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Peşbaziya Cirokan 
A. 

QALA AS TlYE B lKIN! 
Evrensel Kultur O Tiroj peşbaziyeke çlrokan bi mijara Aşti O Biratili dar dixin. 
Peşbaziya ku bizimane kurdl O tirkl bi du zimanan te li dar xistin, bi awayek xurt 
hiskirina aşti o biratiya gelana bi reya wejeye ji xwe redike hedef; di hernan 
deme de dike ku naven ciwan ji bo wejeya kurdl o tirkl derxe hole. 

SERTEN PESBAZIYE 
1- Serlledana dawl ya peşbaziye 01.02.2008 e. 
2- Serhemen ku ji bo peşbaziye bene şandin dive bere Li ciheke nehatibin weşandin. 
3- Ji welat Cı derveyl welat her kes dikare beşdarl peşbaziye bi be. 
4- Kesek herl zede dikare bi se berheman beşdarl peşbaziye bi be. 
5- Serhemen ku ji bo peşbaziye bene şandin dive li ser mijara ' Aşti Cı Siratl' bin. 
6- Serhemen ku ji bo peşbaziye bene şandin dive bi kurdl (kurma nd) O tirkl bin. Serhemen 
ku ji bo peşbaziye ben e şandin de juriya tirkl yan kurdl Li gor zimane berheme binirxlne. 
7- Beşdar dive berhema (berhemenl xwe hem bixe nav CD'yeke O hem jl bidin prlntir bi 
awayekl ser kaxiz, wekl8 kopl b işine ve navnlşane: 

Ji bo Peşbaziya Cirokana 'QALA ASTIYE BIKIN ', 
Eskişehir Mahallesi Dolapdere Caddesi Karabatak Sokak No: 31 Şişli iSTANBUL 
Demaberhemen ku hatibin şandin bigihl jin ber deste me eme bi reya e-maile bersive bidin. 

8- Beşdar de bi nave xwe ye rastl n beşdar bib in le dive nav Cı paşnave xwe, nave berheme 
(berhemanl, tevl navnlşana xwe digel nimreya telefone (nimreya teletona mal, karCıa destan) 
O navnlşana e-malle bi awayeke ci he bixin nava zertek O tevl dosyaye bişlnin. 

9- Serhemen ku bi kevin dereceye de Evrensel Basım Yayın seteke ji pirtCıken xwe wekl xelat 
bide xwediye/a berheme. 
1 O- Encamen peşbaziye de di 1 'e Adara 2008'an de ben e eşkerekirin O di 23'ye Ada ra 2008'an 
de jl de bi merasimeke xelat bene dayln. 
11- Serhem an berhmen ku jurl ji bo weşandine guncan bi bi ne de ji aliye Evrensel Basım ve 
wekl pirtCık bene weşandin. Ji bo ve yeke de telif ji bo xwediye/a berheme neye dayl n. Serhemen 
ku ji bo peşbaziye hatibi n şandin bi tu awayl de bi paş ve li xwediye/a we neye vegerandin. 
Kovara Evrensel Kültür an kovara lıroje xwedl mat e ku van berheman biweşlne. 
12- Xizmen nez yen endamen juriye nikarin beşdarl peşbaziye bibin. 

ENDAMEN JURIYE: 

A 

KURDI: 
Hasan Kaya, Receb Dildar, Ayhan Geverl, Fewzl Bilge, Fehlm Işık. 

TIR KI: 
Aydın Çubukçu, Adnan Özyalçıner, Sennur Sezer, Özcan Kara bulut, Gökhan 
Cengizhan, Zeynep Aliye, Tuncer Uçarol. 
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Kovara Du \ 1thl Çandeyt Hunerl lkıAyhk KultUrvt Sanat Oergiot 

Lı Ser""'! "Kultursan KOlitır Sanat Eıkır.lıklen ve OJWUllıasyonAŞ." KultUrun KulturSanal Etkıniiideri ve OrganıuayonA Ş. Adına 

Xwtdı, Cevrıye Aydın Sahibıı Cevrıye Aydın 

Berpıı·•t '\ıvtotran, Bultnt Ulus Yuıışlen \ fudurU Boleni Ulu. 

:'\a"'litan (Adru) Ealoşehır M ah Oolapdere Cad Karabatak Sok. \o, 31 - Şı•li Istanbul Telefon 02 12 241 65 ı 7 Fak.ıı 02 12 24 7 24 61 
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Poeıa Çe kı Hesabı , Songul O> lan. 666 748/Sırkecı-ll!anbul ·Bo n la He•abı Songol Oıkan. lt Banku Ku!edıbi Şubesı 1078 0174908 
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Dengbej dilinden Mehmed Uzun öyküsü ... 

Aklın ve düşüncenin sesi 

ruhun ve vicdanın kelamıydı 

SEN:'\UR SEZER 

"Guhdamo. gelf gtı.hdaran ... di.nleyi.dler, he:r dinl.eJı
cı ... zamarı kanı n ren.giyıe yoğnılmuş bir kar zaman ıJ·dı. 

Şimdiki karla karşıla~tınlnıapııcak ka.dar fazla bir 
k-ann. dan yayı. bir kınnızı ke.fen gibi sardığt. bi tap düş 
m aş biçare imanların adım bile atamadıklan ~;örbirza
mandı. "• 

Bir karlar ülkesinde böyle anlatmaya başladı ço

cuklugunu bir ozan. Bir ney sesi gerekirdi anlattıgı 
öyküye. Ya da bir bil ur. Yalnızca onların soluğu yeter 
di doğduğu yerden uzak düşüşü. gurbet ve hasreli 
anlatmaya. Ama ıslıgı.n hile dondugu bir soğukluk

taydı konuk geldiği ülke. Hem belki de ne neyi ut1e

meye yeterdi solugu ne de bil ura. Ama aniatınazsa öy
küsünü boğulacabı. .. Elinde gücünün yettigi bir 1 ek 
çalgı vardı: kalem. Ve o da öyküsünü yazarak anial
maya başladı. 

Bu öykü Vfehmed u~·undur. Üç dil bilen. öykü
lerini üç dilde anlatabilen bir dengbejdi o. Sesini 
karlann neredeyse bütün bir yıl yagdıgı bir t·ografya 
da buldu. Ve savrulan karların ardında nar çıçeklennı 
gördi.\. Golleri değil. Belki de gü lleryetişirdi İsveç ·te. 

ama nar agacı köklense bile çiçekleneınezdi. Bu Me
zopotaınyalı Mehmed Uzun nasıl c;içege durdu derse

niz belki de karın yağışı altındaki gorünttller onun 
isveç 'c kök salmasını engelledi de ondan. Çiçcklen ip 
meyvelendi. Çünkü kar tanelerinin savnıluşunda o 
hep nar çiçeklerini görüyordu. "Kımızı kar"dan ko
layca söz edebiliyordu bu yüzden. 

Bir masal meyvesidir nar, Akdeniz'in bu kıyısın
da bir tanesi bile yere di.işmemelidir. Çünkü nar ta
neleri hem yal..."Ut tanelerine benzer hem de kanı söy

ler. Dökülen kardeş kanını? 

Hatırlamak JOlculuktur 

Ben Mehmed Uzun'un kitaplarını olmrken, bir 
yolculuğa çıkmış gibi duyumsarını kendimi. 

Genellikle oya dakahramanlanml.an bin sık sık bir 

başka coğrafyayı amınsar çünkü. Onun hatırlayışları i kı 
iklim, iki dünya arasında aralıksızyolculuklardır. OJ...'lı 

run katılmaktan kendini alamadığı yolculuklar. 
Türkçe yazdığı ilk anJatısı, ve son kitabı Ruhun 

4 Tfro; 

GIJkkuşağı yaşamının ve yazarlığının öyküstıdür. Daha 

dogrusu bir yolculuk öyküsüdür. Yazarın yetişkinlik
ten çoc.ukluga. öı.gürlükien koguşlara, hapishaneden 
özgi.ırlıige, Diyarba.lar'dan İsveç'c. İsvcç'ten İstan
hul'a uıanan bir yolda. zamanlar ve cografyalar arası 

engel tanımayan yolculuğunun kelime !ere pnsıması: 
~Şi md ik ar attındakı bu ı.ssı:qerde d in ledıği ın k-adi m mü -
rik ba.na o k·anlı, lanetli topraklann hümünil aktarı)"Or\'e 
benim de bu duygu/an.. anlatımn ritmini. ~·e ranunu bo;:-
maycıc:ak biçımde, bir rı ebze de olsa., onlara aktarmam ge
rekixor: şu an Jıı.zmayı arzıt!a.dığım saJfalar. bir yaz ga
nunlin şafak ı:aktini anlatacak, Biro ve MigoMusul Kale
si'nin burç/.annda.n birinde otunnUf. Dirle nehnnin öte 
yaka.ı;ınduki yanmış birkaç ha,rabenin dı.şında arııh~ ol
mayan Nino1•a ya bakataklar ve Nincva 'nın kaderi olan o 
binlerce pllı.k eski sesleri nıhlarında dıı.racaklar. Ruhlan 
daralacak. Dentyimlerimden biliyonım, onlann sılcıntısı 
bana da geçecek. sıkıntılan benı boğa cak. sanki okyıınus
la n n karanlık sulannda, dıplerindeym LŞim gıbi bir duygu 
yıışayawgtm; bu da beni sakinleştirecek. bana .fJU.Ç vere
cek. ( .. .) 'Yine gıttin' diyorum kendi kendime, yeni uy1.-u
dan uxıınmış giiJi. }ine nerede oldugunu unutarak lstan
bu/'a Diyorbakıra ırzandm ·. Hayretle Kallsmoro )u çok 
farklı gerçegi.me diJniiJ'Or ve çevl'!'me bahyonım: zaman 
akını~. kcıhveflncanı boşalmış. mitıiksusnııış, az6nceşö

mine;-e attıgım odunlar köz olmuş, bana bakan mh.sıız 
bilgisalar ekranındaki ,razılar çoktan silinmiş ve zaten 
pek göranmeyen Biro. Migo tıımden ulaşılması olanaksı.z. 
meçhıı.l yerlere kaçmış··. •• 

Mehmet Uzun'un yolculuğu yalnızca coğrafyalar 
ve 7amanlar arasında degildir. Diller arasındadır da. 
Bu yolcuJuklardan biri olmasa ötekiler olmazdı belki 

de. Onun üç dili vardır: ana dili, ögrenım dili ve sür
günlük dili. Kürtçe. Türkçe, isveççe. O hu üç d!Jie de 
yazdı. Türkçe ve İsve~çe'yc yeni pencereler açtı ben
cc. Ama ana diline. Kürtçeyc bir yol çizmeye çalıştı. 
Bır söylence/anlan dilinden modern edebiyat dili 
kurmaya çalıştl. Yabancı bir coğrafyada, yabancı bir 
dil ve insan coğrafyasının ortasında bunun için ug

raştı. Kendisi bunu yazarlığmı sadece. bir edebi eser 
yamtmn,nı.n çok ötesi.n.de bir uğraş: ağır ya.ralı bir dilin 
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ramarılması canlandınlma çabası da aynı zamanda" 
diye tanımlar. İsveç'te, bır kır evindeki çalışma oda
sındaki masasının çevresinde, gelışı gazeL ym seıpil 
mış, soyısı.ı kitap M~ hanta. ansiAılopedi, 86%ltlk 
bt'Oftır, gozeıe kupara var w bunların çogu lsvewe. Tam
çe. l,.,Uı.zt:t. .f\wıs&ZCG Nonıeççe. Danca ". O Kürtçe 
yazmaya çabalıyor ama çevresmde de~ilc dillerden 
malzemeler var. Çonkü "agır yrıraZı bır dilın kurıanl 
ması, caniandıniması çabası "mn .. ancak çevremde/n 

dillerin yrırdımıykı eılciU olabUeceğW biliyor" ve yazdı

~ dille kendisım çevreleyen tUm bu dillerin diyalo 
guııu kurmaya çalışıyor· "Y o.ıdp dil, zorla ııiltJili bu 
yolnulıgı aşsp. yun.ı b(lfımdaki bu dillerl.e edebı bır ilişki 
lcurdup. onJardan bm haline geldi8i. onlar gibi oıgar
~ onmda kurıul.aeak. bunu biliyorum." 

Bawara Dieleye: Yazarua vaaiyeti 

.Ruh.urı ~lcuşo&ı'nın I. bölümünün bqlığı 
'llıoWardan bır alkeden ynzıyonım sana ?dır. Bu bölü 

mUn tarihi 7 Şubat 2001 dır. Aşk GibiAydınl&k-Olam 
Gibi Karanlık ıçın Devlet GUvenlik Mahkemesi'nce 
dava açıldıgım otrendi~ gıı.oün tanhidir bu. Yazar o 
gün üatünde çalıttıgı Hawam Dicl~ (Dıcle'nin Ya 
kanşı) adlı romanına devam edemez. Romana 

1985'te Sunye'nin Banıas kasabasında başlamıştır. 
Ve çalışmalanna ara vermemıştir: "ne ılham perUen
nı bekledım ne de bır gece ansmn gelebılecelı: yrın.ıııcı gaç 
lcwılcımlarım. Godoı 'nun -benım ıçm-asla gel.meyece 
ganı biliyorum, Godo&. bır hayat. amılonan bir daş. Ki 
mi zaman ba,ko yaıariarm cıe şaırierin hayrı&ıııda gu
~bilen bir daş· bır gece yrınsa an.sı.nn UJW"P. bır 
gece yans ans&ıın uyanıp. dilşan ilhamayla hayaMin 
yapıımı yu.ım.G1U boşlo.yrm Vf! lnsa zamanda bunu ger 
~ yuzarlor camyorum Ama benim hayrııım bu 
Ulr uvlc dolu h.eyeconh rorııGMk vakaZara ıamanuyia 
bpolı Hayomn kasveıli· fmnm ıçı.n M ~edebi yapıı, 
hcıyaUerden H da.,lerden olUfOn bir hıp ama arallle 
sıı. gece gandU.z. yaz kış, htr zamcıB kurulması gereken 
bır'-wp. tJiırbir&ŞçUik. Bırçabcı. bıraebat, birrnetaneı. 

bir merak. bır şevlo Vf! bır cesaret. çılg&nlp bıraz ağar 
~bır cesaret ı:ırana . " 

Yazar romawnı tamamlayıp dünyaya sunmak ıs
temekıedır: -... eter bıhrebilı.rsem bu roman bır yrızor 

olamk ben.ım vasıymnı M olacak " 
Artık Mehmet Uzun 'un bıze vaaıyet ve emanet et 

tiAi anlatılan okuyup irdelemek kalıyor. Onun bır 
comlesıni değiştinp yın eleyerekı ~Mehmed Uıun, aklm 
ııe da.şt1ncerıin sesı. ruhun H vicdc:ırnn kelamıydı. - O 

• DengWjlenm Mehmet Uzun 

"Rııhuıı Göklru~ Mehmet Uzun 

TtroJ 5 
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Neolitik Devrim 'in merkezinde yolculuk 

., ........ ~;...... ..... .... .-.-...._ç.-.... 
.,~.~ ................ ·--. ~.- ..... ~-... ................ 
•• aıı...-_.. 

~eolıtıkyıışamın yııvılım haritası 

Öncelikle şunu söyleyerek başlayalım: Eğer 9 
Araltk'a kadar Istanbul'da bulunursanız ya da zaten 
İstanbul'daysanız ve gitmediyseniz Yapı Kredi Vedat 
Nedim Tör Muzesi'ndeki. "Uygarlığın Anadolu'dan 
Avrupa'ya Yolculuğunun Başlangı<'ı: Neolitık Dö
nem" sergisınİ mutlaka görün. 

İlk olarak Almanya'nın Karlsru-
he ı,;chrinde, Badisehes Landesmu 
seurn"da. "1nsan1ığın En Eski Anıt 
ları.l2.000 Yıl Önce Anadolu" adıy
la 19 Ocak- I'? Hazıran 2007 tarih
leri arasında düzenlenen, lstan· 
bul'da ise 26 Eylül'den beri devam 
eden bu sergıde; Cafer Hö)'Ük (Di
prbakır). Akarçay Tepe (Urfa). 
Mczraa-Teleilat (Urfa). Çayönü (Di
yarbakır). Nevali Çori (Urfa). Körtik 
Tepe (Diyarbakır). Göhekli Tepe 
(Urfa) ve Hallan Çemi (Batman) gibi 
lS c olitik Dönem mcrkezlerındeki 
hayatı, inanışları. yaşama biçimleri
ni, beslenme yöntemlerini ve 7.ana
atlan uzerine bir hikaye dinleyecek. 
fotograf. resim. film ve donerne ait 
orijinal objelerin oluşturduğu bir temsil izleyeceksi
niz. Anlatılanlar ınsanlıgın çok eski giınlerine ıliş
kin, ancak bugün ıçin de huyılk önem taşıyor. 

Afrika'da balf layan bir hikaye 

Hikayenin başlangıcı 1.8 milyon yıl öncesine.Mri 

6 Tlroı 

ka 'ya kadar gidiyor. O zaman Mri 
ka 'dan av hayvanlannın peşine dü 
şen insanlar. kutup ön bölgesınden 
çöllere. deniz kıyısından dağlara 

... her türlü iklim koşuluna doğru ya
yıldılar. Diğer hayvanlardan farklı 
olarak bi) olojik uyumu sağlayacak 
zamanları yoktu. Korunmak için 
magaralan kullandılar ya da çalı 
çırpıdan. deriden küçük ı:ulübeler 
yaptılar. Ancak kalıcı hannakları 
yoktu ve sürekli yer degiştiriyorlar 
dı. İşte ilk yerleşik hayata geçiş Gü
neydogu Anadolu'da M.Ö. ll bin 
civarında Hallan Çemi'de. ilk kalı

cı konutlann yapımı da M.Ö. l O binde Çayönu'nde 
başladı. Burada yapılan kazılarda yerleşim alanında 
düzenli bır dağılımın oldu~ ortaya çıktı. M.Ö. 7 bin 
300'lerde başlayan Mezra 
a Telcilat' da ise konutların aralannda yollar oluşmuştu. 
Barınak, sadece yatmak içındi ve tek mekanlıydı. Ko 

Çayönü'nde ızgııra planlı_)"apılıır. 

nut ıse geniş alan ve bölünmüş mekanlada oluştu_ Os
tU örtüldü. saglam temeller atıldı. duvarlan dayanıklı 
malzemeyle yapıldı. köşe bağlantısı, çatı ya da dam. ha
ca. kapı. pencere oluşturuldu. Çamur sıva. standart 
boyları olan kerpiç tuglaya dönüştü. Tüm bu mimari 
unsurlar Neolitik Çag ho)unca deneme yanılma yönte-
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Göbeldi Tepe'den M.Ö 9 bineurihlenen]UVUiakplanlılı:nttyap18ı ve içiııdedairepl.ıınb dlkiUtaflar 

miyle ortaya çıkanldı. Neolitik Dönem sonunda günü 

mtız mımarlığımn bütün çözümleri üretilmişti. 

CilalıTaş Devri de denen N eolitik Dönem Güney

doğu Anadolu· da Hallan Çe mi ile başlayan yerleşim

lerde, köylerin kurulumunu, miras ve aile hukuku

nun ortaya çıkışı m. teknikteki gelişimi 8 bin yıl ön

cesine kadar izlemek mümkün. Bu. Endüstri Devri

mi'ne kadar gıdecek bir sürecın başlangıcı ve etkilerı 

Filistin'de. İran'da. Suriye'deki kazı bölgelerinde iz

lenebiliyor. Ama söz konusu dönemde Cuneydogu 

Anadolu'da sayılan bölgelerden çok daha farldı bir 

süreç işliyor. Özellikle de tanm konusunda. Çok de 

ğil. 15 yıl öncesine ..-~--~~~

kadar ilk tanm top 

luluklarının daha 

güneyde. Filistin'de 

ortaya çıktıgı sanılı 

yordu. Ancak sergi

deki eserleri ortaya 

çıkaran Neolitik 

Dönem yerleşimle

rinde yapılan ku.ılar 

bu ve bunun gibi 

pek çok görüşü de

giştiriyor. Çünkü bu 

yerleşımlerde henüz 

tarımsal üretim 

yokken tekniğin ve 

uzmaniaşmanın 

başladığı görülüyor. 

Neolitik Dönem 

<:o 
ı 

çömlekçilik. madencilik. kireç yakma. kendi kontro

lünde dogal ortam olUfturmaDm ba$1aııglcıydı Stı

reç. tıcaretin bqlamaaına bdar gıdecekti. 

Neolitik Dönem'e dek besin bynaldan dtfpobı. 

namıyordu. Bu dönemde btıAdaY. aıpa çwaar. ırıer 
cımek. baklagillerin dotal yaşam alanı Goııeydop 
Anadolu'daki Neolitik bölgeydi. 8uıJlann once ek 

besin olarak kn11ammı sonra seçilerek Uiıoi geldi 

Ana tanrıça, baba tanrı ... 

Bir diger önemli degişiklik de ana tanrıça Ye bere 

ket inancıyla diger yanda da k.Ult yapıln d.ik:ilitatlar 
ve 'baba tann' inancqla ilgili. Ortadotu'daa Avnı 

pa 'ya kadar yayılan bereketin k.ayDalı ana taDrıça 

iDUcma, yub 
~ nda eayılaıı ~r
~ leeimierde nor
ci mal inaaıalara ait 
..... 
0 tıvlerde yaygın 

~ olarak bulunan. 

:~ çotwıJ.ulda ktt 

ı çQk boyutlardaki 
..c: heyleellerde 
s 

o-g raatlanıyor. 
..>: 

~ Ancak Gü-
o neydotu ADado

lu yerletimleri 
ne Gzstl bir bı 
çtınde M.O. ll 
bUldea itibaren 
gQçl~ bir tekilde 
kült yapılar ve 
dikilitaşlarla or-
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taya çıkan fa rklı bir inanış 
daha görüluyor. 

Yine bu kazılara kadar. 
dini. idari ve ekonomik gü
din sim~e~i anıtsal yapılanı1 

kent de" Jetleri ile ortaya 
çık"'tıgı öngörtilüyordıı. Fakat 
Çayönll, Nevali Çori ve özel
likle Cöbekli Tepe'de aıııtsal 
yapıların çokdaha önce. ~e
ol it i k Çag' da yap ıl d ıgı ortaya 
çıkt ı . ÖLellikle Çayönü'nde 
·1 OxHU ın. Loyutl.ırında için
de dikilitaşlan olan huyiık 
bir meydan. 450 kadar öliı

ııün kemikleriııiıı biriktiril
digi anıt;:;al yapı. "kanıu ya
pısı" k"ll\ ramının ortaya çık
tıgını gösterdi. 

~t.Ö. 8 bin 5UO'e dek 
yu\'adak, sonrasında dik
döı1gerı planlı olan kült ya
pıları . yani rapınak lar. daha 
o zamandan bir ruhhan sı
nıfının ortaya çıktıgının 

işaretleri. Topl uhıgun til

mıine yönelik inşa edilen 
bu ppıların ıçındeki anıt
;:;al, öıcl hejkeller ve ka
hartrualar i"e nıhban sını
fının güeunıl gö,;tcriyor. 

Kult yapı larııım içinde. 
ll7erlcrinde çeşitli betiınler M::I~P' 
yer al.ın dikilıtaşlar bulu
nııyor. Gohekli Tepe'deki 
örnt>J..:Icrde hereket H' do
gurganlıkla ilgili olmayan 
kerıcııkcle. t ılk ı gibi çeşitli 
ranlı belimieri görüluyor. 
Bu tapınaklarda ayrıca Ye
nimahalle 'deki örneJ-."te gö
nildüğu gibı ~·a.'?arnı ve· eko 
rıumiyı rlencılcyen bir "'ba
ba tann" inancı öne çıkı 
yor. Dogarlaki her canlının 
lıctimlenme i, sadece avla 
ııau \ada veneu hawanlara . ~ . 
değil sam .ı n iuanrı çerçe 

vesinde bılluıı doğal guçle
rc saygı; ı. baba tanrı iııan 
cım. yani nıhban sınıfının 

8 ıJrn,ı 

Gllbf'IJı Tepe'de dıkılıt;ı~ Hı\'rnıglıfı ıındıran çeşıtlı ":ııılıol 

ler görülüyor. Kazılarda clılı· edılen kııplardan dlkılııa~lara 

kadar farklı yllzeylerd" lm resim alfahehıne. dolayısı.~ la ılk 
harfiere ı:;ııreı edi' n seınhollcr !(nrOlll\or Bunların arılam-

ları ıamaınen çö7ülmerııış olsa d:ı bir tür alfabt:)l' gidışın 

ışaret!t·ri oldırkları uzerınrle ılurulııyor. 

etkisini gösteriyor. Ruhhan 
sın ı fı toplumun tamamını 
yönlendinyor. 

k a l an l a r 

Bir daire oluşıunııı d iki
lıtaşlann onas.ında ise ge
nelde bir hey kd ya daha bü 
yük bir dikilitaş yer alıyor. 
Bu yapılar belirli aı;;amalarda 

terk edilip. duvarlarını n. di 
kilitaşlarının ve heykellecin 
gömüldü~, bazılannın içle 
rine daha lilçuği.ıniin. bazen 
de yapı ttimuyle 1a\>an sevi
yesine kadar görniıldul"ten 
sonra uzerine ıaınamen ye
nisinin yapıldıgt biliniyor. 

Normal konutlarda gö 
rülen ana tanrıça ve hereket 
inancı 7 bin ) ıl önre. Rat ı 
Anadolu ve Balkanlar Uzc

rindf'n H ollanda 'ya. daha 
güneyde de Akdcniz'e, 
İran'a ve doguda Çin'c uza
nan bir model oluşturuyor. 

Aynı şekilde köy y:ışamısı. 
tabak-çanak yapı mı. bakla
gi l l~r. koyun, keçi. ı;ığır. 

nohut. ÇatalhöJiık ve Kırk
lareli örneklerinde gorül

diıgü gibi yayılı,}Ol'. Ama 
anıt$31 mimari, baba tanrı 

ve şamaıı innncı gibi ustyap ı 

k·urumları bıı yayılırııa ka
tı l mnor. Bunun nedenleri 
Uzerine ileride daha açık 
yorunılar yapılacaktır 1'1-
bette. Şimdil ık buradakı 

ruhhan sınıfııı yönettigi 
inançların yerel ve özel ol 
dugu için pyılınadığı tah 
mininde hlllunabiliyonız. 

T oplumRal s ını fların 
ilk nih cl eri 

Uzmaniaşmaya ve iı;;bci 
lümüne dayalı iıretinıin or
taya çıkıı;;ı toplumsal sınıf 
ların da ortaya çıkışını ge-
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tiriyordu. Topluluklar ne kadar sıradan ya da eşitlik 
çi olursa olsun bazı simgeleri, takılan çeşitli amaç
larla kullanıyordu. Bunların bir kısmı çevredeki di 
ger topluluklardan değiş tokuşla alınıyordu. Bu dö
nemde bilezikler. gerdanlıklar. taş kaplar. boncuk
lar, değiş tokuşta kullanılıyordu ve beğeniler günü 
müz modasındaki gibi sıkça değişiyordu. Ve elbette 
yapımı ustalık gerektiren. zor bulunan ham madde 
lerden yapılan nesneler farklılaşmış. özel bir konu
ma sahip olmuş birey ya da sosyal gruplara işaret 
ediyordu. Tekniği iyi bilen. yetenekli ustaların yetiş 
mesi ve tüm zamanlarını yaptıkları işe verebilrnesi 
için başkaları tarafından beslenmeleri gerekliydi. 
Neolitik Dönem'de Gı.lneydogu Anadolu'daki yerle
şimlerde. taşı işiemek için yalnızca taş aletlerin ol 
dugu bir süreçte. usta işi nesnelerin görillmesi. özel 
hammaddelerin getirtilmiş olması. zanaatkarları ça
lıştıran bir üst sınıfın daha o dönemlerde oluştuğu 
nun işaretleriydi. 

Sınıfsa l farklılaşmanın bir diğer işareti de ölü 
k:ü.ltüydü. Öbür dünya inancı ve bağlı inançlara giden 
yoldaNeolitik Dönem içinde sosyal düzey. güç ve gö 
revlerle ilgili farklı ölü gömme yöntemleri ortaya 
çıktı. 

S avaş? Talan? Şidd e t ? 

Serginin bugüne ilişkin en önemli sonucuna ge
lelim: Bı.ltün bu anlattığımız. biriktirme. üretme, ya
ratma. inannıa. yayılma süreçleri içinde ''eksikliği 
ni" hissettiğimiz bir şeyler yok mu? Onca yogun mal 
ve beğeni eşyası al"tarımına rağmen savaş, dış tehdit, 
yağma, şiddet i?.i hiç yok bu yerleşimlerde. Toplu 
luklar arasında başka türlü bir rekabet yaşanıyor. 
sistemli bir rekabet ve esasını bilgi paylaşımına bağ

lı prestij oluşturuyor. Ortaya çıkan sonuç inanılmaz. 
Doğal yatakları sadece Niğde-Aksaray ve Bingöl 
Tatvan'da bulunan ve alet yapımında kullanılan ok 
sidyen camuun hikayesiyle örnekleyerek bilirelim: 
Bu ca mı taşıyacak büyüklükte hiçbir hayvan evcilleş
tirilmemişken , yüzlerce ki lometre uzağa hat1a Kıb 
rıs·a bile tonlarca oksidyen camı taşınıyor. Bu camın 
hayati bir önemi olmadığı ve çakmaktaşı da aynı iş 

levi gördi.ığü halde! Sadece oksidyen carm degil el 
berte. denil kabukları. yarı değerli taşlar. degirmen 
yapımı için bazal ı. çeşitli jiyecekler ve cvcil hayvan 
ticareti de yapılıyor. Fakat işte bunlar için birbirinin 
gırtlagına sarılan, başkasının malına mülküne zorla 
sahip olmak isteyen. siyasi gerekçelerle toplumları 

nı felakete sürilkleyen ],:imse yok! Bu topraklarda ve 
yaklaşık 'Z bin yıl boyunca! ~ 
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SINIRIN ÖTESİNE GEÇMEK! 

:\uRA\ SA~CAR 

Farklı bir scsi kargaşanın içinde hemen bagmaya 
hazır toplumsal ruh haline histeriden başka bir şeyin 
uygun görül ınedigi agır bir hava var. Bir suredir bir 
çok kentte yapılan mitinglerde komando giysisi giy
dirilmiş l..."iiçücük çocuklann eline turuşrurulan ta
bancalar ve makineliler bu histerinin bir ur gibi bü 
yuyerek ne kadar çok yayıldıgını gösteriyor. Kendini. 
çolugunu çocugunu hemen oracıkta askere kayıt def
teri önünde sıraya girmiş gibi hisseden yetişkin nez
dinde. ufak bir kıvı l cımın o silahları patiatması işten 
bile degil. \ılaaile bu seferbcrlige girilmişse, her şey 
vatan ü,:in, gerisi koca bir teferruat! Bir futbol m açın
da mavi bereler takıp tezahürat yapmak. sokak arala 
rında ve caddelerde otomobillerin müzik setlerine 
konulan milliyetçi parçaları bangır bangır çalarak 
konvaylar halinde gezmek. yasakland ıgı halde illa da 
.. Fatıhalar Yasirıler bitmez bizim Karadeniz "de·· illetini. 
millete dinletıneye azimli olmak, bayraklar asmak. 
dövizler kaldırmak sadece üflesen sönecek birer gös
teriden ibaret degil o halde. Ülkenin sagduyusunu. 
metin insanlarını taciz eden. herkes ve her şey bu ha 
vada bogulmayı kabul ctmezse. hiçbir şeye yaşam 
hakkı tanımayacagını açıkça gösteren bir zıvanadan 
çıkmışlık hali bu. 

10 Tll"Oj 

---

Bu nüfus. görünürde sınırın ötesini çoktan geçti. 

Ha)a l kır ı klıklarıyla b esl e n e n faş i zm 

Viyana kapılarından bu yana gerileye gerileye Mi
sahmılli"ye sıgışmak zorunda kalmış olmayı bazme
demeyen. bu yüzden eski imparatorluk anılarını koca 
bir boyunduruk gibi ensesinde taşıyan: büyüklük 
komplcksiyle. her daim aşagılanmanın hayal kırık
lıkları arasında gidip gelen bir halkın "'Tark olmak'"ı 
yaşama biçimi böyle ne yazık ki. Ülke içindeki, ulus
lararası ilişkilerdeki veya dünya konjonktüründeki 
en kilçUk fırsatta gözünü. boyuna bosuna bakmadan 
OrtaAsya'ya. Musul"a. Kerkük'e. Batı'ya, Gliney'e. ol
madı Dogu 'ya diken yöneticileri. Kürt meselesinin 
nihai çözümünü komşuya harekat yapmakLa bulmuş 
sa. harekat için gerekli lojistik desteği kuşkusuz Lah
kim de edecektir. Her Türk"ün, asker dogduğı.ına 
inanması böyle kritik lamanlarda açılan askere alma 
ki.ıtügunü ısıtıp ısıtıp piyasaya çıkarmak için elzem
dir. Fakat göz dikilen topraklarda askerinin başına 
çu,al geçirilen bir devletin. operasyon için başa çuval 
geçiricilerden izin almak zorunda kalması da tarihin 
bir iranisi sayılabilir. O izin alınmazsa bunca şama 
tayı ""Türkler bağırıp çagırıp sonra unuturlar'" diye yo-
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rumlayacak ele güne gene rezil olmak. içeriye ve dışa
rıya inandırıcılığını kaybetınek var. 

Uınberto Eco. toplumsal hayal kuıklıklannm ur
faşiımi doğurduğunu yazmıştı. Ulusal böbürlenme 
ile, dünyada hak ettiğini düşündüğü yere gelememe 
kaygısının bulamacından kala kala başkasına taham
mülsüz. kendisine benzerneyeni yok etmeye ef,rili.ınli 
bir faşizm doğuyor belli ki gene. Muhalif srsleri boğa 
boğa bu noktaya gelindi. Şimdi ortada kamuoyu diye 
anılan, koca bir yalanla şişirilmiş bir balon duı·uyor. 
Her akşam televizyon ekran l arında, konuşmaya yet
kili kılınmış ··uzman ·· emekli paşaların Kürt sorunu
na. askeri terimler le düşündükleri çözüm önerileı·iy 

le kafalan çelinmiş ortalama yurttaşın her şehit. cena 
zesinden sonra hissettiği şey. bu hayal kırıldıklarını 
misliyle katlıyor kuşkusuz. Çünkü, her şehidin ço
cukluğuna. insani ilişkilerine. ailesine. çocuklarına. 
fedakarlığına vb. tutulan kameralar ve mik:rofonlar. 
çözülmeyen Kürt sorunu nedeniyle zaten yaralanmış 
ulusal vicdanı irkiltiyor. Varsın vicdanın öbür yanı 
koyu karanlık-ta kalsın ; kendisi de ölüler veren ve ··bu 
kan artık dursun·· diyen öteki halkın karşısına asker 
sözcükleri. yetmedi postalları , olmadı bombalanyla 
çıksın ananlmak istenen bülün hayal kınklıkları: bu 
bencilliği hiçbir faşizm sorun olarak görmez. Sorun 
olan tek şey. güçsüzlüğe ayna tu tan herhangi bir şey
dir: Kürt sorunu gibi. 

Derin yara lar ... 

Savaşın kansız. zayiatsız. onları tutan eller olmak
sızın silahlar arasında süren bir "etkinlik" oldugu 
Körfez Savaşı · nın yarattığı. bir illüzyondu. Irak işgali. 

savaşların muzaffer ola- '-
na kayda değer bir paha
ya mal olmadığı, ölenle
rin ve aşağılanallların 

hep magluplar olduğu ya
misamasını ekledi buna. 
Bugün. ··bizi de. kızları da 
a.skere aLın·· d iye yı rtı na n 
aklı boş genç kızlar ve er
kekler için savaş öyle gö
rünüyor ki sadece galip 
gelillecek bir bilgisayar 
oyunu. Orada kan akmı
yor. orada cesetler olmu
yor. orada kimsenin ana
sı ağlamıyor . Şehitlerlll 

biri gidip bini gelmiyor. 
Ve savaş bir ülkede ··hiç-

bir şe-yin a.rtık eskisi gibi olmayacagı ·· bir dönemi baş

latmıyor sanki. Şimdi ötesini berisini görmeyen. ile
risini gerisini yoklamayan. duyulan ve aklı ekrandan 
gördüğü emekli paşaların ve onların destekçisi ''ka 
naat (Jnd.erlerCnin çarpık fikirleriyle şekillenmiş in
sanları savaşma isteği sarıyor. 

Kimsenin aklına kendi solcusuyla, türban.lısıyla. 
Kurdüyle. Ermenisiyle, Alevisiyle kavgalı bu devletin. 
farklılıklara nasıl tahammül etmesi gerektiğini. baş
ka milliyetlere ve ınezheplere nasıl eşit bir yaşam 

hakkı tanıyab il eceğini. ~terör'' denilenin ancak öz
gürlük ortamında. demokratik bir lşleyişte durabile 
cegini düşürunek gelmiyor. intikam, linç, misilleme, 
bastırma. basloll harekat. yok etme vb. kavramlarıyla 
oluşturulmuş bir düşünsel bağlam içinde siyasi. bıra
kalım siyasrti. insani bir seçeneğ;jn yeşerecegi küçü
cük bir toprak parçası olmuyor belli ki. 

"Hayal ederneyecek/eri acıLarı yaşatacağr.z'' demiş 

Paşa. Esasen yeni bir şey değil bu. Birkaç kuşağa ye
tecek kadar, mümkün oldugunca çok acı sığdı bu top
raklara. Her iki taraftan binlerce insan öldü ve ateş 
düştüğü yeri yaktı. Cezaevlerinden kırsaliarına kadar, 
makatından cop sokulan, dışkı yedirilen . böylece. 
aklın "hayal edemeyeceği " acı l ar yaşayan insanlar, bu 
ülkenin insanla rıydıJar . Bu topraklardan çık1 ılar. 

Demek ki acı. bir sorunu kesip atacak neşter görevi 
görmüyor. Demek ki acıp katmerlendirıneye yönelik 
bir söylemden vazgeçmek ve yerine halklar arasında 

karşılıklı anlayışı ve barışı inşa etmek için ilk tuğlayı 
koymaya gönüllü olmak gerekiyor. Bunu denemenin 
bedeli savaşınkinden daha az. 

Ama hayır feryat feveran savaşa koşuluyor. 

rtroJ ll 
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Miting katılımcılannın. devlet bilinçaltını ona 
ortak olarak dışa vuran ''81 Düıce. 82 Mu,sul. 83 Kerkuk ·· 
yaulı pankartlarına bakarak kahvenin pekala bir ba
hane olduğu söylenebilir. Harekat yapılacak diyarıa
ra dair eski bir kalp agnsı var çünkU. Bir zamanlar 
Musul ve Kerkük'te gözü kala kala bu topraklan terk 
eden Türkiye'nin. bunların can düşmanının arazi 
sinde kal ması erkeklik b>Ururunu incitiyor. Hiç değil 
se, baron Ertuğrul Özkök'ün istediği gibi J 16'lara 
ses duvarını aşırtıp bırkaç cam çerçereyi indirebilse ... 
halcikaten yüzyı lın birikmiş irini akmış yerine geçe 
cek. Musul ve Kerl-.·ük; "teror" kadar derin bir yara. 
Unutmuyorlar ... 

Gi.iven cemiz , olacakları h ayal ed eb i l mektc 

DileyeJim Id bu çığrından çıkmış gözü karalığın 
boyutları camları ve canları indirecek cürete yol aç 
masın. Çünk.U protestoyu. re-fleksi. tepkiyi: adı her 
neyse. memlckeueki histerik ruh halini kışJ...'lrtıp 

üvenler kontrol altında olduğunu sandıkları bir kit
lenin çok çabuk kontrolden çıkabilecegini de hesaba 
katmak zorundalar. Bu süreçte buna bol bol örnek 
verilebilir: hepsi basındayer aldı. içerde oıtaya ç ı k
mış bir sorunu: Kürt sorununu komşuya harekat çe
kerek çözmek isteyen bir zihniyetin, bunun, içerde 
yol açacağı sorunları düşünmemesi kendisinden 
beklenir bir davranış olabilir. Hırstan gözü dönenle 
rin makul düşünmesi beklenemez zaten. Fakat bu ül 
ke halkının sağduyulu. tabrike gelmez. olacakları 
''hayal edebilen·· bir yanı da vardır: bu toz duman 
arasında büyüyen kendinden başka kimseye taham
mülü imkansıı kılan l'aşi7me karşı gı.ıvenilir yegane 
şey bu olsa gerek. ® 

IZ rtroı 
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Kedkare folklora kurdi 

Prof. Dr. Ordixane Celil 
MEIIME )' BAKi R 

Dokton~ zanistiya filologiye, rojnameger Cı ni viskar 
Ordixane Cel1l di 24'e gelaweja l932'yan de li Yerlwa
na Ermenistane hat d ine. E w bi xebata xwe ji roja roj de 
di nav kurdan de bu ,._.wedi qed Cı qimeteke mezin. 

Wi xwendina xwe ya delısaliye li Yeriwane bi er
meni ternam kir. di salen 1952- L95Tan de li Zanin
geha Yeriwane falruheya wejevaniye kuta kir. Ew di 
sala 1957'an de ji bo nivisandina tcza xwe derbase 
bajare Len1ngrade. İnstituya Rojhilatnasiye dibe u 
teza xwe li ser ''Kela Dimdime'' dinivise. 

Celil. di sala 1958'an de diçe Başfır u li wedere li 
ser zimane kuı·d:ı lekollne dike. E w çirokan. ç1rvano
kan berhev d ike . dibe cotkare folklora l'Urdi. d içine 
folklore ji bo careke din şax bide u 
encame bi dcst dixe; herhernan 
derdixe. 

Di dema Sovyete de bi taybeti 
piştl salen 1930 -y:ı kurden Sovyete 
ji bo gelek hajaran Lene koçkirin. 
tene parçekirin. herbeşekli wela
teki Sovyete ji mecbUri cih fı war 
dibe. Mamoste Ordixane Celil di
keve dü ve şope. di salen 1970'e de 
digere. li ser kurden ku sirgfıne 
Kazakistan u Tirkmenistane hatine 
kirin lekoline dike. xebate dike. 
tiştinan herhcv dike .. 

XehaH!n ku Ordtxane Celil he1a 
niha kirine tene ji siseyan yeke we 
hatine weşandin. Arşiva wi ku tede 
neıi sed hezarı gotinen peşiyan fı biwej. ç!rok. destan 
ü helbest hene li arşiva wan veşarti ye. 

Ew yek ji malhata Celilan e. Malbala Cel1lan ku di 
nav kurdan de weki ekolek e. mora >..'we li diroka kur
dan ji xistiye/dixc. W an bi xcbata xwe ya li ser folklor. 
dirok. muzik. çapemen i ı1 zargotina l'Urdi di nav kur
dan de ciheke giring girt ku yek ji endamcn malbate ji 
gorhihuşt Ordixane Celile rehmetı bu. Ew neçirvane 
folklora kurdi.lekoliner Cı Profesore Zaningeha Dew
letc ya St. Peter~burge bU. 

Nezi 60 herhemen wl' ku bi kurdi derketine. heta 
niha ji bo tiı·ki. swedi. fransi. alınani u rusi hatine 
wergerandin. 

Ordixane Celil endamtiya Yekitiya Niviskaren 
Rus. Yekitiya Niviskaren Kurd. endamLiya Ensmuya 
Kurd1 ya Parıse. endamtiya rumete ya Akademiya 
Zanyariye ya Iraq e, serokatiya Saziya Kurda li Lenin
grade u proferosiya Çanda Kurdiya Zaningeha Lenin
grade kir. 

Prof. Dr. Ordixane Celil. "Kela Dimdim", ''Pozi
ya Cegerxwinc ya bajarvaniye'', "Dilore Cimaeta 
Kuı·dan · · ı1 ··zargolina kuı·di" ji di nav de zedeyi 60 
herhemen wi gihane xwendevanan. Ew ji bo Radyoya 
Eriwane ji bU alikar, di wir de ji kar kir u her wiha 
yek ji niv1skaren rojnameya Reya Teze bU ku denge 
ve rojnameye ji hem di nav kurden Sovyete de hem di 

nav kurden parçeycn din de belav 
bu bu. 

E w tam kurd bü, dile wi bi kur
di le dida. mejiye w:i bi kurdi difi
kiri u diaxivi. N ave wL her wiha 
nave malhata wi hem di welaten 
Yekitiya Sovyeteya bere de. hem ji 
li Kurdistane u dervey1 sineren we 
weki nave kedkaren çanda netewe
ya kuı-d te nasin. 

Mamoste Ord1xane Cel1l di sala 
2004'an de li Amede bu mevare 
me arnediyan ji. Beşdari ''Rojen 
Weje fı Zirnan" bu, ditinen xwe bi 
me re par ve kir, binasina Şaredare 
Bajare Mezin eAmede Osman Bay 
demir u şaredariya Amede dilşad 

bU. dikir bifire ü digot: ''Ev edi şaredariya gel e. şare
dariya kurdan e." 

İro bi keda Orcllxane Celll u biraye "'i Celile Celil 
bi hezaran stran. gotinen peşiyan, çirok. beyt. 
serpehali ji windabfıne·~·izgar h un. ket in arşivan 

Kurd ji vi aliyi ve hurmetdare wan in u ev keda 
wan di nav kurdan de de neye ji bir kirin. 

Ordixane Celi l di 21 'e rezbera 200Tan de xatire 
xwc xwest fı ji nava me bar kir. Cenazeya Ord1xane 
Celil roja 24.1 0.2007'an li Lenlngrada Rusyayeli go
ristana Kavalovskaye hi merasimeke hate veşartin. 

Em ji X wed e daxwaz ı1 hevi dikin ku eihe mamos
te Ordixane Celil bike bilıuşt. 
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r!Kuzey Irak' sendron:ıu! 

