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Peşbaziya

Cirokan
A

QALA ASTIYE Bl KIN!
Evrensel Kultur uTiroj peşbaziyeke çirakan bi mijara Aşti Cı Biratili dar dixin. Peşbaziya
ku bi zimane kurdl tirkl bi du zimanan te li dar xistin, bi awayek xurt hiskirina aşti
Cı biratiya gelan a bi reya wejeye ji xwe re d ike hedef; di heman deme de dike ku naven
ciwan ji bo wejeya kurdl tirkl derxe hale .
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SERTEN PESBAZIYE
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1- Seriledana dawi ya peşbaziye 01 .05.2008 e.
2- Serhemen ku ji bo peşbaziye bene şandin dive bere Li ciheke nehatibin weşandin.
3- Ji welat Q derveyi welat her kes dikare beşdarl peşbaziye bi be.
4- Kesek herl zede dikare bi se berheman beşdarl peşbaziye bibe.
5- Serhemen ku ji bo peşbaziye bene şandin dive Li ser mijara 'Aşti Q Biratl' bin.
6- Serhemen ku ji bo peşbaziye bene şandin dive bi kurdl! kurmancil Q tirkl bin . Serhemen
ku ji bo peşbaziye ben e şandin de juriya tirkl yan kurdili gor zimane berheme binirxlne.
7- Beşdar dive berhema (berhemen) xwe hem bixe nav CD'yeke Q hem jl bid in prlntir bi
awayekl ser kaxiz, wekl8 kopl bişlne ve navnlşane :

Ji bo Peşbaziya Cirokana 'QALA ASTIYE Bl KIN ',
Eskişehir Mahallesi Dolapdere Caddesi Karabatak Sokak No: 31 Şişli iSTANBUL
Dema berhemen ku hatibin şandin bigihljin ber deste me eme bi reya e-maile bersive bid in.
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8- Beşdar de bi nave xwe ye rastln beşdar bi bin le dive nav Q paşnave xwe, nave berheme
lberheman), tevi navnlşana xwe digel nimreya telefone lnimreya teletona mal, kar Qa destan)
Q navnlşana e-maile bi awayeke cihe bixin nava zertek Qtevi dosyaye bişinin .
9- Serhemen ku bi kevin dereceye de Evrensel Basım Yayın seteke ji pirtuken xwe wekl xelat
bide xwediye/a berheme.
1O- Encamen peşbaziye de di 1'e Gulan 2008'an de bene eşkerekirin Q di 14'ye POşper 2008'an
de jl de bi merasimeke xelat be ne dayln.
11- Serhem an berhmen ku jurl ji bo weşandine guncan bi bine de ji aliye Evrensel Basım ve
weki pirtOk be ne weşandin. Ji bo ve yeke de telif ji bo xwediye/a berheme neye dayin. Serhemen
ku ji bo peşbaziye hatibi n şandin bi tu awayl de bi paş ve li xwediye/a we neye vegerandin.
Kova ra Evrensel Kültür an kovaranroje xwedl maf e ku van berheman biweşlne.
12- Xizmen nez yen endamen juriye nikarin beşdarl peşbaziye bi bin.
ENDAMEN JURIYE :
KURDi:

w

Hasan Kaya, Receb Dildar, Ayhan Geverl, Fewzl Bilge, Fehlm

Işık .

TIR KI:

Aydın Çubukçu, Adnan Özyalçıner, Sennur Sezer, Özcan Karabulut, Gökhan Ceng izhan, Zeynep Aliye .

Tebln: Ji ber rexneyen ku der bare kurtbuna demadi navbera Ilankirina peşbaziya çlrokan Q dema
teslimkirina çlrokan de, me dema dawln a beşdarbOna drokan bi paş de avet ı ·e Gulana 2008"an.
Not: Öykü yarışmamızın ilanı ile öykülerin teslim tarihi arasındaki sürenin kısa olduğu konusunda
gelen uyarılar doğrultusunda yarışmaya katılımın son tarihi 1 Mayıs 200Tye ertelenmişt i r.

Bir sanatçıdan fıulasıdır Araın Tigran Şerefname 'de ıninyatür tablolar -

/i hunemıendeki zedetir e Aram Tigran- Gana.yAsl.an
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Tabloyen Mınyatuıi yerı Şerefrıameye- Doç. Dr. Kadri Yıldınm

Kürt Sorununa 'pratik' balo.ş - Nerineke 'paratik· ali Pirsgireka Kurd
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NanmAlprnan
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Auslander beg dibe tUrist - Auslander beş turist oluyor- Helim Yüsiv
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Taciz- Linç - NuraySancar
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Besike - Besike 'nın Ezgisi - Veysel Oıunç

Na~ibend il i k, 'ka.l p dinli' politikacılık -Polıtıkaya Nakştbendıtt a 'bi dil olı' - Atakan Mah ir

Bi Lal Laleş u Dilawer Zeraq re hevpeyvin - LaL Uıleş ve DiLawer Zeraq ile röportaj
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da bir romanııı hatırlatt.ıklan ...
Vecdı

bo Vaspurakan an jı tiştffi romaneki vedıbeje...

Erbay

Çeqlo - Çiya Mazi

Dosya:

i.o

La.wıeyeke Ji
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'Dogı.ı 'nun KaLkınması ·söylem

mi, çözüm mü?

Nevzat Onakan. Nurcan Baysal. SadıkAytekin. Omer Leventoglı,,
Sibel Oıbudun, !smail Beşikçi, Haseyin Deniz. Mustafa Sönmez
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Handan Çaglayan

Zaroken Karker
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Çocuk İşçiler... İşçi Çocuklar- Karkererı zarok...

.14

17

Di edebiyate de post- modernlzın - Edebiyatta post-modernizm- Lokman Polaı

Vaspura.kan'aAgıtya

rg

Klaına

AKP Aleviligi de çü.rütmeye çalışıyor - AKP d ike Elewiti ji xira bike - Erdogan Aydın
H eq - Hak -

Şevger Çiya

Bölgesel Asgari Ücret - Mehaneya Asgan ya Heremi-Yusuf Karataş
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Ezgı ve

oykülerimizden bır demet -

---------

Roşan

62

Lezgin

64
66

serdema Osman.i de]ınen Kıırd Mustafa Akyol
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Oryantalizmdc 'Türkiye Örnegi' - Di Oryantalizme de 'Minaka Tirkiyeye'- BarışAvşar
Pirtiik -

Mu:ıik

- Kitap-

67
71

Maıik

72

Bulmaca - Xaçepirs

Helbest - Ş ür: Nevzat

58
60

Ka ew kcştiyen nu! - Nerede o yeni gemi!-Azad Ronakbar
Osmanlı 'da Kürt Kadını - Di

51
56

Zi man e :ıikmaki u perwerdehi - Anadil ve egıtim -Adar ]iyan.
Ta.ıll Estaniki
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Valen. DiLxwaz Herdem.

Ferıan Şer
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Wrneye Berge (Kapak Resmı): lbrahım. ÇifıçioğLu ( YalııızLıgo.. Direıı~e. Hüzne merhaba)
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Sal: 5 llejma"' 30 1 15 RaMndan - 15 Adar 2008

J

Yıl : 5 Sayı: 30

ı 5 Ocak - ı 5

Mart 2008

Iki Aylık KilitUn-e Sanat Dergisi
Kultursan Kühllt S.ıuı Eıkınlıldcn ve Org:ınıusyon A Ş Adına
Salubı: Cevnye Aydın
Berpın;t l\'ıY1suan Bolenı Ulwı Yaınlleri Mudurtı: Buleuı Ulus

Kovu• Ou Melll Çandeyi Hııneri
Li Ser NI\ e -KulıOnan Kolıtır Sorun Etleinlikleri ve Organuasyon A.Ş.·
Xwrdi: Cıovnyr Aydın

Navnltan (Adres) E.,k:i,ehir Malı. Dolapdere Cad. Kar:ıbaıa.k Sol<. 'ola 31

ŞışiJ 1 Istanbul Telefon 0212 247 65 17 Fab 0212 247 24 6 1

Ntlneriya Diyarbekir / Di),...bakırTe.ınailciligi: l sbııyon Caddeoi 0-.Jem Apı. No: 16 Kat 1 o, 2 Yayın Tilrtl Yerel Surclı
,-,b: www ııropıet· c mail: tirojdcrgisi~gmai.l.eom, ınfo@rıroj.neı Çap:ıı::ıne / Ba.ıılcı: Ezgi Matbaactlık Sanayı Caddes ı Altay Sokak No: LO Çobo11çeşmc 1 Yenıbosna lSTAr>. BUL.
Belnkirin 1 Dağı!:ı= Yay-S•t · Abone K..,.uııarı: 6 sayı: 20 YTL .• 12 sayı: 40 YTL.
Posın Çrki ll esabı: Songııl Özkan. 666 748/Sirkeci- lsıanbul ·Banka Hesabı. Song\ll Otkan. Iş Bankası Kuleılı bı Şııbrsı 1078 Ol 74?011

Bir sanatçıdan faz lasıdır

ARAM TİGRAN
GüNAY ASLAN

Ağustos ayında

Irak Kürdistanı'nda Kültür
Konferansı

konfe-
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ransta sanatçı
Aram Tigran'a
Kürt kültürüne
yaptığı katkılardan dolayı 'Onur Ödülü' verilmesi karan alınmıştı. 3 Aralık 2007 akşamı kültür merkezinde bu amaçla düzenlenecek törene katıimam ve
Aram'ınmüziği üzerine bir konuşma yapmam iste niyordu.
Söz konusu Aram olunca. onun görkemli sanatı
önünde saygıyla eğilrnekten başka ne yapılabilir ki ...
Zira. kendimi bildi m bileli, yolu m, h ayatımın hemen her aşamasında bir biçimde Aram'la kesişiyor.
Onun adı, yolu sevdarlan ve kavgadan geçen. yürekleri ellerinde mücadele eden diğer insanlar gibi, benim için de çok şey ifade ediyor.
Ne de olsa, o, içimizde yankılamp duran hayata ve
insana dair bütün seslerin toplamı anlamına geliyor.
Ara m. nev- i şahsına münhasır sanatsal özellikleri ve
halklann özgürce bir arada yaşama istenci doğrultu
sundaki katkılanyla 'bir sanatçıdan fazlası' tanımını
hak ediyor.
Nağmelerinefendisi, ezgilerin bilgesi, gönüllerin
fetihçisidir Aram...
Enstrür:rian, dil ve duygu zengin1iğiyle Kurt müziğinde sınırların ötesinde bir ekol yaratmış olan
Aram'm ezgileri ulaştığı her yürekte derin izler bıra
kıyor. Sevmeyi ve direnmeyi yücelten: hayatı aşk ve
özgürlük değerleriyle anlamlı kılıp kutsayan Aram 'ın
ezgileri insana müthiş bir coşku ve dayanma gücü ve-
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latıyor.

Kılıç artığı'

bir Ermeni

çocuğu

Aram Tigran bir Ermeni' dir ...
O. Ermeni müziğinin temel yapı taşı olan Aşug
geleneğinin seçkin bir temsilcisidir. Ermeni aşıkJa
nnın piri sayılan ve insanlığın kültür hazinesine
önemli bir miras bırakan Sayat Nova ve Aşug Cıvan 'ın
takipçisi, çağımızın en önemli Ermeni kökenli Kürt
aşığıdır.

Sayat Nova ve Aşug Cıvan gibi seçkin Ermeni
aşıkları, Ermeni toplumunun dilsel ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağladılar. Aram onların yarattığı değerleri özümseyip geliştirdi. Bunları Kürt
kültürüyle harmanladı. Ezgileriyle Kürt dili ve edebi-
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yapmış,

riyor. Onun müziğindeki estetik derinlik, direngenlik, zenginlik ve içtenlik yıllar yılıdır hem ruhumuzu
besliyor. hem de parlak bir ışık gibi yolumuzu aydın
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Kasım

içinde Köln'deki Baran Kültür
Merkezi'nden
bir davet aldım.
Mezopotamya
Demokratik
Kültür Hareketi
(TEV - ÇAND)

yatım zenginleştirdi.

Aram, geleneksel Ermeni ve Kurt müziğinden
ancak bununla yetinmemiş, onları geliş 
tirmiş. bu yolda önemli eserler üretmiştir. Kurt kül türünün kaynaklarına inmiş, tarihin akışı içindeki
ozanlan ve dengbejleri yakından incelemiştir. Erme ni olmasına ve bu bilinci en ileri seviyede taşımasına
rağmen yaşadığı coğrafyanın kadim kültürü olan Kürt
kültürüyle bütünleşmeyi de başarmış biridir.
Suriye Kürdistanı'nda dünyaya geldiği ve 30'lu
yaşlarının başına kadar Kürtlerle iç içe yaşadığı için
Ermeni kültürü gibi Kürt kültürünü de derinden
özümsemiş, bununla da yetinmemiş. kendisini Kürt
müziğin e damgasını vuracak kadar da geliştirmiştir.
Kürtlerle Ermenilerin birbirlerinden etkilendikleri ve zaman içerisinde ortak bir kültür yarattıkları
biliniyor. Bu bir gerçektir. Aramda böylesi bir ortak
kültürün ürünü; halklarımızın ortak değeridir. Klasik Ermeni ve Kürt müziğiyle beslenmiş , yeteneğini
bu iki damardan aldığı gıdayla geliştirmiş olan Aram.
geleneksel müzikten çok şey aldığı gibi, ona çok şey
de katmış bir sanatçımızdır.
Garzan çocuğudur Aram .. .
O da asrın en büyük Ermeni kökenli Kürt sanatçı 
sı olan Karapet e Xaço gibi Garzanlıdır.
beslenmiş,

Aram. bu türden önerilere açıktır. Adama şiiri
etkili bulursa üzerinde çalışacağını söy
ler. Bizimki dün gece yazdığı şiiri yana yakıla okumaya başlar:
okumasını.

ez kal k irim dı cwam (Bem yaşlandırdın sen daha gençsin)
le ez .ıortbum tu baş zanı <ben de gençtım Iyi. bilırsın)
pele do.ra mın te weşand (ağac~mın yapraklanm sen doktun)
bahar çu ıe pa]'iz ani (bahar gıttı sen gu.zıt getırdın .. .)

Acılı

ve hüzünlü
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Aram duyduklarından etkilenir ve cümhüşünü
eline alır. Adama şiirini yeniden okuhır. Bir, iki. üç
derken şiire uygun bir nağme bulur ve dillerden düş
meyen Ez kalkirim parçası orada böyle yaratılır.
toprağımızın

sesi

Hayatın içindeki insanlar gibi masal kahramaolada Aram'ın önemli kaynakları arasındadır.
Dengbejlerin türküleri gibi cirokbejlerin öykülerinden de yararlanır. Bundan olsa gerek geniş bir re pertuvan vardır. Dilden dile dolaşan, nesilden nesile
aktarılan SOO'ü aşkın parça ... Kaybolup gidenlerin,
zamanında kayda alınamayan eserlerinin sayısı ise
bilinmiyor.
Öte yandan Aram'ın ezgileri daha müzik başlar
başlamaz tanınır. Herkes Araın'ın müzigini deyim
yerindeyse uzak'tan bile tanır.
Aram'ı Kürt dünyasına tanıtansa Erivan Radyo
su'dur. Kürtlerin on yıllarca kulak kabartıklan Erivan Radyosu. Aram'ı, dogudan batıya. güneyden ku zeye bütün Kürtlerin yüreklerine ulaştırdı. Onun
orada saygın biryer edinmesine aracı oldu.
1934'te Suriye'de doğan Aram, 1966 yılında Ermenistao'a gider. Aynı yıl Karapete Xaço, Seyda Şe
medin ve Susika Simo gibi ünlü sanatçıtarla birlikte
Erivan Radyosu'nda çalışmaya başlar. 1985 yılına
kadar Erivan Radyosu'nda çalışır. l990'da Avrupa'ya
çıkar. Yunanistan'a yerleşir. Halen bu ülkede yaşa
rı
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O da Xaço gibi 'kılıç artığı.' bir ailenin evladıdır .
Karapete Xaço Batmanlı, Aram Sasonludur. Ermeni
katliamında canını kurtarabilen ender insanlar arasında Aram 'ın babası Tigran da vardır. Tigran,
1915'te yaşayan soykırımdan şans eseri kurtulur ve
Suriye'ye sıgınır. Kamişlo kentine yerleşir ve aradan
bir süre geçtikten sonra da duvar ustası olarak hayatını kazanmaya çalışır.
Tigran, Kamişlo 'da kendisi gibi Sason 'dan sürgün
edilen Ermenı bir kadınla evlenir. Bu evlilikten
Aram dünyaya gelir.
15 Ocak 1934'te dünyaya gözlerini açar açmaz,
kulaklarında sürekli duyacagı ve onda derin iz bıra
ka cak olan bir ses duyar. Babası oğlunun kulağına bir
Ermeni ezgisi okur. Araın hayata babasının sesiyle
başlar. Devam eden gün. ay ve yıllardayanık sesli habası oglu için sürekli Ermeni ezgileri dillendirir.
Tigran aile içindeki eğlencelerde. dost meclislerinde
ve iş yerinde; fırsat bulduğu her yerde içindeki yangınları dışarı atmaya. acısını dillendirmeye çalışır.
Aram bundan çok etkilenir. Müziğe yönelir. Babası
na eşlik etmeye, ondan duyduklarını onunla birlikte
söylemeye çalışır.
Günlerden bir gün Tigran, oğluAram'ın eline bir
çümbüş hıtuşhırur ve, ''haydi" der. "hayat senı bekliyor... "
Eline tutuşhırulan cümbüş aynı zamandaAram'ın
iş teknesidir. Bu yolla ailenin geçimine katkıda bulunması gerekmektedir... Önce düğünlerde iş hıtar.
Kısa sürede düğünleri n ve giderek de aşiret divanha
nelerinın aranan ismi olur. Daha 20'sine varmamış
tırancak Suriye Kürdistanı'nda tanınan bir sanatçı
olmuştur. Köyden köye, şehirden şehire gider gelir.
Gittiği her yeri de deyim yerindeyse fetbeder. Onun
bayatı balkın içinde geçer. Ezgilerini halkla birlikte
üretir. Onların şiirleri ni, söylencelerini, acılı yaşam
öykülerini besteleyip dillendirir ...
Halktan aldıgını bir kuyumcu titizliğiyle işler ve
halka geri verir.
Ez kal kirim

her ezgisinın ayrı bir hikayesi vardır.
Onun her ezgisi dinleyenlerine hayata ve insana dair
sanatsal açıdan estetik, duygusal olarak da etkileyici
bir öykü anlatır. Ez kal kirim de böyle bir ezgidir.
Günlerden bir gün. Suriyeli bir Kürt köylüsü Araın'ı
ziyarete gelir. KöylünUn morali oldukça bozuktur.
Bezgin bir haldedir. Dün gece karısıyla tartışmıştır.
Tartışmadan sonra da yaşadıgı duygulan ak kagtda
geçirmiş tir.
"Ustadım" der, "du n gece bir şıir yazdım, senin bıı
nu bestelemenı i~tiyorurn."

w

Aram'ın

maktadır.

Ermenice ve Kürtçenin yanı sıra, Arapça, Asuri
Süryanice, Zazaca, Yunanca ve Türkçe besteler yap
maktadır.

Çok yönlü. çok kültürlü bir sanatçıdır. Onun sesi
ve hüzünlü topragımızın sesidir. DizgınJenemez
Fırat, çıglık çığlığa Dicle'dir. Doruklan karlı ve kanlı

acılı

Ararat'tır.

Özgürlük kavgasıdır. başkaldırıdır. Ve elbette
aşktır Ara m ...
Yarım kalmış sevdadır. Aşkın,

sonsuzlugun çö-

lünde dolaşan coşku yüklü kervanıdır.
Görkemli müzigine rağmen mütevazı kişıligiyle.
gerçekte bilge bir insandır.
Cümbüş çalan bilgedir Aram Tigran ... O
rirOJ 3

Şeref _a

e' e minyatür ahlo ar
Doç. DR. KADRI YILDIRIM

hanesi'nde 312 numarayla kayıt ve muhafaza edilen
20 adet minyatür tasvir bulunmaktadır. Konuyla ilgilenen araştırmacılar bu tabloların
bizzat Şerefhan tarafından mı yoksa başka birileri taraftndan mı yapıldığı hususunda farkJı düşüncelere
sahiptirler .. .
Bu tabloların bizzat Şerefhan tarafındanyapıldık-

savunanlara göre bu ihtimali güçlendiren

ipuçları vardır:
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1) Yönetici sınıfın çocuklarını sarayına alıp onlaira n
Şahı Tahmasb, bu bağlamda Şerefhan'ı da sarayına
almış ve onun öbür derslerin yanında resim dersleri
almasını da sağlamıştır... ı
2) Şah Tahmasb'ın Behzad adında ünlü bir özel
rı çeşitli ilim dallannda yetiştirmeyi ilke edinen
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Şerefname'sinde

larını
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Şerefhan'ın Oxford Üniversitesi Budliyan Kütüp
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Bunun yanında dönemin ünlü ressamlarmdan Muzaffer Ali, Sadiki ve Zeynelabidin de
Şerefhan'ın çağdaşlan idi. Dolayısıyla Şerefhan'ın bu
resim uzmanlarından resim dersleri alması ve onlardan yararlanması ihtimali vardır ...
3) Şerefhan Şerefname'sinin son paragrafında
"Hame-i Vasiti'' (Vasitfnin Kalemi) ifadesini kullanmaktadır. Bu ifadede geçen Vasiti'den maksat, 13.
yüzyılda yaşamış meşhur bir ressam olan Yahya elVasiti'dir... Şerefhan'la ilgili Berlin'de 1996 yılında
düzenlenenkonferansa "Şerefname'nin Tablolan" adlı bir çalışmayla katılan Abdurrakib Yusuf. "Vasiti'nin

w

ressamı vardı.

Kalemi" ifadesinden Şerefuan'ın ilgili tabloları bizzat
kendisinin yaptıgı. sonucunu çıkarmaktadır. Yfısufa
göre Çaldıran ve Edirne savaşları ile ilgili tablolarda
resmedilen olaylar ancak derin taribi bilgilere sahip
bir tarih uzmanının kaleminden çıkabilir ki; bu uzmanın da Şerefhan olması kuvvetle muhtemeldir. Yine Yusuf a göre bu levhalardan birinde görülen iki
beyitlik şiirin Şerefname ·de de bulunması ve buradaki hattın Şerefuan'ın hattıyla büyükbenzerlik göstermesi de bu tabloların Şerefhan tarafından yapıldıgı
ihtimalini güçlendirmektedir. 2
Tabloların Şerefhan tarafından çizilmedigini,
TirOj 5
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belki ondan sonraki bir süreçte başka sanatçılar tarafmdan çiıildikJerini savunanlar ise daha çok şu gerekçeleri ileri sürerler: 3
1) Şerefhan'a ait olan ve onun mührünü taşıyan
asıl elyaım.ası nüshada bu tablolarm yer almaması.
2) Şerefhan 'ın Şerefname 'nin herhangi bir yerinde bu tabloları kendisinin yaptıgına ilişkin açık bir
şey söylememesi.
3) Şerefhan'ın resim sanatına olan hayranlıgıru
yakından bilen torunlarındanAbdal Han 'ın şahsi kütüphanesinde Şerefname'nin bir nüshasının bulun-
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masının,

bu

tabloları yapanın Abdal

Han veya onun
saray ressamlarından biri oldugu ihtimalini akla getiriyor olması ... ~
Dipnotlar
1 Bkı. en-Neccar, ŞereftıanBedlisi, s. 38.
2 Bkı. Abdurrak:ih Yusuf. Tablokani Şerefname, Erbil. 1998. s. 3346. 55, 59.
3 Bkz. Ferhad P'irbal, "Tablokant Niya

dergisi, Erbil, 1998,

sayı:

Kitı!bi Şerefrıame", Şaneder

7, s. 11 - 12: Mustafa Ahmed en-

Necciir, Şerefhan ei-Bedlisi, s. 100-J 02.

Kürt Sorununa fpratik'

bakış

NAZlM ALPMAN
arkadaş

rg

Yani Mehmet ile bu kadar yalan, samimi
olmuş durumdayız.

ur
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Benim Güneydoğulu muhabir arkadaşım her akşam Mehmet'ten ayrılırken ertesi gün kaçta otelde
olması gerelctiğini de bildiriyordu:
-Yann 05.00'da otelin önünde harekete hazır ol!
Oysa ben 06.00'da kalkıyorum, kalıvaltı
07.00'de başlıyor. Sabah 05.00 talimatını veren arkadaşımı 07.30'da yatak-tan çekerek odadan çıkartı
yorum. Yola çıkışımız ise 08.00 ile 08.30'u buluyor.
Ama Mehmet ertesi gün yine 05.00'te otelin önünde
hazır oluyordu. Bu durumdan da hiç şikayetçi olmuyordu. Bir gün ~yann 08.00'de gel'' diye ben tembih
ledim, aına o yine esas muhatabını dikkate alarak
05.00 'da otelin merdivenlerine yanaşrruştı.
Yerel muhabir ertesi gün erken kalkma sözü ve
rip. gece otelin lobisinde yabancı gaıetecilerle gece
yanlarına kadar sohbet-muhabbet edince yine aynı
şey oluyordu.
Her sabah üç saatlik çile "normal" karşılanıyordu.
Bu coğrafyanın "kaderi~ mi böyleydi?

w
w
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Kürt sorunu hakkında taıiışırken akadem.isyen
!erin sıkça ortaya koyduğu ekonomik ve sosyal veriler
nedense görmezden geliniyor. Son derece "alaturka"
bakışla ulusal bir aşağılamayı "tahlil·· olarak önlerine
koyuyorlar: Kürtler tembeldiri ..
Bir başka ''değersiz,. bakış açısı ise Doğu ve Güneydoğu'nun zor cograiyasında hayata isyan edercesine yaşamaya çahşan insanların ruh hallerine iliş
kin: Kürtler Haindir! ..
Neden?
Çünkü devamlı olarak isyan ediyorlar!
Geçeni erde bana gelen bir mektupta bir Kürt gen
ci soruyordu:
-Hiç mi iyi yanımız yok?
Yaklaşık yirmi yıldır sa ncı! ı topraklara gider-gelirim. Hem Türkiye sınırları içinde hem de "Güney'de" kalan bölgeyi görme imkanım oldu. Kaba bir
bakışla denebilir ki, buralarda "insan istisman·· ile
"insanlık istismarı ·· at başı gidiyor. Kürtleri istismar
etmek sanki doğal bir "hak" gibi algılanıyor.
O kadar yaygınlaşmış ki. Kürtleri istismar edenler
arasına Kürtler bile katılmıştı.
19 91 Körfez Krizi sırasında Cizre 'ye üslenmiş
basın ordusu arasındaydım. Kodoğlu Otel uluslararası bir basın merkezi haline gelmişti. O zamanlar ça lıştığım İstanbul gazetesinin Bölge'deki Kürt muhabiriyle birlikte her gün Silopi'den sının geçip Zaho 'ya, Dohuk'a gidip-dönüyoruz. Cizre'den kirala dı
gunız otomobilin şoföru Mehmet de haliyle Kürt ...
Espriden anlayan, anında yanıt veren zeki bir genç.
Örneğin genç yaşına karşın altı çocuğu oldugunu öğ
rendiğimde şaşkınlıkla takıhyordum:
- Oğlum bu kadar çocuğu ne yapacaksın, gerilla mı

•••

Sözünü ettiğim yıllarda genel seçimler var. Ben
yine Cizre' deyim. Otelin sahibi Mardin' e gitmek üzere çıkarken, "Nazım Bey" diye sesleniyor:
Gel çay içelim, bak Hacı Adil de Mardin' e gidiyor
sizi bırakır.
HacıAdil'in 1991 yılında bindiği otomobil 1991
model Mercedes!.. Hacı Adil ile yola koyuluyoruz.
Dönem seçim dönemi ya, her karşılaştığıınııla konu
hakkında sohbet etmek şart oluyor. Ben "bodoslama dan" gıriş yapıyorum:
-Bölgedeki nüfus artışının ideolojik boyutu var
mı?

- He valla abi! Benimkilerin dördü kız ama, bizde
kızlar da asker oluyor!
Böyle gülüp yarenlik ediyoruz. tozlu yollardan.
mayınlı arazilerden geçerken ... Bir gün yol kenarın
da "ihtiyaç molası" vermiştik. Mehmet. çişini ettiği
büyuk araba lastiginin içinden dört tane roket mermisi bulup gelmişti:
-Abi bak cephane buldum, hatıra olarak alalım mı?

ilgisi var beyimfalan gibi bir yanıt bekliyo
rum. Ama muhatabım benim kulvarımdan dönüş ya -

w

yetiştiriyorsun?

~e

pıyor:

-Tamamen ideolojik!
Sonra derinlere cialıyoruz birlikte, Il acı Adil açı 
lıyor:

-Bak kardeşim ben devlet müteahhitiyim. bu bin
digim otomobil son model. Benim Oiyarbakır'da.
Tll'OJ 7

lardı:

-PKK' nın propaganda gücü bilden yüksek!

"Kürtçe konuşmalar" yapıyorlardı. Vali hazretleri buna işaret ediyordu. O zaman siz de Kürtçe
televizyon yayınma başlayın degil mi?
Hayır! Onu da yapmad.ılar. Sonra bir baktılar ki
bütün köylerde çanak antenler hızla çoğalıyor. Ne
ol up bitiyor diye evlerin camlarından içeri baktılar
ki, Kürtçe yayın yapan bir televizyon kurulmuş, insanların anladıkları dilden haberler. yorumlar, şar
kılar. türküler akıp gidiyor.
Haydi diplomatik seferberliğe ...
Avrupa ülkelerinde sıkı temaslar. ikili. üçlü çoklu
görüşmeler - şu Kürtçe yayın yapan kanalı bir zahmet
kapatabilir misiniz? Zannettiler ki. orası Türkiye.
Kapat denilince kapatılacak Olmadı tabii. Bu sefer
daha "dahiyane~ bir çözüm buldular: Güneydoğu'da
çanakanten yasaklanmıştır!
1990'larda Hacı Adil'in babası için talep ettigi
şeyi yapmaktan kaçınanlar. on yıl sonra uz ayı gözaltı
na almaya kalktılar. Oysa basit bir şey isteniyordu:
Bize Kürtçe haber veren bir televizyon kurabilir mi-

w
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Çünkü PKK militanlan köy camilerinin kolorıla

.

. •]

sınız.
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sinyalleri yakalama peşine

•••
Doğubayazıt

uzun yıllaı· "Kürt isyanı" ile anılan
yaralı bir bölge.l925 yılında patlakveren "Ağn İsyanı" kent merkezinin Karaköse ilçesine taşınmasıyla
sonuçlanmıştı. Buisyanın cezası bütün bir yüzyıla ya-

rg

yıldı.

2004 yılında Ağrı Dagı'mn eteğinde bulunan
Topçatan köyünün ilkokulunda çocuklarla sohbet
ediyordum. Bana en yakın olan çocuğun dişleri n ere-.
deyse 70 -80 yıldır sigara içen bir insanın bozukluğunda ... Yakındakine bakıyorum, o da aynı. Sorunca,
"hepimizin böyle'' diye bir ağızdan haykınyorlar. Bütün okulun çocukları aynı sağlıksız dişiere sahip.
Okul Müdürü Ramazan İlhan. uzun zamandıryaşanan
çevre felaketinin sonuçlaı·ını açıklıyor: "Yıllardan
beri bu bölgedeki bütün insanların ve hayvanların
dişleri böyle. Sarı Su diye bilinen suyu içiyorlar. Diş
leri bu hale geliyor."
Peki önlem alınmıyor mu? Evet alınmış, 2003'te
okulun biraz ilerisine açılan artezyen kuyıısunun suyıı dişleri bozmayacak özelliklere sahipmiş. Hastalı
gın gerçek adını ise Devlet Hastanesi Başhekimi, Diş
Dol1:oru Nisyar Kutlay'dan ögrenebiliyorum. Tıp dilinde bu hastalığa "F1ourosiz" deniliyor. İçme suyunda kabul edilebilir flor oranıonbinde 15, köylerde
iç ilen sudaki flor oranı ise yüzde 15!.. İçme suyıında
aşm t1or bulunması diş minelerini yok ediyor. dişin
dokusu bozuluyor. Hatta sert meyve ve sebzeler yedikçe diş de aşınıyor. Ağrı ve Tendtırek gibi yanardağların eteklerindeki köylerde görülüyor. Başhe
kim Kutlay, "Doğubayant'ta insanların yüzde 80' inde
bu hastalık var" diyor.
Şimdilerde tekrar gündeme geldi. Bölge halkına
gerekli olan şefkat gösterilecektir deniliyol'.
Ne zaman?
Basit bir temiz su kuyıısu açmak için 80 yıl duran
devlet. bölge halkından sadakat beklerken neyine güveniyor acaba?
Kürtler şoför Mehmet gibi çalışkan, yaşadıklan
coğrafyaya büyük bir sadaka tle bağlı ve beklentilerinde al ab ilcligine miitevazı olmuş bir ulus olarak tarihe
geçeceklerdir. En azındanbizim tamk olduğumuz 20.
yüzyıl itibarıyla durum böyledir.
Bundan sonra da aynı şekilde olabilir mi?
Artık Kürtler de "karar·· verecekler ... ~
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Öyle kafadan atma da konuşmuyordu Hacı Adil:
-Radyolarda her dilden yayın var. Geçenlerde
Hintçe müzik saati bile vardı. Bu ülkede kaç Hintli
yaşıyor? Bilmiyorum. ama Hint müzigi var. Yine televizyoncia gördüm, engerek yılanlarını koruma altına
almışlar, yahu biz Kürtlerin yılan kadar değerimiz
yok mu? Bizim dilimiz kayboluyor. Konuşsak okusak, yazsak. şarkı -türkU söyleseksizde diniescniz kı
yamet mi kopar?
O zamanlar OHAL valileri biritirafta bulunuyor-

Kuranların gönderdiği
düştüler!

i.o

konuşmayınca olmaaaaz~

Yok kuramadılar.
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Ankara'da, İstanbul" da, Antalya'da evlerim var. Hep
si açıktır. Kirada değil, gidince oturuyorum. Bir devlet daha ne verebilir ki? Her şeyim var. Ama ben bu
zenginlikle babamı mutlu edemiyorum. Sizin dört
kanallı televizyonunuıdan bir kelime anlamıyor. Her
şeyi merak ediyor, bana soruyor. Tercüman mı tuta
yım? Mademki kardeşiz, sizin dört ka.nalınızdan birini bize verseniz ne olur? Babam da anlasın dünyada
olup biteni! Ha?
O zamanlar özel kanallar henüz kurulmamıştı.
TRT ise dört kanal üzerinden yayın yapıyordu.
Hacı Adil, "Kürt sorunu'' adını telaffm dahi et
meden konunun omurgasını yakalamış olmanın rahatlığı içinde anlatıyordu:
Şimdi buradaki her Kürt'ü bir Hacı Adil yapsamz. koynuna da birer Hülya Avşar koysanız, bu dili
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Auslander heg dibe turist
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Auslander beg ji gere pir bez dikir, le heta niha li
hev nehatihu ku ve daxwaza xwe pek bine. Ev cara
yeke ye ku we derfeteke wiha bi dest wi bikeve.
Ev çend salen wi li Elmanyaye derbasbfuıe beyi
ku karibe kesekiji malhata xwe yan ji ji hevalen xwe
yen nezik bibine . Ji her ku di pasaporta wl ya penaberiye de nivisandibün ku dikare here her welat1 ji
bill welate ku je hati:ye. Jixwe ji bela desthilatdaren
Ewropaye de ji (Kurdistan) b.i awayeki fermi nedihat
naskirin. Ji ber ve li ser pasaporta her kurdeki yan
Tiı·kiye yan Iraq yan Iran yan ji Suriye dinivisinin.
İ ca Auslender begji mina her kurdeki ku di derdoreke kurdawarl de mezin bübe, bi bezkirina Amede
xwedl bUbO.. Ev bajar wekl: paytexta Kurdistan€ di
dile x:we de nas dikir. Xewna wi ji ew bU ku pişt:i ew
qas salan ji biyaniye vegere nav behna welet ü ji nezikayi germayiya xelken kurd bibine. Ne tene wiha.
hele ji züde pel li axe nekiribU, de şten fireh neditibün. Beri ditina roke kiribu gava ji zike asoyan hilte
ü gava hedi he di diçe ava.
Rojeke ji rojan hawer n edikir ku beriya van tiştan

bike, yan ji beriya ko ma xelke bike be çawa bi kurdi
hang hev dikin ü xeberan ji hev redidin yan ji henekan bi hev dikin. Ji her ve yeke çi pereyen ku dikaribübida ser hev. dan ser hev. ne ji bo çüı:ıa Italyaye yan
İspanyaye , hele ji bo çüna Diyarbekir, ji bo çuna
Ameda paytext. ware qehremaniye Q bi bezaran qurbaniyen doza gele kurd, keleha berxwedana wan ya di
riya rakirina qedexekirina vi zimane şerine ku Auslender begjiher tiştibehtir je hez dikir. Temjixwe re
digot:
- Du tişt hene demabiçin şuna wan naye dagirtin,
yek je dayik e uya din zimane dayike ye.
Auslender heg ji her tişti behtir ji hinbüna zirnanan hez dikir. hi erehi xwendibü. di her re ji ingilizi
xwendibü ı1 ji her ku li Almanyaye ye bi elmani ji zanihu. Gava li ser zimanan dipeyivin. bi heneki digot:
- Evindaramin a nü alarnam ye. Ez çi qasi bin dihim ew qası behtir je bez dikim. Le dile ewil:i fi evina
ku kevin nahe jixwe zirnan e kurdi ye.
Auslander beg tev ku ji jiyana xwe ya liAlmanyaye
memnun bü ji ü ew weki welate xwe ye duyem bi nav
TİfOJ
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- Vir ku ye?
- Aniha tu ye nas b iki.
Pe re ji yeki ji wan lerişa re ş ji ser çaven wi ve kir.
Destpeke rewrewkan li her çaven wi listin. pişt re xwe
li entikxaneyeke -Musuyomeke mezin- de dit. Auslander beg matmayi ji wan re got:
- We çima ez an1me viı·?
Kesi bersiv neda. Di we entikxaneya mezin de
çend kal u piren tehnitkiri ku weki mumiyan li wir
bun bala wi kişandin. Saweke meıin ketibfi dile wi. Bi
tirs ji xwediyen entikxaneye pirsi:
- Ev ki ne? We çima ev kal ı1 pir an1ne fı we kirine
mumya?. Ez li ku me?. Hün ji min çi dixwazin?
Ve care bersiveke zelal ji xwediye entikxaneye hat:
- Ev çend pir u kalen ku me ji gundan arune, ew
teneli vi welati mabun ku bi vi zimane ku tu pe dipeyivi, dipeyivin. Me got ew ji bimrin edi we kes nemine bi vi zimane entike baxive . Ji her ku tu ji bi vi zimane kevnik e gundiyan daxivi, me xwest beri ku tu ji
dest me heri, em te ji bikin mumyayek Q di entıkxa
neya xwe de bihelin. Di salen be de we ev der hibe
halkeştirin cih ji bo serdana turistan fı bitaybeti ji bo
ewropiyan.
Hina merik e berpirsiyar gotina xwe neqedandibü, du textoren cilsipi derziyen wan di desten wan de
hiln je ve nezik dibı1n. Auslander beg naskir ku edi
xelasiya wl ji desten wan ne ma. Ji ber ve xwest ku hewildana xwe ya beri mirine bike. Yan we xwe rizgar
bike yan ji dibe ınfımyake cemidl. Heta Xwede hez
daye kir qerin u xwe li bin guhe her du textoran xist u
bi careware ew der hemü tevlihevkir. Ew ji ne ma zane
we kelike ew hez je re ji ku hat ku karibu xwe ji nav
desten wan rizgar hike ubireve.
Gava ji xew veciniqi, haziriya xwe 11 rewitiye kir. Ji
dil bawer dikir ku edi ew xewn de hibe rast!. Beri roj
le here ava ji Ame de hemfiyl derketibü.
Ew roj u ev roj, Auslander beg çfina Ameda paytext, dile Kurdistane, li xwe herarn kiribu. da ku careke din guhen wi neeşin Uküçik goşte wi nexwin. Wiha ji hevaleki xwe re digot:
- Ez nema dixwazim herimAmede, ji her ku li wir
küçik go şte mirovan d ixwin.
Pişti çend salan xwest careke din hibe turist. Ve
care ji bere xwe neda ne Italyaye ne ji Frensafi İspan
yaye. Auslander beg bi coşeke mezin bere xwe dabu
Küryaye. Dixwest nas bike be li wir çawa m.üov goşte
knçikan dixwin. ~
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dema eşa xwe dizanibı1:
- Guhen min beriya carwar ı1 x:irecira peyven kurdi kirine. Ji zü de kurmanciya şerin li kolanan li her
guhe min neketiye.
Her wiha dermane xwe destnişan kiribu, ew ji çüna Kurdistane bü. Eger li başüre welet Kerkük weki
dile Kurdistane diliate binavkirin, li bakur ji Amed
ew dil bü. Bi coşeke meıin. bi pereyen se salan ku dahiln hev bere xwe da Stenbole u ji wir bere xwe da
hesreta dilan. Arnede.
Gava kumana li otele erzan dit. kefa wi behtir hat.
Bi kurdi bi karkere otele re axivi, le merik bi tirki
bersiva wi da.
Auslander beg bi ingilizi jere got ku ew bi tirki nizane. Pişti hevnaskirine, bi erebl bi hev re axivm ji
her ku ye karker ji ereben Merd'ine bfi. Gava ku dit ku
pereyen wi tera maneke direj HArnede dikin, di dile
xwe de biryara maneke direj da. Dixwest bi temam.i
guhen xwe rehet bike fı vegere. Roja din bere xwe da
kolanen Amede.
Bi germayiyeke mezin xwe li ko men xelk.e girt. da
ku piştı taş te yekser biçe her siya Süra Amede ye mezin fi li wir ttna dile xwe henik bike. Bi ketina nav
komenxelken bajer de. guhen wi miç dibün, bi heviya ku wan ritınen xweş yen zimane dayike bibilıize.
Mina kaleki evindar fi nod sali: ku boovaze xweştirin
stran ü awazen li ser evine ku di hijdeh saliya xwe de
bihistibin disa guhdari bike. Wiha nava Auslander
beg dikeliya fi dile wi dikir teperep. Le dengin din,
ritmin din, s tran uawaıin din d ibatin guhe wi. Ji guhe
x:we bawer nedikir. Bi ku de diçü bi kurdi dipeyivi.
Deve ye li hemher wi hineki ji hev dima Cı di bersiven
pirsen xwe de tenedigihişt. Gav bi gav eşa guhen wt
girantir dibıi. Pe dihisiya ku knçik dev li guhen wi dikin. knçik wi bi temami didin her gezan ı1 wi doovin.
Ev cara yekem bu ku her roj li her çaven xwe dibine ku
knçik miroveki di.xwin. Se roj derhas bfıbun gava ku
Auslander beg biryara vegere dabU fı bi x:we dihisiya
ku sere wi di gerinokeke de ye. Gej bfıbu, nexweş ke tibfı, beçare bu. Bere gotine. çün bi des te mirov e le
hatin ne hi desten mirov e. Di we kelika ku tede diramiya ku hiçe ser textor, du kesen sergirtl ketin bin
çengen wt ü ew bi x:we re birin. Re nedan Auslander
beg ku ne li ber xwe bide ne ji wan nas bike. Her du
çaven wi giredan ı1 ew avetin ereba xwe. Auslander
beg naskir ku edi hatiye revandin. Ji wan re got ku ew
arnade ye hemu pereyen xwe bide wan, da ku wl herdin, wan bersiva wi wiha da:
- Em pereyen te naxwazin. Em ne çete ne ü me tu
ne ji bo pereyan aniye vir.
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dikir. Le disa ji her pe dihisiya ku guhen w1 d eşin. Se-

10

Tİl'OJ

Ev 1.-urıeçirok ji rezeçiroken bi nave Auslander beg e. Auslander
peyveke alıııanı: ye, te! wateya biyanS.
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elliyorlar, kız 23 Nisan çocuğu gibi
zıp zıp zıplayıp duruyor". ·•57 Lira değil mi, peşin veririm
iki pandik de ben atanm ··diye yorum sayfalarına notve

di

lar düşen örnek genç yurttaşlar, magdurun tacizden
zevk alabildiğine, biçilen bedelin de kışkuiıcı olduguna inanıyorlarsa, linç hevesi de karşısındakinin
mazoşist oldugunu varsayan saclist bir toplumsal dürtü haline gelebilmiş demektir. Ödettirilmeyen bedeller, kışkırta kışkırta bu dürtüyü geliştirdi. Linç
güruhlarının sırtını ·'aferim çocuklar" diye sıvazla
yan, Kürtlere yönelik tacizleri "örnek yurttaşlık tepkileri" olarak adlandıran yetkililer bu toplumun iyi ve
güzel haslerlerini Cerrah'i bir yöntemle kazıyıp yerine bu gözü dönmüş linç hevesini gömdüler.
Bu tohumdan küt bir kafa yap ısından başka bir
şeyin yeşerdiği hiçbir yerde görülmedi.
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genç kızların ka meraların spotları altında toplu tacize uğraması bir arada yaşamanın ölçülerinin artık ne
denli daralmış oldugunu gösteriyor. Aynı zamanda
toplumsal ilişkileri düzenleyen, üzerinde. öteden beri az çok uzlaşılm1ş s1mrlarm kolaylıkla ihlal edilebildiğini bir kere daha kanıtlayan bir iklimde yaşadı
ğımızı da. Son zamanlarda memleketin değişik bölgelerinden gelen linç girişimi haberlerinden, irili
ufaklı yağma ve çapulculuk eylemlerinden, hukuku
temsil etmek ve adalet dağıtmak üzere atanmış yetkililerin bu gayri hukuki eylemiere yönelik pervasız övgülerinden dolayı buna çok da yabancı def,riliz aslın
da. Papazların, Ermenilerin, Kürtlerin, Alevilerin vb.
bazılannın tartaklanıp öldürUlmesine, kimilerinin
en azından itilip kakılmalanna da öyle. Bu ülkede
mesken tutmuş farklılıklara tahammül sınırlannın
çok esnek olmadığını biliyoruz. Ama gezip görmeye
gelmiş . mesken tutma talebi ve hak iddia etme gibi
bir niyeti olmayan turistlerin, dünyanın gözü önünde
tacize uğraması bir tür yurttaşlık durumu olarak ötedenberi yutturulmaya çalışılan davranış kalıplannı
onaylayanları bile -en azından görünürde- çileden
çıkarmış durumda. Gözaltına alınan tacizcilerin 57
lira para cezasıyla alelacele salıverilmesi, içlerinden
birinin İranlı oldugunun sevinçle ilan edilmesi, sahibinin şerrinden kaçınmak için pisliğinden biı· an
önce kurtulmaya çalışarak onu kuma gömen evcil yaratıkiarın tutumuna benziyordu bu yüzden. Ya da
'"cam kınlmış ama parası neyse öderiz'· diyebilme piş 
kinliğini gösteremeyen, suçu üstünden atarak '"bizim
oğlan değildi o. komşununkiydı" diyen bencil ebeveyninkilere.
Elbette. Yapıp ettikten, kırık döktükten sonra ardına sığınılacak bir hami, uluorta yapılan pisliği örtecek malzeme yoksa camı kırmanın veya canı yormarun toplumsal ve hukuki bedeli caydırıcı olabilir.
Ama taeizi ekrandan seyredip de "kızı arkasından. sa-

ğından

ur

Yılbaşı gecesi İstanbul Taksim meydanında turist

Öteden beri. ..