AHMET YAŞAROGLU 

işbirlikçi egemen sınıflarımız bir süredir ''Ku 

zey frak Sendromu .. diye adlandırabileceğimiz bir 
hastalığa tutul muş durumdalar. Kuzey Irak diye ad
landırı l an böl.ge. Irak Kürdistan'ı -Kürdistan'ın 
güneyi- oluyor. BuradaABD'nin ilk Iraksaldırısının 
ardından gelişmeye başlayan ve lrak· ı işgalinde n 
sonra hız kazanan bir Kürt yönetiminin oluşması söı 
konusu. İşgal sonrasında kabul edilen son Irak Ana 
yasası'na göre bu 
bölge Irak'ın bir 
parçası ve özerk 
bir yönetime sa
hip. Irak Kürtleri
nin liderleri nden 
birisi olan Talaba
ni de şu anda 
Irak'ın cumhur
başkanı. Türki
ye'yi yönetenler. 
bu özerk yöneti
min zaman içinde 
bağımsızlık kaza
oacağından büyük 
bir korku duyu
yorlar. Bu korkunun büyük ve asıl kısmı ise, Türkiye 
Kürtlerinin de bu durumdan etkileneceği ve onlar 
içerisinde de bağımsızlık eğilimlerinin güçleneceği 
endişesinden kaynaklanıyor. 

' Ya d os t olursun , ya lı e def'.in meali ! 

Romalı Se na tör Cato'nun senatoda yaptıgı her ko
nuş mas m ı 'Kartaca yıkılmalıdır .. d iye nokta 1 am as ı gi -
bi. -ünlü komutanları Hannibal' den hatırl anacağı 

gibi. Kartaca Roma 'mn en büyük düşmanı idi- Türk 
milliyetçiliğinin gemi azıya ald ığı döneml erde gerici, 
şovenist politikacı ve yÖneticiler 'Kuzey Irak engellen

melidir~ naralarını sıkça atıyorlar. Hatırlalmakla ya
rarvar; Irak, ABD işgali altında olsa da ayrıbir ülke ve 
Türkiye ile sınırlan Tül'kiye 'nin ulusal kurtuluş sava
şının emperyalizme karşı başanya ulaşmasından 
sonra belirlenmiş durumda. Kuzey Iraka karşı sefer
berlik çağrılarının nedeni olarak PKK'nin orada ''üs 

lenmesi" ve Türkiye topraklanna "sızarak terörist ey 

lemler gerçekLeştiımesi'' gerekçe gösteriliyor. Meclis· te 

14- Ttro.ı 

yapılan son tezkere görüşmelerinde de "Barza

ni 'ye haddinin bildirilmesi" çağrılan yapılırken, 

Hürriyet gazetesinin ABD hayranı Genel Yayın 
Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün ortaya attığı )n dost 

olursun. ra hedef' tehdidi çok tutulmuş olacak ki, 
neredeyse tüm ger ici çevrelerin ortak sloganı oldu. 

Bu gerici literal ürde "dost olmak'' . PKK'ye karşı 
Türkiye egemen sınıflannın yanında savaşmak an

lamına geliyor. 
Daha önce pek çok 
kez bu bölgeye as
keri harekat yapıl
dı ve Barzani' nin 
peşmergeleri bu 
harekatlard a y ar

dırncı bir rol oy
nadılar. Bugün de 
Irak Kürtleri silah 
gösterilerek ve 
ambargo ile tehdit 
edilerek yeniden 
gerici bir işbiı·lik

çiliğe zorlanıyor

lar. Bunun Türk
çesi ''Kü.rdii Kürde kırdırmak .. oluyor. Ancak geçmişte 
yapılan askeri harekatlardan farklı olarak, bugün 
Irak'da çok degişik bir durum var. Bu, orada egemen 
güç olarak ABD'nin bulunması oluyor . Türkiye ege
men sınıflannın ABD'nin izni ve onayı olmadan Irak 
Kürdistanı 'na yönelik tek bir adım bile atamayacak
lan ise çok iyi bilinen bir gerçek. Bu durumda 
ABD'nin "ikna'· edilmesi gerekiyor. Egemen sınıfla
rın ABD'yi ?ikna etmek için" kullandıkları argüman
lardan biri ise "Irak 'taki maliy eti ağvlaştımıak ··. ki bu 
söz Kara Kuvvetleri Komutanı Başbug'a ait. 

'Gordion düğümü ' ve ' en büy ük tehdit' ! 

Yani şöyle bir manzara ile karşı karşıyayız: sicili 
ABD işbirlikçilig-i ile malul olan Türkiye egemen sı
mBarı ve onun etkisinde kalan çevreler. Irak Kürtle
rini, onların yöneticileri olan Barzani ve Talabani'yi 

ki Talabani bugün Irak Cumhurbaşkanı- açıkça ve 
üstü örtülü olarak ABD işbirlikçiliği ile suçluyorlar! 
Bununla da kalmıyorlar. kadim dostlan ABD 'yi ve di-
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ğer büyük devletleri zaman zaman '"Türkiyej·e yeniden 

Sevr'i d{lyotmakla .. itharn ediyorlar. Emperyaliımin 

hesapları ve işbirlikçilik dikkate ahndıgında olasılık 

olarak her şey mümkün. ama Türklerin ve Kürtlerin 

buna karşı farklı -geçmişte kanıtlandıgı gibi- alter

natifleri de var! Bütün bunları dikkate aldıgımızda, 

açıkçası. çönllmesinden vazgeçtik. tahlil etmesi bile 

zor ve karmaşık bir durum la karşı karşıyayıı. Bu zor 

ve karmaşık durum: Tw·kiye ayn bir devlenir. Irak 

ayrı bir devletir. herkes kendi iç işlerine baksın ve 

sorunlarını orada çözsün formülü ile nispeten anla

şılır bir hale getirilebilsf' de. bölgenin durumu. halk

ların tarihsel ilişkileri ve bugimkü konjön.ktür söz 

konusu oldugunda yeniden Gordion Düğümü'ne dö

nüyor. 
Ama biz yine de durumu olanca açıklıgı ile ve kı

saca ortaya koyma denemesinden kaçınma.' acagız! 

Bunun için Meclis 'te tezkerf' için yapılan görüşmeler 

sırasında CHP Milletvekili , bir zamanlar \Vashing 

ton'da da büyükelçilik yapmış olan Şükrü Elekdag'ın 

"tespitlerini" kalkış noktası ola rak ele alabiliriz. 

Çünkü Elekdağ'ın dile getirdiği görüşlerin Elekdağ 

ile sımrlı kalmadığım. egemen sınıf temsilcilerinin 

epeyce bir kesimi tarafından paylaşıldığını çok iyi bi

I iyoruz. 
Elekdağ bu konuşmasında büyük devletlerin. bu 

arada özellikle ABD'nin Ortadogu 'daki p lanlarından 

söz ediyor ve Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti k"Urulmak 

istendiği ni , as ıl sorunun da bu olduğuna dikkat çeki

yor. Elekdağ'a göre ABD Irak'tan çekilmek ı.orunda 

kalsa bile kuı.evinde ka lı cı olacak ve buravı kendi . . 
amaçlan için kullanacaktır. Elekdağ bu nedenle tez 

kerenin bu gelişmeyi engellemrk için -bıınu "Barza 

ni 'nin cesaretini kırmak olarak·· n i 1 eliyor- ku 1 larulma

sı gerektiğini dile getiriyor. 
Elekdag·a görr Irak Kürtleriue destek sadere 

ABD'den degil. Türldye'nin dost bildigi diger ülke

lerden de gelmektedir ve ··asıl tehlike de'' budur. Öyle 

ki ona göre bu "tehdit'' "'soguk savaş döneminde maruz 

kaldıgımız tehditten daha onemli ve daha tehlikelidir ... 

Demek ki açıkça ifade ettiği gibi Elekdag. Kuze) 

Irak' ta bir Kürt devleti kurulmasını. soğıık savaşta 

karşılaşılan tehditten daha büyük bir tehdit olarak 

görmektedir! Nedeni ise malum: lrak Kürtleri ha 

ğımsızlığına kavuşursa bu durum Türkiye Kürtleri 

içi n emsal teşkil eder! 

Durum böyle olunca temel sorunun farklı o lduğu. 

bu temel sorun içinde PKK sorununun bi r ayrımı 

olarak kaldıgı itiraf edilmiş olmaktadır. Bu çe rçeve 

içerisinde "terönst saldınlar'' Irak Kürtlerine karşı 

kullanılacak bir malzemeden başka bir şey degi ldir. 

Bu yaklaşım oldukça tehlikeli ve diger halkların ve 

ulusların haklarını hiçe sayan bir anlayıştır. 

Şu 'emperyalizm işbirlikçisi ' mes e le s i ! 

Önce vurgulamak gerekir ki. her ulusun ve halkın 

olduğu gibi Irak Kürdistanı 'nda yaşayan Kürtlerin de 

krndi kaderlerini özgürce tayin et me ve ayrı devlet 

kurma hakları bulunmaktadır. Irak Kürtleri öı:gürce 

yaşamak için sadeec Irak'ın işga li nden sonra değil. 

uzun yı lla r önresine giden. her seferinde kanla ve 

katliarnlarla bastırılan bir mücadele yürüttüler. Bu 

müradelenin belki de en büyük talihsizliği . baba Bar

.tani' nin de ya naştıgı ABD ve diger bazı büyük devlet

lf're çok fazla güvenilmesiydi. Bu durum u !us l arın öz 

gürlügi] diyf' bir sorunu olmayan, sadece çıkarial'Inı 

gerçekleştirme peşinde olan empeı)'alist ülkelerce 

sıkça kullanıldı ve Irak Kürtleri pek çok keı en gerici 

sald ı rılarla karşı karşıya bırakıldı, katharnlara ugra

dı ... uygar dünrcının'" gö1leri önünde tarifsiz aeılaı· ve 

trajedilrr yaşad ı. 

Irak Kürtleri bütün bu trajedilcre karşın. sürekli 

olarakABD \ 'C diger büyük güçlerle i şbirliği yapmak 

la suçlanıyorlar. Ama burada her halde en son eleşt i 

rilmesi gereken onlardır. Vicdan sahibi hemen her 

kes önrelikle şu soruya yanıt vermek zorunda: ö7gür

lük için yanıp tutuşan. bunu elde etmek için mucade

leye atılan bir halk köleligi reddettiği için neden 

el eşt iril sin? Onlara dostça söylenebilecek oJan tek 

şey . .. emperyalist iılkelere dikkat edin. bagımlılıh· ilişki

lenne girrnekten kaçırıın''dan başka ne olabilir ki? 

Bundan ötesi bütünüyle Irak Kürtlerini ilgılendirir. 

Egcr sorun onların komşu ülkelerle dostça geçinme

leri ise, öncelikle bu ülkelerin 1 rak Kürtlerine dostça 

yaJJaşmaları, onlar üzerinde gerici hesaplar yapma

maları. onlara güven vrrmeleri gerekmez mi? Ancak 

nr i ranlı. ne Türkiyeli. ne de Suriyeli devlet yönetici 

leri Iraklı Kürtlerr krndi kaderlerini öıgürce tayin 

etmeleri konusunda bugüne kadar tek bir güvence 

vermış değillerdir. Peki onların vermediği güvence 

yi. onların göstermedlgi saygıyı bizim '"ortalama sol 

cumuı·· gösteriyor mu? Kesinlikle hayır~ Bu solcu 

Irak Kürtlerinin - Barzani ve Talabani'nin empeıya

lizınle işbirligi yaptıgına ilişkin uzun nutuklar atıyor 

ve ardından sosyal şoven bir konuma rahatlıkla yer

lcşiveri_vor. Artık orada CHP ve MHP'li gericilerle. 

nüanslara rağmen, görüş birliği içindedir! 

Bu durumda Irak Kürtleri ne yapacaklardır? Otu

rup köle gibi yaşamaya razı mı olacaklar, yoksa sO rek

li altüst olan, emperyalizmin müdahalesinin eksik 

olmadığı bir bölgede kendileri için biryol arayıp. öz 
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gurltik için çaba mı göstereceklerdir? Her taraftan 
tehdit edilen bir halkın, eger uluslararası konjonktür 
onla ra bu duıumdan yaraı-lanma imkam sunuyorsa. 
bu imkandan yararlanmaya çalışmasından daha do 
ğal ne olabilir ki? Bundan yararlanırken esnek ve i le
riyi gören adımlar almaları, diger halklada dostça ve 
onların desteklerini kazanacak adımlar atmayı be
cermeleri ise bütünüyle onları ve yöneticilerini ilgi 
lendiren bir durumdur. Kendi kaderlerini tayin etme 
hakkını şu yönde veya bu yönde kull anmala rı ise bü 
tünüylc onların kendi sorunudur. 

Onlar bu hakkı ne yönde kullanırlarsa kullansın 
lar. ne bölgedeki işbirlikçi, gerici egemen sıntların . 

ne de başka dış güçlerin Irak Kürtlerinin kaderine 
müdahale etmeye herhangi bir hakları yoktur ve ol 
mamalıdır. Burada hatırlatmak gerekir ki. Turk-iye "yı 
yöneten egemen sınıfların ABD'yle geçmiş onyıllara 

16 ı irOJ 

dayanan .. dostluğu·· ne kadar ~ dogru ve meşru" ise 
Barıani ve Talabani'nink-i de o kadar meşru ve dogru
dur. Bu açıdan o cephenin söyleyecek bir tek şeyi 
yoktur. Ayrıca şu gerçek de ortadadır; işbirlikçi Tür
kiye egemen sınıflarının uşaklık ve işbirliği için hiç 
bir ma1eretleri yoktur. Koca bir ülke. zengin kaynak
lar. ABD düşmanı bü halk ellerinin altındadır. Irak 
Kürtlerinin ise dış destek ve güvence aramalan için 
onlarca neden pcş peşe sayılabilir. 

Ayrıca şu da inkar edilemeyecek bir biçimde 
açıkça ortadadır; bugün işbirlikçi egemen s u11flar bir 
taraftan içeride "ulkenin bölii.nmesi'' korkusunu ya 
yarken. diger taraftan Irak'ta ABD'ye mezhep savaş
larını k'lşkırtma ve [rak ı bölme planları için fiilen 
destek vermektedirler. ABD'ye saglanan lojistik des
tegm boyutunu ''Eımeni Soykın mı Tasarısı 'nın .. görü
şü l mesi sırasında yeniden ögrenmiş olduk. Doğrusu 

epeycetrajikomik bü durumdur bu! 
Ama dahası var: eger Türk ve Kürt 
halkı muhalefet etmeyip 1 Mart 
Tezkeresi'ne geçit verseydi, işbir 
likçi egemen sınınar askeri olarak 
ABD'nin yanında, şimdi Irak'ta 
olup bitenlere, Irakın mezhepler 
arasında bölünmesine, Irak halkı
nın çal u k çocuk katledilmesi ne da
ha güçlü omuz veriyor olacaklardı! 
Büyük basında Ertugrul Özkök bribi 
tezkere severler, o zaman girileme
yen Irak' a şimdi girilmesini, 
ABD'nin yanında halklara karşı 
cellatlıga soyunulmasını ateşli 

ateşli savunuyorlar ve seferberl ik 
türkülerini ağızlarından düşürmü-
yorlar. 

Sorunun kaynağı ve 
çözüm ... 

Baştan da belirttiğimiz gibi, 
Irak Kürtle ri ne karşı se l'erberlik 
havası yayılmakta ve oranın yerle 
bir edilmesi ile her şeyin güllük gü
listanlık olacağı beklentisi körük
lenmektedir. Oysa sorunun kaynağı 
içeridedir ve bu sorunun adı da 
Kürt sorunudur. Kürtlerin özgürlük 
aray1şı buradan kaynaklanmal-ta, 
Kürt halkı özgür ve eşit bir yaşanı 
istemekte, bunun için mücadele et
mektedir. Cumhuriyet tarihi bo-
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yunca çıkan Kürt isyanlannın sayısı ve bunları örgüt
leyip yöneten güçler bugün hanrlanmamaktadır. Var

sayalım ki PKK. de ezildi. dağıldı ve unurulup gitti. Ye

ni isyan ateşlerinin tutuşmayacağırun en küçük bir 
garantisi yoktur ve kimse de böyle bir garanti vere
mez. Böyle garantilerden bahsetmek, halkların mü
cadelesine ve kahramanlığına, ulusların özgürlük rut 

kusuna, bunu anlatan tarihe hakaret etmek anlamına 

gelmektedir. Oysa kölece yaşama isyan etmeyen bir 

halk yoktur. Her halk kendi dilini özgürce konuşmak 
ve geliştirmek kültürünü yaşatmak özgür uluslar 
arasında yerini almak ister. Halkların bir arada yaşa

ması nın temel koşulu da. aralarında özgürlüğe ve 
eşitliğe dayanan bir birligin kurulmasına bağlıdır. 

Gelecek için öngörülen soyut olasılıklar bir tara
fa . bugün Türkiye Kürtlerinin bölünmekten yana ol 

dugu ileri sürülebilir mi? Son zamanların politik ge
lişmel eri farklı şeyler söylüyor. Kürtler Ankara 'ya. 
Meclis'e geldiler ve orada politikayapma isteklerini 

açıkça ortaya koydular. AKP. Kürt illerinden küçüm 
senmeyecek bir oy aldı. Cumhurbaşkanının halk ta

rafından seçilip scçilmeyecegine ilişkin yapılan re
feranduma Kürtler de katıldı ve evet oyları yüzde 
daksanı aştı! Bütün bunlar şaşırtıcı, şaşırtıcı oldugu 
kadar Kürt halkının bugünkü eğilimlerinin güçlü 

göstergeleri durumundadır. Kürtler bir arada yaşama 
iradesini açıkça ortaya koymakta, ülke politikasına 

dahil olmak istemekte, ama köleligi reddetmektedir. 

Olup bi tenin anlamı budur. Ancak şovenizmden göz
leri kararmış olanlar, bu sonuçları ''Kürtlerin kendile
rini inkar etmesi" olarak göstermeye çalışmakta, hal

kın sağ duyusunu ve verdigi mesajı istismar etmeye 

devam etmektedirler. 
Yaşanmakta olan gerçeklerin bir yüzü böyle. Ama 

diger yüzde bizim Türk ve Kürt halJ...-ının, bölgenin 
diger halklarının kardeşligi ve ortak çıkarı için, Tür
kiye 'nin ve bölgenin yönetici egemen sınıfiarına ve 
işbirlikçi çevrelere söyleyecek başka şeylerimiz bu

lunuyor. İlk söyleyeceğimiz de emperyalizmle ve böl 
geye dışarıdan büyük devletlerin yaptığı müdahale
lerle işbirliği yapmayın, bölge halkının dostça, bir
birlerinin halklarına saygı göstererek kardeşçe yaşa

masına engel olmayın. "ABD bir gün gidecek. baş başa 

kalacagı.z, o zaman. sana gösteririm" tehditlerini b ıra 
kın. "Barış içinde kardeşçe ve birbirimizin haklan.na 

saygı göstererek yaşarsak ABD 'yi de glmdeririz ·· tutumu
na yol verin. Siz emperyalizmin oyuncağı olan tutu
munuıda ısrar ederseniz. oyuncakla oynayan tabii ki 
çok olacaktır. Zaten siz yol vermeseniz de -bu zaten 

dogaruza aykırı- bölge halklan zorunlu olarak bunu 
er ya da geç gerçekleştireceklerdir. il) 

BERANEN BETAL 

Di /.eı·~~n(·n zemen de zahün /.emaı·i-n me!!! 

Deı-;1 ... mi!?t bi nıij ... ax! 

Dews .. . pola 

ŞnJ•· .. dilnp dilop 

Şe,· .. . diı·iji_Yan li se ı· ·· qt>wnıe pt·zkuvi.\an ·· 

Şün! ... bust bi busl rikdar 

Diruk. durik 

( zanin dianin \1t·dan .... Yt>zdan 

nedimarı 

Hi xwin(•li :xwe :xwl'!? diaııin ~llnuı 

Hizaı· ... spt>nni-n dirinde 

D i na ı ı. . . tftj 

Giri . .. dihiı;;il"i 

Eriı;; luu! Be ar .. . 

Şerına kt>ı·i.v(·n beı·aııf·n helal 

\Vt·, · li nıin. miı·! \HI'in fcdikar· 

Dt·nıa g1u·an em di~-ııı·andin . . . 

Ast>na dh~t>lidin di quntarf·n (,' iya,ve n nıt> dt• 

Cuta t·uta 

Dihüüüfı!!! .. . züre ziıı·a pt· ı·ıuıt'·n ~'ltı'arı 

Züüüüüü!!! .. . 

J i lwl'(liavetin. jinan ... 

.liyaııe jan diwejand 

.Ji ııfı de nediwt·jiyan .. . 

.fi_Yan nedima 

Fewzi Bilge 
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Kftte bine tenfire 
J. K. 

Bav bi dengekl hişk hang li ku re xwe kir: ··zı:ı bike 
bilezin e ha hoo .. ,. 

Zarok hem ber bi bave xwe ve dileza nd. hem ji di
kir qerin ... waye ha tim! ha tim ı ... 

Ji her giraniya kevir. hew mahU çoke w1 di bi n de 
bişkesta Cı devertı li erde direj bibuya, an erd biqeli
şiya fı di erde de biçfıya. Çiqas diçü kcvü giran dibU. 
di nav hewldaneke mezin de kevire dest xwe ji ketina 
ser pe xwe diparast. Kevire ku bi >..·weliya xwe bi ava 
zike Kuto ve zeliqibü, hedi hedi her bi zinarbüne ve 
diçu u qasek şiinde vediguheri çiyayeki u qüdüm di 
çoken Küto de nedihişt. Kfıto ><:wedan dabü. xwedan ji 
rü . stCı. pişl s ing u pala \~i diherlki. diniqutl ser kevire 
hembeıa wL Şiibuna bi xwedane re. kevir ji xewe şi
yaT bu. çave xwe vekir. Kütoye reben dit. Ji tirali ü gi
raniya xwe fedi kir. dil e we bi Küto şewiti. Hewl da 
xwe ber bi sivikiye ve çü. Behna Küto hinek hat ber 
wi. Gava ku gihişt b er have xwe. kevir xwe ji hembe1a 
Küto avet Cı pekiya . hew mabü li piye bave wi biketa. 
Bav bi hers kir bortn ''Belqitiyo! ma qey tu kori, 
Xwede te ne hele vaya kevi r li piye min ke-
ta min e çawa bikira?'. Küto di nav 
hevi u xofeke sıl eyeke hişk de, 
xwe da paş. kevire li 
erde keti ji xwe bixwe; 
·· xwazi ez li n av seri wi 

mirovi ketima dil e 
min rihet bibuya .. got 
fı xwe bi erde ve zeli
qand. 

Ev çcndek bü have 
Küto diwarek di nav 
:Geviya xwe de çcdikir. 
Diwar ne sere ıeviye 
ne jl li qeraxe ıeviyebU 
fı tam di nav'lna ıeviye 
denola bireeki her roj 
bilind dibü. Kes! niza
nihü ev diwar we bi 
kerı çi bihata, difiki-

/8 Th'O] 

rin, diponijin, le sedemeke bire ji çekiranavi diwari 
re nedidtlin. Tu wate nedidan ve xebata berawestan. 
Ev tişt ne dişibiya tewleki ne ji dirüve xime xaniyeki 

le diket. Gundiyan tu bcrsiva pirsen xwe ye behn 
teng. meraqdar. tinaztiji ji bave Küto werned igirtin. 

Bave Ku to xwe xwar kir, dcste xwe avet kcvir ku ji 
erde rabike. le da ü neda kevir ji ji ei he xwe neleqiya, 
şaş ma. bi çaveki li 1..-ure xwe hi çave din li kevire li 
erde direjkiri ni her!, disa dest avete: na, ne nıimkün 
e. ranebU. KCıto ji şaş mabü .. Tc digota qey dehcar ew 
qas kevir ji bin erde ve bi vi kevtri ve haliye giredan. 
Le kefa Küto hatibü eih. Mina bişirinek li rüye wi bi
keve. Dema ku bave wi sere xwe bilind kir çaven wi 

pergi çaven Ku to hat. şopa ken u kefe li ser rüye kure 
xwe dit: heta ji mil rahü sileyek li nav çave kure xwe 
da. Agir ji ber çaven KCıto pekiya, Kuto heta je hat 
hesir di gewriya xwe de şidand Cı ku negri. dev ji kar 
berdan, bere xwe dan male f:ı meşiyan. 

Nizanim ez bcfem im, kengc kar u bareki dür li 
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ser van çiyan li nav van ı,TUnden - ku haya Xweda ji je 

tune- , çe dibe. min dişinin. Ka ez e çawa gundiyan 

serwcxt bi.k.ün, zevi u mergen wan ji hev veqetinim. 

Ez baş dizanim e disa şcrc dijwar di navbe ra gunciiyan 

de çebe. of of of. .. Xwczi ez nchata ma ... 

Küto no la laşeki li pey have di.xişxişl. Dev. çav, ser 

u guh tev di nav :x""eli u toze de mabu. Çaven w i ji her 

westiyabune dihat girtin. Gelo e kenge ev diware xi

lasbUya? Celo ji bo çi bü ev kare giran. have wi ye ça

wa bikara, çima heta ni.ha tu cari hi şe wi negihiştihü 

tu kare have >..""e. qey cw pir befam. nezan bu? Bi gi

hiştina maJe re Küto bi lez ket hundir. av u sabün ani. 

av li desten have xwe kir. piştre dest u ser u çave xwe 

şuşt. derbasi ode bün. li ser sifre rfıniştin dcst bi 

xwarine kir in. 

Dema ku Ku to di xewna xwe de. ku benavber kevir 

dikişand ji have xwe re; le kevire ku dikişand tev di 

quleke tariye ya mezin ku di nav zeviye de vebfıhü de 

winda dihu. dit: bi tirs kir qerin Cı got: '"kevirrrr!" ji 

nav cihe xwe pekiya. Bala xwe daye ku her kes razaye 

disa begavi sere xwe dan i ser balgi u ji her westandi 

na kare dijwar ket nav xeweke giran. Balgi >..""e nerm 

kir. hang li lihefe kir: got. '"Tu car ji ser Küto neşiqi

te fı gede baş bi peçe ha.·· Balgi. lihef, doşek ji Kılto re 

bun anıüre xewekc şirin u giran. 

S ibe zıl d eya Ku to bi denge ki ne rm deng 1 i ı .. :ure 

xwe kir. çend deqe li b er seriye ku re X\ve rawestiya di

sa ku ri k ji xewa :X'"\\'e ye gir an ranebü. Pişti ku bav ji tu 

walete vegeriya jin ü kure xwe di cv rewşa tiraliye de 

dit hi gaven lez her bi ci he kure xwe ve çu. misina ava 

-ku di dest de ji tuwalete anlbu- linava çave Kuto de 

vala kir ... Küto ji xew vcciniqi Cı rabü ser xwe. kelegi

ri bu. deya wi xeyidi, ''ma ev tifaJa çi ye tu wiha !edi

ki? Tu qetjiXwede natirs'i?" Çendgotine din j1 ki r le 

zani bu ku çi beje ji fede nade. RabU çu eile ku re """e 

guhart le kir u nekir Küto nehat xw·iniya xwe nekir. 

Birçi. be xew di dest de derdanek tiji ava sar , li 

pey have X\\'e çü nav 1eviye. 
Rebi: ev gundi, ev zarok. ev jin çawan li vir li ser vi 

çiyayi diji.n? ~e h aya wan ji kef u zewqa dinyaye: ne ji 

seyran u gere heye. e dikevin av lı bere ne ji diçin 

welateki dur u ""''eş. H er tim di nav zevi lı mergan de 

dixebitin, zivistane bin berfe de diqerisin. Ez bawe 

rim niha dil hinav, hi ş. aqi le wan ji qerisiye ku her 

tim ji min fcm na kin Cı pev d için . Kaçima ez hatim, 

niha eze vi tolazi çawa bi bini m (ı bi çi awayi eze w i 

sen"e:x1 bikim .. 

Roj bi roj diwar bilind dibiı. Kuto ji her ku diçu di 

kare xwe de pispor dibU. çi wextl have wi çi biA"vesta 

pe dizani, Kijan kevir li ke dera diwar dihat baş fem 

dil'ir. He peyv di dev bavi wi de demediket zanibu ku 

e çi bike. çi bixwaze. Gotineke bave :x.""e nedikir didu. 

Di nava seı:deh roja de diwar qedandin. Piştre have 

Küto kevirek kişand bine xwe, ci.xareyeke ji berika 

xwe derxist fı pexist. çend gulmen kur ji cixareya xwe 

kişand u çaven X\ve ku ta berhama xwe. Qasek wisa te

maşe kir u ji ku re X\\'e re got: 

- Diwar pir delal çe büye ne wisa? 

- Bel e. wisa ye. 

Piştrc do man d: ., E1. ji ne hi n dik im ha! Pisporeki 

jehati me" 

Küto. sere xwe xistibu her xwe u bi dengeki kin 

bersiva have xwe dida: "Bele wisa ye.·· Keliyek wiha 

bedeng rawestiyan. 

- Le tu .. Te bi ra te he w mabiı te kevir ser pc min de 

bixista, pi: li min bişkenanda. 

Ku to denge """e nekir. Bave wi: hinek bihers: 

- Ku kcvir li pe min keta mine jl sere te bişkenanda. 

Kuto disa qet denge xwe nekir Cı seri di berda bi 

awiren bewate li erde diniheri. Bala xwe daye dilope

ke xwina sor ji seri niquti erde. li nav xweliye ket, di 

nava matmayineke tiji tirs de dest avete sere .A'"\VC . 

dcsti wi şil bu, tinegerma xwine gihişte deste Kuto u 

qelşeke mc lin di nav sere ""''e de his kir. Rahu ser pi 

yan li have xwe niherl. bi denge ki nerm got: 

- Vaya sere min şikest!. 

Bave Küto ji cih rabU. qota ci.xareye avete erde li 
kure xwe niheri u got; "Ka cm her in male edi kare me 

nema. tu ji deste X\ve bide ser birina xwe bila xwin 
zede neye.·· 

Ketin ser reya gund u meşiyan. 

Çendck ewil şer di navbera gundiyan de ji her ta

pılyan çcbUbu, cm bi heyeteki re hatin kifşa erde. Me 

pirsgirek çareser nekir. İro em disa hatin le disa ew 

mirove we roje xwe daye erde naye kifşe. ''Dibe erd 

erde min e, ez nayem," H evalan ji, ji min re gotin. tu 

rab e here wi mirovi bi zagon u hcı:en dewlete b ide tir

sandi n, heya me ev zevi piva. Gava ku ez hatim dere 

mala wi mirovi. min bala xwe dayc tu kes tunebfı. 

çend cara min li deri da disa kcsi deng nekir ji xwe 

xwe re got bi rasti ev ker kure kere derewan dike, xwe 

mal da veşartiye. dema ez di nav van ramanan de biım 

denge zarokeki hat. ez li ser pelekana rewesiyam ben

da """edi ye deng ma m. 
Ku to bi desteki sere xwe girtihü çaven xwe linava 

gund digerand. ev çendek bu qet heval hogircn X\ve 

neditibu, dixwest here cem wan bilize. Dema ku gi 

hiştin nav gund have Kiıto raste rast çıl male. Kuto jl 
bala xwe daye xwina seri wi sekiniye Cı hat her mala 

hevale xwe rawestiya. Bang kir tu kes derneket. disa 

hang kir bala """e daye camerek li ser pelekane xani 
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rawestiyaye. Küto ji cile paqij ii bi reng ruçike mirov 
tegihtşt ku camer ne ji van deran e. Miı·ov li Küto 
niherl got, 

-Ev mala hana ke ye? 
- Mala xale min e . 
- Xale te li ku ye? 
- Ez nizanim, ez ji nfı hatim; le dibe çübüne mala 

kalike min. 

M irov ji ser pelekane daket b er bi Ku ta ve hal de
ma nezı Kül o bU li Kuto niheri d1t , ku cile wi bi xwin u 
qirej in, meraq kir, pirsi; 

- Çi bU bi te, qey hfın pev çıln? 
- Na mamo ez dixehitim. 
- Çi kari diki? 
- Diwar çe dikim. 
- Ji ho çi? 
Küto keliyek rawestiya u piştre domand: 
- Nizanim. 
Mirov hidilgerrni xwe hineki X\vare ser Kuto de kir 

got: 
-Tu piçılki, be zarok:i miqate xwe be, ka tu dikari 

keviran bikişini? 
Küto bi heyecaneke devbiken bersivand: 
- Ez keviren pir mezin dikişinim mamp! 
Li ser ve gotine, camer biken hi çaveki henün 

deste xwe avete berika xwe u desteki din ji sere Küto 
mizdau got: 

- Helal he ji te re , tu zilameki jehatiyi. 
Min bala xwe day e zarokeki heft. heşt sali bi çaven 

matmayi li min dinibere. Nola cara yekem be mirov 
ditibe, min pirsa X\\'ediye male je kir, li ser pelekan 
peya hfuı:ı nezi wi batim. Min dıt ku zarok di rewşeke 
şepirze de ye, serçaven wi tev toz. duxan u X\Vine de 
ye. Gunehe min pe hat , pe re axifim, zarokeki jehat1 u 
zana dixuya. sere wt mizda, min X\vest ez hinek pere 
bidime. Min dest avete berika xwe li hinek pereyen 
hür geriyam, min bi tiliyen xwe pereye n heri hiir xist 
des te xwe gava ku min pere derxist perek ji dest min 
filiti Cı ket. min X\ve xware erde kir ku pere hildim. 
Gava pere ji erde hilda qoloz büm u sere xwe bilind 
kir bala xwe dayeli hem b er min tu kes tu ne ye. Zaroke 
cilqirej. serbixwin. nedixuya. Celo ev ku de çu? Tiş

tek siwert dile min, nola yek ji min re bejeli ezmana 
binihere. Min sere xwe bilind kir. li jor niheri wc 
gave tişte ku min dit hun bawer hikin di jiyana min 
de. tişte ki wiha sosret çenebUbCı. Belki ne tene ji bo 
min, ji bo hernCı kesi heta niha büyereke wiha balkeş 
neqewimiye li ser rüye dine. Çawa çebU, çirna çehu 
nizanim le ew zaroke ku he ez pera diaxifim niha li ez
manan bU u difiriya. N ola pifikeke ku bendike we ji 
dest zarokeki bifistiqe u hedi hedi bi ezmana ketibe, 
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bilind dibü, ji min dur diket. 
Ez çiqas rewestiyam. min çiqas seri bilind. stü te

wandi awire xwe ye matmayi kuta ezmanan li zarok 
niheri. nizanim. Le ez bawerirn dev ü zimane min be 
min tevgeriyabun. kiribün hawar gundi tev dora min 
kom k:iribun. Jin mer, zar, kal, pir tev li dora min 
deste xwe ji her tirejen roje kiribun şewqe, li zaroke 
fir1 diniher1n. Jinan dest bi giriye kiribun, meran xof 
u tiı·sa nav dile xwc, matmayina xwe li pişta peyven o li 
weki "sibhanellleh, estexfirullah ... " dik:irin: hewara 

xwe digihandin her bi Xwede. Di nav ve buyera sosret 
de hate hişe ki jan hişmendi u cameri: bi çend xortan 
ve xaliyeke direj anin her ye ki bi derekı xaliye ve girt 
weki merreyekiji erde bilin d kirin u xali ji hev veki
rin di tUşa za rok de rawestiyan. Zarokher diçu bilind 
dihU, yeki ji nav geremole bi dengeki zede bilind 
hang kir. 

Kütoo .. ha Kütooo ... tu çawayi. çawa bu bi te loo'? 
Küto kir qartn, bi dengek1 kefxweş: ''Ez baş im 

başşşş .. .'' 
Cu ndi di nav h ev de ketili un galegalan. hineka di 

gol. lawo e kevir ser me de bibarin. binekan digot ev 
yek ciameta qiyamete ye, le çend heban jl. ji hev re 
gotin di ve weriseki direj hebiiya belki bikaribiyan za
rok b ianina jere. Navbera çe nd deqeyl de wer1s hat le 
dan nedan weris, avetin neavetin, negihişt deste Ku
to. Piştre westiyayt. behteng. matmayi em tev di cih 
de rüniştin. Min cixerek pexist he pere bUr di dest 
min de bün, gelo have gede li ku bU, ıninji çcndgun
diyan pirs kir le bersiva minjineke kuji her giri u ha
wara zarok hal te de nemabu got: 

- M ere min li mal razaye. 
Cundiye1d biheı'S got: 
- Dem dema razane ye ka gazibikin bila were. 
Di dile min de hebü ku ez herirn navçeye vi nceki 

dest xwe xim, le min nedikari ji cihe xwe bilivim ji. 
Miroveki şewqeki reş li sert bi gaven lez her bi 

gundiyan ve hat. Yekl ji geremole got: "Vaye hat have 
gede.'' 

Ca va ku zilam gihiş t her me sere >..'we bilind kir bi 
dengeki hişk, bihers heya je hat kir qerin. Çend he
vok ji dcv'i wi pekiya. (Min je tiştek ji axiftina wi fem 
ncdikir. le ez bawer dikim dida çera ji kure xwe re.) 

Dawiya dawi tiştek ji dev der ket. n ola mareki reş 
hi hewa ket. bilind bU. her kest ev tişt dit. Piştre ev 
tişt çu li nav dile zarok ket. Zarokveciniqi u hejiya no
la seveke ku ji dara X\\'e biqete ha te xware, gundi revi
yan çend heben ku xali girtibün dest ji xall berdan, 
rev'in ü durketin . Zarok bi lezeke mezin, bi gurmini
yeke gur. li erde ket, nola zebeşeki ku ker le bikeve, 
seri wi qelişi X\vina sor je kişiya, di cih de can da. ~ 
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tartışma 

Türk aydınlanmasının üvey çocukları, Kürt hareketi ve İslami hareket 

~Çatışma, Risk ve İ mkan' 

fıRAT AYDINKAYA 

Giriş ... 

İslami hareket ile Kürt hareketi pek çok konuda 

ortak özellikler göstermektedir. İkisi de kırk yıllık 
bir tarihi arka plana sahip. İkisi de Türk aydınlanma

sının öteki yüzleri. İkisi de Cumhuriyetçi e !itin gör
mek istemedigi kimlikler. İkisi de Kemalist seçkin
lerio steril mekanlarına/kamusal yerleşkelcrine 
alınmayan ülkenin siyahileri. Aynı zamanda ikisi de 
genç Cumhuriyetin temellerine terlerini ve canlarını 
akıtan figürler. İkisi de efendillgi reddeden muhalif 

hareketler. İl.:isi de belli ideolojisi. bellikitlesi bulu
nan, örgütlü. disiplinli ve gelecek tasarımı olan bir 

gelenekten gelmekte. İkisi de modern bir kimliğe 
yaslanmakta. Biri modernliğin ~itidal akh"' olan mu

hafazakarlıga diğeri ise modernliğin "'göıüpek aklı" 

olan dcvrimcilige dayanmak:ta. Nihayet her ikisi de 
"merkez'e karşı· çevre'nin rızasını örgütlemcktedir. 

Ne var ki bu kadar ben-
ıerlik yeter. Nihayeti nde 
Kürt hareketi ulusal kurtu
luş mücadelesi yürütmekte, 
İslami hareket ise kendine 
has bir direniş/diriliş mü
cadelesi vermektedir. Bu 
nedenle bambaşka bağlam

lara sahipler. İkisinin de ge
lecek tasarımı oldukça fark
lı , yöntemleri, ütopyaları 

apayrı iki muhalif hareket. 
Bugün Türk aydınlanması

nın iki üvey çocugu olan bu 
kimlikler belki de tarihle
rinde ilk kez rakip bir pozis 
yanda karşı karşıya gelmek
tedir. Peki nasıl oldu da 
hasrm hemen hemen aynı 
olan iki kimlik karşı karşıya 
geldi? Bu mücadele koreag
rafisi tam olarak ne manaya 
geliyor? 

Bu yazıda AKP özgül.lügünde İslami hareketin ge
nel başlıklada gelişimi, etnik kimliklere bakışı. bu

nun yarattığı gerilimler ve 22 Temmuz seçimlerine 
dair birkaç şey yazmak istiyorum. 

Millileştirilmiş İslam 

l 960'lı yıllar İ slami hareket ıçın çok önem
li bir eşikti. Said Nursi"nin vefat etmesi ile Erba
kan'ın sahneye çıkışı bu yıllara rastladı. Israrla şa
kirtlerine ··s iyasetten uıak durun·· diyen modern İ sla

mın esas kalesi Said Nursi vefat etmiştir artık. Said 
Nursi'yi '"siyasete sırtını döndüğü·· için eleşiiren Erba

kan'ın bu alana girmesi Türkiye İslamcılıgı için 
önemli bir andır. 

Erbakan kendine has karizmasıyla yıllarca İsla 
mın siyasetteki görünen yüzti oldu. Ama hangi İsla
mın? Erbakan. daha çok iç Anadolu i slamı diyebile 

ceğimiz bir alanda tutunma
ya çalıştı. Çıkış koşullarında 
Erbakan, Kayseri'nin batı sı 

ile sınırlanabilecek bir 
alanda lokal bir İslami gele
negi diriltıneye çabaladı. 

Burjuvaziliğe gözünü dikmiş 
yerel Orta Anadolu serma
yesi de hocayı izliyordu. 

Erbakan İslamcılığı . ke
limenin düz anlamıyla milli
ciydi. Millileştirilmiş bir ls
lam 1 ülküsü agır basıyordu. 
Göğsünde iman; dilinde is
ti.klal marşı. ülküsü Osman
lı'yı yeniden canlandırmak 

olan bir nesil hedefieniyor 
du. Karakter olarak muhafa 
zakarlık işin gövdesiydi. 
Modernliğe değil ama batıh
Iaşmaya bir tepkiydi bu 
akım. Batılılaşma doktrini 
ihanet olarak değerlendirili-
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yordu. Alternatif modernleşme denemelerinin yapıl

dığı yeni dönerndi bu yıllar. Kemalist modernleşmeye 
karşı Anadolu modernleşmesinin fikri temelleri ha

zırlaruyordu. Fakat ne olursa olsun milliyetçilik: ide
olojik ve gelecek tasarımını sağlayan temel motivas
yondu. Yahya Kemal"in muhafazakar modernJiği. Ne
cip Fazıl'ın Türk İslamcılıgı işin içindeydi. Bu sırala r

da "önce Müslümanım. sonra Türküm" deniyordu. 90'lı 
yıllardaki Kürt mücadelesi ile birlikte bu tamlama yer 
değiştirdi ve ''önce Türküm sonra Müslümanım" den

ıneye başlandı. Hiç değilse eşitlendi. 
Türk kimJiği İslamın yeniden bayraktarlığını üst

lenmeliydi. Kuran'dan bir ayet de bulunarak Türkler 

İslam için olmazsa olmal b ir suje olarak takdis edi li 
yordu. Bu elbette İbraniliğe benzer şekilde ··seçilmiş 
bir ırk" tasanrnıydı. Buna uygun İslami yorumlar ya

pılmaktaydı. Fetbullah Gülen bu saiklerle cezaevinde 
olan Said Nursi'yi ziyaret etmek istememektedir. 
Çünkü Gülen, Nursi'nin Kürt oldugunu öğrennıişti . 

Elbette bir Türk bir Kürdün ayağına gidemezdi. 
l960 'lı ve 70-li yıllarında ideolojikleştirilmiş bir 

İslam üretilmişti. Soğuk savaş koşullarında Türki

ye'nin konjonktür ve dengelerine göre pozisyon alan 

bu gelenek nerdeyse tamamen reaksiyoner bir ide
oloji üretmişti. Kendisine tabi olunan şey, d i.nd e:n 
çok bir modern ideoloji görünümü veriyordu. Yeri 
gelmişken söyleyeyim: Said Nursi'nin vefatı Kürt İs
lamının doruguydu. Bundan böyle bu yıllarda adım 

adım Kürt islamı. Türk İslamının içinde yok edildi. 
1984 'te Kürt hareketinin silahlı mücadeleye gi

rişmesi İslami hareketle 12 Eylül yöneticilerini ya
kınlaştırdı. İslami hareket bu yıllarda "kardeşlik" 

söylemini yeni bir anlamlayeniden diriltti. ':Adil dü
zen., retoriğiyle yeni bir sayfa açıldı. Tıpkı sol kesim

lerin ütopyası2 gibi adil düzen gelecek, bu arada bu 
sorun da kendiliğinden halledilecekti. Dolayısıyla 

asıl sorun Kürt mücadelesi olınamalıydı. Asıl müca
dele adil düzeni getirmekti. Kürtlerin mücadelesi ol
sa olsa gereksiz bir mücadele olabilirdi. 

90 'la rın ortalannda mücadele yoğıınlaşırken İs
lami harekette kısmi biryumuşama görüldü. Erbakan 

Bingöl'de yaptığı konuşmada "sen. çocugwıa Türküın. 

dogruyum. çalışkanım dersen; başkası da Kürdüm. doğ

ruyum, çalışkanım" diyerek resmiideolojiye karşı se

sini yükseltti. Fakat hemen devammda bölgeye yapı

lan her ziyarette ümmetin birliğini ima eden ve bu 
şekilde Kürtlerin devlete karşı hak taleplerini dini 
olarak gayrimeşru ilan eden "hepimiz kardeşiz" rep
liklel'i tüTetildi. 

Milli Görüş hareketinin Kürt stratejisi ana başlık
lada şu şekildeydi: Evet. bir sorun vardı. Fakat bu so -
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run çoğunlukla siyonist-emperya list dış güçler in ül
keyi bölmek için giriştigi bir komploydu. Ana izlek 

buydu. fakat gene de zaman zaman bu politikadan 

sapmalar olmuştu. insani haldar elbette verilmeliydi. 
Fakat bu asla kolektifhaklar bağlamında olmamalıy

dı. Bumeyanda şarkı söylemekserbest olmalıydı, ka
set satmak da. Fakat dil eğitimi olmazdı. Sonuç olarak 
M i Ll i Görüşü n Kürt politikası .. ne inkar et. ne kabul et,. 

sınırlarında ydı. 

Bu haliyle millileştirilmiş islamın içinde Kürtlere 

yer olmadıgı belliydi. Sürekli Türklük vurgusu, ''milli" 

kelimesinin her cümlenin başına getirilmesi. Kürt 
somnu tabirinin yerine güneydoğu meselesiJşark so

runu gibi inkarcı tanımlamalar işin rengini belli edi
yordu. Sonuç olarak Milli Görüşün "aklı turanda, kal

bi Mekke'de'· tespiti abartı değildir. 28 Şubat'a kadar 

durum böyleydi. Fakat AKP'nin ortaya çıkışı millileş
tirilmiş İslamın içeriğini hem alan olarak hem dok

trin olarak epey genişletti denilebilir. AKP elbette 
millileştirilmiş İ slamdan doğmuştu. Ne var ki AKP li

derligi millileştirilmiş İslamın sınırlarını Kayse

ri 'den daha da ötelere doguya da taşıdı. Misak-ı milli 

sınırları dahilinde bir İ slamın temelleri atıldı. AKP de 

elbette öz olarak Türk-İslamcı bir gelenek üzerinden 
inşa edilmişti. İ slami öz. muhafazakarlıkla formüle 

edildi. Yeri geldiğinde ideolojideki islami tonu vur
gulamak için '"biz Müslünıanı.z" denildi, yeri geldiğin

de seküler bir siyasi akınıa işaret olarak "biz muhafa

zakanı·' denildi. Türklük vurgusu da yine böyle bir 

taktikle muhafazakarlık tanımının içine yerleştirildi. 

ü1.eri örtü ldü. Muhafazakiirlık epey kullanışlı bir siya

si deri olarak kullanıldı. Sonuç olarak Milli Görüşün 
son zamanlarındaki "önce Tiirküm sonra Müsliimanım ·· 

tarrıJaması, AKP kavrayışında pragmatik şekilde sü

rekli yer değiştirdi. Milli Görüşün kuramsal-tarihsel 

içeriği bu şekilde yeniden üretildi. 

Kürtlerin AKP p ergeli 

AKP doğal olarak Kürt bölgesinde İslam konu

sunda etkili otoritelere gitti. Belli konularda Nakşi 
şeyhleri ikna edilerek bu proje genişleti l di. Bu şekil 

de Said Nursi'nin vefatından bu yana Türk İslamın

dan dışlanan Kürt i slamıyla ittifak kurulmuş oldu. 

Böylelikle hem alansal olarak millileştirilmiş İ slam 

genişletildi hem de içerik olaı·ak. AKP bölgede iddia 
edi lenin aksine sadece tarikatlar ve şeyhlerle çalış
madı. Son derece önemli bir konu burada görmezden 

geliniyor. 3 Kürtlerin arasında ciddi bir şekilde İ sla
mi modernleşme yaşanıyor. Bu uzun bir mevzu. Fakat 
kısaca şunları belirtelim ki bu modernleşme Kürt ha-
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reketinin inşa ettigi ulusal modernleşmf'yf' rakip de 

gil. Daha çok kültürel ve toplumsal degişim kipinde 

gelişen alternatif bir modernleşme. Ve Kün hareketi 

bu modernleşmenin t aşıyıcılığını yapaınadıgı için bu 

kesim mecburenAKP'ye gidiyor. Bu önemli ve geniş

çe tartışılmaya deger bir konu. Fakat tüm bunlara 

rağmen AKP'nin bölgedeki siyasetinde dinin rolü 

Kürt yorumlarında abartılıyor gibime geliyor. 

AKP'nin Kürt başarısı tek başına islamı temellcrlc 

açıkl anamaz kanımca. Elbette bu faktör rol oynadı. 

Fakat bana kalırsa herhangi bir faktörden daha agır 

ya da öncelikli bir faktör degildir bu. Bu abartma iki 

anlamda maske olarak kullanılıyor. ''Din vwgusu ne

deni_y{e oylar AKP'xe gitti"' belirlemesiyle Kürt siyaseti 

kt·ndi başarısıılığını kendi dışında bir faktörle tt 

mellendiriyor. ikincisi ise bu indirgemeci genelle 

meyle AKP'ye verilen olayların esaslı saglamasından 

uzak duruluyor. Kürtleri AKP'ye yöneh en talepler bu 

şeki lde adressiz bırakılıyor. 

Kürtlerin AKP ile ilişkilerini "22 Temmuz: öncesı ve 

sonrcısı·· diyı> iki döneme ayırmak lazım kanımca: 

22 Temmuz'dan evvel pek çok K ün AKP'yi olumlu 

birzeminde karşılamaktaydı. Hiç degi lse anaakım onu 

ehveni şer olarak göıi.ıyordu. Bazıliberal Kürtler MHP 

ve CUP'ye bakıp AKP'nin ~öpüp başa konması .. gerek 

tigini salık veriyordu. Bunlardanbazılan hızını alama 

yara k AKP'yi açıkça reformist ve hatta yer yer devrim

ci bir hareket olarak görüyorlardı. 2003'teki PKK'nin 

olay kongresinde Osman Öcalan ve ekibi. AKP'yi. 

Kürtleri kuıta ra cak yegfme güç olarak görüyordu. O n

lara göre imkan tanınsa Erdoğan H..-inci bir Abdülhamit 

bile olabilirdi. Özellikle Erdogao 'ın tarihı Diyarbakır 

konuşması. Kürt sorununu rahatça isim koyarak dil 

lendirmeleri kimi Kürt kesimlerinin gölü nde bu par 

tiyi daha bir dcgcrli kılıyordu . Ancak ne olursa olsun 

Kürtlerin ana ba!;ilıkta toplanabilecek 22 Temmuz ön

cesi genel yaklaşımı .. ehven i şer" fikriydi. 

22 Temmuz sonrası ise durum degişti. İslami ha

reketi n bu yenı çömczi bölgede DTP'yi pek çok yerde 

ger ide bıral-tığı için sorunlar çıkmaya başl adı. Kimi

leri bu partiyi dini siyaset etmekle suçlarken. kim ile

ri ise Kürt hareketini neden dini siyasete alet etme

cllgi ve bu alanıAKP'ye bıraktığı için eleşlirmeye baş

ladı. Kimileri de AKP'nin Kürt toplumundaki gele

nekçi -aşiret baglarını yeni dı>n organize ederek fe

odaliteyi devam ettirdigi.ne işaret etti. Yine kimileri 

AKP'ye veı·ilen oyların konjonktür -emanel oylar ol

duguna işaret etti. AKP'nin Kürtlerle Kemalist ordu

yu çatıştırıp aradan çıktıgına inananlar da vardı. Ki

mi uç yorumlar ise devletin bölgeyi AKP'ye peşkeş 

çekligine kadar vardırdı işi. Hatta Erdoğan 'ın ordu-

dan daha tehlikeli oldugu yorumları bile olagan işlem 

gördü. Bu arada Küıi aydınla rı da Kürtlerin Müslü

man oldugunu hatırladılar bu sayede. 

Risk tarlaları / ta~ra muhafazakarlığı 

AKP'nin bölge ile ilişkilerinin dinsel yönü bir 

·· moda ünlnü" halinde yeterince gündeme getirildi. 

Bu nedenle ben bu sakilmodanın dışına çıkarak din

sel faktöıi.ın dışında birkaç belirleme yapmak istiyo

rum. Kürt illerinde kimsenin fark edemediği bir du

rum var: 'Taşra muhafazakarlığı. ··Kanımca AKP böl

gede dinsel kıtleyi temsil ctt igi kadar taşra muhafaza

karlığmı da temsi l ediyor. Taşra muhafazakarlığı 

kavramı sosyolojinin önemli mikro kavramlarından 

biridir. Modernlig-in hızlı değişimlerinden korkan, 

kentte tutunamayan. kültürel sorunlar yaşayan bir 

kitle fenarneni olarak tarif edilebili r. bu taşra tavrı. 

Bilindigi üzere geleneksel toplumlarda modernliğin 

hız kazanmasıyla birlikte geleneksel kodlamalar ve 

ılişl..'i biçimleri hıılı çözülmeler yaşar. Kırsallıgın 

ilişki biçimleri ve kırsal kültilrün direnç göstermesi 

bu bağlamda epey mümkündür. Köylü toplumlarda. 

hızlı modernleşme kaygı. obsesyon, tutunarnama 

benzeri end işe psikolojileri üretir. Bu durum yeni 

direnç inşalarını zorunlu kılar. AKP muhafazakarlıgı 

bu tür durumlarda bir direnç odağı yaratı)Or bel

Liki. Sanıyorum taşra muhafazakarlığı bu koordinat

larda AKP muhafazakarlıgına eklemlenmektedır. 

Öte taraftan Kurtler bir şekilde batılıtaşmaya 

duydugu tepkiyi AKP !izerinden geliştiriyor. Sekü

lcrilme. batılı yaşam formlarına duyulan tepki bir 

şekilde AKP'ye kanalize oluyor. Modernleşmenin 

hıll ı degişimciliğine karşı neredeyse başı dönen 

Kurtler bir şehlde itidalligi ve kontrollü değişimi sa

vunan muhafazakar bir damara tutunuyor. Bu önernli 

bir durum. Zira modcrnligin ortaya çıkardıgı iki kav

rayış bu baglarnda karşı karşıya gelmektedir. Kürt 

ha re ket i bir biçimde devrimcilik geleaegine yaslan

maktadır. Heformu ya da sınırlı tamirasyonu değil. 

dogrudan devrimi hedeflemektedir. Bu akıl hızlıdır. 

gözü karadır, degişimcidir. tavizsi7dir. kaybedecek 

şey i yol.:tur. altüst oluşları sever. ya hep ya hiççidir. 

Oysa muhafazakar modernlik kontrolü sever, sınır

lı degişimcidir. aklı selimi temsil eder, orta yoldan 

şaşmaz. her zaman itidali sağlayacak B planı vardır. 

AKPbölgede bu çizgiyi temsil etmektedir. Kürt ta lep

lerine sempati duydugu halde. yöntem olarak "ya hep 

xa hiç .. çi devrimci bir gelenegi kaldıramayacak kül

liirde n veya ekonomik s ınıfran gelen Kürtler bir şe

kilde sağduyu aklı olarakAKP'ye bakıyor. Kürı hare-
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ketinin ise bu türden du rumlan kendi içinde barın 
dıracak ideolojik motivasyonu bulunmamaktadır. 

Yine şunu da eklemek lazım. Yeni yeni gelişen ve 
palazlanmak-ta olan Kürt orta sınıfının rolü de belir
leyici. Kurt orta sınıfı bir şekilde sistem içinde statü 
arayışı içindedir. Özell ikle büyük :;;ehirlerde hol
dinglere. İstanbul burjuvazisine karşı henüz tutuna
mayan. merkezi ulus devletin ekonomi politiginde 
kendi kabulünü gerçekleştirememiş Kürt burjuvazisi 
de AKP ve Anadolu sermayesinin gücüne güveniyor. 
Merkezi sermaye içinde statü ve kabul peşinde olan 
kesimler in Lercihi de belirleyicidir. Farklı bir deyiş

leAKP üzerinden Kürt oı1a sınıfı ve burjuvazisi siste
me sızma planlan yapmaktadır. Öte taraftan yoksul
i ugun ve hatta açlığın zirve yaptığı Kürt illerinde AKP 
tavan yaptı. Zira AKP belli ki açlıkla boğuşan kesim
lerin ümidini canlı tutacak projeler geliştiriyor. ller 
durumdaAKP'nin bölgedeki ekonomik varyasyonla
rı farklı sınıfsal kesimlerde ilgiyle izlendigi ortada. 

İmkan Jimanl a rı 

Esas ında Kürt mücadelesi çıkış koşullarında Ke
malist milliyetçifiğe karşı bir tepki örgütlenmesiydi. 
Buna göre formüle edilmişti. Adorno'nun bir vesi
leyle hatırlattığı gibi. muhalefet hareketlerinin ço
gunlukla karşı mücadele yürüttükleri iktidariara 
benzeme riski burada da işbaşındadır. Kürt hareketi 
kimi düşünsel-sistemik kulvarlarda Kemalizme an
gaje bir yapı ar1 eder. Zihniyet bagajlan. örgütsel mi
tolojisi. gelecek tasarımı büyük oranda Kemalizmle 
mücadele pratigine göre ayarlanmıştı. Ritüeller, top
lumsal simgeler. ideolojik motifler. topluma yükle
nen ma na. s iyasal yöntem ve bir bütün olarak ulus fc
nomeni mücadele edilen Kemalizm gözetilerek di
ıayn edilmişti. Kitle mobilizasyonu da buna göre 
ayarlanmışı ı . 

Tepeden inmeci Kemalizme karşı yerelden örgüt
lenilmişti. Kemalizm bürokrasisine karşı halk ço
cukları. devrimci öğı'enciler vardı. Burjuva karakterli 
Kemalist modernleşmeye karşı halkçı Kürt sosyaliz
mi vardı. Kemalizmin sert ve dışlayıcı milliyetçiligi 
ne karşı Kürt-Türk ögrenciler üzerinden yeniden 
üretilen fo lklorik ve enternasyonal bir kardeşçilik 
inşa f'dildi. Görüldügü üzere tı.im Kürt ezberleri Ke
malizme göre dizayn edil mişti. Sonuç olarak Kürtler 
öz olaı·ak Kemalizm le biçim olaı·ak da devletle müca
deleye göre kendini örgü tlend irmişti. 

Oysa AKP bu kodlamaların neredeyse tamamen 
dışındaydı. Bambaşka bir kültürden geldikleri gibi, 
idealleri, mücadeleleri. simgeleri ve en önemlisi 
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temsil ettiği kitle farklıydı. Üstelik sınıfsal tabanları , 
mücadele kodları , siyasal üslupları Kürtlerle benzer
lik ar1 ediyordu. O da çevrenin temsilini üstlenmişti. 
O da Kemalizmin bürokratikkarakterine karşı örgüt
lenmişti . Bu şekildeki Milli Görtiş hareketi 90'lann 
sonunda bölgede taban buldugunda bir şok yaşan
mıştı. l\e var ki gene de Milli Görüşün vizyonu ve 
misyonu sınırlıydı. Kürtler içinde sınırlı destek bu
labilirdi. Oysa AKP'nin özellikle 22 Temmuz başan

sı bu siyasi kültür le ilgili tüm KUrt ezberlerini yerle 
bir etti. Kemalizm le mücadeleye hasrediimiş bir mü
cadele olarak inşa edilen Kürt hareketi anidenkarşı
sında mücadele edilesi bir rakip bulduğunda kaybı 

büyüktü. Bölge neredeyse yarı yarıya bölünmüştü. Bu 
süre içerisinde görüldü ki Kürt siyasetinin halihazır
da AKP'ye karşı mücadele taktigi ve siyasal enstrü
manları sınırlıydı. Bu l.iiltürle bir mücadele birikimi 
ve deneyimi de yoktu üstelik. Bundan ötürü AKP'ye 
ve bu partiye oy veren Kürtler ·hain· olarak teşhir 
edildiler. Bu siyasal teşhir, AKP Kürtlerini bölgede 
üçüncü bir güç yapma potansiyeli taşıyordu . Kürt Ha
mas ·ı projesi hiç de yabana atılacak bir gelecek ta sa
rımı değildi r. Ne var ki şu günlerde gündemde olan 
sı n ı r ötesi operasyon yapma ihtimali ve AKP'nin gü
neydeki Kürt oluşumunu hedef alan açıklamaları bu 
partiyle hangi kodlarda mücadele edilmesi gerektigi
nin yol işaretlerini verdi. 

Ne olursa olsun AKP'nin bölgedeki varlığı Kurt 
s iyasetine tutulan bir ayna işlevini gördü. Kürt siya
seti 2000'Jerden bu yana yapısal bir kriz tüneline 
girmişti. AKP'nin bölgedeki başarısı tünelden çıkı 
şınışıkları işl evini görebilir. ~ 

o.ydinko.yafiro.ı@hoımaı!.com 

DIPMIT 
l Bu kavram Ö7CÜ bır tanımlamayla bildigirniz islamın dışında. 

Türkleştirümiş bir Islamı imler. Klasik/modern Islami yeni

len me hareketinin kııni yönleri ne dayaıunakla birlikte. "mil

lileştirilm iş islam- asiolarak Cumhuriyetten sonra yenıden di

riliilen bir gelenege yaslanır Osmanlı Islamı bakiye

sı uıerinde ıcat edılıniş yeni bir· durumdur bu. 

2 Kimı sol kesınıler yıllarca Kurı mucadelesini emperyalizmin 

solun onun tl kesrnek içinyarall ı!,'! sanal bir sorun olarak görü

yordu. Kaldı kı bunlara göre boyle bir sorun varsa bile devrimin 

yapılmasıyla bu sorun kendilıginden hall edilecekti . 

3 Daha geniş bilgi için 10.08.2007 tarihli Ü1gtır Gündem gazete

sınde yayımlanan "Islami Karı modemleşmes1" başlıklı ya1ıma 

bala labilir. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Fenomenek u guherina şema yen tegihiştine 

REMEZA 

Di nav civakan de pişti gelek tecrube, jiyan ü 

serpehatiyen dur ü direj şemayen tegehlştin/idraqe 

çedibin, ku ev şema weki qaliben bestürama n u tev

gerandine reberi li mirovan dikin. Mirov ü civat hi 

saya van şemayan ve dizanin ku dost u dijminen wan 

ki ne, çi tişt biqlmet ü giranbuha fı xwedı prestij in fı 

çi tişt ji beqimet, ji reze u erıan in. Her wiha ev şe

mayen tegeh1ştine hafizayeke kolektif ji ava dikin li 

mejiyen civakan de bo xurtkirina kelijandin il hesta 

aidbılne bi neteweyeki ve. Ev qalih hi reya nifşeki ve 

neqli nifşeke di dibin. Ev yek ji kiraseke li van şe

mayen tegehiştine dlke ku wan bi reng ıl taybetmen

diyen neteweyt ve dixemiline. Yani her netewe xwed1 

şemayen taybet ıl cuda nin. M ileten ku di vi war1 de 

xwedi dewlemendiyeke herfire h bin. ew bi hesani tek 

na çin. J ixwe qesda ., qedim.f' ji rasterast ev e. Yanl n1-

şana dewlemendbıln u kCırahiya referansan e. Ji her 

ku ev şemayen tegihiştine bi rehetı çenahin, her wiha 

guherandina wan ji hi reheL1 pek nayene. Ji ho guhe

rina van di ve civakan tlışi şoqeke ji nişke ve he yan ji 

şoreşeke pek be. 

Ez dixwazim gotina xwe 

ya dawi li seri de bejim; ji 

dema ku er bab e penıls pey

da bfı. civaka kurd şahide 

rewresma cenazeyeke wiha 

nebfı. Keke Mehrned Uzun 

he dema ku li jiyane bO gi 
hlşt payebilindiyeke wisa 

ku kem fani naile vi tişti 

büne. Di zinditiya xwe de 
ew Hhılyer"ek hü le niha bi 

vi hale xwe yi miri ve ji ho 
civaka kurd edi ew Hfeno

men~ eki ye. Ez hawer im ew 

deh bezaran en ku tevli rew

resma cenazeye bılbün ge

lek ji wan çi pirtükeke Uzun 

jl nexwendibıln. Belki gel ek 

je li dijl aidiyeta wi ya siyası 

bıln. Belk1 gele k je bes wi bi 

nasnameya xwe ya niv'iska

riye nas dikir. Belki binan 

je, hez nedikir ji tarz an na

veroka romanen wi. Le sa-

PER TEW 

iqen ku wan anibü wi meydana şine ji van hemuyan 

wedetir bü. Rasterast guherina ew şemayen tegehlşti

na kolektif bU. Beleli mejiyen hevpar a civaka kurd de 

guherineke çebılbü. Cara yekem e ku kurdeke ne ji 

qehremanl Cı siyasetmedanya xwe üne ji ji malmezi

n1 ü aristokratiya xwe diliate veşartin bi vi ihtişame 

ve. Bel e bes bi niviskariya xwe ve e w layiqi vi ruçhan ıl 

tewecuhe bU. 

Bi rast! ji aliye tehlil ıl tekniken edebi ve nirxan

dina herhemen Mehmed Uzun ne .mijara ve nivisare 

ye ü ez bawer im de li rojen peş de ev kar ji bo nivis

kar ıl rexnegir€n kurd babeteke aktuel be. Her wiha 

polemik ıl spekulasyonen ten e kirin ji. niha ne li çar

çoveya mijara mc de ne. Le bel e herçi ji la ye encamen 

psikolojiya civaki ve ne, pewlst e tehlil ıl tetkik bene 

ki ri n li ser herhemen wi de ku aya revekirine ji bo çi 

tiştinan? Yan1 niha ji naveroka xwe zedetir zerfa her

hemen wi me eleqedar dike. Li şemayen tegihiştine 

de rast! yan xweşahiya naveroka fenomenan pişti de

meke cazibeya xwe winda dikin. W eki qalib bes tesira 

fenomene dimine. W eki mlııak; ıro tişten ku Aristo 

yan Platon goti ne j i lay e na

veroka xwe ve ji bo me 

tişten ji reze ne il weki he

nekan in. Le hele tu kes nin 

e ku beyi wan referans ni

şan bidin da helısa tişteki 

bikin. Ji lewre ku medeni

yeta Rojavaye li ser wan re

feransan ava buye. Yani ha

fizeye kolektif di nav wan 

fenomenan de veşarti ye. 

İro milete kurd ji her deme 

pin ir pediviya xwc bi feno

rnenen ~sa heye. Ji lewre 

ku ev fenomenan wezlfeya 

lehime diliinin di nav 

ferden civake de. Beguman 

diyar e ku Kek Uzun ji ev 

wezifeya xwe heta tu karl 

bejibi cih ve ani. 

Ji aliye psikolojiya civa

ki ve tesira ve rewresma ce

nazeye xulasa em dikarin 

\\-isa li dü hev bikin. 

TITOJ Z.'i 
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Yek; wl herhemen xwe bi awayeke büstiqrar bizi

ma ne kurdini visand ü yek ji giringtirin sedema nav
dariya wi ya li cihan e de ji her vi la ye xwe bü. Ev ye k 
nimetdayin fı şanaziyeke behempa ye ji bo civaka 
kurd ku bi sal en dur u direj ev milet xwedi zimaneke 
qedexekiri bu. Baweriyeke wisa hebu ku eger mirov 
bi kurdi binivisine herhemen wi zede nayene xw·en

din ü ew zede naye naskirin. Ev şemaya tegehiştine 

şikest, yanişemaya tegehiştina kurdan der heqe zi
mane xwe de her bi başi il peş ve guheri:, eşkere bu ku 
ne bi zimanen weki di , tene bi niv1sandina zimane 
kurdi ji kurd dikarin li welet illi elliane de tera xwe 

bene nas kirin. 
Dudo; ji laye sazger u beşdaran ve rewresma ce 

nazeye isbat kir ku qimet u itibara zimane kurdi ji 
layen h emi siyaseten kurdan ve weki ıeınineke hev

par te pejirandin ü li ser vi zemine de gengeşi nin e. 
Ev jt teküzkirin il zexmk:irina şemaya tegehiştina di vi 
wari de ye ku ji ve bo niye iman u baweriya ve tegehiş

tine hate tazekirin. 
Sise; mirove.kl kurd ne ji her tişteki di, hes ji her 

niviskariya xwe rasti lhtiram il tewecuheke wisa bil 

ku ev bo ci vaka kurd tişteke bi yani ye. Ev ji guherlna 
şemayeke tegehiştine ye ku di civaka kurd de para 
pirtir niviskari weki kare betalan dihate ditin ü zede 
qtmet nedihate dayin. Pişti ve rewresma cenaze ye eı 
bawer im de di nav ciwanen kurd de nivi:sandin pir

tir kareki xwedl binimet u prestij be u de weki kare
ki profesyonel be ditin. 

Çar (1 ya dawi jt ev bfı ku mizansen u kompozisyo
na di wasiyeta Uzun de veşartibu gibişte armanca 
xwe, ji lewma bU ku ji çar parçeyen welet fı ji tevahi 
derdoren siyasi, berpirsiyar fı kesen xwedi qenaet ve 

herçi mesaj en ha te xwendin naveroka wi çi dibe bila 
be ji laye beşdaren rewresma cenazeye ve weki dax
waziyen yekitiye u heviyen azadi ya neteweya kurd ha
te fem kirin u bi dengeke ziz u rakiri ha te ere kirin. 

Lewre di ve pevajoya naiik de, ji her deme pirtir 
pewistiya milete kurd ji yekitiye ve hebU. Ev ji şikes
tin u guherina şemayeke tegehiştine bü ji bo ew fema 
ku digot kurd ne xwedi refleksen mili yen xurt in. 
Kurdan isbat kirin ew ji xwedi refleksen mili ne u 
dile wan ye k le dide. Ez hevi:dar im ku ev adet de ber

dewam be u hevidar im ku de her hiçe milete kurd 
şemayen xwe yen tegehiştine yen ku asteng in li her 
yekitiya xwe de biguherinin fı dirust bikin. Ez dixwa
zim gotina xwe ya dawi ya ku li seri de gotim disa di 
dawiye de dubare bikim: ji cirki ku erbabe penus 
peyda bO, civaka kurd şahide rewresma cenaıeyeke 
wiha nebt'.l. t}< 

remezarıpertew@hotma.il. com 
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DOSYA 

Bitmeyen bir 'hukuk' sınavı 

Anayasa ve Kürtler 
· Türkiye'deki anayasaların 1\ürtlere ilişkin pozisyonu, 1\ürt sorununun anayasal karakteri 

yani sorunun çözümsüzlüğünün de anayasallaştırılmışlığı karşısında anayasal bir çözümün 

olanak ve biçimi üzerine neler söylenebilir? 

· Bugün AI\P'nin hazırladığı Anayasa taslağı ve bunun üzerinden yapılan 'yeni Anayasa' 

tartışmalarının çerçevesi ve mevcut tartışma ıncerası Kürtleri ve 1\ürt sorununu kapsamakla 

mıdır? 

· Taslak, Kürtler açısından gerçekten 'yeni' düzenlemeler içermekle midir? 

- Yapılan bazı tartışına larda Kürt sorununun aynı zamanda bir anayasal sorun olması 

gerçeğinin sadece 12 Eylül Anayasası üzerinden açıldanması yeterli midir? 

· Anayasal düzeyde tanınacak 'bireysel' haklarla 'kolektii' bir nitelik arz eden 1\ürt 

sorununun çözümü mümkün müdür? 

· Yasaların güç ilişkileri üzerinden şekillendiği tarihsel gerçeğini de hesaba katarak. başta 

1\ürtler olma!\ üzere, anayasal ınağduriyet yaşayan toplumsal kesimlerin bu Anayasa'nın yapılış 

sürecine nası l müdahale edebilecekleri konusunda neler söylenebilir? .. 

Bütün bu ve benzeri sorular ekseninde. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana 

süre gelen Kürt sorununu anayasal düzlemde ele almaya çal ı şacağız. Tam da yeni Anayasa 

tartışmaları başlamışken yaratılan şoven top! umsal histeri eşliğinde dolu dizgiıı savaşa 

koşturulmaya çalışılan bir ülkede, söz konusu sorunun salt bir Anayasa tartışmasıyla sınırlı 

olmayacağı açıktır. Evet. 1\ürt sorumı bağlamında. Türkiye anayasalarının 'hukuk' karşısında 

devam edip gelen ve her defasında ·fa cia· notlar aldığı bir 'sınav' var ortada. Ama sadece bu 

değil. bugün yaşananlar bir kez daha gösteriyor ki. sorunun bizler açısından en önemli boyutu. 

·anayasa! mağduriyete' mahküm edilmiş kesimlerin toplumsal sürece müdahale edip 

etmemeleridir. 

Bu açıdan bakıldığında. şunu söylemek hiç de yan lı ş olmayacaktır: 

Yeni Anayasa sorunu bir muhalefet sorunudur! 

-ı1rOJ 7.1 
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Eski TİP milletvekillerinden Tarık Ziya Ekin ci: 

~Gizli Anay asa' olduğu sürece 

~yeni Anay asa ' nın ne kıymeti var? 

R ö PO RTAJ : SERPtL İLG ÜN -------------------------------
AKP'nin önümüzdek i günlerde son şekl ini vererek yen iden gü ndem e getireceği Anay asa 
tas lağını değe rlend i ren esk i TİP milletvekillerinden Tarık Ziya Ek inci , taslağın ge rek 
içeriğinin , gereks e hazırlan ış biç imin in anti-demokratik olduğu gö rüşünde. Taslağın 

farklı s ınıf ve katmanların glJ rüş lerini yansıtmadığını ifade eden Ekinci, "Mi lliyetçil i
ğin bu düzey de etk iLi ve yaygın olduğu bir toplumda, farklı bir etnik topluluğa demokra 
tik haklar tanımak , on un dil in in ve kaltarünün özgürce kullanmasına olanak sağlama 

yı düşünmek mümkün değil , kolay da değil . Anay asa 'da da böy le bir düzenleme y apa 
m azlar " diyor. 

Milli Siy aset Belgesi ve militaris t kurumsallaşmanın sorgulanması gerektiğin i hatırla 

tan Ek inci, f ederasyon d eğil ama eyalet si steminin çlJzüm olabile ceğini bel irt iy or. 

Türk.jye'de bugüne kadar yaption anayasalar, hangi di
namikler üzerinden şekillenmiştir? Ve anayasalann hoztrlon
masmdo Kürtlere bir rol biÇJimtş midir? 

Bugüne kadar Kürtlenn Anayasa yapımına kendi kım

lıklen ile katkılan olmadı. Ama Kürt kimlikli olup, devletle 
bütünleşen ve egemen sınıflarta ortaklaşa bır yaşam sür
düren, kendısini daha çok Türl< telakkı eden insanlar ol
muştur. Bunlann Kürtlerin çıkarlannı gözetecek biçimde 

bir girişimde bulunmalan düşünülemez. Bugün de o nite
likte insanlar var. 

Türl<iye Cumhuriyeti'nın kurtuluş ve kuruluş aşamala
nnı gözden geçirirsek şunu görüyoruz: Türkiye Cumhun
yeti Devleti, asker sıvil bürokrasisinin öncülügünde kurul

muş. Asker sivil bürokrasısi, daha çok imparat orluk bü
rokrasisinin bir devamıdır. Ve onun bır parçasıd ı r. O dö

nemde yetişmiştir. Onun için imparatorluk düşüncesinin 
ve imparatorluk yönetim anlayışının etkisi altındadır. O 

etki devam ediyor. Bütün Osmanlı aydın küçük buııuva
zisı, Fransız bu~uva devnminden çok etkilenmış lerdı. Tü
mü 1789 Fransa buııuva devnmınin verilerinı esas ald ılar 

ve o çerçevede imparatorlugun kurtulabilecegi düşünce

sine saplandı lar. Mustafa Kemal aşagı yukan o düşüncede 
bir liderdi ve onun bütün politık dünyasını oluşturan o 

çerçevedeki bakış açısıydı. Kurdugu cumhuriyet özellikle 
1923'ten beri düşündügü millet anlayışının tümünde be

lırleyıcı olan bu düşüncelerdir. Ve 1960 asken darbesine 
kadar da otoriter bır yönetim anlayışı vardı. Bu otoriter 

28 Ttroı 

yönetim anlayışı çok partili dönemıne girdikten sonra da 

devam etti. D ikkat ederseniz, Türkiye'de hiçbir zaman 

kuwetler aynlıgı ilkesi uygulanmadı. Biz hep deriz ya, "Tür
kiye macboayı 280 yıl sonra olabt/dt diye. Gerçekten de 

Montesquıe'den ıtibaren, Batıda uygulanan kuwetler ay

nl ıgı ilkesi, Türkıye'de ancak 196 1'de uygulanmıştır. O ta

rihe kadar Türkıye'de hep merl<ezi otoritenin denetimi 

altında olmuştur bütün devlet anlayışı. Ülkenin yönetimi 

1946'ya. SO'ye kadar tek parti yönetımi. Çok partili dö

nemde de yine o Anayasa devam etmiştir. 1924 Anaya

sası ufak tefek degişikliklerle hep devam etmiştir. Bir 1961 

Anayasası'nda demokratikleşme yönünde bazı adımlar 

atılmış ama orada da dikkati çeken bir husus hep ihmal 
edilir. 

Nedtr o husus? 

Militarizmin Türkiye'deki etkisıni devam ettirecek bi

çimde bir yapı lanma var o Anayasa' da. Milli Güvenlik Ku

rulu 196 1 Anayasası'na konmuştur. Ve o günden bugüne 
devam edıyor ve bugünkü mılitarizmin gücü de A naya

sa'daki o Milli Güvenlik Kurulu'ndan geliyor. 196 1 'deki 

Anayasa'yı kimi çevreler çok idealize ediyor. Asl ında o 

militarizme olanak saglayan, militarizmın devlet yapısını 

sürdürmeyi öngören bır Anayasa'dır. Bazı demokratik ı l

kelen ihtiva ediyor ama her zaman militanımin denetimi 

altında bir devlet yapılanması öngördügü için de bu de

mokratık anlayışın uygulanması mümkün olmamıştır. Son-
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ra 12 Mart darbesi oldu ve militarizme daha çok olanak 

sagladı, etonter devlet anlayışına daha genış imkanlar ver

di. Daha sonra onu da yeterli bulmadılar. 12 Eylül 1980 

darbesi ıle bazı maddeleri de ortadan kaldırarak, bıldigi

miz etonter devlet anlayışını dayatan 1982 Anayasası'nı 

getirip önümüze koydular. 

Türkiye'de bır de "gizlı Anayasa" var. Bu durumda, ono

yasolann "yenilenmesi" ya do "sivllleşmesı" ne kadar müm

kün? 

Evet. Milli Siyaset Belgesı diye gızli anayasalar var. 

Böyle bir gizli Anayasa oldugu sürece bu Anayasa'nın ne 

kıymetı var? Yani Anayasa, bu gıbi belgelerin hazırlanma

sına ve bu gibi belgelerin uygulanmasına kapalı olmalıdır. 

Milli Siyaset Belgesi aleyhine bir dava açıldı Danıştay'da. 

Vermediler. "Bu gızlidu'' dedıler. Nasıl gizliyse? Yani dev

letin hıçbir organı ve hiçbir tasarrufu yargı denetimi dışın

da kalmamalıdır. 

AKP'nin hozırlowgı Anayasa taslogını sız nasıl degerlen

dirdıniz? Bu taslak AKP'mn ıddio ettigi gibı demokratik mıdır? 

Anayasalar iki türlüdür Türkiye'de. Anayasa, devletle 

halk arasında bir mutabakat olarak görülmektedir. Yanı 

b ır yerde bır devlet var, soyut bir devlet. T ernelde bir hiz

met örgütü olması gereken devlet, Türkıye Cumhuriyeti 

anayasalannda ülkenin ve milletin mutlak sahibi olan kut

sal bır varlık olarak tanımlanmaktadır. O devletin ihtiyaç

lannı karşılayacak olan bır anayasa yapılır ve bu topluma 

dayatılır. Sözde toplumla devlet arasında bir mutabakat 

olur. Ama aslında anayasalar böyle hazırlanmaz. Anayasa

lan n, toplumun çeşiti ı sınıf ve katmanlan arasındaki ve bir 

de farklı dinsel, etnik topluluklar arasındakı bır mutabakat 

sonucu hazırlanması gerekir. Bu demokratik anayasadır. 

Öbür türlü, yani devletin hazı rladıgı, devletle halk. toplum 

arasındaki bir anayasa dayatmacı anayasadır ve dogası ge

regi antı-demokratiktir. Demokratik olması mümkün de

gildir. 

Bu mutabakat nasıl soglonır? 

Bunu saglayabılmenın tek yolu Türkiye'nin bugünkü 

nesnel koşullannda bir kurucu meclisi oluşturmaktır. Ku

rucu meclis de bugünkü seçim sıstemi ile olmaz. Çünkü 

bugünkü seçim sistemi ile yaptıgınız zaman yüzde 1 O ba

rajını aşmaz ve böyle oluşacak bir meclisin de kurucu 

meclıs olması mümkün degildir. Öyle olmalı ki, bütün ör

gütlen çeşitli sınıf ve katmanlarla, farklı etnık ve dinsel 

gruplan temsil eden sıyasi kuruluşlar ya da demekler vs. 

seçime katılma hakkına sahip olmalı. Böyle seçilen bır 

meclis ancak bir kurucu meclis olabilir. 1965'te uygulanan 

milli bakiye sistemi en uygun sıstemdir. Yani bir tek oy 

dahı zayi olmadan aldıgınız bütün aylar hesaplanır. O oy

lara göre temsilci çıkanrsınız. O temsilcilerin toplanarak 

oluşturduldan meclis bir anayasa yaparsa. o anayasa de

mokratık bir anayasa olur. Ama Türkiye'de. özellikle bu 

yeni anayasa girişımi, böyle bir anayasa olmuyor. Bu ana

yasa, yüzde 1 O baraj la seçilmiş bir meclisteki çogunlugun 

iradesini yansrtacak bir anayasa olacak Bu anayasa, ne 

farklı sınıf ve katmaniann ne de farklı etnik gruplann gö

rüşlerini yansıtmayacak 

Toslogo boktıgımızdo yonsıtmodıgını do görüyoruz Ko

nut hakkındon örgütlenme özgürlügüne en temel hak ve öz

gürlükler bu toslokto yer almıyor. Kürt halkının talepleri de. 

Kürt sorununo dönük bir çözümün toslokto yer olmaması, 

AKP'mn "askeri çözüme" boyun egmesi şeklınde yorumlanı

yor. Katılır mısınız? 

Bu, aslında bugün Türkiye'deki belirleyıci olan ege

men çevrelerin, özellikle asker sivil barakrasısinin ıradesı

ni yansıtan ve dalaylı olarak AKP'nin de benımsedigi bır 

düşünce. AKP bugün artık militarizme tamamen teslim 

oldu. Özellikle Şemdinli olayından sonra, bugünkü Genel

kurmay başkanı, o günkü Kara Kuwetleri Komutanı Büyü

kanıt'ın yaptıgı açıklamalann Van Savcısı Ferhat Sankaya 

tarafindan soruşturma konusu yapılması ve iddianameye 

alınması karşıs ında gösterdigı tepki ve o savcıyı görevden 

alması , hatta meslek hayatına son verecek biçimde bir ka

rar almasıyla , artık teslım olmuştur. Ama Mla tatmin et

miş degıldir. Sık sık sözünü ettiiden türban konusu ya da 

laıklik konusunda hala mılıtanzm onlan ıstedikleri çizgiye 

getirdikleri düşüncesinde degildir. Burada küçük bır sür

tüşme var ama o sürtüşmeyi de aşacaklar gibi geliyor ba

na. Abdullah Gül'ün taktıkleriyle de yavaş yavaş aşılıyor. 

Taslak. ono dılı n kullammını oldukça sınırlıyor. Ana dilde 

egıtim görmek bugün ıçin iktidar cephesinden nasıl bır sorun 

yaratıyor? Anadil neden hôlô "tehlike/ı'? 

Bir defa Türkiye'de ılen derecede bır mılliyetçılık var. 

Milliyetçiligin bu düzeyde etkili ve yaygın oldugu bir top

lumda, farklı bır etnık topluluga demokratik haklar tanı

mak. onun dilini ve kültürünü özgürce kullanmasına ola

nak saglamayı düşünmek mümkün degil, kolay da degil. 

Bir defa bu kemıkleşmış artık Hıçbir iktidar göze alamaz 

bunu. Anayasa'da da böyle bir düzenleme yapamazlar. 

Bu dogrudan dogruya kuwel dengesı ile oluşacak bır ko

nu. Yani Kürtler topyekün dayatırlarsa, bu taleplerinde ıs

rarcı olurlarsa yıgınsal bıçımde, bunu gerçekleştirebi lirler 

Ama görüyorsunuz kı ekonomık. siyasal, sosyal, kültürel 

nedenlerle Kürtlerde böyle bir şey oluşmuş degil henüz ... 

T osloktok.J bir diger önemlı madde "üniter devlet yapısı ". 

Türkiye'nin kırmızı çızgı/eri orasındaki bu boşlıgo ilişkin, sızın 

eya/et sistemi önerimz var ... 

Bir eyaJet sısteminın oluşmasını Türkiye'de ilk defa 

1995 'te yazdıgım bır kitapta (ki yargılandım o kitaptan) 
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önerdi m. [yalet sistem ın i söylerken, Leyla Zana gibi sade
ce bir Kürt eyaletınden söz etmıyorum Dıyorum kı, Tür 
kıye artık merkezden yönetilemez bır ülke. Nüfusu da 70 
mılyonu geçti. Böyle bır toplumu tek eıden yönetmek 
mümkün degil. Bır odacının veya tahsildann bıle atanma

sında hep merkezin onayı istenıyor Bu aynı zamanda bü
yük suiistımallere de neden oluyor. Türkıye'nın eyaJetle
re aynlması, 8 eyalet veya 1 O eyaret Mısallstanbul büyük 

bir ıldır, bır Istanbul eyaletı olur, bunun bır eyalet meclisı 
olur, bunun bireyalet başkanı seçilir adına vali denz, eya

let başkanı denz her neyse. Aynı zamanda hem meclıs 
başkanı, hem yöneticı o lur. Ye Anayasa'da eyaletlenn yet
kılen ıle merkezin yetkılen belrrtılır Benım önerdrklenm 
şöyledır. O eyaletlerdekı özellikle ılk ögretim egitıminın 

yetkısi tamamen onların denetımınde olmalı. Yerel zabrta 
o eyaletlere verilmelı, bölgenın ıhtıyaçlan ıçın bölge plan
lan yapılmalı ve bu bölge planlannın uygulanmasında 

merkezı hükümetle bır görüş alışverişı yapılmalı. Bazı ka
nunlann çıkanlması yetkisi tanınmalı, bazı vergılenn top

lanması için olanak saglanmalı. Dış polrtika, aynı zamanda 
milli güvenlik polrtikası meıi<eze bırakılır. Böyle bır ayınm 
yapıyorum. Bu eyalet meclıslennın ömegi Almanya'da var 
mesela. Yenı bır Anayasa yapılırken bu düşünülürse, Kürt 

sorununun çözümünde de önemlı bır adım atılmış olur 
diye düşünüyorum. Federasyon olmaz Türkıye'de. Türkı
ye'de tanhsel olarak oluşmuş bır olgu bu Kımı ekonomik, 
kımi sıyasal nedenlerle Türkiye'nın her tarafına dagılmış. 

Bunlann da isteklennı, taleplenni yaşama geçirebılecek bır 
formülasyon ancak eyalet sistemıdir. 

Bir onoyasoda başka ne tür düzenlemeler yer olmalı? 

Her şeyden önce hukukun üstünlü gü çôk kes ın kural
lara baglanmalı. Bugünkü evrensel anlayışta hukukun üs
tünlügü kuralı Türkıye'de yaşama geçırilmelı. Türkıye'de 

kuwetler aynmı var sanıyoruz ama pratikte yok. kuwetler 
b1rlig1 var. Milletvekıllerinın tümünü atayan partı genel baş
kanıdır. Meclise bile, yani yasama organına bıle hakımdrr 

o ıcra , ıcrayı oluşturulan o hükümetın başı. Ye bugünkü 
Anayasa'daki yargı erkınin özerkligı de yoktur. Bagımsız 
degildır. Hem cumhurbaşkanının atama yetkılen, hem 
Adalet Bakanlıgı başkanlrgında kurulmuş olan savcılar ve 
hakımler Yüksek Kurulu'nun siyasi otonteye baglı oıması 
keyfiyeti, işte Van savcısının nasıl görevden alındıgını gör
dük. Bu çerçevedeki uygulamalar yargının daha merkezi 
otoriteye baglı oldugunu ve kuwetler aynlıgı ilkesının ış-
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lemedigini gösteriyor. Tamamen biçimseldir. Bunun tam 
anlamıyla ışleyebılecegi bir yapıya ihtıyaç var. Yasama er
kinın de özerkligı saglanmalı. Yanı bır mılletvekilı hiçbır şe
kilde başkanından korkmamalı. Tekrar seçilmeyecegim 
endışesine kapılmamalı. Ve mutlaka mı lletvekillen yerel 

örgütler ıçinde belirlenmelı . Yerel örgütlerde belirlenen 
kışiler artık merkezı otoritenin denetimınden çıkar ve 

parlamentoda farklı bir oy kullanma ımkanına sahip olabı
i ir. Demek kı yasama erkının de mutlaka bagımsız olması, 

yargı erkinın bagımsız olması ve ıdarenın de bütün tasar

rufiannın yargı denetimleıine tabi olması gerekiyor. Ordu 
şimdı karar alıyor. "(o/am ott1m" dıyor. buna da dava açı
labılmeli. Keza Cumhurbaşkanının tasarrufianna dava açı

lamıyor, açılabılmelı. lerayı temsil ediyor, icranın başıdır. 
Onlar da hukukun denetimine tabi olmalıd ı r. Bunun dışın

da mılrtanzmin etkisızleştınlmesı. MGK'nın kaldınlması gi
bı düzenlemeler de yer almalı . ı 

En küçük hak ve özgürlük talebının b1lc "varan hoini" ni
telemeswlc karşılık buldugu milliyetçi-militonst söylernın yük
seldıgı günler yaşıyoruz. Bu iklim, daha demokrouk bır Ana
yasa tortışmolonnı nasıl etkiler? 

Evet açık açık söylüyor adam. Hatta "Atatürkçü düşün
ceyi benimsemeyen bır sıyosi hareket vatan hoınligıdır" di
yor. "Türkiye'de bu ülkede hizmet etmek isteyen her siyasi 
horekeun AwWrkçü düşüneeye boglı olması lazımdır'' diyor. 

Büyükanıt' ın söyledigi bu. Kara Kuwetleri Komutanı ıse, 

"Daha ne 1stıyorlor, bız forkJı kültürlere soygılıy1z, oma bu 
kültürlerin toplu halde kullanılması mümkün degıl, bu bırlig1 
bozar'' diyor. Yanı kendilerince sorunu büyük ölçüde hal
letmışler. "Devletm kirmızı çizgifendır bunu oşomozsmız" 
demeye getınyorlar. Bu anlayış egemen ve en ılenci ko
numda oldugu zannedilen bir general söylüyor bunu. Da
ha ötesıne tahammül etmesı mümkün degıl. Bugün hem 
ulusalcılar. milliyetçiler yek vücut. militarizmın arkasında 
Türkıye'de her türlü demokratık açılıma karşı duruyorlar. 
Bas bas bagınyor Baykal. Bahçeli bagınyor. Basında da 
bunların sözcülügünü yapan yazarlar var. güçler var. Çok 
etkılen var. Mesela Ertugrul Özkök'ün gazetesi böyle bir 

gazete. Onun gazetesinin yaptıgı provokasyonlar kor
kunç. Açıkça Kuzey Irak'ın ışgal edilmesini istıyor adam. 