On yıllar önce 6- 7 Eylül olaylannda bir yalan haberle teyakkuza geçip Rum evlerini yağmalayan, Maraş olaylannda Alevi evlerine önce çarpı işareti çizip
soma içindekileri katleden, Sivas'ta bir otele lostlıp
kalmış 35 aydını cayır cayıryakan kitlelerin ruh halini şekillendiren bir maya sinsi eller tarafından ··temel"e çalınmış durumda aslında. Bu maya yüzünden
bir dönem bir kesime, bir başka dönem bir diğerine
düşmanlıklar körüklenebiliyor. Toplumsal sistem
böyle düşmanlıklar üzerine kurulduğunda ise öfkenin ve taeizin kime yön eleceğinin hesabını kitabını
yapmak pek o kadar kolay olmuyor. Farklı olana nefret akrebi beklenmedik anda dönüp kendini sokabilecek kadar çaresiz kalabil iyor bazen. · ·Muasır mede niyet"e yetişme çabaları, Batılılaşma için verilen onca ezeh uğraş ve debelenme. turist kızların taeiziyle
tuzla buz olabiliyor elin günün önünde. O hep hayran
olunan Batı'ya. önüne çıkan ilk dişiye yılışan ve böylece yerlerde sürünen bir Türklük sergileyerek rezil
olmak da cabası!
Tf f Oj 11

görülüyor. Bu ülkenin başına gelen en muhafazakar

bir yandan kadınlar sarıp sarmaJanıp türbanlandırılırken bir yandan da mahremiyetlerinin istismar edilmesi şaşırtıcı o lmamalı.
Kadın cinsinin hayali değerlerle yüceltilip sonra da
kendi gerçeklikleri yüzünden aşagılannıası arasında 
ki paradokstan doğan şizofreniye. muhafazakarlığın.
ırkçılığın ve milliyetçiliğin en akla ziyan noktasında
tezahür eden Naziler döneminde de rastlandı çürıkü.
Müslüman-Türk kadını dışında kalan kadınların
daha baştan tacize mtistahak oldugu yüceltme-aşağı
lama ikilemi, şimdi yeni bir gericilik dalgasıyla besleniyor. Bütün hayali yüceitmelerde olduğu gibi, kimin
dokunulmazlar arasına kimin dokunulabilirler arası 
na dahil olabileceğinin açık bir tarifi yok elbette.
Bu yüzden Taksim meydanındaki turist kızlar gibi, Müslüman-Türk kadını kategorisinde olmamalarının bedelinin tacizle, ayrıcalıklı milletten olmamalarımn karşılıgının da linçle ödettirilmek isteneceği
kurbaniara daha da rastlanılabileceği tahmin edile bilir.
Esasında yoksul. ezilmiş. yoksullaştmlmış. adalet
mekanizmalannın asla kendi lehlerine işlemediğini
bildikleri dışlanmışların, ellerine tutuşturolan tek
varlıkları olan Türklüklerinin. kendilerini onaracak
büyüleyici gücüne ihtiyaç duydukları sürece hınçları
nı kendilerinden farklı olduguna inandıklan insalara boşaltmalan beklenebilir. Çünkü o zaman yetkili!erin gözünde değersiz bir güruh olmaktan çıkıp halk
olabilirler. En yetkilisi çıkıp ,. gerekli ve güzel bir tepki"de bulunduklarını söyleyebilir. o zaman adam yerine konulabilirler. Gazeteler işlenen cUrmün öznesinden bahsederken Hhalk" sözünü kullanır. Bu des tek olduğu sürece ise yeni Sivaslar ve Taksimlerin olması işten hile degildir. Onları kışkırtanlar iş çığrm
dan çıktığında taeizin ve lincin cahil ve varoşlu yıgın
ların işi oldugunu söyleyerek yakal armı sıyırmayı da
becereceklerdir ama ... Her zaman oldugu gibi ... yeni
bir kışkırtmaya ihtiyaç doguncaya kadar. ~
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Muhafazakar ve mahrem

Nazizmi hatırlamaınız durdukyere değil.
Esneme becerisini yitirmiş yönetici aygıt hem bu
IZ Ttl'OJ
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ü lkede hem de dünyada giderek muhafazakarlaşıyor
ve gericileşiyor. Dünyada, ırkçılık ve milliyetçilik gelişirken bu ideolojilerin olmazsa olmazı olan cinsiyetçilik de yeniden güçleniyor.
Bir yandan çalışan kadım yeniden eve döndürme
ve kadının toplumsal rolünUn mahremiyetle sınır
lanması egil.irni gelişirken bütün mevcut değerlerin
altüst edilmesine bağlı olarak da o kutsanan mahremi.yetin de kendi sınırlarına çarpa çarpa çözüldügü
zamanında.
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Eyıurde. Trabzon'da, Adapazarı'nda, Malatya'da,
Mersin'de yakıp vuran. linç eden Taksim'de de taciz
edecektir. Kürdü, Ermeniyi ve ülkedeki kilise papazını ve Hıristiyanı öldüren ile Litvanyalı turisti taciz
edenler farklı bir kaynaktan beslenmiyor sonuçta.
Ülke sakinlerinin çok renkliliğini, farklılıgı bastırmak suretiyle yok edebileceğini varsayan kurucu
zihniyet, prototip Türk'e benzemeyene tahammül
edilemeyen bir toplum yaratmaya uğraşıyor yıllardır.
Kendi korkularını yükledigi bu prototipin ise, sadece
bu ülkede yaşayan farklı kimliklere sahip insanların
değil. bütün dünyanın kendisine düşman olduguna
inanmasını bekliyor. Kimse ona düşman olmadıgın
da o kendisine sayısız düşman yaratabilir.
Bütün farklılıklar bölücü, bütün renkler kirli,
başka ülke yurttaşları tekin değilse. egemenliğinin
sürekliliğini kendi kimliklerini unutmuş kitlelerin
sessiz boyun eğmesinden başka bir şeye baglayamayan bu yönetim zihniyetinin durmaksızın cinayetler
işlernekten başka bir aracı yokmuş gibi görünüyor o
halde. Çünkü prototipin dışladıgı özellikler o kadar
fazla ki, geriye bir şey kalmadığı için ona ancak gerçek dünyada olmayan hayali ve yüceltilmiş değerler
atfedilebilir -bir Türk danyaya bedeldir gibi- , ötekile re de hayali aşagılanma nedenleri. Böyle bir böbürlenme ise kimseye hesap vermeden başkasını aşagı 
layabilme yetkisi; dahası karşısmdakini rahatsız etme, uzatırsak, yok etme yetkisi verir doğrudan.
Fakat bu prototİp Türk' e kendisini yakın bulan
insaniann hayali birliği de düşmaniarına atfettiği ka dar kırılgandır esasında. O anki düşman ortamdan
çekiise dagılacak ve öfkesi kendisine dönecek bir
birliktir muhtemelen bu. Hayali birliği pekiştiren
şey, farklılıga duyulan düşmanlık oldugu sürece böyle bir birlik kendi farklılıklarına da bölünmek zorunda kalacaktır kuşkusuz. Önceki gün Ermeni, dürı Rum
ve Yahudi, sonra Hıristiyan misyoner, yarın türbanlı,
başka bir gün kadm, sonra turist. bir ara eşcinsel,
başka bir ara Küıt. sonra solcu oldugu için kirlilik
kaynagı olarak görülenierin ternizlendiği varsayıldı
ğında geriye kalanların uzak kökenlerinin. şimdiki
ahlakının linç konusu olmayacagının garantisini kim
verebilir ki? Nazizmin tarihi bu konudaki kanıtlarm
tarihe gömülemeyeceği kadar yakınımııda duruyor;
hatırlamak gerekir.
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Sivas'ta,
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Şaşılacakbirdurumdegil.;

KILAMA BESIKE
VEYSEL ÜTUNÇ
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Dewa Qasima de name Besike de kenekede aze be. name Sile Pişa de xortede delal beno. Sile Pişa iı Besike zerrY kene yewbını. Pı:ye Besike Sill ra hes nekeno. Linga Sile Pişa keyeye xo ra birneno. Sil Besike ca neverdano. Roje va ano piro Besike remneno. Kortegule de beno keyeye Hese Reqe. Hese Reqe mordeme Sile Pişa
beno. Piyayede jehatiyo Hes. Sil, Besika xo erzeno pe mordeme xo.
Hese Reqe bebext vejino, Besike beno teslime keyeye piye aye keno.
Sile Pişa kilame erzeno Besike ser:
Fesado şeytani zafe

Biyo laje dela tireke

Raya tike

Xo erlene cayo tari

Hese Reqe Hese Reqe

Mi va ez ewro şoı-i so.ke

Xebere dane may ü pi

Deste min ü Besika mi

Besika mi se kena

Besike erlenk zere

Ma (1 piye xo ikna b ike

Çı:ver sera

kilit kene

Eı roıe şiyo

male şiti

di

Bira dewa ıruı ke pers kena

Cerameke

Ez ke kewto to viri

Besika mi di lingi

Delala mi cor de kef kena ena
Şirin

sera va.re

Kince mi kerdt hiti

Besike

Min ü Besika xo

Ti be ne deste xo

Sere him ra

Dcste mi ke

Dest ü paye xo
Ere saete kiştamide ron:işe

şime

şuti

Qasima sere xo
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Çever ü. penccra ra veti

Derde ıerrl ra

Goşi

Mirdi qesey b ike
Çi xeta mi esta

Heq ke destk mi bijero

Şiye

warane Çepanike
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Ez lo beno erzeno

Çeya bar kerdo

Ti be ne derdo 1...-ulane mi

w

Terameke

Ti derdank dunya

Xo

re mal meke

Raya Erıurumi welewan a
Besika mi par çin biye
Emser hiya ceniya bilane

M irade min il Besika mi bikero
Aşmagulane

kerdi vili

Besika mi mereq meke

Miefbike

Ver a mi kerem ke

ur

Şillye mi

ak

Vejiye sere raye qayti bike

Pe piyayede jlyati

Payizo hewa serdo

Besika mi gula
Gula sere n e zinari ya
Besika mi sere XO şuto
Xo şanito veril vay'!

Ez qaytl biyo

Besika mi sere xo ş u to

Di asparl

Po re xo quttye ver de

V ere çevere çe ptye mi de

.Kişta mi ra be

Şanekerdo

Bi p'iyayi

Yawaş -yawaş

Min il Besika xo

Piye min ü dina qesey kerd

Mi re qate cila

Deste jub!n:i gllreto

Roje mi birnay'l

Berz.e bine bolike

Şime

w

qesey bike

Kortgule ser o
Dil dewran o dil dewran o

w

Ticorvinde

Ger mi ro ser bike
Dewa

ıruı

ke pers kena

Kortegule biveşo muriya teke

Şarire

Mi d e ste Besika xo gfi ret

Min ü Besika mi re ferman o

Eşte

pe Hese Reqe

juhtnlyo

Mi va?

Ez şono awe ano

Hese Reke ma mordeme jubtn'i me

Seva tuyo

dem dewran o

Na juye mi de meke?
Mi ni7anit ke H esk Reqe

• Pay'ize serra 1894 de teqibate leşkeri eşı Kortegule Her. 12 cani kişti . Werte ninan de Mamude Pişa revla biraye xo Sili ji bi. Mezele her
di birayan Dcwa Qasima de ye.
TİfOJ
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tartışma

rKalp dinli' politikacılıki

g

Nakşihendilik,

ur

di

kip de kalmadığına göre, bu değerler niye tüm geze genimize de yayılmasın ki! Zaten ''İsa bir kuzu değil. bir
koçtu!'' Milli savunma. ekonomi, kürtaj hakkı. eşcin
sellik vb konularında hep bir saldırganlık içinde
olundu. Bu sald1rganl ı k dı şa karşı da sürdürüldü.
Stratejiye ad bile kondu: Ön alıcı savaş stratejisi. yani
tehlikeyi tehdit haline gelmeden önleme ...
Amerikan yeni muhafazakarlarının kökten dincilikle el altından yürüttükleri küresel hegamonik po litikaları dünyada geri kalanların hepsini 'potansiyel
öteki' gördüğü için en tehlikeli yeni dinci sağ eğilim
dir. 1970 sonrası dünya siyasetinde köklü ve yeni
arayış ların başladığl biliniyor. 1980 sonlan eski sistemin aşıldığı. yenisinin ise henüz kurulmadığı, ara,
kan şık dönem olarak, kaos süreci olarak belirginleş
ti. Kaosta her eğilim gibi yeni dinci sağeğilim de varlığını hissettirmeye çalıştı ve hakim olmuşa benziyor.
Fakat bu konuda Doğulu veya İslamcı kökten dincilik
her nedense çok rahatlıkla görülebiliyor da, Batılı ve ya özelde Amerikancı kökten dincilik fazla görtilrnek
istenmiyor, hem de her şeyi ile oı1 ada iken.
Milliyetçi, hegamonik, ılı mlı dinci görüntülü, ka tı ataerkil. ama çağ gereği kadın haklarına da deği
nen. dünyada solun bıraktığı boşluğu doldurmak istercesine tüm sosyal sorunlara meyilli bu sistem
dünyada benzerlerini de yaratmakta gecikmedi, kalp
dinli politikacılık. ..
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İktidarda olan siyasal dincilik bir taraftan dünyadaki örneklerine benzer özellikler gösterirken aynı
zamanda da Ortadoğu ve Türkiye şartlarına. tarihine
ve toplumsal çelişki ve mücadelelerine denk özellikler de göstermektedir. Türk siyasal İslamına küreselleşme içerisinde önemli bir rol düşerken, Türkiye
oHgarşisi de aynı önemle bu çizginin Kürt toplumu
içerisinde oyuayacağı misyona eğilmiş durumda.
Gerçekten Türk iktidar bloğu bu sefer AKP ve Nakşi
cilik üzerinden Kürt toplumunu fethedebilecek mi?
İdeolojik ve siyasal bağlan ne, Kürdistan' a ekonomik
gırışın
yeni mantığı nasıl oluşturuluyor?
Konuyu daha iyi yorumlayahilmek için dünyadaki hakim örneğine kısaca da olsa bir bakalım. Dünyada
kökten dinellikle işbirliği yapmış yeni sağ yükseliş
halinde. Bu konuda da ABD öncülük yapıyo r ...
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ATAKAN MAHIR

Amerikan Evanjclik kalbi !
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Amerika'da köktenciliğin çoğulculuk karşısında
bir istikrar ve güven arayışına, yine bir modernile
karşıtlığına dayanarak oluştuğu. ortak bir kanı gibidir. Modernitenin getirdiği karmaşa. kaos ve çeşitli 
lik karşısında kökten dinciliğin kesinlik ve istikrar
çekiciliği bir sığı nak rahatlığındad.ır. Onun için ilk
işi gönüllere seslenmek olur. Evanjelik dinin kendisini "kalp dini" olarak sunması boşuna değildir ...
Kökten dinciler kendi misyonerlik hizmetlerini sekteye ugratacak herhangi bir devrime, uygulama veya
yönetime Amerikanın müdahale etmesini istemektedirler. Diğer yönleri bir tarafa bırakırsak, Amerikan kökten dinciliğinin, yeni politik sağla biTleşme 
sinin en iyi ifadesi olan yeni sagcı Evanjclik yönetiminin hayali, Amerikanın emperyalist politikalarını
şanlı şöhretli bir şekilde uygulayahilmektir. Protestan yararcılık ile sağ muhafazakar politikalar çok güzel birleştirilmiştir. Bu programın asıl talebi, güç
gösterileri. başkalanın kontrol etme, şi ddete başvur
ma ve rekabetçi başarı hırs ını içeren değerl ere geri
dönülmesidir. Dünyada ciddi engel olabilecekbir ra -
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Bu 'renk' hi ç de

' doğulu ' d eğil

Nakşibendilik; 'bend'in Farsça kalp, Nakşibendi
de kalbi işlemek. kalbi konuşturmak anlamına
geldiğini biliyor muydunuz? Yine karşımıza bir kalp
dini çıkmış oluyor yani . Bu da Türkiye versiyonu olu yor. Demek ki her şeyden önce AKP'nin, ABD ve İs
rail köktendinciliği ve yönetimlerinden bağımsız şe
kill endiğini düşünmek büyük bir hata olacaktır.
Belirtmek istediğimiz, bu tarz bir siyasal akımın
şu anda dünya siyasal sisteminde biT yerinin olduğu 
dur. Her ülkede ayrı bir ad alabilir -işte AKP'liler
liğin

Ilımlı İslam

ılınılı siyasal İslami il-tidar öngörülmüş oluyor.

AKP ve BOP

di
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Siyasal iktidarlar bu hedefe yönelmişken -ki birinci öncelik klasik ulus - devletin aşıını ve demokratik sosyalist değerlerin tavsiyesi veya yedeklenmesi
olmaktadır- diğer öncelik ve sorunların buna göre
belirlenmesine göz yumulmakta ve bu doğrultudaki
bir programa destek verilmektedir. TÜikiye'de AB
projesinin artık konuşulmaz olmasını ve liberal demokrat reformlar sürecinin hile durdurulmasını ve
hatta kırk yıllık demokrat bir anayasa özleminin heba
edilmesini böyle yorumlamak lazım. Yine kendisine
çok güvenmesine rağmen M. Ağar'ın aşılması bu gerçege dayanır. Bu doğrultuda çok rahatlıkla belirtebiliriz kiAKP dünya sistemindeki yerini kavramış ve bu
role oynamaktadır. Dünya küresel sistemi işlerini rayında götürdüğünü düşündükçe destekleyecektir.
Başarı AKP'nin gerçek başarısı değildir. Alabileceği
en yüksek oyu almış ve bundan sonrası sorunların
toplumsal gerçek çözümüdür. Bu durum ise bir süre
daha dış krediler ile yürüyebilir. Çözdüğü sorunlar
ülkenin zaten birikmiş sorunlarıdır. Ve dünya sisteminin her sıkıştığı nokta. ek olarak da Batı sistemi ile
çatlştığı her kendi sorunu büyük sıkışma olarak kendisine yansıyacaktır. AKP veya aslında TÜikiye'ye,
Doğu'nun küreselliğe ve ek olarak da Büyük Ortadoğu
Projesi'ne (BOP) eklemlenmesinde ağırlıklı rol verilmek istendiği anlaşılıyor. Türkiye demokrasisi,
Kürtler ve özgürlükçü tüm istem, kurunılaşma ve önderliği bu projelendirm,eye uygunlaştırılmak istene cektir. Ayrıca Batı demokratikleşmesini tamamladı
ğını, Doğu'nun da demokratikleşmesinin aıi:ık gerekmediğini düşünüyor. istenen uyumluluk. Dünya
siyasal sistemine yetecek kadar demokrasinin kendisinde olduğunu düşünüyor ve artık hiçbir ek yapmadan kullanmayı uygun görüyor iken ulus-devleti ümmetçilik üzerinden şek:ilsizleştiren, derin demokrasi
derdi olmayan, yeşil sermaye ile çoktan küreselleş
miş. milliyetçiliğin yerine tarikatçılığı geçirmiş bir
yeşil tonu tercih ediyor.
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İkinci gerçeklik ise; dünyadaki zengin-fakir, Kuzey-Güney, Doğu-Batı vb bölünmelere denk gelecek
şekilde siyasal dinci akımların misyon bölünmelerine tabi kaldığıdır. Örneğin. Batı siyasal dinciliği küresel hak.imiyete oynarken, Doğu siyasal dinciliğine
düşen görev ise çoğunlukla dünyanın Doğu ucunu
küreselleş miş Batı'ya uyumlu hale getirmek oluyor.
İşte ılınılı siyasal İslam çok eski bir kavram olmasına
rağmen burada tekrar doğuyor. Burada bir hatulatma
yapıp geçelim: Tabii ki tüm bunların mutlak bir
uyumla yaşandığını belirtmiyoruz (ki hiç de öyle değildir). niyetimiz sadece siyasal dinciliğin topraklarımızdaki yeni ana hatlarını anlamak. Bir yönüyle bu
durumu 'soğuk savaş' dönemininyeşil kuşağına benzetebiliriz. Ama dünya çelişkilerinin geldiği düzey
itibarıyla çok farklı gerçekliklere denk gelir. Liberalizmin kazamınları ve çöküntüsü pratiğiyle sosyal- sol
ve sosyalist tüm değerlerin ve yetersizliklerin mirası
na dayanılu. Ulus- devletin, üniter ve birlikçi yapıla
rın şimdiye kadar denediği siyasal mirasların yetersizliğinde. en önemlisi de sağ-sol kutuplaşmasını
çok ilginç versiyonlarla aşma görüntüsündedir. Yani
AKP'de Ertuğrul Günay'ı görünce niye şaşırdınız ki!
Yine Batı'nın post-sanayi dönemine geçişi, Do ğu'nun ise sanayi ve yeni teknik dönemi birlikte ancak götürdüğti düşünülürse siyasal düzenlemenin de
buna göre yapılacağı beklenebilir. İşte çok uzatmadan ve her ülkeye göre değişen ayrıntılara girmeden
belirtmek istediğimiz Doğu'nun artık liberal demokrat olması hile i.stenmiyor. Bu yeni dünyada. Do-

ğu 'nun küreselli.ğe eklemJenmesinin yeni yolu olarak

ur

için muhafazakar demokrat dediler- ama ana bir
akım haline geldiğini belirtebiliriz ve bu durum hiç
de zannedildiği gibi Doğu kaynaklı değil.
Bu gerçeklik bize şunu açıklar; ABD ve AB, karşı
tından bazı renkleri. bazen de olsa aldığını hissetse de,
aslında kendi akımlannın bir devamı olarakgördükleriAKP siyasal dinciliğini destekliyorlar. Ana renk aynı
diyelim.. Ağır renk. her şey tam istediği gibi olmasa da.
tonlamalarmı diyalektik olarak yaratır diyelim. Paramn rengi, ama ülke farkı ile değişmesi deyip bitirelim.
AKP bu desteğin farkında ve iyi kullanıyor. Bizler
başlangıçta bu yeni sağ akımları, dincilik görüntüsünden dolayı eski sandık ve milliyetçiliğe bulanmış
kökten dinci akımlar sınırında gördük ve yanıldık
Sorun bunu çok aşıyor. Dünya siyasal sistemi içinde
ele almak en doğrusu. Aynen liberalizm. sağ ve sol,
Marksizm gibi bu yeni sağcılık da kendisini kurum!aştırma yolunda.

Dinci söyl em, m il liyetçi politika
Aslında Türkiye'de kökten dinciliğin tarihi de

19.
yy ortalarındaki modernite, gelenek çatışmasına kadar gider. Cumhuriyet, hilafet çatışması önemli bir
dönüm nok-tasını oluşturur. 1923- 50 arası dönem,
Türkiye kökten dinciliği.nde geriye çekilme ve gizlilik
dönemidir. SO'ler sonrası geleneğe dayalı siyasi
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Kürtlerde çok derin
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Her şeyden önemlisi de insanların kalbine ses
lenmek gerekir. Kaostan. çatı şmadan, iç savaşlardan
- 1960'1ardan bu yana sag-sol. Kürt -Türk, AleviSun ni gerilmiş topluma bir sığınak sunmak gerekir.' Belirsizlikten kurtuluş ve kesinlik, istikrara kavuşma· ne kadar da güzeldir. ' Kuşkunun modern
yüklerinden' kurtulunur. Kadın, çocuk. büyük, küçük herkes yerini bileceğine gör e ahlakta oturacaktır. Çok gerekiyorsa buna modern ile geleneği birleştirerek muhafazakar demokratlık da diyebiliri7..
Süreçler aynı olmasa da Türkiye'deki yeni dinci sağ.
Amerika'daki renkclaşına benzemiyor değil. Onun
içi ndir ki. Türkiyeli bir görüntüden ziyade Amerika
hevesliliği var. Sistem ile çatışıyor gibi gö rünse de
daha ağır bir sistem kurmak istiyor. Kadını gerekti ği zaman anıyor. başörtüyle tüm aktivitelerine de
götürüyor, ama eşitlik yasalarında direniyor. Ilımlı
lık altında gizli bir kökten dincilik var. İç ve dı ş po litikasında şiddet agırlıklıdır. Onun içindir ki. Lüm
reform söylemlerine rağmen Kürtlerle bırakalım
barışmayı. son yı Ua rı n en büyük savaşı AKP so rumlulugu nd a yaşanıyor. Bu tesadüf müdür? Acaba
Kürtlerde yeni dinci sağcılık AKP Nakşiciliğini tamamlayacak mı so rusu soruluyor son günlerde.
AKP'nin ve Kürt Nakşic ilerinin en büyük hesabı bu.
Bilini.yor. Nak~icilik Kürtlerde çok derin. Önemli
temsilcilerini çıkarmışlar. Türkiye ..Yi bile etkileyen
şeyhleri var. Barzani ve Talabani de Nakşidi r.
AKP'nin içindeki önenıli mevkide bulunan Kürtler
de Nakşi geleneğinde nd ir.
İ şte si ı e Kurt kalp dini temsilcileri! .. ~
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akımlarla gün yüzüne çıkmak ister. Milli Görüş ile
önemli bir ağırlık oluşturmak istenir. İ şte günümüzdeki Millı Görüş 'ten de vşiı·me olarak görülen
AKP Nakşiciligi. bu çizginin bir devamı olarak görülsc de Türkiye ge le n ekçi liğinin izleri kadar, belki
de daha fazla dünya yeni dinci sağın etkisini taşı 
maktadır. Modernite karşısında olundugu söyleuse
de modernizm ile gele neğin birleştirilmesiyle karşı
karşıyayız. Söylem yine ılımlı dinciliktir. İ ç ve dış
politika milliyetçidir. Kürtlerden iyi bir 'öteki' nerede bulacaksın? Öteki Kerkük'te bile olsa izlenmelidir. Kadın tıpkı Amerikan Evanjelistleri gibi cemaat. dernek, vakıf vb. çalışmalard a kendine güve nini saglayabilecek, ama hiçbir şekilde ataerkil sı
nırları aşmayacak bir şeki lde yer almalıdır. Cemaat
ile sermaye çevreleri iç içeleştirilmiştir. tıpkı Amerika· daki gibi.
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Di edehiyate de post-modernizm
LüKMAN POLAT
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pirtUka David Harvey weki ?Kapital"a postmoderntzme diditin. David Harvey -ev pirtüka wi bi tiı·ki bi
nave ?Postmodernligin Durumu" derket- di pirtUka
xwe de dema pişte sala l970'yi weki demeke postmodernıst bi nav d ike. Ew rewşa abor1 ya kapitalizme
li gor şeweya post-moderilizme dinirxine. Li gore
David Harvey kapitalizm bi xwe re neketiye nakokiye,
neketiye krize, X\ve nil kiriye ı1 peş ve çuye. Li gore ve
mantixe krizen abori yen kapitalizme, nakokiyen di
nav ş1rketen mezin yen kapl:tal'istan, tekçüna borsaya
Tokyo tl yen welaten din, de çawan be şirovekirin?
Ditinen David Harvey be bingehin ı1 ji rastiya civaki
ya cıhane dür in.
Berhemen post-modernist herhemen tevlihev in.
Şopeke wan e berbiçav tune ye. Nivisen tevlihev, be
mane, gotinen vala. ramanen nihilist, metafizikiya
felsefYk, naveroken vala bingeha herhemen wan pek
tine. Di gelek romanen postmodern de gotin pir in, le
mijar tune. Buyer li dor leheng naherike. heta leheng
ji tune ne, tene gotubej heye tl ew j1 hema çi be deve
wı dibeje, ji hezar kaniyan av tine le ava ku tine qedehe tije nake.
Di herhemen post-modernist de, xewnen sureallst, sembolen alegorik, lehengen romantik. selı
neyen egzotik, şadimaniyen erotik tune ne. Ji bo ku
bilyer tl mijar tune ne. meraq ji tune. Tişte ku xwendevan meraq b ike, bibeje ka ev çi bU, de ev çawan bibe j'i tune ye. Lama ji ne herhemen serketi ne. Berhemen post -modernist pir ten firotin le hindik ten
xwendin. Bazirganiya herhemen post- modernıst şir
keten medya en kapitalist dikin, bi cure cure reklaman van herhernan didin firotin. Ev hesabc wan ji te,
levna post- modernist di herhemen xwe de rastiya civaki O m!syonen şoreşgeriye tehrlf dikin, be mane
dikin. irrasyonalizme pek tinin.
Post- moderilist jiyane di nav fragmanen sazümane de diparezin. Teoriyen pevajoya civaki inkar
dikin. Bi mikro f.i makro analizan sere miravan tevlihev dikin. Civake bi perspektı:fen kati tasavur dikin.
Lo ma ji herhemen post- modernist nayen femkirin.
Berhemen vekiri Cı zelal nin in, rişo ne.
Berhemen post-modern1st yen ku weki roman
tene weşandin. di esas exwe de ? deneme- ceribandin .,
in. ne roman in. Diıuve van herheruan ne bi romanen
klasik dikeve Cı ne j:ı dişibin romanen modern. Ferqa
wan ü cure cure romanen din ji gelek in. ~
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Di edebiyata cihane de post- modernizm weki
ekolek edebi derketiye hale. Li gor şeweya ve ekole
gelek herhem ji hatine afirandin. Min gelek herhemen post-modernist, bi taybeti ji romanen postmodernıst xwendin. Le min ji wan romanen post·
modernist qet h ez nekir. Di xwendina romanen postmodernist de ez gelek aciz büm, xwendina wan bi min
giran hat. Herikbar nebün, min nekişandin nav cihana xwe ya post-modern.ist, lama ji min xwendina gelek romanen post-modernist ntvco hişt, min hinek
romananen post-moderilist hetani dawi neX\vendin.
Dema min dest pe kir ku ez teoriya post- modernizme fer bibim, ka ev çi ye ü ez çima j i herhemen postmodernist aciz dibim, hate bira min ku min dema di
sala l995?an de dest bi weşana kovara Helweste kiribu, di hejmara yekernin de min niviseke wergere li ser
teoriya post-modernizme wergerandibil u weşandibu.
Le niha di b ira min de n ebu k'll ew nivis naveroka we çibu. Min ji arşiva xwe kovara Helwest hejmara yekem
derxist u li nivisa ku min wergerandibu meze kir.
Sernave nivise ?Li ser post-modernizme'· bü. Niviskare nivise Burhan Gunel bil. Wergere we ji ez
bUm. Min ni vis ji b er kovara ?Karşi - Edebiyat, sanat,
duşun dergisi - Dij -Kovara ramani, huneri u edebi"
wergerandibtl kurdi. Niviskar Burhan Gunel niviskareki tirk e, çepe. ango Marksist e. B. Gunel di nivisa
X\Ve de rexne li post- modernistan digire. Post-modern'istan dişibine arabeskvanan. Dibeje; ?Post-modernist azadi, azadi dibejin le bi rasti ji azadiye naynin zimen. Meyl u ditinen wan bela wela ne, tene li
ser gotina ?post-modern!zme? li ser h ev dicivin."
Hinek kes ji berikandinen mode h ez dikin. be ku bizanibin van ekolen mode diparezin. Bi min ji bo mirov ekolek bipareze dive we baş bizanibe.
Post- modernizm te maneya pişti modernizme. te
maneya dije modernizme. Di esase xwe de post-modernizm diji Marksizme ye. diji Sosyalizme ye. Diji
ekola realizme ya civaki ye. Ji xwe di seri de parezgiren
post-modernizme, niviskar Baudrillard il Lyotard li
ser modernizme tl post-modernizmebi Marksistan re
ketin minaqeşeye. Paşe niviskar Habernas. Jameson.
Roty, Davis ü Berman ji beşdare ve minageşeye Mn.
Pirttlka niviskar David Harvey ?The Condition of
postmodernnity - Rewşa Postmodernizme" Cı piı·tüka
Fredric Jamesson ?Postmoderilizm" bün herhemen
sereke yen post-modernistan. Post-modernistan li
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Weşanen

Lise Lal Laleş

Bahluleye male dive hibe jirike male
HEVPEYVİN: DAWUD REBIWAR
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Weşangeriya kurd i saleke bi bereket li du xwe dihele. Di nava ve sale de gelek pirtuken nu beşdari pirtukxaneya kurdi bün. Yek ji weşanxaneyen ku pa r herf zede pi rtük çap kir ji Weşanxaneya Lise ye. fsal bi gişti 25 pirtCık ji Weşanen Lise derketin.
Weşanxaneya Lise peşf bi seta ku di bin sernave 'PirtUkxaneya Ehmede Xani' de çap
kir gelek bal kişand. Herf dawf jf pirtuken wergere yen di bin sernave ?Moh ren Mor?
de hatin çapkir in careke din bun sedem ku Weşanen Lis kete rojeva me. Ji bo pirtuken ku di bin sernave Mohren Mor de hatin çapkirin roja 08,12,2007'an de li Konsolosxaneya Swede ya Stenbole ku di hela abori de ji bo pirtı1ken navborf piştgirf
dabu Lise, bi beşdariya gelek niviskar u wejehezan, ji bo danasandina pirtilkan kurtegotUbej Cı kokteylek hate lidarxistin. Gerinendeye Weşanen Lise Lal Laleş Cı werge re çar pirtCıken di nava seta Mohren Mor de cih digire Dilawer Zeraq ji bo beşda
riya kokteyle li Stenbole bCın. Ji bo me jf firsend ew firsend bu; me bere pirsen xwe
yen der bare weşanger i ya kurdi u weşane n Lise de da Lal La l eş u Dil awer Zeraq.
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Beri ku em werin ser pirtılken ku we çapkirine sala
200l"an ji bo we çawa derbas bU; we bi giştı çend pirtılk
çap kir?
L.L: Weşanen lise di nava se salan de 52 pirruk
çap kir. Ji çiroke bigire heta romane ji helbeste heta
pirtüken zaroka ı1 çend lekolin. Ji van 25 heb me di
sala 200Tan de çapkirinji bo edebiyata me geleki bi
adani derhas bfi.
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We tsal bi pi.rteıken ku çap kir gelek bal kişand. Ewil
em li ser konsepta Weşanen Lis dest pe bikin?
L.L: }i bo edebiyatek bi p eş bikeve li gori konsept
an baweriya Weşanxaneya Lis 'e dive herhemen kurcil
yen bingehin ango yen sereke ku niha geleken wan li
her dest bi awayeki bi rek ı1 p ek tunene; herhemen
nujen en ku niha ji bela niv1skaren dijin ve len nivisandin; herhemen wejeya dinyaye yen teqez dive di
zimane kurdi de hebin hen çapkirin. Ger em surete
edebe bi her awayi çenekin, peşkeşi xwendevan ı1 niviskaran nekin em e nikaribin wejeya xwe bi p eş ve
bixin. Deh an ji bist sal beri niha ke bi kurdi biniva sanda, çi hin1Vısanda ji h ela raya gişti ı1 hezkaren Yı
ziman'i ve dihatin teqd1rkirin le niha ne wisa ye edi
xwendevan j1 gel ji dizane ew pevajo bi ş ünde maye ji
her ve yeke ji niVıskar edı di ve hesabe xwendevane jir
b ike. Edi pirsgirek ne bi kurdi niVısandin e. Pirsgirek
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bi kurdı di qallteya edebiya ta dinyaye de nivisandine.
Nüseren kurd ji malhata nuseren dinyaye ne. Dive
nebe bahlılleye male dive hibe j1rike mal e.
Tu rast dibejt, le em he duri asta berhemen cihane ne.

Weşanen

Lise pişti

weşandina

Cemil Ogu:ı

tişta

zede bal kişand duzimaniya pirtilkan bu. Yanı ıve
ligel wergera bi kurdi orjinale wan ji da. çima?
L. L: Weşanxaneya Lise berı her tiştl muhube bemü çand u zimanan e. W eşanxane pirtuki"m du zimani
yani bi zimane resen re wergera wan çapkirin ji her
çend sedeman dike.
Yek: Bo paychilindi ü xurtbUna zimane kurdi ya li
her zimane dinyaye derkeve hole ı1 miroven ku ji hela
moral ve qidumşikesti bi serbilindi bikaribin bibejin
zimane kurdi tera hemı1 cureyen edebiyat. vegotin,
huner u zende dikin.
Du: Bo miroven werger, bikaribin bireya miqayesekiıine azmfın ı1 tecrubeyen wergere bişopinln il bikaribin zimane dinyayeyi hevbeş wergere wekl kar ü
bar b.i peşvebixin.
Sise: Bo zirnan e dinyaye hemü xwişkı1 biraye hevin.
Çar: Bo mirov bi allkariya wan ferhenga xwe xurt
dikin.
Penc: Bo mirov bi allkariya wan zimane xwe xurt
dikin. Ji zimane dinyaye hez dikin.
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Ma hinek pediviya me bi deme nin e?
L.L: Qirne em te de dijfn bilez dibihure. Di ve lez
u beze de dive gele kurd u niviskaren kurd xwedi alav
meteryal paşxane u bingeh bin. Ev ye k ji bi xebate pek
te. Teknoloj1. danustendin tekçuyina s1noran u gelek
tişten din gelek imkanan dide mirov ku bikaribe bi
awayeld bi re k f.ı pek tekiliye bi her dere re deyne. İro
bi reheti kurden her devera dinyaye dikarin tekiliye
bi hev re deynin. Beguman tekiliya me bi deme heye
le pediviya me bi tiraliye tune ye.
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'Pi rtukx an eya E h m e d e Xa n ı · ~::'7~~~~=-3~7":-"'~~':!:~"'lllr.'"':"ıı-:r~~-.-.,....._
ve care di bin nave 'Mo hren
Mor'de 5 pirtuken niviskaren
jin en tirk wergerand kurdf. u
kurdf. - tirkiya w an bi h ev re
çap kir. Di danasına 'Mo hren
Mor' de niviskaren pirt ııkan jı
amade bu.

Seta Pirtilkxaneya Ehmede Xani gelek bal kişand. ji
çapkirina klasikan çawa hate rojeva we, de berdewam bike an na?
L.L: Bi herhemen bingehin en kurdi mebest ew e
ku diroka edebiyata kurdi be nirxandin u edebiyateke
bi kok, ango haye we ji giyan u peyven vi zirnam hebe.
be nivisandin. }i her ku her kes nave niviskaran dizane le kest ew nuser ji nez de nexwendine nenirxandine, lekolin li ser nekirine, yani ez dixwazim ve hibejim
beyi ku romanenheta niha çap bUne çi bi serketi çixerab , ben etudkirin de niviskar çawa romaneke bi serketi binivise? Tişlen min li jor destnişankirin bi ni viskaran re eleqedar in. Weşangeri keşifkirin Cı
peşkeşkirina herhernan e . .. Weld ku her kes dizane
welat parçe- parçe ye ji hela coxrafi, politik alfabeyl ve,
dive ew kelepora belavbüyi be berhevkirin ...
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He klasiken ku hane çap bikin hene ...
L.L: Pirtükxaneya Ehmede Xani we hedi hedi bidome. Minak em niha bi destüra xwişka heja Firtda
Ceweri romananemir Heciye Cindi ji bo çape arnade
dikin. Em e romane bi berhema Firida ya der baı·e
Heciye Cind1 de arnade kiriye çap hikin. Romana Heciye Cindi giring e. Karwan dimeşe. Oive her kes çi
manevi. çimadi tevi karwane hibe.
]i seri heta niha we gelek pirtük wergerandin kurdi. le

Hin kes ve rewşe rexne dikin, dibejin tirkt de bike ku
kurdiy-a pirtı1kan neye xwendin?
L. L: Beguman her weşanxaneyek ligort xwe xwediye poltikayeke kulturi ı1 huneri ye. }i her ve yeke ji
hin mirov we ji hi n h elan ve kirinen me rexne bikin.
Le pratik u pevajoya em dijin wan miroven rexne dikin mafdar dernaxe. }i her ku rastiya jiyane, rastiyen
ku em bi tecrübeyen xwe fer bOne dide za nln ku projeyen me ji bela xwendevane kurd te şopandin, ten
hezkirin. a her1 giring ji ten niqaşkirin. Xwendevanen weşanxaneye herhemen wergere yen bi orji nalen wan re çap buyi ji gelek aliyan ve dixwinin hin
je hew kurdiya wan (wergere) dixwinin hin xwendevan bi berhevdan dixwinin. Hin mirov dibe ku ji zimane re sen ve ji dixwinin ... Gelo ew miroven rexne
dikin dizanin ku gelek email. telefon, name ji me re
TirOJ /9

u werger Dilawer Zeraq:
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Nivıskar

Di nava bi sedan pirtaken tirkı de hCın hin pirtCıkan
hildibijerin ıl wergeri kurdi dikin? Di hilbijanina pinıl
kan de pi:vana we çi ye?
L.L: Di hilbijartina herhernan de bikaranina niviskere zimen, di vegotine de serkeftin. giringiya
herherneyi di wejeya dinyaye de jimere muhim e ...
Tişten mayinde ji me re giring in, ne tişten popUler
ıi demdemi. Rola weşanxane ıi ed'itor yek je ji diyarkirina rojeva edebiyateye ji .. . Le ş ert ıi merc carinan
destüre na din mirov da ku mirov her tişte di diJe xwe
de pek bine. Minak em niha amadekariya rezeke ro manen dinyaye dikin. Li go ri baweriya min dive 100
romanen bingehin ji ıimane swedi, norwecl, almani,
rüsi, ingilizi. frensi. spanyoli, itali, tirki, farisi , ere -
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We ji zimane tirkı gelek pinuk wergeri kurdi kirin. Li
ser giringiya wergere tu ye çi bibeji?
L.L: Werger ji bo peşketina wejeyeke bi serketi
geleki giring e. Edebiyat, felsefe, huner li dinyaye bi
alikariya zimane hevkar, wergere hi peş dikeve. Gelo
Fucoult. Adorna, Borges, Kafka, Mikael Niemi wergeri kurdi biba we hale edebiyata me ji rewşa niha
çetir nebüya? Projeya Mohren Mor di çarçoveya ku
dive edebiyata kurdi bi edebiyata dinyaye re tekeve
tekiliye ji hela min u Şeyhmus Diken ve hate amadekirin. Beguman keda çiroknus u wergere heja Dilawer
Zeraq ji te de heye. }i her ku çar heb je ji hela Dilawer
Zeraq ve hatin wergerandin. Bi ya min wl: xizmeteke
mezin ji edebiyata me re kir ... Beri her tiştı wejekar Q
xwendevane kurd bi al'lkariya herhemen Mohren Mor
bini vegotininen cuda cuda bıin. Di navhera du çandan ıi edebiyatan depiren zirneo ye qewı: hatin avak:irin. Jin we bi çiroken jinan bijenin we çiroken xwe
biresin .. .

rg

dinyayeye.

Çimane ingilizi. rılsi: an jı: zimanek din tirkı?
L.L: Nezikahiya me ya li hemher hernCı zimanen
dinyaye yek e. Le zimane miroven ku em bi wan re dijin beşik ji me re giringtir e. Ger behna me ıi denge
me ıi wan here hev em e hev zedetir fam bikin. Niha
em wejeya elliane rezeke romane arnadedikin di we
reze de gelek herhemen ingilizi yen çak hene. Di reza
wejeya elliane de em e ji hemıi zimanan herberna
wergertnin.
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ten sipas dikin udibejin bi alikariya herhemen we em
fer1 zirnan dibin em diliinin ku zimane me ne kem1 ye
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Konsepta duzimani konsepteke
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Em tu weki çi:roknılseki nas dik in. le icar em dibinin tu di gelek waran de dixebitı: Li gel ferhenga biwejan ıcar ew çar pirtake
wergere...
D.Z: Mirov nikare weje ü niv'lsandine di nav qaliban de bi
cih b ike. Ji her ku weje firehiya xwe ji her pirhCına cure ü dis1plinan nagire; tekiliya ku di navbera cure, teşe u disiplinan
de heye, nerm e, bingeha we hihemd u normalbuna xwe ve
hatiye danin u ev tekili bi vi rengi dimeşe. icar ji her ve yeke.
dibe ku niviskarek, di hernan deme de, kar ıi xebaten xwe di
disipllnen cuda cuda yen wejeyi de bido mine. Ü dibe ku heta
hetaye ji bi tene di biwareke de xebate h ike.
Icar ji her ku kelumele sereke ye wejeye ziman e, niviskarek nikare xwe hi tişten ku bizimen re eleqedar in ji dıir hixine. Amin ji her wisan; ligel nivisandina çirokan, wergeran,
rexnegiri. ceribandin il biwej; yek ji stCına es asi ya zimen. Xehaten ku ez dikim di van waran de ye.

serfirazi bi miroven xwedi kesayet,
şareza, zana, pispore kare xwe pek te. Ger xususiyeten
min li jor nişandan bi mirovan re h eb in be guman ew
e bikaribin bi profesyonell bin kare n kolektif en mezin u giranbuha ji bikin. Pevajoya amadekirina Pirtiıkxaneya Ehmede Xani di vi wari de ji me re ezmfı 
neke baş bü. Bi ya min cara yekem ew qas mirov bi
desten hev girtin il herhemen bingehin diyari gele
xwe, xwendevane şire dayika xwe kirin. Ez ji hemü
hezkaren wejeya kurdi u piştgiren Use rninetdar im.

Hun UArnede weşane dikin. Aliyen we yeke yen baş u
ne baş çi ne di hela deifetan de?

şenbir ıi

hireweren vi mileti le xwedi derdikevin. Di
projeya Mohren Mor de Serkonsolosxaneya Swede ya
Stenbole piştgiriyeke mezin da me. em geleki sipas
di kin ji herkesi re.

/i berge bigi.re
profesyoneı didin?