"Barzam'nm kulagmdan tutup getmp Apo'nun yanma koya
caksın" dıyor. Yanı ona artık Türkiye'deki mılıtanzm ve 
yükselen mılliyetçılık o küçük varlıgın bile devam etmesı

ne tahammül etmıyor. www.a
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Ortak vatan da demokratik bir Anay asa için ... 

G ü NAY ASLAN 
----------- ----------

22 Temmuz seçımierin ın hemen ardından yenı Ana

yasa gündeme geldi. Ne var kı geldigı gibı de gen gıttı. Ye

ni bır Anayasa'ya kapal ı olan güç odaklan önce tartışma

lan kayıkçı kavgasıyla amacından saptırdılar, sonra da 

gündemden kaldırdılar Türkıye'nın gündemınde şımdı 

Kürtlerle savaş var. Türkiye, 'sınır ötesı operasyona' kilit

lend ve yenı Anayasa'ya ilışkın hazırl ıklar ertelendı. Ancak 

Eylül ayında gündern ın zirvesıne yerleşen ardından da bır 

kenara ıtilen yeni Anayasa'yla ı lgılı tartışmalar, Türkiye'nin 

çagın gereklerine uygun yenı bır Anayasa yapmaya hazır 

olmadıg ın ı da gösterdi. Türkıye'nın yeni bir Anayasa yap

masının çok zor olacagı bır altüst oluş yaşanmadan bunu 

başaramayacagı anlaşıldı 

T artışmalann hayırl ı yanı bu oldu. Bu ülkenin egemen

leri gıbı toplumsal dınamıklerinın de bu konuda ı stekli, ha

zırlıklı ve mutabakat ıçınde olmadıklan görüldü. Türkiye'nın 

ıradesinin parçalanmış oldugu ve devletın yapısal sorunla

nn çözümü konusunda eskısinden farklı bır zıhniyete sahıp 

olmadıgı gerçegı bu vesileyle bır kez daha açıga çıktı. 

Asl ında bunu Türkiye'nin ıçınden geçmekte oldugu 

sürecın doga bir sonucu olarak görmek gerekiyor. Zira 

Türkiye'de "nastl bir Anayasa? sorusunu, "nasıl bır ülke?" 

ve "nasıl bır gelecek?" sorulanndan bagımsız ele alamayız. 

Türkıye'de bu sorulara dogru dürüst bır yanıt venlmeden 

yenı bır Anayasa yapmak mümkün degıldır. Yapılsa dahi, 

yapılacak olan yenı Anayasa eskısinden farklı olmayacak: 

halı hazırdakı asker Anayasasını aşamayacak. siyasi ve top

lumsal meşruıyete sahıp olamayacaktır 

'Olmak ya da olmamak' 

Türkıye'nın ıçinden geçmekte oldugu süreç ise sıste

mın çöktügünü bütün çıplaklıgıyla- ortaya sermektedir. 

84 yıllık mılrtanst Cumhunyet sıstemı tasfiye olmanın eşı

gindedır. Ülke asker vesayetiyle gelebilecegı en son yere 

gelmıştir. Kuruluş aşamasındakı yapısal sorunlar agırtaşa

rak gen geımış. mılıtanst sıstem ıflas etmıştır. Türkıye'nın 

egementen 84 yıld ır ınkarla, imhayla ve talanla yönettikle

n ülkeyı bir uçurumun kenanna ıtmişlerdir. Militarizm bu

rada bile durmak ıstememektedir. Militarist erk Kürtlerle 

olan savaşı 'etnik temızl ik' aşamasına taşımak ve ülkeyi 

uçurumdan aşagı atmak üzeredı r. Sorun artık; Türk. Kürt, 

Arap. Ermeni. Laz. Çeri<ez vd. hepimiz ıçin ''olmak ya da 

olmamak" meselesıd ır. Şimdi halkiann eşitlıge ve özgürlO

ge dayalı ortak geleceginden yana olan herkese; hepimi

ze yaşamsal önemde görevler düşmektedi r. Türkiye'ye 

ve halkiara yıkımdan başka bır şey getırmeyecek olan bı r 

Türk-Kürt bagaziaşmasına izın verecek mıyız? Yoksa bu-

nun önüne geçecek. bu amaçla ne yapılması gerekıyorsa 

-ertelemeden yapacak ve kendi kaderimize sahip çıka

cak mıyız? Günümüzün yaşamsal önemdekı sorusu bu

dur. Aynca nesnel süreç, bu soruya olumlu yanıt verilme

sının bütün koşullannı da hazırlamıştı r. Sorun sı lkınip aya

ga kalkamamaktadır. Sorun devrimci demokrat dinamik

lenn yetersızliklerini aşamamasında; Türkiye'nin demok

rasi dinamiklerinın öncüsü olan güçlerin halkiann önüne 

altematif bir çıkış yolu koyamamasındadır. 

Bu açılardan bakıldıgında yeni Anayasa'yla ilgili tartış

malarda da önemli bir fırsat kaçınlmıştı r. Genelkurmay ve 

AKP Hükümeti yeni Anayasa ile ilgili tartışmalan danışık

lı olarak- tOrbanın etrafında yogunlaştırmış, kamuoyunu 

bununla es ır almış ve Türkıye'nin can alıcı sorunlannı göz

lerden kaçırmayı başarmışlardır. Yeni Anayasa'nın taslagı 

dahı açıklanmadan "Wrbana özgürlük" tartışmalan başlatıl

dı . Aslında 'türban' tart ışması 2004 yılında yaşanan 'zina' 

tartışmasının tipik bir tekranydı. Hatırlanacaktır, AB'ye 

uyum reformlan gündeme gelmiş ve bu amaçla Türk Ce

za Kanunu'nun degıştirilmesi tartışmalan başlamıştı . AKP 

ve statükocu güç odaklan zina tartışmasıyla, ülkeyi ezilen

ler için 'mayınlı tarla' haline getiren ceza yasasının anti-de

mokratik özelliklerini gözden kaçırmayı ve halkiann irade

sinin sürece katılmasını engellerneyi başarmışlardı. Bu kez 

de -kısmen- öyle oldu. Artan çatışmalar sebebiyle yeni 

Anayasa tartışmalan ertelenmemiş olsaydı , kayıkçı kavgası 

devam edıyor olacaktı. Devnmci demokrat kesimlerdeki 

yetersizlik yüzünden halkiann iradesinin; özlem ve taleple

nn sürece katılması söz konusu olmayacaktı. AKP ve as

kerler el ele verecek. "yenı" adı altında ,eski Anayasa'n ın 

bir benzerin ı yürürlüge koyacaklardı. Elbette bu ılerde 

koymayacaklan anlamına gelmiyor. 12 Eylül Anayasası'nın 

bır benzeri ya da dili düzeltmiş hali -hala bizı bekliyor. 

öte yandan Kürt siyaseti de bir bütün olarak yenı 

Anayasa tartışmaianna hazırl ıksız yakalanmış ve bu konu

da ne istedigini tam olarak ortaya koyamamıştır. Halbuki 

Kürtlerden beklenen altemat if bır Anayasa taslagıyla or

taya çıkmak. sürece öncülük etmekti. Kürt siyasetı Türki

ye'nin demekrası dinamıklennin destegiyle ç:agdaş bir 

Anayasa hazırlayabılir. bunun etkili bir bıç:imde mücadele

sini verebilir. konuyu kamuoyuna mal edebilirdi. Maalesef 

yapamadı. Iç sorunlanndan ve karşı karşıya kaldıgı baskı

lardan kaynaklanan yetersizlıginı aşamadı. 

Sorun, kuruluştaki ' inldr' sorunudur 

Oysa yukanda da belirttigim gibı, Anayasa meselesi 

yaşamsal önemde bır meseledir. Zira artık istesek de is-
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temesek de yenı bır sistem -hatta belkı yenı bır ülke- ku
rulacaktır. Türl<Jye Cumhuriyeti'nın dayandıgı ıç dengeler 
çökmüş, dış dengelerse degışmiştır. Türkıye yaşamsal bir 
yol aynmına gelmiştır. Ya milıtarist sistemını tasfiye ede
cek ve halkiann gasp edilen demokratik ıradesine saygı 
gösterecektir ya da Türk-Kürt millı bogazlaşmasında tü
kenıp gıdecektır. 

Nesnel süreç, Edirne'den Kerkük'e uzanan cografya
da Kürtlerle eşıtlige ve özgürlüge dayanan yeni bir ilişkı
nin ·yeni bir ülkenın- kurulmasına olanak saglamaktadır. 
"Milli bogazlaşma" artık kaybedecek bir şeyi kalmamış 
olan mılitanzmin son çılgınlıgıdır. Bunun önüne pekala ge
çılebilir ve militarizm tasfiye edilebılır. Yeter kı Türklerle 
Kürtlerin bir çatı attında özgürce ve eşitçe yaşamasından 
yana olan güçler ortaya çıkabilsinler ve tanhın kendilerin
den bekledigı basıretı gösterebilsınler. 

Bu kez halklar kendi kaderlerini ellenne alabıl ir. ortak 
bır gelecek etrafında birleşebılirler. Bunun ımkanlan orta 
yerde durmaktadır. Generallenn dayattıgı 'etnik temızlik' 
konsepti boşa çıkanlabilir. Türl<Jye bu altüst oluştan çag
daş ve -gerçek manada- demokratık bır ülke olarak çıka
bılır. Daha fazla vakit geç.ırmeden bu altüst oluş sürecın
den sonra gündeme gelecek olan yeni Anayasa'yı bugün-

den yapmak, bu tartışmalara katılmak gerekir. Halkiann 
demokratık ıradesıni yansıtan, meşruiyetini ve gücünü 
halkiann kardeşliginde alan yenı bir Anayasa bugünden 
başlayarak hazırlanmalıdır. 

Bitirirken; Türkıye'de yaşanan bütün yapısal sorunlar 
gib Anayasa sorunu da devletin kuruluş aşamasıyla baş
layan bır sorundur. Sorun, Anadolu ve Mezopotamya'nın 
ulusal, kültürel, dinsel, dilsel ve mezhepsel dinamiklennın 
inkar edilmesı sorunudur. Sorun Sünni Islama ve ırkçı 
Türkçülüge dayanan bir sisternın kurulmuş olmasıdır. So
run ırkçı devletin ıdeolojisinde, Türk devletinin bu ideolo
Jiye uygun bır milletı zorla- yaratmaya çalışmasındadır. 

Ne var ki bu sistem artık iflas etmıştir. Hayat militarist 
Cumhunyet sistemıni aşmış, demokratik bır gelecegin de 
kapısını aralamıştır. Şimdi bu kapıdan içeri girmek zama
nıdır. Demokratik bir Anayasa özgür gelecege açı lan ka
pının kılıdi olacaktır. Yeni Anayasa Anadolu ve Mezopo
tamya'nın bütün ulusal, kültürel, dinsel, mezhepsel ve dil
sel dinamiklerini kucaklayan, herkese eşit yaklaşan, sosyal 
adaleti saglayan, bütün demokratık haklan güvence altına 
alan; özcesi, ortak vatanda banş ıçinde kardeşçe yaşama
mızı saglayacak olan demokratik bır Anayasa olmalıdır ... 

M. Kemal'in görüşleri ve DTK'nın talepleri 
HASAN ÖZGÜNES ( İSTANBUL KüRT ENSTITÜSÜ TARİ H KOMISYONU Ü YESI) 

'--------

Kürt sorunu 1. Dünya Savaşı sırasında, Türkiye'de ve
nlen Kurtuluş Savaşı sürecinde yogun bır şekilde gün
demdeki yennı korudu. Bu sorun üzennde gerek işgalci 
güçler, gerekse M. Kemal yogun şekilde taktık savaşı yü
rüttüler. Her bın Kürtleri yanına çekme çabası ıçersınde 
idı ve diger kesıme karşı bir koz olarak da kullanmaya ça
lışıyorlardı . Işgalci güçler Kürtlere özerklik hatta gerekti
gınde bagımsızlık. M. Kemal ıse muhtanyet öneriyordu. 

Biraz geçmişe bakmak ... 

M Kemal Kürtleri bu kurtuluş savaşında yanında tut
mak ıçin on üç önemli Kürt şahsiyetine mektup ve tel
graflar yollamıştır. Cemil Paşazade Kasım Bey' e gönderdi
gı mektubun bır paragrafında şöyle yazar: 

" ... Kürt kardeş/enmin hürriye!ı, refah ve ılcrlemesınin vo
srtolannı soglomak ıçın sahıp olmolon gereken her türlü hu
kuk ve ımtıyozlonn venlmcsıne tamamen taraftonm ... " (Ata
türk'ün BüWn Eserleri, c. 2, s. 388-389) 

- 'Ortak vatan' konusunda ıse Amasya görüşmesı 2. 
protokol 1. maddede; "Ortak vatan Türklerin ve Kürtlenn 
yaşodıgı yerdır." denır. Aynca şu sözler de M. Kemal'in 
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Meclis konuşmasındandır: "Hududu millımiz nedir denilıyor. 
elbette Türklerin ve elbette mukodderol.lmızlo ortak çalışma 
yapmış olon Kürtlenn oturdugu yerler bizim milli hududumuz 
dahilindedir." (TBMM Gizli Ce/se, c. 2, s. 335) 

Aynı metnin 2. paragrafından: "Bununla birlıkte Kürtle
nn gelişme serbes!ılennı soglayocok tarz ve surette örfi ve 
toplumsol hukuka kavuşmalan dohı yerinde görülür. .. " 
(Amasya Mülakatı 2. Protokolü 22 Ekim 1919 -Tarihi Ve
sikalar Yeni Seri c.l. s. 3 ve 361) 

- TBMM Vekillen Heyetı vasıtası ile 'Kürt Meselesi' 
hakkında alınan ve El Cezire Komutanlıgına göndenlen ka
rardan: "Kürdıstan hakkında BMM Vckılleri Heyetmin El Ce
zıre Cephesı Komutanlıgıno T alimotıdır: 1- Adım adım büWn 
mem/ekette ve geniş ölçüde dogrudan dogruya halk tabaka
lannın ılgılı ve etkı/i oldugu surette yerel idareler kurulması iç 
sryasetımizın gereklcrindendır. Kürtlenn oturdugu bölgelerde 
ıse hem iç hem dış sıyosetimız aÇisından adım adım yerel bir 
ıdare kurulmosını gerekli bulmaktoyrz. 2 Mıl/etlerin kendi ge
/eceklennı bizzat ıdare etme/en hakkı bütün dünyoda kabul 
olmuş bir prensiptır, biz de bu prensibı kabul ecmişizdir. ... " 
(TBMM Gızli Ce/se Zobrtlan, c. 3, s. 550 vd.) 
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- 16-17 Ocak tarihlerinde Eskişehir'de yaptıgı basın 

toplantısında gazeteci Ahmet Emın Bey'in sordugu soru

ya istinaden verilen cevaptan: " ... Dolayısıyla başlı boşmo 

bır Kürtlük tosowur etmektense, bizim Anayasa geregince 

zaten bir tür yere/ özerklik oluşacaktır. O halde hangı ı/m 

halkı Kürt ise onlar kendı kendilerini özerk olarak ıdare ede

ceklerdir... Şimdi TBMM hem Kürtlerin hem Türklen·n yetkili 

vekillerinden oluşmuştur ve bu ıkı unsur bütün menfooc/erini 

ve kaderlerint birleştjrrmşlerdır. Ayn bir sınır çızmek dogru ol

maz ... " (M. Kemal ve Kürtler, s. 130 Abdurrahman Arslan) 

- M. Kemal ve mılletvekilleri Meclis kürsüsünde etnik 

kimliklere rahatça vurgu yapıyorlardı: 'Meclıst alimzt teşkil 

eden zevot yalnız Türk degildır. yalnız Çerkez degıldir, yalnız 

Kürt degildir, yalnız Laz degildir (akat hepsinden oluşan Is

lamı unsurlardır, somimı bir topluluktur." (Atotürk'ün Söylev 

ve Demeç/eri 3 Temmuz 1920, c. 1, s. 73) 

Meclisin 22 Temmuz 1922 tarihli oturumunda da Si

verek Milletvekili Lutfı Bey şunlan söylüyor. "Efendıler, bu

gün bendeniz Kürdistan mebusuyum ... Kürdistan ahalist iha

neti, ısyom kesinlikle ak/mo ge!irmemiştir. Efendiler. FranSiz 

ordusunu Urfa'da moglup eden hukikotte ısyon telakl ettigı 

Kürt asker/eridir, hokikotte Kürt aşiretleri sayesınde olmuş

tur. Nıhat Paşa askerfen soyesınde degildır." (TBMM Gizlı 

Ce/se Zobıtlon, c. 3, s. 564) 

Ve bugün ... 

Kısaca da olsa o dönemde Kürt sorunuyla ilgili vurgu 

ve görüşlere bu şekilde yer vermenin bugünü anlamak ve 

çözüm üretebilmek açısından yararlı olabilecegı kanaatin

deyim. 6-27-28 Ekim 2007 tarihlerinde yapılan ve Kürt 

halkı adına seçilmiş SOO'ün üzerinde delegenın katıld ıgı 

Demokratik Toplum Kongresi'nde Demokratik Cumhun

yet ve Kürt Sorununun Çözüm Perspektı{t dogrultusunda 

alınmış ve önerilmiş kararlar ise şunlardı r. 

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bütün kültürlerin 

kendi varlıgını demokratik ve özgür bir şekilde ifade et

mesini ve geliştırmesini kabul etmelidir. 

2- Ulus kavramının etnik vurgularla degil, Türkiye 

Ulusu' ortak aidiyetiyle Anayasa'da yenıden tanımlanma

sı. (Tüm kimlikleri kapsayan Demokratik Türkıye Ulusu) 

Aynca Türk vatandaşı yerine Türkıye özgür vatandaşi kav

ramının kabul edilmesi. 

3- Anayasa'da "devletın dı/i Türkçedır'' yenne, "devletın 

resmi dili Türkçedir" diye yazılmas ı ve başta Kürtçe olmak 

üzere diger dillerin egitim ve yaşamın her alanında kulla

nı lması, güvence altına alınması. 

4- Anayasa'da kadın ve erkek eşit haklara sahıptir. 

Devlet bu eşitlıgi yaşama geçirmekle yükümlüdür. Kadına 

pozıtif aynmcılık saglanmalı ve bu imtıyaz olarak görülme

melıdir. 

5-Temel hak ve özgürlükler olan, inanç. ifade ve ör

gütlenmenin önünde hiçbir kısıtlayıcı yasal düzenleme ol

maksızın anayasal güvenceye alınması. 

6- Demokratik Özerklik modelınin anayasal güvenceye 

al ınması ve Türkiye'nin 20-25 bölgeye aynlması; her böl

genin o bölgenin en büyük şehrinın ismiyle anılması ve 

her bölgenin Meclisinın olması, temsilcilerinin seçim yo

luyla belirlenmesi. Dış işleri, maliye ve savunmanın mer

kezi hükümetçe yürütülmesi, hukuk ve emnıyetin yerel ve 

merkezi hükümetçe ortaklaşa yürütülmesi, diger hizmet

ler olan egıtim, saglık. kültür, sosyal hizmetler, çevre, ta

nm, balıkçılık, sanayi, ımar, turizm, telekomünikasyon. sos

yal güvenlik, mesleki egitim, kadın haklan, gençlik, spor vb. 

hizmetlerin yerel yönetimlere bırakılması. 

7- Anayasa'da resmi dil ve bayrak tüm Türkiye ulusu 

için geçerli olmakla beraber her bölge ve özerk birimin 

kendi renkleri ve sembolleriyle demokratik öz yönetimi

ni oluşturmasını öngörür şeklinde yazılması. 

8- Kürt halkının aslı unsur olarak Anayasa'ya yazı lması. 

9-Anayasa'da siyasi partilerin demokratikleştirilerek 

barajın kaldınlması ve kendi kimligi ve dı l iyle siyaset yap

manın önünün açılması. 

1 0- Geri kalmış bölgelere ekonomik pozitif destegin 

saglanması. 

1 1- Kürtlerin, demokrasısiz, kadınsız ve Kürtsüz bir 

Anayasa'yı kabul etmeyeceklerini kamuoyunca bilinmesi 

Bu yapı federalizm ya da etnısiteye dayalı özerkligi ifa

de etmeL Üniter devlet yapılanması içerisinde merkezi 

yönetimle iller arasında kademelendırilmiş demokratik bir 

yeni idari takviyedir. 

Görüldügü gibi Demokratik Toplum Kongresi'nin te

mel yaklaşımlannda sıkça iddia edildigi gıbi Türkiye'yi böl

me talebi yoktur. Tam tersine çagdaş, özgür ve demok

ratik bir Türkıye hedeflenmektedir. Halkiann kardeşligi ve 

eşitligi esprisiyle Kürt sorununun çözümü kolaylaştınlmış

tır. En insani ve en temel evrensel haklar ve hukuk teme

linde bir yaklaşım gösterilmiştir. 20. yüzyılın başındaki 

Atatürk'ün vaatlen dikkate alınarak kolaylıkla bu temel 

sorunun üstesinden gelmek mümkündür. Demokratik ve 

siyasal yöntem en insani yöntemdir. Kendisinı insan ve 

Türkiye yurtseveri olarak görenlerin harekete geçme za

manı gelmiştir, aksi halde çok geç kalınacagı aşikardır. 

hasonozgunes@fıotmail 
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Sorun, Anayasa değişikliği ile çözülür mü? 
YücEL SAYMAN ---------------------------

1. Anayasa toplumsal yapılanmanın temel çerçevesinı 

belırler ve bu çerçeveye uygun sıyasi örgütlenmeyi oluş

turur. Anayasa yer alan uygulamaya. işleyişe ilişkin kural

lar toplumsal yapılanmanın temel çerçevesi ve buna uy
gun siyası örgütlenme sınırlan ıçinde kalarak belirlenir. 

Önemli olan toplumsal yapılanmanın temel çerçeve

sının ne oldu~udur. Bu çerçeve de~ıştirilmedıgı sürece sı
yası örgütlenmeye, uygulamaya ve işleyişe ilişkın Anayasa 

degışiklikleri de ancak bu degişiklikler, belirlenmiş toplum

sal yapıya uygunsalar gerçekleşebilir. 

Ömegın. toplumun yapılanması devlet biçimı olarak 

demokrasıyi benımsemeye elverişli degilse ve toplumun 

bu temelde yapılanması öngörülmüyorsa anayasal düzen
lemelerle toplumun demokratik örgütlenmesının gerek

lenni kurallaştırmak olası degildir. 

Ömegin, toplumun yapılanmasında egıtım ve saglık 
toplumsallaşmanın bir boyutu olarak öngörülmemışse, 

herkes içın geçerli eşit ve parasız egitim olanaklannı, her

kes için eşit ve parasız saglık olanaklannı gerçekleştirecek 

etkin ve baglay ı cı. uyulmaması halinde müeyyide öngören 

düzenlemelere bel baglanılamaz. 

Ömegın, toplumun yapılanmasında birey özerklıgını, 
egemenliginı. kendi kadennı bızzat tayin edebilme yetısıni 

kaybedıyorsa, bireyin nası l olması, davranması. başkalany

la bırlikte nasıl ve hangı sınırlamalarla yaşaması gerektıgı

ni düzenleyen anayasal hükümlen degıştirebilmek hayaldir. 
Kısaca, var olan toplumsal yapılanmanın temelinı de

giştıren anayasal düzeniemelerin kabulü. bu yapılanma 

de~işmedikçe olası degildir. 

Eger bır sorun toplumsal yapılanmadan kaynaklanı

yorsa bu sorunu yenı bır toplumsal yapılanmaya gitme
den, var olanı saklayarak geti n lecek düzenlemelerle çöze

meyız. Olsa olsa çözüm adı altında, sorunu özünü degış
tirmeden farklı boyuta veya konuma sokan bir sonuç el

de edebilınz. 

Ülkemızde toplumsal yapılanmadan kaynaklanan, bu 
yapılanmanın gerekli kıldıgı, bizler ya da bana göre bir yı
gın sorunlan, başkalanna göre dogal ve olması gereken 

durumlan yaşıyoruz. 

Toplumsal yapılanmamızdan kaynaklanan, bızlere ya 

da bana göre sorunlan çözebilmek. giderebilmek için var 
olan toplumsal yapılanmayı de~iştırmek gerekir; başkalan 

ıse dogal ve gerekli gördüklen durumlann süregıtmesini 
saglayabilmek için toplumsal yapılanmanın aynen korun

masını ısteyeceklerdır. Bu bir mücadeledır. 

Sonuç olarak ben, var olan toplumsal yapılanmamız
dan kaynaklanan sorunlan n çözülecegi yenı bır toplum ta-
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sanmından. di lersenız toplumsaliaşma ya da toplumsal ya

pılanma tasanmı deyın, yanayım. 

Bu yazıda, kendirnce sorunlann çözülebılecegını dü

şündügüm bir toplum tasanmının genel çerçevesını ana
yasal düzenleme biçıminde, kısaca açıklamaya çalışacagım. 

Umanm tartışmaya deger görülür. 

'Insanın özü' ihlal edilemez 

2 lik adımda şöyle düşünüyorum: 'Bir toplum tasan

mı' dedıgıme göre. toplumsal yaşamın ve bunun siyasal 
düzeninın temeli ne olmalı? Bireyın özerkli~inı ve bu 

özerkligın toplumsaliaşma sürecinde hıçbır unsurunu 
kaybetmeksizin var olabilmesini güvenceye kavuşturmak! 

Bu temelı kurabılme amacıyla Anayasa'nın bırinc ı 

maddesını önenyorum: "Bireym özerkil[!mr güvence o/tma 
a/drgr ve kendi kadennr kendr ıradesıyle belırledıgı toplumsal 
yaşamın ve sıyasr düzenın temelını ınsan türünün özü ve bu 
özde içselleşen maddi-manevi degericnn ve özgürlügün ıh/al 
edılmezligi oluşturur. " 

Düşüncemı oluşturan gerekçelerimi şöyle özetleyebi
lirim: Insan bir canlı varlık türüdür. Canlı varlık türü olarak 
insanı dıger canlı varirk türlerinden ayırt eden özellıgi 

(özü). onun bıreyde cısimleşen ve somutlaşan (yaşam,vü

cut. saglık. vb.) maddi ve (yetenek. giz alanı, düşünce. 

inanç, özgürlük.vb.) manevı varlıgının bütünselligı içinde 
(yanı bıreyin özerk kımligı temelinde), kendı gücüyle, bil

gi, deney birikımı ve becerisiyle (yani bıreyin egemenligi 
temelinde), tarihsel ve toplumsal olarak belirlenmiş ihtı

yaçlannı gidererek bızzat geliştırebi lme (birey olarak ken
di kadennı bizzat tayın edebılme) yetis ıdir. Kısaca, (birey 

olarak özerkleşen) ınsan üretim faalıyetınde bulunabilen 

ve kendı emekgücüne dayalı bu üretim faaliyetini kendi fi
ziksel (maddi) ve zihinsel (manevi) gelişmesıne yönette
bilme yetısine sahip tek canlı varl ık türüdür. 

Önerdigim binnci madde ınsan özünün ihlal edile

mezligini toplumsal yaşamın ve sıyasal düzenin temeli ola
rak ele alıyor. Böylece 'insanın özü'. ınsan türü içinde yer 
alan bireyın ınsan olma özünü koruyabilmek. gelıştirebı l

mek ıçın tarihsel-toplumsal süreçte ıhtıyaç duydugu öz

gürlüklen. haklan vurgulayan, bunlan güvence altına alın
masını ve kullanılmasını öngören, ıhlallenn degeriendini
mesinde esas alınması istenen 'amaç ölçü' oluyor. 

Birey soyut bir varlık degild ır. Her birey. digennden 

farklı (kadın. erkek. siyah, beyaz ya da san renldı gıbi) ko
numlan ve statülen belli bır tarihsel zamanda bell ı toplum

sal yapılanmada belirlenen bıyoloJik. yıne tanhsel ve top 
lumsal süreçte degışebilen (kendini o dilden veya bu dil-
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den ifade etmek. şu ya da bu etnik kökene ait olmak. bel

li bır d ının. mezhebın içinde yer almak ya da almamak. bel

li bir vatandaşlıgı olmak ya da olmamak gibı) toplumsal 
özelliklere sahiptir. Birey yoksuldur/zengındır. hastadırlsag
lıklıdır. çocukturlgençtır/yaşlıdır. ışçıdir/ışverendir, mülksüz

dür/mülk sahıbidir. bılım insanıdır. sanatçıdır, sporcudur, 
ögretmendırlögrencidir. cınsel tercihleri öyledir/böyledir, 
siyası düşünceleri öyle ol urlböyle olur ... Denılebilir kı, bi

reyın maddi-manevi varhgını onlarca. yüzlerce somut fızık
sel ve zıhinsel unsurdan oluşan bütünselligi, yani özerkligi 

ve egemenligı belirler. Birey maddi-manevi varl ıgını ancak 
bu somut unsurlar temelinde gelıştirebilir. 

'Birey' toplumsaliaşarak anlam kazanır 

3. Bırey somuttur, ancak varlıgını tek başına sürdür
mez, başka bıreylerle şu ya da bu düzeyde degişik ilışkıler 
kurar; kısacası birey diger bireylerle kurdugu ilişkiler te

melinde toplumsallaşır. varlıg ı bıreylenn toplumsallaşma

sıyla oluşan toplumda anlam kazanır. 
Şu halde, bireyin kendisinın kurdugu ve siyasi yapısı

nı oluşturdugu kurgulanan yapıyı anayasa diliyle. ikinci 
madde olarak önerebilinm: Türkiye devleti, vatandaşilk bo
gı i/e bag/ı olduklan cogrofi smırlor içindeki toplumu oluştu
ran her renkten. etmk kökenden, cinsıyetten bireylerin ege
menliklenni, dı/, felsefi düşünce, din mezhep, inanç, vicdan 
ve kanaat. bedensel, zıhinsel, cinsel ve benzen fark.Jılıklannı 
koruyarak. birlikte huzur ve bonş içinde. özgürce yaşamak 
amacıyla kurdukları demokratik cumhuriyettJr." 

Hemen kabulleniyorum, önerdigim düzenleme yaşadı

gımız anı belirleyen tarihsel-toplumsal süreçte belirlenmiş 
kavramlan ve unsurlan. degişime kapalı olmaksızın ıçenyor. 

4. Birey toplumsaliaşma sürecinde egemenligint de, 

tıpkı bıreysel gücü gıbi toplumsallaştınr. Bu süreçte birey
sel gücün ve egemenligin toplumsallaşmasıyla bireysel 

güç ve egemenlik kaybolmaz; bireyin üzerinde, onun ka
dennı tayın edebilme kudretıni saglayan bir başka güç, bir 

başka egemenlık var olmaz. Toplum egemenligınin-gücü
nün, devlet egemenl igınin-gücünün meşruiyeti bireysel 
gücün-egemenligin meşruiyetidir. 

Bu düşünceden hareketle 3. maddeyi önenyorum: 
"Egemenlik bireylerin demokratik süreçlerden geçerek toplum
sollaşan ve siyasallaşan egemenlıgıdir ve devlet organlannm 
kuruluş ve işleyışmdekı meşruiyeti oluşwrur. Hıçbir şekilde ve 
koşulda egemenilk çogunlugun veya devlet organı da olsa bir 
kurumun egemenligi olarak yorumlanamaz. uygulanamaz '' 

Özgürlüklerin özgürlüğü 

5. Özgürlükler ve haklara ilişkın şöyle düşünüyorum: 

Özgürlükler, toplumsallaşan bireyin toplum yaşamın
da ve siyasi düzende maddi-manevı varlıgını gelıştirebil
mek, bunun iç:in gerekli ihtiyaçlannı saptayarak giderilme
lerini saglayabilmek amacıyla kullandıgı araçlardır. Özgür-

lükler bıreyın özerkligınin toplum karş ısındaki zırhıdır, si

yasi düzendeki mücadele araç landır. Özgürlügün güven
cesi. özgürlüklerin özgürce kullanılabi l melendir. 

Bıreyin maddı-manevi varlıgını geliştirebilmek için ge
rekli, tarihsel-toplumsal süreçte belirlenen,degişen ve ç:e

şıtlenen ihtıyaçlarını karşı lanması ıçin oluşturu lmuş ortam, 

koşullar. karşıianmış ihtiyaçlar onun haklarıd ı r. 

Bu düşünce temelinde, özgürlükler ve haklara il işkin 

Anayasa'nın dördüncü maddesini öneriyorum: 

Öz~ürlülderin ve haklarm niteliti: Özgürlükler. 

toplumsol yaşamda ve siyas1 düzende, bireyin kendi kendi
siyle ya do boşkolonylo olan ilışkilerinde maddi-manevi vor
lıgını geliştirmek. bunun için gereklı bireysel, toplumsal, siya
sal ıhtiyoçlannt belır/eyerek gıderilmelennı sagloyobilmek 
amaoyla kullandıgı araç/ardır. 

Toplumsal yaşamda ve siyasi düzende, bireyin maddi
manevi varlıgını geliştirebilmesınde gerekli, degişen ve çeşit
lenen bireysel, toplumsal, sıyasal ıhtiyaçlanndan karşıianmış 
olonlar veya karşılanabilme/eri için oluşturulmuş ortam ve 
koşullar onun haklandır 

Öz~ürlüklerin ve haklarm dokunulmazlt~t: Top
lumsol yaşamda ve sıyasal düzende, bireyin başkalanyla 
olan ilışk.ilcnndc cek başına ya da başkalanyla b1rlikte yarar
landıgı özgürlükler ve bu özgürlüklenn kullanılması hıçbir şe
kilde ve hangi nedenle olursa olsun sınırlanamaz, engellene

mez, kaldmlamaz veya yok sayılamaz. 
Bıreyin tek başına veya bireylerin birlıkte özgürlüklenni 

ve haklannı fiilen kullanırken gerçekleştirdilden somut eylem
ler içın. bu eylemler diger b1rcylerin özgürlüklennı ve haklan
nı. toplumsal yaşamı ve sıyasal düzenı fiilen özünden ıh/al 

eder, sınırlar, engeller, yok eder nitelikte açık ve mevcut bir 
tehlike oluşturmadıkço bır yaptmm öngörülemez. 

Yukandaki düzenlemenin uygulamasi bakımından, aynı 
düzenlemenin çerçevesinde ve düzenlemedekı koşullara ve 
bu maddenin üçüncü bent düzenlemesme aykın olmamak 
üzere, açık ve mevcut tehlıkenin oluşmosını veya gerçekleş
mesıni engellemek amaoyla gereklı önlemler öngörülebilir. 

Önlemlenn uygulanmasında do aynı koşullar geçerlidır. 
Öz~ürlül<lerin ve hqklarm bat_lqvtctltlt; Özgürlük

lere ve haklara iltşkin bu madde düzenlemesi bireyleri, dev
let organlannı, idare mokamlannı ve diger kurum ve kuruluş
lan baglar." 

6. Bir gerçeklik yaşıyoruz ve sorunlara ç:özüm anyoruz. 
Sorunlarıyla boguştugumuz gerç:ekligin ardında var 

olan toplumsal yapılanma yatıyor. Toplumsal yapılanmayı 
degiştireb ilirsek yaşadıgım ız gerç:ekligi bir başka gerçeklige 

dönüştürebiliriz . Bır başka gerçeklıkte bugün yaşadıgımız 
sorunlarla karşı laşmamak amacıyla düşündügüm toplum 

tasanmını. toplumsal yapılanmanı n temel çerçevesini ana
yasal düzenleme biçiminde yazdım. 

Başta söylemiştım, umanm yazdıklanm tartışmaya de
ger bulunur. 
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Halk muhalefeti yoksa neden hak versinler ki? 

MAHMUT ALI NAK 

Bilindigi gibi Kürtler Osmanlı'dan bugüne kadar Türk 

Devleti'nin hep sınır bekçiligini yapageldiler. Ülkelerinin 

zenginlikleri (petrol. madenler, su kaynaklan vb.) hiçbir 

zaman kendilerinin olmadı. U lus olarak varlıklan hep inkar 

edildi. Savaşta. askerlikte, vergide, nüfus sayımlannda, ka

nunlara itaatte ... Anayasa ve yasalarda yazıl ı pek çok gö

revleri vardır. Ama haklar ve özgürlükler söz konusu ol

dugu nda varlıklan hep görmezlikten gelinir. Ulusal haklan 

için seslerini biraz yükselttiklerinde ise bölücüdürler, va

tan hainidirlerl 

Türk devlet yöneticileri ve Türk kamuoyu asırlardır 

Kürtlerin ve azıniıkiann kardeş olduklannı söyleyegeldiler. 

Kürtleri ve azınlıklan kardeş görüyorlarsa, onlann dilini ya

saklamak hangi vicdana s ıgar? 

Anayasa'ya göre Kürtler ve azınlıklar vatandaş olarak 

kabul edilmektedirler. Kürtler vb. vatandaş iseler, onlann 

kimligi ve dili neden yasaklıdır? Bu kardeşlik nutuklaıı bi

rer siyasetçi yalanı degil midir? Ingilizce ya da Rusça bir di

lekçe yazsanız suç olmaz, ama Kürtçe ya da bir azın l ık di

lınden bir dilekçe yazsanız suç işlemiş olursunuz. Başba

kan Tayyip Erdogan'a Kürtçe bir dilekçe yazdım diye hak

kımda biri Ankara'da, biri de Kars'ta iki ayn dava açıld ı . 

Daha pek çok insan Kürtçeyi kullandıgı için mahkemeler

de yargılanıyor. 

Halkın seç:tıgi Sur Belediye Başkanı neden belediye 

başkanlıgından düşürüldü? Bu ne biçim kardeşlik? 

Türk halkı bizi hissetmelidir 

Kürtler (Ezen Türk azınlıgı ve onlann Kürt işbirlikçi le

rini ayn tutarak söylüyorum) Türk halkıyla demokratik ve 

özgür koşullarda yaşamayı enternasyonalist bir görev ola

rak görürler. 

BizlP-r bu samimi duygulan taşırken, kardeş Türk hal

kından da kendisini Kürtlerin yerine koymasını ve Kürt 

halkının ulusal haklannı savunmasını bekleriz. Her iki hal

kın mutlu gelecegi bu güçlü dayanışmanın kök salmasına 

baglıdır. Haklar verildi diye bölünme olmaz. Türk halkı bir 

as ırdır bu yalanla uyutuluyor. kandınlıyor. Asıl, haklar ve

rilmedigi zaman aynlma gündeme geli r. Sosyolojik gerçek 

budur. Bu bilimsel gerçegi Türk devlet yöneticileri Türk 

halkından bugüne kadar hep saklad ılar. Türk halkı Kürt 

halkıyla birlikte yaşamak mı istiyor? Öyleyse hem insan ol

manın, hem de kardeş olmanın bir geregi olarak. Kürtle

rin kendileri ile eşit ulusal haklara sahip olmalan için sesi

ni yükseltmelidir. 

Parlamentoda Türkçe konuşulurken, neden Kürtçe ko-
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nuşulmuyor? Mahkemelerde, valiliklerde, kaymakamlıklar

da, okullarda, tüm devlet dairelerinde, televizyonlarda 

Türkçe konuşulurken, neden Kürtçe konuşulmuyor? Bu 

mudur kardeş lik? Bu haklar verildiginde Türk-Kürt birligi mi 

bozulacak? Kim inanır küf tutmuş bu as ırlık yalana? Bu cog

rafyada yaşayan 25 milyon Kürdün, Kerkük Türkmenlerine, 

Kıbns Türklerine ve Bulgaristan Türklerine gösterilen ilginin 

hiç degilse yüzde birini de mi beklerneye hakkı yok? 

Peki kim çözecek bu sorunu? 

Devletin ve onu temsil eden siyasi partilerin Kürt so

rununu bilinçli ve kasıtlı o larak çözmek istemedikleri bil in

mektedir. Hatta pek çok yazımda ve açıklamamda belirt

t igim gibi, Genelkurmay ve Hükümet. isteseler akan bu 

kanı bir günde durdurabilirler. ama istemiyorlar. 

AB ve tarikatıara şirin görünme gayretiyle yapılmak is

tenen yeni Anayasa'yla düzen sadece makyaj tazeleyecek 

"Demokratikleşiyonız" diyerek nas ı l bir ceza kanunu 

çıkard ıklannı gördük Polise göz göre göre öldürme yet

kisi veren bir iktidar, halkı esas alan bir Anayasa yapmaz, 

yapmak istemez. 

Peki kim çözecek bu sorunu? Elbette bizler. Yani dev

rimci güçler. Yani Kürt. Türk . . . devnmci güçleri. Peki 

Türk halkı bu meselede ne kadar devnmcilerin yanında

dır? Ankara, Istanbul ve !zmir gibi büyük kentlerden du

rum nasıl görünüyor, bilmiyorum! Ama benim buralardan 

( Kars' tan) gördügüm, Türk halkın ın -ne yazık ki- artık 

devletin yanında o ldugudur. Kabul etmek gerekir ki, dev

let Türk halkını yanına çekmekte epey başanlı oldu. Öyle 

ki, Türk halkı kendi sorunlannı bile düşünemez hale geldi. 

Görmek isteyenler gelip buralarda birer askeri gami

zona dönüşmüş olan yüzlerce Türk köyünü görebilirler. 

Bu söylediklerimi birkaç yı l önce başka biri söyleseydi onu 

kaçıklıkla ya da halk düşmanlıgıyla suç lard ım. 

Ama degerli dostlanm, şimdiki durum ne yazık ki budur. 

Bütün bunlara bir de Kürt i şbirl ikçilerinin devlet yan

daşlıgını eklersek gerisini siz düşünün! Kökleri tarihin de

rinliklerinde olan Kürt işbirl ikçiligi Kürt ulusal mücadelesi

ni hep kundaklamış. hep arkadan vurmuştur. 

Bunlan söyledim diye benim karamsarlık yaydıgımı 

düşünenler varsa haksızlık etmesinler. H ıç karamsar degi

lim. Bütün bu elverişs iz koşullara ragmen ümit doluyum. 

Kadro ve yön problemimizi çözüp halkı cezbedecek 

projeler geliştirebilirsek ve sistemin paslı çarkın ı durdura

cak sivil pratikler ortaya koyabilirsek -tüm çetin koşullara 

ragmen- bu cografyayı özgürleştirebi l iriz. 
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Bilinen şeyleri tekrarladrgrmr biliyorum. Ama bir gerç:e

gi belrrtmeden de geçemeyecegim. Günümüz şartlarında 

Kürt sorununda anayasal bir çözüm mümkün degildir. Sür

mekte olan tartışmalardan da bir çözüm çıkmaz. Hayalle

re kapılmamalryız. Bilındıgı gıbi Anayasa tartışmasını bız 

başlatmadık AKP başlattı. Bu tartışma bizim yükselttıgimiz 

bir mücadelenın eseri olsaydı, o zamarı özgürlükler Ana

yasa'da hak ettigr yeri alırdı. Ama ortada böyle bir şey yok. 

AKP'yi ve Genelkurmay'r silkeleyen ve özgürlüklen 

söke söke alan bir halk muhalefeti var mı? Böyle bir halk 

muhalefeti yoksa Anayasa'ya neden Kürtlerin haklannı 

teslim eden hükümler koysunlar? 

AB istedi diye televizyonda yaptıklan Kürtçe yayını ne 

hale getirdiklerinr görmedik mi? Yine AB ıstedi diye izin 

verdikleri Kürtçe dil dershanelerinin kapısına -çaresizce

kilit vurmadık mr? Bir halkın para vererek kendi dilrni ög

rendigi dünyanın neresinde görülmüş?! 

Göz boyayrcrlar 

AB'nrn gözüne girmek için yaptıklan bu şinnlikleri ba

zrlanmrz o zamarı "devrim" drye nitelemiştik. Neyse ki bu 

sahte devrimierin ömrü uzun sürmedr. AB' nin fonlanndan 

para srzdrrmak için yapılan demokrasi makyajı gerçegrn 

inatçı rüzgan karşısında pul pul dökülüp gitti. 

Olmaz ya, diyelim ki - AB'nrn gönlü hoş olsun diye

Kürtlen ima eden bir hüküm koydular Anayasa'ya Kürtçe 

dil dershaneleri Kürtlen ne kadar özgürleştırdryse Anaya

sa'ya koyulacak böyle bir hüküm de Kürtleri ancak o ka-

dar özgürleştrrecek! Dikkat ettiysenız, Kürtlerin haklannı 

belirten bır hükümden degil. Kürtleri ima eden bır hü

kümden söz ettrm. Çünkü bunlar Kürtlere haklannı ver

mezler. Olsa olsa lütfedrp bir rmada bulunurlar. Ama Kürt 

sorunu grbi bın yıllık tanhten gelen devasa bır sorun rma

larla çözülmez kı. 

Kürt sorununun 12 Eylül Anayasası'yla ortaya çrkma

drgr bil inmektedır. Bu nedenle Kürt sorunu merl<ezlı tar

trşmalann 12 Eylül Anayasası üzerinden yürütülmesi tü

müyle zaman kaybıdır. Türkıye Işçi Partisi "Kürt ho/ki" de

digi için 1974 yılında kapatıldıgında 1961 Anayasası yürür

lükteydi. Türk Ceza Kanunu'nun ünlü 141. ve 142. mad

delen Kürt sözcü&ünü cezalandınrken 12 Eylül Anayasası 

daha ana rahmindeydi. 

Anayasa'da bazı bireysel haklar tanınsa brle Kürt sonı

nu çözümlenmiş olmaz. Çünkü bu sorun bireysel haklar 

sorunu olmayıp bır ulusal sorundur. Ulusal sorun sadece 

kimlik. drl ve kültür sorunu da degildir. 