ıa rnızanpaje.

pirtak en we hewayeke

L.L: Di weşangeriya kurdi de dema amatoriye bi
ve ma. Di avakirina Weşanxaneya L1se de me dil
kir ku herhemen niviskaren kurd fı herhemen we
wergerin kurdi ji hela berg ü mizanpaje ve bi rek u
pek bin. Berg nasnameya pirtüke ye. Rexnegire hunere, hunermend aktuel. helbestvan Şener Oımen,
derhenere ditbari ye Weşanxaneya Lise ye. Ji
destpeke de Şener ribe k, nasnameyeke ditbari ji L1se
re çekir. Em li gor kiteben ten ji weşanx.aneye re weşangeriye nakin, beri her tişti em li ser rezen xwe
etude di kin, em bandora we ya li ser zirnan Cı edebiyata kurdi dinirxin.in u pişt re diweşinin. ~
paş
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L.L: Giyali ser ko ka xwe heşin te. Entelektuel, nuser ü rewşenbtren kurd belawela bune, mirov li ku be
heleke rnirov we her k em birnine. weşangeriya kurdi
li wareki ku kurdile desthilatdar be watedar e. Hem ji
hela moral ve hem ji hela zirnan ve. Amed heja ye,
qibleya zimane kurdi ye. navend e. Ji bill Aroede ez
weşangeriye nakim. ez nikarirn bikirn.

L.L: Bele zehmet e. Bi firotin u alikariya hezkaren
vi zimani. Milet zimane xwe bexwedt nahele. Rew-

g

Peşketin,
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Ern dib&rıin ku Lıs xebat~rı xwe behtir bi awayekt ko lektif dirneşıne ıl keda gelek ınsanarı dike rıav~?

Em dizanin ku çapkirina van pirtukan barekı girarı e,
hün çawa finanse dikin? Kesekı ku di hela ab01i de destek da we heyean na?

ur

bi u ji gelek zimane din ben wergerandin?

Ev pimlken ku hatin wergerandin, we bi hev re diyar
kir an wekt proje hat ber des te te?

w

D.Z: Gava editor ü gerinendeye Weşanxaneya Lİ Se
Lal Laleş peşniyaza wergerandina pirtfikan li min kir,
pe re j1 nave nivtskaran eşkere kir. Yane pirtüken ku
hatin wergerandin ne ji aliye min ve, le ji aliye editoren projeye ve hatibün diyarkirin. İcar ji bo wergere ji min re mabU, golina 'ere' an ji 'na'. Ü min ji
weki dilsozeki zirnan ü wejeya kurdi editor destvala
venegerand.

w

Tu li ser wergera van pirtilkan çi dibej&? ]i ber ku di
hela zinıan de pirtakinen zor in!

w

D.Z: Bele pirtük bi pütedaneke pir mezin hatibün
hilbijartin. Ü rast e, zimane pirtüken ku hatibün hilbijartin Cı min ew wergerandin, ne ew qas hesan bu; ji
her ku her yek niviskarek bi awayeki di tir zimane tirki bi kar tine; u peyv il tegihen wej eyi yen di nivis Cı çiroken xwe de jili gori we hildibijerin. Icar zehmeti ne
di peydekirina wan peyv iı tegihan a di zimane kurdi
de bu. Le zehmeti di vir de bU; dive ez di hilbijartina
peyvü tegihan de baldar ıi hıirner bıima; ji her ku dive
min ji bo her niviskareke. peyv fı tegihen ku li vegotina we dibat, hilbijarta ü li goti we wergeranda. Ji bo

aqübeta vegotine ü awaye vegotina niviskara pirtüke
winda nebe ü her wiha ev awayen vegotine di kurdi de
renge xwe bide. An na. di wergerandine de. ji her zimane kurdi min tu zehmett nedit; berevaji we dikarim bejim ku, kurdiya hin beş Cı qaliban ji orijlnala
wan xurtir çeheı bi ya min.

Tu çapkirina pirtaken DUliMANı çawa dibtnt? Li go-

li te heke kurdı tenebihata çapkirin ma de ba.ştir nebaya?

Hin kes dibejin tük& de bike kıı kurdı ney~ xwendin?!
D.Z: Weşanxaneya Lise weki konsepteke diyarkiri
weşanen bi vi rengi didomine. Ü bi ya min baş ji dike
cı ev yek di cih de ye. Lewma. weki te zanin ji her tunebüna perwerdehiya bi zimane kurdi, kurden ku bi
kurdi diıanin, an ji yen ku düre hini kurd1 biıne, ji
her ku ji bo femk:irina ji 'zimane raser' yane zimane
wejeye, bitaybeti tuxehateke xurt nekirine, gelek caran zehmeti dixwin di feınkirina zimane kurdi de.
İcar ev zehmetixwarin ji bi pirani bi gotinen: 'Zimane
wan giran e. Ew zimane akademik bi kar tinin. De here wede lo, ma ev ji kurdi ye! Cı hwd. ·li me vedigere ü.
weki kemasiya niviskaran xuya dike; Cı sedema tenegihiştina wan ji baş eşkere nabe. Bitaybeti di vi wari
de xebateke di cih de ye.
Tİl'OJ
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hatırlattıkları ...

VASPURAKAN'A AGIT
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Aras Yayınl an'mn yayımladığı edebiyat kitapları
nı hep ilgiyle okudum. Bu kitapları , yazınsal nitelikleri kadar, konuları ve Ermenileri n birlikte yaşadık
lan haJklarla, dillerle, dinJerle geli ştirdikleri ilişki
biçimlerini yansıtması bakımından
da ilgiye değer buluyorum. Son okuduğum kitaplardan Esther Hebayan' ın İstanbul Yolcuları da ilgiye değer bir kitaptı. Bu yazının konusu
Günay Aslan'ın Vaspurakan 'a Ağıt
(Aram Yayınları) adlı romaru, ama
dalaylı da olsa iki kitap arasında bir
bağ old uğunu düşündügüm için, önce Hebayan'dan ve İstanbul Yolcuları· ndan söz etmek istiyorum.
Esther Hebayan 1955'te İstan
bul Harbiye'de doğdu. 1961'deAlmanya'ya göçmen işçi olarak giden
baba Hovsep. bir süre sonra ailesini
de yanına aldırdı. Heboyan'm ülkeler ve diller arasında yolculuğu lgöç 
menliği daha sekiz yaşındayken
başlamış oldu böylece. Heboyan, İstanbufdan ayrı
lırken Türkçeden, Almanya'dan Fransa'ya ailesiyle
birlikte göç ederken Almancadan da göç etmiş oldu
bir bakıma. Sonra Amerika ... ve en sonunda yine
Fransa .. . Öykü ve şürlerini Fransızca ve İngilizce yazan Heboyan, yayınevinin ricası üzerine, istanbul Yol cıılan için yazdığı ?Annemin ve Babamın Kelimeleri?
başlıklı önsözünde, çocukluğundan başlayarak öğ
rendiği dillerle kurduğu duygusal bağı çok güzel özet liyor. Bu küçük önsöz, elbette Hebayan'ın kişisel tarihine odaklaruyor. Ama buradan, bu kişisel tarihten,
dilinin vatanından sürgün edilmişlerin duygusal
dünyasına bir yolculuk yapmak da mümkün.
Heboyan, istanbul Yolcuları'nda, eski zamanlara
ait bir İstanbul'u anlatıyor, Yervant Sırmakeşhanlı
yan·ın Balıkç~ Sevdas~'nda yaptığı gibi. Ya da Hagop

eski zamanlarda kalan Erzincan'ı, Mı
gırdiç Margosyan'ın çok gerilerde kalan Diyarbakır'ı
anlatması gibi. Adını saydığım yazarlar ve diğerleri,
Ermenilerin Türklerle. Kürtlerle, Süryanilerle ve di ğer halklarta komşu olduğu ; dini bayramlaı·ın birlikte kutlandığı; herkesin komşusunun dilinden bir
parça bildiği; kimsenin kimseye dini ya da dili yüzünden düşmanlık
beslemediği günleri anlatıyorlar kitaplarında .. . Yazdıkları her satırda
doğup büyürlükleri topraklara ve
geçmiş zamana dair buram buram
bir özlemi hissettirirler. Bu nostaJVASPURAKAN'A jiküslup. neyazık ki, d oğaldır. Çünkü hepsi, bir daha geri dönmernek
AGIT
üzere çocukJuklarından , komşula rından, yaşama biçimlerinden koparılıp savrulmuşlar İstanbul'a, Avrupa'ya ya da Amerika'ya. Margosyan'ın son anı/roman kitabını ha tırlatarak, ''tespih taneleri .. gibi dağıldıktan yerlerde hatıralan ve kalernleriyle yaşamak mücadelesini
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Mıntzuri'nin

niyetine ...
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sürdürmüşler.

Bu kitaplan okurken, Harput ya da Erzincan kimin yurdudur. diye düşünmeden edemiyor insan.
1915 yılında uygulanan Tehcir Yasası'mn bir soykı
nma dönüşüp dönüşmediği tartışmal.arı, sözünü ettiğim hikayelerdeki iç yakı cı bireysel traj edilerin gölgesinde kalıyor, en azından benim için.
Sonra durup şöyle düşünüyorum ve bütün ailesini
kaybeden, İstanbul' da fırıncılık yapıp Erzincan'ı/Armıdan 'ı özlerken bir yandan da iyi ki yazmayı ihmal
etmemiş Mıntzuri. diyorum. Bir de şu soru gelip takılıyor aklıma: 1915 Tehcir Yasası'nı, Şeyh Sait fsyaru'm. Ağrı İsyam'nı, Dersim İsyanı·m yaşamış Kürtler. yaşadıktarım neden edebiyatın diliyle bırakma
dılar sonraki kuşaklara? Ermenilerle ve diğer halklada biri ikte yaşayan Kürtler, bu halklada birlikte ya-

Bir sürgün yazar, Günay Aslan

g

Vaspurakan

nasıl

ak

1960 yılında Van'da dogan Günay Aslan, yerel
muhabir olarak başladığı gazeteciligi. şimdilerde politik mülteci olarak yaşadıgı Almanya'da sürdürüyor.
Ama Günay Asiarı'ın ilk sürgünlügü değildir bu. birçok Kürt gibi, okuila tanıştıktan sonra anadilinden
sürülmüştti yıllar önce. Araştırma, deneme, şiir ve
roman ttiründeki kitaplarını. hayatına önemli ölçüde
yön veren Türkçe ya7ıp yayımladı.
Yas Tutan Tarih -33 Kurşun adlı röportaj kitabı
ödülle birlikte bir de hapis cezası getirmişti yazara.
''33 Kurşun", bilindiği gibi, Ahmed Arif'in şiirinden
alıyor adını ve aynı konuyu anlatıyor: Van'da, Mustafa Muğlalı'nın emriyle kurşuna dizilen Kürt köylülerin!. Aslan, ununurulmak istenen bu trajik olayı günyüzüne çıkarmıştı. "Yas Tutan Tarih .. çalışmasıyla.
Vaspurakan 'a ~i'ıt romanındaki olaylar da yine
Yan'da geçiyor. Ancak bu kez daha gerilere. 1800'lü
yıllara kadar uzanıyor. Kürtlerin, Azerilerin, Ermenilerin, Süryanilerin birlikte yaşadığı Van şehrinin
yavaş yavaş bir savaş alanına dönüşme sürecini anlatıyor Aslan ve Van'a ait trajik bir efsaneyle başladığı
romanı kaçınılmaz acıkh bir sonia bitiriyor.
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Kürtlerin yazıyla ilişkilerinin gevşek olması. ilk
akla gelen cevaplardan biridir kuşkusuz, ama bu da
başka bir tartışmanın/araştırmanın konusudur.
Evet. bu yazının asıl konusu, Günay Aslan 'ın Vaspurakan ·a Ağıt adlı romanı. Bu uzunca girizgah, kuş 
kusuz romanın konuyla ilgili olmasından dolayıdır.
ama öte yandarı, Aras Yayınları'na bir saygı duruşu
niyetiyledir.

di

dagıldıgına?

Esedullah, Çingene Nado, Kürt Prensi Fettah Bey.
misyonerler. Ermeni komitacılar. Hamidiye Alayları
ve güçlü kadınlar ... Bütün bu kişiler, doğa ve olaylar
Varı şehrini şekillendirirken, Van şehri de doğasıyla,
kültürel dokusuyla içinde barındırdıgı insanlara ve
olaylara yön veriyor.
Çok kahramanlı bir romandarı beklenen. okurun
dikkatini dagıtmayacak, bazı kahramanları unutturmayacak bir kurguya sahip olmasıdır. Günay Aslan
bunun farkında, bütün kahramanlarına eşit mesafede durarak, hepsine romanın ihtiyaç duyduğu kadar
ve eksiksiz yer veriyor hikayede. Böylece günlük telaş
içindeki Mevujan·ı. yaklaşan savaşı hertaraf etmeye
çalışan Karakaşyan'ı, bir meczup gibi ortalıkta dola
nan Molla'yı. Osmanlı'nın baskısına karşı silaba sarılmış Taşnak Tigran' ı , ölüm korkusuyla din degiştir 
ıneyi düşünen Çarhacı Kapacıyan'ı, savaşın hem
Kürtleri hem de Ermenileri telafisi zor bir felakete
sürükleyecegini düşünen Fettah Bey'i ve digerlerini
daha yakından tanıma olanağını bulmak mümkün
oluyor.
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onlarla ticaret yapmanın, çan sesi duymanın. başka dillerle yan yana olmanın nasıl bir duygu
olduğunu neden yazma dı lar? Kürtçe ya da Türkçe yazan Kürt yazarlar bu halkları hiç mi tanımadılar, bu
halklada ilgili hiçbir şey mi duymadılar büyüklerinin
ağzından? Yoksa, o kadar çok egi.ldiler ki kendi sorunlarının içine, başlarını kaldınp bakanıadılar mı
bir zamanlar birlikte yaşadıkları insanların nerelere

şamanın.

Van oldu!

Vaspurcıkan 'aAğıt
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l895'ten l896'ya kadar geçen
bir yıllık süre içinde Van şehrinin nasıl kanlı çatış
maların kucağına itildigini, birlikte sonınsuz ve eşit
likçi koşullarda yaşayan insanların birbirlerine nasıl
düşman kesildigini anlatıyor. Günay Aslan dinin.
Osmanlı'nın. Hamidiye Alaylan'mn, misyonerierin
bu süreçteki politik rollerini ifşa etmeyi ve eleştirel
tutumunu sergilerneyi ihmal etmeden eğiliyor bu trajik konuya.
Ama Günay Aslan bir dönem romanı yazdığının
farkında ve bir romanın ihtiyaç duyduğu atmosferi
oluşturmayı. karakterleri sahici kılmayı. gerilim yaratmayı da ihmal etmiyor. Savaş öncesinin ağır havası içindeki Varı' da günlük hayatlarını sürdürmeye çalışan insanların gerginliğini, beklentilerini. umutlarını. korkularını abartıya kaçmadan , ama yaklaşan
felaketi de yoğıın hissettirerek romanın asıl atmosferini oluşturuyor.
Van şehrinin geleceğinden endişe duyan, gerilimin çatışmaya dönüşmeden bitirilmesi için çaba
harcayan din adamlarının, esnafın, aşiret sahiplerinin mücadelesi sonuç vermeyecek ve romarım so nunda Van, 1915 yılının bir ön provası niteligindeki
çatışmalara sahne olacak. Başka bir değişle. Ermenilerin zorla göç ettirilmesiyle Vaspurakan'ın Van adı 
nı almasının ilk adımlan atılmış olacak. Çünkü 1896
yılında gerçekleşen çatışmalar yüzlerce Ermeni'nin

Vaspurakan'a

Ağıt'ın kahramanları

Romanda çok sayıda karakter var, ancak romanın
Van şehri . Mevsimlerin değişmesi,
göldeki balıklar ve tekneler. daglardaki kar, sokakta
birbirine değen diller, insanların günlük devinimleri. konuşmaları, savaşları Van şehrini biçimlendiriyor, ete kemiğe büründürüyor. Tekneci Mevujan, Yebiskopos Bogos Karakaşyan, Nazif Paşa. Azeri esnaf
başkahramanı
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ölmesine, binlerce Ermeni'nin de tekneci Mevujan
gibi, anasının babasının mezarını, anı larını doğup
büyüdüğü şehirde bırakacak, hayallerind en vazgeçip
göç yoUanna düşmesine neden olacakt1. Van, Türk
ve Mtısluman bir şehir çehresine bürünecek ti.
Kitabın adının Vaspurakan 'a Ağıt olmasının nedeni de bu. ''Bir zamanlar gölleri. kaleleri, kiliseleri,
klJprüleri, kilimleri., kediteri. lıançerleri. şarap ları, gü
müş kanatlı mart~ları ve uzun bacaklı tumalarıyla iinla
Vaspuraka n" . Ermeniler in gitmesiyle ıssızlaşmış,
rengini ve sesini kaybetmiştir. Ağıt Van için degi.l,
Vaspuraka n'a hayat veren damarlard an birinin kesilmesined ir.

dönüştü.
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Göç yolunda canını kurtarabile n Ermeniler tespih taneleri gibi dağıl dılar dünyanın dört bir yanına .
Geride sevdiklerin i, içine doğdukları kültürü ve hayallerini bırakarak... Onlar gittikleri uzak memleketlerde acılarına ve batıralarına tutunarak yeni bir
hayat kurmaya çalışırken, onlardan arta kalan kültürel miras da yok edildi. Ermeniler bu topr akta hiç
yaşamamışlar gibi bir hava estirildi.
Ama öyle olmadı.
Kitabın sonundaki "Yazarın Notu''ndan öğrendi 
ğimiz üzere (bu bilgi notu, roman kadar iç burkucu),
derlesi ve babaannes inin akrabaJan Ermeniler tara fından öld ürülen Günay Aslan "Vaspuraka n'a Ağıt''
adlı bir roman yazdı , geçmişle, geçmişin karanlık ve
kanlı birikimiyle yüzleşmemize olanak tanıdı .
1997'deyayımlanan ''Vaspı~rakan 'a.Ağıt". yıl içinde yayımianmış ve ok-uyabildi gim en güzel romanlardan biriydi. Romanınanlattığı hikaye elbette ilginç ve
önemliydi benim için. Ama bunun yazınsal bir degerinin de olması gerekiyord u. Günay Aslan merak
duygusunu diri tutan kurgusuyla , sahici kişileriyle.
sağlam diyaloglanyla, sıkıntı vermeyen betimlemele riyle başarılı bir romana imza atmış. Bu başarılı ro manın nasıl olup da gözden kaçtıgını ise piyasa ko şullarıyla açıklamakla yetinmek en iyisi. .. ~

2~ TİI'OJ

ur

ak

Günay Aslan'ın anlattığı hikaye, 1896 yılında geçiyor. Peki 1896 yılınd aki olaydan sonra ne oldu?
Halklar arasına ekilen düşmanl ı k tohumları boyverd i. bütün bölgede çatışmalar yaşa ndı ; Ermeniler,
Kürtler, Asuri Süryaniler . Azeriler birbirlerin in
köylerini bastılar, ibadet yerlerini tahrip ettiler.
mallarını yağmatadılar ve katiettiler kendisinde n olmayanı. Sonund a Tehcir Yasası çıktı ve olay, küçük
çatışma l ardan farklı bir boyuta taşındı, bir kırıma
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Romand an sonra ne oldu?
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nasekine O. sudeya wi tune ye. Dive em baş bifikirin ü
lekoline bikin.
Em her du ji endezyar biin ii ji civina çekirina
bendave dihatin. Ez zanim ew timi hişe xwe be ra ser
civine ü bendave dide iı dixwaze ez ji fikre wi parve
bikim. U qet ne li ser bala min bü.
"Hela tu dev ji bendave. mendave berde. Ev çi ye
gel o?"
Bi golina mina denge rakiri re daqüli ser giyanewer bü ü pe re ji rabfı got:
- Lawo rehme tuye dev je berdi lo. Ez çi zanim ku
ev çi ye? Kezikek, mezikek e, ma tu ye çi bi ki?"
-Ni hakezik e an kul:i ye?
- Ma ez çi zanim. ne kare min e? Niha em van sitaHkan çi je bikin, emji nü ve hesab bikin em çi bikin? Du çiyayen li keleke ji jimere dibin astcng. Ge
lo em e nikaribin wan çiyana ji hole rakin.
Ew hey ji xwe re dipeyivi le bala min ji ser wt giyaneweri nediçf.ı .
''Gel o ev çi ye?"
Xelekek rengin weki bi destan hatiye çekirin, li
nava wi peçayi. navina bedena w1 ji weki ekse bi hev
du re hatibü giredan. Ku dema diziviri aliyekineviye
bedena wi di cih de disekini ü peşiya wı nod derecey'l
diziviri ü dfı re ji dawiya wl diıiviri. Dema rast dibü,
dest bi meşe dikir.
Min ji xwc re got: ''Gelo dibe ku ev dozerek biçO.k
be. an yen ku dozer çekiribe li her vi giyaneweri projeyaxwe afirandibe? Le min heta niha tu giyanewercn
wi.sa neditiye, kesi jt h eta niha behs nekiriye."
Dema ku hevale min. bi deste xwe ez kil kirim, ez
le hay bum ku he li bamine ü dipeyive.
- Rehme tuye dev je berdl. hezar giyanewer hene.
tu çi m iraq d iki. heyde em li ser kare xwe bifikirin.
- Bele hezar heb hene le giş nave wan hene ü em
wan nas dikin. U gelo ev çi ye? nave wl çi ye? Dive
naveki wt hebe ü tişteki balkeş e, dive em fcm bikin
yan na xewa minişev qet naye.
Hevale min dlsa bi hers:
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Du quloç di sere wl ye weki heba noke de, di her
wan re ji du qilçixe weki antenan, li sere her yeki ji
topiken biçCıkhebiın. Ew topik li do ra xwe 360 derceyi dizivirin ü weki xelek çedikirin. Yen kupeşi bala
min kişandibeı ev bfın.
Ez ji reya xwe ya dür iı direj de hatibüm iı li her wi
giyaneweri sekinihfım. Dema ku ez hatim her wi, peşi
min xwest ez pele bikim Cı herim. U nizanim tirejek
ji wan antenen wl hfın, çi bfın, li dile min xistibiı u ez
li her wi li ser piyan sekinibüm, temaşe dikirim iı di
fikirim.
"Gelo ev çi ye?''
Dişibiya k:uliyan. le wan çipen kuliyan ku ew piloz
dikirin, pe ve tunebfı, di her çongen wl de tişteki weki amartisoran hebiı. Perik jipeve tunebiı iı sere Wl ji
neweki ye wan seqo:d bun. Teriyek wi ye weki burxeyan. helezonik ü direj. di seri de ji weki tevriyeki du
dev. le bele tene bi alı raste ü çepe de diçO. ı1 dihat.
Her diçu wi ez ber bi xwe dikişandim ü dibiı sedema
he kUr fikirandina min. Be hemd deste min diçü sere
min ü bi porxurandine re he pir difikirim.
"Gelo ev çi ye?"
He ez difikirim iı min du:west fem bikim ka ev
mehliiq çi ye. hevale min jehat li ber min sekini. Qocixe wi li bedena wi peçayi Cı bendika wi dinava işiike
wi ye sipi boz de diçirusand. Kume wi heta ser birı1ye
wi daketi, deste wi di berikan de, hineki bi henek Cı
hineki bi peroş got:
- Keke Mizan ma tu çi lekoline diki, li nava ve re
çi heye?
Ilineki kefa min hat ku hevaleki em bi hev re li ser
vi gıyaneweri bifikirin çebübiı.
- Hela tu were ez reya te bidim be ka çi heye.
U wi beyi li min guhdari bike. dest bi pirsen di
hişe x:we de bfı kir:
-Tu zani me şaşiyek kiriye ü şaşiyek mezin. Ben
dava ku erne li ser RUhare Helane çebikin, dive baş
lekolin li zer erda we çebibe. Rfıbar pir bi bez e ü me
heza wi baş hesab nekiriye. Dema diherike li tişteki
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çebüye?
Dibejin ajal, le ajal çi ye? Ev çi ye? Ji bo çi bUye
ajal Onebüye mirov? Gelo ew min dibine an na? Gelo denge min diliere yan na? Gelo ew ji dipeyive? Gelo dibe ku denge wi naye min an ez kerr im? Nizanim
zimane wi heyean na? Gelo nave wi çi ye? tişten hene naven wan ji hene. Ma nepeyive ü denge wi neye
min, ez çi zanim nave wl u zimane wi çi ye?"
Beyi ku ez li hevale xwe binerim min ev pirsan ji
;x·we dikir ü kür ü hur difikirim. Min hişe xwe heta
dawiye. heta molekulen biçOk ji be ra ser dabü. Ew ji
li himher min sekinibU Cı qet tevnedigeriya. Miheqeq
wl ji li ser min lekolin di!dr.
- ''Bele, hele ... qey min dibine. biner hcvalo
antenen wi ber bi min xwar e. Gelo ez dikarim viya
tu ne bihesibinim ü fem nekim O. herim. Va ye, li peş
çave min e O. heye. Ne min got helhet ji bo tişteki hatiye dine, we jiyana xwe bidomine ü here. Heval, dibe ku tu dixwazi wi bikuji. ez bawer dikim ew ji dixwaze bi me vede ü me bikuje. Le em ... çima erne wi
bikujin? Bele ez Jikari m naveki le bikim."
Bedengiya do ra mi n ez bihiş xwe ve anim. Tu kes
li dora min tunebü. Ji we serma ku edi ez nikaribCım
pir bisekinim fı bifikirim., ez disa daqül1 ser bOm ü
weki yadigareke ü ji bo tu giyanewer benav nemin in.
min je re got: ÇEQLO. $

ku

-Dev ji van tişten hürik mürik berde biraye min,
emherin.
- Hah birane 'mürik' be gel o?
- De heyde em herin.
- Erne herin ne ku em narin. le ew qas te tişten
mezin çekiriye ı1 em çedikin. hele ka tuzani ev çi ye?
Dibe ku tişten em çedikin, proje ü dirüve wan bere di
xwezaye de hebin. Bala xwe bidewelô makineyeke ye.
- De here looo ...
Ez disa daqüli ser wl giyaneweri htıbıim. Li sere
her şeş nigen wl çar tilik hebün ü weki sitriyan bi
erde de diçıin ı1 xwe bi wl awayi bi erde ve dizeliqand.
Min rabişte darikelô ı1 xwest wi tev bidim. le w'i bi
wan sitriyen xwe. xwe bi erde ve zeliqand fı tevnegeriya.
Ere min zanibü ne kare min e, le min dixwest hin
bibim,
- Ka ev çi ye gelo?
Ev ji bo çi hatiye dine? Çima bedena wi wiha ye?
Çi pewistiya wl heye ku weki dozere be? Le ku di bin
dozereke de bimine? Ya diduyan çima ew qas biçük
e? Bi ve bedena xwe ya biçük dikare çi bi xwezaye fı
mirovan bike? Gelo dibe ku ew ji ji bo ceribandine.
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DOSYA

rDoğu 'nun kalkınması'

sayıda.

di

1\ürt soru mı söz konusu oldugund;ı. bugün :\Bl >"nin l<ıbvuzluıhındaki sınır <'i te si
Ortadogu'ııuıı kanlı labirentlerinde çiizümsüzlül-; tüketen ·terör' ve 'hij/ücülük' aheriııiıı
hep tekrarlaııagl·kıı bir ·resıni-~erekçe 'yi. '/W/ge i ıin ekmumıik yeri kalmt.~lt[it'ııı dosya

Tiroj. bu
harekattarla
yanı sıra
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r
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söylem mi, çözüm mü?
yapıyor.

- Yıllardır hep

\'urgulanmış. ugruııa lll'

·paketler· tüketilmiş ve ama bir türlü "geregi
geri kalmışlıgı· meselesi. bir ııedcıı midir. sonuc mudur?
- Tarihsel bir sonın olan 1\ürt sorumı ekonomik w politik boyutlar aosıııdaıı n;ısıl
temellendirilehilir? Bu iki 'boyut' ;ırasıııda nasıl hir ilişki vardır? Ekonomi!-; boyutun. 1\ürt sorunuııuıı
icerigindeki yeri nedir?
- llep şikayet edilen ekoııomik geri kalmışlıl\ ve ieodal yapınııı (<ıgalık. aşiret) giderilmesi icin
namıdiger 'l>ogu'ııun

ur

bu

ak

düşüııül(e)ınemi{'

Cumhuriyet tarihi boyunc<ı ~\ayda deger hanıleler
(günümüzdeki lwrunıluk gibi) nasıl al~ıldaınalı?

yapılmamış olmasını.

bilakis

lwnııımaya e<ılışılmasını
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- 1>eııildigi gibi. 1\ürt soru mı gerçekten ekonomik geri kalınışiılda ilgiliyse. sonınun asli
ıııüdalıiliııiıı esas olara!\ si\'il hül\linıetler ya da ilgili dwnonıi bakanlıkbrı degil de askl'ri-güveıılik
bürokrasisiniıı olması bir çelişki degil midir?
- Clkenin eıı gelişmiş biilgl'lerinde ya da illerinde yaşayan azıııısaıııııayac;ık oranda 1\ürdüıı de
paylastıgı gibi: birçok 1\ürl kurum. örgüt \'l' aydınının. anadilde egitim. kültürel hakların kullanımı.
farldı bir ulus gerçeginin aıı;ıyasal kabülü gibi talepleri ekonomi!-; blkııınıayla karşılamak mümkün
müdür~? 'Ekonomik kall\llıma·. artık sadece 'Bülge'yi degil. bütün bir Türkiyl' ve Ortadogu·yu
ilgilendiren bir i~·erik kazanmış durumdal-;i 1\ürt sorununun çözümünde belirleyici lı;ılkı olabilir mi?
- 22 Teıııımız seciınlerinde. Böl~e'dl'ki başarısını. gerçekleştirdigini siiyledigi "kalkmma
lıam/esi"yle a~·ıklayan

.:\1\1'

lıükümetiniıı.

w

giderek daha çok dilleııdirıııeye başladıgı "/)o_(lu'mm
ekonomik kulkmmast"nı gercekleştirnıesi mümkün müdür?
- ·no~]u'nwı ~}eri kabmşlı_(jt' gerekcesinin yıllardır hiç terk edilmiyor oluşuııuıı ııedl.'nll'ri ııe
olabilir?

w

Bu sorular. konuya ilişkin dü~üııcelerimizi yeterince açıklar i~·~:riktedir aslında. Yine. dosyaıııızda
yer alan bazı yazıların başlıklarını şiiyle bir sıralamak bile bu 'kalkınınacı · hikayeleri n gerçek icerigini
sergileıııeye yl'ter:
·ı 'i/ayet-i .'-jarki.tJf.! 'nin makus talilıi... 1\ür/ biiiyesinin kalkmmasmdmı korku/muş/ur... :--;rmm
kalkm ma ise, kulkm ma paketleri n eelen çbzmii_tfor?... Te.~l'ik 'le. )·eşi/1\·ar!'la. ha_qtrset•erlikle sorun
çijzlilemez... 1\ürese/leşmeci ilişkiler/e e.~itsizltqi hiç _qideremezler...
\'c ıı i hayet:
'h:alkmnuş bir Güııeydu_iju 'cia 1\iir/lcr _llok mu o/ucak.'.'
Tll'OJ 27
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~Vilayet-i Şarkiye 'nin

makus talihi ...

NEVZAT ONARAN
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Hem

hem demokrasi...

geri kalmış ya da bı
düzenin egemen ligıne,
toprak reformuna, ısyanın bastınlmasına, Kürt nüfusunun
yogun yaşamasına göre analızler yapıldı ve programlar
hazı rland ı ya da önerildi.
lstatistıki venler. tanmsal yapıda büyük ölçekli arazi
yapılann halen etkin oldugunu gösteriyor. Bugünkü üretim il ışkileri ve ekonomik bütünlügü boyutu 1970'1erden
elbette farklı ama. halen Urfa'da bir kışi/hane adına kayıt
lı 1 m ı lyon 571 bin 100 dekar arazi var... Türkiye'de 5 bın
dekar arazıye sahıp tanmsal işletme/hane sayısı 56 olup
bunun arazı toplamı 3,5 milyon deka rdı r, bunun neredeyse yansı Urfalı bir hanenin, daha dogrusu bir kışinin ...
Bunun içın toprak reformu da çokça tartışıldı, ama bı r
Bö lge 'n ı n

cografi

tan ı m lamasına,

raktınlm ış olmasına, feodal-agalık
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bile degiştınlemedi.
1984'ten beri bitirilemeyen GAP'ın yarattıgı bir yatı
nm hareketlılıgi d ışında bölgenin ekonomık kaderini degiştı recek bır atılım saglanamadıgı gıbi . çeyrek asırlık düşük
yogunluklu savaşla bitkisel, yaban ı ve evcil hayvansal zenginligı de büyük darbe yedi...
SEK ıle Et ve Balık gibı kamu kurumlannın da özelleş
tırilip satılması da, bu illerde yatınmı ve istihdamı artırma
nın aracı haline getinlemedi. Oysa bu kurumlar satılırken,
bölgede özel sektörün güçlenmes ınin önünün açılacagı
ekonomik ve ıstihdam potansiyelinin aktı fleşecegi ve rekabetçı bır yapıya kavuşacag. hep ıddia edilmışti ...
lddıaydı; çünkü çeyrek asırlık düşük yogunluklu savaş
ortamında kamunun bile yatınm yapmadıgı yerde, özel

mokrat' görünen AKP'nin, Kürt oylann ı almak içın ne gerekirse yapacagından hiç: şüpheniz ol masın.
Nrtekim anadilde televızyon ve radyo yayınıyla ilgili
kanun Mart 2002'de çıktı, ama halen bir yönetmeligi çı
kanlmadıgı ıçın yasa kadük kaldı. 'sözde demokrat' AKP
Hükümeti dönemınde..
Ve Bakan Ekren'in açıklamasının hemen ardından Ankara' nın bı ld i k kuralı yine ışletildı ...
Hazı rlanacagı ve uygulanacagı bel ırtilen ekonomik paket öncesinde. yıne tenkil harekatı yogunlaştınldı.

ur

Bugüne kadar her Cumhuriyet hükümeti programın
da özel önem verildigi tekrar edi ldı, ama sonuç degişme
di. Osmanlı dönemi de dahıl, önce bildik ' ıslah' ve ardın
dan ekonom ı k programlar hazı rlana geld ı.
Ve bugüne geldik sonuç degişmedi: Demografik cografı yapısını yok sayarak bölgesel konumuna göre yapılan
adlandırmaya göre Vilayet-i Şarkiye'nin yani 'Dogu'nun
makus talihi yenilemed ı ...
Bölgeler arasındakı ekonomik ve sosyal uçurum azalmadıgı gibi, halen bürokratlann sürgün yen olma kaden
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sektör yapar mıydı?..
Nitekim 1980 sonrası teşvikli yatınmlann bölgesel dagılımı da, özel sektörün gı tmedigı nı, yatınm yapmad ıgını
göstenyor...
60'ıncı AKP Hükümeti, bugünlerde öncekiler gıbi yine
bölgeye yönelik bı r harekat içeris ınde. Başbakan Yardı m
cı sı Nazım Ekren, teknik ve bürokratik kadroyu yanına
alarak çı ktıgı GAP t urunda sonuç almaya yönelik bir hazırlık iç: ı nde oldugunu açı kladı ...
Aslında AKP Hükümeti ' nın bu atagının esas gerekçesı önümüzdekı yıl gündeme gelecek yerel seçı mdır. çünkü Diyarbakır' ı almayı hedef seçtıgıni bızzat Erdogan açık
lamad ı m ı ?..
Şunu da belırteyım kı, 5-6 yı l hükümet olup, muhalefetteymiş gıbi, "yapmak IStiyortım da şu bu" diyen, demokras ı konusunda 'söylemin' ötes ı nde b ı r ad ı m dahi atamayan ve halen 'mazlum' rolünde prim yapan başka partinin
olmadıgını sanıyorum; Özal'ın ANAP'ı bile bu kadar rahat
olamam ıştı.

Erken seçim ö ncesı e-muhtıra dahil bir nevı 'harekat'
'mazlumlugu'nu sürdüren ve tımak ıçinde 'de-

tarz ıyla
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arpa boyu yol alınamadı...
1974'te Ecevıt-Erbakan koalısyon hükümetinı n toprak
reformu başlamadan bıtti ve geriye adı dahı kalmadı; Ecevit, bır dönem 'su işleyenın, toprak kullananın' sloganını
da hemen ıade ettı; çünkü, soldan ödünç almıştı, agzına
bır daha da almadı... (Ecevit'in 60 yıllık arşivint Iş Bankası
bastıgında bununla ılgilı ne ç:ı kacagını görecegiz: ödünç: ald ıgını itıraf edecek

mi?..)

ve tedavı de.
Bunlardan bıris ı ekonomik ve pol ıtik egemenlenn Ankara ç:izgısı . dıgen de suyu kullanan ve topragı i şieyen ı n ve
havasını teneffüs edenın ç:ızgısi .
T eşhıs ve tedavıde dikkate alınan hangi gerekçe olurAsl ı n da ikı

ana

akım vardı , teşhis

sa olsun, her insan algılamasında, bölgenin kaynaklık ettı
gi sorunlar yumagı , adına ne dennse densın halen birinci
sorun olma önceligint koruya geldı .
Bakan Ekren de, ışs ızl igtn ikıncı sırada yer aldıgını ıfade
etti; ettı de...
Nrtekı m bir dönemın, 12 Eylül'ün !iden olarak önce
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"Hak ıstemek/e bırlik bozufmaz... Amacımtz kardeşlik.
eşitlik ve mutlufugu gerçekleştirmekdr... Batt'ya medeniyet
Dogu'ya cehalet neden?.. jandarma degil, ögretmen istiyo-

litikayı sorguladı.

ruz... Bati'yt imar. Dogu'yu Istismar... Mtffi gelir Manisa
2.350, Agn 500, Aydın 2500, Hakkari 250...Yasa hümyeti,
insanttk hürriyeti, okuma hürriyeti istiyoruz... Beş ytffık plan,
hepst yalan, Dogulu uyan ... Bölücü degil, eşitlik tstJyoruz... Lafi btrak. Dogu'ya bal<... Karakol degil, okul isteriz... Dogu sürgün/erin yatagt degildir... Mideme ekmek. strttma gömlek... "
Hem aş, hem egitım. hem eşıtl ik. ..

eşitlik

istiyoruz'

Bir

bütünün bir

parçası ...

eksigıyle olmayacagı

Diyarbekir,

Diyarbakır'dan

1967'de de

anl atılmış...

i.o

Hepsı

ileriydi. ..

Bir eksigıyle olmayacagın ın en bariz ömegi Diyarbadünü ve bugünü ..
1O Aralık 1937'de Diyarbakı r olmadan önceki Diyarbekir, 1927 Türkiyesi'nin ekonomik hayatında önemli bir
yerinın var oldugunun belgesi: Sanayi Sayımı 192? (DIE.
1969).

rd

kır'ın

Türkiye'nin 65 bin 245 işletmesinde 2 17 bin 448 kişi
nin istihdam edi ld ıginin tespit edildigi ılk sanayi sayımı
olan 1927'deki 63 il arasında Dıyarbekir. toplam 773 iş
letmesi ve 2 bin 863 kışi istihdamıy la, sektörel olarak kimyada ve dokumada 13'üncü, maden mamullerinde 40'ın
cı, maden çıkarmada 3 1'inci, diger sanayide 18'inci sırada
yer aldı.
Nitekim 'Diyarbakır Kent Yoksulluk Haritası Çalışma
sı'nı degeriendiren Bogaziçı Üniversitesi'nden Doç:. Dr.
Şemsa Özar, Diyarbakır'ın 1927 yıl ında Istanbul ve Bursa'dan sonra Türkıye'nin en gelişmış kenti oldugunu hatır

va

'Bölücü degil,

Ve sözde degil, gerçek vatandaşlık...

ku

Gerçi daha öncesınde 1992'de dönemin Başbakanı
Süleyman Demırel de, "Kürt reafitesini tanıyoruz" demiştı. ..
Geçmişte benzer sorgulama ve tanımlamalar yapılı
yor olsa da, sadece öyle kalındı. Ankara'nın ana politikasında özünde bir degişıkl ik yaşanmadı.
Ekonomi, yatınm ve istihdam analizlen yapılsa da, askeri yanı şiddet polıtıkası kimi dönem yogunlaştınldı, kimi
dönem hafitletildi: bu anlamda şiddetın dozunun ötesinde bir degişiklik olmadı.
Nüfusun hızla kent leştigi, kınn boşaldıgı bir sosyal ortamda, 'iş ve aş' ile 'can güvenligı ve demokrasi' sorunu
daha büyük önem kazandı ..
Ankara'nın kaynak dagılımının 'şiddet politikası'nın
yönlendirmesine göre yapılmasının sonucunun ne oldugunu bugün yaşıyoruz..
Yüzde 20'ye varan işsizlik oranı, 72 mılyonun 13 milyonu yoksul ve 539 bini aç bir Türkiye...
Küresel gelişmişlik sıralamasında 177 ülke arasında
84'üncü Türkiye...

rg

Genelkurrnay Başkanı ve ardından 7. Cumhurbaşkanı
olan Kenan Evren, yıllar sonra "Kürtçeye agır yasak koyduk
ama hataydı" degerlendirmesiyle, bir anlamda izledigi po-

bazısı:

bölgesel

dagılımı

latarak. "Oysa 80 yıl sonra bugüne baktıgtmızda Diyarbaaçtstndan Türkiye genefinde 63. stroda bu-

kır'tn geftşmişltk

(milyon TL)

1985
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Iktidarlar degişti. dönemler geçti...
Ama Ankara'nın politıkası özünde degişmedi, sistemin rengini verecek tonda yapısallaştı.
16 Eylül-12 Kasım 1967 tarihleri arasında yapılan 'Dogu Mitingleri'nde haykın lan sorunlar, bugünü de ifade
eder ıçeriktedir...
Sadun Tanju'nun 24 Ekim 1967 tarihli Ulus gazetesindeki makalesındeki dövizleri ve pankartlan, IS günlük Forum dergisi yazan Dr. !smail Beşikçi aktanr. sloganiann
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GOnoydogu

M uhtolıf

Toplam

30M36

28,808

28.094

29,701

59, 127

5.463

4.115

14.400

473.144

w

1980

1,805,5'11l.842

842.121.970

816,244,084

778.882,787

95.558,567

72,943.295

379.467.802

29.977.984

1,673,762,438

344,332,295

377,072,862

367,798,284

143.&G6.096

53.167.849

21)1..000.339

42,232,051

3.205.812,214

1997

2,6106. 148.118

683.83 7,6 83

656.584.138

623.61.9.343

146.590,750

84.876.458

240.276.191

21)1.,280,47 1

5.286,243.152

w

1~5

1996

1998

1.876.832.584

565.557.978

805.61.1.879

490.781.509

307.174.062

115,305,025

363,928,573

190.66 1,82 7

4,115.883,43

1999

3,548.565.720

875.285,355

898.501.007

423.076.812

296,314,401

114.317.812

234.430,502

867,447,68 1

7.258.059.2'/t

2000

3.519.377.097

780.173,468

776.630,184

1.875.462,500

742,193,881

21)1.,245,835

319,425.150

686.058.113

8.903,566. 22S

200 1

4,664.426 .075

962.589.007

1.255.394,2 99

2,195.486,309

677,057,570

857,937.048

828.627.249

722.729.951

12.1610.247.508

2002

6,1)1.0,219.454

2,340,707,680

1.918,376,056

2,016. 168.1.63

596,51.3.805

292.743. 115

1.447.407.507

1.037.571 .244

2003

11,9 19,227.760

3,1.36,4 33,155

2,635,010.6 ı o

3.511.844,852

653.018,295

436,943.765

1.631.261.269

483 .513.597

15.689.743.324
24.707.253.30

2004

8,504.491,452

3.705.288,976

2.651..126. 9610

2.502.827.312

1.541.630.534

510.365.268

ı .809.646.147

310.257.633

2 1,538.634 286

2005

9.457,945.726

3.333.584. 715

3,356.200.319

4.296.129.585

1.668.107.638

845.452.75Jo

ı .155.202.423

187,891.161

24,300,514.321

2006

8.432.481.936

3.370.916.178

2.264.363.093

3.657.983.295

2.271.419,483

683,656,906

1,361.025.608

729.900,972

22.771 747.47 1

2007

7,261.098.755

3.564.098.795

2.00 8.966.142

3,819.853,914

2,932.391,041

883,743.148

1.211.405.870

2.489. 196.692

Açıklama:

2007

24, 170.744.35

Kasım

Kaynak: Hazine Mü §te§ar lıgı
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çogu ilinde herhangi bir devir olmadı, yani buna göre bu
illerde yenı yatınm yapılmadı.
Yeni yatınmın olmaması ya da mevcudun geliştin l e
memesinde yatınm ve istihdam ortamında resmi tanım la,
yaşan ılan güvenlik riski öne çı kıyor. Nrt.ekim Diyarbakır
Valiligi'nin 200S'teki işadamlany la yaptırdıg ı 'yatınmcı anketi'ne göre, girişimcilerin yaklaş ık yansı güvenligi. Bölge'nın öncelikli sorunu olarak görüyor.
Gayriresmi tanımla maya göre düşük yogunluklu savaş
nedeniyle yatınm açısından bölge riskli görülüyor...

lundugunu görüyoruz. Bugünkü yoksulluk tarihte birike birike
geliyor' degerlendirmesini yaptı.
Zaman akıp gitti. ama Diyarbakır, Diyarbekir'in 1927
ekonom ısindeki nispi konumunu bile koruyamadı...
Neden Diyarbakır, Diyarbekir'in gerisınde kaldı?..
Özel sektör gitmiyor!..
Diyabakır'ın

nispi olarak geri kalması, Ankara'dan da
görmezden gelinemez bir noktada oldugu içindir ki, Recep Tayyip Erdogan'ın ilk başbakanlıgı döneminde, iller
düzeyinde teşvik politikasına öncelik verildi. Çogu Dogu
ve Güneydogu'dan olmak üzere dıger bölge ilieri de teş
vik kapsamı n a al ı ndı.
Teşvikten yararlanmanın temel kriteri, kişı başına milli gelirinin 1.500 dolann altında kalması olarak belirlendi
ve buna, daha sonra sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi
kriten eklendi.
Böylece çogu bölge ilieri olmak üzere, 81 ilin 49 ta-

Bir Kocaelili, 1O Muş lu

i.o

Türkiye ekonomisınin büyümesinin gelire dönüşü
münde Kürt illeri, digerleri kadar şanslı degil. 1987'de
Türkiye'de 1.629 dolar olan kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla yani milli gelir, 199S'de 2.727 dolar ve krizin yaşandı
gı 200 1'de de 2.146 dolar oldu.
AKP Hükümeti o kadar şeffaf politika izliyor ki, halen

rd

nesi

teşvikten yararlanı r

oldu.
2003'ün ilk yansında kabul edilmesi ve uygulanmasıyla, 200 1'de 12,2 katrilyon lira olan teşvikli yatı
nmlar, bir yıl sonrasında IS,7 katrilyona ( IS.7 milyar
YTL'ye) ve 2003'te hızla artarak 24.7 katrilyona yükseldi
ve 2004'te 21 ,S katrilyona geri ierken, daha sonraki iki yıl
da bir arttı, tekrar azaldı ve 2007'nin Ocak-Kasım döneminde 24.2 katrilyona yaklaştı.
Bu da, belli süreli olan teşvik politikasının saglayabilecegi maksimum faydanın doygunluk noktasına geldigı şek
linde degerlendirild ıgi için, teşvik polrt.ikasının tartışılması

rg

1

200 1 sonrası iller düzeyinde gelir dagılımıyla ilgili hiçbir
veri açıkl anmadı. ..
AKP Hükümeti öncesinde aç ı klanan iller düzeyinde
kişi başına milli gelir sıralamasında Marmara ilieri ilk, Dogu ilieri de hep altta yer a l d ı.
Kocaeli 6-7 bin dolan aşan kişisel gelıriyle !'inci, Muş
700 dolarla sonuncu ...
Alt sıradak i IS ı l in neredeyse tamamının Muş, Agn.
Ş ı rnak gibi illerden oluşması kaderi degi şmedi ...
Agn'nın Türkiye ortalamas ı na göre yüzde 19,4 olan
payı, 200 l'de 26,S'e çıkarken, Dıyarbakır' ı n payıysa yüzde
66,2'den yüzde 6 1,2'ye geriledi. Bu Bıngöl, Bitlis, Erzurum,
Siirt ve Şırnak gıbi illerde degişik degerierde gerçekleşti .
Kamu yatınm l an esas olarak bölge illerinde u l aş ı m -ha
berleşme, bina gibi altyapı yatı nm l annda yogunlaşırken,
tüm devlet giderleri açısı ndan bakıldıgında düşük yogunluk savaş nedeniyle güvenlik gıbi, savunma hizmetlerine
yapı lan harcamalann payı öne geçiyor.
Iller düzeyinde toplanan vergi geliri ile egitimden saglıga ve güvenlıge yapılan tüm harcamalar karşılaştınldıgın
da, iller özelindeki devlet harcamalannın vergi gelirlerinden fazla oldugu gerçegi de yıllardır degişmiyor...

si

va

ku

Yasanın

.a
r

yeniden gündeme geldi.
Özel sektörün teşvikli yatınmında iller düzeyinde tek
tek karşılaştırma yapılmış olsa, her bölgenin kendi içinde
farklı sonuçlar öne çıkacak, ama bölgesel düzeyde Marmara en çok ve Dogu Anadolu en az yatınm çeken böl-

w

aldı.

w

ge konumu degışmedi.
Karadeniz'in bazı yıllarda ç:ok gerileyen yatınm payına
ragmen, genel olarak Dogu'ya göre daha çok tercih edildi. Güneydogu ise, sıralamada Dogu'nun bır üstünde yer

w

1980-2007 dönemi dikkate alındıgında teşvikli yatı
nmlann bölgesel dagılımında Dogu ve Güneydogu'nun
payı özellikle GAP'la birlikte bır artış kaydetti, ama genel
olarak yüzde 8'1er civannda kaldı. Ki bu bölgesel dagılım
özellikle iller açısından incelendiginde yatınmlann Diyarbakır, Antep, llrfrı, Erzurum, Malatya gibi birkaç ilde yogunlaştıgı ve genye kalan pek çok ilin halen tercıh edilmedigi de görülecektır.
Maliye verilerine göre, teşvik kapsamında yeni yatınm
için bedelsız arsa ve arazı tahsisinde Diyarbakır ve Erzurum gibi illerde birkaç: bedelsiz devir olurken, Bölge'nin

30 TifOJ

Hem

şahidiyiz,

hem

tanı~ıyız

Genel olarak Bölge'deki teşv i kl i yatınmın verimlilik il iş
kisine yönelik kapsamlı pek bir tartışma olm;:ımakl a birlikte. nakdi teşvigin yerinde kullanılmadıgı ya batıya aktanldıgı y:ı da yagmalandıgı gıbi bir kanı var.
Bölge'nin oda, borsa başkanlan ve iş dünyası temsilcilerinin yaptıgı degerlendirmede, teşvigin öncelikle bölgesel olmasına dıkkat çekildi. Aynca illerin özel durumunun
da bu sayılan faktörlere eklenmesiyle yeni bir teşvik mo-
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delinin oluşturulması halinde, istenilen yatınmın çekilebilecegi belirtildi.
Oysa geçmiş 1O yıllar, teşvik modeli ne olursa olsun
sonuç

degışmıyor...

Bu sadece bölgesel sorun da degil. bugünkü ekonomik ve politik sistemin de bir sorunu ...
Kaynak kullanı mı ve denetimi şeffaflıgı olmadıgı için
düşük yogunluklu savaş ortamında rant düzeni devam
edegıdiyor...

g

Bugünkü koruculann rant düzeninde, önerilen hiçbir
teşvik modeli başanlı olamayacaktır, geçmiş 1O yıllar buşahididir...

.o
r

nun

Bu rant düzeninın kaldınlması, özünde kaynak kullanı
mında ve denetiminde şeffaflıgı saglayacak düşük yogun-

luklu savaşa son verecek demekrasıden geçiyor, bunun

di

başkaca yolu yoktur...

Demokrasi ne seçmenin oy atmasıdır, ne de Meclıs'in
kanun yapmasıdır...
Oy atmak ve kanun yapmak demokrasinin gerek.

ur

ama yeter şartı degildir. bunun, dün atamız hem şahidi

ak

hem tanıgıydı, bugün de biz hem şahıdiyiz hem tanıgıyız.

si
v

Teşvik'le, Yeşil
hayırseverlikle

Kart'la

sorun çözülemez

'

.
'

.

.

mik kalkınma" modelınin 'merkez'i kal kındırmaya yönelik

açıklamak mümkün degildir. Tarihsel, politik, ekonomik

oldugudur. Bu modelın sonucu olarak da taşra geri planda kalarak gelişme ivmesini kaybetmiştir. Ömegin, Os-

ve cografi boyutlan ile ele alınmalıdı r. Ancak. tüm bu çok

manlı döneminde Diyarbakır, Bölge'nin önemli bir eko-

Bugün,

.a
r

Dogu ve Güneydogu Anadolu'nun içinde bulun-

dugu sosyo-ekonomik durumu tek boyutlu bir analiz ıle

w

boyutluluk içinde bu sorunun bir Kürt sorunu oldugu h ıç
bir zaman ikinci plana atılmamalıd ır.
eş itsizligin

w

Devlet eliyle

Bölge'n ın

t emelleri

sosyo-ekonomik gelişmişligi açısından önce-

likle üç noktaya açıklık getirmek istiyorum. Birinc isı, Böl-

w

ge'nin şu an Türkiye'nin en az gel işmış ıllennden oluşuyor
o lmasın ı aslında

tanhsel bır perspektif içı nde ele almak

gerektıgid ı r. U l uslararası

nom ı k,

kültürel ve bilim merkezi idi. 1927 yı lında yap ı lan

Cumhuriyet'in ilk Genel Nüfus Sayımı verilerine göre, Diyarbakır toplam sanayi istihdamı açısından, Istanbul ve
Bursa'dan sonra Türkiye'nin 3. büyük kenti. 1972 DPT
verilerine göre. Cumhuriyet'in ilk elli yılı sonunda sanayi
üretimi açısından 27. sıraya gerileyen Diyarbakır, 2000 yı
lı ıtibanyla Türkiye'nin 81 ili içerisinde 54. sıraya kadar gerilemiştir. Bu gerilemenin tek nedeni olarak Kürt sorununu ışaret edenler olmaktadır (ki bence de Diyarbakır'da

dinamiklerin etkisiyle, Ortado-

ki bu gerilemenin temel nedenlennden biri Kürt sorunu-

gu'da büyük güçlenn oynadıgı roller, savaşlar. ticaretin ve

dur). Ancak ek olarak gözden kaçı rmamamız gereken bı r
nokta daha vardır ki, o da, D iyarbakır kadar olmasa da

petrolün degişen önemi, bulundugumuz Bölge'n ı n tarih
içinde ekonomik konumunu degiştirm i şti r. Bölge'nin jekilemiştir. Tarihsel bakımdan bir diger önemlı konu ise,

Anadolu'nun birçok başka ilinin de Cumhuriyet'in kurulutakiben bir gerileme yaşamış oldugudur.
lkincisı, yine tarihsel kökenieri olan, Kürt sorunudur.

Cumhunyet'in kuru l uşunu takiben Türkiye ' n ın "ekono-

Kürt sorunu nedeniyle, uzun yıllar boyunca, bir yandan

opolıtik açıdan degişen rolü, ekonomik konumunu da et-

şunu
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Bölge'deki kaynaklar yok edilmiş, d1ger yandan da Bölge'ye kaynak aktanlmamıştır. Ormanlar, meralar. köyler

çatışmaların yogunlaştıgı 1980 sonras ında daha da hızlan

"güvenlik" gerekçesiyle yakılmış. açılan tüm 'ekonomik

ne işlemiştır. DPTnın sosyo-ekonomik gelışm işlik sı rala

paketler'den, ne yapılan zararı tazmı n edici ne de bölgesel

gel ı şmeyi tetikleyicı

kaynak verilmedigini görmekteyiz.

Mustafa Sönmez'in yaptıgı çalışmaya

mıştır. GAP'a ragmen. her geçen yıl, Bölge ıllerinın aleyhimasına

göre; Diyarbakır, 1996'da gelışmış l ik sıra lamasında

57. sırada ıken. 6 basamak gerileyerek 2003'te 63'üncü

göre, 2002-2006

s ıraya gerilem iştır. GAP'la şahlanması beklenen Şanlıurfa.

yüzde 39'u Marmara,

tam 9 basamak gerileyerek 68'incilige düşmüştür. Van, 7

yüzde 14'ü Iç Anadolu, yüzde 12'si Ege bölgesıne venl-

y ılda 8 basamak gerilemiştır. D1ger illerin durumu da fark-

yıllan arasında teşvik yatı rımlannın

lı degildır. Batman 65'ten 70. sıraya, Mardin 66'dan 72. sı

barındıran 2 1 Dogu ve Güneydogu iline ayrılan teşvik ya-

raya, Siırt 68'den 73. sıraya. Ş ırnak 75'ten 78. sıraya. Hak-

tınmlannın payı ise sadece yüzde 4,5'tur. Bölge belediye-

kan 70'ten

lerinin kendı çabalanyla oluşturdukları bırçok projenin,

81 . sıraya gerilemiştır .

merkezi hükümetin engeline takılmasını da Kürt sorunu

1970'1erden bu yana uygulanan 'Kolkmmodo Öncelikli
Yöreler', 'Bölge Plonlon' ve GAP gibi uygulamalara ragmen,

geri kalmışlıgın nedeni olarak Kürt

öngörülen 'kalkınma hamlesi'nın gerç:ekleşmed igıni görü-

sorunu çerçevesinde görmemiz gereken bir diger nokta

rüz. En önemli proje GAP't ı r. Ancak gerç:ekleşme orania-

da son 20 yıldır devam eden çatışma ortamıdır. Çatışma

nna baktıgımızda. GAP'ın Bölge ekonomisine katkısı ko-

di

Sosyo-ekonomık

sıraya, Bitlis 71 'den 79. sıraya, Muş 76'dan

.o
r

çerçevesinde görmek laz ı m .

77.

g

miştır. Gaziantep dışında kalan ve nüfusun yüzde 18'ini

süreci, Bölge ekonomisıni çok ciddi boyutlarda sarsmıştır.

nusunda devletin ne kadar samimi oldugu na dair bir fıkre

Yogunlukla 1990-95 arası yaşanan zorunlu göç. koşul lan

varabılinz. Projedeki ene~i ıle ılgili yatırımiann gerçekleş

daha da agırlaştırmıştır. Zorunlu göçle ülke geneline yayıl

me ora nı yüzde 95 iken, sulama yatırımlann d aki oran ha-

m ış

ur

1

olan nüfusun büyük çogunlugu gittikleri kent lerde

len yüzde IS'Ier civarındadır. Yani GAP projesınde, Böl-

hiçbır kamusal destek görmedikleri gibi, milliyetçi tepki-

ge'ye asıl faydası olacak sulu tanmın yaygınlaştınlması için

lerle karşılaşmışlar, yerleştiklen gecekondu mahallelerinde

gerekli yatırımlar ikinci plana ıtil miş, ulusal bir ihtıyaç olan
ene~iye öncelık venlmiştir. Üstelik, gereklı altyapı yatırım

geçmesıne

lan yapılmadıgı için ene~i üretıminden de Bölge yeterin-

ak

toplumun dışına itilmişlerdır. Üzennden yaklaşık IS yıl

ragmen, zorunlu göç magdurlarının yaşam dü-

zeylerini yükselt mek ıçin kamunun uyguladıgı cıddi bir
program bulunmamaktadır.

ce yararlanmamaktadır.
Türkiye'de en son yapılan ve 2007-20 13 dönemini

kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda da gelişme aç ı sından Böl-

ri, altyapı lannın ve hizmet olanaklannın kaldıramayacagı

ge'ye öncelik verilmedigi gıbi bölgelerarası eşitsızligi gider-

kadar yüksek bir nüfusla karşı karşıya kalmışl ardır. Bir kez

meye yönelik bir çaba olmad ı gı da görülmektedir.

si
v

Göç ettirilenlerle bırlikte, Bölge ilieri yerel yönetımle

daha devlet eliyle Bölge'deki eşitsizlık arttınlmıştır.

Bölge için hazırlana n ekonomik paketiere baktıgımız

da, 1985 sonrası bırçok ekonomık paketin açıklandıg ı nı

tedigim vurgu şuduı~ 1980'1erden başlayarak Türkiye'nın

görüyoruz. Bunlardan ikisinin daha kapsamlı o ldugunu

uyguladıgı neo-liberal ekonomik politikalar, özellikle tarım

görmekteyiz: 1997'de Erbakan tarafından açılan paket ıle

.a
r

Bölge'nin gen kal mışlıgına ilişkın son o larak yapmak is-

ve hayvancılıgı çok hızlı bır biçimde dönüştürmektedir.

2000 y ı lında Ecevit tarafı ndan açıkl anan paket Tüm bu

Ancak ekonomisı yogun lukla tarım ve hayvancılıga dayan-

paketlerde Bölge'ye ayrı lan bölümün aslan payını n GAP

dıgı

çerçevesindeki ene~i yat ırımianna gıttigini görüyoruz. T eş
vik belgelerine baktıgımız zaman da. al ınmış teşvik belge-

w

için bu dönüşümün olumsuz etkı l erı en çok bu böl-

gede hissedilmektedir. Sonuçtan o lumsuz etkilenen ke-

lerinin ne kadarın ın gerçe kl eştirilmiş oldugu hakkında elde
veri mevcut olmamasına ragmen il ve bölge bazında kaç

yamamaktadır. Yanı. kapitalizmın yarattıgı eşitsiz gelişme

teşvık

de Bölge ekonomisıni olumsuz etkilemış ve etkilerneye

gileri içeren istatistikler mevcuttur. Buna göre 2004-2007

devam etmektedir.

yılı arası Marmara Bölgesi'ne verilen teşvik belgesi sayısı

w

simler ıçin destek politikalan ise ya yoktur ya da varolan
uygulamalar küçük köylüyü ve de küçük işletmelen koru-

belgesi verild igı ve yapılacak yatı rım l arla ilgili bazı bil-

2.543 iken, bu rakam Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde

konumundan ve Türkıye'nın küreselleşme sürecinden

526'ya, Dogu Anadolu'da ise 36 1'e ı nmekted ır. Hem teş

w

Başta Kürt sorunu olmak üzere, Bölge'nin ul uslararası

kaynaklanan sorunlar, kendı dinamikleri ve bırbırleriyle et-

vik belge sayısı hem de yatırımlar için öngörülen sabit ya-

kileşimleri yoluyla sorunlan katmerleştirmekte, durum git-

tınm

lıkçe agırlaşmaktadır.

lu son sırada yer almakta, onu Güneydogu Anadolu takip

tutan top l amı açısından baktıgımızda, Dogu Anado-

etmektedir. Te şvikleri n dagı lımındaki bu eşitsızi ik. mevcut
Ka l kın ma pl a nl a rı

3Z

ve GAP'taki

ayr ım c ılı k

bölgesel farklılıkl an daha da keski nleştirmıştir.

Bugün Bölge iilen Türkiye'nin en yoksul 20 ılidir. Bu

Dogu'ya verilen teşviklerle ilgili bir d ıger söylem de,

gerileme tüm Cumhuriyet tarihi boyunca devam etmiş,

'biz teşvik verdik. Dogu'dakı ler bunu yatırıma dönüştür-
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min etmek için kentte yanm saat dolaşmanız yeter. Bölge'nin diger illerinde de durum Diyarbakır'dan farklı degildir. Şanlıurfa'da işsizlik oranı yüzde 14 civannda ıken,
Van'da yüzde IS'e, Malatya, Elazıg, Bingöl ve Tunceli bölgesinde yüzde 27'1ere ulaşmaktadır.
Bu döneme sosyal politikalar açısından baktıgımız zaman. yoksullar iç:ın 4 farklı uygulamanın yapıldıgını görmekteyiz: Yeşil Kart'ın yaygınlaştınlması, okul laştırma
kampanyalan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yardımlan ve Dünya Bankası destekli Şartlı Nakıt

di

.o
r

Transferleri ... Tüm bu uygulamalar tabiatlan geregi sosyoekonomik gelişmeyi hedeflememektedır; amaç sadece
sosyal riski n yönetilmesidir. Aynca, bu uygulamalar bir vatandaşlık hakkı olmaktan çok. 'hayırseverlik' mantıgına dayandıgı için hem daha onur kırıcı olmakta hem de devletin vatandaşına saglamakla yükümlü oldugu sosyal güvencenin yoklugunu kalıcı hale getirmektedirler.
Özetle, son hükümet döneminde de durum daha önceki lerden farklı degil. Bölge illerinde işsizlik ve yoksulluk

ur

daha da derinleşiyor. "Güvenlik" gerekçesiyle yapı lan uygulamalar ve neo-liberal polit ikalar sonucu köyünde çalı
şarak geçimini saglayamayan insanlar, artık pamuk. fındık
toplamaya giderek de yaşamlarını sürdüremez duruma
geldiler. Bölge ç:ocuklan. çaresizlikten, Batı'daki büyük
kentlerin çöplerini toplamaya gönderiliyor. Köyler boş,
zorunlu göçle kentlere gelenler ise hala sokaklarda ....
Öyle anlaşılıyor ki yetkililer ya bu resmi görmek istemiyorlar ya da gıda, kömür, Yeşi l Kart gibi yardı mlarla bu
işi çözebıleceklerini düşünüyorlar. Kürt sorunu çözülmeden bu bölgenin sosyo-ekonomik gelişme sürecine girmesi mümkün degildir. öte yandan ise, bütüncül, programlı
ve kararl ı sosyo-ekonomik gelişme politikalan da Kürt sorununun polıtik çözüm sürecine katkıda bulunacaktır.

AKP dönemi

.a
r

si
v

ak

meyip Batı'da tüketime harcadılar, başlayan yatınmlar da
yanm kaldı' tezidir. 1984-1992 Özal döneminde, 1. derecede kalkınmada öncelikle illerde yapı lan yatınml ara, Kaynak Kullanım Destekleme Primi adı altında yüzde SO oran ı nda hibe verilmiştir. O dönem, Dogu ve Güneydogu'daki hemen hemen tüm iller bu kapsamdaydı. Bu destekle Bölge'de birtakım yatı nmlar yapılmıştır. Bugün Diyarbakır'daki, Akyıl Tekstil, Bal Tekstil, Özkılıç Yem, Erdem Plastık gibi birçok büyük yatınm bu dönemin ürünü
olan yatınmlardır. Ancak o dönemde özellikle hayvancılık
konusundaki yatınmlann yanm kaldıgı dogrudur. Bunun
da nedeni insaniann parayı Batı'ya kaçırması degı l , uygulamanın degiştirilmesinden kaynaklanan sorunlardır .
1992 sonrası teşvik uygulamalannda ıse hıbe kaldınla
rak yerine kıredi sıstemi getirildi. Bu dönemde çıkan 4325
sayılı yasa ile bedelsiz arazi tahsisi uygulamasına geçildi.
Ancak Dogu ve Güneydogu'da yatınma uygun devlet
arazisı bulmak başlı başına bir sorundu . Bedelsiz arazilerden Diyarbakır özelinde kimlerin faydafandıgı na baktıgı
mız zaman bunfann daha çok kentin büyük ailelerine gittigini görüyoruz. Yine bu destegin prosedürünün kanşık
lıgı ve zaman alıcıilgından dolayı birçok yatınmcı başvuru
sonuçlanmadan bezmiş ve başvurusunu gen çekmiştir.
199S'ten itıbaren ise "yatmmcdara maddi destek vermeyelim, bazı muafiyetler tanıyalım" anlayışı kamuda yaygınlaş
maya başladı ve bu anlayış bu tarihten sonra çıkan tüm
teşvik mevzuatında da yansımasını buldu.
2004 yılından itibaren 5084 sayılı kanun ile yeni bir
teşvik dönemi açıldı. Bu teşvık başta 36 ili kapsarken, siyasi baskılardan dolayı zamanla teşvikten faydalanan if sayı sı 49'a çıktı. Teşvik amacından saptı. Düzce, Osmaniye,
Malatya, Afyon gibi iller Hakkari, Şırnak. M uş, Bingöl gibi
çok daha geri kalmış illerle aynı destegı almaya başladı.

r

farklı mı?

w

w

w

AKP Hükümetı de, şimdilerde, sık sık. daha önceki
hükümetlerin yaptıgı gibi 'Dogu'nun ekonomik kalkınma
sını' dillendırmeye başl adı; hatta seçimlerde Bölge'de kazandıgı başannın nedeni olarak da Bölge için yaptıgı 'kalkınma hamlesi'ni gösterdi! Yine Mustafa Sönmez'in haz ı r
fadıgı rapora dönecek olursak; AKP döneminde Dogu ve
Güneydogu'nun durumunun gerek yoksullaşma oranfan,
gerek işsizlik. gerek egitim açısından daha da kötüye gittigı istatistiki verilerle açıklanmıştır. Eylül 2007'de Dıyarba
kir Valiligi'nden aldıgım verilere göre ise sadece Diyarbakır'da 617.000 Yeşıl Kart sahibi bulunmaktadır. Bu sayı
Diyarbakır nüfusunun yüzde 41 'ı ne tekabül etmektedır.
Yine Diyarbakır-'da, resmi verilere göre, işsizlik oranı yüzde ı 4.6'yla (2005 yılı), Türkiye ortalamasının (yüzde 10.6,
2005 yılı) üzerinde.'Gayriresmi verilere göre Diyarbakı r'ın
işsizlik oranı yüzde 60'1ara ulaşmaktadır. Diyarbakır'daki
işsizlik oranının resmi verilenn çok üstünde oldugunu tah-

Dipnotlar.
1 Mustafa Sönmez. "Dogu ve Güneydogu'nun Yoksullaşması ve
Çözüm: Banş". wwvv. bıanet.org
2 wwvv.dptgov.tr
3 Aydın Bolkan. 'Ekonomik Paketler Çözüm Olmadı',

1204.2006.

wwvv.evrensel.net
4 Daha önce uygulama Türi<ıye Kalkınma Bankası'nda iken, daha
sonra kanunla uygulama Ziraat Bankası'na devred ilmiştir. Bu
dönemde teşvı k alanlarla Ziraat Bankası arasında ç ıkan
sonunlardan dolayı hayvancı lık yatı n m la n Bölge'de yanm
kalmıştı r

Kaynak Kullanma Destekleme Pnmi yatınmcı nın

yaptıgı harcamalann tespıtı yapıldıktan sonra veriliyordu. yani bı r
parayı al ı p

kaçma durumu söz konusu o l amazdı .

5 Örnegin Urfa'da bu kanun Toprak Reformu yasası ıle
ç:akışıyordu. Diger birçok ilde de yatınma uygun araziler

elektrik. su vs. nın olmadıgı çok taşlık bö lge l erdeydı. Yatı nmcının
bu arazilere gerekli altyapryı getirmesi başlı başına bı r sorundu.
6 Mustafa Sönmez; lşsızligJn Cografyası 2005, wwvv.sendika.org.
TTfOJ
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kalkınmasından

korkuluyor

SADI K AYTEKİN
"Bölgenm ekonomık geri kalmışltgt". bir neden midir,
sonuç mudur sorusu, birçok yönüyle irdelenmeyi hak

nominin kendi dinamikleriyle gelişmesini sekteye ugratı
yorlardı.

Buna ragmen. bu durumun oldugu gibi kalması elbet-

sal topluluk ve milliyetten ınsaniann bir arada yaşadıkları

te mümkün degıldı. Son tahlilde, ekonomik gelişme şu ya

ve kapitalizmın 'serbest rekabetçi dönemi'nin "klasık"

da bu düzeyde olmasından bagımsız olarak hükmünü ic-

devlet tipi olan ulus devletlerin ortaya çıkması dönemin-

ra ettı ve kapıtalızm Kürtlerin yaşadıklan topraklarda da

g

eder bir kapsama sahip ... Bilindigi üzere, birden fazla ulu-

hakım üretim biçimi haline geldi. Kürt ulusl aşması ve Kürt-

dahı sosyal iktisadi ve uluslararası alanda politik etkenler

lerin Türklerle ulusal tam hak eşıtligi taleplerinde bulun-

sonucu mümkün olamamıştı . Türk devletinin kurulması,

malan da buna baglı olarak daha ileri düzeyde gündeme

her bir ülkenin kapitalist emperyalizmin halkalanndan biri

geldi. Ne var ki, Türkiye'nin ''tümü" söz konusu o ldugun-

.o
r

de, Kürtler bir yana, Türkleıin ulus devletlerini kurmalan

da ve iktisadı -sosyal gelişmiş l ik yönüyle sorun ele alındı 

dünya topraklann ın, pazarlar ve hammadde kaynaklannın

gında,

di

halinde kapitalist dünya sistemi içine alındıgı koşullarda.

"Dogu ve Güneydogu" diye tabır ettikleri bölgelerin

"Batı"yla kıyaslandıklannda daha geride o ldukları, bu du-

Batı'ya göre geç bir devletleşmeydi. Içinde birden fazla

rumun da insaniann çeşitli davranışların ı, politik yönelişle

ulus banndırıyordu ve Kürtler, toplumsal ve tarihsel ne-

rini ve tercihlerini etkiledigi, nesnel bir gerçektir. Sebep-

ur

yeniden paylaşılması kavgası sürecınde mümkün olmuştu.

sonuç ilişkisine gelirsek. "ekonomik geri kalmışlık" kuşku

denlerle, daha da "gerideydiler".

suz ancak yukarıda dıkkat çekilen çerçevede ve iki yön lü

kimıyet sahası"nda her bakımdan geri kalma/geri bıraktır

olarak ele alınabilir/alınması gerekli bir etkendir. Insaniann

ma nedenıydi. Türkiye, genel olarak tarımsal üretimin

dogal geçinme koşullarını dahi ortadan kaldıran sal dınlar

agırlıkta oldugu. henüz kır ilişkilerinın çözülmesinin ilk aşa

ömegin, hem geri bıraktırma, hem de ayaga kalkma ne-

malarını yaşayan, kapitalizmın henüz başlıca Batı liman

denidir. Kürt sorununun temelinde bunun gösterilmesi

kentleıınde gelışmeye başladıgı bır ülkeydı. Ve Kürtlerin

ise. her şeyden önce ulusal-siyasal karakterde olan soru-

yaşadıklan topraklarda sosyal/iktisadi yaşam bu bakımdan

nun saptınlması amaç:lıdır.

si
v

ak

Emperyalizme bagımlılık, Türk bu~uva devletinin "ha-

çok daha geriydi. Aşiret sistemi, toprak agalıgı, iktısadı bö-

lünmüşlük pazar oluşumunun önündeki engeller arasın

pazar kaygıs ı

Kürt sorunu ekseninde. ekonomik ve po litik boyutlar

arasındaki ilışkıye ya da ekonomik boyutun Kürt sorunu-

Pers müdahalelen, Batılı kapitalist büyük güçlerin yagma-

nun ıç:erigindeki yerıne gelirsek ..

.a
r

daydı. Kürt topraklannda neredeyse yüzyıllar denilebıle

cek sürede devam eden askeri saldırılar, Osmanlı-Türk ve
cı politikası bu zemin üzerinde hem mümkün hale gelmiş

hem de etkili olmuştu.

geri kalmış/ık" bir kader degil. tarihsel-sos-

w

"Ekonomık

Burada. yukanda belirtilenleri tamamlamak üzere eklenecekler var. Sorun şudur. Kürtlerin ezılen ulus konumu.
öncelikle ulusal-sosyal ve siyasal bir sorundur. Ekonomik
olarak geri ya da ı lende olmalan. siyasal kaderlerini bizzat

ve uygulanagelen inkarcı Kürt polıtikası, kuşkusuz elde tu-

kendilerinin kullanmalan açısından farklı etkiler dogurmak-

tu lan tüm topraklar üzerinde siyasal-iktisadi ve askeri de-

la birlikte, bu hakka sahip o lmalan yönünden bir engel

w

yal temelleri olan bir gerçek idı. Cumhuriyet'in kurulması

netım ve söz sahipligini sürdürmeyı esas alıyordu. Kürtle-

oluşturmaz.

rin kendi "ulusal davalannı gütmeleri" buna aykırı bir du-

kabul edilemez suç: sayaniann endişeleri ve politikalan yö-

rum oluşturuyordu. Baskı ve inkar ve buna karşı gelişen

nünden ise, ekonomik çıkar, çok açıktır ki, uygulanagelen

ç:eşıtli başkaldınların bastınlmasına yönelik askeri harekat-

ve uygulanmak ı stenen pol itikanın en önemli etkenleri

w
34-

Burjuvaların

Kürtlerin ulusal tam hak eşitl igini , bölücülük ve

lar, her seferinde sosyal-iktisadi tahribata da yol açıyor,

içindedır. Dünyanın

nüfus hareketlenni getiriyordu. Böylece. iktisadi "dogol ge-

len ulus konumunda tutan ezen uluslar (esasta onlann ha-

ltşme" ekonomi dışı zor yoluyla da iki yönlü olarak etkı al-

kim sınıfları) açısından sorun aynı zamanda kaynaklann,

tına alınıyordu. Bir yandan, devlet yanlısı olmayan toprak

topraklann ve dogasal tüm ötekı zenginiikierin elde tutul-

agalannın etkisini kırmak üzere onlara yönelik "el koyma"

masını içerir. Kürtler için söylenırse. Kürt Lopraklannı dev-

neresinde olursa olsun, bir ulusu ezi-

türü "reformlar"la "kapalı ekonomi" bu~uva zoruna da-

let sınırlan iç:ınde tutan Türk, Fars, Arap bu~uvazisi . böy-

yalı olarak çözülürken. öte yandan bu müdahaleler eko-

lece önemlı akarsu ve ene~ i kaynakların ı ve çeş itl i pazar-

TİTOJ
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!ara iletim yollannı, çeşıtli madenierin bulundugu topraklan, Batı-Dogu hattında önemli ve stratejik geçış yollan ve
küçümsenmemesı
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gereken ucuz ışgücünü kaybetmek ıste
Geri yap ıyı korumaya

çal ı şı yorla r

Hep şikayet edilen ekonomık geri kalmışlık ve feodal
korunmaya çalışılması meselesine gelınce ...
Önce, her şey bu~uvazi ve ışbirlikçi genciligin ıradesı
ne baglı degil. Ekonomik pohtikalar öncelikle sınıf çıkarla
nyla baglıdır. "Olanaklar'' diye kabaca ifade edilen kaynaklar, araçlar, insan gücü vs.nın nasıl kullanıldıgı da buna baglanır. Emperyalizme bagımlılık ömegin, ızlenen ekonomi
pplitıkalann sınırlannı belirleyen başlıca etkenlerden biridir.
Sıyasal zor ve 'ulusal ayncalıklı' polrtikalar bir yana, kapitalızmin 'dogal gelişmesi' durumunda da, eşrtsız gelışme sonucu her bölge ve yer aynı ölçüde kalkınamazdı, kalkına
mıyor. Ancak. uygulanagelen ekonomı politıkalann sadece
sınıfsal planda degil, bölgesel bakımdan da ayncalı klar ıçer
dıgı de bir gerçektır. "Dogu'nun kalkınması"ndan hep söz
edilmış, ama bu önemli oranda lafta kalmıştır. 'Kürtlerin',
Kürt bölgesinın kalkınmasından korkulmuştur. Ya da bu
bölgeye yapılan yatınmlar, baraılarda görüldügü gibı, yerel
kaynak ve zengınliklerin başka bölgelere aktanlmasının
yapının

var !

rd
i.o

Peki ekonomık kalkınmayla ulusal sorunlann çözümü
mümkün olabılir mi?
Önce şu belirtılmelıdir. Ekonomık kalkınma, sermaye

va
ku

hakimiyeti koşullannda dahi, ki bu durumda esas olarak
kapitalıst sömürünün agırlaşmasına hizmet eder- işçi ve
emekçilerin ve onlann hak ve çıkarlannı sahiplenıp savunanlann karşı ç.ıkmayacaklan, aksine savunacaklan bır durumdur. Çünkü bu, tarihsel-toplumsal olarak ı len gitmenin kaçınılamayacak yolunu açacak. koşullannı olgunlaştı
racak. zemınıni güçlendirecektir. Herkesin çalışabilir bır
ışe ve gereksınmelennı karşılayacak bir gelıre sahıp olması, sosyal bakımdan kısıtlanmaması, demokratık sıyasal özgürlükleri kullanması öncelikli istemler arasındadır. Iktisadi

aracı olarak degerlendirilmektedir. Feodal-aşıretç.ı yapının
ortadan kaldınlması bır bu~uva politikası olmamış, bu~uva

yönetimin aşagıdan gelen ve güç. alan bir kalkışmanın sonucunda demokratık bu~uva gelişmeye dayanarak kaprtalizm öncesı güçlerle savaşa gırmesi yaşanmamıştır. "Kürt

.a

w
w

kolkışmalan"na katılan aşıret-toprak

sahipleri, "Kürt ulusel konmasıyla
cezalandınlırlarken, işbırlikçilık çizgısındekilerle, onlann
toplumsal dayanaklan ve etki alanianna dokunulmaksızın
bir tür ıttifak kurulmuştur. Dün Hamıdiye Alaylan, bugün
korucular bu "toplumsal zemın"den hareketle, bu zemin
dayanak alınarak oluşturulmuşlardır ve gerçek o ki Kürt
toplumundakl ılencı gelişmeye karşı saldın gücünü takviyede kullanılmışlardır. Bunun baş nedeni, Kürtlenn "ulus olarak dovronmalon"nın engellenmek istenmesıdi r. Ulusç.uluk
bır burjuva hareketı olarak baskıdan kurtuluş amacıyla
yükselmesini kapitalıst gelişmeye borçludur. Emperyalizm
koşullannda da bunun nesnel dayanakJan tümüyle ortadan
kalkmamıştır. Gelişen hareketler somut kanrttır. feodalaşiretçi yapıyı tamamıyla tasfiye ise, özellikle Kürtlenn yaşadıklan topraklar bakımından istenmeyen bir duruma yol
aç.abılirdi. Bu bır endışe nedenıydı ama sorun bununla da
sınırlı degıldr. Bu bır yana, Türk burıuvaz,sı, hakimiyetıni
emperyalizm ve feodal gericilikle mücadele temelınde
saglamış olmaktan uzaktır ve genel olarak da ondan böylesıne ilencı karakterde ve etkilı genış bir hareket beklenemezdi. Bugünkü durum da önemli oranda buralardan dayanak bulmakta. güç almaktadır.

rs
i

kalkınma, tüm bunlan kendiilgınden ve emekçi sınıflann
mücadeleleri olmaksızın dogurmaz ama. Bunun ekonomik-sosyal koşulann ı oluşturur ve ötesı, ezen ve ezılenle
rin, sömürülen ve sömürenlerin mücadelesıne baglı olarak degışir. Ekonomik 'altyapı' daki gelişme, bütün bunlann
yanı sıra, ezilen ulusun ulusal hareketinin gelişmesi, parç:alanmışlıkl ann son bulması ve sorunun tarihsel-sosyal ve siyasal yönden gündeme gelip çözümü dayatması ya da
çözülmesi bakımından da olumlu bır rol oynar, sorunun
çözümü iç.ın dayanaklar güçlenir. Ekonomik kalkınma kuş
kusuz. tek başına sorunun çözümünde 'belirleyici halka'
oluşturmaz. Sıyasal-ulusal haklar, hak eşıtlıgi ıç:ermeyen bır
ulusal sorun çözümü yoktur, olmamıştır, olamayacaktır.
Baskı ve yasaklann, inkar ve hak tanımazlıgın ekonomiyle
ortadan kalkmadıgı biliniyor. Ekonomik kalkınma "ekonomik kurtuluş" da degıldır aynca...
Açıktır ki, bölgenin ekonomık kalkınması politikalan
ve söylemi, Kürt sorununun, sözümona gündemden düşürülmesı amaç:lıdır. Beklenilen; ekonomik gelışmenın, iş
siz-güçsüz yoksul kesimlenn harekete katılmasını engelleyecegı ve böylece Kürt mücade lesınin zayıflayıp sona erecegidir. Onlara göre, "sorunun temelinde gen kolm1şltk vardir ve iktısodi kolkmmaylo sorun do ortadon kalkacaktır''!
Diyelım ki böyledir: peki bunlann elini tutan mı varl Bölge halkı, "ekonomik kalkınma ıstemiyoruz" mu dıyorl Ortada bır burıuva ıkıyüzlülügü var ve buna karşın, "Dogu-

w
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mı
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Güneydogu''nun, gelır düzeyi en düşük, en az kalkınmış
bölge olma gerç:egi devam ediyor.

mezler. Ezen uluslann burıuvazılen ve onlann emperyalistlerle işbirlıginde bu durum çok önemli bır rol oynamaktadır. Kürtlerin, sorunun çözümü için mücadele ederlerken.
ulusal haklar sorununu bu kapsamda ele almayı düşünme
lerinde de -düşünüp düşünmedıklerinden bagımsız olarak
bu varsayılırsa- "obesl1k bir durum" görülemez.
Ellerini tutan

_

çusu"

sayıldıklanndan

imha ve

varlıklanna
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Politike Ahoriya Kurdist an•
ÖMER L EVENTOC L U

Kürt sorunu ile "ekonomik kalkınma" sorunu arasında
ki bagıntı üzerıne anlaşılabilir herhangi bı r analız yapma-

kurşunla, evlerinden alınıp ı şkencehanelere götürülerek,

milyon tür ışkence ve vahşet yöntemiyle "elimme" edili-

dan önce, zorunlu olarak yapmamız gereken başka bı r
şey var: Birkaç kısa hatırlatma ve yakın tarihten birkaç am-

yorlardı: bu arada TOBB'un Ankara Kızılay'daki binasının

pink olguya deginmeler...

1O asıstan ve uzman "Dogu Raporu"nu hazırlıyordu. Ra-

Kürt sorununun ekonomik nitel ı kli b ı r sorun o lduguna
dair tartışmalar, 90'1ı yıliann ortalannda revaç: hale geldi.

por, Kürt'ten bahsediyordu, ama gerçekte bir "ekonomi"
raporuydu. Bununla, sorunun t emelde ekonom ık oldugu

Sebebı şuydu; Kürt realıtesi kendini dayatmıştı ve ister is-

t ezi tartışmaya açıldı ve rapor çıktıktan hemen sonra da
"Dogu'yo şefkat paketi" adıyla ekonomik hamleler açık

rg

rd
i.o

temez kabul edilmek durumundaydı . Ancak bunun, dog-

8'inci katı nda Dogu Ergil'e tahsis edi l miş odada yaklaşık

rudan dogruya siyasal bır sorun olarak tanımlanması,
Cumhuriyetın kabul marıının ölesınde bir şeydı. Bu ne-

lanmaya başlandı.

denle iç:inde " Kürt" olan, ama nitelik olarak "K.ürt"ün ötesinde bir vurguyla yüklü olmalıydı bu sorun ... Kavram öyle

den farklıydı, ama devletin Kürtlere "şefkat"i hıç: de yeni

Borsalar Birlıgı (TOBB) tarafından yapılmış ol ması da bu
bakımdan t esadüf degildı. Dogu Ergil'in

degildi. Kanuni Sultan dönemindeki Kürdistan emirligınden
vergi alınmayacagına da ır Ferman'dan bu yana. bu devlet,
"Dogu"nun üzerindeki şefkat elıni hıç çekmedı. Cumhuriyet dönemindekı "şefkat"lenn sayısı tam bilınmiyor olsa

va
ku

formüle edi lmelıydı... Bu konudaki ilk kapsaml ı çalışmanın
1995 yılında, sermayenin temel örgütü Tü rkıye Odalar ve

Kuşkusuz o paket nitelik olarak kendisinden öncekıler

Dogu Sorunu baş

lıklı raporu, Tansu Çiller hükümetı döneminde ç:ıktı ve Çiller, daha bu rapordan bir ay kadar önce, Kürt sorununa
süreldı dikkat çeken Özgür Ülke gazetesıni susturma em-

da, son yıllarda, yani PKK'nın silahlı eylemlerini başlattıgı
1984 yılından bu yana 24 "şefkat pokettnin yürürlüge girdıgi biliniyor. Bu sayı, PKK'ye Güney Kürdistan'da yapılan
operasyonların sayısıyla tıpa tıp örtüşüyor.

Operasyonlar

paketlen, pakeller operasyonlan ızliyor... Böylece bugüne

gelindi; bugün de PKK üzerine yapılan operasyonla eşgü
düm içerisınde yen i şefkat paketi yolda. Daha geç:tıgim iz

Mehmet Agar'a bizzat ta l ı mat verdigi yazılıp çizi ldi.

günlerde bu konuda bır ton haber yayımiand ı .
Işın aslı şudur. Kürt sorunu, ismiyle, cısmiyle 'Kürt So-

Bir operasyona bir paket!

runu'dur. Siyasaldır... Kadim bir halkın, çok parçalanmış,
dagılmış, li me lime olmuş bir toplumun bunu yaratan bas-

nnı vermıştı.

rs
i

Bu emir 1994 yılının Kasım ayın ın son Mill ı

Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında karara baglanmıştı
ve Çiller'ı n, o dönemin "vurucu kadrosu" nun başındaki

.a

Dogu Raporu'nun yayı nlanmasından önce şunlar oldu: Özgür Ülke'nin Istanbul, Ankara ve Adana bürolan

kı koşullarına, tahakküm altında yaşamaya karşı çıkmasının

ker teker alınıp infaz edıldı (gerçekte böyle bir plan sa-

degildir. Temelde Kürtlerin sorunudur. Kürtlerin bölünüp
parçalanmalan ve siyasal olarak farklı farklı oteritelerin ta-

w
w

bombalandı; Agar ve ekıbi tarafından "Kürdistan Ulusol
Meclisi" (KUM) üyesi olduklan "tespıt" edılen kişıler te-

sosyolojik tezahürüdür Kürt Sorunu. Bin yılı aşkın bir sorundur. Gerçekte münferiden Türkıye'yle ilgılı bir sorun da

dece etkilı yurtsever kişılerin oıtadan kald ı nlmasıydı,
KUM üyeligı safsatadarı ibaretti); Kürtlerin gazetelerinde
siyasi organizasyonlannda yer alanlar, kültür
kurumlannda faalıyet yürütenlerden korucu olmayı redçalışan lar,

hakkümü altına gırmeleri sorunudur. Tarıhsel serüveni bir
tarafa, bu sorun 1919'Jardan itibaren modem ulus devlet
kavramı eksen ınde vücut bu lmuş olan bir sorundur.

Sorun, o dönemde Şeyh Mahmut Berzencı: daha
sonra Şeyh Said'in öncülük elligi ayaklanma: 1930'1ardan

teker teker saptanarak nokta operasyonlanyla katledıldı;
Hızbul-Kontra örgütüne "kozondınlon" genç çocuklarla

ıtibaren Gazi Muhammed'in Mehabad'da dünyanın en kı

w

deden köylülere, gazete dagılıcısı çocuklardan baskılan
protesto etmek ıçin kepenk kapatan esnafa kadar herkes

12 brnin üzennde potansıyel muhalıf Kürt öldürüldü (bu
devlet cinayetlerine "far/ı meçhuf' den ıyordu o gün-

aç ık

lerde): bedenlerine sapianan çıvili degneklerle, boyunlanna ansızın inen kasap satırlanyla, enselerine sıkı lan teker
•
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Kürdistan'ın ekonomı politigı

sa süreli cumhuriyetı olarak kurmayı başardıgı "devlet";
daha sonra Molla Mustafa Barzani'nın Irak, Iran ve SSCB
devletleriyle iç: iç:e geçen bır cografyadaki mücadelesi: yine SSCB'nin etkilı sıyasal tasarrufu ıle Ermenistan ve
Azerbaycan arası nda cografık yurt ed ınimi , otonom ı ka-
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zanımı esasına dayalı Kızıl Kürdistan: Iran'da Qasimlo ha-

yer alan teşvıklerle Kürtlerin yaşadıgı bölgelerde "hamle

reketi; daha sonra Güney'de baba Barzanı'den devralınan

yapma

KOP gelenegının devam ettinlmesi: YNK'nın kendine et-

bugün insan onuruyla hıçbir biçımde bagdaşmayan asga-

ki alanı oluşturması: bu arada Devnmci Dogu Kültür Der-

n ücretın bile altında, özel bir asgan ücretle çalıştınlması

nekfen (DDKD ): daha sonra PKK ile devam eden. 1991
yılındaki Körfez işgal harekatı ve 2003 'tekı Irak'ın işgalı ile

için yasa hazırlıyor. Bugünün Sanayı Bakanı, bizzat "bölgesel asgari ücret" yasası için 3 yıl önce hükümete bir tas-

Güney'de oluşan bölgesel federasyon ve nihayetınde bu-

lak dosya sunmuştu. Geleneksel ekonomi politikalannın

gün neredeyse "dünyanın sancıst" halıne gelmış olan Tür-

bır sonucu olarak yılda 1 milyon 500 bine yakın yoksul

plant"nı

yürürlüge sokan hükümetler, Kürtlenn,

Kürt emekçı, Türkiye metropollerine giderek tanmda çalışıyorlar. Köle muamelesi görerek çalış ıyorlar hem de ...

rg

kıye Kürtlennin çıle dolu, işkence dolu, katliam ve toplu
kıyım

dolu mücadelesi ı le isım ve kimlik kazanmış olan

J

'Kürt Sorunu'dur bu sorun.