Peki ne yapmalı? 

Yapılacak çok şey var. Ama hıç degılse şimdi Kürt hal

kı ve onunla aynı kaderi paylaşan azınlıklar kendı son.ınla

nnı alternatıf bir Anayasa ile bır referanduma dönüştüre

bılırler. Dönüştürmelrdirler. Türk emekçi halkının sonınia

n da bu alternatif Anayasa'ya dahil edilırse daha da güçlü 

bir çıkış gerçekleştirileb r lır. Alternatif Anayasa Referandu

mu büyük bir atılımın ilk adımı olabilir. 

alinakmahmut@jıotmail.com 

('Türk milliyetçisi' öz ve söz değişıneli 

KAM I L TEK i N SüREK 
--------~----------------------

--------~ 

Sınır ötesı operasyon tartışmaları gündemin birinci sı

rasına otun.ınca. AKP tarafından ortaya atılan yeni Anaya

sa taslagı ve bu taslak hakkındaki tartışmalar gündemin alt 

sıralanna düştü. Fakat. her iki gündernın esası da Kürt so

runu idr. 
AKP'nrn hazrrlattıgr yeni Anayasa taslagına karşı şrd

detli bir saldrn ve eleştıri kampanyası başlatan milliyetçi

şoven cephe (askerler, CHP, sol maskeli millıyetçiler, bü

rokraSinin bir kesımi, YÖK, bazı üst düzey yargı mensup

lan, medyadaki bazı kalemler vd.) taslagın görece olumlu 

yönlerine saldınyordu. 

Anayasa degişikli~i bir fırsat olabilirdi 

Anayasa'nın 'Grriş Bölümü'nün degiştirilmesi, vatan

daşlık tanımının degiştırilmesı, Türkçeden başka dillerle 

egitim ve ögretım yapılabı lmesini içeren degişiklik gibi ba

zı öneriler "bölücülük devleti dınomitlemek devleu yıkima 

götümıek" vb. ifadelerle eleştiriliyordu. Zaten, mılliyetçr 

cephenin eleştırdigi yerler dışında AKP'nın Anayasa degı

şikligi önensinde demokratikleşme, yenılık ilerleme açı

sından hıçbir olumlu düzenleme de yoktu. Hatta, bazı ko

nularda 12 Eylül Anayasası'ndan dahi geriye gidılmiştı. 

AKP'nın Anayasa degrşrkligini gündeme alması, ABD 

ve AB gibr emperyalist güçler ve ışbirlrkç i burıuvazinin 

baskısı ve destegı ve AKP'nın iktidannı güçlendirme iste

ginrn sonucudur. AKP'nin taslagr rncelendıginde Türki

ye'nin AB'ye katı lmak için yapılması istenen zorunlu degi

şrklrklerle işbrrlikçi bu~uvazrnrn Yenı Dünya Düzeni'ne 

uyum saglama çabalan görülür. Gerçi, AKP istenen ve 

yapmak rstedrgi degrşikliklerin tümünü gerçekleştirme ce

saretinr gösterernemiş ve Taslak'ta çok küçük degrşiklerle 

yetinmiştir. Ömegin. asken vesayetin hukuksal dayanakla

nna dokunamamrştrr. Genelkurmay Başkanlrgı hala Başba

kanlıga "baglı"drr. MGK ve Askeri Yargı varlrgınr korumak-
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tadır. Asken harcamalar Hükümet ya da Meclıs tarafından 
denetlenememektedir vs ... 

Oysa Anayasa degışikligı sürecı, Kürt sorunu konu
sunda da bazı demokratık adımlar atmak ıçın bir fırsat 
olabilirdi. Bu sırada, gündem degıştınldı ve sınır ötesi ope
rasyon çıglıklan ve savaş tamtamlan çalınmaya başlandı. 
Fakat. mıllıyetçı hısten yer yer saldırganlıga dönüşürken. 
bır taraftan da "bu ış sınır ötesı operasyonla çözülmcyecek", 
"Kürt sorunu. Kürt sorunu dıyorlar. Kürtlerin talep/en nedir?" 
gıbı sorular devlctın bazı yetl<ılı agızlanndan, medyadan 
vb. duyulmaya başladı. O halde, fırsat hala kaçmamıştır. 
Muhteme.en bır süre sonra bıtecek olan sınır ötesi ope
rasyon kampanyasından sonra "Anayasa deg1şık.ligı ıle Kürt 
sorunu konusunda baz1 adımlar atıiabılır mı?" sorusu gün
deme gelecektır Nitekım, zaman zaman Kürt sorununun 
gündemden çıkanlması ıçın bazı demokratık adımiann 
atılmasını (cılız bır sesle de olsa ve mıllıyetçı cephenın kar
şı saldınsı ıle sesını hemen kesse de) savunan bir kısım li
beraller. tekrar bu konuda konuşmaya başladılar. 

Radikal Gazelesı Genel Yayın Yönetmenı lsmet Ser
kan, geçenlerde bir TV tartışma programında "19 23'tcn 
bu yana TC Hatay sorunundan başka bır cıddi sorunu çöz
müş müdür?" sorusunu dile getıriyor ve artık kıranık so 
runlann çözümü ıçın adımlar atılmasını savunuyordu. Ay
nı günlerde jandarma ve Kara Kuwetlen eski komutanı 
emekli orgeneral Aytaç Yalman, bir röportaıda kelımesi 
kelimesıne aynı olmasa da. "Kart kurt h1kôyelennm sorunu 
çözmekte yeterli olmadıgmı. as1milasyonun gerçek.leşmcd,gi
m. Kürtlerm sosyal talep/ennın karşılanması durumunda so
runun bugünkü duruma gelmeyeb1lecegm," söylüyor. Bu 
sözler de. lıberaller tarafından tezlerine destek olarak her 
yerde tekrarlanıyordu. 

Bu çevreler ve geleneksel yöntemin sorunu ç:özmedi
gını ıtıraf edenler bugünlerde, "Önce terör sona ersm" ve 
"Kürtler ne istiyor?" sözlerıni yınelemeye başladılar. Çatış
maların şiddetlendıgı günlerde aynı çevreler yıne aynı 
sözlen sarf etmış, fakat "terönst" kabul edılen taraf ateş
kes ılan ettigınde ıse çözüm tartışmalan bıçakla kesilmış 
gıbı sona ermıştı. 

Dün sorunun varlıgını ınkar edenler, bugün çözüm 
önenlennı bilmezden gelıyor 

Öneriler, talepler ve AKP tasla~ı 

Oysa, Kürtlenn ne istedıgı aslında herkes tarafından bi
linıyor. Bazı Kürt polit.ıkacı ve aydınlan. DTP. EMEP, SDP 
ve bazı diger partı ve örgütler Türkiye Banş Meclısı vd. bu 
taleplen sık sık yazılı ve sözlü olarak sıralamıştı: Iki tarafiı 
ateşkes ve silahiann susması, bazı anayasa. ve yasal degı
şıklikler ve demokratik katılımı öngören sı yası bir genel af... 

Sözü edilen yasal degışikliklenn bazılan ıse: Kürtçe egi
tım ve ögretım, Kürt kültürünün geliştınlmesinin önünde
ki engellenn kaldınlması. gazete, TV, sınema, tıyatro vb. 
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alanlarda Kürtçenın semestçe kullanılması . yerel yönetım
Iere daha fazla yetki ve sorumluluk veri lmesı, yasalar ve 
Anayasa'daki 'Türk MillıyetçlsJ" söz ve özün degıştirilmesı ... 

Ömegin. Anayasa'nın başlangıcında T.C.'nın Türk. 
Kürt ve diger mılliyetlerden Türkıye halkının ortak müca
delesı olan Kurtuluş Savaşı ıle kurulduguna vurgu yapılma
sı. TC. vatandaşlannın Türk' olarak tanımlanmas yen ne 
"Türkıyeli' olarak tanımlanması, vatandaşlıgın "Türk Devle
ti'ne vatandaşlik bag, 1/e bag/i olan herkes Türktür" biçımın
deki tanfı yenne. "Devlete vatandaşlik bagı lle bag/i olan 
herkes Türkıye Cumhunyctı votandaş1d1r" gib1 bır tarif geti
rilmesı, Kenan Evren'in açıklaması ile gündeme gelen fa
kat devletın yüksek kademelennde de tartış ıld ı gı anlaşılan 
ülkenın ıdan bölgelere ayniması ve bu bölge yönetımien
nın yetı<ılerinin arttınlması. yüzde on baraıının kaldınlma
sı, Siyasi Partiler Yasası'nın demokratıkleştirilmesı vs ... 

Şımdı, AKP tarafından Anayasa degişikligı de günde
me getirilmişken, yukanda özetlenen öneriler ve talepler 
Anayasa Degışıklıgi Taslagı ıle birl ıkte tartışılmalıdır. 

AKP bu konuda ne gıbi degişrkhkler getinyor? 
AKP taslagında Anayasa'nın gıriş kısmında degişikJikler 

yapı.mış ama Türk Milliyetçılıgı vurgusu korunuyor. 
Taslakta Vatandaşlık başlıgı konusunda 82 Anayasa

sı'ndan biraz daha faklı bir hüküm getınlıyor. 82 Anayasa
sı'nın 66. maddesinde vatandaşlık. "Türk Devfeci'ne vatan
daşlık bag1 ıle bag/ı olan herkes Türl<tür'" biçiminde tanf edi
liyor. Taslak ıse, bu konuda üç: altematıf sunuyor. ( 1) Dev
lete varandaşlık bogı 1/e bag/ı olan herkes Türkiye Cumhun
yeti vawndaşıdır. (2) Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlik ba
gı ıle bag/ı olan herkese, din ve ırk farkı gözevlmeksizın Türk 
denır. (3) Vatandaşlik temel b1r haktır Kanunun öngördügü 
esaslara uygun olarak bu statüyü kozanan herkes Türkıye 
Cumhunyetı vatandaşıdır 

Görüldügü gıbı burada da tereddütlü bır yaklaşım ve 
her an genye adım atmaya egilimlı bir tutum var. 

Egitim ve ögretım hakkı bölümünde Kürtçe egitım ve 
ögretım ıle ilgıli bır degişıklik söz konusu. "Egıtim ve ögre
tim dı/1 Türkçedir. Türkçeden başka dılierde egıtım ve ö[tre
tım yapılmasi ıle ilgi/ı esas/or. demok.rotık cop/um düzenınm 
gereklcnne uygun olarak kanunla düzenlenır." Hepsi bu ka
dar. AKP"nin taslagı vatandaşlık tanımı ve Türkçeden baş
ka dıllerle egitım ve ögretım hakkı ile yetinmış. 

AKP'nın Kürt sorununun çözümü ıçın cıddı ve cesur 
adımlar atmayacagı bugüne kadar izledigı politık çızgı ile 
anlaşıldı. Fakat, yukanda söyledıgimiz gibı, Anayasa degı
şiklıgi gündemı ile yapılan tartışmalar ve Kürt sorununun 
çözümü konusunun yeniden tartışılmaya başlanması de
mokrası güçlen ıçın ıyi bir fırsattır. Başta Meclıs'teki DTP 
Grubu olmak üzere. partı ler. kitle örgütleri, aydınlar, sa
natçılar vb. tartışmaya bütün güçleri ile katılıp, demokra
tik adımlar ıçin halkın örgütlenmesı ve sefemer edilmesı
nı bu kez başarmalıdır. 
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Devletin amacı ve görevi 

HüSNÜ Ö:"DÜL 

Her defasında, yeniden, devlet bahsı açıldıgında 

Hobbes'a ve Levithan'a dönmek zorundayız. Hobbes'ta 

bir zorunluluk olarak görülür devlet Bir araç. Dogal 

durumda büyük balık küçük balıgı yer. Büyük balıklar 

küçük balıklan toplum durumunda da yemesinler dıye, 

devlete devredilir bazı yetkiler. Öldürme yetkılenyle bıle 

donatılır devletler. Bir araç olarak devlet -bugünkü 

devlet 1600'1ü yıllarda şekıllend daha çok Bugünün 

devletleri tarihte en fazla 1 600'1ü yıliann devletlenne 

benzıyor Hobbes'in araçsalcı devletı, Marx'ın devletıne 

de benzer. Birkaç fark var elbette. Marx'ın devletı geçış 

dönemi devletidır. Yetkıleıiyle birlıkte sönecek olan ... 

Ama yine de proletarya ve halkın devleti olacaktır, 

varoldugu sürece. Devletı araç olarak düşünme fıkn ve 

devletin bır amacının ve görevlennın olması gerektıgı fikn, 

otoriterligı, totalıterligi de davet etse (içerse de), insanlar 

devletten bazı beklentiler içersinde oluyorlar. 

Sosyalleşmen ın ürünü olmalı bu düşünce. "T oplumcu 

düşüncenin yadsmomayorılaşlfomayan hak/! etkısi" de 

denilebilir. Devletin belirlı sınıf ve tabakalara dayanma 

olgusunu ihmal etme ve o sınıf ve tabakalarla ılışkısini 

örtme nskı var, yurttaşın hızmetindekı araç 

tanımlanmasında. Ama yine de, yurttaşın hizmetindekı 

araç nitelemesı , pozıtif bir bakıştır. lyıdir. 

Yazının başlıgı geniş bir alana ışaret edıyor ama benım 

amacım Anayasa tartışmalannda üzennde pek fazla 

durulmayan bu konuya, devletın amacı ve görevı 

konusuna dikkat çekmek 

Devletin amacı ve görevı, 1961 Anayasası'nda da, 

1921 ve 1924 anayasalannda da, 1982 Anayasası'nda yer 

aldıgı bıçımiyle yer almıyor. Elbette devlete yükümlülükler 

getiren düzenlemeler var anılan anayasalarda Ama, şu 

anda yürürlükte bulunan 1982 Anayasası'nın S. 

maddesinde yer alan düzenleme, öneekı anayasalarda yok 

S. maddeye bır bakalım: 

''Devlet.m temel amaç ve görev/en; Türk m11/etmin 

bagıms1zilgını ve bütünlügünü, ülkenın bölünmezligmı, 

Cumhunyetı ve demokraSiyı korumak. kışlfenn ve coplurnun 

refah. huzur ve mutlulugunu saglamak;kışmm temel hak ve 

özgürlüklennı, sosyal hukuk devleti ve adalet ılkelenyle 

bagdoşmayacak surette sınırlayan SIYasal, ekonomik ve sosyal 

engel/en kaldımıaya, insanın maddi ve manevi vorlıgının 

gelişme sı ıçın gereklı şartlan haZirlamaya çaflşmaktır." 

1982 Anayasası'nın bu hükmü ile 1961 Anayasası'nın 

1 0/2. maddesi hükmü kısmı paralellikler taşımaktadır. 

1 0/2. madde şöyleydi: "Devlet kişmin temel hak ve 

hümyerlenni fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti 

Ilkelenyle bagdaşmayacak surette sımrioyan sıyası ve sosyal 

bütün engel/en koldmr;ınsonın maddi ve monev1 vorlıgının 

gel1şmes1 ıçın gerekil şortlan hazırlar." 

AKP ıçın 6 bılim ınsanından oluşan komısyonun 

hazırladıgı taslak metınde, devletın amacı ve görevı 

konusuna 4. maddede yer venlmekte ve şöyle denılmckte: 

"Devletin temel amaç ve görevı. ınsan haysıyetmı korumak. 

kişilenn hak ve hümyerlennı kullanmo/annın önündeki bütün 

engel/en koldtmıak ve halkın huzur. güvenlik ve refohmı 

saglomok suretıyle ınsanın madd1 ve monevı vorlıgmın 

gelışmesi ıçin gerckl1 şartlan hazırlamoktır." 

Devletin yurttaşla hukuku ... 

Konunun demokrasi ıle, demokrasinin çogulculuk 

ilkesı ıle de bagı var. 

Aynı zamanda devletın yurttaşı ile kurdugu ve 

kuracagı ilişki ile bagı var. 

Devlet yurttaşına 'ne' olarak bakmaktadır? Kımdır 

yurttaş? Kurulan bag, dini mıdır. kan bagı mıdır, etnisıteye 

dayalı bır bag mıdır, yoksa hukuksal bır bag olup, anayasal 

vatandaşlık esasına mı dayanmaktadır? Bu sorulara, 2000 

yı lında, IHD ıçın hazırladıgımız çalışmada Kopenhag 

Siyası Kriterlen ve Türkıye (Mevzuat taraması)- yanıt 

vermeye çalışmışlık 

" Türkiye Cumhunyetı. reel olarak tck bir etnik kökene 

dayall ınsan toplulugundon meydana gelmemış olmasına 

karşın. Türkiye Cumhunyetı yurtroşlan, yurttaşlık hakfon söz 

konusu edildigindc de. Türk etn1k k.iml1gine bagil olarak 'Türk 

votondoşt' olarak mtelenmektcdirler. Türkiye Cumhuriyeti 

yurttoşlıgmın kostedildıgı düzenlemelerde de Türkiye 

Cumhun·yctt vatandaşı veya Türkıye Cumhuriyeti Devletı 

varandaşı denmemekted1f 

Anayasa ve yasalarda vatandaşlik. boz1 siyasetç1lenn. 

bıl1m ınsanlarının ya do bürokrotlannın, yargıç ve 

hukukçulann ı/en sürdügü gibı, votondoşlo devlet arasındaki 

hukuksol bag olarak onloş,/mamaktadl(. Türk soyu. Türk/ük. 

Türk ve Türkıye T onhı, Türk kültürü, Türk dı/1, her Türk gibı 

nitelemelenn vatandaşlık/o ılgili olmadıgı çok açık. Beltrtilen 

durumda. sorun. votondoşlıgın nasıl olg1londıgmdadlf. Bu 

durumun somut onolizı. Anayasa'dan boşlayorak 

yapılmalıdır. Anayasa 'nın 66. maddesı, madde başflgı ıle 

birlıkte şöyledır 

TUrk Vatandaşlığı 
Madde 66-Türk Devlet.i ne vatandoşflk bog1 ıle bag/ı 

oları herkes Türktür. 

Maddenın ıncelenmesmden. Anayasa koyucusunun 

''Türk kimdir?" sorusunu sordugu anlaşılıyor O nedenle. 
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madde başltg1 Türkıye Cumhurıyetı vatandaşftg, degildir. Blf 
etmk kökenden gelmeyi ıfade eden Türk sözcügünü 
kullanıyor. Maddede, Türk wnımlanmakcadır. Türk, Türk 
Devleti'ne vatandaş/tk bagı ile baglt olandlf. Devlet de Türk 
Devleri'dir. Bu durum vacandaşlıgın hukuksal bag olarak 
algılanmadıgını. vatandaşlıgın emik kökene göre belirlendiginı 
göstermektedir. Çünkü, vatandaşı olunacak olan, Türkün 
vatandaşı olmak ve Türk Devleti'nin vatandaşı olmaktir. Oysa 
sorun vatandaşlık sorunu olarak kavransa ve algılansa. 

maddenın başligının ve ıçeriginın, Türkiye Cumhunyeti Devleti 
Vatandoşfıgı veya yalnızca Vatandaş/tk şeklınde 

düzenlenmesi gerekirdi. Böyle bir bakış OÇJSI ıse dogat olarak. 
Türkün kı"m oldugu ya da kime Türk denlf sorusunu sormaz, 
kım Türkıye Cumhunyeti Devleti'nin vatandaşıd1r, kime 
Türkıye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaŞI denir sorusunu 
sorardı. Soru gerçek anlamda hukuksal bagın saptanması ve 
amacını taşıdıgı ıçin de, madde ıçeng1 şöyle düzenlenebıltrdl: 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne (Türkiye Devleti veya 
Türkıye Cumhunyetı'ne) vatandaşlik bagı ile bag/ı olan 
herkes Türkiye Cumhunyeti Devleti (veya yalnızca Türkiye 
DevieLi veya Türkıye Cumhuriyetı) vatandaşıdlf. 

Görüldügü gibi, yukandokı iki bakış OÇJSI arasında büyük 
bır [ark bulunmaktadır. Yürürlükteki anayasal düzenleme, 
etnik köken bakış aÇisıyia düzenlenmış düzenlemedlf ve diger 
yasalarda devlete yüklenen görevler ve çaltşmalarla 
birleştırildigınde, [arklı dil. dın, kültürlere sah1p Türkiye 
Cumhunyeri yumaşlannm bu özelfıklerinı korumalan ve 
geliştırmelen dogrulwsunda, hıçb1r yasada devlete ödev 
yükleyen normatJ( düzenlemeye rastlanmadıgı gıbı; 

farklıitk/ann yasoklandıg1, farklıilkiann ifade edilmesimn de 
yapıınm altmda oldugu görülmektedır. Ancak. Türkün di/ı, 

kültürü, müzigi, sıneması, folkloru, edebıyatl ve benzen alanlar 
iÇJn devletin özel hukuksal düzenlemelere gittigini ve 
kurumlaşmaSinın bulundugunu da saptamak olanaklıdır. Bu 
dogaldır. Dogal olmayan, farklı dı/ ve kültürlerin varlıgımn yok 
sayiiması, yok sayma i/e de yetlnilmeyip, yasokiama rejimine 
tabı tutulmasıd1r. .. 

Çogulculuk i/kesmin dogal sonucu farklı dil, din, etnik 
kökenicnn varlıgının kabulü, farklı düşüncelerin ıfode edılmeS/ 
özgürlügünün bulundugunun kabulü anlamına gelir. Yalnızca 
kabul degıl, 'devlctın temel amaç ve görev/en'nın de buna göre 
belirlenmesı gerekir. Belirtlfen durum anayasal varandaşlıgın 
kapsamını da tayin eder. Anayasal vatandaşlıkta, devletin milli 
nıtelıgı kaybolmaz Mil/ı nitelık. tek bır etnık kökene,topluluga 
dayanmak olarak olgılanamaz .. Belirtilen durumda, anayasal 
vatandaşlık anlayışının benımsenmesi ile, devlete bugüne 
degin ihmal ettıgı bır alanda yeni amaç ve görevler yüklemek 
gerekir. Ömegin. etnik ve kültürel çogulculuk olamnda, 'devlet 
Türkiye'nın çogulcu efJlik yapiSinı ve kültür çeşıtlilıgım, ülke 
bütünlügü 1çinde korumak ve geliştirmek iÇJn gerekli Wm 
koşullan haz1rlar ve uygun önlemfen alır. şeklındekı blf 
düzenleme gereklidır. Böyle bir düzenlemenın ve devletin 

4-0 lirOJ 

görev üstlenmesının neden ı, Türkiye 'mn çogulcu etnik ve 
kültürel yapısıdir. Ömegin, Türkiye'de 1927-1965 yıllannda 
yapılan nüfus sayımlannda konuşulan dil (ana dil) istatistiklerı 
yayımlanmıştir. Sonraki yıliann istatistiklerinin hôlô 
yayımianmamlŞ olması büyük bır ekSiklik olmakla birlikte 
Türkiye'de, Türkçe, Kiirtçe, Abhazca, Arapça, Amavutça, 
Çerkezce, Ermenice, Gürcüce, I<Jptice, Lazca, Pomakça, 
Rumca, Süryanıce, Tatarca, Yahudice, Zazaco dilleri 
konuşulmaktadlf. Bu dılierin korunmaSI ve geliştinimesi ıÇJn 

devletçe bır çalişmanın gösterilmesi bir yana (Lozan'da azınlık 
olarak sayıfon goyrimüslim topluluk hariç), yasaklayıcı ve 
cezafondına hükümler bulunmaktadir. Ayn1 şekilde, din ve 
monç özgürlügü olonında do devlet terdhte bulunmaktadir. 
Ömegm, Diyonet Işlen Başkanhgı'na genel idare ıçersinde yer 
veren Anayasa'nın 136. maddesı, hem devletin laik 
nitelıgınden bahsetmekte, hem de dın hızmeri verecek bır 

kuruma yer vermektedir. Maddede, devletin dınler ve inançlar 
karşısındaki konumu görülmemektedir. Ancak. anayasal 
kurum olarak yer venlen Dıyanet Işleri Başkanlıft!'nın kuruluş 
yasaSinın daha 1. maddeSinde, Islam dini ile Jlgili hizmetler 
vermek amaoyla kuruluşun gerçekleştinldigi yazılıd1r. 
Diyarıetin daha alt narmotif düzenlemelerinde ve eylem ve 
işlemlerinde ise, Islam ıçinde de tefrike giderek Islamın çeytli 
mezhepleri içersınde bir tek mezhep ve inanç yolu alanında 
hizmet ürettigi (Sünni, Hanefı), d1ger inançlar ve mezhepler 
ile, Islam dışında farklı inançtan olan yurttaşlar ıçin bir hizmet 
üretJmmde bulunmad1g1 görülmektedlf. Mevcut halıyle, 

anayasal ve yasal yapıya Türk-lslam sentezinin denn 
domgasmı vurdugunu söylemek abartilı olmayacaktır. O 
nedenle, Anayoso'nın, belirli bir ideolojiyi, fikri. dini ve etnik 
oidıyetı dayatan degil, yurttaşlannın kadın erkek tamamını, 
eşit ve denk olarak gören b1r anlayışla ele alınmaSI gerekir. 
Yukanda yer verdigimız düzenlemelerdeki etnik vurgular 
ÇJkanlmalı, vatandaşlık hoklanyla ilgi/ı düzenlemelerde TC 
Devleti ya da TC vatandaşlan denme/1; farkli dil, din ve 
kültarleri yasaklayan ve aykın davranışlar ıçin yaptırım 

öngören hükümler ay1klonmofıdır. Türkıye'de onayasal 
vatandaşlık anlayışı hakim olmalı ve ulusun vatandaşların 
tamamından oluştugu gerçegine uygun düzenlemeler 
yapJimalıdır. ·· 

Devletin amaç ve görevlerinin belirlenmesi, 
kendiligınden ve ' iyı. vicdanlı yöneticılerin vicdanı'na 
bırakılmayacak denli önemlidir. Devletin ne oldugu, nasıl 
olması gerektigı ile ilgisi her durumda yeniden 
sorgulanmalıdır. Demokrasi için yurttaş iradesinın 

belirleyiciligi esastır ve bu irade. özgür ortamlarda olanca 
yaJınlıgı ve belirleyicılıgı ile görülmelidir. Tüm insanlar; diller, 
kültürler, etnisrteler, cınsiyetler eşrt olmalıdır. Kültürler ve 
diller yalnızca eşrt degil, eşdeger kabul edilmelidir. Eşitlik 
gibi özgürlük de, adalet de vazgeçılmez ilkeler olarak kabul 
edilmeli ve içerigi ile de çagın anlayışına uygun 
yorumlanmalı ve uygulanmalı ... 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kürt dili ve kültürü 

yasal ve anayasal güvenceye alınmalıdır 

FEHIM I şıK - - --

Diyarbakır'da Kürt sorununun ve yenı Anayasa degişik

liklerinin uluslararası düzeyde tartışı ldıgı konferansın yapıldı

gı günün sabahında, katılımcılar ve izleyıciler Beytüşşebap'ta 

katledilen 12 köylünün ölüm habenni duydular. Bu şaibeli 

saldınnın ardından 21 Ekim Anayasa referandumu günün

de de bu kez Çukurca ilçesine baglı Daglıca taburuna yö

nelik PKK eylemıne ve yaşamını yitiren, esır edılen askerle

re tanık olduk Bu gelişmelen, hezeyan düzeyıne varan so

kak eyfemlen, saldınlar, linç gırişimleri ve Türk ordusunun 

agır operasyonlan ile Irak Kürdıstanı'nın ışgaline varabilecek 

düzeydeki "sınır ötesi operasyon" tartışmalan izledi. 

Yaşananlar öncesınde Türkıye yogun olarak Anaya

sa'yı, daha çok da AKP'nin Anayasa degişiklik çalışmalan

nı tartışıyordu. Son gelişmelerle bu durum gündemden 

çıkmış. hatta faşizan egilimlerin agır bastıgı halklar arası bır 

savaşın eşigıne gelınmiş olsa bile, en nihayetınde Türkı

ye'nin bir Anayasa degişıklıgi gerçegi ile karşı karşıya kala

cagını gömıek mümkün. 

Esas sorun burada başlıyor gibime geliyor: Türkıye, 

sorunlannı tam olarak kavrayıp yeni Anayasa'yı bu gerçe

ge uygun mu degiştirecek? Ki böyle olması durumunda 

çatışmalann sonlanıp banşın da egemen olacagı yeni bir 

sürece gınlecegi çok açık Ya da tam tersı bır bıç imde, so

runlara, esas olarak da Kürt sorununa yol açan nedenler 

görülmeyip 84 yıldır devam eden polit ika makyajlanıp ye

niden havanda su mu dövülecek? 

Sonda söyleyecegimizi başta söyleyelim: Hangi yol se

çilirse seçılsın, Kürt sorunu esas olarak soruna yol açan 

nedenlerin ortadan kaldınlmasıyla çözülür. Yenı Anayasa 

çalışmalanna da, yaşanan çatışmalı sürecin sonianmasına 

da, bunlarla baglantı lı diger sorunlann sonianmasına da bu 

gözle bakJ imalı ... 
Konumuz Kürt sorunu ve bununla . baglantılı Kürt dili 

ve kültürünün anayasal tanımı oldugu için sorunun köke

nine ve esas nedene bakmakta yarar var. 

Ortadogu'nun en kadim uluslanndan olan Kürtler nü

fusu itıban ile de Ortadogu'dakı en geniş halk toplulukla

nndan bindir. Ancak Kürtler, h~l~ kendi topraklan üzerin

de özgür olamayan. özgür uluslar arasındaki yerini alama

yan halklardandır da ... 

Bu durumun temel nedeninı, Osmanlı'nın enkazı üze

rinde inşa edilen Cumhunyet'in kuruluş zihniyetinde ara

mak gerekir. 

Cumhuriyet'in kuruluşundan önce diger halklar gıb i 

kendi devletinı kumıayı tercıh etmek yerine, Türk halkıy

la birlikte ışgale karşı direnen Kürtler, kuruluş süreci ile 

birlikte "tek dil-tek. devlet-tek mtllet" baskı ve dayatmalan

na maruz kaldılar. 

Sorunun temel nedeni, Cumhuriyet ile yaşıt olan bu 

baskı ve dayatmalardır. 

Sorunu anlamak için bu baskı ve dayatmalara degin

mek; belki de uzun uzadıya tahlil etmek gerekir. Çünkü 

bugün devlet tarafından sorunun temeli gıbi gösterilen ve 

demokratik açılım iann önünde engel olduklan iddia edilen 

Kürt hareketlerinin, agırlıkla da PKK'nin, en fazla 30-35 y ı l

lık bır geçmışleri var. Oysa Kürtlenn, en azından Türkiye 

Cumhuriyetı ıle 84 yıllık bır sorunlan var. Yani öz rtıban ile 

bugün yaşananlar neden degil, sonucun bizzat kendisıdir. 

Elbet. demokratik anlayışın egemen olması durumun

da bu çatışmalar yaşanmazdı. Yaşansa bı le marjinal ol

maktan öteye gidemezdi. Oysa sılahlı mücadelenin Kürt 

toplumundan krtlesel destek almasının en önemli nedeni, 

toplum üzenndeki baskılar, Kürtlere yönelik red. in~r ve 

asimilasyon pol itıkaland ı r. Bu durumun sorumlusu ıse bız

zat devlet erkının kendisid ır. 

Eger sorunun sonuçlanna bakılmaksızın nedenlerine 

bakılırsa, çatışmalı dönemlerde de siyasal sorunun bizzat 

kendısi veya sıyasal sorunla baglantılı dıger kültürel kimlik 

sorunlan da çözülebıl ir. Yönetım erkinin Kürt kımligın i ta

nıması, Kürt halkına dönük red, ın~r ve asımilasyon siya

setıne son vemıesı çözüme giden yoldaki taşlan yerli ye

nne oturtur. 

Şu çok açık: Çatışmanın bızzat kendısi sorun çözücü 

degil. Şiddetin getirecegi çözümün çözüm olmadıgı/olma

yacagı açıktır. Buna ragmen bınleri şiddet kullanmaktan 

yana olabilir, şıddeti kutsayabilir. Ya da bugünkü şıddet 

yanlısı yapılanmalar ve görüşler ortadan kalksa bile gele

cekte şiddet kullanımını önemseyen, kutsayan yeni yapı

lanmalar ve görüşler ortaya çıkabilir. Bu durumda bı le şid

deti gerekçe göstererek çözüme dönük tartışmalann en

gellenmesi, çözüme set çekilmesi egemen bakış açısın ın 

ırkçı, asimilasyoncu politikalan sürdümıe istencinden baş

ka bir şey degi l. 

Türkiye'de Kürt sorununun kendine has özellikleri 

var. Bu anlamıyla herhangi bir modelı birebir taklit etmek 

çok da gerekli degil. Elbet modellerden, deneyimlerden 
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yararlanılır. Ancak çözümün kendisı, Kürt sorununun ta

rihsel ve güncel gerçekligine özgü olmalıdır. 

Uluslararası belgeler ... pratik örnekler ... 

Anayasa tartışmalannın kültür ve dil baglamında nasıl 

karşılandıgını algılamak içın bazı temel uluslararası belge

lerde dıl ve kültür sorununun nasıl karşılandıgına bakalım: 

Insan Haklan Evrensel Bıldırgesi'nde. kültür ve dil hak

lan temel insanı haklar olarak algılanıyor. Birleşmış Millet

ler Uluslararası Kışisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesinın 27. 

maddesınde ise. "Etnik ve dinsel azınilkiann yaşadıgı ülke
lerde, bu azınliklara mensup bıreyler, grubun diger üyeleriy
le bırliktc kendi küiWrlenni yaşamak. kendi dıllenni ıfade et

mek veya kendi dıllennı kullanmak haklanndan mahrum 
edilemez" yazıyor. 

Ulusal ve etnik topluluklann haklannın korunması ve 

gelıştirilmesı konusunda bu belgelenn yanı sıra farklı bel

gelerde de önemli ilerlemeler saglanmıştır. Türkiye açısın

dan baglayıcılıgı olan Avıı.ıpa Birlıgi (AB) belgelerinde de, 

dıl ve azınlık haklan açık anlatımlarla ele alınıyor. Omegın 
Avrupa Güvenlık ve lşbırligı teşkilatı (AGIT) tarafından 

1990'da Kopenhagen'da düzenlenen Insani Boyut Konfe

ransı belgesinde, dil kullanımı ıle ilgili şu görüşlere yer ve

riliyor. "Katılımcı dev/eder, ulusal azınlık grup/anna mensup 
olon kjşilenn resmi dıli veya devletin dillerini ögrenmc ihtıyo
crnın yanı sıra. kendı ana dıllenni ögrenmeleri ve kendı ana 
dillerinde cgıtim almalannı ve mümkün ve gereklı olon hal
lerde ve var olan hukukı mevzuata uygun şekılde, kamu oto

ritefenyle ıletişımlerinde kendi ana dillerini kullanmalannı 

saglamaya çalışacaklardır" 

Bunlann yanı sıra Türkıye açısından bazı bölümlerine 

çekınceler konulsa da. baglayıcılıgı olan bırçok uluslarara

sı belgede, ömegın Ulusal Azıniıkiann Korunması içın 

Çerçeve Sözleşmesi ve Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dıl

Ieri Şartı'nda dilsel ve kültürel hakiann kullanımı ve özel

likle tehdıt altında olan kültürel mirasın gelıştirilmesi ıle il

gili önemlı adımlar atılmış; bunlar, birçok ülke tarafından 

kabul edilir hale gelmiştir. 

Günümüzde birçok ülkede Türkiye'nin yaşadıgı so

runlar ya aşılmış ya da aşılması i çın önemli adımlar atılmış

tı r. Dıl ve kültür polıtıkalannın uygulamasında, yerlı halk

lardan öte göçmen halkiara da dönük cıddi kazanımlar el

de edilmiştir. Baskı altındaki kültür ve dillenn geliştınime

sı içın özel, pozitıf aynmcı politikalar geliştirilmiştir. Ulusal 

veya dinsel azıniıkiann taleplerine saygılı davranılmış, bu 

kesımlenn kendılenni geliştinnelerine olanak saglanmış, 

dolayısıyla. bu ülkelenn bazılannda sorun tamamen orta

dan kaldınlmamış olsa bıle, hakiann kullanımı yönünde 

kolektif bakış açısı esas alındıgından, sorunlar önemli 

oranda çözülmüştür. 

4-2 TtroJ 

Bunlara ömek vennek gerekirse: 

Belçika'da Fransızca. Ramanca ve Almanca resmı dil 

olarak kabul edilmıştir. 1970 Anayasası'na göre Belçika'da 

kullanılırlık bakımından dört dil bölgesı vardır. Bu dört dil 

bölgesınde nüfusun yogunlugu ile baglantılı olarak yerel 

ve ulusal dillenn, resmı kurumlarda egitımde, parlamen

to ve senatoda kullanımı önünde bır engel yoktur. 

ltalya'da 25 farklı dil konuşulur. Bunlardan 12'sı ıtal

yancanın lehçeleridir. Almanca, Ladince (Güney Tirol), 

Fransızca (Aostatal) ve Slowence (Triest) bölgesel resmı 

dillerdır. likokullarda ana dil. istege baglı ama zorunludur. 

Ortaokullarda yerel dilde egitim verilmesine yönelik dü

zenlemeler vardır. Suniann dışında, 1999 yılında çıkanlan 

kanunla anayasal güvenceye alınarak korunan azınlık dille

ri ise şunlardır. Amavutça (Mezzogiomo). Franko-Pro

venzalca (Aostatal, Piemont), Furlanca, Yunanca, Katalan

ca, Sardça (Sardinya), Zimbirce (Kuzey ltalya'da dil adala

n bıç:iminde). Okzitanca (pıemont). 

lsvıçre'de bölgeler dil esasına göre aynlmıştır. Ogren

ciler baglı olduklan kenttekı sisteme tabi olur ve bölgenin 

egemen dılınde ögrenim görürler. !sviçre Anayasası'nın 4. 

maddesı, "Ülke dıllen Almanca, Fransızca, ftalyanca ve Re
tororomanca'dır" der. 70 maddede ise. "Federal resmı dı/
/er Almanca. Fransızca ve ltalyancadır. Reıororomanca ko
nuşan kışılerle ılışkılerde Retororomanca 'da (ederal resmi 
dildir." yazılıdır. jence dili ise 1997 yılında belli bır bölgeye 

baglı olmayan !sviçre dılı olarak kabul edilmiştir. jence ko

nuşanlar, nüfusun yüzde O,S'ini oluştururlar ve tüm lsvıç

re'ye dagılmış bir biçimde yaşarlar. Aynca Zürich kanto

nunda dilsizlerin kullandıgı işaret dili resmi dil olarak kabul 

edilmıştir. Federal Almanya'da eyaletler bırbirinden ba

gımsızdır. Her eyalet kendi yasalannı oluşturur. Ancak 

göçmenlenn yogun oldugu Kuzey Ren Westfalya, Bre

men. Hamburg, Berlin gıbi eyaletlerde ana dil dersleri yo

gun bır bıçimde verilmektedir. Bu eyaletlerde ana dıl der

si ögretmenleıini Eyalet Hükümeti tayin etmekte ve de

netimini gerçekleştinnektedir. Kuzey Ren Westfalya eya

letinde ilkokuldan ortaokulun sonuna kadar 19 dilde ana 

dil dersleri veriliyor. Bu derslerin haftada en az üç saat ol

ması gerekiyor. Ana dil derslennin verilmesi için en az 1 S 

velinin talep etmesi ve dili ögretecek ögretmenın bulun

ması ıle ders araç ve gereçlerinin olması yeterlıdir. Bu 

eyaletlerde bazı okullarda ana dil dersleri ikınci yabancı dil 

olarak verilmektedır. Aşagı Saksonya Bremen, Hamburg 

ve Kuzey Ren Westfalya eyaletlennde Kürtçe ana dil der

si olarak verilmektedır. 

lsveç:'te. evinde lsveççeden başka herhangi bir dılı ko

nuşan her anne ve babanın kendi çocuklanna ana dilinin 

ögretılmesıni ısterne hakkı vardır. Belediyeler de bu hak

kın gereklerini yerine getinnek zorundadır. Devlet lstatıs
tik Bürosu'nun 2002-2003 ögretım yı l ı istatistıklenne gö-
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re, lsveç okullannda 138 ayn dil konuşan ögrenci grupla
n var. Bu gruplardan 1 12'sine ayn dilde ana dili egitimı ve
riliyor. Kürtçenin ana dil dersi olarak venldigı ilk Avrupa 

ülkesi lsveç'tir. lsveç'te hem ana dil egitimi, hem de ana 
dilde egitim verilmektedir. Ana dilde egitim alabilmek için 

en az beş kişilik bir grup oluşturmak yetiyor. 
Bu ömekleri artırabilıriz. Ama bu boyutuyla esas gör

mek istedigimız şudur. Artık ülkelerin önemli bir bölü
münde dilin ve kültürel hakiann kullanımı diye bir sorun 
ya yoktur ya da yok olmak üzeredir. Yani insanlar kendı 

dillerini ve kültürlerini. dilsel ve kültürel konum ve agırl ık

lanyla orantılı olarak özgürce yaşayabiliyorlar. 

Dil 'kolektif bir haktır 

Dil sorununun yanı sıra, dilin toplum üzerindeki etki
lerine ana dil baglamında da bakmak gerekir. 

Dünya Saglık Örgütü (WHO) tarafından yapılan ta
nımlamada, saglıgın, yalnız bedensel veya toplumsal degil. 
aynı zamanda ruhsal iyileşmeyi de banndırması gerektigi 
ıfade edilir. Ruhsal iyileşmenin, diger bir deyimle kişilik 

oluşumunun önemli etkenlerden biri ise dildir. Dil, bire
yin ruhi şekillenmesinde, dıger bir deyimle kışilik oluşu

munda da etkılidır. 
Psikologlar, dil bılımciler, dil ıle kişılik oluşumu arasın

daki temel bagı irdelerken, özellikle ana dil vurgusuna dik
kat çekerler. Ana dil, bireyın fıkir, dil ve kişilik yönünden 

gelişmesinde gerekli olan temel unsurlardan biridir. Ana 
dilini toplum içinde rahatlıkla kullanabilen bir insan diger 
şeyleri de daha kolay ögrenebiliyor. 

Ana dil sorununu agırlıklı olarak yaşayan toplumlarda 
ana dil sorununun büyüklügü ile toplumsal sorunlann bü

yüklügü arasındaki ilişki de bundan bagımsız degil. 
Bu baglarnda Türkiye'deki mevcut durumu ele alınca , 

daha karmaşık bir ilişkiler agının oldugunu görebil iyoruz. 

Her şeyden önce Türkıye'de. Türl<çe dışındaki tüm 
yerel, etnik ve ulusal diller yasaklandı. Cumhuriyet ı le aynı 

yaşta olan bu yasaklar, geçmişteki gibi belirgin olmasa bile 
bugün de agırlıkla devam ediyor. Bugün için bireysel dil ya

sagından öte, dilin kullanım alanlan ile ilgıli ciddi ve etkili 
yasaklardan söz edebiliriz. Hatta günümüz için. dilin tama
men yasaklandıgı dönemlerde bile bunca etkili olmayan 
bir asimilasyon sürecinden söz etmek mümkündür. 

Dili kolektif bir hak olarak ele almayan bakış açısı, ana 
dil ile egemen dil arasında daha çocukluk döneminde 
baskılanmaya başlayan bir neslin oluşmasına yol açıyor. 

Bu durum, toplumsal rahatsızilgın artmasından öte bir iş
lev görmemektedir. Devam edegelen bu durum, yaşanan 

sorunu ortadan kaldırmayacagı gibi kampiaşmayı artıracak 
ve zaman içinde yalnız kişilik oluşumundaki bozukluklara 

degıl, aynı zamanda yaşanan cıddi toplumsal sorunlann 
daha da büyümesine yol açabilecektir. Dikkat çekmek ge-

rekir ki bu gerçeklik yalnız Kürtler aç ısından degıl , Türl<ı

ye'de diger ulusal, etnik ve yerel dilleri konuşan halklar 

açısından da geçerlidir. 

Türkiye'nin. yaşanan sorunun büyüklügü ile ilintilı ola

rak uzun vadede daha ciddi adımlar atması gereklidir ve 

bu adımlar atılmalıdır. Bir diger deyimle, Türl<iye'de sorun 

yalnızca dilin engellenmesı olarak algılanmadıgından, özel

likle Kürt sorununun çözümü ile diger bıreyse l ve kolek

tif hakiann kullanımına yönelik adımlar bellı bir evrimsel 

gelişme içinde birlikte atılmalı ve soruna l<öktenci çözüm

ler üretilmelidir. 

Atılması gereken adımlar 

Başta dedigımız gibı sorunlann çözümü için tek tip bır 

reçetemiz yoktur, olamaz da ... Ama tüm reçetelerimizin 

olmazsa olmaz i lacı da hakiann kullan ımının ve geliştiril

mesinin anayasal ve yasal güvencelerinin saglanmasıdır. 

Anayasal ve yasal güveneelerin saglanması için atılma

sı gereken adımlan da şu başlıklar altında özetleyebiliriz: 

- Toplumun çok dilli ve çok kültürlü yapısı Anayasa'da 

belirgın bır biçimde yer almal ı ; Kürtçe, ikinci resmi dil ola

rak kabul edilmeli; Kürt dili ve diger ulusal azınlık dılieri egi

tim-ögretim dili olarak yasa l laştın lmalı ve Kürtçe başta ol

mak üzere tüm dillerin üniversiteler, diger okullar, mahke

meler, resmi kurumlar ve bas ında özgürce kullanımı önün

deki tüm engeller yasal düzenlemeler ile kaldınlmalıdır. 

- Ülkemizin tarihsel ve kültürel dokusunun korunma

sı ve bu dokuyu tehdit eden projelere son verilmesi için 

gerekli adımlar atılmalıdır. 

- lsimlen degıştirilen yerleş im yerlerinin Kürtçe ve di

ger dillerdeki isimleri ıade edilmelidir. 

- En başta da, üniversitelerde Kürt dili, kültünü, edebi

yatı ve tarihi ile ilgili bölümler açılmalı, bu anlamda toplu

mu egrtecek egitıcilerin yetıştirilmesi saglanmal ı, egitim 

materyalleri hazırlanmal ı ; tüm bunlar içın de pozitif aynm

cı olunmalı, ekonomik olanaklann tümü devlet tarafından 

saglanmalıdır. 

Bu olanaklar sag lan ınca, hangı çok dilli egitim kavramı

nın geçerli olacagını, hangi uygulamanın Türkiye için, Kürt

ler için, diger ulusal, etnik ve dinsel azınlıklar için geçerli 

olacagını kendi toplum yapımıza daha uygun olarak bula

bilir ve geliştirebiliriz. 

* Metin kaleme alınıri<en, "Kürtler Ne Istiyor?" adı ile Küıt Kültür 

ve Araştırma Vakfı (KÜRT -KA V) tarafından 20-21 Ocak 2007 

taıihlennde düzenlenen sempozyumun. benım de yöneticisı ol

dugum "Kürt Dilı. Egitimi ve Kültürü: Türl<Jye'de somut durum, 

uygulamalar ve çözüm önerileri ... " başl ıklı ilk oturumuna sunu

lan teblıglerden de yararlanılm ı ştı r. 

TİrOJ t3 
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Federal ve kimlikler demokrasisi 
İ BRAHIM GüÇLÜ 

Türkiye'de Anayasa üzerine tartışmalar yeni degıldir. 

on yıllan kapsayan bir sorundur. Sorunun. sadece 1982 

Anayasası oldugu, Türkiye'de genel ve yerleşik bir kanat 

olmasına ragmen. t arihsel hafızanın yanılgısından öteye 

bir şey degildir. Bu nedenle, gündeme giren Anayasa tar

tışması, on yıliann sorunu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 

kuruluş ilkelerini, kurumlannı dogrudan ilgilendiren, başın

dan ben yanlış kurgulanan bir devlet yapısının, onun da

yandıgı siyasal ve ideolojik sistemin yeniden yapılandınl

ması, yeniden tasanmlaştınlması ve senaryolaştınlması so

runudur. Bu nedenle, yeni Anayasa sorunu, kapsamlı, 

çok yönlü hayati sorunlardan biridir. Bu yeni Anayasa' nın , 

kapsayıcı , "sivil", "çogulcu demokratik" , "eşitlikçi". farklı 

uluslann ve etnik gruplann. dinlerin ve mezheplerin, ide

oloj ilerin ve fikirlerin, sosyal sınıf ve katmanlann, yani her

kesin anayasası olabilmesi için. en başta bazı prensipsel ve 

kurumsal yeni kavramlaştırmalar, yeni bir çerçeve anlayış 

üzerinde uzlaşma saglamak gerekiyor. 

'Sivil Anayasa' tanımı yeni bir tuzak mı? 

AK Parti ve Hükümeti, 1982 Anayasası'nın askeri yö

netim tarafından hazırlanmasından öykünerek. "siv1/ Ana
yasa" tanımından yola çıkıyor. Ama tartışmalar. Zafer Üs

kül'ün açıklamalanna karşı takınılan tavır, onun sesinin ke

silmesi, düşünülen Anayasa'nın sivil ve çogulcu olmasının 

teknik olarak düşünüldügü ve öz olarak düşünülmedigini 

ortaya koymakta Anayasa'nın AK Parti tarafından tek ba

şına, ya da AK Parti ile birlikte tüm partilerin onayıyla 

Meclis'te kabul edilmesi, Anayasa'yı sivil yapmaz. Hatta 

teknik bir sivil anlayış, tam da yeni bir tuzak oluşturur. 

Biliniyor ki 1982 Anayasası, Türkiye halklan açısından 

ve evrensel planda meşruiyeti tartışmalı bir Anayasa'dır 

ve bu Anayasa'ya muhalefet etmek bugüne kadar oldu

gu gıbi, oldukça kolaydır. Ama "sivil Anayasa" adı alında 
sivillerin hazırladıgı bir "militer", otoriter ve totaliter bir 

Anayasa, büyük bir tehlike ve tuzak oluşturacaktır. 

Gerçekten 'sıvi l ' bir Anayasa, Türkiye'nin çogulcu ulusal-et

niksel. dinsel-mezhepsel, sınıfsal ve toplumsal, ideolojik ya

pısına uygun bir toplum paradıgması ile, devleti ve rejimi 

yeniden tanımlamakltasarlamak ve bunun için saydıgımız 

bu unsurlan dogrudan taraf kabul eden ve on lan n onayına 

dayanan bır Anayasa'dır. 

Bir sözleşme olarak Anayasa ve Türkiye pratigi ... 

Demokratik anayasal rejimlerde anayasalar, toplumsal 

sözleşmelerdir. Bu sözleşmenin taraftan, bir yanda dev-

H rtrOJ 

fet diger yanda vatandaşlar degildir. Eger böyle olursa, 

önceden tanımlanmış ve vatandaşa ragmen yapılanmış 

bir devlet, hem de otoriter ve totaliter bir devletten 

bahsedılmiş olur. O zaman da, vatandaşın toplumsal 

sözleşmesinden degil, devletin vatandaşa dikte ettigi, 

kendisini meşrulaştıran bir belgeden bahsedilir. 

Anayasa'nın gerçekten bir toplumsal söz leşme olması 

için, Anayasa'nın yapılmas ında bireylerin, bireylerin oluş

turdugu etnik ve ulusal, dinsel, mezhepsel, toplumsal/sınıf

sal, ideolojik ve siyasi gruplann taraf olması . bunlann ken

di aralannda bir sözleşme yapmalan gerekir. O sözleşme 

ile bireyler ve topluluklar, aynı zamanda kendi devletlerini 

de tanımlamış olacaklardır. Neticede devleti gerçekten de 

bireyler ve topluluklar yenı bir toplumsal sözleşme ile ta

nımlayarak ve yapılandırarak. vatandaşın güttügü, vatanda

şın hizmetinde olan devlet ortaya çıkacaktır. 

Türkiye pratiginde, 1921, 1924, 1960. 1982 anayasa

lannın toplumsal sözleşmeler olmadıgı, bireyler ve toplu

luklar arasında yapılan anayasalar olmamasıyla aç ıktır. 

T ürkiye'de anayasalar, devletle bireyler aras ındaki bir söz

leşme gibi lanse edilir. Oysa devlet elitinin, Lozan Ant

Iaşması ve Türk ulus ve üniter devlet ideolojisi Kema

lizm'e dayanarak, devleti vatandaşa ve bireye ragmen ya

pılandırmasının yani otoriter ve totaliter devletin belgesel 

ifadesidir. Bu nedenle, toplumun bütün ulusal ve etnik 

(Türklerin de elit dışındaki kesimleri), dinsel ve mezhep

sel, toplumsal ve sın ı fsal, ideolojik renkleri dışlanmış , hat

ta inkar edilerek mahkum edilmiştir. Devlet ulus ve etnik 

topluluklann degil, bunlar devletin hizmetinde olmuştur. 

Bu baglamda, devlet ulus, diger ulusal ve etnik topluluk

lan asimile ederek yeni bir ulus oluşturmuştur. 

Bu nedenle, devlet. Türk ulus, Sünni Müslüman, Ke

malist ideolojiye dayalı , vatandaşın güdüldügü, tebaa ka

bul edildigi bir devlet olmuştur. 

Türkiye'de tarihsel çatışma kaynagı olarak anayasalar .. . 

192 1 , 1924, 1961 ve 1982 anayasalan karakter o la

rak Türkiye toplumunun gerçeklerine dayanmayan ta

nımdan yola çıkarak oluşturu ldular. Böyle olunca da, bu 

anayasalar, Kürtleri bir ulusal topluluk olarak. diger etnik 

gruplan, Islam dışındaki dinleri, sünni dışındaki mezheple

ri. Kemalizm dışındakı ideolojileri, sivil ve asker elit dış ın

daki toplumsal kesimleri yok sayarak. düzenlendiler. 

Bu nedenle, tarihsel ve son bulmayan toplumsal, siya

sal çatışmalar başladı. Kürtler, Anayasa'da dışlandıkla

n/ötekileştirildikleri ve haklan tanzım edilmedikleri için, 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



bugüne kadar ayaklanmaya devam ettiler. Kemalizm ide

olojisine göre anayasalar düzenlendikleri ve Kemalizm dı

şındaki ideolojiler meşru kabul edilmedikleri, dıştandıklan 

için farklı ideolojilere sahip olan kesımler, komünistler ve 

dıger ıdeolojik gruplarla çatışma kaçınılmaz oldu. Inanç: 

özgürlügü olmadıgı, devlet dini/Kemalist din dışındaki ls

lam dini ve diger dinler dışlandıgı için, devletle dinciler ça

tışması 80 yıldır devam ediyor. 

Türkiye'deki " Anayasa sorunu", sanıldıgı gibi, sadece 

asken darbeler sonrası bır sorun degildir. 1982 sonrası bır 

sorun, hiç: degildir. Türkıye'de Anayasa sorunu, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan sonra, üstelik de 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna temel alınan Lozan 

Antiaşması ile başlayan bir sorundur. Lozan Antlaşması, 

Türkiye'ye bir tanım getirdi. Bu tanım üzennden hareket

le bir Anayasa hazırlandı. 

Yeni Anayasa, yeni bir toplum ve sistem öngörmel i. .. 

Yeni Anayasa'nın hazırlanması için, öncelikle yeni bir 

toplum, devlet ve sistem tasanmı/senaryosu üzerinde an

laşma ~glamak gerekir. Türkiye'nin yeniden tanımlanma

sı gerekir. Türkiye'deki ünrter, ulus devlet tanımı degişme

li. Türkiye'deki devletin Türk ulus devleti olmayacagı . 

Türk ulusunun, Kürt ulusunun ve diger etnık gruplann, di

ni ve mezhepsel topluluklann, farklı toplumsal kategorile

rin ve sınıflann, farklı düşüncelerin devleti olacagı konu

sunda bir uzlaşma saglanmalı. Bu da Kürtlerin anayasal ka

bulünü zorunlu kılar. 

Türkiye'deki sistemın, ünıter, tekç:i, otoriter, tatalıter 

yapısına son verilecegi, federal ya da konfederal, demok

ratik. ç:ogulcu, katılımcı, bireysel ve grupsalikolektif özgür

lüklere dayalı bir sosyallsiyasal sıstem in yapı landınlmasının 

kabul edilmesi gerekir. Bu da, Kürtlerin, kendi topraklan 

üzerinde, Kürdistan'da, kendi kendisini yönetmesıni ön

görür. Kürtçenin resmi ve egrt:ım-ögretim dili olmasını 

tescil eder. Temsıl, Yürütme ve Yargı organlannın, kuv

vetler aynlıgı prensibine göre yeniden yapılandınlmasını 

temel alır. Yasama Meclisi ve Yürütme Organı Hükümet, 

yeni toplum ve siyasi sistem senaryosuna göre bir karak

ter kazanır. Meclis ve Hükümet Türklerin ve Kürtlerin, di

ger etnik gruplann Meclisi ve Hükümeti olarak yapılandı

nlır. Bireysel haklar yanında. kolektif/grupsal haklar güven

ceye alınır. Küçük bır azınlıgın hegemonyası degil, halkia

nn çogulcu temsıli ıktidannın gerçekleşmesine göre bir 

düzenleme yapılmış olur. 

Bu düzeyde köklü degışiklikler benimsenmeden yapı

lacak bir Anayasa, bugüne kadar var olan anayasalardan 

farklı olmayacak Ihtiyaca cevap vermeyecektir. 

Anayasalar ıdeolojik metinler degıld ir, bu nedenle 

ideolojilerden bagımsız olan. insanlıgın tanhsel düşünce 

ve ideolojik faaliyeti sonucu ortaya çıkan, ortak düşünce 

degerieriyle belirlenecek nötr, kimlıksiz. sıfatsız, "renksız" 

metinler olmalıdır. Türkiye'nin çogulcu gerçeklerindeki 

yeni bir Anayasa'nın belirledigı devlet yapısı, üniter ve 

tekçi olmayan, tüm uluslardan, etnik gruplardan, ideoloji

lerden, dın lerden, mezheplerden, kültürlerden ve dinler

den bagımsız, düzenleyici, bütün kesimlerin temsilini ön

gören bir devlet olmak zorundadır. 

Dogal, bireysel ve kolektif haklar konsepti ... 

Insanın ve insaniann oluşturdugu topluluklann dogal 

ve mutlak haklan vardır. Bu hakiann herhangi bir devlet, 

rejim tarafından yasaklanması, kabul edılmemesi, denge

leri altüst eden bir sorundur. Demokratik bir Anaya

sa'nın, herkesi (birey ve topluluk anlamında) kapsayan bir 

Anayasa'nın ortaya çıkması ıçın, dogal haklar kategorisinı 

benımseyen bir Anayasa olmak zorundadır. Bugüne dek 

Türkiye'de hazırlanan anayasalar dogal olan haklar kate

gorisini gözeterek hazırlanmış anayasalar olmamıştır. Bu 

nedenle inkarlara dayalı bir Anayasa konsepti ortaya çık

mıştır. Kürtlerin kendi dogal ve toplulukigrup kimligi inkar 

ve ret edilmiştir. Kürtlerin, Türkiye'dekı dıger etnık. dinsel, 

mezhepsel. ideoloıik. sınıfsal topluluklann dogal haklan 

benimsenmedigi için otoriter ve totaliter anayasalar Tür

kıye'nın kaderi olmuştur. 

Kürtler, diger etnik topluluklar, birey olduklan kadar 

bir topluluk oluşturmaktadırlar. Bu ulusal ve etnik toplu

luklann. hem bıreysel ve hem de kolektıf haklan gözetıle

rek yeni Anayasa yapıldıgı zaman demokratik ve kapsa

yıcı bir Anayasa ortaya çıkabilir. 

Devlet-vatandaş ilişkis i ve egemenl igin paylaşılması ... 

Demokratık ve kapsayıcı bir Anayasa'nın hazırlanma

sı ve benımsenmesi için, devlet bırey ilişkisinin ve ege

menlik kavramının dogru tanımlanması gerekir. 

"Egemenlik kayrts1z şorts1z Türk mi/letindedir" sözü Tür

kiye'nın çogulcu gerçeklenne aykın oldugu gibi, hiçbir za

man da Türk milletinin de olmamıştır. Yenı Anayasa oluş

turulurken, hak ve adalete uygun bır egemenlik tanımı ya

pılması gerekir. Bu tanımda, egemenlık sadece Türk mille

tine art olmamalıdır. Egemenlik. içerde Türkler, Kürtler, di

ger etnık topluluklar, digertoplumsal kesimler ve topluluk

lar tarafından paylaşılan, dışanda da global dünya ve Avru

pa Birligi ile paylaşılan bir tanıma kavuşturulmalıdır. 

Federal ve kimlikler demokrasisi tasarımı ... 

Türkiye'de mevcut demokrasi anlayışı ve paradigması 

ile demokratik. yeni, sivil ve kapsayıcı Anayasa oluşturula

maz. Bu nedenle, yeni bir demokrasi tasanmının, evrensel 

demokrasi ilkelennın güdümünde yeniden yapılması gere

kir. Türkiye'nin çogulcu yapısına uygun olan, rasyonel, yö

netebılir, adalet ve eşitligi inşa edecek. toplumsal banşı 

saglayacak demokrasi de, federal/kimlıkler demokrasisidır. 
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Yenı Anayasa tartışılırken, belki de en başta gelen konu, 

tartışılması ve çözümlenmesi gereken sorun, bu sorundur. 

l ürkıye Cumhunyetı, BM'nin üyesidir. AB' nin üyesi ol

mak ıstemektedir, bunun ıçin müzakere sürecindedır. Bu

nun dışında bırçok uluslararası platforma ve kuruluşa, 

AGIK'e ve benzen kuruluşlara üyedır. Yenı Anayasa ha

zııianırkcn. BM Bcyannamesı. Insan Haklan Evrensel Bildır

gesi. Avrupa Insan Haklan Sözleşmesi, dıger uluslararası 

sözleşmeler. AIHM Kararlan da, referans kabul edılmelidır. 
AB devletlennın anayasalan, teknik ve içerik olarak 

mutlaka incelenmelı ve onlar Türkiye'nin çogulcu yapısı

na uygun bir ıçsell ikle ele alınmalıdır. 

Anayasal vatandaşlık ... 

Anayasal vatandaşlık kavramı, 1970'1i yıliann başlann

da Alman sıyaset bılırnci Dolf Sternberger tarafından. Al

manya baglamında kullanıldı. Stemberger, Almanya'da ır

ki ve Alman mılletı unsuruna dayalı olarak yapılan vatan

daşlık tanımının, hakim Alman etnık tanımını ıfade ettıgın

den ve Nazı geçmişı çagnştırdıgından, bu tanımdan vaz

geçilmesını, daha kapsayıcı, bütün farklı azınlıklan ve ya

bancı topluluklan dışlamayan bır vatandaşlık tanımının ya

pılmasını önenyordu. 

Anayasal vatandaşlık. Türkiye Cumhunyetı gıbi çok 

uluslu ve etnikli topluluklar için daha çok anlamlı bir va

tandaşlıktır. Bu vatandaşlık tanımı, etnik ve ulusal, dinsel 

ve mezhepsel. kültürel bir ögeye dayanmaz. Bu anayasal 

vatandaşlık tanımında, öncelıklı ve ımtıyazlı herhangı bır 

ulus ve etnık grup yoktur. Yanı Türkıye'de vatandaş olan 

herkesin Türk kabul edildigi bır anlayış, Türk ulusal ve et

nık yapıya tanınan ımtıyaz, anayasal vatandaşlık konsepti

ne aykındır. Anayasal vatandaşlıkta çogulcu degerlenn ka

bulü mutlaktır. Bu nedenle, devlet. toplumu oluşturan 

gruplara karşı eşıt mesafede ve tarafsız durur. Bütün 

gruplann kolektif haklan güvence attına alınır. 

Anayasal vatandaşilgın başka bir özelligı, ulusal ve et

nik topluluklann gizli ve açık bıçımde asımıle edilmesının, 

baskılanmasının, sindirilmesının kesınlikle yasaklanmasıdır. 

Vatandaşlıga, "toplumu homoJcnleştircn", tekleştıren, bir et

nik ve ulusal toplulugun üstünlügünü saglayan bir enstrü

man olarak bakılamaz. aksine bireyin ve topluluklann fark

lılıklan hukuki güvenceye baglanır. Bu da çagdaş. çogulcu, 

katılımcı demokratikleşmeyı hem öngörür ve hem de ku

rumlaştınr. Devlet, vatandaşın hizmetinde olan bir devlet

tır. Devlet, ulusal ve etnik topluluklardan, dinlerden, mez

heplerden, sınıOardan, ideolojilerden özerktir. Başka bir 

deyimle devlet, tarafsız ve ulus-üstü bir devlettır. 

Federalizm .. . 

Devlet, bireylerin, farklı ulusal ve etnık, dinsel ve mez

hepsel, toplumsal ve sınıfsal, düşünce sistemlerine sahip 
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olan topluluklann bırlikte yaşamlannı ıdame ertirmek içın 

oluşturduldan bır sıyası sistemdır. 

Hem tek uluslu ve hem de çokuluslu toplumlann ya

pısına en uygun, en rasyonal, en üretken, en çagdaş. en 

demokratik devlet biçimi konfederal ve federal devletler

dır. Federal devletler, çagdaş, çogulcu, katılımcı demekra

tık temeller üzennde yapılan ır ve güç kazanır. Tek uluslu 

Almanya'da federal demokratik bir devlet vardır. Belçı

ka'da çok uluslu bır federal devlet vardır. Kanada çok 

uluslu federal bır devlet ve Avustralya'da tek uluslu, fark

lı yabancı gruplann oluşturdugu federal bır devlet söz ko

nusudur. Ispanya'da hukuken ünıter, fakat fiilen federal bir 

devlet vardır. Irak devletı de, Kürtlerin, Araplann, Asurile

nn, Süryanilerin, Türkmenlenn, bırlikte kolektıf hakianna 

sahıp bir şekilde yaşadıklan federal bır devlettır. Kürt so

runu gibı tarihı. önemli ve merkezi bir sorunlan olan Tür

kıye, Iran. Suriye için model olma özelligine sahiptir. 

AB'nin önünde de federal, konfederal ve başka tür 

bır siyasi statü yapılanması gündemde oldugu ıçin Jürgen 

Habermas anayasal vatandaşlıgı daha yakıcı ve yaygın bır 

şekilde gündeme getırmiştır. Hem tek uluslu ve yabancı 

topluluklann yaşadıgı modem toplumlarda, hem de çok 

uluslu birlıkte yaşam alanlannda en uygun vatandaşlık 

"anayasa! vatandaşlık" olabilir. 

Bu baglarnda da, Federal devletleıin vatandaşl ı gı, ka
çınılmaz o larak anayasal olmak zorundadır. Bazı kesimle

rin, anayasal vatandaşlıgı, Kürtlerin kolektif haklannı n kar

şısına çıkarması, ayn bir çözümsel alternatif gibı göster

mesı, ünıter ve ulus devlet mantıgının bir sonucudur: 

Mevcut olan statükonun Kürtler ve diger topluluklar aley

hıne devam ettırmesini isternekten başka bir şey degildır. 

Yeni Anayasa mı yapılıyor, mevcut olan mı deliştiriliyor? 

Hazırlanan Anayasa'nın hazırlanış metodu, devletın 

önceden tanımlanmış paradigmasının degışmezliginı, ön 

şart biçımınde, hareket noktası olarak seçmiştır. 

Yeni Anayasa taslagının hazırlanmasından ve ıçerigin

den anlaşılıyor ki, yeni bir toplumsal sözleşme yapılmıyor. 

Devlet, tek taraflı, siyasi ve sivil egemen elıti de yanına 

alarak, meşruiyeti içerde ve dışanda pazara çıkmış Anaya

sa'yı yenileyerek kendine yeni bir çehre, sevimlilik kazan

dırmak ıstemektedir. Bu sözleşmede, Kürtler ve diger et

nık topluluklar yine taraf degil. 

Devlet Türk ulus ve ünıter devlet karakterini oldugu 

gibi koruyor. Türkler adına elıtik egemen ve hegemonik 

kesımler, kurucu unsur olmaya devam edıyor Kürtler ve 

diger topluluklar, bireyler, devletin kurucu unsuru kabul 

edilmıyor. Kürtlenn varlıgı ve kolektıf haklan Anayasa'nın 

sınırlannın dışında tutuluyor. Halk deyımiyle söylenecek 

olursa, durum "eski tas ve es/<j hamam"ı anlatıyor. 
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Anayasa ve ötesi ... 

VEYSI SARISÖZEN 

Türkiye sosyalıst hareketının zayıflamasının ilginç: so

nuç:lanndan birisı, sol liberal aydınların, özellikle 22 T em

muz seçimlerinde AKP'yle ittıfak kurmasıdır. Bu ittifak. sö

zü edilen aydınlardan bazılannın AKP safiarından 

TBMM'ye gırmeleriyle sonuçlandı. Bunun anlamı, sol libe

ral aydınların sosyalistlerden yalnız uzaklaşmakla kalma

malan, sosyalistlerin de ıçinde yer ald ıgı demokrasi güçle

nnin tam karşısına geçmiş olmalarıdır. 

Sol liberallerin AKP ıle kurdukları ittifak. bilindigi gibi 

bu partinin Avrupa Birlıgi'ne üyelik sürecinde askeri vesa

yet reıimine ragmen bazı adımlar atmış olmasından ve 

AB sürecinın ancak AKP ı le bırlikte sonuca ulaştınlacagına 

dair duyulan ınançtan kaynaklandı. Bu aydınlar, AKP safia

nnda yer alarak. 12 Eylül Anayasası'nın yerine, "yent" ve 

"siv1f' bır Anayasa yazımında. görünüşe göre önemli gö

revler aldılar. Seçimlerden hemen sonra, "yeni ve sivif' 

Anayasa'yla ılgilı toplumda yaratılan "umut" bu aydınların 

varlıgına dayanıyordu. 

"Umut" kısa sürdü. Daha "yeni ve sivil" Anayasa'nın 

"taslak taslagı" bile ortaya ç:ıkamadan, askeri vesayet reji

mmin ve Kürt sorununda ç:özümsüzlügün güçleri hareke

te geçti. 12 Eylül Anayasası'nın ilk üç: maddesinde hıç:bir 

degışiklik yapılamayacagı, yapılmasının bıle teklif edileme

yecegı bu aydınlara bilinen yöntemlerle anlatıldı. Sonuç 

ortada. Bugün "yenı ve siv1f' Anayasa'dan degil, savaştan 

söz edıyoruz. 

Sol liberal şaşkınlık ... 

Türl<ıye bu "umut" ve "umutsuzluk" sarmalını uzun bir 

süredır yaşıyor. 2002 seç:ımlennden önce yaşanan ekono

mik knz koşullannda AKP'nin seçim "zaferi'' böyle bir 

umuda yol açmıştı. AB'den müzakere tarihi almak için bir 

dızi kısmi reform yapıldıgı ve müzakere tarihi alındıgı za

man, bu umut mutlak bir iyimserlikle sonuç:lanmıştı. Ama 

bu gelişmeyı bir süre sonra tam tersine bir gelişme ızledi. 

Cumhurbaşkanı seçımı eşiginde Türl<ıye bır anda 'l'ıB'ye 

üyelik süreci"nden darbe sürecıne sıçradı. Her yerde dar

beden söz edildıgi bir sırada, 22 Temmuz seçımieriyle 

umutlar yeniden yeşerdı. Büyük bir coşkuyla kollar sıvan

dı, 12 Eylül Anayasası'na karşı yeni ve sivil Anayasa hazır

lıgı başladı. Solliberal çevreler "seç:ım devrimı"nin heyeca

nından henüz kurtulmadan ıse, Türkiye bu defa kendisinı, 

bir ucu ıç:, öteki ucu bölgesel savaşa açılan bır "savaş süre

ci nın" içinde buldu. Sol lıberal yazartann yazılarını ızleyen

ler onların nasıl bir umuttan umutsuzluga, sonra yeniden 

umuda sürüklendigını kolayca görebilirler; "Krız süre

ctnden "AB sürecıne", "AB sürecinden" "darbe süreci

ne". "darbe sürecinden" "Anayasa reformu sürecine" ve 

"Anayasa reformu sürecinden" "savaş sürecine" gıdip ge

len Türl<ıye'de, sol liberaller şaşkınlık içindeler. 

Sol liberaller ya da lkino Cumhuriyetçiler bilindigı gibı 

teorik bakımdan. liberallerle sosyalistler arasında bir yer

de bulunuyorlar. Pratikteki varoluşlan bakımından ıse li

berallerden söz ederken, ı htıyatlı olmak gerekıyor. Çün

kü Türl<ıye'de nasıl bir "sosyal demokrat" akımdan söz et

mek mümkün degilse, tarihsel kökü Prens Sabahattın'e 

dayandınlmak ıstenen liberal akımdan da söz etmek aynı 

ölçüde zor oluyor. Bunun nedenı Türk kapıtalızminin ta

rih sahnesıne gecikmış olarak ve daha en başından dev

letçi. hatta tekelci bir hüvıyetle çıkmasıdır. Bu tarihsel 

özellik. Türk kapitalizmının "l ıberal" aşamayı atlamasıyla 

sonuçlanmıştır. Aynı zamanda Türk kapıtaliımı 1990 baş

Ianna kadartekelci oldugu halde emperyalıst aşamaya sıç

rama olanagı bulamamış, uzayan tımagın parmaga batma

sı gibi, dış pazarlara açılamayan sermaye, kendi iç: pazan

nı tekelci sömürüyle yagmalamış, ışçi sınıfının mücadelesı 

o nedenle "reformlarla refah" hedefine hiçbir zaman 

ınandınlamamıştır Bu ise Türkiye'de sosyal reformizmı 

perspektıften mahrum hale getirmıştir. Türkiye'de Batı ti

pı bir liberal ve sosyal demokrat akımın anlamlı bir şekil

de politıka sahnesine ç:ıkamayışı bir rastlantı degıldir. 

Günümüzde AB'yle entegrasyonu savunan sermaye

nin sözcülen, zaman zaman "liberal" bır üslupla kendi çı

karlarını savunduklan için, sosyalist hareketten umut ke

sen kımı aydınlar, kendilerince militarizmle bu sermaye 

arasında bir ayrım yapmakta ve onların "neo liberal" 

programlannda yer aldıgını düşündükleri "demokratık" 

ögeleri desteklemektedirler. Onlar, ömegin özelleştirme

yı, askeri ve sıvil bürokrasinin elınde sandıklan devlet sek

törüne yol açan kamu laştırmaya göre daha demokratik 

bır egı l ım olarak göstermektedirler. 

Bundan da önemlisı, geç:mışte sosyal ist hareketle şu 

ya da bu şekilde temasa gelmiş olan bu aydın çevreler, bı

lınen nedenlerle sosyalizmı gerçek bır amaç: olarak gör

mekten uzaklaştıklan için amaç:lanna AB yoluyla ulaşmayı 

gerç:ekç:ı, ama aynı zamanda "Üçüncü Dünyoohgo" göre 

daha "demokratık", hatta "sof' bir seçenek sayıyorlar. 

Temelsiz bir 'iyimserli~in' temelleri 

Böylece karşımıza çıkan tablo bır hayli berrak gibı gö-
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nJnmektedir. Bir tarafta AB hedefi, öte tarafta ise "içe ka
panmaalık" ... Bir tarafta "dım/ı /slam"la sol liberallerin itti

fakı, diger tarafta askeri vesayetçi güçlerin cephesi... Bu, 

Marksist açıdan, varolaniann tasvirini ~mayan ve hiçbir 

bilimsel analize dayanmayan basit bir tablodur. Kısaca bu 

tasvir edilen tablonun altındaki gerçegi aç ıga çıkarmaya 

çalışalım. 

Sol liberaller bütün bu çelişkili süreci açıklama yetene

gine sahip degiller. Yüzeysel bir analiz sonucunda, onlara 

göre bütün bu olup biten çelişkili gelişmeler, "degiş1m 

güçleriyle tutucu güçler arasmdakJ mücade/e"yle açıklanabi

lir. Bu yazariara bakılırsa, gelişmenin sonucu belli olmuş

tur. 'Tutucu güçler son ç1rpmışlannı yaşwor." 
"Yeni ve sıvil" Anayasa sürecine yön vermek isteyen 

sol liberallerin bu iyimserliginin temelsizliginı açıklamak, 

anayasa reformunun akıbeti hakkında dogru sonuca var

mak bakımından büyük bir önem ~ıyor. 

Türkiye'de y~anan bütün bu çelişkili politik süreçle

rin ekonomik temeli Türk kapitalizminin bölgesel emper

yalizmidir. Emperyalizmin en kestirme tanımı "emperya
lizm tekelci kapitalizm" tanımıdır. Türk kapitalizmı tekelci

dir. Onun geçmişi Osmanlı yan sömürgeciliginin damga

sını t~ır. Cumhuriyet yerli kapitalizmi devlet eliyle yarat

mıştır. Bu kapitalizm yeni sömürge.ı:iligin etkileri altında 

gelişmiştir. Devletçilikten tekelcilige yükselmıştir. Bütün 

bu ve konumuz dışındaki özellikleri onu 

kendi pazanna s ıkışmış bır tekelci. kaprtalizm olarak sı

nırlamıştır. Ve onun küresel emperyalizm düzeyine yük

selmesini pratik olarak imkansızlaştırmış, bölgesel çapta 

kalmaya mahkum etmiştir. 

Birinci sektörden (üretim aracı üreten sektör) yoksun 

ve ikinci sektörü de dışa bagımlı olan bu kapıtalizm, tekel

ci oldugu için, kendi iç pazannı yagmalamıştır. Soguk sa

vaş yıllan boyunca bu kapıtalizm Amerikan yardımiarına 

dayanarak yıkımdan kurtulmuştur. Bu yardımlar Sovyetle

re karşı "kanat ülkesi" olmanın karşılıgı olarak alınan bir 

tür nJşvet sayılmalıdır. 

Türk tekelci kapitalizmi maksımum kar elde etmek 

için dış pazarında uzayan tımagın, dar g~en ayakkabı yü

zünden parmak etıne batması gibi kendi iç pazarını kanal

mıştır. 

Bu durum Sovyet ler Birligi'nin dagılmasıyla degişmiş

tir. Bir anda, sahipsizlik anlamında bakir muazzam bir pa

zar ortaya çıkmıştır. O andan b~layarak da bu pazariann 

payl~ım süreci b~lamıştır. Başlangıçta "tekin" olmayan 

bu pazarlara Türk tekelci sermayesinin "vurucu güçleri", 

tıpkı Amerikan kıtasını ele geçiren maceraperestler gibi 

saldırmıştır. Bunlar Türk gladyosu ile mafyanın iç içe geç

mesinden oluşan sergerdelerdi. KöpnJ başlarını bunlar 

tutmuştur. Modem tekelci sermaye bu yoldan yeni pa

zarlara açı lmıştır. Burada aynntılanna giremeyecegimiz bu 
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süreçle birlikte Türkıye, bölgesel emperyalist aşamayı, ar

tık potansıyel olarak degıl, fiilen yaşamaya başlamıştır. 

Emperyalizmın politik sonuçlan biliniyor. Türk bölge

sel empeıyalızminin stratejik yönelimi, bir yandan "küresel 
sermaye"nin "modem" entegrasyon süreçlerine katılmak 

ile klasik emperyalizmın pazar kavgasına topyekün giriş

rnek gibi ikili bır yönelımdır. Somut o larak bu, AB ile en

tegrasyon, Ortadogu'da, Kafkasya'da. Balkanlar'da bölge

sel güç merkezi olmaktır. 

Işte, bu ekonomik temel, bugün sol liberalleri ş~kına 

çeviren çelişkili gelişme sürecine neden oluyor. Türkiye 

aynı anda bütünsel ve kendı ıçınde çelişki l i bu stratejik yö

netimin sonuçlarını y~ıyor. AB ile üyelik için "yeni ve sivir' 

bir anayasa gerekiyor. bölgede güç merkezi o lmak için de 

militarizmin "andıçfan" şart oluyor. Bu iki çelişki l i yönelimi 

yünJtmenin yolu olarak ıse, parlameneter rejimle, askeri 

vesayet rejiminin iç içe y~aması kaçınılmaz hale geliyor. 

Işte AKP ile Genelkurmay arasındaki çekişmeler. uzlaşma

lar, yeniden çatışmalar, Türkiye'de demokrasi umutlannın 

bir kabarması ve bır sönmesi, Türk bölgesel emperyalız

minın dogası geregi meydana gelen ve bizce şaşırtıc ı ol

mayan olgulardır. 

Anayasa, çelişkili süreçleri yansıtacaktır 

Emperyalist emperyalisti anlar. AB'nın emperyalist 

devletleri Türkiye'nin bütün zorluklarını ve bu zorluklan 

aşma yollarını gönJyor, anlıyor ve Türkiye'ye karşı politi

kasını buna göre çiziyor. Avrupal ı lar Türkiye'de askeri ve

sayet rejiminı ve Kürt sorununda çözümsüzlügü eleştiri

yar. Eleştirdikten sonra da, Türkiye'nin bu sorunlan aşa

bılmesınin, ancak onun bölgede güç merkezi haline gel

nıesiyle ve bölgede bir Anıerikan "banşın ı n" gerçekleş

mesıyle olacagını, bütün bunlar gerçekleşene kadar da, 

Türkiye'nin süreklı olarak muhtemel bir iç sav~ ve bölge

sel savaşlar içinden geçebilecegini, o nedenle Türkiye'nin 

AB" ye üyeliginin, olsa olsa yirmi-otuz yı l sonra gerçekleşe

bılecegini saptıyor. 

Avrupa'nın çıkan, Türkiye'yi AB üyeligine alarak sın ır

ların ı savaş bölgesıne kadar geniş letmekle bagdaşmıyor. 

Ama aynı zamanda Avrupa, Türkiye'yi de, büyüyen ve 

gelecekte bölgede güç merkezi olabilecek bir pazar ola

rak yıtirmek istemiyor. O nedenle AB, Türkiye'yi, tıpkı 
Beyaz Rusya, Ukrayna .ve Moldavya'yı Rusya ile arasında 

bir tampon bölge olarak tuttugu gibi, Kafkasya ve Orta

dogu ile arasında bir tampon bölge olarak elinde tutma

yı hedefliyor. 

"Yenı ve sivıl Anayasa" reformu süreci. ne yazık ki, bü

yük bir hızla kaleme almak zorunda kald ıgım. o nedenle 

muhtemelen düşüncelerimi yeteri olgunlukta ifade ede

nıediginı yukandaki bölgesel emperyalizm analizi ışıgında 
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kavranabilir. Bana göre Anayasa'nın ıçengi, Türkiye'nin 
ıçınden geçtıgı tüm çelışkıli süreçlen yansıtacaktır. 

Demokratik anayasanın ön şartı ... 

Bütün bu tabloda durumu daha da karmaşıkla.şt.ran 
faktör, bılindigı gıbı Kürt sorunu ve onun temelınde orta
ya çıkan Kürt ısyanıdır. Bölgesel emperyalist yayılmacılıgın 
karşısında güçlü bır ışçı sınıfı ve kendı "ulusal" emperya
lizmıne karşı uzlaşmasız bır mücadele veren enternasyo

nal bır sosyalıst hareketın çıkamadıgı bugünkü koşullarda 
önümüzdeki dönemi belirleyecek olan faktör, Kürt ısyanı
nın nasıl bir yönelım alacagıdır. Çünkü bu ısyan gıderek 
Türkiye'nin sınırlannın dışına taşıyor. lran'ı kapsıyor ve Irak 
Kürdıstanı'nda etkı l bır ıç faktör haline geliyor. 

Soı liberaller, en başta belırttıgımız gıbi. sosyalizmden 
umut kesmenın ve hareketimizdeki görünüşteki zaaflann 
sonucunda bugün AKP ile bır rttıfak ıçıne gırdıler Şu sıra

lar onlar, gırdiklen bu •ttıfaktan kuşkuya da düşmüşlerdır. 
"Şartlı" dediklen ıttıfakla ılgı lı tereddütlen giderek artıyor. 
Ama, onları yenıden bu ıttifaktan umuda sürükleyecek. 
sonra yenıden karamsarlıga yuvarlayacak çelişkili süreç de 
devam ediyor. Sorun şudur. Sosyalist hareket. görünüşte 

zayıftır. Ama unutmamak gerekır kı . bu harekel. Türkı 
ye'de bütünsel. ancak Batı'da ve Dogu'da eşıtsiz gelişen 
tek bir devnmci sürecın organık parçasıdır. Metropoller
de, işçi sınıfı ıçinde bugün yaşanan zorluklar ve zayıflıklar, 
Kürt cografyasındakı yükselışten ayn olarak ele alınamaz. 

1 1 ol L 1', r r, o ı 

Bütünsel olarak bakıldıgında ve kafalar sosyal-şoven ön

yargılardan anndınldıgında. Türkıye sosyalist hareketınin 

Kürt özgürlük hareketiyle birlıkte, dünya emperyalizminin 

bırbınyle kavgaya tutuştugu. bölgesel emperyalist ülkele

rin bırbiriyle savaşa hazırlandıgı bölgemizde muazzam bır 

devrımcı gücü temsil ettıgı kolayca görülür. Metropoller

deki zayıflıgı aşmanın ılk ve temel adımı, hareketimizin 

bölgedekı bu muazzam ortak gücünün bılıncıne varmak

tır. Bu bılınce varmanın yolu ıse. bu ortak gücün örgütsel 

bır çatı ıçınde somutlanmasından geçiyor. Bütün bıleşen

lerin kendı bagımsız örgütlenni korudugu, buna karşılık 

güçlennı bır "Çatı Partisı"nde birleştirdigı gün. sol liberal 

aydınlan umutsuzluk içinde AKP'yle ışbirlıgine sürükleyen 

ortam bır çırpıda zayıflayacak. bu aydınların yarattıgı ıliüz

yana kapılan demekrası yanlısı güçler, onların etkısindeki 

emekç! kitleler gerçek devnmci odagın nerede oldugunu 

somut olarak görebılecektir. 

"Yenı ve SIVIl Anayasa" üstüne masa başında pek çok 

şey söylenebılır. Ama Türkıye'de bır Anayasa reformu, 

ancak ve ancak ortada sözünü ettıgim, birleşik ve eşıtsız 

gelişen devrimci sürecin organik bileşenlennın. tüm bölge 

çapında ortak devrimci mücadelesinin bır "yan ürünü" ol

dugu zaman, ancak o zaman "demokratik" denmeye hak 

kazanabd ır. 

Anayasa taslagı yazmayal ım ... Taslak yazanlan devrım

cı sürece çekmek ıçın güçlenmizi bırleştırelım ... 

• .... Diyarname 
Malpera nuçe çand u hunere 
Kültür, sanat ve haber sitesi 

Web site for news culture and art 

Hay ji diyare xwe hebin, nôçeyen xwe ji Diyarnameye bixwinin 

www .diyarname.com 
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Şehid namirin, hav dimirin! 

WERGLR: DA\'t'UD RFB!WAR 

Dema ku have min mi r he 12'e Rezbere nchatibü: 

li ser ixbareke derte operasya ne u yekineya wi li ·çal

ten! (kırsal)' rasti komeke te. Li ser banga wan a ku 

'guleyan bemedin em şivan ın· dema I...'U have mm di 

ıivire u ji bolukere dibeje ·agir bes· bi se gulcyan bi xe

dari birindar dibe. Li gor dayika min bi bineeta ku 

xw1na bave min nerije nava hclikoptere. \d hi lnadin. 

Li ncxwcşxaneyc have min Java ji wan dike ü dibcjc. 

'du zaroken min hene. çi dibe tiştekJ bikin'. Di en

cami! de ji her ku zede X\dn je d içe dimire. Di hernan 

pevçüne de onbaşi ü lcşkerck ligelse teraristan dimi

rin. D1sa li gor golina dajika minhelm bedcna have 

min sar nebübe hcvokcn wekJ sise ji wan. sise ji me 

50 Tii'OJ 

lene bilevkirin. E-w pevçün a heri mczin a heya wc 

deme büye. Qcydcn filman en TRT'e he ji li mal li de

vereki d iminin. W eki xewneki te b ira min ji cenaze. bi 

balafirckc lcşkcri p kargo çuna me ya ciheki. dürebi 

helikoptereki neqilkirina me ya bo· mcmlekele mc·. 

27 sal derhas bün. Zarokati. xamati ü ciwantiyeke 

be bav bihuri. Gelek caran ez ji have xwe hers büm. Çi 

dema ku min bi dayi ka xwe re şer dikir. ez ji have ll:wc 

diqehirim 'be ka tu çima çuyi. tc em be b av hiştin '. 

Min nedikari ez hevoken k-u te de pe~rva bav derhas 

dibin saz bikim. heta dcma ku rnijar yekl din büya ji. 

Ji b ili d i ya min dema 1..-u yeki ji min re digot. 'lawo. 

l..'l.lre min' dile min dişewili: komplekseke xerib a 
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sewitiye bu bawer im. Dema ku ez biçıik büm min fem 

nedikir be ka have min çima miriye, min digot; ez 

mezin bibim ez e bibim leşker u tola have xwe h ili

nim. Düremin le neri ku dav.i li mirin u sonden tel

bildane naye. Li hererne ne şivan man, ne mera. ne 

heywan man. h eta ne ji gundi. Lewre edi dibe ku leş
ker bi gotinen 'guleyan bemedin em şivan in· nayen 

xapandin. Le bi merasirnan spartina şerndan a ji bo 

axe berdewam kir. her ji bo çi be? Paşe hedi hed1 min 

fem kir ku canen ku ji bo tolhi ldana yen miri ten da

yin ji bo mirinen din bidin wcki senedeke. Berilina 

xwine nasek.ine; eş, bebavi. malbaten ku beewlad di 

minin bi awayeki geometrik zede dibin. Ji bo çi . ev 

hemu eş u jan çima? 

Berdela emreki ku be bav derhas hibe çend hektar 

erd c? Ki dikare ji min re eşkere b ike be ka şehidbu

na have min xi1meta çi dike? Yan mirina have mina 

di sala l980'yi de bcwate bu. yan ji mirina yen ku li 

du wi beeleqe bu. 

Cinaren min bi awiren ıewanbarkiri li min 

dinerin. ji ber ku min bi halkona mala xwe ve al ne

daliqandiyc. Nizanioku min ala tirka li maleli dika

neki bi pereyan nekiriye. an ji ji rojnameyeke weki 

promosyon ncstendiyc; ji tabuta have min dane me. 

Ka ez we ale çawa daliqinim. Hem aleke çend metre

yi. meşeke çend kesi. gotar(nutuk)eke çi qas hamasi 

debikaribe eşa min kem bike? 

Na. min al nedaliqand, ez e nedaliqinim ji. 
Min reya xwe da HADEP' e ji u da serbixweyan ji. ]i 

b er ku edi ez dizani m ku ev ı,;er ne çare ye; heke ku bi 

çeke çebibüya de dinava 27 sa lan de rawestiya ev do

za xwine. Ilekedere li her parçelılına vi welati he gir 

tin. ev yek de ne bi çekan. de riya bi hev re axaftine. 

hewldana femkirina ji ramane n hcv O. din u bi ri ya si 

yasete pek were. Nexwe de he gelek zarok be bav me

zin bibin. de he gelck de bav cşa hert mezin. bi qeh

ra jiyina betir a ji zaroken xwe, bijin. 

Betune nekin qerin, ez edi dizanim. belki ji bo 

milyonan şehid namirin le ji bo me hinekan bav. law 

ı1 b ira dimirin, hem j1 w isa dimirin ku tu deme dawi 1 i 

eşa ji her mirina wan naye. 

Yen din çawa d i kin ez niıanim leeger d isa baveki 

min hebılya. min de tu deme c w feda yi vi welatt nek.i 

ra. Weki ku Cemal Sureya dibeje. 