Bu. bilinçlı bir yoksul bırakma politikasının sonucudur ve

Kulak tersten gösteriliyer

tanm emekçileri Çukurova'da bugünkü ücretlerden da-

i.o

1830'1arda M ısır Valisi lbrahim Paşa döneminde bile, bu
Fakat bu sorunun ekonomiyle bagı yok mu? Elbette

ha yüksek ücret alıyorlardı, haftada bir gün de dinlenme

var. Her siyasal sorun. ekonomık zeminle baglantılıdır, hat-

haklan vardı. Çünkü bu emekçıler, tıpkı Ortaçagda Avrupalı tüccarlann Afnkalı kölelen ABD'nın tanmsal plantas-

daki yogunlaşmış çelışkilenn kendini dışa vurma biçımidır''. Bu

yenianna satması gıbi, zorunlu koşullann bir sonucu ola-

siyasal sorunun nasıl bır mecrada seyrettigı. hangi araçlar-

rak çalıştınlıyorlar. çünkü bu insaniann sayısı 1990 önce-

la yürütüldügü ise onun nıteligi ve kendini dayatma düze-

sinde 500 bin kişıydi ve o zaman ücretleri görece daha

yiyle ılgılidır. Eger bu çelişkılerin ulaştıgı sıyasal düzey çö-

yüksekti, 1990 sonrasında yakılan 4 bi nın üzerindeki köy-

rd

ta ortadoks Marksist deyişle, "siyaset üretim güç/eri arasın

lerden boşalanlar liberal iktisatçtiann "emek arzı" dedık

digirniz türden savaş stratejileri devreye girer. Degil mi kı

len şeyde patlamaya yol açtı ve bulduklan bir tarla kena-

Maa Zedung, "sıyaset savaşın silahsız araçlarla yürütülmesi,

nnda, kanal boyunda kurduklan çadırlarda tarla sahiple-

ku

zümsüzlük düzeyiyse, ışte o zaman yukanda ömegını ver-

rinın sömürebilecegi emre amade hale getirildıler. Bütün

bu biç ımleriyle Kürt sorununun ekonomik bir boyutu

yaset ile yapılan şey aslında bir tür savaştır.

va

s1yasetin silahlarla yürütülmesıdir" demiştı... De-

mek kı savaşla yapılan şey aslında bir tür siyasettir ya da si-

savaş ıse

vardır

elbette, ama bütün bunlar, sorunun siyasal niteli-

zümü siyasaldır; ama bu siyaset. sonuçlardan hareket edi-

Sorun 'kalkınma ' o lsaydı?

rs
i

Buradan kastedılen şey savaşın gereklı oldugu degildir;
bilakis, Kürt sorunu siyasal bir sorundur ve dolayısıyla çö-

ginın bır sonucudur.

lerek yapılamaz. Yani aslında devlet, Kürt sorunu yokmuş

Pe kı bu sorun nasıl çözülebilir? Kalkınma ıle mi? Kal-

gibı yapmak ıçın meseleye "ekonomi" tanımı getirmek is-

kınma nedır? Teşvik yasalan, şefkat paketlen, bölgesel as-

gan ücret uygulamalan, kömür yardımı, hayvancılık des-

dile getirdigımız ekonomik sorun tanımı da degildir. Bu

teklen vs. mıdır kalkınma? Yeşil kart mıdır? HalısToprak

.a

temektedır. Bu tanım, sıyasetin kökenınde var oldugunu
tanımda kulak tersten gösteriliyor. Devletın Kürt sorunu-

mıdır yoksa? TÜSIAD mıdır, TOBB mudur? Lıce'de bir

nun ekonomik nitelıgine ılışkin yaptıgı vurgu. "ekonomık

fabnka kurmak mıdır kalkınma? Yoksa François Partant'ın

geri

kalmışlık"tır.

Oysa ekonomik geri kalmışlık, siyasal

w

olan sorunun kendisinı savaş biçimınde dışa vurmasıyla
ortaya çıkan sonuçlardan sadece biridir ve bunda devle-

w

tin "geri bırakma" yaklaşımı da belirleyicidir.
Devletın

laştıncı

temel ıktisadı politikasında, bölgesel yoksul-

nitelik

başattır.

Bunun sonucJdur ki

Mısak-ı Mılli

w

sınırlan ıçindeki 81 ılden en gende kalmış, en yoksulıller

Kalkinmanın

Sonu kitabında da eleştirel bir dille sordugu
gıbi, "ekonomık ve teknik olarak geride kolmtş olanın, ileride olanın yolunu takip etmesı midir?" Teknik bir akıl işı mid ır yoksa kalkınma? Eger sorun "kalkmma" o l saydı ya da
yukanda

saydıklanmdan

herhangi biri

o l sayd ı

sorun, o

zaman hiç kimsenin, hiçbır toplumun özgürlüge ihtiyacı
kalmazdı. Bütün sorunlar, mutlaka akıllı ınsaniann formü-

den bır kaçını sayarsak; Kilis 54'üncü, Dıyarbakir 63'üncü,

le edecegı teknik bir yolla çözülebılirdi. Oysa sorun,

Adıyaman 6S'ınci, Urfa 68'inci. Batman 70'inci, Mardin

Kürtlerin bulunduklan cografyadaki halklarla eşit haklar

72'ncı. Sıırt 73'üncü. Şırnak 78'incı sıradadır. Bu illerin ta-

temelınde, özgür. onurlu ve kardeşçe yaşayabılecegı,

mamında, mıllı

gelirden alınan pay yüzde 5'in altındadır.

Omegın Kocaeli ile Muş arasındaki gelir uçurumu kor-

üretıme eşit koşullarda katılıp, bölüşümden

bılecegı sıyasal koşullann yaratılmasıdır.

adil pay ala-

Bu da. Kürtlerin,

kunçtur. Kocaeli'de kışı başına düşen gelir ortalama 7 bin

yaşadıklan topraklarda siyasal, sosyal. kültürel, ekonomik

900 dolar iken bu miktar Muş'ta 663 dolardır. Dıyarba

vs haklannı kazanmasıyla mümkündür. Bu haklannı kul-

kir'da 80 bın kişı 1O bın gecekonduda yaşıyor ve gerçek

lanma konusunda "serbest bırakılmasıyla" degil, bu hak-

ışsizlık oranı yüzde 70'ı aşıyor. Şefkat paketlen içerisınde

lannı kazanmasıyla...
rtroı
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Güneydoğu' da

bir

Kürtler yok mu olacak?!
S I B EL Ö ZBU D UN
çerl ı lık kazanan "ya 'biz'den yonasm ya da .. . " tehdidi. Bu
söylemi benımsedigi nizde, çözüm belli; öyle ya. elinizdeki
t ek araç çekiçse, bütün sorunlar sıze çivi olarak gözükür.
lkincisiyse. neoliberalizmin sihnne kapılmış egemenlerin handiyse toptan unuttugu kalkınmacı/modernleşmeci
paradıgmadan arta kalan "geri kalmış/ık" açıklaması .. . Sanınm bu yaklaş ımı, Bülent Ecevıt'e borçluyuz. .. Dogrudur. Kürtlerin yogun olarak yaşadıgı bölgeler, bir dönem
bıl in çli, kasıtlı bir biçimde "geri bıroktmlmış". Kürtlerin modem leşmesinın (dolayısıyla da ulusal bilince varmalann ın)
önünü kesecek tarzda devlet yatınmlannın bölgede minimal düzeyde tutulması öngörülmüştür. .. Dahası "feodal"
denilen kalıntılar, Hamidiye Alaylan'ndan korucu sistemı
ne, bizzat devletin güvenlık politikalan dogruttusunda sü-

ku

rd

i.o

rg

bır

uzun inkar ve asimilasyon tanhıdir, "Türkleş(tir)me" ... Ne ki hıç:bir asimilasyon tam
ve sonsuz degildir, olamaz. Dahası . gen dönüşl ü bır süreçtir. Kimlikler, ıktisadi -siyasal süreçlerle baglantı lı kültürel o l uşumlard ır ve bu süreçlerle, daha dogrusu bu süreçlenn ı htiva ettigı eşrtsizlıklerle ilınti li olarak gelgftlere tabidir. Kuşaklar boyu yok oldugu düşünü len bir kültürel kendilik. bir bakars ın ız apansız yenı den inşa etmiş kendinı . Ya
da bir etnik kimlik üzerinde başanlı olan asim ıl asyon süreçleri, bir başkasında ters tepebilmektedir.
Nıtekim, Türk(ıye) asımilasyonizminde Kürt sorunu,
hazmedılmemiş bir topak olarak dikilmektedır, Türk mıllı
yetçilıginın karşısında. Işin çarpıcı yanı. Cumhuriyet tarihı
ıçerisinde, kendı içerisindekı aşiret dil (Kırmanç. Zazakı. Sorani ... ). hatta din (Alevı, Sünni .. .) farklılıklannı aşarak. kendı medyasını, yazını nı, siyasal gündemini, kısacası kend ı "hayali cemaat"ini büyük ölçüde inşa edebi im iş olarak.. . Ve
günümüzde, esas itibanyla Türk mi lliyetçi lıgin ı n kendini "h ı
zaladıgı" "Ötekl'ni oluşturmaktadır. Üstelik, artık Türk mılli
yetçiliginin, asımile edemedigi "öteki" içın tanıdıgı tek varolma koşulu olan ''Türk'ün efendiligi"ni kabullenecege de pek
benzememektedır. .. ("Öz Türk. olmayaniann Türk. vatanmda
bir hakki vardır. o do hizmetÇi olmaktır, köle olmaktır," diyor
Mustafa Kemal'in Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt .. .)
Etnik, dilsel. hatta dinsel heterojenligine karşın kendini
"koderde, tosodo, kıvonçto bir': "ımtiyozsız, sınıfsız, kaynaş
mış bır kitle", türdeş. korporat bı r bütün olarak kurgulamayı bellemiş, kültürel farklılıklara ilişkin algılan zayıf. reaksiyonlanysa güçlü bir ulus tahayyülü için, kendi ıçinde bir
oluşumun kendisi ıçin "farklı ve eşit" bir konum talebınde
bulun ması, anadilde egitı m, siyasal yaşama kendı kimligı nı
inkar etmek zorunda kalmadan katı l ma hakkı. yerel yönetimlerde özerklik, kendi kültürünü özgürce gel iştirme hakkı , topraklanndaki kaynak ve tesısierin işletilmesinde söz
hakkı vb. ı stemesı. agır bir "travma" kaynagı o lmuştur.

reklı

yeniden üreti lmiştir.

Işın daha da çarpıcı yönü, bölge "kalkınması"nın bir öl-

çüde yine ayn ı "güvenlik" politikalan nı n. daha dogru bir
deyişle "asken amaçlı yatınm l ar" ı n bir yan ürünü olarak
gerçekleşmesi: havaalanlan, en ücra mezralara dek yapı
lan yollar, elektrifikasyon, hatta b ı r dönem agırl ıkla asken
personelın görevlend ırildigi okullar, hastaneler . ..
Şımd iyse devlet, bir "sopo ve havuç" yaklaşımı uyannca, "daga bombaldüze yatınm" polıtikası biçımlendırme
ye çalışıyor -tabii kı agırlıklı olarak devlet eliyle- neolıbe
ral ızmin sınır bekçisi bir " ı ktidar" ıçin ilginç bir tezatı
Ulusal/etnık sorunlann yatınmlarla çözümlenebildigi bugüne dek görüleb ılmiş degil. "Kalkınmış bır Güneydogu"da
Kürtlenn yok olacagını ve de gönüllü olarak Türklügü benimseyecegini varsaymak bu konudaki dünya deneyımien
ni bilmemeye delalettir. Yatınmlar -hedeflenne ulaşacagını
varsaysak daht-. olsa olsa, dogası geregi konjonktürü degerlendirecek. müzakereci bir Kürt bu~uvazisini palazland ı
nr ve yoksu l(laşmış) Kürt emekçileri yaratır ve de mevcutlar arasındakı servet uçurumunu dennleşti rir.. . Bu ise. Kürt
sıyasetini sınıf ekseninde kutuplaştınr. ama "yok etmez" ...
Şu halde, kim ne derse desı n sorun, her düzlem ve
ortamda ısrarla idd ıa edildigi ve ıkna olmayaniann " linç"
tehdidine (ya da fıiline) maruz bırakıldıgı üzere. " terör''
degildir .. . Ya da bu ülkenin karşısındaki gerçeklik "terör
sorvnu" veya kalkınmacı/modemleşmec ı bakışı n öne sürdügü üzere 'gen kalmışlık!Güneydogu' sorunu degıl, Kürt
kimligı ve talepleriyle yüzleş(eme)me sorunudur. Ve ancak. adı böyle konuldugunda. gerçek anlamda çözüm ıçın
adım atmak mümkün hale gelebilecektir.

w

w

w
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Kabul etmek gerek,

'Daga bomba, dUze

yatı rım '!

"Sorun"un ad ı n ın bugüne dek üç tarzda t elaffuz edildigi bilinıyor. Bunlardan ilki, ve devletin dıl ımıze mal etmek ı sted ıgi, mahut "terör sorunu" . .. Kürtler. Kürt siyasetçıleri başta olmak üzere topumuza dayatılan, ana akım
medyadan günde kım bılır kaç kez üzenmıze boca edı len
hclkı m söylem ... l l Eylül'den bu yana " dünyanın patronu"nun dilinden neredeyse evrensel bı r ("pseudo") ge-
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Kürt sorununda

ekonomi ve politika

ilişkileri

İS MAl L BEŞI KÇI
Kürt sorunu politık ve ekonomik yönlen olan bir so-

yıllarda, artan nüfusun batı illenne göçünün sürmesini te-

min etmek içın de, Kürt bölgelerine ciddi yatınm yapma-

kileyen ve de birbirlerinden etkilenen bir özellige sahiptır.

mak. özenle izlenen bır politika olmuştur. Ömegin sula-

Türkıye'nın temel Kürt polıtıkası, asımilasyona dayalı

ma amaçlı barajlar yapılmaması, bazı ovalan n sulanmasına
engel olmak ıçın. kanal açımı ginşımlennın etkisız bırakıl

politikadır.

i.o

bir pohtikadır. Kürtleri Türl<lüge asimile etmek temel bır

rg

rundur. Politik ve ekonomik yönler, iç içe, birbirlerini et-

Bu, sıstematik olarak uygulanan bir politikadır.

ması ... Çünkü sulama, köylü nüfusun refahını artırarak. ba-

Cumhuriyet'le birlikte, Kürtlenn, Kürt dilinın ınkan, Kürtlere, Türk degerierinin dayatılması, asimilasyonun aynl-

tı ıllenne göçü gereksiz kılabılır. Artan nüfusun Kürt böl-

gelerinde kalması, asimilasyonun gerçekleşmesini gecıktir
digi gibi zorlaştınr da. Yollar ise, hep ileriki bir askeri ha-

tan gibi sözcükler yasaklanmıştır. Kürt diye bılınen bir kav-

rekat düşünülerek yapılmıştır.

mi n olmadıgı, Kürtçe diye bilinen bir dılın olmadıgı söylenmektedır.

Devlet. batı illerine göç eden, orada ticari ve sına
i işlere gınşenlere, kolaylıklar da saglamaktadır. Kürtlük-

aslın ın. Türkçe oldugu dile getirilmektedir.

ten, Kürt mücadelesınden uzak durduklan, Türk degerieriyle bütünleştikleri ölçüde yardımlar da yapılmaktadır.

"Kürt diye bilinenler''in, Orta Asya'dan gelen
Türl< boylanndan biri oldugu, "Kürtçe diye bilmen di/''ın,

"Türküm, dogruyum. çalışkanım .. . varlıgım Türk varliftma armogan olsun" şeklindeki ulusal andın içni lmesi ise, Kürt

iv
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Kürtlerin ve Kürtçenin reddiyle ve inkanyla bırlıkte, fıi

ur
d

maz bir parçası olmuştur. Bu süreçte, Kürt, Kürtçe, Kürdıs

lı durumlann da bu anlayışiara uygun olması için, çalışma

lar başlatılmıştır. Asımilasyon için en, iyi yol, Kürtlerin yaöz yurtlanndan sökülüp atılması, Türl<lenn yogun

bölgelennde de özenle sürdürülmektedir.

olarak yaşadıklan alanlara sürgün edilmesidır. 1925, 1930-

konusunda bır karar al ınmıştır. Bu kararın yaşama geçiril-

1932, 1937-1938 ayaklanmalanndan sonra, Kürtlerin basürgünlerinin gerçekleştirilmesi sıstematik bır uy-

mesı ,

şadıklan

tı ıllerine

Cumhuriyet'in ilanıy la birlikte, Kürtlerin asımilasyonu
Kürt nüfusun önemlı bir kısmın ı n, şu veya bu şekil

de batı illenne naklinı, batı illerine sürgününü gerekli kıl
maktadır.

Kürt ailelenn. sürüldükleri yerlerde, toplu halde tutulma-

n kalmasına neden olmuştur. Kürt ilierinın geri kalması
geri bı rakılması ikıleminde, geri b ı rakllma daha akla yakın

.a
rs

gulamadır. Asimilasyonun gerçekleştırilebilmesı için de
dıklan. Türk köyleri içınde dagıtıldıklan görülmektedir.
Sürgün politikasının okul, kamu yönetimi. basın, din gibi

O halde asimilasyon politıkası Kürt illerinin ge-

görülmektedir. Asımı lasyon politikası . nüfusun bir kısmı
yapmamayı

köylen arasına yerleştirildikleri olmuştur. Türl< göçmenle-

kımından, hem de tanmsal gelişmeler bakımından geri bı

w
w

kurumlarla desteklendıgi bilinmektedir. Bu arada, Kafkaslardan, Balkanlardan gelen bazı Türl< göçmenlerin de Kürt
nn Kürtler arasına yerleştinimeteri de dikkate deger bir
politıkadır. Asimilasyonun gerçekleşti rilmesinde okulun,
medyanın,

Bir geri

ordunun çok büyük bir işlevi vardır.

b ı raktırma politikas ı:

A similasyon

w

Çogalan nüfusun, Kürt cografyasını teri< etmelennin,

batı ıllerine, metropollere göç etmelerinın saglanması da

önemli bir uygulamadır. Bu, Kürt cografyasına yatınm

nın batıya naklını gereklı gördügünden bölgeye yatınm

da ıçermıştir. Bu da, bölgenın hem sanayi ba-

rakılması nı getirmiştir. Yani bölgenın geri bı rakılmışlıgı bir

sonuçtur. Böyle bir po l itikanın böyle bir sonuç vermesi
de kaçınılmazdır. ResmT söylem ise, "bölge geri oldugu içm,

geri koldıgı için, ömegin, 'terör'e destek venyor ... " şekl inde
dır. Çogu yazar ve basın mensubu tarafından içselleştınl
miş

bu resmT söylemın, gerçek toplumsal ve polıtık süreç-

leri gızlemek için kullanılan bır örtü oldugu açıktır.
öte yandan, "ekonomik bakJmdan gen kalma". "eko-

yapmamak anlamına gelmektedir. Bu görüş dogrultusun-

nomik bakJmdan geri kalmış/ık" . adı üstünde ekonomik bı r

da, Kürt bölgelerinde sanayınin gelişmesinı saglayacak yatınmlar, tanmsal gelişmeyi saglayacak yatınmlar yapılma

konudur. Bu sorunla ömegin, ekonomı bakanlıgının, benzer bakaniıkiann ılgılenmesi gerekir. Halbuki bu sorunla,

mıştır. Bu bakımdan, iş alanlan açacak fabnkalar, tanmı ge-

Türkiye'de birincı derecede askerler ilgilenıyor. Başkalan

lıştirecek barajlar. sulama tesisleri. yollar vs. Cumhun-

nın ı lgılenmesini

yet'in ilk dönemlerinde hıç yapılmamıştır. Daha sonraki

lenni desteklemelid ır.

de istemiyorlar. Başkalan , sadece kend ı

rtroı
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Ömegın. yollann, bırincı planda, askeri amaçlı yapıldı
gı açıktır...

'Feodal

yap ı 'yı

kim koruyor?

"Ekonomtk geri/ik" söz konusu oldugu zaman, dıle getınlen başka bir düşünce de, agalık. aşiret, şeyhlik gibı kurumlann varlıgı nedeniyle bölgenin gen kaldıgı yönündedı r. Halbuki, bu kurumlara kan veren, can veren devletın
kendısidı r. Koruculuk dayatması böyle bır ışieve sahiptı r.
Bu koruculukla başlayan bir süreç de degıldir, Cumhuriyet boyunca sistematik olarak uygulanmıştır. Devlet ve
hükümet. PKK ile mücadelede, koruculann daha etkin
olacaklannı düşünmüş, koruculugu kurumlaştırmıştır. Köylerin yakılmasında, yıkılmasında, "{ot/i meçhul" denen cinayetlerde, yüzbınlerce Kürdün yerini-yurdunu terke zorkoruculann rolü çok büyüktür. Korucubaşla
da. bölgedeki ıleri gelen ailelerden, şeyhlerden, agalardan, a.şi retlerden oldugu bılinmekted ı r.
Devletı n ve hükümetin, devlet ve hükümet görüşüne
baglı yazarlann, basın mensuplannın, bu konulardakı tulanmasında,
nnın

Kürtlenn Türklüge. Alevı lerin Müslümanlıga
asimıle edilmeleri 191 O'larda başlayan bır politikadır. Ziya
Gökalp'in, Bahattin Şakır'ı n, Dr. Nazım 'ın , bu politikanın
saptanmasındaki ve uygulanmasındakı rolleri büyüktür. Baha Sait'in, sonra Prof. Dr. Fuat Köprülü'nün, daha sonra da
Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükan'ın, bu politikanın geliştirilme
çürütü l müştür.

sinde ve uygulanmasındaki rollen dikkate degerdir.
Cumhuriyet'le birlikte. Kürtlerin Türklüge, Alevderin
Müslümanlıga asımıle edilmelen, özenle izlenen bır politika
olmuştur. Omegin Kürt bölgelerinde, bir Kürt bu~uvazısı
nın oluşumunun engellenmesi dikkatle izlenen bır politikadır. Kürt bu~uvazisi derken, kendi toprogında üretim, yatınm,
dagltlm, denetim yapan bir bu~uvaziyi anlıyorum. Kürt cografyasında böyle bır bu~uvazi yok. Sermaye sahibı Kürtlerin, yatınmlannı batı illerine yapmalan ıçın yönlendirilmelen, ızlenebilen, gözlenebilen bir politikadır. Sermayelerini
Kürt bölgelerine yatırmaya çalışanlara zorfuklar çıkanldıgı,
ömegin bankalardan kred ı almalannı n zorfaştınldıgı b ı lini
yor. Kürt bölgelerinde bu anlamda bir bu ~uvazinin oluşma
sı veya ol uşmasının engellenmesi, asimilasyon uygulamalanyla yakından ilgilidir. Böyle bir bu~uvazınin oluşması, Kürt
nüfusun bu çevrelerde yıgılmasını saglayacagı, bu sürecin
de asımilasyona engel olacagı açıktır. Batı illerinde yatınm
yapan sermaye sahibı Kürtlen ise "Kürt bu~uvazisi" olarak
adlandırmak dogru degildır. Bunlan Türk burıuvazisının bır
parçası olarak degerlendırmek gerekir. Bu sermaye sahipleri subjektif olarak Kürt de olabilir, Kürt degerierini de savunabilir, ama bunlar yine de, Türk burjuvazısının bir parçasıdır. Kürt burıuvazisı olabilmeleri ıçin, kendı topraklannda olmalan, kend ı topraklannda üretim, yatınm, dagrtım ve
denetım yapabılmelerı gerekir. Ama, sermaye sahibı olan,
batı ıllerınde yatınm yapan. fakat subjektif bakımdan Kürt
olan, mılli duygulara, m ılli degeriere sahip olan bu girişimci
lerin, demokratik Kürt mücadelesinde önemli bir işieve sa-
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tumlan ikıyüzlüdür.
Şu dönemi hatırlayalım: 1994 yılının kış aylannda, baz ı korucubaşlan Ankara'ya davet edilmiş; medya, günlerce, korucubaşlannın bu gezisı hakkında görüntülü yayınlar
yapmıştı. Korucubaşlan, Emnıyet Genel Müdürfügü'nde,

ha önce, IttihatveTerakki yıllannda uygulanan, uygulanmaya çalışılan bir polrtikadır. Ittihat ve T erakki'nın, Osmanlı
Devleti'nı, Türk unsura dayalı olarak, yeniden organize etmeye çal ışan bir anlayışı vardı. Bu politikaya dayanarak
Rumlar sürgün edilmiş, Ermeni nüfusu ise, tehcirfe, kınmla

rg
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Içişleri Bakanlıgı'nda görüşmeler yaptılar, Polisevı'nde agır

.a
rs

landılar. Başbakan ve Cumhurbaşkanı da koruculan kabul
edip görüştü. Emnıyet Genel Müdürü Mehmet Agar'ın ve
Prof. Dogu Ergil'in de hazır bulundugu bı r ortamda, televizyon yayınına çıkan korucubaşianna Dogu Ergıl Hoca
soruyordu: "Stz ne istiyorsunuz? Htç, kendmizle, kendi toplumunuzia ilgi/ı bir şey istemtyor musunuz? Mesela dtliniz fa-

w
w

lan .. . " Onlar da şöyle diyorlardı : "Hiçbir şey istemtyorı.ız,
bız çok memnun Türk bayragt altında yaşamak .. . Sadece,
sileh ıstıyorüz, pere ıstıyorüz .. .'1
Devletin görüşüne göre Kürt sorununun arkasında
geri kurumlar var. Aşiretler, şeyhler, agalar var ... Işte onyani Kürt sorununun arkasında oldugu söylenenlenn
duygulan ve düşünceleri de bu!
1990'1arda, koruculuk, aşiret. şeyhlık kurumlaştınlıyor
du. 1999'da, Bülent Ecevit'in, koalisyon hükümetı dönemınde, bazı HADEP'li belediye ba.şkanlan, beledıyelennın
sorunlarını Başbakan Ecevit'le görüşmek içın randevu ıs
tediler. Randevu vermeyen Ecevit. "Ben teröre yatak/tk yapanlarla görüşmem" dıyordu. 1994'te, korucubaşlannı.

w

ların,

agalan, a.şiretleri, şeyh kimlıklı kişileri agırlayan Başbakan
lık, 1999'da, Kürt halkının oylanyla, demokratık yollarla
seçılmış belediye ba.şkan lannı kabul etmıyordu, onlarla
görüşmüyordu!

Kürtlerin asımılasyonu , aslında, Cumhuriyet'ten çok da40 TfroJ

hip olduklannı da belirtmek gerekir.
Burada, devlet ve hükümet tarafından Kürtlere empoze edilen bır görüşten daha söz etmekte yarar vardır.
Deniyor ki, "Bölge tanmsol bakimdan çok verimsızdır. lk/ım
koşullan çok elverişsizdir. Altı ay kiş.. . Köy yollan kapalı .. .
Bu, bölgede sanayinın gelişmesini de engellemektedır... " Bu
söylem de. Kürt illerinden batı ı llerine göçü hızlandırmak
tadır. Halbuki bölge tanmsal bakımdan, hayvancılık bakı
mından çok zengindir. Çok geniş, verimli topraklar üzennde Devlet Üretme Çiftlıklen kurulması, bunun işaretı
dir. Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftlıgi, Muş Devlet
Üretme Çıftligi, Erciş Devlet Üretme Çıftligi, lgdır Devlet

',

Üretme Çiftlıgi bunlar arasındadır. Bunların dışında, çok
genış arazilenn askeıi alan yapıldıgı, girilmesi yasak alanlar

oldugu da bılınmektedir.
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len yakılı p yıkılanlann, kendi öz yurtlannı terke zorlananIann çok büyük bir magduriyet ıçinde olduklan açıktır.

le, Kürt küttürüyle ilgilenmeleri gibı bır durum olmaz. Bu
kesimlen, sadece dili, kültürü yaşayan, yaşatan unsurlar
olarak degerlendirmek gerekir. Insaniann dille. küttürle ilgilenmeleri içın. bunlara yönelık bir mücadele içınde olabilmeleri ıçın, belirtı bir refah sevıyesıne ulaşmalan gerekır. Kürt bölgelerinde yaşanan da budur. Zanaatta. tica-

retle tutunan, ilerleyen aılelenn, ömegin, berberlerin, terzilerin, ayakkabıcılann, magaza sahıplerinin vb. sanayide
ilerleyen bazı kişı ve aılelerin, Kürt mılli degerleriyle, öme-

bir yaşam sürdürüyorlar. Buralarda, iş yok. aş yok... Saglık olanaklanndan yararlanamıyorlar. Egitım vs. yok ... Işte
bu ortamda, devlet onlara, "btr torba makama, btr torba
un, btr kutu peynir, yag ... " vs. ile, sahip çıkıyorl Önce evleri yakılıyor, yıkılıyor, öz yurtlarını terke zorlanıyor, magdur ediliyor, başkalanna muhtaç bir hale getınlıyor. . . llen ki bır zamanda da, onlara bır torba makamayla, bır torba un la, bir paket çayla vs. sahıp çıkılıyor. Burada etik yönlen de olan bir sorunla karşı karşıya oldugumuz açıktır. Bu
da incelenmesi, üzerinde düşünülmesi gereken bır konu ... Bu sürecın de asımilasyon için çok elverişlı bir ortam yarattıgı besbellidır.

Bütün bu asımılasyon süreçlerinden mümkün oldugu
kadar az hasarta çıkmak. bu ilişkilerin bilincine varmakla ve

ak

gın, dı lle, kültürle daha çok ilgılendikleri, bunları kazanmak

rg

daha çok orta sınıflar arasında ve şehirlerde gelişmekte
dir. Ömegin topraksız köylülenn, marabalann, Kürt dilıy

nni degerlendıremıyorlar. Fakat, büyük şehırlenn ıl iştıiden
varoşlannda, veya Kürt şehirlerinde, başkalanna muhtaç

.o

olacak. etkisız kalacaktır. Halbukı yaşananlar, bu görüşün
tam tersini dogrular niteliktedir. Kürtlerde de milliyetçilik

di

ma gerçekleştikçe, halkın refahı arttıkça Kürtlük de yok

magduriyel yaşamaktadırlar. Halbuki bunların, köylerınde
topraklan vardı, sulan, evlen, hayvanları, kümes hayvanlan, bahçelerı vardı ... Dönemiyor ve bu olanaklann hiçbi-

ur

Kürtlügü, geri ekonomık ve toplumsal ortamın yarattıgı tezıne gelince... Buna göre, bölgede ekonomık kalkın

mücadele içıne girdikleri gözlenmektedir.

resmi görüşleri, ınkar ve imha siyasetinı eleştirmekle

mümkündür.

iv

Köylerin yakılıp yıkılmasına, ailelerin magdur edilmesı
ne baglı olarak bir yöntem daha geliştırilmiştir. Evleri, köy-

~ı~alkınma"

rs

Sorun

w

HüSEYI:-l DENiZ

Son günlerde çeşitli tartışma programlannda sık sık

w

telaffuz edilen hedef. uzun yıllardır önümüze konulmuştu:

"Dogu'nun kalkmmost" ...
Eger "Dogu'nun kolkmması"ndan, Kürt meselesinin

w

ekonomık tedbirlerle çözülmesi kastediliyorsa, buna verı

lecek yanıt. "hayır" dır.
Kürt sorununun, "Dogu'nun kolkınmost meselesı ol-

madıgı,

makul ve gerçekçı çözümün "Dogu" denilen cog-

rafyanın

neden kalkındınlmadıgı sorusuna verilecek yanıt

tan geçtıgini vurgulamak gerekiyor.
Ama önce, "Dogu'nun kolkmmast bir söylem mı çözüm

mü?" sorusuyla başlayalım...
çözüm olabılir mı?

ise

paketleri neden çözmüy or?

.a

kalkınma

Kalkınma bır

, , •

Koruculuk dayatması yüzünden, bu aileler, çok yerde
köylerine, beldelenne dönememektedir. Fakat, bulunduklan şehirlerde, iliştıklerı varoşlarda da, çok agır bir

Sadakayla sahip çıkmak !

ıçın belirtı bır

_

Bu konuda yapılan girişimler var mı?
Varsa neler yapılmış ve sonuçlar ne olmuş?

"Kolkmmak", TOK sözlügünde "durumu düzeltmek.
bir btçimde gelişmek. ilerlemek" şeklinde tanımla

aşamalt
nıyor.

Bu tanım, izahat saglamakla birlikte durumu ortaya
koymakta yetersiz kalıyor.
Kalkınma, aslında kapitalist bir ıargon olup, zengın-fa
kır sınıflandırmasında, az gelişmişlerin gelişmışler yolunda-

ki durumu

içın kullanıldı.

Kalkınmış ve gen kalmış ülke karşılaştırmasında, baş
l ıca sektörlenn milli gelırdeki payları, çalışan nüfusun
başlıca

sektörlere dagılımı, kentleşme oranı, çeşitli mal'TTfOJ
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fert başına tüketim miktarı gibi kimı ölçüler kullanıl
sa da asıl geçerlı krıter, genelde fert başına düşen mılli
gelir oldu.
Bunun yan,ı sıra tarıma öncelık verilmesi olarak da dile getirilen kalkınma, günümüzde sanayi leşme ile eş anların

olarak kullanılmaktadır.
Dogu ve Güneydogu olarak adlandırılan Kürt nüfusunun agırlıklı olarak yaşadıgı cografyada, durumun düzelmesınden, tarımsal bır gelişmeden bahsetmek de mümkün degil. Aksine, temel gelır kaynagı olan hayvanc ılık ve
tanmda da büyük gerileme söz konusu.
laml ı

lama ise yetım bırakıldı. 2005 yılına gelindiginde GAP,
toplam 39.6 mılyar kilovatsaatlik hidrolik enerjınin yüzde
47'1ık bir payını üretırken (GAP ene~i hedefi: 27 milyar
kılovatsaat). sulamada hedeflenen 1.7 milyon hektar alanın ancak yüzde 14.9'u gerçekleştırilebildı.
Sadece bu iki girişime degil, "Dogu"ya yapılan yatırım
lara da bakmak gerekiyor. Yatırımlar agırlıklı olarak. hidroelektnk barajları, çımento fabrikalanndan oluşmaktadır.
Yapılan kara ve demiryollan da aynı amaca hızmet edıyor.
2007'de de durum degışmedi. Dersım'e sadece 13 bara-
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ıın kurulmak istenmesi, Hasankeyfe baraj yapılma girişımı

sadece bırkaç örnek.

Son yıllarda ise Kürt sorunundan kaynaklı çatışma dönemi ile durum daha da beter oldu. "Dogu"nun temel gelir kayınagı olan tanm ve hayvancılık konusunda ciddı bir
altyapı yaratılmadıgı gibı, sınır ticaretıne güvenlik gerekçel erıyle getirilen sınırlamalar, yayla ve mera yasaklanyla genleyen hayvancılık. köy boşaltmalan, göç ve güvenlik meselesi ile bitme noktasına geldi.
Çatışmalann yogun olarak sürdügü 1995-1999 arası
Bölge'nin kamu yatınm tahsısi içındeki oranı yüzde 5 ıle 6
arasında seyrederken, 2000-2005 arasında ise ortalama

ak

türlü başanlamamış?
Önce ıki temel girişimden başlayalım...
Bıri Cumhurıyet'in kuruluşundan bu yana bir türlü
gerçekleştirilmeyen Toprak Reformu, dıgeri GAP olarak
bilinen Güneydogu Anadolu Projesidır. Adına "Şark Raponi' denilen ilk paket, ilk olarak dönemin Iktisat Vekili Celal Bayar tarafindan hazırlanm ış. daha sonra rafa kaldırıl
mıştır. Reform paketin ın hazırlandıgı yı l 1936'dır. Şeyh Sa-

Hükümetlerin tespitleri ve göstergeler...

di

reçetesi" haline getın len ekonomik kalkınma,
TC' nın kuruluşundan beri dillendirilmektedir. Peki niye bır
"Kurtuluş

.o

Raporu'ndan GAP'a...

ur

Şark

yüzde 7 olarak gerçekleşti.
Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT). 1996 ve 2003
yıllannda yaptıgı ıllerın sosyoekonomik gelişmışlık sırala
masına göre, Antep dışındakı bölge ilieri ıleriemek yenne
geriledı: "1996 yılında Türkiye sıralomasında 61. olan Adiyaman. 2003 yılmda 65. oldu. 1996 y1lmda 57 Slfada bu-

rs

iv

it ısyanı nın bastınldıgı, 1938 Dersım meselesi nın ı l k işaret
lerinin venldigi bır dönem ...
Rapor, "Dogu"nun içinde bulundugu, köy ve tanm sorunlarını, somut ve kapsamlı olarak inceliyor ve devletın
gündemine taş ıyor. Çözüm yolu olarak da, sorun lannın
başına,"toprok dogıtımtnı koyuyor.
"Dogu ilieri biZim rejlm1mıze gelmeeye kadar katı bir

nı

.a

tarzda hôkımıyetımız oluna g1rmemıştır. Geçm1ş hükümeder.
halk üzenndekı hökimiyedenni ogolar ve şeyhler vosJtosıylo
yürütmek istemişlerdir. Agolor ve şeyhlenn soydukJonnın b1r
kısmını hükümet erkônıno vermeleri suretıyle müşterek idarei masiahat devn yarotmJşlordır" ibareleri raporun amacı

w

w

w

ortaya koyuyor.
Ancak uygulanmamıştır.
Uygulamayanlardan bın de raporu bızzat hazırlayan
Celal Bayar' ı n başında bulundugu hükümettır.
Raporda dıkkat çeken "toprak reformu" ise, 1965'1erden sonra TIP tarafından gündeme getınldı. Yayın organlannda konunun üzerinde ısrarla duran TIP'ın bırçok kez
TBMM kürsüsüne taşıdıgı Toprak Reformu, 1970'1erin de
en önemli taleplerinden biri olarak eylem ve etkinlıklerde
de öne çıktı. Ancak. dönemin hükümetlerınce görmezden gelindı.
Güneydogu Anadolu Proıesı'ne (GAP) gelince, on yıl
lardır yapımı süren projenin en önemlı ayaklanndan biri
sulama, dıgeri ene~ı üretımidir. Enerj ı, projen ın en sevı len
çocugu olurken. bölge için daha büyük önem taşıyan su-
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lunan Dwarbakır 63'üncülüge inerken. Mardin 66. sıradan
72'ye gen/edi. 1996 yılmda Türkiye 68'ıncısi olon Siirt,
2003'te 73. s1roya, tonmsol sulamanm başlodıgı 1996 yılın
da 59. olan Şanliurfa 68. sıraya düştü. Batman 65. sıradan
70'e gen/erken, 75. sırada bulunan Şımok 78. sıraya düştü.
1996 yılmda Antep'e bag/ı i/çe olan Kilis, 2003 yılmda Türiilen arasmda 54. sıroda kendine yer buldu."
Devlet polrtikasının bir sonucu olan yukandaki durum,
bugün Kürt sorununun bir nedenı olarak göstenlıyor.
55. Hükümetin programı: "Güneydogu Anadolu'nun
sorun/an, aslında etnik nedenlerden degil, cografi, sosyal ve
ekonomık nedenlerden, bölgenın (eodol yapısından ve dış
tertıp ve tahriklerden koynokJonmıştır. Bölücü teröre karşı
mücadele etkılı bıçımde sürdürülürken. demokratik hukuk
devleti kurallanna tom baglı/ık güvence oluna alınacaktir. "
57. Hükümetin programı: "Güneydogu ve Dogu Anadolu'nun gen kolmışlrgı, ekonomik ve sosyal önlemlerle çözülecektır; ışsizlig1 ve yoksu/lugu önleyicı üretken younmlor hız
londınlıp. destekJenecektır. Terörün ekonomik ve sosyal kaynakJannın kurutu/mosına yöneirk önlemler güçlendırilecektir. "
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Ancak bu tespıtiere ragmen sorun bugün devam etmektedir.

lında aç:ıkladıgı 40 trilyon TL'Iik yatınm ve 1997'de bölge-

Her iki programda dile getırilen "ekonomik geri ka/-

ye aktanlacagını belirttigi 1 19 trilyon TL'Iık kaynak aktan-

Dönemin Başbakanı Necmettın Erbakan'ın 1996 yı

mtşlık" ise, olsa olsa ancak geri btraktmlmtşltk olabilir.

mı sözlen de uygulamaya dönüşmedi;

Peki böyle bir şeye neden göz yumul muştur?
Cumhuriyet'in ilk yıllannda Kemalist yönetim, Bölge'ye yapılacak yatınmlann bir Kürt bu~uvazisinin dogu-

hayata geçirilmedi.

şuna, bunun da bir bölünmeye yol aç:acagına inanmakta-

ya gelindi..

AnaSol-D Hükümeti'nin bölgeye yönelik vaatleri de
Sonuç rekor düzeyde işsizlik büyük göç:, yoksullaşma

dır. Isyanlar da buna gerekçe yapılmıştır. Bu nedenle bölgeye ciddi bir yatınm yapılmamış, yapılanlar da oldukça

tın aç:ıklanacagı dile getirilmektedı r.

denetimli ve daha çok kaynak aktanmı çerçevesinde düşünülmüştür. Hızla Türk bu~uvazisini yaratmayı hedefie-

Iki dönemdir iktidarda olan AKP'nin, bölgeye, çatış
malann arttıgı bır dönemde ekonomik vaatlerde bulun-

yen sistem. bu amaçla "Dogu"nun yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklannı Batı'ya aktarma yöntemıne başvurmuş

hayvancılık açısından

tur. Demiryollan dahı buna göre düzenlenmiştır. En ç:ok

ve Güneydogu"ya,

yapılan yatınmlann

ise barajlar (ene~i). çimento fabnka-

2002-2005 döneminde yatınm yapmayan hükümetin,

lan (yapı), kömür ve ham petrol üretimi olması bu durumu dogruluyor.

dan sürpriz degil. Çünkü bu tedbırlerin bölgeye yönelik

Bu tabloya bakıldıgında bugün hala çözümü ekonomik kalkınma hedefii paketlerde aramanın ne kadar so-

bır destekten ziyade güvenlik amaçlı oldugu bilin ıyor. Henüz tam açıklanmayan paketın. "23 ytldır örgüte kattlımt

nuç: verecegin ı tahmın etmek zor degil.

önleyemedtklenm" söyleyen Kara Kuwetleri

Neden söylemdır? Bunun ıçin sadece yukandaki verilere degil, paketiere ihtiyaç: duyuldugu dönemlere de
bakmakta yarar var. Ekonomik paketler ya da kalkınma
devletin Kürt sorunu karşısında po l ıtik ya da gü-

venlik tedbirleri açısından sıkıştıgı dönemlerde gündeme
dikkat çekıci. Böylesı durumlarda ılk yapılan şey

gelmesı

ıse bölgeye bir miktar kaynak aktanmı vaadınde bulun-

mak olmuştur/olmaktadır.

.a
r

Sonuç: olarak IS yılı aşkın bir süredir bu "tedbir-

g

.o
r

di

bir sükunet havasının yaşandıgı

ekonomik vaatlerde bu lunmas ı bölge ınsanı aç ısın

Komutanı'nın,

PKK'ye karşı mücadelede ekonomik tedbirlerin de hızla
devreye sokulması talebinden sonra gelmesı bunun en

önemli nedenlerinden bı ri si. Zaten kararlar da hükümetın
ilgili ekonomi bakanlıklanndan degil, "Terörle Mücadele

Yüksek Kurulu" toplantısından

si
v

söylemı,

şımdı

büyük bir potansıyel taşıyan "Dogu

cıddi

ur

züm degıl, söylemd ı r demek yerinde olacaktır.

ması, diger paketierin tutumunu hatırlatıyor. T anm ve

ak

Dolayısıyla, Kürt sorununda, ekonomik kalkınma çö-

Şimd ı ıse AKP Hükümeti tarafından benzer bır pake-

çıkıyor.

Oysa iyı hatırlıyoruz kı, en çok paket yine benzer ça-

tışma dönemlerinın yükseldigi

1991- 1995 döneminde

hazırlanmıştı.

Bütün bunlann ışıgında, Kürt sorununun nedeni eko-

nomik geri kalmışl ıktır diyebilir miyiz?
Öyle ise, 1990'1ann başında dönemın Cumhurbaşka

leri" den eniareası hazırlandı. Ne oldu?

nı Turgut Özal'ın "benim annem de Kürt", "federasyonu

'Ekonomik tedbirler', neyin tedbiri?

dahi tarttşabılmeliytz"; 1991 yılında dönemin Başbakanı
Süleyman Demırel'ın "Kürt realitesım tamyoruz"; 1993'te

w

1991 'de açıklanan 1Otn Iyon TL' lik paket kapsamında,
sadece bırkaç futbor stadı yapıldı;

dönemin Başbakanı Tansu Çıller'in "Bask Modelini konuşabilmz" ve en son
Başbakan Erdogan'ın iki yıl önce

"Kürt sorunu vardtr, benim sorunumdur'' sözlerini nereye

milyar dolar olmak üzere toplam 234 trilyon TL'Iik yatı
nm vaadi boş çıktı;

Ya "biz Kürt sorununo yanltş yak/oşttk" dıyen emekli
generallenn söylediklerini?