'Ma qct have we şehid bu. e min careki bu: e1 kor 

bum; edi nabinim be ka ev xwin hemıl çima dlheri 

ke .. .' ll) 

Çavkani : Konuk Yazar. http ://www.yenısoz. net/yazi .a~p?ya

zUd• l 03 

EZ .Jll XEZALE BIYA 

(":1. ju xezal e biya sere koyand e 
ea u mekane mı 
sere ne koyan bi 
vazdene ı;;i.vene a sere 
anıeru· u na ser·c 
seı·c 1.i naı·c m vi n d ete 
mati' va~e_ye mendene 
zerreye qilaı;;e kemeri de se ved,v·o 

\~are \~i no 
t'zl!;en" hır·esi c va~i hud 
1.ed• mı de heni verdene ra 
kırawi gına çimane mı ra 
histire mı ze ~ili.w 
ko u deı;;ti bi ~u~ike (mil\·ike) pa.vi1i 
fırT d avi ı;; i 

roje . 
dıasine serdini 
n ay i pe_ve vii e m ı ra 
asin1.c g-aye ele boı·i <ıoıTa 
1.erreye mı de çi,vc vısiya 
royc mı ondya g:oni nu de hiye zuya 
t'<me mı hi serdın ez merda ı;;iya 
vaneke:merdena mı dıme aı;;me ııeveeiya 
ı;;ewe bi.Ya dı Iete ı;;erma_vi.Ya 

ez ju xezala hali' xo de biya 
~iınane mı de deı;;ti 
lwlme mı de tiji ved.vene 
\\ca hetı pirnikanc e gunİ\~eı·arıc 

ncçirvanan ra hi,v-aro 
1!,lllla mı bıbo mare de siya 
bıpılısi.w vile inan ra 

nı ı vay i ı·a wa~t 
teliye ken~·eri ra 
na llll'rdena mı XO v·ira meket'(• 
l.t•ı·arc mı kamir·e hi hda va<'f
no hard u asmen 
çi man(· mine n ndekan dt· ı;;etıi·li.va ~i 

ju omide mı mend 
na neheqi.ve beru vatene 
wa ~arıikande henoki hcrn v·atene 
omide mı ~ima_ve 
insane ze insanan 

Akman Gedik 
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Onlar, can gözleriy le gören aşıklar 

MEHMET BAYRAK 

Tarihten bu yana bir
çok halk aşığının ima yani 
kör ve ümmi olması son 
derece ilginç ve anlamlı

dır. Eski kaynaklarda ve 
Şairnamelerde, birçok t? 
ama ve ümmi yani okuma
yazmasız aşığa rastlıyoruz: 

Kör Ömer, Kör İbrahim. 
Kör Mustafa. Kör Hamza. 
Kör Bektaş. Kör Muham
med. Kör Sefer, Kör Alek
san, Kör C-azar. Kör Harbi, 
Kör Tüccari, Kör Zani gi-
bi. Sondaki beş aşık Er
meni kökenlidir. Günü
müzde salt İç Toroslar'dan 
Aşık Şah Turna. Kör Fat
ma. Kör İbo. Kör Mısto gi
bi birçok örnek bulunduğu 
gibi: yine aynı kültür orta
mından çıkm ış ve Türk 
halk şiirinin en büyük 
aşıklanndan kabul edilen 
Aşık Veysel de bu gelenegi.n bilinen örneklcridir. 
Müzik a l anında da. dünyaca ünlü birçok ama müzis 
yenin varlıgı.. dikkatimizden kaçmamak1adır. 

Birçok aşıgı.n bu durumu yaşıyor oluşunun. köy 
yerinde yapacak başka iş i olmayan ve algılama duyu
ları gelişkin olan insanların saza ve söze yönelmesiy
le ilgili olduğunu düşünüyorum. Ümmi, yani okuma
yazmasn, ancak son derece güzel şiirler söyleyen bir
çok aşığın varlığı da, araştmnacıların dikkatinden 
kaçmamaktadır. 

Halk aşıklar~ sazlarıyla sanatlarını icra etme
leri. bir bölümünün anadan doğma kör olması, hal
kın onları yarı-kutsal kişilikler olarak görmesi, ço
ğunun ümmi olması. yani okur-yazar olmaması, an
cak ustalarından sözlü dersler almaları. bir bölümü
nün kendi kendine okuma-yaıma öğrenmesi, elle
rinde sazl arıyla daha çok gezgin bir hayat sürmeleri; 
köyden köye, yaylarlan yaylaya, obadan obaya dolaşa
rak yaşamlarını sürdürmeleri, bu coğrafyada yaşayan 
aşıklık gelenegiDin ortak özellikleridir. 

5Z Tfroı 

Bunlar genellikle ma
ni, koşma, tUrkü ve man
zum destanlar icra ediyor
lardı ... 

De ngb ejler ş ahı , 

Evdal e Zeynike 

Kürt edebiyatında da 
birçok örnegi.ne rastlanan 
sözlü halk edebiyatında 

ama aşık geleneğinin en 
ün lü örneği, haJk arasında 
"şah-ı dengbejan ·· yani 
"dengbejler şahı ·· : ve kendi

sinden çokça yararlanan 
ünlü romancı Yaşar Kemal 
tarafından ''Kürtlerin Ho

merosu ·· olarak adlandırı
lan Evdale Zeynike'dir. 

Evdale Zeynike. Yaşar 
Kemal'in eserlerinde 

önemli bir yer tutar. Yine 
Kürt romancı Mehmed 
Uzun da onun üstüne bir 

roman yazmıştır: Rojek ji rojan Evdale Zeynike (Evdale 

Zeynike'nin Günlerinden Bir Gün) . Araştırmacı Ahmet 
Aras ile Ahmet Çamlıbel'in ise onun üstüne birer 
araştırma-incelemeleri vardır . 

Yaşar Kemal' in Yer Demir Gök Bakır adlı romanın

da Evdale Zeynike şu kimlikle karşımıza çıkar: ''İki 

gözden de yoksun büyük bir aş~k kişi. Dağa taşa, kurda 

kuşa türkü söyler... Bir akarsu akmaktan hi.çbir vakit 

usanmaz. akması hiçbir zaman durmazsa Abdal'ın sözü 

kesilmez, türkilsil durmaz. Bu EvdaLe Zeynike'nin de hiç 

görmediği. elini dokunduımadığı bir sevgilisi var ... .. 

Araştırmacı Ahmet Aras. yıllarca alan çalışması 

yaparak, bu ama dengbejin halk arasında sözlü gele
nektc yaşayan destanlarını derlerken, Evdale Zey
Dike'nin tarihi kişiliğini de beliı·lemiştir. Buna göre, 
Evdale Zeynike 1800'lü yılların başlarında doğar ve 

ll O yıl gibi uzun bir yaşam sürdürdükten sonra 191 3 
yılında ölür. Onun tarihi kişiliğiyle ilgili kimi belir
lemeleri, Alımat Aras 'tan dinleyelim: 

"Evdale Zeynike'nin yaşadığı dönemde hakim olan 
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kişi Sümıeli Mehmet Paşa 'dır. Mehmet Paşa Dogubeya

zıt 'taki İshak Paşa 'nın toronudur. Ailesi Kars. Iğdır ille

rinde hüküm sürmüştür. 1865 yılında Osmanlı Devleti 

Adana'daki Kazanoğlu İsyanı·nı bastırmak üzere asker 

gönderirken, Sürmeli Mehmet Paşa 'dan yardım istemiş. 

Mehmet Paşa fOO kişilik savariyle Kozarı üzerine gitmiş 

ve Evdale Zeynike)-i de beraberinde götürmüş. Savaş sü

resinde birçok Türkmen yerinden edilmiş. Savaş sonra

sırıda ise kolera hastalığı çıkmış. birçok insan hastalık

tan ölmaş. 

Bu arada, ünlü Türkmen ozanı Dadaloglu ve Kürt 

ozanı Evdale Zeynike bu trajik olayı paralellikle dile ge

tirmişlerdir. Dadaloglu, (Ferman Padişahınsa, dağlar bi

rimdir) derken; Evdale Zeynike "Wey Xozane'' deyip duy

gı~larını. diLe getirmiştir. Bu savaş sonrasında Evdale 

Zeynike sag kurtuluyor. ama Siirmeli M ehmet Paşa orada 

ölüyor ve Evdale Zeynike'nin yaşamı bu (J/.amle bir traje

diye bürilnüyor, çok yoksul düşen Evdale kör oluyor. ·· 

(Ahmet Aras. Efsanevi Kart Şairi Evdale Zeynike. 

Evrensel Basını Yayın, İst. 2004. Kürtçe has .. Deng 
yay. 1996) 

Araştımıacı Müslüm Yücel, "Düşünce Dünyamızı 
Aydınlatan Körler~ konulu bir yazısında, "Bizim kör 

şairterimizin yazdığı şiirler bir çaglayan gibi Ortadogu 

atlasına nasıl dökült.ıyorlardı? O elle dokunmayan, 

ayakıa yürüme-yen. kulakla işitmeyen, g(Jzle görmeyen 

şairleri şimdi kim biliyor?'' diye soruyor haklı olarak. 
(ÖzgürPolitika,l5.ll.1997) 
Araştırmacı Rohat Alakom ise. "Kör ozanlann ül

kesine açılan bir roman'' olarak nitelendirdigi, Meh
med Uzun 'un yazdıgı romanı değerlendirirken, ş un
ları söylemektedir: 

"Beş duJ'U organından birisini erken yaşta yitiren Ev

dale Zeynike her ne kadar göremiyorsa da. o dünyanın 

incelikLerini, tılsımını, gi.rdisini- çıktısını bilen, iç dün

yası zengin ve temiz birisidir. Kürt sözlü halk edebiyatı

nın en güzel parçalarından birisi olan Evdale Zeynike 

Destanı yanında. onun büyük Kürt ozanlarından, aşık

larından birisi oldugunu s6ylemek gerekir . .. 

(Ro hat Alakom. Evdale Zeynike'nin Günlerinden Bir 

Gan. Bergeh, Sayı,S/1991) 
Kimi araştırmacılar tarafından bir "Halk Filozofu ·· 

olarak da nitelendirilen, yaşarnı efsanelerle karışmış 
Evdale Zeynike. üstijne yazılan roman ve araştırmala 

rın yanında, günümüzde ressamlarm tuvallerinde 
hayat bulduğuna ve günümüz dengbejlerine kaynak
lı k ettiğine göre. artık ölümsüzleşmiş demektir ... 

Erbilli Kürt Şairi Garibi 

Osmanlı ansiklopedik eserlerinde , Hicri 

1210/Miladi 1794 yı1ında öldüğü bildirilen Garibi 

ise Erbilli olup, asıl adı Yusuf Garibi Efendi'dir. Ama 
olduğunu bir gazelinde şöyle açıklar: 

Bu Yusufi hüsnün gamı gam-ı hicri-nde Garibi 

Yakub gibi mahnım-u sevda-yı basar oldum 

Yaşamı hakkında fazla bilgi sahibi almadığımız 

· Garibi'nin 130 sayfalık divanı, Osmanlı'nın Bağdat 

Valisi Müşir Gözlüklü Reşid Paşazade Rüştü Beytara

fından basılmıştır. Garibi de, geçmişteki birçok Kün 

şairi gibi. şiirlerini dönemin moda dili olan Osman

hca ile yazmıştır. 

Divanın başında 'Raza Kitab-ı Garibı: Ama Yusuf 

Efendiyü ·ı - Erbili.'' yazılı olduğunu, edebiyat taTihçisi 

İbnülemin M. K. İnal bildirmektedir. (Bkz. Son Asır 

Türk Şairleri. 3. has. Dergah yay. İst. 1988) 

Aşagıda verdiğimiz gazel örneği bile. bir ama şai 

rin ulaşhğı düzeyi göstermeye yetmektedir. ~ 

Gaz el 

Sevda-yı zalf-i yarı giriftar olan bilir 

Zincir-i aşk-ı Kays 'ı dil-efkar olan bilir 

Benden soron havasını ol mah-tal'atın 

Kadr-i cemali talib-ididar olan bil.i.r 

Almaz n esimi feyz - i seher çeşm-i ha b dar 

Ol devlet -i saadetibidar oLan bilir 

Tir-i nigah-ı mestini ol şuh-i afetin 

Amaegah-ı gamze-i hunhar olan bilir 

Ey dil cefa-yı keşmekeş-i dam- ı ht.ısnünü 

Gerden be-tavk-ı zülf-i sitemkar olan bilir 

Ol sade levh-i balheves anlar mı kıymetin 

Kalayı süslü yar-ı haridar olan bilir 

Şimdi Garibi aşk katı müşkil olduğun 

Ol afet-i zamane giriftar olan bilir 

TirOJ 53 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



W er ger, ve kirina deriye cihan en 

di hundire zimanan de ye 

A R A .\1 G E R N A s 

Werger. danüstendi na navbera zirnarren cuda ye. 

Vekirirıa deriye cihanendi hundire zirnan an de ye. Di 
van c1hanan de tegihlşrina fe i sefa jiyanen cuda. fam il 
firaseten wan. ramanen wan, şirovek:irin f.ı hunera ra

vekirina wan e. Bi zirnaneki din peşkeşkirina şeweya 
rastiye ye. Hevditin il hevnasina bcdcwiyen nenaskül 

yen kul tu ren cu da ye. Zelalkirma dirok. serbori u he
mü hejayiyen b:u insan afirandine ye. Nasina hostayt:n 
edebiyate Cı herhemen wan en cudareng il cudatam c f.ı 
hevnasina bi xwendevanen cudaziman il cudaçand c. 
Averf.ı. de ra nin. 

beje. gotinen 
peşiyan u qalib
gotinen timanan 

xwedi maneycn 
x.·weser in il bi ri

ya wcrgcrc wer 
çcrxin Cı pers 
pektivcn nu d.i.de 

zirnarren din. 
Lcwrna ji mirov 
dikare bibeje ku 

wcrgcr. ji bo zi 
man u kultuı·cn 
ji hev cuda wer

çcrxandin fı 

perspektiven nfı 
ye. Danfıstendina huncr c, fantaıl ye, rama n e. ken u 
giri ye. Ü bi kurti tt~gihiştin u eşkerekirina rama n. ni
visar, çavderi fı şirovekirinen biyaniyan e der heqe 

min de. der heqe X\ve de. der heqe dinyayc de. 

Giringiya werg·ere 

Giringiya wergere ji üıtiyaciya hernil cure agehi
yan te. ji ihtiyaciya danustendina siyasi, çan di il abo
ri te. Ji ihtiyaciya ilm Cı zan1ne te u bi kurti hernil cure 
pt:wisl.iyen ku insan werdiçerxine. peşve dibe ü nezi 

hev d.i.ke tC. Werger xiznıetek mezin e ji bo rewşen
biriyc. Egerez fikrck ji yek1 bi yani we rbigirim Cı fik
rekiX\vc bidim wi/ c. cm her du ji dibin xwedi du fiki
ran. Yani ev tc wc manc ku. werger danustendina fi
kir u ramanan e. 

54 TlrOJ 

Bi wergera "Dirok'' a Homeros (B.I. 450) em der 

heqe gelen mintiqe ü peşiyen kurdan de, der bare jiya
na wan a civaki, çandi fı baweriyen wan en oli agahl 
werdigirin. X\ve digihinin çavkaniyeke diroki der heqe 
gele kurdu pewendiyen wan ligel gelen din. Disa 400 
sal beri niha Şerefxane Bedlisi bi zimane farisi tartxa 

Kurdistane nivisiye. Bi wergera we. em X\Ve u tartxa xwe 
ji nez u ji nu ve nas dikin. Her wiha bi riya wergere em 
X\l'e digihinin "Romeo u Juliel··a Shakespir Cı hunera 
bil i nda yekta-hanandi u bi evina Rom eo il J ullete ser-

ŞEREf IlAN 

SEREFl'J ı\. ME .. 
Kürd Tarihi 

mest dibin, di -

gihen tam fı heza 
peyvan. Eger ne 
bi wergere be, 
em e çawa biza
nibin ku Lewis 
Henry Morgan çi 
nivisiye di ber
henıa xwe ya 
''Civata Kevin"' 

de. Em e çawa 
bizanibin ku mi

rovahi ji kijan 
pengaven jiyane 
derbas büne ü bi 

Türkçeye Çeviren 
M. EMIN BOZARSLAt'o. werçerxandine-

ke çawa gihane 
serdema me ya tro. Em e çawa hay ji hunera zirnan a 

edebi hebin ku em Yaşar Kemal. Corki. Ehrenburg. 
Puşkin, Tolstoy u hwd werneger'inin zimane xwe. Em e 
çawa hay ji hunera peyvan. rantaziyan u lihevanina wan 
hebin ku em Ahmed Arif, Pablo N eruda, ümer Xeyam 
werneger!nin: em e çawa hay ji Marks. Darvin ü ilm O. 

felsefa wan a ji bo ınirovahiye hebin ... 
Ev ihtiyacı ku w eki nan Cı av in ji bo me, di din xu

ya ku werger parçeyeke temaınkare jiyane ye u bey! 
we nabe. Bi kurtt hem u huyeren derveyı me, çi b i ni
viski çi ji bi dev ki. mijaren wergere ne ü 1htiyaciya bi

destxistina wan, gir1ngiya wergere baş diyar dike. 

Zirnan il m etod a we r ge r e 

Berı her tişti dive mirov karibe zimane wergeran-
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din u ye wergere. ango karibe her du zimanan baş bi 

kar bine. Kare wergere ne tene wergerandina peyv ıi 

hevokan e. ew lı er wisa bikaranlna zirnan e. danasina 

kultura li paş w i ye. lilievanina for ma hevoksaziye ye fı. 

pczanina maneya rasli ya avcrfı.. deranin Cı golinen di 

wi zimani de ye. Gelek kesenzireken pirı:iman henele 

wergcri bala wan nakişine fı. daxwazek wan ji ji bo wer 

gere tune. Meyla hinekan hebe ji di wergere da qels in 

u nikarin zirnan formule bikin. Ango, ji gevile 

wergeriye beparin. Evtewe mane ku zirnane axaftineü 

ni visandine ne 1\ eki hev in. Mirovekt dikare di axaf

tinen xwe yen rojane da gel ek L.lrek be. le ni vi sandin Cı 

lihevan1na ziman hunerek d.ivc. gevil (qalıilı:yet) di ve. 

Di 'Nergera herhemeki de ji bere ve gengeşiyek 

berdewam dike. Gelo we werger li gor ldjan teknik Cı 

şf-:weye he kirin? We werger peyv bi peyv, ango li gor 

maneya peyvan a ferhengi be kirin? W e werger hevok 

bi hevok, ango ligormaneya ji hevoke dene be? Yan ji 

we werger li gor mane O mebesta ku niviskare eslt da

ye bcrhema : .. :we be kir in. Di destpeke de her keseki ku 

dest bi kare wergerc dikc. qelsi Cı şaşiyen xwe hene. 

Jixwe mirov nikare wergerek sedi sed serketi bibine, 

le mirov çi qas nezi maneya rasti hibe. çi qas karibe 

nezi mebesta niviskar bibe, çi qas karibe wergere bi 

tam ıl lezet bide f:ı hi zirnaneki zelal formule bike ew 

qas mirov bi ser dikeve. Lewma ji. ez dibejim ne peyv 

bi peyv. ne hevok bi hevok le bi wergera maneya ku ni

viskare bcrheme daye ç:ıroka xwe werger e bike. Bi 

kurti. em wcrgera manc u mebeste hildibjerin. 

Di wergere de taybetmendi u formen cu da yen xwe 

ser en zimanan hene. Li ve dere yekser cv pirsa han 

derte peşberi mirov. Gelo em e wergere li gor taybet

mendi u forma zimane biyani bik:in an ji li gor zimane 

xwe bikin? Bersiva ve pirse gelek ?elaJ e. Dive werger 

taybetmendl Cı forma her du zimanan ji bizanibe üzi

manc wcrgere li gor tayhelmendi Cı. forma xwe ya ser

bi.xv..-e bike. W eki minak, ""sivri bir burun~ a tirki li gor 

maneya ferhenbri be wergerand.in. dibe ?pozeki tüj". 
Xuyaye ku "pozeki tüj" li forma peşkeşkirina zimane 
kurdl naye Cı maneya xwe ya rast! winda dike. Form u 
wergera rasti çi ye? ··pozeki zirav Cı dire.f' c. Minakek 
din, "aynasızlar .. a tirki bi maneya x.we ya ferhengi dibe, 

"'kesen be neynik'". le mebest ne cv c u xwcdi maneye 
ki din e. yani ··aynasızlar·· di mana polis da ye u kese ku 

ji polisan aciz in ve rengdere bi kar tinin. Disa. cger 
mirov "'jandarmalar köyü bastı'" weki "Jendirmeyan 

pe ligund kir'" wergerine. xuyaye ku we tişteki neye fam 
kirin. leeger tu beji "'jendinneyan avet ser gund" her 

k:urd dizane l-u ev te çi maneye. Minakek ji ji zim.ane 
swedl: "'Ropa inte hej föran du kommit över an". Eger 

mirov bi awayeki ferhengi wergerine. dibe ? H eta tu ji 

cuhe derhas n ebi banga silave nede.·· Gel o ev werger li 
kurdi te ü mebeste t:ıne ziman? Eşkere ye ku nayne zi

man. Bersıva we ya kurd1 ""Heta tu negihij1 deve çem, 

dawdelinge xwe hilncde·· ye. Ji ber ku her .t.imanek 

xwedl çandcke taybeti, ramanCı kevneşopi fı. fornıeke 

xas e. Jiber ku her limanek, xwedi reyeke ravekirine ye 

ü xwccli uslfı.bekc peşkcşkirine ye. Ez e bi nimüncycke 

ve pirse zelal hikim u piştre çend rumüneyan li df:ı hev 

rez bikim. 

"~inareyi çalan blıfını haıırlar.'' Ev deranina 

tirki di mana tedbirgirtlne de ye. Leeger mirov riya 

peşkeşkirina ve deranille ya di kurdi de niıanibe u bi 

ma na ferhengi wergerine. w e hibe ··E ku minare b idi

ze we je re peçekek bibine." Dema kurdeki rasti wer

gerek wiha be. we yekser nerazibıina x:we nlşan de u 
bej e di kurdi de mirov wiha diheje: 

Ye cera çedike. çembiJanji pe vedike" (mimkün e 

ku gele k gotinen di vi ma ne de he bin. le ez ji bo her 

minakek nimOneyek didim) 

:tdı beyi ku yek bi yek bikevim şirovekirine, ez e 

çend m.inaken din ji tirkl fı. swedi bidim da ku xwen 

devander han! dijwariyan da serwext b ibi n. 

- Bardaktan boşanırcasına yağmur yağ1yordu. 
(tirki) 

W eki deve ıneşke baran dibariya. 

- Ktra ldan fazla kı ralcı (1irkl) 

Male axe diçe. cane xulam dieşe. 

- Sabreden derviş muradına ermiş (ıirki) 

Xwediyc scbre milüke Misre 
- Kasta aldrig s ten i glashuset (swedi) 

li sere xwe mezintir xeber nede 

- Har ligger en hund begraven (swedi) 
(Li gor mijare) "Bine zirnan e te şii e,. /" Ri m di tere 

de naye veşarti n·· 1 ""Serave zane bi nave çi xwariye ··. 

- Lura so m katten kring het graL (swedi) 

Xwar rfı.ne rast xeberde 

Bo rta bra henıma best 

Mala pin~ gora pin! 

Ji minaken jor ji xuya dibe ku, her zimanek rastiye 
li gor taybetrnendiycn xwe peşkeş dike. Lewra di her 

zirnaneki da bare maneya ku dikeve ser ter man. pey 
van. deraninan, gotine peşiyan. qalibgotinan Cı hwd. 

di zimanek din de dikare bi awayeki din be u di dan 

berhcveke de dikare sedi sed hev negire. Ji her ve 

yeke wcrgereke hesan u berikaneli rasti dijwariyan tc. 
Ilema bej e di her zimanl de peyvan lekeren wisa 

hene ku. ten gelek maneyenjihev cuda. W eki minak, 
'"dikmek"'a tirkl ger tu ji bo kurdi wergerini di penc 

maneyen ji hev cuda de te gotin: 1- Dirütin. 2 - Şav 

berdan. 3 - Çandin. 4 - Bi ser gewriya xwe ve berdan 

(av ü tişten ve>..·warine). 5 - Çikilandin u hwd ... Ev te 
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we maneye ku. dive werger 4ay ji hemfı mane Cı 

formen peyvan hcbe. Eger hay je nebe. kare bi wer
gereki şaş mebeste serfıbin bike. 

Di zirnan Cı metoda wergere de. hesasiyeta beri 
mezin di wergera şier fı romane de derte peşberi mi
rov. Çi nki di şi er u herhemen huneri de sembol cihe 
ki giring digirin, peyv u averu dikevin kiraseki din ü 

maneyen xwe diguhurin. şair an niviskar ji qaliben 
zirnan derten da ku li ser xwendevanan bandorek 
peyda bikin. 

Her wisa di wergere de carna mirov rasti peyvek 
an averfıyek wisa te ku di zimane tc de tune, lewma ji 
mirov mecbCıre ravekirineke direj dibe u beguman 
wergereke >Ni ha hem xwendevan aciz dike hem ji h eza 
maneya xwe winda d ike. Gelek caran ji. term ü ave
rfıyen ku di zirnaneki de henele di zirnaneki de yan 
lunene yan ji yen heyi bi maneyek tam bersiv na din. 

Zi m a n e orijinal ii zi m ane duyem 

Pirsek ku gelek ca ran dikeve roj eve. mijara zi
ma ne yekem ü duyem e. Ango wergera ji zimane ori
jinal an ji zimane yekeın e. Beyi ku mirov bikeve hil
bijartinek yekser ez dibejim ku wergera ji zimane 
yekem rastirin şewe ye. Oigel ve rastiye, ez di we ba
weriyc de me ku wergera ji zimane duyemji ne şaş e. 
W eki te zanin. gelek şaxen wergere hene. Şaxa ku di 
keve baldariya me, wergera herhemen edebi ne. ango 
helbest. roman, çirok u piyes in. Niviskar an 
wergeren ku berhemen edebi werdigerinin, hem bi 
wejenasiya xwe hem ji bi gevilen xwe yen xas en 
wergeriye X\'ledi maf in ku ji zimane duyem ji werge
r'inin. Kes ni kare zor bi de wan !...'U ew ji zimane yekem 
wergeriye bikin. Eger werger zimane yekem zanibe. 
be pirs ü gengeşi we ji wi zimani wergerine le eger ni
ıanibe u pewistl bi wergera we berheme hebe. dive 
roj ek ıCıtir cw herhem be wergerandin. J i b er ku hej
mara wergeren baş ne gel ek zede ne ü ev ne pe di vi yen 
ewiqandine ne. İstatı:stlken li dinyaye ji nişan didin 
ku wergeren ji zimane du yem di seri ya% 70'y1 de ne. 
Min bi X\-'C ji "Romeo u Julief' a Shakespeare ji zi
mane Swedi wergerand. Ez di we baweriye de me ku 
wergera we ya Swedi gele k bi rek u pek bü lewma ji ez 
bi du ıimane yckem (ingiliz!) ne ketim. Ya giring ew e 
ku berhem bi wergerek teküz. herilcbar u maneya k-u 
niviskare berheme daye be wergerandin. 

Li aliye din bi na ve wergeriye kes hen e ku ji zi
man e yekem werdigerinin le hem teknik, hem F zi
man Cı metoda wergere gelekxirab in. Beguman wer
gerek xirab, gili Cı angaşten li ser zimane yekem 
bemane dike. ~ 
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tengezariya kewe 
Y AQU B T I LE RM ENi 

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

ji bo hrant dink ıl hemu koçber€n ku erbabe penase ne ... 

I. 
kewe helina xwe li ser guliye mewe daniye. 
sere we di bin basken we de ye. 

ketiye xeweke gir an . 
kew . . . 
mew .. . 

xew .. . 

II . 
çaven xwe vekiriye kewe. temaşe kiriye li derdore. 

behneke neasayibU.ne kişandiye pişika xwe. 
lingeki xwe rakişandiye . baskeki xwe heta dawiye 

vekiriye. 
linge din ji rakişandiye. baske din ji vekiriye. bi 

nikulen xwe periken xwe bi cih kir iye. sere ;\.'We her bi 
peş ve direj kiriye. ling ü basken xwe rakişandiye . he
mü gewdeye xwe vesihandiye. 

ji ser mewe >.:we be ra erde da ye kewe. mina balafi
reke hesini ü li keleka ave daniye. çe nd c aran nikulen 
xwe li ave xistine, mina hechecikan silav daye roje. bi 
vexwarina ave re li valabüna zike xwe hayil büye. disa 
her bi jor ve bilind biıye . 

çtıye .. . 
çüye .. . 
çüye .. . 
beyi ku li dü xwe. beyi ku li bajaren rojhilati bi 

nihere çüye ... 

lll. 
li biniya xwe niheriye, se çar mal en düri hev ditiye. 
li jera xwe niheriye, bi dehan mal en ku xwe si par-

tine hev b er hi çaven we ketiye. 
ji jor ve temaşe kiriye. li malen nizm Q avahiyen 

her bi ezmen ve bilindbuyi seyr kiriye. 
kewe li ser bajare mezin her du basken westiyayi 

beyi ku li hev bixe beliv hiştiye , dageriyaye her bi ku 
çeyeke fir eh u tiji mirov. 

daketiye her pencereya qate yekemin e avahiyeke. 
silavek daye hundire odeye. mirove li hundire odeye 
bi bişirin silav le vegerandiye u sere xwe disa çeman 
diye her xwe. bi penüse hin xeten reş li ser rüpeleke 
rez kiriye. 

kewe bi dawxaza pewend.iye nikule xwe li came 
xistiye. mirove li o d eye ji cihe xwe rahuye, her bi pen-

cereye ve meşiyaye . riıpela ku xeten reş li ser nişani 

we daye. kewe bi xwen dina qaqibxo kefxweşiya xv,re 

araste kiriye. mirove li odeye ji b i vekirina came ü bi 
dayina hin hüriken nen dostaniya xwe zexim kiriye. 

ji we roje ı:ı pe ve kewe her xwe 1 i her he man pe n

cereye daniye? 

her bi nikule xwe daxwaza vekirina came kiriye? 

her buye derdkeş ü guhdare mirove ku çiroka :ın"e 

je re vegotiyc: 
·· çaven min ne li ser van xakan e, çaven min li bine van 

xakan e. çinku ez dixwazirn li we d.ere werim veşartin" 

kewe bi heyirinli mirove odeye niberiye. je re go

ri ye: 
., ez e si be ji te re nameyeke binim. n 

IV. 
di 19'e meha duwazdehan de li derdora saet didu 

Q n!van kew u bezkiriye we ji jor ve daketine her pen

cereye. 
bala kewe kişandiye ser ca ma vekiri, bezkiriye we. 

bi hev re ketine odeye. xwe li ser maseye danine. 
bala kewe kişandiye ser rojnameya vekiri. hezki 

riye kewe. kewe dest bi xwendine kiriye: 

"bele ez dikarim xwe dinava tengezariya giyane ke

weke de bibın im; le ez dizanim ku li v& welatı mirov dest 

kewan nadin. kew dikarin di navenda bajer de ji, di na
va qerebalixiyen m.irovan de ji jiyana xwe bidominin. bele 

hebekı bi 1 i rs, le ew qası jt bi azadiyane" 

her du kewan ji her kef:x:weşiya nivise li hundire 

odeye teqle dane xwe. hemu alaven hundir li bin 

guhen hev xist ine. bi denge se berikan di pencereye 
re firiyane derve. 

li ser peyareke mirovek li ser dev ramedandi ye, 
şe tek x.v.·ina sor li b.in sere wi heriki ye. her du lingen 

w i li b er hev in u di bine pelavek wi de qeliştekek. 
ü saet 14 ü 59 xulek. 

V. 
kewe nameya xwe li ser bedena giyaneJ...1. harkiri 

da niye. 

m.irovek1 ku serdev li ser peyareke ramediyayi. 
miroveki ku her du lingen wi li her hevdu. 
mirovelô ku di bine pelaveke wi de qe11ştekekheye. 

mirovek1 ku giyane wi di qelişteke re bi mixabiru 
li mirovatiya reben niher iye . . . ~ 
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Geçmişle yüzleşmek ... 
AYTEKI~ YılMAZ 

Bundan yaklaşık 3 ay önce. daha önceden tanışık 
olmayan birkaç insan bir araya ge lerek Yüzleşme 
Derneği'ni kurduk. Aramızda yazar. akademisyen, 
gazeteci. eğitimci, öğrenci. aktivist. eski hükümlü ve 
hayatın içinden birkaç insan ... Bazılannıız derneğin 
kuruluş toplantısında il k kez karşılaşıyorduk ... Ben
zer çalışmalar genelli kle tanıdık. dost. arkadaş çevre
siyle başlar. Biz ise 'Daha İJ1 Bir Gelecek İçin ... Yüzleş 
nıe! ·sloganıyla başlayan bir derneğin. toplumun tüm 
kes imlerine açık olması gerektiğini; yaklaşımımızm 

da bizi önyargılardan uzak tutacak, daraltıcı ve sekter 
tu tum lara düşmemizi engelleyecek avantajlardan bi
ri olabileceğini düşündük. 

Bizim gibi ülkelerde gündelik hayatta pek karş ıJ ı. 

gı. yoktur ama biz istemesek bi le, insanın insanla yüz
leşmesi gündeli k hayatta her an devam ediyor. "İnsan 
J'ilZe bakar'' sözü anlamlıdır. "Onun yüzü yok bakma
ya" ya da 'yüzü kızardı", 'jüzsüzan biri" gibi sözler de 
çok kullanılır. Ama ben. ''birbi.rinıize bakacak J'ilzıJ.müz 
olsun·· sö:r.ünü çok anlamlı bulurum. Yüzleşme Der
ncgi 'nin asıl amacının da bu olduğunu düşünüyorum. 
Asıl mesele bakacak ve bakılacak yuzü olmakta .. . 

Geçmişle yüzleşmeyi bugün ve yarından bağımsız 
düşünemeyiz. Geçmişe tutulacak olan ayna daha .iyi bir 
gelecek içindir. Bu nedenle yüzleşmeyi dün-bugün ve 
yarın olarak iş letmek daha anlamlı olacaktır. Bugün ve 
yarından bagımsız olarak ele alınacak bir geçmiş, ma
sal anlatılanndan öte bi:r anlam taşı mayacaktır. Beni 
bu ça lışmaya iten de. geçmiş değil gelecekkaygısıdır ... 
Geçmişi son derece sorunlu ve şa.ibeli bir toplumun 
huzura kavuşması düşünülmemelidir. Bugün Türki
ye'nin sorunlarının ağırlığı geçmişin tutsagı olmasın

dan kaynaklanıyor. Ama aynı Türkiye geçmişi sürekli 
işleten bir ülkedir. Geçmişini işleten ülkelerde geç
mişle yüzleşme çok zor gerçekleşir. Söz konusu ülke
lerde bunun toplumdaki karşıhgı o toplumun k'Utsalla
rı ve kahramanları üzerinden işletilmektedü. Türkiye 
gibi ülkelerde kutsallar çok kutsal, kahramanlar çok 
kahraman ve degeri i olanlar çok değerli! Bu kadar kut
salı ve degeriisi olan bir toplum geçmişiyle yüzleşmed e 
zorlanır. Çünkü insan, kutsalımn hatasını görmek is
temez.. . 

Geçmişle yüzleşme girişimi bu kutsal olana, de
gcrli olana dokunmak zorundadır. Aksi durumda 
geçmişin yükü iş l emeye devam edecektir. Peki bu ka
dar kutsalı ve değeriisi olan bir toplum geçmişiyle hiç 
mi yüzleşemez? Bu sorunun cevabını başka ülkelerin 
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deneyimler inde görebi liriz. En yakın zamanda Güney 
Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden Şili ve Arjantjn 
yaptı bu yüzleşmeyi. 

'Ti.i.rkiye neden yapamıyor?" sorusunun cevabı için 
kapsanılı şeyler söylenebilir. Ama hiç zorlaştırmamız 

gerekmiyor. Bu çok zor gibi görünen sorunla, basitten 
karmaşıga doğru yol almak daha akılcı bir yöntem gibi 
gözüküyor. Birçok sorun gibi bu sorun da adıyla çağrıi 

madı bu ülkede. 'Geçmişle Yüzleşme' konusunun Tür
kiye'de konuşulması 3-5 yılı geçmez. MithatSancar'ın 
çabalarının dışında akıl yürüten kimseler ve kururnlar 
yok gibi. Yüzlcşme Dcrnegi bu yönüyle sorunu ilk kez 
adıyla çağı ran bir kurum oldu ... Artık bu ülkede geç
mişiyle yüzleşrnek isteyen bir dernek ve kimseler var. 
N c toplumun ne de devletin aman aman istediği bir gi
rişim değil henüz ... H er dönem değil ama bazı dönem
lerde küçük gibi gözüken bir girişim büyük sonuçlara 
yol açabilir. Haklı gerekçelere dayanan bir girişimdir 

ve bu haklı gerekçeler wplumda henüz karşılık bulmuş 
deği l ; ama zaman içinde soru işaretleri yaratabilir. 

Özür ve te lafi giri şimi 

Bu bilinç ve anlayışla çalışmalarım sürdürecek 
olan derneğimiz. Özür ve Telafi Girişimi ad1yla geçmiş

te yaşanmış olayların yeniden ele alınmasını iş edi
necek. Resmi ideola ji dışı bir yaklaşımla çalışmaları
m 'Yeniden tarih· çalışma grubu adıyla sürdürecek. 
Resmi tarihle yüzlcşilrneden geçmişte yaşananların 
gün yü:r.üne çıkartı lamayacağı bilincinde olan derne
ğimiz, özel olarak cumhuriyet tarihi. genel olarak da 
batı merkezli oryantalis t tar ihi yeniden değerlendir
me i htiyacı duymaJ...'tadır. Egemen resmi tarihi mer
kezci. inkarcı. dışlayıcı ve ötekilcştirici bulmaktadır. 

Her zaman çok iyi mükemmel 'biı'in karştsında kötü 
bir 'öteki' yarattlmıştır. 'Yeniden tarih'le bu merkezci 

ve ötekileştirici anlayışların d eş if resi yapılmaya çalı 

şılacak. Bu deşifre için yüzleşmeler yapılacak. 'Değer

li olan· ile ·değersiz olan· arasında çok büyük uçurum
lar yaratılmıştır. Bu kadar · degerli' olanın, 'ku1sal' 
olanın gerçek degeri yüzleşmeler sonucunda gerçek 
anlam ve degerine kavuşturulacaktır. 

Cumhuıiyet tarihi boyunca yaşanan olaylar sonu
cunda haksız yere düşüncelerinden dolayı insanlar 
dışlan d ı ve ceı.a landırıld ı. Devlet tarafından idam edi
lenlerin adlarına, sonraki yıllarda. aynı devlet kurum
lan tarafından okullar. caddeler ve havaalanları yapıl 

dı. Bunlar yapılırken kimseden özür dilenmedi. Özür 
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dilemeyi sevmeyen devlete birilerinin hatırl atması 

gerekiyor. Ozürve Telafi Girişiminin bu konuda girişim

leri olacak Geçmişte yapılan hataların telafi edilmesi

ni önemseyen demegirniz bu kapsamda sadece hak

sızlıklara ugı·amış. dışlan m ış ve cezalandırılmış olanın 

haklarını aramakla yetinmeyı>cek, bununla birlikte. 

hiç hak etmedigi halde düşünceleriyle ve yaptıklarıyla 

insan haklarının gelişimini engelleıniş. haksız yere 

cezalandırnıalaryapınışamabuna rağmen "degerli' ol

muş kişilerden, itibarı geri istenecek... Bu ikili girişi

me iade-i itibar ve itibar i iade diyoruz. Ti.irldye ·de her 

iki özelliktc de çok sayıda siyasetçi ve devlet adaını var. 

Uzak ve yakın Türl..iye tarihi bu örneklerle dolu. Zama

nı ve sırası geldikçe bunu yapmaya çalışacagız. Tersyüz 

edilerek işletilen bir geçmişle başka türlü yü7..leşile

mez. Bazen· geçmiş bugündür' d iyoruz. Oysa geçmişin 

geçmişte kalması gerekirdi. Geçmişin işletildiği ülke

lerde geçnıiş hiç geçmeyecektir. Her daim tarih teker

nu·den ibaret kalacaktır!.. 
Hakikat ve uzla.şı komis)"onları gibi iddialı bir giri

şim birçok nedenden ötürü başlangıçta işlevsel ol

mayabilir. Bu komisyonlarda toplumun magdur ke

simlerinden insanlar olabileceği gibi. devletin de ol

ması gerekir. Bunun en çarpıcı örneği Güney Afrika 

deneyimidir. Burada hakikat ve ullaşı komisyonları 

devlet tarafından kuruldu ve desteklendi. Türkiye 'de 

şartlar bunu mümkün kılınıyor. Devlet. buna benzer 

çalışmaların hiçbirinde olmak istemediği gibi red 

detmektedir. Geçmişinde de böylesi bir alışkanlığı 

bulunmuyor. Peki toplum ve magdurlar ne durum

da? Asıl talebin toplumun magdur kesimlerinden 

gelmesi gerekiyor. Geçmişte yaşanan olaylarla yüz

leşmetalebi magdu rlar tarafından çok sesiice dillen

dirilmeli. Ye bunu demokratikleşmenin olmazsa ol

mazı olarak görmelidirler. Kürtler birçok bakı mdan 

magdur olmalarına rağmen geçmişle yü7Jeşme gibi 

bir konuda pek hazırlıklı gönikmüyorlar. Henüz bu

nun kurumsal araçlarını yaratmış değiller. Devletin 

katı inkarcı tutumu bir neden ama bu durum sivil 

alanda yapılması gerekenierin önünde engel olma
malı. 

Buna henzer nedenlerden ötürü hakikat ve uzlaşı 

komisyon ları gibi iddialı bir girişimden kısa zaman

da sonuç alınması bekJenmemelidir. Bir ülkenin 

geçmişiyle yüzleşmesi süreci uzun zaman alabilir 

ama sabırla, inatla takip edilmesi gerekir. Biz bu yo

lun adını Ozur ve Telafi Gitişimi olarak düştindük. 

Başlangıçta büyük sözler yeri ne küçük ama zamanla 

kapsamlı sonuçla r doğurabitecek girişimler yapıla

bilir. Devlette ve toplumda soru işaretleri yapacak 

çalışmalar yapabiliriz. Bir toplumun dönüşümü önce 

soru işaretlerinin çoğalmasından başlar. ~ 
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Nusaybin (Nise 
ANI 

"Nasıurilerin büpık rneıropoliılık kenti ( NusaJ-bın ). canlı 
olarak surtannın içıne. ıık ılahıyat fakıllıesinin metafizik derı;

lerin ~lendigi bir üniverı;iıenin gırdıginı gordii .. 

].lABOURT 
Hocam Doç. Dr. Kaan Harun Ok ten 'e ... 

Adını Antik Yunan 'dan alan "Akademi'. Aristote
les ve Platon zamanında daha çok metafizik ve ahlak 
derslerinin okuruldugu okullara verilen bir isimdi. 
Bundan yıllaı· sonra Makedonyalı Büyük İskender'in 
(M.Ö. 356-323) IIelenizm adını verdigi. Yunan kUl
tür ve uygarlığını yayma si yaselinde büyük önem ver
diği. akaderniler, İskender'in ele geçirdigi yerlerde 
ilk kurdugu ya da kurdurttugu k'Urumların başında 
gelir. 

H elen iz m ve Sü ryan il er 

Büyük İskender'in Asya ve Afrika kıtalarını ele 
geçirmesi, Yunan kültür ve uygarlığının Doğu'da ya
yılmasına neden oldu. İ skender'in asıl amacı ele ge
çirdiği. memleketlerin kültürleri ile Yunan kUltür ve 
uygarlığı arasında bilimsel ve kültürel eklektizm sağ
lamaktı. Bu amaç doğrultusunda başta Mezopoıamya 

olmak üzere. bu memleketlere birçok Yunanlı bilim 
adamı ve filozof u yönlendiren ve bu filozoflar la yerel 
kultürdeki inançlan ve gelenekleri kaynaştıran bir 
kültür politikas ı doğrultusunda, 'Doğu'da birçok 
kent bilim ve felsefe akademilerine İslamın ortaya 
çıkışından çok daha önce sahip olmuş bulunuyordu. 
İçinde İskenderiye. Urfa (Urhoy), Harran. Gundi 
Şapur (Bet-La pat) gibi tarihi akademileri n bulundu
gu bu kentler. özellikle 5. ve 6. yüzyılda felsefi ve bi 
limsel üretim açısından büyük bir ivme kazandı. 

Bahsedilen kentlerin yanında, ismini bilmediğimiz 
yaklaşık 50 akademi bu yüzyıllarm kültür merkezleri 
işlevini görüyordu. Kurucularının çoğunun Süryani 
oldugu bu akademiler. Yunan kültürü ile Mezopo 
tamya kUltürü arasında önemli bir köpru işlevi gör
mekteydi. Bu eklektik düşün mirası : Helenistik kay
naklann Süryaniceye çeviris inden Kitab- ı Mukaddes 
yorumuna, Stoacı ve Yeni Platoneu düşüncelerin öğ
retilmesinden bu eserlerin Arapçaya aktarılmasına 
kadar pek çok düşünsel harekette öncü bir konum 
edin miştir. 

Büyük İskender· in bu Helenistik yayılma siyaseti 
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Me1opotamya topraklanna girmekte pek zorluk yaşa
ma mıştır. Öyle ki; İskender'in kurdurtıuğu İskende
riye Akademisi'nde Yunanca o kadar yerleşmiş bir 
konumdaydı ki. İskenderiye! i Yahudiler bile Tevrat'ı 
İbranice d eği l Yunanca okuyorlardı. Bu Helenistik 
yolculuğun hıı.lı ve başarılı geçmesinin en önemli 
nedenlerinden biri. Helenizm uygarlığının Yunan 
felsefesiyanında MısırveDogu'nun mistikdüşünce 

sine de fazlaca yer vermiş olnıası d ır. 