1993'te Başbakanlık görevıne başlayan Çiller'ın 5.5
trilyon TL'Iık 1994'te Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in 16
trilyon TL'Iık 1995'te Çiller'in 25 trilyon TL'Iik yatınm pa-

Cumhunyet'ın kuruluşundan bu yana sorun bir çözüme kavuşturulmamış ıse, son yıllarda 20'ye yakın pakete

ketleri vaatten öteye geç:emedi;

devam ediyorsa, yine de "çözümdür'' diyebilir miyiz?

w

w

1993'te açıklanan, dönemin bölgeden sorumlu Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun tarafından açıklanan, her yıl 40

koyacagız.

sıgdınlan ekonomik ve sosyal tedbırlere ragmen problem
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Ekonomist Mustafa Sönmez

Küreselleşmeci ilişkilerle

hiç giderem ezler

g

eşitsizliği

ifade ediyor ...

si
v

vereceğini

ak

ur

di

.o
r

AKP Hükümeti, sıklıkla Bölge'ye dönük ekonomik hamlelerden, özel teşviklerden söz
ededursun; rakamlar, Doğu ve Güneydoğu ' nun Türkiye or ta l a masının en altında yer aldığı
gerçeğinin AKP döneminde de değişmediğini ortaya koyuyor. Zira 2002-2006 döneminde
Bölge'ye yapılan yatırımların Türkiye toplamındaki payı yüzde 4 ol urken; Bölge'yi
oluşturan 21 ilin toplam te şvi k yatırımları, Bursa' nın bile gerisinde kaldı.
ikti satç ı Mustafa Sönmez, mevcut küreselci piyasa ili şkil e ri s armalınd a AKP' nin de
Bölge'ye göz boyama cı bazı hamleler dı şında bir yatırım yapamayacağını söylüyor.
Belediyeleri ele geçirmeye dönük bu girişimlerin, hiçbir zaman Bölge ' nin ihtiyacı olan
uzun vadeli istihdam, i ş, aş ihtiyaçlarına cevap verecek haml eler o l amayacağını belirten
Sönmez, Bölge 'ye ayrılan kaynağın büyük bir kısmının askeri harca malar için
kullanıld ığını anımsatarak; barışın tesisi ile askeri harcamaların sivil harcamalara, i ş ve aş
yaratan ya tırımlara dönüştürülmesinin , Bölge' insanının beklentilerine daha çok cevap

.a
r

1927'de yapılan Cumhunyet'ın ilk sanayı sayımında o
günlerin Dıyarbakir'ınm 77 2 sanayı ışletmesıyle Istanbul'dan
sonra ikinci sırada oldugunu görüyoruz. Yine istihdam kapasıtesı açısından Dıyarbakir. 6 7 ışletmeyle 3. sırada yer alıyor.
2003'teki sosyo-ekonomık gelişmişlik sıralamasında ıse 63.
sırada. Bu büyük düşüşteki temel etkenler nelerdır?

Genel olarak Osmanl ı 'da kapitalist dünyaya açılma,
bunun bölgelere yansıması 19. yüzyıla denk geliyor. Ve

mıkler.

Çünkü içerde de böyle bı r yerli bu~uvazi yok bu

sektörleri, sanayiyi geliştirecek
O döneme kadar Dogu ve Güneydogu'da geçerli
olan bır kent ekonomisi, kent zenaati var. O da esas o larak Ermenilerden kalan bir şey. Dolayısıyla 1927 sanayı
sayımında kayıtlara geçen ışletmeler. esasında Ermenı zanaatkarlardan miras kalan bir binkim.

Ege, Çukurova ve kısmen Batı Karadenız.
Emperyalizm o dönemde şöyle bir işbölümü öngörü-

namiklerin müdahıl olması da devletçılik dönemı ıle ancak
mümkün oluyor. Yani devletçilik döneminde Istanbul'da-

yor. Osmanlı'nın dahil oldugu çevre ülkelerine. altyapı ya
tınmlan yapmak; limanlar, demiryollan, fınans kuruluşlan

ki gelışmeyi durdurup. bütün Anadolu'ya hammadde olan
bölgelere devlet yatınmlan söz konusu edildiginde, Do-

ve hammadde yatınmlan. Amacı buralardan hammadde
almak ve işlenmiş hale getırdıkten sonra işlenmiş mamül-

gu-Güneydogu'nun kısmetıne de ufak tefek şeyler düşü
yor. Elazıg ve Diyarbakır' da bakır madenieri ışletilıyor. Di-

leri satmak. Dolayısıyla Batı'yla olan bu bütünleşmenın ilk
ayagını bölgesel olarak denize kıyıs olan ve cografı olarak

yarbakır'dakı

yakınlıgı olan bölgeler teşkil edıyor.

luyor, Kars'ın sütü ıçin oraya bır tane süt fabrikası kuruluyor falan. Ama esas olarak önce demiryolu götürülüyor.

w

w

w

Batı kapitalizmı ıle ilişkı kurulan ılk bölgeler haliyle Avru
pa'ya en yakın bölgeler oluyor. Yani Balkanlar, Istanbul.

Ama bu Batı kapitalizmden esen rüzg~r bir türlü Dogu ve Güneydogu'ya ulaşmıyor. Geriye bir tek şey kalıyor,
bundan sonra ıç dınamilderin oraya müdahil olması. Iç di-

llışki böyle kurulunca Orta Anadolu ve Dogu-Güneydogu bu işbölümünün ister istemez dışı nda kalıyorlar. Ve

ya da denize yakı n bölgelerdekı kapıtalıstleşme
süreci, emperyalızme kurulan bu ılışkiler baglamında geli
şıyor. Yanı burada temel belırleyıci etken aslında dış dinaBatı'dakı

44 Tii'OJ

üzümcülük bagcılık dıkkate alınarak rakı fab-

rikası kuruluyor, Brtlis' ın tütünü ıçin oraya bir atölye kuru-

Demiryolu götürülmesinin iki türlü amacı var. Bır, vuku
bulan Kürt ısyanlann ı da bastırmak Çünkü yol olmadıgı
için Şeyh Saıt isyan lannı bastırmada gecikılıyor. Demıryo
lunu askeri olarak kontrol altına almanı n yanı sı ra, aynı za-
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manda ekonomık ve sosyal entegrasyona hizmet edece-

talıst bır kafa var. Onlarda böyle bir sa ik daha az ama esas

gi de açık Dolayısıyla demıryoluyla beraber arda bırtakım

olarak da zaten öyle aman aman yatınma arnade serma-

pazar bütünleşmeleri gerç:ekleşmeye başlıyor ama oraya

ye birikim ı zaten yok. Oluşturulmaya çalışıl ıyor, onlar
oluşturulurken en rantabl gördükleri yerler söz konusu ...

eliyle oluyor. Yanı Batı'daki herhangı bir sermaye birikım ı
oraya gitmiyor, orada da bır tüccann sanayıcıye dönüş
mes. ya da bir feodalin tüccara dönüşmesı mümkün de-

Bu küçük yatınmlar '80'/er içın de söz konusu mu?

olmuyor.

yollannı geliştirmek yanı sıra Türkiye'nin diger bölgelennın ihtıyacı olan ene~ı ı htiyacı nı karşılamak üzere barajlar

yapmak ene~i yatınmlan yapmak petrolü bıraz daha
güçlendirmek Oradaki maden kaynaklannı güçlendirmek.
Böylece yine esas olarak devlet kapitaliımı ı le söz konusu olan bir modernleşme, kalkınma, gelişme filan söz konusu ama bu da ancak '70'1enn sonuna kadar geçerli bir
hadise. 80'1erde başka bır dönem başlıyor.

dam saglama vs. hadisesinde yavaş yavaş sona gelıniyor.

Çünkü özellikle '90'dan başlayarak Dünya Bankası (DB)
ve IMF, devletin ekonomıden ç:ekılmesı, hiçbır şekilde
devletın bu alanlara gırmemesi gerektigını, eldekı işletme

Icnn satılması gerektıginı. tanma-hayvancılıga süsbansiyon
verilmemesi gerektiginı sıkı sıkıya telkin edıyor. Dolayısıy
la '90'dan başlayarak bu bölgelerin eskiden belki kınntı al
alabilecekleri yatınm lan da artık alamamaya, dev-

dıklan,

letten dırsek görmeye başlıyorlar.

Devletin gıtmedigı bu bölgelere merkezi Batı'da olan
özel sektör de pek fazla gitmiyor. Bu bölgede çeşıtlı şekil
de oluşmuş küçük birikimler de çok fazla Bölge'de kalmı

ak

80'1ere geçmeden önce, belimigmiz g1b1 1925'te Şeyh
S01t ayaklanması yaşanıyor. Daha sonra da oldukça uzun
süren Taknn Sükun, mecbun· iskôn uygulamalan var. Bölge 'ye özel kanunlar Cumhunyet'in ilk yıllanndan bugüne hep
o/age/dı. "Devletm ilgisi sürdü'' ded1ginız, bu 'özel' ortamda
ne kadar mümkün oldu}

rg

mento fabnkalan ve Türkıye'nin birçok yerine oldugu gı
bi şeker fabrikalan kurmak. demiryollannın yanı sıra kara-

olan popülist polıtikalar ya da sosyal devletin, siyasetçilerin oy karşılıgı yatınm götürme, KlT'Ier eliyle oralara istıh

.o

'SO'Ii yıllardan sonra da tamamen seçmen oyuna endeksli bir sosyal devlet müdahalesi geçerlı. Bırtakım çi-

80'1ere gelındigınde artık 1970'e kadar söz konusu

ur

gıl,

Dolayısıyla, akmasa da damlar bıç:imde Dogu-Güneydogu'ya da bazı böyle küçük şeyter gitmiyor degıl. gidıyor.

di

modernleşme, kapitalistleşme falan esas olarak devlet

1

yorlar. Çünkü bu iş sonuçta Kürde Türke bakm ıyor. Eka
nomi hıçbir şekilde etnisite tanımaz. Kar motifı esastı r.
Nerede ~r varsa oraya gider. Bu da tabii haliyle Bölge'yi

yatınmsız, istı hdamsız bırakıyor. Devletin Bölge'ye ayırdıgı
kayınaklar, egitim, saglık. vs. son derece yetersiz kalıyor.
Ve tabıi '80 başlannda başlayan Kürt hareketlen de ora-

iv

Zaten '30'1u yıllarda yapılan yatınmlar Türkiye genelınde son derece dar bır sermaye bınkimi ile yapılıyor. Bu

dakı polıs. askeriye harcamalannı daha çok arttınyor. Ya-

yapılıyor.

nı kamu harcamalanna baktıgımızda Bölge'ye gitmış gibı

rs

birikımle nereye ne yapılır? Aslında bır plan çerç:evesı nde

Birinci sanayi planında "üç: beyaz ve üç siyaha
verecegii' deniyor. Yani hammaddeleri yerlı olan
pamuk. un, şeker. "Bu sonayıleri geliştirecegiz". işte "demir

.a

agırlık

cevhen, kömür kromu çıkaracagız. nerede bunlardan varsa o bölgelere gidıp yatınm yapacagız" deniyor. Yanı esas

w

olarak bölgesel bir saıkten zıyade, tam bır ekonomık saık .. Ama orada şöyle bır şey yok. "Burada Kürt ısyanlan

var, buralarda yatmm yapmayafım" falan. Ha vardı r belki

w

de. şöyle düşünelim. o dönem Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı ve savaştan çıkılmış, bır paranoya var. Fevzi

w

Çakmak bırakın Dogu-Güneydogu'yu. kıyı şentlennin hıç:
birine bir şey yaptırtmıyor. "Buralara herhangı bır fabnka

falan

yapmayın.

ımha

eder'' dıye. Mesela uzun yıllar Antalya'ya, Ege'nin bır

çünkü

düşman

buralara

Çikanrıo

yapar ve

görünen kamu kaynaklannın agırlıklı o larak asker polis
harcamaları oldugunu görüyoruz.

Isyan/ardan, 1920'/erdeki 30'/ordaki süreçten söz ederken, o tablonun Dogu-Güneydogu'yo yatınm yapma meselesim çok da eıkılemediftinı, zaten başka özgün koşullar oldugunu söyledıniz. '80'/er ıçin de aynı şeyfen söyleyebilir miyiz? Yani Kürt hareketinın güç kazanmaya başlaması, yaşanan savaş
sürea, devlet cephesmden Bölge'ye bakışı deg1ştimıedi mi?
Işe devlet cephesinden baktıgınızda, bırakın DoguGüneydogu'yu, genel olarak devlet yatınmcı olmaktan çı
kanlıyor.

leri de

"Sen küçül, şımdıye kadar yaptıgın bütün ışletme
et. bunlann hepsim Pwasalaştır" denıyor. Do-

tasfıye

çok sahıl kesimine yol yapılmıyor, düşman çıkarma yapar
ve o yollar işgale yol açar düşüncesiyle. Dolayısıyla bu ba-

layısıyla bu sadece o bölgeye dönük devletın bir tercıhi
degil. Devlet zaten bütün bölgelerden elini ayagını çekmeye zorlanıyor. Orada herhangı bir iradi çekilme falan

kış açısı tabıi ki Dogu-Güneydogu'ya da bır şey yaptırma

söz konusu degıl. Genye ne kalıyor? Özel sektörün ve ya-

mıştır. Yapacagı

yorlar, yann öbür gün bu yollan sabote ederler'' diye. Ama

bancı sermayenın gitmesı, onlar da o bölgeye gıtmıyorlar.
Hem güvenlik vs. açısından belkı ama daha çok da özel-

arda ikılı bir şey var. Bir yandan böyle asker kafalı kanat
var, bır yandan da Celal Bayar'ın başını ç:ektigi daha kapı-

likle söz konusu olan özel sermaye oldugunda kar motıfı
agırlık basar. yani bırakın oraya gitmeyı, Istanbul ötesine

varsa da yaptırmamıştı r. "Bunlar ısyan edı
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Amaç, 'PKK efsanesi artık bitmiştir' dedirtmek
Mevcut bölgesel eşitsizlik nasıl ortadan kaldırılabilir?
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Bu büyük uçurumu daraltabilecek lek şey kamu yatırımları. Yani devletin sosyal gömleğini tekrar
giyip, oraya yatırım götürmesi, kaynak arttırması, oradaki göstergeleri Türkiye ortalamasına yaklaş
tırması. Olması gereken bu. '80 öncesinde bunun arayışları var. Biraz dediğim gibi hem oy saiki var,
hem de o dönemin dünya kapitalizmiyle olan ilişkisi ve Türkiye'nin daha kendi kararlarını veren bir
ülke olması nedeniyle '80 öncesinde o iyi kötü mümkündü. '80 sonrasında bu tamamen ortadan
kalktı. Çünkü o sosyal gömlek çıkartıldı. Hatta daha da ileri gidilerek Türkiye'nin genelinde kamu
yatırımları durduruldu. Dolayısıyla bugünden sonra AKP zihniyeti de ya da hangi parti söz konusu
olursa olsun, bir şey yapamayacaklar. Oraya bir sosyal devlet hamlesi, yatırımı yapamayacaklar, çünkü bunu yapabilecek araçları ve politikalan zaten dünyada girmiş oldukları DB, IMF angajmanlanyla mümkün değil. Oralar hala devlete sürekli olarak "mali disiplin uygula, kamu yatırımlarını kıs,
harcamaları azalt" diyor, bunu da bütün Türkiye için diyor. Geriye ne kalıyor? Birtakım kozmetik
çabalar. AKP bundan sonra özellikle yerel seçimlere dönük olarak kozmetik çabalar içine girecek.
Bir taraftan brbkladığı bazı kaynaklarta orada biraz göstermelik, kamuoyunun aklını çelecek şeyler
yapacak. Esas amacı oradaki belediyeleri ele geçirmek ve Bölge'de "PKK efsanesi artık bitmiştir"
dedirtmek. Buna yönelik olarak daha kısa vadeli kozmetik göz boyamacı bazı hamlelere girecektir.
Ama bunlar hiçbir zaman Bölge'nin ihtiyacı olan uzun vadeli, istihdam, iş, aş ihtiyaçlarına cevap verecek şeyler olmaz. Olabilmesi gerçekten de sadece Bölge'ye dönük değil, bütün Türkiye'nin geneline dönük bir iktisadi paradigmanın yaratılmasına veya buna sahip bir iktidarın, hükümetin olmasına bağlı. Çünkü bölgesel politikalar son tahtilde ekonomik değil, sosyal politikalardır aslında.
Şunu kabul etmeliyiz, bölgeler arasında derin uçurumlar oluşmuştur. Dolayısıyla devlet olarak
bir taraftan alınan vergileri, kaynakları ortalamanın çok altında olanlara aktarmanız gerekir ki bu
eşitsizlik dengelensin. Bu da siyasi iradedir, politik bir tercihtir. Buna sahip olmak lazım. Bunu söyleyebilmek için, gerçekten bunu uygulayabilecek kadar bağımsız olmanız lazım. Halbuki dünya kapitalizminin içine girilen ilişkiler, küreselleşmed piyasacılık ilişkileri hiçbir zaman bu bağımsız siyaseti uygulayabilme keyfiyelini vermiyor. Dolayısıyla· oradan bir kopuş ol madıkça, yani dünyayla olan
ilişkilerimizi gözden geçirmedikçe, oradaki bağlantıları yeniden tanımlamadıkça, ona bağlı olarak
kendi siyasi ve ekonomik kararlarımızı özgürce veremedikçe, kendi üretim güçlerimizi bir plana,
programa bağlayamadıkça, Türkiye'nin geneli için hem dengeleyici sosyal politikaları uygulayamazsıruz, hem de bundan en mağdur o lmuş en alttaki bölgeler için hayli hayli uygulayamazsıruz . Yani
hadiseye bu bütünlük içerisinde bakmak gereklidir.

w

w

w

de çok gıtmıyorlar, Marmara'da yogunlaşıyorlar. Dolayı
sıyla '80 sonrasında oraya gitmemede öyle bır saikin geçerlı oldugunu düşün müyorum.
Öyle bir şey olsa belki GAP projelerinı de devam ettırmezlerd ı. Tamam, belki GAP hala sürünüyor falan ama
harcanmış az buz para yok.
GAP Bölge'ye yarayon bir proje m1?

Degil. GAP, Bölge'nın ihtıyaçlan düşünülerek dızayn
proje degı l. Esas olarak Türkiye kapitalistlerinın
ene~ı ihtiyaçlan için yapılmış bir proJe. Ama bu arada o
ene~ı ıle bı rlikte bır sulama ayagı da olursa, oradaki topraklar da sulanır ve tanmda kapitalistleşme söz konusu
olur, ömegın pamuk ekimi oraya kaydınlır. Böyle bir tanmsal iş bölümü düşün ülmüş olabılır. Bakıldıgında çok da
başanlı bir proje degil, brtmiş b ır proje degıl, dolayısıyla

edi l m i ş bır
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Bölge'nin ı htiyaçlanna cevap olabilecek bir proje de hiçbir zaman olamamış.
Ama bütün bu şeyler boyunca. 80' 1ı yıliann bu pıyasa
cı ve küresel leşmecı rüzganndan, Dogu-Güneydogu'nun
diger bölgelerden çok daha kötü etkilendigıni, yani genel
olarak bir bölgesel eşıtsizlık yaratıldıgını söylemek lazım.
Bu sürecin Orta Anadolu'nun çeşrtli bölümlerinı, Dogu
Karadenız'i yoksullaştırdıgı da aşikar ama en altta kalan ve
en dezavantajlı olan bölge tabii ki Dogu ve Güneydogu.
Dolayı sıyla en zara rl ı çı kanlar da onlar. Nitekim göstergelere falan da baktıgı mızda 81 ilin en alt kısmı nd a bu bölgedeki 2 1 ıli görüyoruz.
AK.P'nm (oym zamonda oskenn de) "Bölge'nin ekonomik kolkmmos( söylemmi bugünlerde yme öne Çlkormosm1
nasıl degerlendiriyorsunuz?
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Çünkü çok açık, şunu görüyorlar. Yani çocuklar niye
daglara çıkıyorlar? Işsizler, yoksullar. Şimdi sadece dagda-

rini daha kabullenilmiş, daha rahat h ıssedecekler. Bunca

kı insanlan vurup kınp ya da onlan aşagıya çekmekle bit-

yıldır ugradıklan

miyor ki. N e olacak? Oradakı insan hayatını nasıl idame
ettirecek?.. Dolayısıyla mecburlar. Bu bölgeye de bir eko-

düşünecekler. Kardeşlik lafta kalmayacak. daha özgür ve

kanlması gerekiyor. Bu yapıldıgı takdırde, insanlar kendile-

magdunyetlerin iyi kötü telafi edildigini

demokratık bir cumhurıyet bırlikle sahıplenilmiş olacak.

nomik program uygulanmas gerektigınin farkında olmak
durumundalar...

Ama bunu yapabilmek için gerçekten böyle bır vızyonu n,

Ama bunun farkında olmak yetmez, bunu gerçekleş
tirebılecek bir donanıma, plana. kaynaklan seferber etme

Ama başta AKP olmak üzere benzeri zıhniyetlerin bu-

nıyetın olması

gerekiyor.

nu yapabıleceklenne ihtimal vermiyorum. Çünkü uluslararası baglan var. taahhütleri var, hepımız de yakından izle-

rum kı, bunlar bunu kabul etseler bile bunu gerçek anlamda uygulayacak bır bagımsızlıga sahip degiller. En ufak

dik ki oraya yapılacak müdahale Washington'dan icazeti

rg

iradesine ve samimiyetine sahip olmak lazım. Ben diyo-

almadan olmuyor. Washington icazeti de babasının haynna venlmiyor. Kürt kimligini kabul etme konusunda bu

IMF ve DB hemen ellenne vuracaktır. Buradan bır özel

hükümetin veya benzeri hükümetlenn yapabileceklerınin

lanmaktadır. Dolayısıyla

o sarmaldan çıkmadıkça, ne Tür

kıye'nın genelı ne de en alttaki Bölge için yapabileceklen
bır Şey

yoktur. Yapıp yapacaklan seçime odaklı kozmetik.

palyatıf bırtakım göz boyamacı programlardır.

Kürtlenn taleplerini ekonomtk kalkmmaylo
mümkün mü?

karştlomak

geliştırmes. ıçın

tam

o kültürün kendini ifade etmesi ve

bır

la sızianmak yetmez. Ne ol ması gerekligine daır de ı nsan
Iann önüne bir model, program koymamız gerekir kı, inda bır hedeften olsun, neyi nıçin yaptıklannı bıl

sanların

sınler. Dolayısıyla Kürt kimliklı ınsaniann ve bunlann yo-

gun olarak yaşadıklan bölgenin hem ·kültürel, hem de
ekonom ık ve sosyal olarak bır samımı gelişme, kalkınma
ortamının ortadan kalkması lazım. Insaniann tekrar köyle-

va

nımlamaya dönüşmesi,

Ama biz nelerin olması gerektiginı söylemeliyiz ve bunun olmasını da talep etmeliyız. Yanı sadece olmayanlar-

hamlesine, programına ı htiyaçlan var. Bır kere bu şiddet

Bölge'ye dönük ıhtiyaç tabii ki farklı. Hem o kimligin
ve bunun belgelere geçmesı, anayasal bir ta-

tanınması

yukan görüyoruz.

rd

mı ile girmış oldugu ılişkiler, taahütler sarmalından kaynak-

sınırlannı aşagı

ku

sermaye de zaten gitmiyor. Dolayısıyla bu zihnıyetın gerçek anlamda bir ekonomik açılım ve program götürebıl
me oyun alanı son derece dardır. Bu da dünya kapıtaliı

i.o

bır cıddi kaynak ısrafı, harcama söz konusu oldugunda

özgürlük ortamının saglanması.

nne dönmesı için kolaylıklar saglamak, tanm ve hayvantı
hgı tekrar canlandırmak gerekiyor. "Düşük yogunluklu sa-

vaşın" gerekçesıni oluşturan askeri harcamalann. banşın

tesisı ıle

nüştürülmesı, Bölge insanının beklentilenhe daha çok ce-

vap verecektir. Bu da büyük ölçüde aslında yı ne Bölge'nin

En azından Türkıye ortalamalanna yaklaştınlması. Yanı
saglık. egitım hizmetleri açısından, diger altyapı ımkanlan

su olacaktır. Dolayısıyla hadise son tahlilde yine mücade-
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ama yanı sıra, bu kimlıktekı yurttaşiann da herhangi bır
Türkiye Cumhurıyetı yurttaşının sahıp oldugu bütün ekonomık, sosyal haklardan, hızmetlerden yararlandınlması.

açısından hayatını geçındırme. ış

bulma, iş kurma vb. ım

sivılınısiyatifıyle,

bir polıtik hareketiyle, talebiyle söz konu-

leye dayanmaktadır. Polrtık- mücadeleye. kültürel, ekonomik. demokratik mücadeleye.

w

kanlar açısından mutlaka Türkiye ortalamalan düzeyıne çı -

sivil harcamalara, ış ve aş yaratan yatın mlara dö-
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Çocuk İşçiler ...
İşçi Çocukla r ...

HANDAN ÇACLAYAN

büyüme, geli~ me ve yaşama haklan riske atılanlar, o ai lenin en küçük uyeleri yeni çocuklar. Gelir azlığt nede niyie 'yıpranmış ' yoksul ailelerde, sorunlannın ç6zümü
için tüm aile fertlerine 'i.stemli./istemsiz' ciddi sonınıltı 
luklar J'Üklenir. Özellikle çalıştır(ıl)abilme kolaylıgı ne deniyle - ilk başta- çocuklar, birer gelir kaynagı olarak
algılanır. Bunun sonucu olarak. --yoksullUı:,üUn. ekonomik anlam daki. kuşkusuz en önemligöstergelerinden biri olan- çocuklann çalış(tırıl)ması kaçınılmaz bir hal
alır. Çalışmak zorunda olan eğitim./6ğretim çağındaki
bu yoksul çocuklar ülkenin ekonomik şartlannın (istihdam 6zelliklerinin) uyguniyeterli olmaması neticesinde
sokağa itilir hale geliyor ve nihayetinde yoksulluk ·. ·çalışma hayatı', 'soka.k ortamı· ve 'çocukluk· olgulanmn
ağır sorumluluklarını birleştirerek 'sokakta çalışan ço cuklar'ı meydana getiriyorl. ··
Bir paket mendil için lYfL uzattığıını gören küçük oğlan bir paket daha uzattı. Tanesini elli kuruşa
saltıgı için verdiğim l YfL karşılığında ikinci paketi
alma m için ısrar etti. Hakkaniyetli küçük adam! Kend isi bu denli hakkaniyetli olsa da, yaşam ona ve onun
gibi olanlara karşı hiç de adil değildi. Buluttekin 'in
araştırmasına göre sokakta çalışan çocuklarm büytık
bölümü göç mağduru ailelerden geliyor. Bu ailelerin
yarısına yakınının hanesine ayda 100 ila 200 YfL
arası gelir giriyor. Geri kalanı da asgari ücretin üzerine çıkmıyor. Sokakta çalışan çocukların ailelerinde
çalışan diger kişiler de genellikle sokakta çalışıyor
lar. Arıneler tarlada çalış ıyor, babalar seyyar satıcı.
Çocukların küçtik bir kısmı ailesinin tek geçindireni
konumunda. Yüzde 45. 9'u okul dışı tüm zamanlarda.
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Aralık ayının ortalarında Diyarbakır'dayd ım.

Ofis'te olobtls bekledigim soğuk bir sabah, mendil
satıcısı çocuklar yaklaştılar yanıma. Diyarbak:ır' ı bilenler bilirler; sokak satıcısı çocuklar kentin Ofis.
Dağkap ı gibi merkezlerinde gruplar halinde ''çalışır 
lar". Bir yandan mevsimine göre soğuk sulava sar,
mendil, simit. sakız satarken bir yandan da küçük
oyunlar sıkıştınrlar " i ş"lerinin arasına. Küçük elle riyle bana mendil uzatanlar da, üç kız bir erkek ço cuktan oluşan küçük bir gruptu. Önce kızlardan biri
geldi. Sosyal hizmet uzmanlannın "'sokakta çalışan
çocuklardan alışveriş yapmak, çocuklann bu şekilde istismar edilmelerine katkı sunmaktır'' şeklindeki uyarı
sını dikkate alarak, k--üçük kıza mendil ihtiyacım olrnadıgını söyledim. Israr etmeyip uzaklaştı. Ardın
dan aralarında en küçükleri oldugu belli olan bir erkek çocugu gelip ciddi ama çocuksu bir yüzle bir
mendil daha uzattı. Uyarının haklı lı k payı olabilirdi
ama çocuklannın getirdiği birkaç kuruşu hayarta kal
ma stratejilerinin önemli bir parçası olarak gören aitelerin yoksullugu ortada durdugu sürece. uzatılan
mendili almamam, çocuk işçiliğini ne denli önleyebilir ki! Ailelerin yoksullugu devam ettigi sürece, bu
uyannın geçerli olmayacagına kanaat getirip bu kez
uzatılan mendili almaya karar verdim ...
Dicle Üniversitesi öğretim görevlilerinden M.
Burak Bulutlekin. geçtiğimiz yaz aylarında Diyarbakır'da sokakta çalışan 5- 14 yaş arası 316 çocukla
yaptığı araştırmasım anlatırken şunları söylüyordu:
'"Yoksulluğun pençeleri bir aileye uzandığırıda, bundan en çok etkilenen, en çok zarar g6renler -şuphesiz-
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78.2'si yılın tamamında, yüzde 34,5'i haftada 7 gün
ve yüzde 83.2'si günde 5-10 saat çalışıyor2 .

kendileri açısından maddi bir getirisinin olmayacağı.n ın
farkında olmaları, çocukların egitimlerinin yanda kes il-

mesinde etken olmaktadır3. ··
çocuklarına ilişkin

bu
günlerde. Egitim Sen
de ilk öğretim çağındaki pamuk işçisi çocuklara iliş
kin yürüttügü araştırmanın raporunu yayınladı. Eği
tim Sen Genel Merkezi' nin, mevsimlik tarım işçiligi
nin ilk öğretim çağındaki çocukların eğitimi üzerindeki olumsuz etkilerini saptamak, sorunun boyutlarını ortaya çıkarmak ve çö:ıüm önerilerini paylaşmak
amacıyla Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman.
Adana ve Gaziantep illerinde yürüttügü, 115 ilköğre
tim okulu ve 243.339 öğrenciyi kapsayan araştırma 
sı çarpıcı veriler sunmaktaydı. Araştırma sonuçlan na
göre. araştırma kapsamındaki her yüz öğrenciden
on'u mevsimlik tarım işçisi. Bu nedenle heryıl okullar kapanmadan en az bir ay önce okullarını terk
edip. okullar açıldıktan bir ya da iki ay sonra dönebi!iyorlar. Urfa 'da tarım işçisi öğrencilerin oranı yüzde
20'yi buluyor. Araştırmanın açığa çıkardığı çarpıcı
olgulardan birisi, tarım işçisi çocuklar için yoksulluğun kuşaktan kuşağa aktarılan bir kader halini almakta oluşu:

g

sokak

"Öğrencilerin birçoğu eğitim-öğretimden yoksun kalıyor. Omeğin birinci sınıföğrencisi okuma-yazin a çalış

masına geç başlıyor, erken de bitiriyor. Okumaya tam
geçmeden i.şe gidiyor. Bu durumda da tenıel.siz bir ev
meydana geti.riyoru.z. 2. 3. sınıf derken 4. sınıf ve okumayazma bilmeyen. dfJrt işlemden anlamayan yüzlerce öğ
rencı ... Okulu arka planda bırakma, okulu terk etme ...
Bunların yanı sıra bu ortamda kendini kurtarıp ispat
edebilen öğrenciler ise gi:Jzü yaşlı bırakıp gidiror okulunu.
Kuçucük elleriyle çapa tutuyorlar ya da k açak kardeş le rine bakıyorlar. "

ak

araştırmanın basına yansıdığı

ve öğrencilerle
sorunun birçok boyutunu gözler önüne sere rken, çocuk işçi liğinin. ailelerin
ayakta kalma mücadeleter indeki yeri de dikkat çekiyor. 9 yaşındakiAyşe "ben gitmek i-s temiyorum ama çalışmak zorunda oldugumuz için gitmek zoru ndayız., diye
özetliyor durumlarını. Bir öğretmenin aşağıya aktarılan ifadesi. yılın yaklaşık dokuz ayını geçici ve gezici tarım işçiliği ile geçiren küçük ilköğretim öğrenci
lerinin egitimlerine devam etmelerinin imlcinsıza
yakın olduğunu gösteriyor:
yapılan yüz yüze görüşmeler,

.o
r

Diyarbakır'daki

Araştırma kapsamında öğretmen

boyu 'kader'!

di

Kuşak l ar

ur

Yoksulluk :

Madalyon un 'resmi' yüzü
Çocuk işçiliği sadece Diyarbakır'ın, Urfa'nın.
Adana'nın ya da Türkiye'nin sorunu değil elbette.
Kapitalist üretim ve paylaşım sistemi zincirlerinde n
boşaldıkça ve ülkeler. sınıflar. cinsler arasındaki gelir dağılımı bozuldukça. dünyanın dört bir yanında
çocukyoksulluğu ve işçiliği artıyor. UNICEF'in 2005
rakamlarına göre dünya çocuklarının yarısı. -yaklaşık bir milyar çocuk yoksulluk içinde yaşıyor. Toplam 2.2 milyar çocuğun üçte biri sağlıklı barınma
olanaklarından, beşte biri temiz içme suyundan yoksun4.
Dünya genelinde l4 yaşın altında 250 milyon çocuk çalışıyor. Türkiye' de 6-17 yaş dilimi içindeki çocuklardan ekonomik faaliyetlerde bulunanların oranı yüzde 10.2 olarak tahmin ediliyor. Üstelik bu sayı
devletin resmi organları tarafından hesaplanmış. Bu
sayıya sokakta ve geçici işlerde düzensiz olarak çalı
şan çocuklar dahil değil. Dünya ölçeğinde çocukların
çalışma alanları. halı dokumacılığından konfeksiyon
ve ayakkabı üretimine kadar farklı imalat sanayi kollarında olmaktadır. Filipinler ve Tayland'ta ise çocukların çalışma alanları arasına fahişelik de girmektedir. Sokak satıcılığı ve ev işlerinde önemli sayıda çocuk, istatistiklere dahil olmadan çalışmakta 
dır. Türkiye'de sanayi. ticaret ve hizmet sektöründe
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"Mevsimlik tanm işçiligi (.. .) hem yorucu bir iştir
hem. de mevsimlik tanm. işçilerinin yaşam koşulları barınma, beslenme. temiz içme suyu olmak üzere birçok
açıdan güçlükler içermektedi.r. Çalı.şma koşullarının ya
nı s'ra ulaşım koşullan da saglıksız ve güvensizdir. Ça lıştıkları aylar boyunca elde edecekleri çok az birikimin
buyük bölümünü ulaşıma harcamak istemeyen aileler.
normal otobüs ya da trenle gitmek yerine. kiralanmış mi nibüslerle ya da otobuslerle ve kapasitenin çok üstande
bir saY'yla yolculuk yapmaktadırlar. Böylesi olumsuz
yaşam ve çalışma koşullannın ardından okııla gelen (Jğ
renciler, ruhsal u.zaklığı.n yanı sıra bedensel olarak da
bitkin duruma düşmektedirler. Mevsimlik tarım işçiligi
ne giden aileler genellikle bulunduklan mahallelerdek i
en yoksul aileler durumundadır. Bu nedenle yılın yarı
sından fazlasım oturdukları yerleşim yerinin dışında
çalışarak geçirdikleri halde, geri döndüklerind e I:Jğrenci 
lerin okul ihtiyaçlannın tanıana karşılamakta zorlan
maktadırlar. Ogrenciler derslere geç başlamanın yanı St ra. defter, kalem. ayakkabı gibi gereksinimleri karşılan
madan okula gel m eni n ezikliğin i yaşamaktadırlar. Bu
koşullarda okula gelen çocuklar konsantrasyo n sorunları yaşamakta. çocukların okula ilgisi azalmaktadır. Ai leler çogunlukla ilki:Jğreıimden sonra okutamayacakları
çocuklarını ilköğretime gönderme ma..sraflarını da karşı
lama konusunda isteksız davranmaktadır. Eğitimin
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sömiirUye karşı kornnmasını. nskli ya da eğitimin i engelleyecek. saglığına veya bedensel. akıl.sal. ruhsal, ahlaksal,
toplumsal gelişimine zarar verecek işlerde çalıştınlınama
sı "w temel bir hak olarak tammlamaktadır. ILO En
Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi hükümetleri.

Oluşturulacak politikaların

ve

alınacak

önlemlerin

g

etkiLi olabilmesi öncelikle sornnun battın boyuılanyla
ortaya çıkartılmasına baglıdır. Milli Ebritim Bakanlı
gı 'nca, mevsimlik tarım işçiliğinedeni ile eğitim alamayan ya da e[,ritimleri.ni yanda bırakan çocukların sayı 
lannın ve bu çocuklann illere göre dagılımının saptan ması amacıyla ıllke çapında veri tabanı oluşturulmalı
ve somnun kapsamı ve gerçek boyutlan ortaya çıkartıl
malıdır.

i.şçUiginden dolayı eğitim

alamayan ya da
eğitimlerini yarıda bırakan çocuklara geldikleri yörelerde
Tanm

yatılı

okullarda veya diger

eğitim kurumlarında eğitim

olanağı sağlanmalı: ulaşım. eğitim

araç-gereç gereksi-

nimleri karşılanmalı ve ücretsiz öğle yemeği olanağı sunulmalıdır.

Mevsimlik tanm işçiliğinin söz konusu olduğu illerde
heryıl ve ilçe Milli ~Oitim Madanakleri aracılığı ile mevsimlik tarım işçisi ailelerin ilkögretim çağındaki çocukları
tespit edilmeli ve bu çocuklara yün~ik kaybettikleri zaman
için telafi edici eğitim ve rehabilitasyon merkezleri açılma
lıdır. Çocuklann bu merkezZere taşınması için ulaşım ko-

n
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çocuk işçiligini önlemek ve bunun için gerekli ön!emleri almakla, kötü koşullarda çalışan çocukların
rehabilitasyonları ve sosyal uyumlan için gerekli yardımı sağlamakla yükümlü kılmıştır. Türkiye'de bu
doğrultuda kimi kısmi adımlar atılmışsa da bunlar
göstermelik olmaktan öteye gitmem iştir. Yukarıda da
belirtildiği gibi. halen uygulanmakta olan ekonomi
politikalan bırakalım çocuk işçiliğini önlemeyi, daha
da arttırıcı etkide bulunmaktadır.
Yukarıda da değinildiği gibi çocuk işçiliginin kaynağındaki en önemli etken ekonomik. Buna rağmen,
kimi zaman Milli EğHim Bakanlığı, kimi zaman da
başka resmi kurumlar. çocuk işçiliğini önlemek için
çalışan çocuklarm ailelerini ikna etmeye yönelik çalışmalar başlatır ve bunu şaşaalı törenlerle kamuoyu na açıklar. Çocuk işçiliğinin en önemli nedeninin aiJelerin ikna edilememesiymiş gibi sunan bu tür ka mpanyaların, sorunun kaynagıw ve çözümünü çarpıt
maya dönük bir ideolojik işlev gördUğU açık. Bu yazı
yı Egitim Sen'in ilköğretim çağındaki çocukların.
mevsimlik tarım işçiliğinin önlenmesi için geliştir
diği önerilerle bitirelim:

katılımları saglanmalıdır.

.o
r

hiçbir yere kayıtlı değildir5 .
Bu rakarnlar bile. Türkiye'de çocuk işçilif:,ri. sorununun boyutları hakkında yeterince fikir veriyor. Çocuk işçiliği ile yoksulluk ve kayıt dışı üretim arasında
sıkı bir bağ bulunuyor. Türkiye'de yoksulluğu bir ka
der olmaktan çıkaracak politikalar hayata geçirilmedigi gibi kayıt dışı sektörler de, rekabet koşulları duşünulerek el altından desteklenmekte dir. Bu da çocuk
işçiliğinin artarak devam etmesine yol açmak-tadır.
Oysa 18 yaşın altındaki bütün bireyleri çocuk kabul
eden BM Çocuk Haklan Sozleşmesi. çocuğun "ekonomik

acil ve etkin önlemlerle son verilmelidir. Söz konusu Onlemlerin olu.şturulması ve hayata geçirilmesi sürecinde.
sendikalar, toplum orgatleri ve sornnun mağdurlan durumundaki tarım i.şçisi ailelerin ve çocuk işçilerin aktif

di

83'ü

ur

çalışan çocukların çalıştıklan işyerlerininyüzde

w

w

'Yoksulluğun ortadan kaldınlması ve gelir dağılı 
nundaki adaletsizliğin giderilmesi için etkili düzenlemeler yapılmalı. dengeli ve ad aletli bir gelir dağılımı ile aı
Zelerin hayatta kalma stratejisi olarak çocuk işçilib'rine
başvurmalarının Onilne geçilmeli d ir.
Ulusal tanm politika ve programlannda kırsal kesimdeki geçim olanaklannın iyileştirilmesi ve çocuk işçi
liğinin önlenmesi ile ilgili konulara yer verilmelidir.
Res mı yetkilıler. eğitim hakkının korunması ve çocuk
işçilığinin önlenmesi ile ilgili evrensel ve ulusal hukuk ıl 
keleri doğrultusunda görev sorumluluklarını yerine getirmelidir. Çocuklann yoksulluk ve çocuk işçiligi gibi nedenlerle temel eğitim hakkından mahrum kalmalanna
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laylıkları sağlannıalıdw

Mevsimlik tarım işçilerine yönelik daıenli sağlık ta ramalo.n yapılmalı ve ıleretsiz tedavi olanaklanndan
yararlanmaları saglanmalıdı r.
Tarım işkolunda çalışanların ve bunlar arasında en
olumsuz koşullarda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin
ücret ve sosyal guvenlik açısından korumasını saglayacak olan bir Tarım lş Kanunu çıkartılmalıdır.
Şartlı nakit transferi arttınlarak sılrdiirUlmelidir.....
Tüm okurlara iyi seneler diliyorum ... (ti
Dipnotlar:
1 "Diyarbakır Sokaklarının Yoksull arı". 23 .12.2007 Radikal gazetf'sinin Radikal

Iki eki.

2A.g.y.
3 "Egitim Sen MevsimlikTarım lşçiligi Nedenı ıle Egıtiınine Ara
Veren İlköğretim Ogrencilcri Araştırması-. 14 Aralık. 2007.
Ankara, www.egitimsen.org .tr
4 UKICEF Donya Çocuklannın Durumu-2005
5 Kuvvet

Lordoğlu.

''Oyuna Zaman Yok Ama Sokaklar Bizim'',

http://www. fi sek.org.tr/web- cocuk-8. php: "D tınya Çocuklar
Conunde Çocukların Durumu", Egitim Sen Bülteni. Ekim-Ka s ım

2007

Tarihçi Yazar Erdoğan Aydın 'laAKP'nin :Alevi

AKP,
Aleviliği

tıpkı

açılımı '

üzerine ...

Kürtlü k gibi

de çürütm eye

çalışıyor

rg

R öı>ORTAJ : SERPIL İLGON
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AKP Hükümeti'nin , Kasım ayının son günle rinde gündeme ge tirdi ği "Alevi aç ılı
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mı "na ili şk in tartı şma l ar devam ediyor.
Alevi olduğu için okulda baskı göre n öğ
rencil er in haberleri ile aynı günlerde kamuoyuna yans ıyan "aç ılım ", esas olarak
Cemevlerinin ibadethane o larak kabul edilmesini ve dede ve zakiriere maaş bağlan
masını içeriyor. Tarihçi yazar Erdoğa n Aydın'a göre, ABD ' nin ılımlı İslam projesi
kapsamında şeki ll e n en AKP'nin Ale vi aç ıl ı
mı , Kürtlere d e uygulanan, Sünni, Türk ve
dindarlaştırma h arekatının bir devamı niteli ğ ind e. AKP 'nin Alevileri Alevi olmaktan
ç ıkarmayı , Alevi leri tarihsel be llek leri nden
u zak l aştırarak eşitlikç i ve özgürlükçü refleksl erini çürütm eyi amaçladığ ı na dikkat
çeken Aydın , önümüzdeki günlerde, dev le-

w

tin Alevilerine ek olarak AKP ' nin Alevileriyle de karş ı k arşıya kalacağımız uyarısını yapıyor.
Aydın, l aikf i ği devl etin ve rejimin ç ıkarları ile sınırla m aya ça lı şan sistemin laiklik anlay ı şı
ve Alevilik politikasına karşı ç ıkmad an, AKP ' nin Alevi politikas ın ı et ki siz l eştirmenin mümkün o l mayacağına dikkat çekiyor.

w

w

A.KP'nin Alevi planını konuşmadan lJnce, buganü
daha iyi anlamak açısından Cumhuriyet ve Aleviler iliş
kisinin seyrine bakmak gerekiror. Cumhuriyet kadrolan
Alevilige nasıl bakmıştır?

Alevi toplumsal belleğini oluşturan şey. Osmanlı
devleti karşıtlıgıdır. Niye böyle? Çünkü Osmanlı
devleti tarihi boyunca Aleviler için tam bir ezmeezilme ilişkisi söz konusu. Üstelik o dönemde bu iliş
ki, çıplak zor ekseninde şekill endiğinden dolayı. bu
süreç gerçek anlamıyla yaygın katliamlar. sürgünler,
hayvan gibi damgalanmalar olarak şekillendi.
Bu nedenle Cumhuriyet. Alevilerde bir kurtarıcı
olarak karşılandı. Nitekim Koçgiri gibi bir iki örnek

hariç. gerek Kurtuluş Savaşı sürecinde gerekse son Cumhuriyet ve laiklikyönlü burjuva reformların yapılmasında Aleviler, büyük çoğunluklarıyla.
kendiliğinden destekçi bir konuma geç.rnişlerdir.
Yüzyıllardır ezilen bu halk laiklikte. Cumhuriyet ilanıyla. artık kurtuluşa erecekleri gibi bir düşüneeye
kapılrnıştır. Fakat tabii bu umut bir müddet sonra
başka bir gerçeklikle karşılaşacaktır.
rasında

Bu gerçeklik en sert yüzilna hangi dönemde göstermiştir?

l919'dan l924'de kadarki süreçte, aslında Cumhuriyet öncülerinin gerek Kürtlerle, gerekAlevilerle,
Ti rOJ SI

rg
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imzalanmasından

va

sonra devlet içe dönüp içini
düzenlemeye başlamıştır.
içini düzenlerken önüne
koyduğu perspektif ise toplumun tektipleştirilme si
dir. Çünkü Kurtuluş Savaşı öncülerinin büyük çoğun
luğu nda, ittihatçı gelenek içinde şekillenmiş ve her
farklı kimliğin ilerde bir bölünme potansiyeli olacağı şe klinde bir bilinç arkas ı vardı. Bu nedenle ''b(Jlı.l.n

ku

zan'ın

rak başlayan Cumhuriyet,
giderek demokratikleşme
sini imkansızlaştıran teklipleştirici bir zoru eksen
alan bir kurumsali aşmaya
gitmiştir. Burada ortadan
kaldırılması hedeflenen üç
kimligi. ayrışt ı rmak gerek.
Bunlardan Kürt ve Alevi
kimliği. demokratik hukuk
açısından bir hak sorunu
iken. İslamcı kimlik ise
(demokratikleşme ve laikleş me gereksinimleri açı
sından) bir tahakküm ideolojisidir.
Burada herkese dayalı
lan resm.l kimlik. dünycvileştirilmiş bir İslam ekse
ninde Türklüktür. Liberal
ve İslamcı tarih okumasına
karşı ayrıştırılması gereken bir gerçekle karşı karşı 
yayız: İslamcılığın tasfiyesi monarşist- Hilafetçi karşı
devrim ile burjuva devrim arasındaki kavga olmasına
karşın, Cumhuriyet'in Kürt ve Alevi kimlikleriyle yaşadıgı sorun, buıjuva dileta törlüğü ile burjuva demok
rasisi arasındaki bir sorundur. Özetle demokratikleş 
me açısından, Cumhuriyetin bu üç farkl ı kimlikle ya
şadığı sorunun birbirinden ayrıştırılması gerek.
Biz çoğumuz l925'teki tekke ve zaYiyelerin kapa-

rd

gerekse de sol güçlerle kurduğu ilişki esasen pozitif
bir ilişkidir. Bu ilişki örneğin komünistlerin Ankara'da örgütlenmesi. Kürtlerin "Kurdistan mebusıı" olarak parlamentoda yer alması. Alevilerin bir dönem
parlamento başkanlıgı dahil. bu yeni devletin şekil
lenmesinde doğrudan var
olduklan ve hep var kala
caklarını zannettilderi bir
dönem. Fakal yeni devletin
var olma kaygılarını aştıgı
l 924 - 25 'lerden itibaren
bu durum değişecektir. Lo-

me potansiyellerini ortadan kaldırarak. sınıfsız. imtiyaxsıx. yekpare bütün oluşturmak·· bilinci, Cumhuriyet
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devletinin kurumsallaşmas ına yön vermiştir. Bu bilinci n faturası da, Kurtuluş Savaşı'na ağırlıklı nüfusuyla katılmış olanAlevi ve Kürtleri vuracaktır.
Bu başlangıç döneminde gayrimüsliınlerl e ilgili
sorun , mübadeleyle çözü lmüştür. Bu mübadele,
Türklük eksenli değil. Müslümanlık eksenli yapıl 
mı ştır. Örneğin Türkmen olan ama Oıiodoks inanca
sahip Karaınanlılar gönderilmiştir. buna karşılık
Balkanlarda Müslüman olup, Türk olmayanlar getirtil miştir. Yani başlangıç zemini olarak Müslümanlık
temel yapıştırıcı öğe olmuştur . Ve ardından bu
Müslüman eksenin de kararlı bir devlet politikasıyla
Tü rkleştirilme sine yön elinmiştir. Fakal bu iradi
kimlik dayatması, b aşka
kimliklerle, Kürtlük, Alevilik ve İ slamcılıkla sorun
yaşamaktadır ve bunlar çok
ciddi nüfus olu ş lurm akta
dırla r . Bu nedenle burjuva
demokratik bir a lılım ola-
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tılmasına ilişkin yasayı. aslında şeriatçılara karşıla 

ve burjuva devrimi güçlendiren bir yasa zannederiz. Oysa şeri atçı güçlerle hesa bını kılıçla gören
Cumhuriyet. 1 925'teki tekke ve zaYiyelerin kapatıl 
ması ve Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın kurumsallaştı
rılmasıyla . tüm Türkiye toplumunun devletin deneti
minde dünyevileşmiş (yani şeriatçılıktan arındırıl 
mış) Sünni Hanefi bir inanç kalıbına dökülerek tektipleştiri lm esini hedefle -

ikliği

miştir.

Bu sarece rağmen. Alevilerde Cumhuriyet ve Mustafa
Kemal'le bir özdeşleşme s(Jz
konusu. O mesafe neden çok
açılmıyor?
Aslı nda açılıyor,

fakat
Alevi halk 500 yıllık czil
mcnin yükü ve örgütsüzlüğü
ile duruma razı olma pozisyonuna çekiliyor. Osmanlı

düşünüyorum.

kırıklığı

rg
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Alevilerin hep hayal

60'lardan itibaren 60 Anayasası'nın o kısmen özgürlükçü atmosferi ve 60'ların başından itibaren bütün
dünyada devrimci dalganın yükselmeye başlaması ve
bunun Türkiye 'ye yansıması olarak DİSK' in ve TiP' in
örgütlenmesiyle Aleviler, en uyanık kesimlerinden
başlayarak hızla sosyalizme kaymaya başladılar.
70'1erde bu daha da netleşecektir. Aleviler agırlıkla
sosyalistlerden yanadırlar.
Burada sosyalist hareketlerin netleştirmesi gereken şey şudur. Aleviler, sadece Kürtler gibi ezildikleri
için sosyalizme yönelmemişlerdir. Alevi inancı kendi
dogallıgı içinde Kerbela'nın haksızlığa karşı direnciyle; Pir Sultan 'ın türküleri, Baba İshak'ın. Kalender Çelebi'nin öyküleriyle; Yunus'un, Hacı Bektaş'ın hümanizmiyle şekillendiği için. bu geleneğin olmazsa olmazı olarak zaten sosyalist olmaktan başka bir seçeneği
yok Politikada farklı bir tercih. Alevinin kendi geçmişi ve degerlerinden de uıaklaşmakla özdeştir adeta. Bu
anlamda bugün soldan
uzaklaş ma. eski sosyalist
kadroların sosyalizmden
uzaklaşması gibi bir
kendine yabancılaşma
durumudur.
Dolayısıyla bu duruş. Alevileri 12 Eylül
faşist darbesinin de hedeflerinden biri yap tı. ..
Evet, 12 Eylul Türkiye'deki devrimci guçler,
sendikalarve Kürtler yanında. en yaygın olarak
Alevi mekanlarına saldırdı. Böyle olunca Alevi
belleği büyük bir travma
yaşadı. Aleviler için bu Kürtlerinkinden farklı bir süreçti. Kürtler bu süreçte kendilerini var ettiler, ayaga
kalktılar ama Alevilerde ciddi bir yabancılaşma yaş andı. Aslında bir anlamda devrimci kadroların yaşadıgı
travmayı Aleviler toplum olarak yaşadılar. Solun yok
edildiği bu dönemde Aleviler korku içinde adeta yeniden şeldllendirildiler. Bu dönem aynı zamanda CHPSJ-1 P üzerinden ciddi bir Alevimüteahhit sermayesinin
oluşturulduğu, devletin Aleviler içinde organik ilişki 
ler geliştirdiği bir dönemdir. Bunun sonucundaAleviler içinde kendilerini soldan uzak tutmak, gelenege
dönmek ve gelenektc de mümkün olduğunca İslamcı
öğeler yakalayaı·ak, iktidarla çatışma noktalarını azaltmak gibi bir bilinç gelişti. Giderek, Alevi kültüründe
''Hızır Paşa 1aşma ~ denilen sendrom, Alevi toplumunda hızla yaygınlaşmaya başladı.

rd
i.o

döneminde egemen ideoloji din, temel düşman da
Alevilerdi. Cumhuriyet döneminde ise temel ideoloji
Türklük ekseninde milliyetçilik olduğundan ve laiklik
oldugundan dolayı Aleviler duruma razı olma yoluna
yönelmişlerdir. Ama bu razı olma durumu aslında yenilgilerin ve yorgunlugunyaru sıra laiklikle sorunları
nın çözülecegi umutlarınm yaratmış oldugu bir durumdur. Üstelik İslamcıhgın toplum içindeki nüfuzu
yanında sagcı siyaset sınıfının onu koruyup kollaması
koşullarında Aleviler Cumhuriyet'e sıgınarak kendilerine güvence aramıştır. Nitekim bugün, Mustafa
Kemal'inikinci bir Ali veyaAli'nin donunda (onun figtiründe) tekrar dünyaya gelmiş kişi oldugu söyleminin yaygınlıgı da bundandır. Atatürk' e dayanarak, daha sağcı, daha İslamcı gtiçlere karşı kendilerini koruyabilme, adeta Atatürk'ü bir kalkan olarak kullanma
refleksinin yan sı masıdır bu. Ki bunun toplumsal psikoloji açısından çok anlaşılabilir bir durum olduğunu

yaşamalarma

karşın.

yüzlerini CHP'ye
donmelen için neler soylersiniz? CHP 'ye yedeklenmek de bu psikoloji ile
mi ilgili?
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Hayal kırıklıgı yaşa
dıkları kesinlikle doğru,
ancak bu noktada bir
bilgi eklemesi yapmak
istiyorum. Aslında Aleviler bütün Cumhuriyet
boyunca CHP'yi desteklememişlerdir. Bir dönem Mustafa Kemal'in etkisi ve onun hakim olduğu
bir rejimde zaten başka hiçbir kapının açılmaması
nedeniyle tüm Türkiye yurttaşları gibi CHP' de mecburen olmuşlardır. Fakat çok partili döneme geçişte
Alevilerin önemli bir kesiminin DP'ye oy verdiklerini
biliyoruz. Çünkü CHP'nin sermaye birikimi ve tektipleştirme için uyguladıgı sömürü ve baskı. işçiler ve
Kürtlerin yanı sıra Alevilerin de kitlesel olarak DP'ye
yedeklenmesini getirmiştir. Tabii bir müddet sonra
DP'nin de farklı olmadığı, bunun tek tek partilerden
bagımsız olarak bir devlet aklı oldugu görülecektir.
Bağımsız ve etkin sosyalist hareketin ortaya çıka 
ma dığı koşullarda Aleviler. 19 5 5'lerden itibaren. çaresizlik içinde tekrar CHP'ye yönelmeye başlayacak
tır . Fakat Alevilerin gerçek anlamda siyasete katılım
ları sosyalistlerin guçlenmesiyle birlikte başladı.
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AKP bu sağcılaşma, İslamcılaşma unsurları yakala dığı. için mi bugün bir Alevi planıyla ortaya çıkıyor?
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Evet, ama bunun ötesinde yönelimleri var. Devletin başlatıp sola, Kürt kimliğine ve İslamcılığa karşı
manipüle ettiıÇiAlevili k şimdi deAKP tarafından manipüle edil mek isteniyor. AKP son seçimlerden sonra (bu seçimlerde bir kısım Alevi kökenli insanlan
milletvekili de yaparak), Aleviler cephesinde yeni bir
açılırnın baş latıcısı oldu. Burada AKP'nin kendisini
sıkıştırmaya çalışan devlet güçlerine karşı. toplumsal
desteklerini arttırma kaygısı var. İkinci olarak yine
kendisini sıkıştırmaya çalışan devlete karşı. uluslararası temelde halkın farklı demokratik taleplerini
kabul ediyormuş gibi davranma tutumu var. Bir
üçüncü öğe olarak da AKP, bu yolla toplumun inanç
ekseninde kontrol edilebildiği bir Türkiye inşa etmeye çalışıyor. Bu aynı zamanda ABD' nin de geliştir
diği ılımlı islam projesinin de Türkiye'de bir uygulanma tarzı. AKP Alevilere bu şekilde el atarak onların içinde de din üzerinden kontrol ettiği bir alan yaratmayı hedefliyor. Eğer bugün bu projeye işbirlikçi
lik eden ktiçük bir azınlık dışındaki geniş bir Alevi
kesimi bu oyuna gelecek olursa. Türkiye l aikliğin ve
eşitlikçiliğin temel toplumsal damarı olan Alevilerin
biraz daha kendilerine yabancılaştığı ve Türkiye'nin
bütününü çok daha geriye doğru , yani eşitsizlik.
Amerikancılık dincilik vb. eğilimlere dogru biraz
daha tahkim olması anlamına gelecektir.
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AJevicilik diyebileceğimiz bir akımın hızla yükselmesini getirdi. Birdenbire işte bir losım dedeler
olağanüstü . adeta her sözlerinde bir keramet bulunan
insanlara dönüştüler. onların çevresinde yeni örgütlenmeler ol uştu. Alevilerin içinde anti -sosyalist ve
düzen içinde kendilerine ikbal arayan önemli bir kesim oluştu. Geçmişin kimi sosyalist kadroları da bu
sürece dahildir. Ortaya çıkan bu travmatik durumun
ise. 1) devlete yönelme, ve özdeşleşme, 2) islama yönelme. Aleviliğin İslam oldugunu iddia etme. 3) sosyalistlerden mümkün olduğunca uzak durma şeklin
de yansı malan oldu.

yarak bu projeye karşı çıkmaktadır. Ama aslında,
devletin din eğitimı ve din bütçesi içinde Alevilerin
de yer alması şeklinde talepleri birbiriyle örtüşüyor.
Bunun dışında adına demokratik Alevi hareketi
diyebileceğimiz, Türkiye'deki temsilcileri Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) olup, Pir Sultan. Hacı Bektaş
gibi yüzlerce derneği içeren kesim ise, bu çürütme
projesine tavır koyuyor. Söz konusu demokratikAle vi hareketinin talebi, kimliklerin hak eşitligi içinde
yaşayacaklan çok kimlikli. çok kültürlü bir Türkiye'dir ve Diyanet'in lağvedi l mesini. devletin elini
dinsel alandan çekmesini talep ediyorlar ki bu doğru.
laik, demokrartik ve adil bir yaklaşımdı r...
Şu var ki, bu kadar örgütsüzleştirilmiş, bu kadar
özgüven yitimine uğramış bir halk gerçekliği içinde
AKP'nin projesinin de kendi Alevilerini yaratma ihtimalinin ciddiye alınması lazımdır. Çünkü insanların yeşil karta. sadakaya muhtaç bırakıld ı ğı bir gerçeklikte, AKP devlet bütçesinden kendileriyle işbir
liği edecek dedelere para dağı tarak, oralarda İslamcı
dayanışma örgütlerini kurumlaşmarak bu alanda ku rumiaşmayı hedeflemektedir...
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Gelenege dönmenin, Alevi toplumuna yansımaları
nasıl oldu?

Atevi örgütlerinin ilk tepkilerine

baktıgtntzda

ne gö

rüyorsunuı?

Örgütlü Alevi çevreleri içinde devleti eksen alan
ve Cem Vakfı etrafında toplanm1ş olan bir kesim var
ki. bunlar, doğrudan kendileriyle ilişki kurularak bu
proje katanlmadığı için devletin laikliği istismar
eden. milliyetçilik eksenli kesimlerine sırtını daya 54-

Ttroı

Alevilere yönelik bu plana ordıı nasıl

bakıyor?

Ordu, gerek Hacıbektaş Belediye Başkanı, gerek
bazı Bektaşi babalar. gerekse de Cem Vakfı aracılığıy
la. Aleviliği Türklük ve Müslümanlıkla özdeşleştiren.
ama devletin otoriter laikliğinin yanında AKP'ye ve
demokratikAlevi hareketine de karşı duran bir Alevi
alanı yaratma anlayışına sahip. Bu bakış açısı da. Aleviler açısından bir nevi hac işlevi gören Hacıbek
taş'taki belediye üzerinden demokratikAlevi hareketini etkisizleştirmeye çalış ıyor. Eğitim, medya. adalet, yasalar. polis vb. her olanakla demokratik Alevi
hareketini etkisizleştirmeye çalışan, Alevi sorununun çürütülmesi inadmı sürdüı·en egemen politika.
AKP'ninAleviler arasında örgütlenmesini kolaylaştı 
ran bir sonuç getirecektir. Nasıl ki Kürtlerin demokratik ve laik hareketinin kendini ifade etme hakkının
hastınldığı oranda giderek genişleyen AKP'li Kürtler
oluşmuşsa. Alevilerin içinde de bu çaresizlik. örgüt süılük ve yoksulluk atmosferinde. devlet kapısı na sı 
f,tı.rup nemalanma ret1eksi. giderekAKP'nin kurumlaşmasına zemin açmaktadır. Bu nedenle. laikliği
güçlendirmek açısından bile, sad ece AKP' nin Alevilik planına itiraz etmek yetmez; onun yeşerebilmesi 
ni sağlayan ortama ve sorurnlularına, yani rejimin laiklik ve Alevili k politikasına da karşı çıkmak gerekiyor. Ona karşı çıkmadanAKP'ninAleviler politikası
nı etkisizleştirmek de mümkün değildir. bu da aslın
da Türkiye'nin diğer sorunlarında oldugu gibi. birbi-
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Doğru. Ancak önceki dönemde

ilclik talebiyle. mevcut rejimin otoriter laikliğinden
kendimizi ayırmamıı lazım. Bunu herkese anlatmamızlazım.
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zamanda Cumhuriyet mitinglerini J"C!Şamı.ş.
laikçiler-şeriatçılar kamptaşmasını uzun uzun konuş
muş bir toplumuz. Bu plandan sonra laisizmden söz etmek ne kadar mü.mkiin? De11let dine daha da batmış olmuyormu?
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rioden büyük iki gericilik odağı ile karşı karşıya oldugumuz gerçeğini kavramak gerektiğini gösteriyor.

karşıladınız?

Öncelikle düşünemeyeceğim denli büyük bir daBu vesileyle başta siz olmak
Uzere dayanışma gösteren tUm kurum ve dostlara teşekkür ediyorum. Ancak daha etkin bir dayanışma
mekanizmasına ihtiyacımız var; öyle ki farklı düşün
eeleri nedeniyle kimse işinden olamasın. Yaşadığı 
mız hoşgörüsüzlük. düşünce ve ifade özgürlüğüne
karşı milliyetçi ve islamcı baskı dalgasının bir tezahürü. Kendisinden farklı düşünen insanların ifade
özgürlüğüne hak vermek istemeyen tavır her tarafta
yaygınlaşmış durumda. Dolayısıyla benim işten atıi
mam veya benimyazma ve ifade öıgürlüğümün bu şe
kilde ihlal edilmesi de son olmayacak örneklerden
bir tanesi sadece.
yanışmayla karşılaştım.
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de Türkiye' de gerçek bir laiklikten söz etmek mümkün değildi. Gerçek
laiklikte devlet dinsel veya mezhepsel inanca yatınm
yapmaz. Belli bir dini/mezhebi destekleyip zorunlu
din derslel'iyle topluma dayatmaz. Laiklikte insanların dini soru]maz, kimlik kartına yazılmaz. Her inanca eşit mesafede durulup tam bir inanç özgürlügü atmosferi sağlamakla yetinilir. Oysa Türkiye'de Sünni
imamlar ögretmenlerden fazla maaş alıyorlar, laik
eğitimin paraleli bir imam hatip sistemi yerleşmiş
durumda, cami sayısında dünya birincisiyiz. Diyanet
bütçesi altı bakanlıktan büyük. zorunlu din dersleriyle sadece Alevi çocukları değil, bUtün çocuklarımız
sistematik bir dinselleşlirmcnin kurbanları ve bunların hiçbiri AKP nedeniyle başlamadı. Sorunlanın
toplumu dinselleştirerek çürütme politikasının asli
sorumlusu laik olduğuna inanmamızı isteyen rejimin
kendisi: AKP bu fidelikten besieni p büyüyen ve tabii
il-tidarımn geleceği açısından toplumu sistematik bir
şekilde İslamize ederek laikliği daha da içeriksizleş 
tiren bir güç durumunda.
Cumhuriyet mitinglerinde. "Tarkiye laiktir laik
kala.cak ··diye slogan attıranlar gerçekte bizimle dalga
geçiyorlar. Oysa Türkiye'nin gerçekten laikyapılma
sı lazım ve bu noktada ilk adım olarak özgürlükçü la-

Roj TV'deki bir programa katıldığınız için uzun zamandır yan yazdığınız Cumhuriyet gazetesindeki işinize
son verildi. kitaplannınn d(L[,'iıtımı durduruldu. Nasıl

ErdoganAydın.

oldukça üretken bir isim. Konııştuğu

muz bütün bu gelişmeler şu sıralar yeni bir kitaba ilham
kaynagı, oluyor mu?
Doğrusu şu anda ilham alamayacak kadar yoğun
bir durumdayım. Katılmak zorunda oldugum etkinliklerin yoğunlugu yanında , Cumhurıy et'ten geri
çektigim 8 kitabıının yeni baskılarını h.a.ırlıyorum.
Bu vesileyle onları bir kez daha gözden geçiriyorum.
Öncelikle Cumhuriyet'in basıp dağıtıma vermediği
Öteki Tarih adlı kitabıının yeniden basımını diger
kitaplarm basımı izleyecek. ~
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emeleti kirihu di inşaeta ape xwe de; bubü du
meh ku kare wan qediya bu, he j1 pereye n xwe
nestendibün. Wi, heta niha hevi dikir ku de
ape w'i pereye wi bişine, le apo li ku. pere ü şi
yandin li ku ... Zantngeh ji dest pe kirihün, ji
pirtük mirtıikan wedetir mesrefa w'i ya şexsi ji
zede bQbQ, ji xwe pediviya wi tune buya ji heq e
ku mirov pereye xwe bistine. ji bo çi ew qas xebiti? Ev pere jixwe ji bo rniroven wiha zengin
pere nin bün. pereye mazota erebeye ji bo
rojekan jipereye eraqa şevek e. Her ku difikiriya hesten wi dijwar dibfın. dest bi çeran kiribO. Hat gihişt her buroye, her deri peşi pantore
xwe rast Idr qayişe xwe şidand, içlike xwe herda ser pantore, hi deste xwe pore xwe rast kir.
Tişte ku ji ape xwe re de bibeje sere xwe de
carek ji bihurand ü li deri xist. Keçikek ku di
temeni w'i de bu deri vekir. Şoreş got ez biraziye
mirza A'ye me. keçike ew kereme hundir kir.
- Merheba. çawa yı apo?
- Saxbl, birazi. Tu çawa yi?
- Baş e. s pas dikim.
Bi ve spas kirine binek şerm kir. Lewre,
spas kirin mina wan b ike weki h ev. Gelo rnirov karibün ji ape xwe re spas bike. Mirov ji hevale xwe re
spas dike. Yan na? Ape w'iji bine çavan de le meze kir,
bişiri. Telefon le ket, bi tirkiyeke nazik ü nazenin ape
wi dest hi peyivine kir. li şuna 'q'ye 'k' bi hesani ji
deve apo derdiket, yeke ku nizanibuna de bigotana
qey ev ciwanmer tirkeki xas e. Di nav hesten wisa xerib de çu cı hat, wexta bi mamosteyan re an ji ciheke
fermi de xeber didan ev hest dihatin. we deme peyv di
qirike de ase dirnan tu car nikaribün 'q' ye bike 'k'
xasma gava 'q' di orteya peyvan de bün. Ap ewi telefon

w

Payiza Diyarbekir ji roje. ya ku be dile xwe hilte
rnirovan germ nake le dişewitine, aciz dike fı ji şeven
kuberbanga wan edi sar dibin te femkirin , ne dar he ne ku pelgen wan biweşin. ne çayir heye ku zer hibe.
ne jikani hene ku aven wan hiçikin. Di van dernan de
carna ewr ten berhev. ba qireja bajer a veşartt derdixe derve. kolan. suk, meydanen bajer di bine xweliye
de diminin. Çend dilop barana zılhati her çiqas mirov
h evidar b ike ji bextewar nake, lewre baran ji çe nd diıopan wedetir naçe. Şoreş ku nave wi ye ferıru ihra htm e. her bi buroya ape xwe ve dimeşiya. Havine
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Hinek mirov wexta belısa xwe dilin nabejin ez,
dibejin em. weki ku ji kese k pirtir bin. Ape wi li heviya Şoreş bo ku b.ipirse gelo çima çenebü, le Şoreş dil
nekir ku bipirse, çave wi çübfın ser kovara ku li ser
maseye bii. Ape wi ji bo bala wl bilişine ser xwe bange
xebatkara xwe kir, ji bo xwe qehweyk xwest. Şoreş
sere xwe rakir li keçike meze kir. wi ji çayek xwest.
Ape wl dom kir: "Di ve adare de Diyarbekir disa li
bine guhe hev ket. ciwanmer tirsiyan. dev ji saz kirina febrtkeye berdan. Gotin were em beri n li Edeneye
de vekin. Min dixwestin em li ve dere vekin. qenebe
çend miravan bikin xwediyc kar. Bila xera me bigihişta xelke me. Çi kare min li Edene medcne heye?
Dive mirovwexta karek bike paşi ii peşiye bifilcire birazi, kar fı zirara xwe hesab bike. Siner birazi. belki
çend febrike debihatana saz kirin. çend dilcan vebüna, çen d avahi ava bihfına. le çi bü? Kurden me yen
beaqil disa erişe her dere ki ri n, derche şikandin. cam
daxistin. banqe talan kir.in, ercbe şewitandin, çi ket
desten me? Em zengintir bün, pereyen me zedc bfın,
dewlete metiştek hesiband? Na.?
Di ve navbere de xebatkar. ku keçikek delal bu, li
deri xist beri ku denge erekirine be ket hundir peşi
qehwe, paşe çaya Şoreş dani ser maseye. li ape wl
meze kir w eki ku bibeje da.xwazeke te ya dinheyeyan
na. Ape wi got; "Tu dikarı biçi" fı derket çfı. Ape wt
xwe ser kurs iya xwe binek ra kir, pantore wl ye ku kişiyabfın jor bi deste xwe jer ve da. xwe daweşand li
cihe xwe rehetir rOnişt, her du des tc xwe gihand h ev ü
berdewam kir:
- Ne ku me nek:iriye, me j1 kiriye, em ji di wexte
xwe de şoreşger bün. me ji her roj saıfiman ava dik:irin. d ine xilas dikirin , bindest dikirin serdest fı serdest ji dikiri n bindest, çe nd ca ran em k etin bin çavan
ji. me ledan ji xwar, çer ji xwar le dawiya dawi çi bü?
Çi ket deste me, tu tiştekji.... Di ve dine de hinek şah
i n, binekjipiyon in. Dirok ten e nave şahan dinivisine, ew şah ku ten e ji bo berjewendiyen xwe tedikoşin.
Meze tu jl diçl zaningehe, çavekiri be. d ine weki ku di
pirttıkan de dinivisine nin e, rast! heye rasti. Wexta
zik birçi be mirov her tişt1 dike. her tişt zik e zik.?
Di ve na vb ere de bi des te xwe zike xwe m iz da, weki ku bejeye min ter e ez rehet im O domand: "İro ez
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çenebfı.''

dizanim ku çave malbateli min e. Her kes tc tiştek
dixwaze. ez e çawan karibim her kesi xwedi bilim.
Wan rojan meta te hatiye pere dixwaze. Çima? Zarok
dest bi dibistane dikin dive forma o pirtük ben s ten
din, wexta zarakan linin dine tu biji qeytenji min di pirsin. ku iro ten mesrefe wan dikin stüye min. Wexta ez bi şevfı bi roj dixebitiyam ne tene ji bo xwe dixebitiyam, ji bo ku xelk bi me yar1 neke. nebeje hemfı
xizan in. Qey iro em hemu feqir bCına mala Ebas. ma la Hec1 Eli de bi me heneken xwe nekirana? Min bi
her tişti dizanibil ji bo ve yeke min şev fı roja xwe kir
ye k, min got b ila em ji weki xelke serkeftı fı sediraz
bin. ro ji ev ji mc re bfıye sfıc. ,.
Şoreş guh neda peyven dawi yen ape xwe, çimki
fem kir ku ape wi dixwaze peşiya xwestina pereyan bigirc. cw ji ket nav dudiliyeke, di ve bixwestana le nikarihfı bej e' ez havine xebitim. pe re min b ide.' Ape wi de
ev yek weki beterbiyetiye fem bikira, belkipere bi da
na le de ji her kcsi re bigota; ''Şoreş weki ku ez xerib
birn hatiye dibeje pereyen min b ide, çi ferqa min Cı ya
wan heye qey pereye n min jixwe ne ye wan in. weki ku
ez c birevim, wi nda bibim hatiye b uroye firiye min" ji
her ve yeke tene riyek mabU ji Şoreş re ew ji pereye
xwe weki ku parsek dixwazin bixwaze, beje pediviya
min pe heye, min dest bi zaningebe kiriye, ji min re
pirtf.tk diven. wele pcnc quriş pereyen min nemane.
Evyekjiji bo wi zor bCı. Mirov carinan heqe xwe bi Javclavan dixwaze. le, ji we ji wedetir de ape wi hiçe di
nav rizman de bej e; "Ez wi didim xwendin. her roj te
pe re ji min di.xwaze, ez nikarim her kes1 xwedi bikim
edi bes e d erde we, ez her d erde we bi ku ve biçim."
Wexta Şoreşli ser van difikiri, ape wi deste xwe
direji cixareya xwe kir, yek je derxist u rabü piyan
deste xwe kir herike xwe, derxist kira din. bi kelecan
li çeqmaqe xwe geriya.dawi dit.li cihe xwe rünişt. cixareya xwe pexist. behnek kür je kişand. çaven "'ve
girt weki bixwaze telıma cixare derxe.
Şoreş hed1 ra bO piyan, ape wi belgeyeki di dest de
dixwend; her çiqas fem kir ku de Şoreş hiçe ji xwe ker
kir, heviya xatir xwestina Şoreş bO lewre w1 dest bi
axaftine bikirana bigotana; ''Şoreş tu radibi?? diviya
bün bipirse ihtaciyeke te heyeyan na? Ev yek jl ji Şo
reş re dibiı fersend ku pereye X\VC bixwaze. Wi ji ev
yek nekir ü li kaxiza b er xwe meze kir. Şoreş. bi denge
ı...'ll pir je re xerib hat, dengeki kelogir1 xatir ji ap e "'ve
xwest, derket çü. Ape wi bişiri. xwcndina kaxiza "'''e
domand. Şoreş wexta der ket derve ji hersan bübü
weld bizota agir. X\Ve bi X\Ve got: "Gelo ev zengin hc mfı \\<'i ha piç in? ~

ku

girt, vegeriya ser Şoreş: "Ev e ku min pc rexeber da
karsaz e. li Edeneye febrikeyen wl hene. Dixwest em
li we dere şirikl bikin, bi hev u du re fabrikeyeke vekin. We deme minjigot ere, baş e. Wekiku tuji dizani xizani behed Ohesab e li Diyarbekire. Me d il kir ku
cm çend insane xwe bikin xwediye kar, mixabin
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Bölgese l Asgari Ücret

çevreleri ve AKP Hükümeti
mişti.

tarafından

sahiplenil-

ku

Dönemin Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
olan Zafer Çağlayan. bölgesel asgari ücrete geçilmesi
konusunda Başbakan Erdoğan'la görüşmüş ve Erdoğan'ın taleplerine sı cak baktığını belirtmişti
(08.04.2005 tarihli gazeteler). Aynı dönemde İstan
bul Ticaret Odası (İTO), asgari ücrette esnekliğe ge çilmesi yönünde bir rapor hazırlamıştır. ASO Başka
nı iken ~Teroran en bü.yıi.k sennayesi işsiz insandır. Böl-

w

w

w

.a

rs
i

va

Cumhuriyet rejiminin l950'li yıllardan bu yana
Kürt sorunu karşısında kullandıgı en yaygın söylemlerden biri, sorunun "ekonomik geri kalmışlık sorunu"
o l duğudur. Bu söylem, Kurtlerin varlıgının ve ulusal
demokratik taleplerinin UstUnün ekonomik gerekçelerle örtülmeye çalışılması bakımından geleneksel
inkarcı politikaların bir devamı olmanın yanı sıra.
buıjuvazinin Bölge 'yi da ha karlı/verimli bir pazar haline getirme niyetinin bir ifadesi olarak da anlaşıl
malıdır. Fakat bu yönüyle bölgesel/ekonomik geri
ka l mışlık söylemi, kendi çelişkisi ni/açmazını da
içinde banndırmakta: Kürt sorununda inkar ve çö zümsüzlük politikalarına hizmet ettigi oranda, Bölge'nin sermaye için karlı bir pazar haline getirilmesi
zeminini de ortadan kaldırmaktadır. Sonuçta ülke
egemenlerinin dönem dönem Bölge'nin ekonomik
geri kalmışlığına son vermek adına açtıkları 'pa ket'lerden, gericiliğin Bölge'deki burjuva-feodal dayanaklarına/uzantılanna kaynak aktarırnından başka
bir şey çıkmamıştır.
Uluslararası sermayenin ve ülke içindeki işbirli kçilerinin çıkarlarınıngözU kara savunucusu olanAKP
Hükümeti' nin, bu çıkarlar temelinde bir süreden beri Bölge 'de Kürt hareketinin; Kürt halkının ulusal demokratik istemlerinin karşısında burjuva- feodal
Kürt unsurlara da dayanarak örgütlenme yönünde
adımlar attığı bilinmektedir. İşte tam da böylesi bir
süreçte, AK.P'nin hem ulusal sorun karşısındaki geri
ci duruşunun. hem de sınıf karakterinin bir ifadesi
olarak 'bolgeseL asgari ücret' uygulamasının tartışmaya
açılmış o lması rastlantı değildir. Hatırlanacagı gibi
bölgesel asgari ücret tartışması, 2005 'te IMF Başkan
Yardımcısı Anne Krueger'in "Türkiye'de a.sgari ücret
yıi.ksek" açıklaması ile başlamış, ardından sermaye
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gesel asgan acretin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bolgesi 'nde uygulanması halinde; teşvik sisteminin getirernedigi yatırımların bu iki bolgemizde gözle görülür biçimde
artacağına hep birlikte tanık olacağız·· açıklamasını ya-

pan Zafer Çağlayan, bugün Sanayi Bakanlıgı koltuğunda oturuyor. "Bölge çowgu'' olan Devlet Bakanı
Mehmet Şimşek de. 2008 asgari ücret görüşmel eri 
nin hemen öncesinde "ücretlerin en yılksek olduğu ül~elerden biriyiz" diyerek, ücretierin düşürülmesi. bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesi konusunda
Çağlayan'ın yalnız olmadığını; hükümetin bir bütün
olarak bu po litikaların arkasında oldugunu göstermiştir. Açlık sınınnın 697 YTL ve yoksulluk sının
nın 2.271 YTL olduğu bir dönemde asgari ücrete 15
YTL (asgari ücret 2008 'in ilk 6 ayında net 420
YTL'den 435 YTL'ye çıkarılmıştır) zamyap ıl arak ücretlerin sabitlenmesi yönünde bil' adım atılmıştır.
Sermaye çevreleri ve hükümetlerinin yeni hedefi, asgari ü<:rette esnek modele geçiş; bölgesel asgari ücretin uygulanmasıdır.
"Bölge "nin kalkındınlması ··, "yoksulluk ve işsizliğe
son verilmesi'' gibi söylemJerle gündeme getirilen

bölgesel asgari ücret ik özellikle çatışmalı süreç ve
zorunlu göçten sonra Bölge'de halk yaşan tısının en

g
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Bölgesel asgari ücret uygulamasının temel dayaKürt sorununun "yoksulluk 11e işsizli.kten beslenen bir terör sorunu·· olarak gösterilmesi oluşturmak
tadır. Bölge'de ücretierin düşürülmesi ile ya tırımlar
artacak: işsizlik ve yoksulluk ortadan kalkacak ve "'terör sorunu- bitecektir! Daha önce belirttiğimiz gibi bu
söylem ile Küıt sorunu, işsizlik ve yoksulluktan beslenen bir terör sorunu olara k tarif edilerek inkar politikaları sürdürülmekte; ayrıca Bölge'deki Kürt işçi
ve emekçilere iki kat sömürü dayatılarak bölücülük
yapılmaktadır. Bu yönüyle bölgesel asgari ücret, işçi
nin cebinden çalmarak sermayeye aktarılmış bir teş
vik olacaktır. Bu uygulamanın beklenebilir sonuçlarından biri de, asgari ücretin dü şük oldugu bölgelerden yüksek oldugu bölgelere doğru bir 'iç göç'ün yaşanrnasıdır. Böylesi bir gelişmenin bölgeler arasın
daki eşitsizliği daha uç noktalara götüreceği bilinmez

bir

saldırı.

..

Bölgesel asgari ücret uygulamasının sadece Bölge
ve emekçilerini etkileyeceğin.i beklemek büyük
bir yanılgı olacaktır. Bu uygulama, uluslararası sermayenin dünya genelinde çalışma yaşamının kuralsızlaştırılması; işçi sınıfının güç ve birliğinin parçalanmasına yönelik neo-liberal saldırısının bir devamı niteliğindedir. Esnek ücret modeli politikasının
hayat bulması halinde, hem bölgesel farklılıklar üzerinden işçi sınıfının birliği parçalanmaya çal ışılacak,
hem de bu bölünmüşlük sınıfın ücret ve koşulların
görece daha iyi olduğu kesimlerinin baskılanmasına;
onlara diğer bölgelerde uygulanan ücret ve koşulların
dayatılmasına (bugün sınıfın bütün kesimlerine asgari ücret ve çalışma koşuUarının dayatılması gibi)
yol açacaktır.
Özetlemek gerekirse: Bölgesel asgari ücret uygulaması ile ülke gericiliği, bir yandan Bölge'deki dayanaklarını güçlendirerek Kürt sorununda inkarcı politikaları etkin kılmak; öte yandan da Kürt işçi ve
emekçilere katmerli sefalet dayatarak ve bunu diger
iş çi ve emekçilere karşı kullanarak sınıfın birliği ni
parçaJamak, hatta ulusal önyargılan da kullanaraksı
nıf kardeşligini dinarnitiemek istemektedir. Bu saldm karşısında, tüm emek ve demokrasi güçlerinin
örgütlü birl eşik mücadele pla tformları oluşturması
öncelikli bir görev olarak durmaktadır. Böylesi bir
mücadele hattının oluşturulması, saldırılara karşı sı 
nıfın birlik ve mücadelesini sağlamakla kalmayacak;
aynı zamanda Kürt ulusal mücadelesinin emekçi karakterinin belirgin hale gelmesine ve ülke genelinde
Türk, Kürt. her milliyetten işçi ve emekçilerin kendi
mücadelelerini Kurt halk mücadelesiyle birleştirme
leri zemininingüçlenmes ine hizmet edecektir. ~
işçi
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inkarcı ve bölücü ...

haklı dayanağı bulunmamaktadır. Çünkü bu. hem
hane halkı sayısını, hem de hanedc çalışan kişi sayı
sını göz ardı eden bir yaklaşımdır. Asgari ücret belirlenirken 4 kişilik bir aile baz alınırken. Diyarbakır'da bir ailenin ortalama nüfusu 6.34'tür. Yine res mi rakamlara göre ülke genelinde işsizlik oranının
yüzde 10; Diyarbakır' da ise yüzde 35 olduğıı belirti!mektedir. Kısacası, Diyarbakır' da hane başına düşen
nüfus bir buçuk kat (yani 435 TIL'lik asgari ücret 4
kişilik bir aileye bölündügünde kişi başına düşen
miktar 108.75 YrLve 6.34 kişiye bölündügündekişi
başına düşen 68.61 YTL'dir) ve işsiz sayısı üç buçuk
kat fazladır (başka bir değişle hane başına düşen çalı şan sayısı üç buçuk kat azdır)!

ur

görünür olgulan haline gelen açbk. yoksulluk ve iş
sizliğin yine halka karşı kullanılarak, hem ulusal demokratik isterolerin bastınlması, hem de yeni bir
sömürü alanı yaratılması amaçlanmaktadır. Bölgesel
asgari ücret saldınsı karşısında emekçilerin talep ve
beklentilerini kucaklayacak bir mücadele hattınm
o lu şturulması, sınıf partisi ve tüm demokrasi güçleri
bakımından sadece Bölge'de değil, ülke genelinde
gericiliğin demokrasi ve halk düşmanı politikalarıyla
h esaplaşmak bakırnından büyük önem taşımaktadır.

değildir.

sefalet dayatmas1 ...
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Katmerleşmiş

Bölgesel asgari ücret ile Bölge'de yatırımların arve yoksullu ğun azalacağı iddiası gerçekçi değildir. Bölgesel asgari ücret sermaye için bir
teşvik uygulamasıdır ve halen yürürlükte olan bölgesel
teşvik uygulamasına rağmen 2002 ile 2006 yılları
arasında Bölge'deki 21 ilin ülkede yapılan yatırımlar
içindeki toplam payı yüzde 4. 4 ile Bursa' nın bile gerisinde kalmıştır. Bu bakımdan Bölge işçi ve emekçilerinin cebinden verilecekböylesi bir teşvikin tek görünür sonucunun yine işçi ve emekçilerin açlık ve sefaletinin derinleşmesi olacağı belirtilmelidir.
697 YfL olan aç lık s ı oınmn üçte ikisinden az
olan asgari ücreti n Bölge 'de daha düşük uygulanması
gerekçelerinden biri olarak da, ''B6lge'de geçim stan dartlarının düştık olması" gösterilmektedir. Mesela
lTO. İ stanbul ile Diyarbakır'da geçim koşullannın
aynı olmamasını asgari ücrette esnekliğe geçişin gerekçesi olarak göstermektedir. Bu yaklaşımın hiçbir
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tacağı, işsizlik
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Zimane zikmaki u perwerd ehi
ADAR jiYAN
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Cı tevgeren wan. lasayiyen malbat u
mezinen wan in. Ango her tişti ji
der u do ra xwe ı1 ji mezinenxwe fer
dibin. Giredayt ve yeke, se
bernayen bingehtn en ku bandore
li ser pcrwerdehiya mirov dike.
hene. Yek; malbat (de. bav, xwişk.
bira. dapir, bapir, kalik Cl hwd.)
du: dihistan (clibistana destpeke.
seretayi navin u zaningeh) se: civak ü derdor (televizyon, radyo.
sinema ı1 hwd.) İro roj, perwerdehiya her mirovi/e dinava ve segoşeye de dirüv ü teşe
digire. Bi kurtayi jiyana mirov bi perwerdehiye dest
pe dike, bi perwerdehiye didome u bi perwerdehiye
bi dawi dibe. Ango beperwerdehihı1n nin e. CihebUna perwcrdehihune heye. Cureyen perwerdehiye bi
xislet u çawaniyen xwe. bi şewe ı1 şewazen xwe. bi
merc ü derfeten xwe ji hevdu vediqetin. Bele beriya
her tişti dive ku her zarok bi zimane xwe ye zikmaki
(zimane dayika xwe) perwerde hibe.
Ligel ku gelek hemanen pe:rwerdehiye hebin ji
disa ya heri gi r1ng mebest ı1 ramana perwerdehiye il
felsefeya we ye. Gelo iro perwerdehiya mirovahiya
cihanebi çi me beste ye. li ser çi bingehe ava bUye yan
ji kijan Ielsefeye dinisile? Careke mebest il arınanca
dugelen metinger ü hezen desthilatdar ne perwerdekirina mirov u mirovahiye ye. Weki hemfı dezgeh u
sazumanen wan, en din dibistan. zaningeh. zanko ı1
saziyen pcrwerdehiye bi mebesta berjewendiyen
abori ı1 hezdarkirina destlatdariya dine ava dibin.
Her dugel ji hemwelatiyen xwe disa ji bo ku di di sux reya pergalen sazbı1yi de bixebitinin perwerde dikin.
Perwerdekirina miravan her car li gora birdoza fer mi u feraseteke statukoparez didome.
Li gor hirdozen fermi yen dewleten iroyin. armanca perwerdehiye ne gi handina miroven kemili u
şareza ye. Arınanca sereke. berjewendiyen kesane
yan ji dirav in. Ü hemu mirov ji, ji bo bidestxistina
diravan. her car weki aleven metine tene xebitandin. Çimki her dugel peşl din\'aze gelan berexistin
bike ı1 wan bevin bihele. Ew dixwazin miroven
beleçun, herama n, behest ı1 meji biafirinin. Mixabin
diafirinin ji.
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Perwerdehi. di wateya gişti de
weki domana guhertin ü sazandina
reftar ü tevgeren mirov te zanin ü
pejirandin. Ji bo ku civa k an ji neteweyek hebüna xwe bidomine.
dive peşi bi zimane xwe ye zikmaki
perwerde hibe.
Bi rast! tu mirov nin e ku nehatibe perwerdekirin. Çimki pevajoya hevojkariya mirov he ji ducaniya dayika mirov dest pe dike u heta dawiya temene wi/we didome.
Heta gelek pisporen perwerdehiye yen ku destpeka
perwerdehiya mirov şündetir elibillin O perwerdhiye
rastere bi rewşa perwerdehiya de Obav. ka lik ü pirik
u dapir u hapiren mirovve gire didin, hene. Der bare
ve yeke de yek ji zanyare perwerdehiyc Pitirs dibeje:
"'Ger htm di.xwazin zarokeke/i perwerde bikin, pe şi ji
dapira wilwe dest pe bilin.·· Bi rast1 ji, mirov (h eta
lewir ji) (baş-xerah) hemü kem-zede nasdari perwerdehiye dibin. Belebi çi awayi ü bi çi şewaze: ji bo
çi; çawa; ü di ktjan mercan de perwerde dibi n, ewtiş 
teki din e. Pewist e ku mirov bi baldarili ser van he mu pirsan raweste.
Danezana Mafe Miravan a Gerdune ji aliye NY'e
(Neteweyen Yekhuyi) ve di mejuya l948?an de hatiye pejirandin. Pişti ve hiryare, biyazdeh salanango di
sala 1959'an de bi mebesta perwerdekirin O htndekariya zarokan 'Danezana Mafe Zarakan'di rojnameya fermi de hatiye weşandin. (Hejmara biryare: 1386)
"Xala Tan: Mafe zarokan e perwerdehi ü bindekariye hi zirnan ezikmakiye u be dirav e. ]i bo ku zarok çanda xwe ya gişti hin bibin dive welô he mO zarokan ku bi yeksani u bi zimane xwe ye zikmaki werin
perwerde kirin ... ··
İro li gelek Tirkiyeye zaroken kurd, laz, çerkez,
gurci, ereb, asil ri fi hwd. di dihistanen fermi de. tene
bizimane tiı·ki tene perwerdeki.rin. Heta iro pergala
perwerdehiye be awarte tu cari li gor! peymanen
navnetcweyi tevnegeriyaye. Heta peyman fi danezaneo ku hatine navişkirin, tev hatine u hinpekjirin
ü pepcskirin.
Zaroken ku nfı ji dayik dibe. ji hili cest u giyana
xwe lişteki bi xwe re naynin ve dine. Hernil liv. bizav
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Qşewaza j iyana mirov tekfiz dike ü diediline perwerdehi ye. Dlsa em dihejin çi kese/ a ku
diji her wiha bi perwerdehiye rfı. bi rü ye. Beledi perwerdekirina mirovan de erenlbQn iı neyinibüneke
mezin heye. Perwerdehiya ereni ew e ku her mirovt/e
bi zimane v.i/we perwerde b ike u hest tl hizreke mirovi f.ı gerdüni pe re bigihine. Mixahin perwerdehiya
Tirkiye iro roj ji xislet ü taybetiyen zanisti geleki bi
dur e ji hest ı1 hizren mirovane bepar e.
Çi ereni dibe çi ji neyini, perwerdeht, di jiyana civake de her gav xwediye roleke diyarker e. Her çendi
ku di jiyana civake de rewşa ahori weld hezeke diyarker were ditin jt, rewşa ahori ji her gav giredayi heza
perwerdehiye dirb iı dirüv digire u peş ve diçe.
Bi awayeld din, mirov dikare bibeje. perwerdehi
tro hem weki heıeke diyarker ü hem ji hezeke handorker rola xwe dilize. ~
adaryiyan@mynetcom
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Hezen zoran ıi metinger bi hemu alav ı1 arnrazen
pcrwerdehiye f.ı beren teknolojiye raselitiru ser sere
gelan dibin. Bi saya vana lavan, zeç ü zaroken wan di
peçeke de ji her wan digirin fı li go ri dile xwe perwerde dikin. Pitiken ku nü çave xwe vedikin biçand fı zimanen biyani fert axaftine dibin. Biriyatelevizyon ıi
hernameyen wan nasdari dine u jiyana civak! dibin.
Çi zaroken ku bi xwe hay dibin. xwe di nav ve pergala
penverdehiya derzanisti ü bişavker a efnikl fı. geni de
dibine. Ji televizyonan bigirin heta dibistan ü zaningehan, ji sinema f.ı şanoyan bigirin heta werziş fı. hengemeyan hemü di nav kar fı suxreya bişavkeriye u
windakirina zaroken gelan de di peşbaıiye de ne. Di
gel sazi ı1 dezgehen penverdehiye. he mu alaven zanın
ü ragihandine (televizyon, radyo, kovar, pirtük) fı heta teve weşan ü çapement ji te de, tev bi hesten şoven
ü nijadperest tevdigerin u ji bo bişavkirin (asimilasyon fı. dejenerasyona) zarok.an ü mandelekirina gelan
bi hev ü din re dikevin rikberiye.
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ROŞAN LEZGiN