Akademiterin kurulduğu topraklar tarihsel olarak 
Nebati ha lkl arının yaşadıgı topraklar olmasının ya
nında . paganisl SUryanileri de banndırıyordu. Aslın
da bir nevi çok seslilik olarak da görülebilecek bu du
rum, akademilerin düşünsel7enginliğinin en önem 
li kaynaklanndan biri olarak görülebilir. Her biri ay
n alanlarda ünin verip, bilginler yetiştirmiş olsa da 
bu akademilerin okuttuğu ortak dersler de mevcut
tur. Başta Hermcneutik bilimi olmak üzere akademi
lerde okutulan dersler şunlardı: Yeni ve Eski Ahid 
yorumu. Ilat. Gramer. Şii r. Dünya Tarihi, Felsefe. 
Tıp, Fizik. Astronomi. Coğrafya. Matematik. Kimya. 
Mantık. özellikle Aristoteles eserlerinin çevirisi ve 
yorumu ... 

Bu dersler. bazı akademilerde tek bir uzmanlık 
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alanına yoğunlaşılarak. zamanın siyasal ve sosyal bi 
limler okutan akademilerine dönüşürken, bazıları da 
bu dönüşümü sadece ilahiyat alanında gerçekleştire 

rek zamanın ilahiyat fakültesi işlevini görmüştür. 
Bu akademilerden en önemlisi ve Süıyani kültüı·ü 

açısından bu önemi bugüne kadar koruyanı İ .S 300 
yıllannda kurulup. yaklaşık?. yüzyıla kadar varlığını 
sürdürmUş olan Nusaybin Akademisi'dir. 

Nusaybin Akademisi ve 

Nasturi aydınl anmas1 

M.S. 2. ve 4. yüzyıllarda Urfa kralları tarafından 
kurulmuş olan Urfa (Urhoy) Akademisi ile bağlantı

lı olan ve eğitmenlerinin çoğu Zenon'un 4?1 yılında 
bu akademi yi kapatmasından sonra Nusaybin 'e sığı
nan bilginlerden oluşan Nusaybin akademisi. Hıris

tiyanlık felsefesinin kaynaklarını oluşturacak birçok 
çahşmarun ilk yapıldığı merkezdir. Hıristiyanlık 
öncesinde pagan Süıyanilerin. Yahudilerin; Hıristi 
yanlık sonrasında ise Nasturilerin merkezi konu
mundan olan Nusaybin'e pek çok kaynakta bu özel 
liklerinden dolayı Wa Mdinat d Sukole (Bilgi Kenti) 

de denilmiştir. 
Antakya Akademisi'nin de kurucusu olan Mor Ya

kub tarafından Nusaybin'de ilk BırisLiyan Süryani 
Akademisi olma unvanını taşıyan bu okul, daha çok 
Mor Yakub'un ögı-encisi Mor Afrem ile adını duyur
muştur. Bu akademidc yaklaşık 28 yıl ders veren Mor 
Afrem, günümüze kadar gelernemiş birçok esere im
za attıgı söyleuse de. tarihe. dinine bağlı ahlaki kişi
l iği ve Heretiklere uyguladığı katı kurallarıyla geçmiş 
bir isimdir. Yaptığı Kitab-ı Mukaddes (Eski Ahid) 
yorumlarının sadece bir bölümü günümüze kalmış 
olan Mor Afrem'in bu yorumlarda sembolik bir dil 
den kaçınarak, daha çok Antakya ekolünün kullandı 

ğı açık seçik yorum biçimini tercih ermesi de onun 
bir düşüntirden çok ahlaki bir kişilik oldugunun en 
önemli göstergesidir. Bundan dolayı Mor Afrem. 
Sürya.ni tarihinde önemli bir din adaını olarak görül
se de. onun düşünsel mirasa pek bir katkısı olduğunu 
söylemek mümkün değildir. 

Akademi ye en parlak günlerini yaşatan ve Suryani 
bir bilgin olan Barhadbeshabba ·ya, ''Urfa ·nın ı.şı.ğı 

söndü: Nusaybin 'inki parladı .. dedirten Afrem' den 
sonra akademinin başına geçen Narsay'dır (399-
502). Önceleri UrfaAkademisi'nde eğitmenlikyapan 
Narsay, bu akademinin kapaLılması sonucu etrafın
daki Nasturi bilginleri de alarak Nusaybin·e gitmiş 

tir. Bu tarihten itibaren bir felsefe akademisi işlevi 
gören Nusaybin, bunun yanında Nasruriliğin doğu-

daki kaynaklan ve yayılması konusunda birincil kay
nak olma işlevi.ni bugüne kadar sürdürmüştür. 

Narsay okulun başına geçince, aynı dönemlerde 

n:m Hıristiyan dünyasına yayılınış olan Kristolojik 
(lsa' nın kimliği üzerine yoğunlaşan Hıristiyan teolo
jisi) tartışmalar. onun kişiliğinde Kusaybin Akade
misi'ne de girmiştir. Narsay'ın hacası olan ve Nastu
riliğin kurucusu olan N as tur, sonraki yüzyıllarda Hı

ristiyan dünyasında büyük bir kopuş yaratacak, bir
çok konsilin Lo planına nedeni olacak ve bahsettiği

miz akademilerin bir çoğunun kapatılmasına neden 
olacak i sa ' nın tabiatı ile ilgili tartışmayı ilk açanlar
dan biridir. 

Nastur'a göre, isa yaradılışı itiharıyla çift doğahdır. 
Onun bedeninde insani ve tanrısal öğeler bir araya 
gelmiştir. O hem Tanrı'nın hem de Meryem'in oğlu
dur. Nastur'un ortaya attığı bu görüş Hıristiyanlıktari

hi boyunca pek çok tartışmayı bünyesinde barındımuş 
ve büyük kopuşlara neden olmuştur. Nastur'un bu gö
rUşleri ortaya atmasındaki temel kaynak, Mepsuestiya 
piskoposu Theadar'un söyledikleridir. O, İsa 'yı bir in
san gibi görüyor ve onu Platon ya da Epikür'den ayır
mıyordu. Kastur, buradan yola çıkarak çift-doğablık 
sorununu ortaya attı. Meryem'in sadece saf bir insan 
doğurduğunu görüşünün temeline oturtan Nastur; 
Mesih 'in 30 yaşında vafiiz olduğunu ve ancak bu yolla 
tanrısal bir özelliğe sahip olduğunusavunmuştur. Tüm 
bunlardan dolayı İskenderiye okulunun savunduğu
nun tersine. Meryem'e Teotokos (Tanrı'nın annesi) 
denilemeyeceğini, onun ancak Kristokos (İsa'nın an
nesi) olabileceğini ortaya atmıştır. 

Nastur'un bu görüşleri uzun bir dönem boyunca 
Süryaniler arasında büyük bir hızla yayıldıysa da, 431 
yılında Efes'te toplanan Konsil'in, Nasrur·u bu gö

M.işlerinden dolayı aforoz etmesi ve ondan Patriklik 
rütbesini geri alması sonucunda yandaşlarım kaybet

miştir. 

Bu görüşlerin Urfa Akademisi sonrasında Narsay 
aracılığıyla Nusaybin Akademisi' nde temsili . bu aka
demiyi tüm bilim ve felsefe dünyası içind e ayrıcalık
lı bir konuma getirdi. Kastuı·i olmayanların girerne 
yeceği ve bu konuda çok sert kuralları olan Nusaybin 
Akademisi, Kitab-ı Mukaddes yorumu konusunda da 

diger akademilerden ayrılıyordu. Daha çok sembolik 
yorum yöntemini seçen bu akademi, bu yorumlarda 
da karı:ıak olaı·ak Aristoteles (Organon) ve Porfyri
us'un (lsagoj i) çalışmaları nı merkeze alıyordu . 

' Bilgi kenti ' ne çöke n karanlık 

Uzun süre hakim olan bu görüşlerden sonra aka-
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deminin başına linono'nun geçişiyle beraber başla

yan karışıkhklarla birçok insanın aforoz edilmesi ve 
sürütmesi sonucu akademı bir daha toparlanamaiDlş
tır. H non o. akademiye Narsay tarafından sokulan pa
ganisr karakteri i felsefenin insan l ar ı tapınmadan 

uzaklaşurdıgı ve mucizelere inanmaktan alıkoyduğu 
gerekçesiyle, Narsay"ın kişiliğinde Naslurili ğe karşı 

büyük bir savaş açtı. H no no ile birlikte etkisi azaltılan 
N arsay" ın görüşleri, o zamana kadar ·· Kur.sa l Ruhun Ci
tan ... "Dogu 'nun Dili", ''Öbrretmenler ·gr·etmeni.'' olarak 

anılan bu büyük 
bilginin ve bu 
bilgi kentinin 
karanlıga gömü] -

m esine 
oldu. 

neden 

Narsay. Hno

no'nun dediği gi
bi paganist ka 
raklerde bir fcl 

Tefsirin öncelikli bilim olması dolayısıyla akademi
deki en büyük unvan da Mfaşgono (Yorumcu) unvamy
dı. Aynı zamanda akademinin de başka nı olan yo
mmcu, teoloji dersleri başta olmak U zere Ki tab- ı 

Mukaddes yorumu ve Nastuıi inancına yönelik ıitü
elleri düı.enlemekle de yükürnlüydü. 

Helenistik kültür ve Süryani düşüncesini bir 
araya getiren ve bu birliktelikten pek çok önemli 
eserin çıkmasını sağlayan Nusaybin Akademisi bir 
yandan Aristoteles başta olmak üzere İslamiyede 

birlikte ortaya 
çıkan pek çok 
çevirinin ilk el
den sahibi olur
ken. diğer yan

dan Hıristiyan 

dünyasında bu 
güne kadar var

lığını sürdürmüş 

olan Kristolojik 
tartışmaların ilk 
mekanlarından 

biri olma özell i
ğine sahipti r . 

scfeyc sahiptir. 
Bunu, onun doga 
hakkındaki gö 
rüşlerinde gör
mek mürnl-ü n 

dür. Büyük bilgin 
bu somnu Nur ve 

Güneş imgeleri 
"v1 or Af re m 

Günümüzde 
küçük bir grup 
olarak tamnan 
Süryaniler: H ı 

ne başvurarak açıklar. Buna göre güneş. ışık ve sıcaklı

gı yansıtır. Bu ikisi de güneşin kendisinde bulunur. 
Güneş. ışık ve ısı özünde birdir ama fenomenal olarak 
bir çoklugu barındırır ki. bu üç biçimde yansır. Böyle 
ce Baba. Ogul ve Huh tek bir cevherdir. 

Narsay'ın Teodise sorunu üzerine söyledikleri de 
onu diğer akademi bilginlerinden ayrıcalıklı bir ye
re koyar. Narsay'a göre Tanrı her şeyi yoktan var et
miştir. insanın özündeki kötülüğün kaynağı başka 
bir madde vP-ya heyula değildir. Narsay'a göre kötü
lük rölaliftir ve insanın özünde de kötülük yoktur. 

Temelini Aristoıeles'te bulabileceğimiz bu düşünce 
Nusaybin Akademisi'ndeki Süryani ve Helenislik 

düşün kaynakJannın birleşimi açısından da oldukça 
çekicid ir. 

Akademinin egitim programına bakıld ıgı nda 

Narsay'ın görüşlerinin bu program lara yansıdığını 
da görmek mümkündür. Akademideki ilk makam 
Raban 'du. Türkçeye egitınen olarak çevirebileceği

miz bu kiş il er. egitim ve maddi iş l erden sorumlular

dı. Tarih, coğraı:ya. matematik, belağat bilimle rinde 
de egitim veren akademinin en önemli dersi lel'sirdi. 
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ristiyanlığın Dogu topraklarmda o luşumu ve yayıl 

masında birincil kaynakl arın sahiplerid irler. İsa'nın 
Tanrı'nın oglu hatta tanrı olma düşüncesinden önce 
onun doğasını sorgulayan ve bu yönde Hıristiyanlık 
felsefesini oluşturacak kaynaklarm yaratıcılarından 
olan Süryaniler. yüksek dereceli bir ilahiyat faJ..i.iltesi 
olan J\usaybinAkademisi'nde bu yönde pek çok eser 
vermişlerdir. Savaşlar ve yağmalardan d olayı günü
müze ancak birkaçı kalabilen bu eserler, sonrasında 
İslamın temel kaynakla rı olmuş ve günümüzde varo

lan Yunan. Arap- İslam ve Çağdaş Batı Düşüncesinin 
te m elini oluşturmuştur. Süryani uygarlığının yoru

mu aynı zamanda İslam uygarlığının da yorumudur 
ve bu uygarlığın yarattıklarını bilmeden. İslam uy
garlığını bilmek de olanaklı değildir . $ 

auicebe@yahoo. de 
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Barış gazeteciliği lüks bize! 

E S RA AR~ A \" (YRD. D OÇ. İ STANBUL B i LG i ÜN tV ER S 1 TF S 1 Ö CR ET 1 .\1 ÜYE~ 1) 
----------- -------------

l.hkcde bir çatışma veya kriz durumu hasıl oldu 

ğunda. çok satan popüler basından ve sansasyonel n· 

kanallarından uzaklaşıp, alternatif medyaya yöneli
yorum. Yaygın medyanın ''baskın söylemi''. fazlasıyla 

poleınikseL olgulara dayanmayan. partizan, ırkçı. 

cinsiyetçi ve daima resmi devlet söylemini yeniden 

üretir nitelikte. Bu baskın söylemi. daha çoJ.. Kürt 

meselesi. siyasal islam, Kemalizm ve ordu ile ilimili 

mcvzularda gözlemlemek mümkün. 
Oysa ki, alternatif medya. marjinalize edildiği. 

geniş halk kitleleri tarafında n (ne yazık ki) kabul 

görmedigi ve bir anlamda (neyse ki) yok sayıldığı 

için, aklı başmda cnformasyona ve analizlere ulaşa

bilmek için dogru adres. Benim alternatif medya ka 
nallarımdan birisi de İstanbul'da aylık olarak yayım

lanan RED dergisi. RED - reddiyeden geliyor- , kU çuk 

bir ekip tarafından çıkartılan. sol bir yayın. Yaygın 
medya içeriğinde rastlamadığımız ''sınıf. ''grev ... ''iş 

çi'', "e)-iem" sözetıklerinin sıklıkla yer aldığı. yan

profesyonel bir dergi. Uzatmayayım. buradan bir 

alıntıyla bu yazıya girmek meramım ... Derginin son 

sayısında Hakan Gülseven tarafından kaleme alınan 

bu yazıda. ''geçtigi.miz günlerde medyadaraşanan ve 

·nonnal' okurlann kolax kolay sezemeyecegı bir olaya" 

dikkat çekiliyor. Gerisi izninizlc. uzun da olsa. Hakan 

Gülseven 'in kaleminden: 
'Haniyet'in ve dolayısıyla Ertu.grul Öık·ok·an son 

gözdelerinden Soner Yalçın ile. 'ıliştirilmi-s · gazeteci Cü 

neyt Özdemir'in ortak internet sitesinde bir k-lip yayın 

landı. Bu arkadaşlar. 

yememiş. içmemiş, asker 

cenazeleri görüntüleri eş 

liğinde Radikal yazan. 

Yıldınm Türker'i hedef 

gosteren bir klip hazırla 

yıp sitelerine koymuştu. 

Evet. tam da milliy etçi 

histerinin her yanı sar

dığı. provokasyon koku 

lannın yiikseldigi an 

da ... Aklısdim sahibi. bi

ri de telefon açıp. bu işle 

rin i)i işler olmadığını. 

Yıldınm Türker'i açıkça 

hedef gosterdiklerini. o 

kLibi kaldırma lan gerektiğın i soylemış. Klip siteden kalk 

tı kalkmasına ama birdenbire dedıkodıı mekanizması 

işlemeye başladı. E, medyada dedikodu al ur da. son dö 

nemin magazin tosunıı Orar Egin eksık kalır mı? Muhte 

melen yakın dost./a rı Soner Yal çı. n ve CiLneyt Oıdem ir 'den 

almış haberi. hemenAkşam gazetesindeki koşesinde usru 

ortalu bir biçınıde Yıldınm Türker'e saldıran. ordu polı

pohlayan bir razı yazdı. 'Askere saidımıanın sagladıgı. 

ranı. başlı ı· lı yazıdan bir alıntı: 'Mesela o xaıarlardan 

biri Jıllard ır bir klişe tı.ıttunnuş ve hamaset edebiyatımn 

üzerine bir ka.riy er ınşa etmiş. En bayiık özelligi. askere 

olan düşmanlıgı. olmuş. Sozlerinde somut hiçbir şey yok. 

ama fomıiilü belli: Bir düşman bel/enecek ve ona könl 

korüne saldınlacak. Ve çogıı zaman bu Tark Silahlı Kuıı

vetleri olu1•or. · .. 

Akıl, man tık YC vicd a n sü1.geci r a fa! 

Oray Egin'in kastettiği yazı , Yıldı rım Türker'in 

PKK'ya esir düşen 8 Türk askerinin teslim alınma

sı ndan önceki bir yazısı. Türkcr, bahsi geçen yaıısın 

da (Sekiz genç esir. 29 Ekim. Radikal) şöyle diyor: ''Bu 

konuda konuşmaktan hiç hoşlannııyoruz. Bu sekiz genç 

adam bambaşka bir uzaya ışınlanmış gibi: sanki ara

mızda bildiginıiz hıçbir mesafe binmiyle ölçulemqecek 

bir uzaklık var. Onlar şehit olmadı. Onlar için topluca 

gözyaşı dökmek. hayatları için kaygılanmak birçok sa 

va.şse1·er için mü mkan degil. .. 

Burada dikkat çekilmesi gereken nokta. "savaşse -

verlik ··tir zannımca. 

Türker de. aslında yay
gın medya dışında ka 
lan ''öteki medya'' gibi, 

savaşsever medya için 
de marjinalize edilen, 

sözleri görmezden geli 
nen, lakin. bir o kadar 

da olgusal gerçekliğe ve 
vicdan filtresine da 

yandığı için. Oray Egin 
gibi genç savaşçı nefer
ler tarafından lekelen
mcye çalışılan bir ka 
lem. Gazeteciliğin nor

matif idealine baktlğı 

mızda. hep bir ~gerçek-
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lik··. "doğruluk... "tarafsızlık" vurgusu görürüz. Oysa 
ki, rasyonel hukuki otorite sistemini oturtamamış 
tüm ülkelerde olduğu gibi. Türkiye'de de gazetecilik
te alcı!. mantık. vicdan süzgecinden geçmiş haber ve 
yorumlara rastlamak güç. Türkiye gazetecilik gelene
ğinde varolan kemikleşmiş zihniyet, güce ve güçlüye 
tapınmak. hegemonyacı taleplere körü körüne boyun 
egmek üzerine kurulu. Bu açıdan bakıldığında. büyük 
hasınımızın ülkenin güneydoğusunda olup bitmekte 
olan olaylan algılayış ve yansıtış biçimiyle. farklı algı 
biçimlerine karşı ortaya koyduf,ru tepkileri ve savun
ma mekanizmasını an lamak daha kolay olabilir. 

Me dya, ' l in ç' in i d eol ojik aracı 

Hemen bir parantez açıp. büyük medyanın gün
dem belirleme gücü kadar, ikincil derecede gündem 
oluşturma potansiyeline de dikkat çekmek lazım. Şe
hit cenazeleri haberlerinin gündeme düşmesiyle he
men arkasından gelen milliyetçi, ırkçı medya söyle 
mine baktığımızda, eleştirilen. lanetlenen şeyin sa
dece "bölücu terör"le ibaret ka lmadığını. yaygın med
yanın ikincil ve üçüncül hedeflere yönelik noktaatış 

larını ustalıkla yaptığını görmek mümkün. Bunlar
dan birisi, hiç kuşkusuz. ''terör eşittir PKK, PKK eşittir 
Kurtler (hemen arkasından tüm bunlar eşittir DTP) ·· 

söylemidir. Bu söylem, Zeynep Gambetti'nin geç
mişte bir makalesinde çok güzel izah ettiği ., linç k'iil 
türü"nü harekete geçirmiş ve Türkiye'nin belli şe 
hirlerinde Kürt yurttaşiara (ve bu bahaneyle solcula
ra) yönelik şiddet eylemleri. linç girişimleri. saldırı
lar gerçekleşmiştir. Bu linç girişimlerinde yaygın 
medyanın rolü, sadece tahrik etmekle sınırlı degil
dir. Aynı ?amanda medya. devletin ideolojik aygıtı 
olarak belli bir etnik kökene sahip vatandaşiara yö
nelik eylemleri meşrulaştı ru nitelikte yayın yapmış 
tır. Bunu yaparken, aynı yukarıdaki örnekte olduğu 
gibi. kendisinden farklı görüş beyan etme cesaretini 
gösteren gazetecileri de hedefe oturtmuş ve onların 
başına gelebilecek her türlü musibeti bekler vaziyet 
almıştır. (Biz bu filmi maalesef Hrant Dink'in katle
dilmesi öncesi de görmüştük değil mi?) Belli hedef
lere yönelik şiddetin içsel leştir ilmesi. olağanlaştınl 
ması. meşrulaşurılması ve harekete geçirilmesi ze
mini, yaygın medya aracılığıyla yapıldığında sonu 
nerelere varır, onu tarih kitapları pek güzel izah eder. 
açıp arada sırada bakmakta fayda vardır. 

'Suç' meş rulaşt ırılıyor 

Şimdi. son günlerde moda olan şey, çeşitli üni
versitelerde gazetecilik dersi veren bizim gibi hoca-

M TtfOJ 

lara "barış gazeteciliği'' anlattırmak ... İyi güzel de. ba
rışı anlatmadan önce savaşın veya çatışmanın temel
lerine inmek. nedenlerini analiz etmek, sorgulamak 
gerekmez mi? Gazeteciligi-n en temel soruları olan 
kim, ne. nerede, ne zaman. nasıl. neden sorularını so
rarken, konuya ilişkin sadece tek tarafın. yani resını 
görüşün yanıtiarına yervermek yerine. karşıt düşün
cede olanların argümanlarını da anlamaya çalışmak 
gerekmez mi? Bizde olan ise tam tersi. Savaşırken 
ölen genç askerler üzerinden mil liyetçi duyguları ha

rckele geçirerek oy toplamaya çalışan siyasetçilerle, 
ölmeyen ama esir düşen askerler geri alınd ıgında 

'}wtulmalarına hiç de sevinemedim". diyen bakanla
rı n oldugu bir ülkede, bu irrasyonel ve kışlartıc ı söy
lemi alkışiayan ve her gün yeniden üreten bir basının 
olması kaçınılmaz. Türkiye basınının paradigması 

maalesef ortaya çılcışından bu yana akıl. mantık ve 
vicdan dengesinin -güç" ten yana ağır basması üzeri 
ne kurulu. Bütün bu olumsuzlukların yanında, basın 
emekçileri arasında profesyonelleşme gerçekleşme

diğindcn. ülkemizde yapılan gereğinden fada yerel 
kalmış bir gazetecilik. Türkiye'nin güneydoğusunda 
olup bilmekte olanların küresel güç odakları ve kUre 
sel çı karlarla bağlantısını kuramayan, kasaba poli ti 
kalarıyla. polisiye/askeri önlemlerin sürmekte olan 
çatışma ortamını sona erdirebileceğini sanan "ma
halle kabadayıları'' edasında köşe yazarlanmız, genel 
yayın yönetmenlerimiz var. Bu küresel dünyada yerel 
kalmış gazetecilerimiz, kışkırtılması en kolay duygu 
lardan olan milliyetçi duygular üzerinden kamuyu 
galeyana getirirken. bu ülkedeki hegemonyaya olan 
bağlılıklarını da bir kez daha tesci ll iyorlar adeta. Ama 
hayat başka şekillerde akıyor belli ki. Yine Yıldınm 
Türker' in dediği gibi. "Karanlık bir kışa gıriyoruz. Da

ra ldık, ufalandık. Olüm haberleri geliyor. Ölaler sayılı 

yordumıadan. Zafereyazılan ölüler. Yasa sayılan olaler. 

Dilimize kilit vurmaya ant içmiş ölüm. Ölümün sözcule

ri. Yoksıı l cenazeleri gösterişli törenlerle kaldırıhyor. Lin

çe kışkımlan öfkeli yoksullar düşman belletildilderi yok 

sullara saldınyor. onların evlerini taşlıyor. dakkantarım 

yağnıalıyor. Karakollarda tekdir edilip serbest bırakılı. 

yorlar. HassasiyetLeri resmi. kabul görüyor. öfkeleri meş

ru . .. Bu suçların meşrulaştırılması sürecinde büyük 
basının rolü büyük. Hatta bazen tek kışkırtıcı unsur 
basın. Gazeteciler. çatışmalarda taraf olarak yer aldı 
ğı, varolan gerçekliği farklı boyutlarıyla, tarihsel 
perspektiften. dengeli. adil ve eleştirel bir şekilde ele 
almadıkları müddetçe, bu ülkede barış gazeteciliğini 
anlatmak fazla lüks kaçar gibi geliyor bana. $ 
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harndi öz~ urt 
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Ölüseviciler! 

TEVFIK TAŞ ---------

PKK tarafından esir alınan askerlerin serbest bı- ' 

rakJiması Turkiye Cumhuriyeti Adaleı Bakanı :\ich 
rnctAli Şahin'i pek sevindirmedi. Adaletin sayın ba

kanı sözünü esirgemeden konuştu: "Kurtulduk/anna 
pek ;;eı·i.nrnedim. " 

kıyor ortaya. O rneğin bu saym adalet bakanlığı ko !tu

guııa sıçrayan bir önceki bakanın da. benzer özellik 

lerde oldugu. ondan öncekinin de pek ııevilirolınadı

gı gibi; bu dananışm tekil bir lıa.slet olamadıgıı11 

anımsıyorum . 

Yani, "tılselerdi daha i]iydi" dedi. 

Fotoğraf tam olarak ~udur: Bir ülkenin adaletin

dt>n sonımlu olan bir kişi. çocukları ölUnıün ağıından 

alınmış ana-babaların gözüne baka baka şunu söylü 

yordu: Çocuklarınız 

kurtarıldıgı için siz 

şimdi davul zurna 

çalıyorsunu:ı ama ... 

biz sizin oğlanların 

ölmesini istiyorduk 

aslında ... İ~e bakın 
ki bu sizin çocuklar 

hir anlamda ilahi 

emriınize uymayıp, , 

eRir duşttiler ve son · 

ra da. 1izelhkle De

mokratik 

Partisi' nin çağrısı ve 

girişimleriyle kıırta 

rı ldılar. 

••• 
Bir ulkenin ada

letindP.n sonımlu olan bir kişinin bu denli mOnase 

betsiz olanilmesi için, bazı nedenlerinin. hastalıkla

rının. takınularının olması gerekir. Örncgin adaletin 

sayın bakanının son derece kindar bir dindar oldu

gunu söyleyebilirim. Ama bu dediğim. askerlerin 

kurtarılması için çaba sarf eden tarafın DTP olma

sından öthrU, bir adama. askerlere ~neden olm ediniz" 

dedirtıneye yetecek bir neden değildir sanırım. Bile · 
miyoruın belki de ben gereğinden çok i)imscriın! .. 

••• 
Bir ada mm. çocuklarına kavuşma Revinci içinde 

ki ailelerin, sekiz gencinin yaşamı bagışianmış bır 

halkın yüzüne karşı "Allah kahretsin. neden lilmedi. ki 
bu hergeleler" dcr gibi. öyle buz gibi bakışlarla haka

bilmesi için, o adamın insanı insan yapan bazı önem

li değerlerinin ölmüş olması ya da \'anıpirleşıneye 

dognı evrim geç i riyor olması gerektiğini. dUşünüyo

nım. Aına sonra bu dUşlineemin yeterli olmadıgı çı -
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••• 
Adaletimizden sorumlu sayın bakanın "ölmedikle

rine pl'k serinmed im" demek yerine. bu gcıı~· insanla 

rın ~·aşamaları ve ailelerine geri verilmeleri için çaba 

~~~~ ... ,1 

gösteren ,.e bunu 

başaran DTP' li par 

lamenterlere neza· 

ket gereği teşekkür 

etmesini beklemek 

dogal bir davranış

tır. Bir bakan bu 

denli dogal bir dav

raııışı neden göslcr

mez. diye sordu 

gumda. sonıma mu

hatap ı:;cçtiğiııı bu 

şalısı yeterince tanı 

nıadı~ınıı ayrıınsa

dmı. Örneğin böyle 

zamanda tc:;;ekkUr 

edebilmek belli bir 

gorgiı)'ü. toplumsal 

sagduyııyu, yaşamın kıyınetine değin bazı değerleri 

\'C bütun bunları yerli yerinde gösterecek zekfıyı ge
rektirir ... 

Ben bu bakanda bunların var olup olmadığını bil

miyorum. 
••• 
Adalet kavramının kapitalist dünyada nelerin 

simgesi oldugıma ilişkin birçok kere yazıldı. çizildi, 

bu nedt•nle bunun üzerinde durmak istenıiyonım. 

Gelgelelim. "malki_.reıin temeli olaıı" bu adaletin ba-

, kaıılıgını yapan adamın. bu mülkiyet )iiceltnıe işini 

gereksiz bir savaşı körUklemeden yapabilmesi gibi 

bir olanağı daha varken. ölüme ve kana mtıracaata yö
nelmesi için patolojik bakımdan nekrofilya (ölü se-

• vici) olabilccegini olasılıklarını arasına koyuyorum. 

Ancak sonra bu patolojinin bir adam için değıl. han 

başka adamlar için de belirle)iCi olduğunu bulgulu

yorunı . 
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••• 
Evet. ölüsevicilik hayli zamandır bir ülkenin ne

redeyse tek degeri haline getirilmeye çalışılıyor. Ölü
sevicilik. CHP'si MHP'siyle. bir sığınak, bir varolma 
biçimi, bir ayakta kalma direği. bir geçimkapısı gibi 
işleniyor. 

Ölüseviciler, toplandıkları savaş meclisinde ~bu 
olaler yetmez. daha çok. daha çok gerekır, ~ dediler. 
Çünku ancak ölUseviciligin yüceldigi bir toplumu 
yönetecek kapasiteleri var. Çünkü bir ülkeyi doyası
ya yaşamak isteyen gençlik kuşaklarını yönetmek, 
başka bir akıl. insan inceliği. bilim ve barış çabası 
gerektirir .. . 

Öluseviciler sekiz askerin yaşamasından o denli 
incinmışler ki. bu gençlerin, sokakta gösterilecek 
"şehit mertebesine" ermemiş olmalan bu adamları 
öyle kızdırdı ki. çocukları hapse tıktılar ... Eminiz ki 
artık daha rahattırlar. Ve yine. anmadan geçmeyelim. 
sag kurtulan askerlere ilişkin olarak. "ıabut içınde 

gelselerdı daha ıyı olurdu~ şeklindeki .. dokunaklı" 
sözleriyle ölüsevicilikte katettigi yenı aşamayı 
yansıtan ünlü Dogu Perinçek de. şimdi Van Askeri 
Ceza ve Tutukevi'ndeki tutuklu askerlere gönül 
rahatlığıyla gardiyanlık yapabilir artık! 

• •• 
Ben bu cografyanın bir şairi olarak. savaşa kurban 

verilen bütün gençlerimizin acıamı canımın derin
liklerinde duyuyorum. Biz bu savaşa ragınen evine, 
sevdiğine kavuşmuş her gencin geçirmekte oldugu 
travmaların. bu toplumun çok uzun yıllarda ancak 
dindirebilecegi büyük bir acısı olacağının aynmın
dayız ve bu bakımdan da canmuz yanıyor. 

Ben, ölümden dönüp kavuşan insaniann gözünün 
içine bakarak ölümu bu kadar fütursuzca savunabilen 
bir adalet bakanının <fatıtaca@ adaletten bizı koruya 
cak bir adalete erişme dilegımi. bu savqın yaraladığı 
bütün halklarta paylaşmanın bir insanlık görevi oldu 
ğu nun bilinciyle diyorum ki: banş sizinle olsun ... O 

Gerorge Grou'un tablosu neredeyse 
hiçbir yoruma yer bırakmayacak 

denli açıktır. Bır fotoaraftır. Re881m 
savafa milyonlarca gencini veren bır 
ülkenin fotografım çelan.i, ve 11na 

tının olanca çarpıcıl~yla dunyanın 
gözUnUn önune dikmi4ttr. 

Bir savlif karannın alırunasını kimler 
hangi ölçUde temsil eder Maaada 
~an iki adam var; general ve 

onun ltulagına emırlen fısddayan ei 

Iab taecan Savaş kararuıuı alınaca81 
masada oturan politikacı tiplcriniıı 
kafalarını göreiiU)'OniZ ama masada 
kanlı bir blıç ve bayrak renkleriyle 
süslü bir haç var. Goıleri hap bir 

bayvan~z gazetelikten besle.umeye 
gidiyor. Maaanın ııltındald parmak 
~n arkasındakiler 88VIf brtıdan 

ve gınleri ba«Jı ~ adımuu 
attıgı anda da,ecek olan "yolhıga" 

baltan bır ıskelet. Bala,lannıız gene 
ralden ve silah ttlcc:anndan kurtulur 

kurtnlmaı. yanmıt yak.alını4 bir ül 
keniD tüten dumanlanm gorııyor 

Yıl J940mı? 

Yıl2007mı? 

Ül.ke faşızmin aavataii0Iilkledi8l Al 
manyamı? 

U1ke olUseYicililde fqizmin. ,overuz

mm at batı kofturdugtı Torkiye mi? 

Th'oJ 6'! 
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Hunermenda ku.rd ]ova n Hori: 

Min hest, raman u mijar li lavlavke har kir 

HEvPu \i:-;: KAK ZhnRt 

Lrııılavk riwcJ..~ckf wisa ye l·m ..rwe li kıjan ri·weka din lıigerine hem we 
hişk dike, lıem jl ew bı 1~•e re hişk dıbe. niyale.h·tikeke er:eb di rıavbera. 

wun her dıı n1.vekaıı de hcye ku mir·ov mcıtmrqi dıhıHe. 

Hunermenda kurd ]ot•aıı Hori ladaı•k l' xwe re weki sembol hilbijartı

ye iı dı berhenıen .ruıe de- bilyer çi dibe. bila bi be teqez figuren xıre giş 

di forma lavlavke de ıliıvene. Lı derdore JL we dibeıin hori)'a rengan. 

Horiya rengan ıı rcngcın gelek hcz d ike. behıir ji renge kesk. Kesk ıı bo 

we rengekijencgere. ]ı lıi/f weıi ew her rengen n11h. rengen berovnjiyen 

het• bi kar tirıe. 

tı'fi IIITIJ 

Tıı d ineazi weki lavlavk~ :rwe li çi bige 
rııır ii bikuji? An ten~ fonna ladavkc bala 

te dıkşine? 

\~'eld ı,,, t~ zanin lavlavk riwekrki 

balkeş cÜ tera XWC Ct<ICtik e.Ji ber we ji 
gele k hala min diJ..."Şine. Ez li ser lavlavki: 

geleki fikirim. Cı;) o, dikare hibe teşeye

ka w en e. bı b ibe ... gel o ew e di wene de 

lavlavk çi qas estetik Le? F..ı. gclek l'iki 

ri nı, min Jİ X"\\ C re lavlavkweki form h il 

bijart. ~lin best, raman u miJar le bar 

kir. ez dikarım bejim kır min lavlavk 

xwedi kir. Belki Lı~teki xcterebe ji, 1~ 
bel~ ku mirov liır bıfiJ...ire wisa ye. Lav

lavk lüı-kirina x·wc tiştc l,:u X\\ C li: dilefi 

ne dikuje. Eı dikari m pirtfıka John Stc 

ınbcck minak Lidim. ··~hşk lı Mirov-, 

lehcnge romane Lenniegrlekji mişkan 

ü tişti' şayik, ncrııı lıcz dıke, ev. hiskiri

na v.i p wan tiştan be hemde ı.:we be ji 

dibe sed e ma mirına v.an. Lavlavk ji ı iş

teki\\ isa ye. 

Boxax.firçe. tuval amure u·tneyan e. ]i 
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bo mijare/ç be wenandin dest. dil ıl h işe ]in an 

merekiferq dike a.n na.? 

Ferq dike. ji her k'l.ı zayend di hela pisi

kolojik de rastiya wi/e kese ya di nava ci

vake de diguherine ji. her .l'l.l hest ü ramane 

jineki u mereki na be wekihev. Ferq nake ji 
ber ku ıegiha hunermenditiye hineki za

yende ji hole radike. Ü ji xwe huner bela 

tişteki cn•aki ye hela zayendi de ji nikare 

ıekaı;eri bifikire. 

Ez dixwazim pirseka qlasik~ ji te bıpırsinı. 

Cardirı ger tu bih<ı ta dirıye te dixwest bi çi bı

lebıki)'a. eu· ıl disa wen.e bü_ra. an na? 

Ere ew e d isa wenebuya. Hiskirina wc ne 

di dile min de blıye evineke jeneger, ne ca-

rek din. deh caren din ez bihatima dinyayc 
ez c disa bi wcneyan re hilebikiyama. 

J i bo hunermendeki le se ti.şte ku tu pir gi
ring dibtni ango tu. bıtil?jt ev her se ti$t ıurıebe 
rıabe çı. ne? 

li bo ku mirov hibe hunermenclek dive 

mirov ferqa van her se tiştan bizanc; yek 

sekin. didu şewe. sise berhemdari di nava 

bclıremdariye de ji se tişt hene ku ew ji tu

nebin we jı :-.:we berhemek ru cari derneke

ve ev ji best. ra man ü xebat. 

Bi qas~ ku ez dizani m bı sed an wenexerı ıe 
lıen.e ıi her berherrıe hunerrnerıdekfle li ber dile 
warı şmrı in. Berhenıeke te ;-a ku h eri zede tu 

j~ hez dih:i kija rı e? 

fİI'OJ 69 
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.C.ok_man tPofat Parola Operasyone 
Lokman Polat 

Weşanen Helwe~t 

Du ajanen teşkilata PA

RASTINe di girtina Saddam 

de çi rol girtin, çi pek anin tı 

Saddam çawa hate girtin? 

Di ve romane de serpeha

tiyen endamen teşkilata ffPA

RASTIN"e hene. Pirtük bi 

şeweyeke maceraye fı bi heye-

can hatiye nivisin fı heıikbar e. Büyeren ku ten qalkirin, 

mirov dixe heyecane fı xwendevan bi meraq xwe bi heri

kandina pirtüke re berdidin tı pirtüke dixwinin. 

Di ve pirtüke de, tişteke balkeş ji ev e ku; niviskar bi 

şeweya romane belısa girtina Saddam Huseyin fı kuştina 

herdu kuren w'i dike. Ev beşa şere Iraqe, tekçuna ordiya 

curnhuri ya Saddam. girtina kesen sereke yen partiya Baas 

ü birevebire n dewleta Iraq e ü girtina Saddam Huseyin de di 

nav raya gişti a kurdan de nav fı deng bide. 

H üne ve pirtüke bi dilxweşi, le bi heyecan bixwinin. 

Eski 

Diyarbakır ' da 

Hayat 
M. Şefik Korkusuz 

Kenı Yayın/4n 

Diyarbakır' ı birçok yönüyle 

anlatmaya çalışan yazar, "Bazı 

günlerde beled,ye zabıtalan 

sabahlan saat 10-10:30 

sıralannda ellerindeki teneke 

boraıanlarla sağa sola giderek 

ş6yle anons yapar!annış: 'Sıcaglar baş!ad,iii. herkes 

bodnmlaraaaa. · Ikindi vakıine yakın bir zamanda J'ne: 

'dışari çıhabılırsmız ·diye çağn yaparlamıış. •· 

Diyarbakır yemeklerinin de meşhur olduğunu dile 

getiren Korkusuz, "Diya.rbekir mtLLfağınm ortak 6ıelıiği. bol 

baharatlı o!uşudur" diyor. Değişik yemek örnekleri ve 

malzemelerinin sunulduğu kitapta. Diyarbakır tipiemeleri 

de ilginçlikleriyle karşımıza çıkıyor. 

Diyarbakır' ın kültür ve eğitim alanında da önemli bir yeri 

olduğunu belirten yazar. "Diyarbekir gibi bir şehirde bir dönem 

bir milyon kırk bin ciıt kitaplık bir kütüphanenin varlığı "ndan 

bahsediyor. 

f" ri 11 h rıı u: ı/, 

12 CD'yen 
Mezher Xeliqi 

Erıstftuya Kelepiıra Kı~rdi 

Allıuma Mezher Xeliqi. ku 

ji 12 CD'yan pek te. stranen 

di navbera salen 1958 ü 1998 

de di nave de digire. Albüm, di nav qalikeki niijen de hatiye 

çapkirin tı neziki 140 stranan bi xwe ve digire, ku ji beste ü 

meqaman pek ten. Her wiha kitebçeyek ji bi albume ve ye 

ku bi kurmanciya jer1n u jorin, farisi u ingilizi jiyanameya 

hunermend te de hatiye nivisandin il her weld din 

kurtejiyana wan hunermandan ji te de heye ku mamostetl u 
hevkariya Mezher Xeliqi kirine. 

Şerefname 

Şerefxane Bedlisi 

WeşanenAPesta 

Mire Bedlise Şerefxane 

Bedlisi di sala 1597'an de ni

visandina "Şerefname"ye bi 

farisi ternam dike. "Şerefna

me"ya ku li ser diroka began, 

begitiyen kurdan, diroka 

kurdan e di nav klasiken kur

di de cih digire. Bedltsi di de

ma nivisandina pirtüke de hin minyaruran çedike ü bi van 

hin buyeran nişan dide; wan ji di "Şerefname"ye de bi cih 

dike. Niha Şerefnameya Şerefxane Bedlisi bi wergera Ziya 

Avci bi ye k çapa taybet yekji ya nonnal bi du çapanjiAves

taye derket. 

8 CD'yen 
Mihemed Arife Ciziri 

Erıstituya Kelepüre Ku.rdi 

Albuma Mihemed Arife 

Ciziri, ku ji 8 CD'yan pek te. 

di nav qalikeki nfıjen de 

hatiye çapkirin u zedetiri 100 

stran ll lawik te de ne. ku 

hindek ji wan weki meqam u beste du caran hatine gotirı. 

Her wiha broşfırek ji digel albume hatiye belavkirin ku 

jiyanameya Mihemed Arife Ciziri bi kunnanciya jorin u 
jerin te de cih digire. 

Hunennend Mihemed Arife Cizirt ku di nav muzika 

kurdi de xedi ciheke giring e. di peş de we beşa duyem a 

albume ji be belavkirin. 
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Dijbera ' 

Dem 

Zimane we
lateki 

Pir.girek 

denge 
hcy,ancn 

girs 

ro ni 

ıiyc nınc kirin 

l\ as. ıişuı te 
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1 1 

Oykü Yar1şmas1 

BARISI AN LATIN! 
EVRENSEL KÜL TÜR ve TIROJ dergileri Barış ve Kardeşlik konulu bir öykü 
yarışması düzenliyor. Türkçe ve Kürtçe olarak iki dilde yapılacak olan yarışma, 
Kürt ve Türk halkları arasında barış ve kardeşliğin edebiyat yoluyla daha güçlü 
hissedilmesini, Kürtçe ve Türkçe edebiyata genç isimler kazandırmayı hedefliyor. 

KATILIM KOŞULLARI 
1. Yarışmanın son başvuru tarihi 1 Subat 2008'dir. 
2. Yarışmaya katılacak eserler daha önce yayımlanmamış olmalıdır. 
3. Yarışmaya yurtiçi ve yurtdışından herkes katılabilir. 
4. Katılım en fazla üç (31 eserle sınırlandırılmıştır, sayfa sınırlaması yoktur. 
5. Yarışmaya katılacak öyküleri n 'Barış ve Kardeşlik'temalı olması gerekmektedir. 
6. Yarışma Kürtçe (Kurmanci lehçesil ve Türkçe olarak iki dilde yapılacaktır. Yarışmaya 
gönderilen eserler diline göre Türkçe ya da Kürtçe jüri tarafından değerlendir i lecektir. 

7. Her yarışmacı eserini 8 nüsha olarak çoğaltılmış halde ve bununla birlikte metni içeren 
cd'yi aşağıdaki adrese elden veya postayla gönderecektir. Gönderilecek zarfın üzerine: 

'BARI$1 ANLATIN! Öykü Yarışması Jürisi'ne 
Eskişehir Mahallesi Dolapdere Caddesi Karabatak Sokak No: 31 Şişli iSTANBUL 
yazılacak. Adrese ulaşan eserlerin sahiplerine, e-mail yoluyla eserin ulaştığı bild irilecektir. 

8. Yarışmacılar gerçek isimleriyle katılacaklardır. Bu nedenle eserin üzerinde yarışmacının 
gerçek kimlik bilgileri yer almayacaktır. Yar ışmacının katıldığı eser ya da eserlerin adı, 
yarışmacının ad, soyad, telefon (cep, ev, i şi. adres ve e-mail bilgilerin i içeren ayrı bir dosya, 
kapalı zarf içinde esere iliştirilecektir. 
9. Yarışmada dereceye girenlere Evrensel Basım Yayın tarafından yayınlanmış kitaplardan 
oluşan bir set ödül olarak verilecektir. 
1 O. Sonuçlar 1 Mart 2008 tarihinde açıklanacak, ödüller ise 23 Mart 2008 tarihinde düzenlenecek 
törenle sahiplerine verilecektir. 
11. Jüri 'nin yayımlanmaya uygun bulduğu eser veya eserler Evrensel Basım Yayın tarafından 
kitaplaştı rı lacaktır. Yayımlanacak eser veya eserler için ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. 
Yarışmaya katılan eserler hiçbir koşulda iade edilmez. Eserler Evrensel Kültür ve nroj 
dergileri tarafından yayınlanabilir. 
12. Yarışmaya Jüri üyelerinin birinci dereceden akrabaları katılamaz. 

YARIŞMA JÜRiLERi 

KÜRTÇE: 
Hasan Kaya, Receb Dildar, Ayhan Geveri, Fevzi Bilge, Fehim Işık. 

TÜRKÇE: 
Aydın Çubukçu, Adnan Özyalçıner, Sennur Sezer, Özcan Kara bulut, Gökhan 
Cengizhan, Zeynep Aliye, Tuncer Uçarol. 
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