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

ku

rd

i.o

rg

do hina weş heta bi heta xizmele muzike ma de
biyene. Herçendt vateye deyire zaf muhlm be u kese
ke ziwan u edebiyan reyde mijul bene, şene ci ra zaf
istifade bikeri zi la esas deyire meqame xo reyde temam bena, gerek meqam biyero zanayiş ke deyire
yew manaya xo bibo. Ez hevi kena ke nuştox va pa biyara u na kemaniye biyero temamkerdiş.
Qisme bireyine "Meseley" e. No qisim de tam 21
tene meseleyi este. Hema vajene ke nuştoxl hemeye
meselan vire xo ra arekerde. Çi meseleye ke ey vere
ciı Pirande yan zi sewbina cayan de eşnawite, senike
vire ey de me nde. ey zl bi o qayde nuşte. Nuştoxl feke
kam1 ra mesela eşnawita, eke vire ey de mendo. nameye qalikerdo:xi yan zi qalikerdoxe bin de nuşto. Ne
meselan ra yewe bi no qayde ya:
"Yew dizd hergfı roj sewlane cematı caml ra tiraweno.
Roje cemat vano "Inhawa nebeno, ma xwi re yew
merdimi veyni. wa sewlande ma heti newbeti bigero u
ma piya heqe ye bidi. " Cemat qebul keno u ebi inhawa cematl ra yew newbeta sewlan paweno.
Pawitoxe sewlan şin o keye, cenerda xwi ra vano:
- Mi xwi re yew gure diyo. Ez eyro ra pey cami di
sewlane cemati paweno.
Wexto ki azane sibhay waneno, ceneki dekuwena
merdede xwi, vana:
- Wardi, wardi merdek, mcla ha veng dano, şo cami!
Merdeki ra veng neveciyeno. Ceneki hewna dekuwena bide. Merdekvano:
- Ceneki, mi bigeyri, ez xwi re rakewena. Dizde
sewlan ez o ı1 ez zi hakeye di yo. Kam şino sewlan tiraweno?"
Qisme çarine de "Vateye kay" este. Verniya vateyane kayide nuştoxi derheqe inan de yew şirove nuş
to. vano:
''Vateye kay. kultur, psikoloji {1 zewqe gedan ifade
keni. Vatan di yewfikirya zi mantiq çiniyo. Temayini muşterek niya. Kes şe n o gel ek hedisanc ciyayan ne
tekstan di veyno. Beyntarde ne bediseyan di tekili zi
çiniya. Yew mesela ra pereni yewna mesela .... "
Qisme pancine '' Nameye Tani Mewqiyane Pirani''
yo u no qisim de nameye cayan fı mewqiyane dore
merkeze Pirani heme arneye nuştiş.
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Tani Estanikı ıl Dextre Ma nameye kitabe J. İhsan
Espari yo. No kitab reya verene adara 1995i de Almanya de hete Weşanen Rewşen ra ginayo çape ro.
Reya diyine zi, payize 20041 de istanbul de hete We şanxaneye Vateyi ra ginayo çape ro 11198 ripeli yo.
Verike ez derheqe muhtewaya ne kitabe ma de tay
agahiyan bida fı tikek zi fikre xo 'ilawe bika. ez wazena
derheqe cuye ne nuştoxe ma ye erjayeyt de tay agahiyanbida.
]. İhsan Espar 1956 dePirande maya xo ra biyo.
Ey 1979 de. Diyarbekir de İnstituye Perwerdeyi
qedenayo. Demeyeko kilm Kurdistan de mamostetiye kerda. Ameytşe Cuntaya Eskeri ya 19801 ra pey,
sernede xebata eya siyasi polis ci geyrayo. Menga nisana 1982 de Kurdistan ra vejiyayo. 1983 de şiyo
Swed ı1 ni.ka zi uca ciwiyeno. J. İhsan EspariSwed de
zi uruversite de tarix, ilme cematki u averşiyayişe ziwane ciwanane diziwaniyan wendo.
Hetani ewro gelek nuşteye ey e kurdki (kirmancki. kurmanck:i). tirk:i u swedkt hikaye fı şiiri ey e kirmancld kovar urojnameyan de neşr biy. O, GrUbaXebate ya Vateyt reyra ziwane kurdki fı bi taybett lehçeya kirmacki ser o xehitiyeno. Ü humara yewine ra hetani ni.ka reda.ktoriya kovara Vateyi keno.
Eke ma agerin muhtewaya kitabi ser, beguman
seke nameye xo razi eyan o. kitab arekerdişe folklorl
yo fı heme 6 qisman ra ameyo meydan.
Sernameye qisme yewini "Core bi edetane ma zewac" o. No qisim ripelll ra dest pekeno hetani ripel
34 dewam keno il. tede goreye edetane mlyane Piran1,
sere ra hetani peyni merhaleye zewiciyayişi yene qalikerdiş . Mavajin. "'Emre zewacC ''Awa yeri''. ''Key neki veynayış·· (Keneke diyayiş). "Qali girewtiş~ (Soz
girewtiş; la pa wa kerdiş) . "Ceni waştiş", "Qalin birnayiş". "Nişan ronayiş ", "Ştrine werdiş". "Patirey"
(Lengeri), "Cez erinayiş". "Şewa heni", "Veyve'' fı
"lerey (Zeyi)'' dergu diJa arney qalikerdiş.
Qisme diyine "Deyir" e. No qisim de tam 26 tene
deyiri arney komkerdiş. Hem e deyiri sey vatişe vatoxan arneye nuştiş. La çi heyf ke kitab de notaye deyiran çin e. Werrekna imkani bibiyene, nuştoxi ne heme deyiri yewe bi yewe feke vatoxan ra bigirewtene
kamera. Dima ra hete yew muzisyene profesyoneli ra
notaye inan biamene ronayiş. Bi no qayde, ne deyiri
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Qisme şeşine, yam qismo peyen zi
şuxulnin, garu ma kok ıl ristim Cl rişte
No qisim de şeş tene saleyane xo ye esilan ser o zergun bibin.
niki este. Tay saniki h ete mentimane
Ohelbet h eme reng iı dirılv ü xasiyete
binan ra arneye arekerdi ş. Mavajin
ma ye karakteristili zi miyane folklore
"Şanika Biza Kole" hete Elicani ra, sama de nimite ye.
nika ''Pisinge u Kutik'' ıl "Qemer'' hete
Folklor delile biyayişe tarlxiyemiLerıan Jandili ra. sanika "Şay Maran··
leti yo. Folklor sey tesewuri neameyo
he te Malmisaniji ra arneye arekerdiş.
wucıld: hete kese k yan zi çend kesan ra
Kitah de yew xetaya basiteya tekmneticeye yew tesawureke b i zancyişi de
ki zi kewte vere çime mi; ripelo ke
n eameyo viraştiş, ney. folklor yew
muhtewaya ldtabt tede arneya rezkerproseso derg ıl dila yo tarixi de bi hadiş, yam qisme ''TEDE" de tay nurowayeko tebn u bi xebateka anonime
reye ripelan şaş ameye nuştiş. Mavajin
viraztyayo. Helhet h er esero folklorik
k e ·· Pisingi Cı Zeng ... ... 118 ·· n u şte yo.
ye w esero huneri yo. Sey yew esere hula ripele 118 de "Elifi Kura Ya?" esta u "Pis!ngi ıl
nere modenli, gelek mesaje ciya-ciyayi yew eser o
Zeng" zi ha ri pele 120 de.
folklortk de zi es te. Bena ke zafe ne mesaja n ra ma bi
No kitah folklore ma ra yew eser o.
xo ewro zede fam nekerin. yan zi ma re zede yew maSeke yeno zaneyiş. ne davist serrane peyenan de
naya xo çin bo, la no yew çiyedo zaf mu him o ke prencuye şare ma h er hetan ra serübin bi. Şare ma koçher
si be exlaqi ye yew mileti folklor de pawite ye. Nika te bi. Erde xo, herriya xo ser ra kewt dur!. Dcwi. hani,
kane çime yo ke ma yew awa beminete. awa helale ci
keyeyi amey veşnayiş ... Ne bediseyan tesireko negara bişimin, folklor e ma yo.
tif kultur iı ziwan ıl folklore ma ser o kerd. Beguman
Ü h eke ma na merhale de folklore xo arenedin.
zafe folklore ma z1 dewan ıl banan iıkeyan reyde veşa,
yan zi kese ke edebıyate moderni reyde eleqedar
bi weli. Hetek ra zi, teknoloji bi suret kewt mtyane
bene, eke bala xo hurdi-hurdi nede folklori ser, ez
cuye ma. Politikaya asimilekerdişi ıl yasaxbiyayişe zibawer niya ke bişene yew ziwano sehih bişuxulne.
wan Cl kulturc ma ra teber, kanalane televizyonane
Eke ma, qet nebo hete ziwam ra, qiseykerdişe xo yo
tirkan zl kulture ma hi ma da vindikerdiş: bi no qayedebi ziwane eserane xo ye folklori ser o awan nekede şare ma bi xeribe xo ... Xulasa ne davist serre
rin. bena ke ma dekewin dama yew ziwane viraşteyi
peyent yanı serrane 1 980an ra heta bi serrane
yan ziyewziwane bekok1. O semedralazimo ke heme
2000inan seba ziwan ı1 kultur ıl folklore ma ye w dewçiye fo i kloriki bi metodolojiyeko rast hiyere aredayiş,
raneko zaf kritik bi; keyeye ma xeripiya; zaie çiye ma
qeyd bi be. Çunke folklor hişe ma yo muşterek o. hişe
bty vindi. Lahele ma r e folklor ıaf muhlm bi. W erek ma yo neteweyi yo.
na ma zi sey şarane binan firsende xo bidiyene ıl folkNeke tena miyane ma de, ney, veriya ma de zafe
lon! xo wexto wexten de h eme bidayne are. Yan zi
m iletan edebiyate xo ye fekkl hem e aredayo, muhafe werr ekna heme wendeye ma sey J. İhsan Espari. sey
ze kerdo. ser omutala ke rdo. Oima ra hedi- hedi ede tayna merdimane ma ye erjayan ke humara inan enbiyato modern koke xo ye folklo rilô ser o awan kerdo.
giştane yew desti ra veşer niya. hele, wendeye ma ye
Bade ke edebiyato modern bal ix btyo, xora, folklori zi
binizi sey inan hi şya re xo biyene. H er yewi caye xo de
wezifeye xo ternam kerdo. La mtyane ma de. seba ke
folklore ma bidayne are. Çi heyf!. ..
rewşe milete ma sey miletane binanaver neşiyo. seba
Nika ke ma wazene yew edebtyato modern hiyarin
ke ma h er he tan ra erey kewte, coka edebtyate ma yo
meydan, a dara tewr qewin Cl sehihe ke ma paştiya xo
modern. o ke esto. hema nekewto lingan e xo ser. No
bişanin qirme aye, helhet dara folklori ya, yani edesemed ra na pele de edebiyat ıl ziwa ne ma zaf hewceye
biyate ma yo fek.ld yo; folklore ma yo. Çunke ma yew
folklort ye.
mileto wayire yew kulture nuşteki mye. Sederne n e
Roja ewroyine de, eke folklor niyero aredayiş,
rewşi zaf e: sederne zereyeni iı tebereni terniyankewqeyd nebo. edi bin ra ben o vindi ıl şino. Seke qet çin
te ye; yew sedemi tesir ro
biyo. Coka na merhale de
ı, i 1a ı, i· ı·'
yewnayi kerdo. Yan zi
werre bi cane e kesi ke
Tant EstaniH a Deyfre Ma.
yew sedemi yewnayi xo
dest eşt folklor e ma, eke
Be.ri Se Bena?
reyde ardo meydan. Bele,
tena yew çekuye bo yan zi
seba ke ma yew ziwano Ferhenge Kinnanekı (Zazaki)- Tiı-ki ıı Ti.rki -Kinnanckr (Zazakı) yew qale bo. vindibtyene
Rasınu~tişe Kinnaneki (Zazaki)
sehlh edebtyate xo de bira xelisnaya. ~
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bün ji heta ku em bi ser ve hübün çend caran di
Kuçeya Hunere de em çübün u hatibfın. salon weki ku
xwestibe xwe xef bike di nav daran de bü ... Bi
derbasbüylna hundir re em pergi xort O. keçen ku
doovendin hatihün. }i bo ku tu kes ji me aciz nebin
em li odeyeki vala geriyabün. me hebeki ditibü ü bere
xwe dabCıye; mixabin bi ketina me ya hundir re
xorteki rabübü ü derketibn.
Bi hatina Lal Laleş re me li ser wergere
destpekirihü; em li ser helbeste. ceribandine, çirok ü
romane axivibun; rewşa zirnan ü wejeya kurdi,
destkeftin Cı pediviyen wl. ... Weje u evin bfıbü mijara
me: em li ser te axivibün mamoste: Keştiyen te
hebün, keştiyen le ye n gewre hebfın mamoste, ku te
di belıra evin u wejeye de bere wan dahil welate
ronahiye ... Ew keştiyen ku di navbera rabirdCı uiroya
me de pirekı bi hez afirandiban...
Her weki ku peyven me çfıbe guhe wi, di demeke
germ a sohbete de Arjen Ari her deri xuya kirihu, ew
ji tev li sohbeta me bfıbfı ... Disa ziman. disa evin, disa
weje Cı disa tu ...
Dure peyama Reyhan A Çiçek hatihfı , ku digot.
"Ez niha bi Zozan Uzun re axivtm, i ro roja
kemoterapiye buye. ji her riska enfeksiyone serdani
qebUl nakin ... " ev ji me re bübü behntengiyeke
bepayan ...
Disa ji diveya embihatana ...
Me xatire xwe xwestibü ü em derketihün.
Bere mc her bi Yeni Vidiye ve ...
Em li her nexweşxaneye btm, çaven me li
pencereya qata şeşan, dibe ku me nekariya mamoste
bidUa ji. ..
Cava ku haya wan ji me çebübü. Zozal\- Xanim
xeber şandibCı kulibenda me bün ...
Asansor ...
Ber bi qata şeşan ve hilkeşiyahu ...
Mehmed Uzun li benda me bu!
Em gihaştibüne qata şeşan: koridare de biraye
Mehmed Uzun li her deriye wi peşwaziya me kirbü.
Pişt re deri vebihü; rfıyc ku Mehmed Uzun besta xwe
je digirt, bişirina Zozan Uzun ya ronidar ... PiştY
sterilizasyone ji deri derhas bfıbüm ıi hundir de li
hemher ditinen xwe ji b ili ko me ka "M erheba
mamosteye min e eziz!'' hemfı hevoken min bi teql
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Ev çend roj in ne xwendina rezik u hevokan, ne
bihlstina denge evindara nazenin, ne tlrejen afiriner
en roja zer fı ne ji ken u şeqinen zarakan nikarin tu
hest u ararniye bigihinin her dile min; çend roj bere
bU, peyamek nebixer hemu hesten min dizi O. bir ...
Diçim u tem. tene helbestekiye ku le diniherim,
helbesta mirine. helbesta Cemal Sureya:
Bila ji ber de nıayi bimine
Vaye ez jt dimirimXwedeyo
Di dawiya dawi de ev ji hate sere min
Her mi ri n mirina be wext e
Dizanim Xwedeyo
Belam. je pe ve. ev jiyana ı u hildidi
Nexirab e...
Bila ji ber de mayi bimfne
Kelekeki min hehfı ku min bi perwerdehiya di
keştiyen te de hildabU re lekiribü. kelekeki ku ji hela
komeki xwendekaren kurd ve hatibü ecibandin.
Diviyabu ku min evecihandin peşkeşi te bikira. Jixwc
dema ku te belısa ve sehkiribu te keşliyeki xwe ku li
ser navnişana te hebü ji min re şandibü, da ku min
xwe pe bigihanda te, le ev yek nebUbu neslbe min.
Pişti salan, tirmeha 2006'an de. di xewnen şevan de
tu hatibü bajare min e ku hlna ji ji 'gunehe xwe bi
tene mayina xwe anin'e xelas nebfıbCı fı te pirsa min
kiribeı, te gotihü.
- De ka min bihin cem Azad ...
İcar ma ne li min ferz bübCı hatina li cem
mamosteyc xwe?
Saleki bere bu, 12 meh n 19 roj bere ...
Pişt1 rewltiya çar saet dam kiribU em li Amede
bün, li otogara A.mede. Hevalan peşwaziya me
kiribiin, me hev hembez kiribO. düre em siware
tirimhele bübün, rewl.tiya me ya li ser axa qedim
berdewam hü ...
Li rnye serbajara gewre hina şopen şer dixuyan,
mina dayikekc ku bi salan bu bi şev di meraqa keç u
lawen xwe de ranezaye . westiyayi bü. Westa serbajare
gewre ji re u kuçeyen we behtir xuya dikirin. le ev
Amed b Cı. ji bo kena xwe ya heri jidil hewl dabü xwe.
Em her bi navende ve derketibün re. Pişti nivroyc
bfı, weki ku me li hev kirihfı ji bo hevditina bi Lal
Laleş re em ketibOne pey ditina Salona Pirtük
Xwendine ya Lise ... Her çi qas hevalen me ji Amede
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kena xweş a li ruye mamoste de di hundire me de
germahiyeki wisa afirandihü ku ew coş ı1 kefxweşiya
di dile me de pede çühil u pekabii li bişirinen me ...
Dema em ji ode derketibı1n. xorte li cem mamoste
li benda girtina deri nemabı1 ü bi awayeki besebr
peyve hildahü ku, min wi ji komeka wi ya hane
derxistihfı; "Mamoste, min ji Kevoke pir hez dildr,
bes diviya ez biçı1ma ... ··
Gava ez vegreriyabum min kelebehna xwe li
hemher kompitera xwe standihu ı1 min gotibıi ku,
"Dora dayina nuçeyen xweş ya min e··•
Le tu .. .
Te da xwe. tu rabıiyi ı1 çuyi!
İcar ka ew sozen te ji me re!
Ey mamoste, ka ew sozen te jimere dahil!
Ka ew keştiyen nu! Ma ne ew tu bfı. ku de "}ir"an
bi keştiyeki nfı bianiya bajaran .. .
Te da xwe fı tu rabfıyi çüyi .. .
Te me tariye de hişt, te ronahiye, ew şewqa ku me_
ligel hemfı giraniya tariyan riya xwe pe didit girte ba
xwe il tu çfıyi ...
Dem ew dem e, beje di bin bare giran a deme de
ne, wateyen wan çilmisiye ...
Le tu li vi yeke j1 fikirihfı, ji bo ku wateya bejeyan
paş devegerinin te keştiyenxwe peywirdar küibfı ...
De kerem ke gele min, fermo delala min, cana
min; bere keştiyan her bi welate ronidar ve ye; rewiti
berdewam e ... ~
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derketibün. Mehmed Uzun li çaven min wisa baş xuya
kiriliii ku kefxweşiya min li her axaftina min biibii
asteng. Heta çend deqeyan karlbUm vebim.
- Mamoste, em li benda we ne, li benda we, li
benda hatina we ya bajare me, li benda keştiyen we
yen n ii ne em ...
- Ere, ez e werim, ez ji ve nexweşiye xelas birn, ez
e bem Tetwane. Ez e keştiyen nii ji çekim. li bende
bin ...
Ü Zozan Xanim peyve hildabü,
- Em e ben Tetwane, em e bihin mevane we.
Ü ken ii kefxweşi... Jikefa me re payan nin bii ...
Min keleka xwe ya biçiik peşkeşe wi' ldribı1. Gotihii
ku,
- Ez te piroz dikim. Ez e li keleka te binerim u
d üre ez e li te vegerim.
(Ere. viisan ji hiıhil: bi dı1 hefteyek - deh rojan
birez Şehmus Diken xwe gihandihu min; mamoste li
ser keleke xebitihii. şaşiyen we sererast kiriliii ii
gotihu ku. "Min pir eciband, teqez dive li behreki be
berdan ... '')
Li ser paldankeki rfınişti xorteki ku di çaven v.ri de
kovaneki girann li ser rfı helwesteki tekber, şopen li
her serma u tave mayine li ser gwina wi hina diliate
derxistin he bu. Bi hatina me re navber dabün sohheta
xwe ... Mehmed Uzun. di nav sohbeta me ya ku bi
hevoken bi heyecan diherikiya demeki sekinibü Q car
li wi niheribu car li min. weki ku boovaze me bi hev
bide nasandin. Paşi. qey fikra xwe guherandibü ...
Pişti' hineki din axaftin Q keşandina weneyan bi
desten Zozan Xanime. me xatire xwe xwestihü. Ew

azadronakbar@yahoo.com
•Kave niv'isa ku di Sermawe:ı 2006'an de di kovara Evrensel
Kultur!! de hatibO. weşandin
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Belleğimizi

tazeleyen bir kitap

Osmanlı ' da

Kürt

Kadını

.MUSTAFA AKYOL

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

Kürt kadınlarının yanında
da rastlamak mümkün ...
Ermeni,
Kitap. geçmişten günümüze Kürt kadınını yansıt
makla kalmıyor sadece. resmi tarih yaııcılığ'ının bu
alana da nasıl el attıgını. Kürde ait olan her şeyi kendi kimliğinden soyutlayıp "Tarklage·· ait k:ıldığını.
asimilasyonun ve inkarcılığın vardığı boyutları, örneklerle 'gösteriyor'.
geçmış
"Batılı/ar
anlatıyor:
şöyle
masının amacını
Bayrak, ilkin gravürle daha sonra foto~afve kartyüzyıllarda Kürt kadınma daha çok egzotik ve romantık
posta! biçiminde belgelenmiş ve kendi döneminde
bir bakış açısıyla yaklaşmı.ş. Kurtlerinde içi.nde yer aldı
apaçık Kürt kimlikleriyle adlandırılmış pek çok şah
ğı Dogul.u aydınLar ise kadını rideta es geçmişlerdir. Bunİttihat çı yönetim le birlikte "Türk·· olarak nisiyetin.
kaDogulu
üzere
olmak
dan dolayı da. baştaKürt kadını
örnekleriyle sergiliyor. Tipik örnek;
telendigini
dın konusunda bir literattir eksıkliği ve belLek zayıflıgı
Fransız. İ ngihz, Alman. Avusturya ve
yaşanmıştır. Bu nedenle, bu çalı.şma
İsveç gibi Batılı ülke literatürlerinde
bir bakıma insaniann belleklerini )"ePrenses. Kurdistan Kahramanı.
"Kürd
kadınının
Kart
niden tazelerneyi ve
05\1>\~1 1 DA KURf KADI'\!!
Kara Fatma. Kürt Anıaza
Kürdistanh
görseL tarihini gözler Cinüne sermeyi,
Jl~f'- KURD
Sf.RDf~IA 0).\\·\ı'\:l Ol
DI
nu ''; Osmanlı literatüründe "Kürd
amaçlamaktadır. "
Cengaveri, Kürd Macahidi. Kurd Prerı
Bu topraklarda Kürtsüz bir gelegibi sıfatlar alan. Kürt literatüsesi"
oluştu
olarak
uygun
cek projesine
de "Fata reş" olarak anılan
ründe
rulmaya çalışılan Kürtsüz tarihyala-
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ve Kürtgerçeğininanlaşıl
ması içjn önemli belgeleri gun yüzüne çıkararak hazırladıgı. her biri kendi alanında kaynak olan. 24 ki
tapla başlı başına bir Kürdoloji kitaplığı oluşturan
Mehmet Bayrak. bu kitaplıga Osmanlı'da Kürt Kadı 
m adlı son çalışmasını da ekledi.
Bayrak, kitabın önsözünde, böyle biı' çalışma yapŞimdiye kadaryazdığ'ı

etmek üzere. geçmişe
daiı'. yalnızca yazılı değ'il görsel bir
bellek oluşturmamız için eşsiz gravürler, kaı1postal ve fotograflar içeren kitapta, bu görsel malzemeler,
doyurucu yazılı metinlerle de des
teklenmiş. Gravürlerin, kartpostal
ların, fotografların ne zaman. kimler
tarafından, nerede ve hangi koşul
larda yaratıldığının bilgisini de ve
ren bu metinler. adeta bir fotograf altyazısı gibi, bilgilendirici unsurlar olarak da görülebilir.
Pek çokyabancı ve yerli kütüphanede yüzlerce kaynak taranarak, zoı-lu bir çalışma sonuc.:unda Türkçe ve
Kürtçe sunulan kitap. Kürdoloji alanına derli toplu bir
kaynak sunarak bir boşluğu doldurmuş oluyor.
Kitapta bulunan çoğu gravür ve fotograf. gerek
resmi. gerek özel görev ya da seyahatler amacıyla Osmanlı İmparatorluğu'na gelen Batılıların mektup ve
seyahatname tarzındaki anlatı eserlerinden ve Batılı 
laşma hareketleriyle birlikte, başta kimi gayrimüslimlerin öncülük ettigi kartpostal ve fotograf çalış-
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1853- 56

Osmaıılı-Rus Savaşı'nın

meşhur kadın

kahramarn 'Kara Fat-

ma'nın, İttihat Terakki'den sonra

''Tilrk Kahramanı Kara Fatma''ya dö nüştürülmesidir! Bayrak. kitabında,
karşılaştırmalı kaynaklarla, resmi
tarihin bu türden sansür ve saptır
masım açıkça sergiliyor.
Kadın ile erkek arasındaki ilişki nin toplumsal ve cinsiyetçi karakteri.
o toplumu anlamak açısından en önemli unsurlardandır. Kürt toplumunu bir de kadınlar üzerinden tanıma
mıza yardımcı olacak. çeşitli yaşam, çalışma alanlan ve
yerel kıyafetleri içinde beti.mlenerek çizilmiş, resmedilmiş. foto~aflanrruş kadınların her biri, onlar hakkında öyküler kurduracak kadar çağ'rışımlarla yüklü ...
Kimlik mücadelesindeki bir halka, unutturulmuş
tarihini hatırlaması için bir bellek olabilecek ve belki de yapılacak filmlere, salınelenecek tiyatro oyunlarına. yazılacak roman, öykü ve şiiriere ilham verecek değerli ve ilgiye değer bir çalışma Mehmet Bayrak'ın eseri ...
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DOGUYU TÜKETMEK
ve
oryantalizmde ~ Türkiy e örneği '

dogusunu? Türki

ye'nin doğusunu?
Osmanlı Bankası

çiJle veya kuma gondenne yapıyor, camı ''e mınarelerde
bu. oran biraz: daşmekte: develer ile atlar ise biraz daha
dt.tşak bir sıklıkta, ama yine de yüzde 20 gibi bir oranla
varlıklarım hissettiriyorlar. 'Araplar·. yani bol bir entari
giymiş başı örtü la şah ıs lar. obıelerin yarısında xer alıyor.
onları da yans~ çarşaftı temsiL edilen kadınlar izliyor
(yazde 37). Daha genel bir anlamda. görUntülerin yaklaşık yt.tzde SS'i, bir şekilde yerel bir "kıxafete' odaklanıyar
ve 'gelenek' ile ilgili olarak tanımlanabilecek bir mesaj
iletiyor. Bazı alt kategorilerde, bu. simgelerin belirli bir
pazarlama hedefi ile nasıl etkileşim içinde oldukları belli oluyor. Reklam siJz: konusu oldugunda develeri n. atların ve palmiyelerin gorilnme sıklıgı ikixe. hatta üçe kat
lanabiliyor: seyahat afişlerinde ise kadın fıgürlerinin
oranıyiizde 56 'ya kadar yiikselebıliyor."
Sergideki afişler için Prof. Eldem 'in belirttiği bir
nokta var, "... sergilenen bazı afişlerin siJmiirgeci ve/veya
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\ofüzesi'nde devam eden "Doğu
yu Tt.tketmek" sergisinin ktiratöri.l Prof. Dr. Edhem
Eldem, oryantalizmin popüler kültür] e ilişkisi üzeri
ne ayrıntılı tanımlama ve anlamıandırma faaliyetinin
sonucunda vardığı noktada' tükeniş'in baskın geldi
gini düşünmüş olacak ki bu başlığı uygun görmüş.
Eldem; afişler, kartpostallar. rehber kitaplar, çiz
gi romanlar, sigara paketleri, porselen heykelcikler
den oluşan yüzlerce obje arasındaki araştırmasını,
"Egzotizm ", "Etnografxa ", ··Erotizm·· ve "Tarihsel Bağ
lam" başlıkları altında sınıflandırmış. Edward Sa
id'in Şarkiyatçı/ık kitabında yaptığı tarihlendirmeye
uyarak. "200 yıldan biraz uzun .. bir dönemde üretilen
söz konusu objelerin okumalarını bu dört başlık çerçevesinde yapmış. Ve ortaya yine Said'in işaret ettigi
gibi. oryantalizmin merkezindeki iki ülkenin, Fransa
ve İngiltere 'nin ağırlığını oluşturduğu bir dök'ilm
çıkmış. Sergi için hazırlanan kapsamlı kataloğun so-

nuç bölümünde bütün bu görsel birikime ilişkin yapılan küçük istatistik, aslında "gösterilene ·· dair oldukça açıklayıcı:
"Gf1rilntü leri n açte birindenfazlası şu veya bu şekilde
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Tiiketmek" ...
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"Dağuyu

Dünyanın doğusunu? "Batı'nın

rg
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Pratt. La maı.son
doree de
Samarkand. s. 65.

l.

Dıınya Savaşı

rg

sonrasında Şevket
Paşa adlı

bir

komutanın

emrinde

i.o

savaşmak için

bölge ve ülkelerden ayıran özelliğinin görece özerk ve
bağımsız. kalabilmesi oldugu vurgulanarak başlanıyor
"Tarkiye Omeği." bölümüne. Kastedilen, sergideki objelerin çogunda "palmiye", "çöl", "deve" gibi simgelerle aniatılmaya çalışılan Mısır, Filistin, Tunus, Fas.
Cezayir gibi zamanında Osmanlı topragı olmuş. ancak o zamandan beri Batı'nın asıl olarak ''fethedile
cek topraklar" fikriyle ilgisini çekmiş ülkelerle Türkiye arasındaki fark. Bu tür öz.deşleştirmeler, Türkiye için hiçbir zaman bu yoğunlukla ve rahatlıkla kullanılamıyor. Oryantalizmin başlangıcıyla aynı döneme denk gelen Osmanlı 'nın "Batılılaşma" politikaları. Türkiye'yi Avrupa'ya daha çok, "fethedilmesi gereken topraklann egzotik ve ilgi. çekicı yanlarını ortadan
kaldıran ve Batı 'nın köta yanıanna lizenen DoguLu" olarak gösterir hale geliyor. Yüzyıllardır aynı kalmış,
hatta "lsa 'dan bu yana hiç degişmemiş", sadece "!slamın olumsuz etkisiyle yozlaşmış" topraklar, şimdi Os
manlı'nın elinde Batı'nın en kötü yanlarını alarak
yok edilmeye çalışılmaktadır. Ve kestirmeci bir sonuca ulaşacak olursak bu topraklann Osmanlı'dan
kurtarılması gerekmektedir. Isiahat Fermanı, Tanzi
mat Fermanı, Jön Türk hareketi, 1. ve 2. Meşruti
yet'le gelişen bütün bir Batılılaşma gayretine Avru
pa'nınkarşılığıbu. Çünkü Osmanlı tUm bu faaliyetiyle, Avrupa'nın deveye binip. kahve köşelerinde pinekleyen. haremlerinde güzel kadınların göbek
danslanyla hamam sefası yaptıgı. kendi kendini yönetmekten aciz, yumuşak huylu "Dogu''sunu kendi
bildigince tüketmesinin önüne bir engel olarak çıkı-
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oryantalist bir baglarnda yaratıldığı.m bilsem bile, çarptcı guzelliklermin tadma varabilmeyı. isterim. ·· Çünkü
sonuçta afişi yapanlar kökleri yüzyıllar öncesine.
"Dogu"nun uygarlık bayrağını taşıdığı. "Batı"nın ise
bitmez görünen bir karanlıgın içine saplanıp kaldıgı.
dönemlere kadar geriye giden bir algılamanın , bir
ideolojinin içine doğmuşlar ve buna uygun düşünü
yorlar. Ve bu objeleri Uretenler, falanca marka sabunla yıkamnca rengi beyazlaşan siyah derili ''Dogulu"yu gösteren örneklerdeki gibi açıkça ırkçılık yapmadıkları sürece, "sadece bu yüzden ·· suçlanamazlar.
Nasıl ki. Batı sanatında İncil'in mucizeleri ni, dini hikayeleri resmeden onlarca sanatçı on iki havariyi,
azizleri. ekmek ve şarabı, çarmıhı kullanmışsa, sergideki Dogu'dan bahseden bu ürünler de aynı dogallıkla palmiyeyi. çölü, piramitleri kullanmış.
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Van'a dogru giden
Kürt milisler...

Osmanlı 'ya

ve Tür.k 'e özgü oryantalizm!

w

Buraya kadar yapılan tüm faaliyet "oryantalizm"e
ilişkin ayrıntılı, aydınlatıcı ve birçok tartışmaya
araştırmaya kapı açabilecek zenginlikte. Ancak bizlm
üzerinde durmak istedigirniz konu. andıgımız dört
başlıgın ardından gelen ve onların Uzerine oturrulan
serginin son bölümü. Başlığı, "Tarkiye Omegi". Osmanh'da ısiahat hareketleriyle başl ayıp günümüze
kadar gelen. ''Batılılaşma" faaliyetlerini oryantalizmin kriterleriyle degerlendiren, buradan da ülkemize özgü bir oryantalizmi ortaya koyan bir bölüm bu.
Sergi katalogunda, Türkiye'yi oryantalızmın en
çok üzerine gittiği Arap dünyası. Hindistan, Çin gibi
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yor. Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuri
yel de bu anlamda söz konusu engelin ''daha da fena"
bir devamı oluyor.
Karşı tarafın, yani önce Osmanlı'nın, ardından
Türkiye'nin bu tutum karşısında verdiği iki temel
tepki var. Birincisi, bugün Avrupa Birliği sürecinde de
sık sık örneklerini gördüğümüz, kabaca ffınuhtaç degilız"cilik. Ki en başından beri genellikle ~içeriye"
yönelik ve geçici bir tepki bu.
İkincisi ise tam da '"Turkiye 'ye Oı:gü bir oıyanta
lizm ..den söz edilmeye başlanan yer. Avrupa'nın din,
dil, milliyet, coğrafi konum farklılıkları üzerinden
şekillendirdiği oryantalizmini, elbette İslam dini konusunda hassas davranarak ve daha çok da, "Batılı
danyanın Doğu 'daki kapılanm tutan miLlet ·· ol unduğu
düşüncesiyle kendini Doğulu milletierin üstünde tutarak ortaya çıkan bir oryantalizm. "Ne Şam'ın şekeri,
ne Arabın yii:ı:ü" deyimiyle en açık göstergelerinden
birini veren, Araplara, Bedevilere, Kürtlere, İranlıla
ra yönelen bir oryantalizm "Türkiye Omeği" ...
Bu ilginç oryantalizmi besleyen argümanlardan
ilki, Birinci Dünya Savaşı yıllanyla ilgili "Arap ihaneti"ydi. Buna Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte eklenen
Hatay sonınu. su sorunu, sınır anlaşmazlıkları gibi
gerekçelerin sürekli beslediği bir "Arap husumeti",
özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında "çan.tmaş" Os-

George Hare. "Geride bıraktığı kız". The Gmphıc, 1O Mart 1900.
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manlı 'yla Arap dünyasını özdeşleştiren bir yazılı ve
görsel k:ülliyatın ortaya çıkmasına yol açtı. İroniye
bakın ki, "Batılılaşma'' hareketini başlatan Osmanlı
Devleti ve onun kurumları da. Cumhuriyet'le birlikte
bu hareketin başlıca hedefi haline geldi. "Modern
Türkiye''ye yakıştırılmayan ve kurtulmak istenen or
yantalizmin tüm görünümleri de Osmanlı ve -Batı'nın hamıligini Ustlendigi. Ermeniler. Rumlar, Ya
hudHer dışındaki- Osmanlı tebaasına yakıştırıldı.
Peki Arapları, Bedevileri. hatta İranlıları, farklı
tarihleri ve devletleri olsa da bütün bir "millet'' olarak görüp, aşağılayan. hor gören. kendisini dahil et
meye çalıştığı Batı'nın ''işbirlikçisi" ilan eden "Tarkiye
oryantalizmı "nin Osmanlı' dan kalan devletsiz tek unsur olan Kürtlerle ilişkisi nasıl oldu?

Gürbüz

kızlar, poşulu

erkekler

Malum oldugu üzere Kürtler uzun süre yok sayıl
Elbette sadece Kürtler degil. modernleşmeye
"ayak uyduramayan" bütünhalkkesimleri de bu kap
samdaydı. Burada 1930'lu yıllardan 1940'lara kadar
uzanan süreçte devlet finansmaroyla Anadolu'nun
pek çok şehrine gönderilerek resim yapan onlarca
ressamın -birkaç istisna hariç hiç insan figi.ırü kullanmamaları. maşrapayı, sürahiyi, hahyı görüp insa
dı.
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Salih Erimez'in koleksiyonundan. Tarihem Çı.zgiler. 1941

görmemeleri, "görmemelerı gerektigtni sindüm iş olmaları." verilebilecek en açık örneklerden birisi. Doğuyu Tüketmek· sergisinde görülüyor ki, aynı yıllarda
karikatüristler ve kitap kapağı hazırlayanlar da neyi
görmeleri gerektiğini gayet iyi biliyorlarmış. "Osmanlı. hareminde geçen" romanların kapaklarında aynen Batılı oıyantalistlenn görmek istediği gibı yarı
çıplak "cariye''ler görüyorsunuz örneğin. Köylüler ve
diger halk kesimlerinden kimselerin gösterilmesi
gerektiğinde ise, gürbuz köylü kızlarını gösteren ha
yali resimler girmiş devreye. Cumhuriyet'in başlan
gıcındaki izleri silinmek istenen ısyanların unutut maya çalışılmasının da etkisiyle "milli kimlik'' olarak
'Kürtler'i herhangi bir şekilde şematize etmeye. göstermeye kalkışan olmadı uzun süre ... Zaman zaman
karikatürlerde ortaya çıkan "Şaki" tipiernesini bir
kenara ayırmak lazım elbette. Poşulu. şalvarlı, kirli
sakallı. esmer bu "tip" hem televizyonda, hem sinemada, hem karikatürde bir "buranın Dogulusu "nun
karikatürü haline geldi.
Mizah dergisi Limon 'un 90'lı yıllardaki çok ok.'U-
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nan karakteri "Orası"ndan bildiren Kürt çocuğu Ma
ho' dan tutun da şoven illüstrasyonlara kadar farklı
amaçlarla yapılan farklı niteliklerde birçok görsel
ürüne "poşu. şalvar" formülü uygulandı. TelevizyondakiAsmalı Konak, Sıla vb. "ağalı" dizilerde ise hep
ya kötü adamlara ya da ağanın. ağanın karısının. ağa
nın kardeşinin ... yardımına muhtaç düşkünlere bu
formulun uygulandığını gördük. Delı Yürek, Kurtlar
Vadisi, Köprü gibi kimileri sinemaya da aktarılan te
levizyon dizilerinde, ''içlerinde çurük armutlar olsa da"
çoğunluğu ''aslında iyi" olan Kürtlerin ·yaşamayı hak
etmek için" nasıl olması gerektiği üzerine popüler
manifestolar izledik.
Bunların hepsiyle birlikte özellikle 60'lı yıllarla
birlikte (başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere
yönelen Kürt göçünün de etkisiyle) yaygınlaşan, "kı
ro", "keko" gibi yaygın dil kullanımlarını da hatırla
mak gerekli elbette.
İşte ~rark"üncahil, belalı. düşkün.yönlendi.rilme

ye muhtaç. ~Dogu''su böyle tüketildi, tüketiliyor... 4
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Ez diy ati : Civak,

Ji te du r hu m

Se mbol, Ritue l

İbrahim Rojhilat

Illi/

ı/,

Xanna Omerxali
KomMuztk

Werger: Ergtn Opengin

Hunermend İbrahim Roj-

Avesta Basın Yayın

hilat bi duyemin albuma xwe

yant li ser yek ji wan dinen

ya solo "Ji te dur Mm" derket peşberl bezkiriyen xwe.

heri veşartt 11 sirdar en Roj-

İbrahim Rojhilal ji salen l990'i ve di bin hane Navenda

hilata Nav'in. Di ve kiteM de

Çanda Mezopotamyaye de kare xwe ye muzike didomine.
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Ev kiteb li ser ezdiyatiye ye:

se beş hene, her beşek ji bo aliyen cihe yen lekoltna ezdi-

Rojhilat demeke direj diKoma Rojhilal de karexweye mu-

yatiye hatiye terxankirin. Her beşek ji du gotaran pek ha-

ztke domand

tiye ii gotaren her beşeke wisa hatine neqandin ku xwen-

allıuma xwe ya solo kir ii bi ~Bengf'ye derket peşberi bez-

devan bikarin ji perspektifen cihe bibin xwedane fikr 11

kiriyen xwe. Rojhilat niha ji duyemin albuma xwe ya sola ']i

li ser ezdiyatiye. Hevkat. di her

ıe dür bam .. peşkeş
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tegihiştineke gişti

u pişti belavbuna kome wi dest bi derxistina

beşeke

de pirseke muhim ı1 aloz a ve mijare te vekolan. Arınanca

kir.

Di al b uma 'Ji te dur bam" de stranen welô 'Ji ıe dür bam ...
~Binor·. ~Gidino", ~Fatım ". ~Seba

kitebe ew e ku binek pirsen muhim en derbare dine ezdi-

"Nergi:z". "Gula we me",

yatiye 11 tradisyona we ya dewlemend de vebikole. Di ve xe -

Yare". 'Hevt''. "Gulam", "Yar Guli". ']i biramın naçt", "Pot-

bate de gelek daneyen n11 hatine peşkeşkirin, bi taybeti li
ser tradlsyona d1nt ya ezdiyen Transkafkasyaye.

pari" cih digirin.
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Suriye Kürtl e r i

İnka r Ed i l e n Halk

rs

Harriet Montgomery

D a ml as ı

Sad ık Aytekin

Evrerısel Basın Yayın

İktidarlarını sermaye ve

sömUrü Uzerinden yükselten

Avesıa Basın Yayın

zorbalar. dikte ettikleri ve

.a

Çeviren: Vmiı Aydogmıış

Ülke

nüfusunun

l O'undan

makta

hükümranlıkları

ytızde

fazlasını oluştur-

altındaki

kurumlar aracılığıyla genel
kabulünü sagladık:ları resmi

yerleşik -

ideolojinin dışına çı kılmasından hoşlanmazlar. O nedenle

millt veya etnik bir azınlık olarak kabul edilmemektedir.

sanat ve bilim alanında gerçekçi bir anlayışla uğraş veren

Diger 'parçalarda' olduğu gibi Suriye'de de Kürtler 'devlet

namuslu kalem sahiplerini, çeşitli boyutlarda uyguladık

güvenliği'

ları şiddetin hedefi

w

Suriye'deki

...,. l!ı

Kürtler, devletçe

w

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

olan

w

için bir tehdit olarak algılanmaktadır.

Suriye Kurıleri konusundaki bilgi boşluğunu doldurmayı

durumuna getirirler.

SadıkAytekin de gerek ulusal. gerekse uluslararası ege-

ve Suriye'deki Kürt meselesinin kapsatnlı ve detaylı bir

men güçlerin, görülmesini istemedikleri reziliikieri gören

analizini sunmayı amaçlayan kitapta, Suriye Kürtlerinin

kalemlerden biri. Oneelikle ABD'nin Irak'ı işgalini; ölüm.

insan haklan açısından içinde bulunduğu koşullar da

açlık, çocuk. direniş ve işbirlikçileri gibi geniş bir yelpa-

detaylı bir şeki lde ele alınıyor .

zede irdeliyor akıp giden destansı şiirinde.
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Rusıem

KurtebCja
potasyiime

1

Runiştvnn

w

kematıi
Hesıne

Bi sorani

dikın

dem

w

w

ga

Hinbüna
tişıeki

Kurteya
iridyuıne
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KURT HALK TARIHINDEN
•
•
13 ILGINÇ YAPRAK
Celile
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Çeviren: Hasan Kaya

w

Celile Celll'in bu çalışması nda Kürt halk tarihi ve kültürü ne ilişkin 13
makale yer a lm aktad ır. Kırk yılı aşkın süre Moskov a, Lening rad, Tifli s ve
Erivan' da Kürt halkının kültürü ve tarihi üzerine incelem e ve araştırmalar
yapan Celile Celll bu ça lı şmalarını birçok yapıtında ortaya koymuştur.
Bu kitabında yer alan 13 makale , ilk kez gün ışığına çıkan belgele re
dayandınlarak yazılmıştır. Ve Kürt halk kültürü ve tarihin i ayd
ınl atmada
önem li bir rol oynayacaktır.
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