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ATEŞKES DEGİL BARIŞ İSTİYORUZ! 

TE\IIK 'fAS 

1 '!yaşındaki M.F 2008 yıhnın Mart ,.e Nısan ay

larında "annesini oldürecegını ama bunu en tji nasıl 
yap;ıcağına karar vermek için anket yaptığını" 

interutı ortamında ilan etti. \1ayı:ı a) ında anne::; ini 
dehşet verecek hır bıçinıde öldürdü, cesedı parçaladı 

ve denize atmak Uzere 20 avrı çöp poşetiyle paket 

yaptı Her şey, ama her Şl')' sogukkanlılıkla yapılmış 

gözuhıyor. 

\1.F.'ıun annrsı. 2007 ve 2008 plları içinde ço 

cuklan tarafından öldürülmüş olan 1 O'u aşkın anne 
den biridır. 

Bu cinayetler hukukçular ıçi rı bir suç vr ecza ola 

yı, eğitimeiler içın egıtiının yetersizlığıyle ılgılı bir 

olgu. psıkologlar içın ruhsal bır mesde. başka meslek 

dallan içın degıı;ik biçımierde yonımlanal1ilecek bir 

olaydır. 

Ben. bir insan için bunların çok önernli rıldugu 

nun elbette bilincindeyiın, ama bütUıı hll disiplinler 

ü1erindekı yaygın düşUntışt(' lıir ek"Siğln belirleyici 

önemde oldu(,rı.ınu düşüuüyunım. 

İnı:;anın değerini eksi! ten. ölümu en guzrl şe,yle
rin ba"ına ko} an; ölillııii o guzel şeylerin bedelı, kar

şılığı olarak işleyen. daha da bcteri Luııu ı:;indinnış. 

dt'~ersizligi dogallaştırıruş zihni_vetler silsilesinin 
eg('nıen nlnıa><mı yeterince anlamadan. h ilim alanın

daki hıçbır disiplının. sıradan lt'dLirh rdışmdaadım 
atmasının olanaklı olmayacağını dUŞÜntıyorum. 

Ülke içın ölunUr! .. Hangi ülke içın ölUnlir? Yedi 

('cddimi açlık içinde süıükleıniı?' e henden sonra bil 
mem daha kaç J...'Usagı sefaletiçinde ve yaşama S('\'İn

dnden yoksun olarak sünlkJemoıin egemen kılınrlı 

gı tüke için. 

Bir d"geıo;;lılik, başka bır deg('rsizlikle ''yükselıil

miş" oluyor 

Bu nedenler ''sıradan" olarak degcrlendırilcrı cı 

nayetl('rın arkasına başka bir ışıkla haJ..."lllayı zonınlu 

lolıror. 

Bu ışıgın günümüzdeki adı banşhr . 

••• 
Rastlantıya hakın ki lo.LF.'nin annesini dogradı[,r:ı 

gunlerde. Franciseo Goya'mn yeni hulunınuş tıç de

senı ti1111at piyasalıırına surüldu. Sanat piyasası ve re 

simlerden haber veren gazetelerin çok önemli bir 

2 'liTOJ 

bölümu resımierin parasal karşılıgını önı> çıkararak 

karşıladılar bu cı:;erleri. 

Oysa bizim için, bu tarihın olaganüsru güzellikte

ki habcrlcrindeıı biriydi. 

Bu üç desen sanki 1 B. yüzyılda değil de günümüz

de saY-aş ın. asker ve g('rilla ölOlcriııin yaraladıgı. in 

san yaşamının dcgersizlcştirilmcsiuin egemen bir 
polıtika haline grtirildigi Türkiye'nin hali pUr meali 

görülerek yapılmıştır. 

Gnya. toplumı;al cınnetin dogal biryaşam süsüyle 

dolaştıgı topluınlaı·da ını=:anın ım:ana yapabilecegi 

zulmün üç boyutunu gösterruektt•dir 

İlk kareele kadınlar var. Eserin adı Dou·n Tiı.ey Co-
me. 

Kadınlar boşluktalar. Ortadaki kadın öndeldnin 

saçını çekiyor. Yü1.tınde ciııneıı:;i bir ı:;ınıış var. Öıı 

deki kadınınJiizü acıyla gerilmiş. Coya'nın desenine 

'erdiği isim ~Yükselirken alçalmak" di)e de çevrile 

h ilir. Re~sanım daha b nce yaptıgı. ''Kıır~uııa Dizilen
ler" tahl~ısu ve ~Savaşın Yıkımları" gibi seri resimle

rini anımsarsak, bu cinnet i n nasıl bir topluında ya

şandıgını bulmayı da kolaylaşacah.i.ır. 

Goya sava~ların, işgallerin ve dinsel sbmurtınüıı 

art arda toplıımsal yarılınalar pratııgı Ispanya 'yı. 

birlikıe }aşndıgı toplumlarla ilişkisi ve gcrçdJi~i 

içınde resınetmcktedir. Savaşın, işgalin. dinsel sö

murtınünyarattığı parçalanmalar. bu toplumlanla sı

radan gibi görünen ve gusterilcn her ıüıvrauışın dışa 
vurunıundn kendini gösterebilınel."tedir. 

Bana bunları dllşündtiren Goya 'nın yeni bulunan 

ve resı;:ımın "Pışrııanlık~ adım verdigi ('Seridir. Ha· 

çın öni.inde dua eden adamın ağzına ve gözlenne iyi 
bakınalıı:ıınız ... Bir an sonra bir mezarın koyu hoş! u 

ğtına bakarken bulacaksınız kendinizi ... Bu resun 

yalnızca Munch'un çığlıgının öncı.ılü değildir. aynı 

zamanda vaka.rışla arı çıglı~ hirhiıinm ıçinde güs
ıcrdi~i .ıçiu de olaganüstlı ve canyakıeıdır. 

Bu adamın yüzü sirndi Tilrkiye'dir. 

*** 
Zalimlik eden sını llar. bıınu yaparken yalmzca öl

dilrınekle, hı sa n canı yakrnakla) etinmış olnıuyorlar. 

bunun kiiltUrunü de oluştumyar ya da oluşmuş ola

nın baı;ka boyutlara yükselnıesıne yol açıyorlar. 
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Şehırdekı kadınlara ve ögren ıl re ı ılın d n 
Constable Lampınos bır atın kamındadır. '\alnızca 
atın kıçında n çıkmış kafasını görti) oru:.: Aına köylu 
ll'ruı ceı ılandırd gı bu rel yönet c nın kafa ını a' 
m zamanda sokak köpeklen de görmek dır. 

Gova'nın de e ıın altına ya d gı nottan halkın 
ıalim Constable Lampıno tan ıntıkam alması~ oldu 

unu öğrenıvonu. Ev 1 halk bır zalımı. bır gee bo 
unca bu au n k rnına hapsetmıştır. Ölü bır atın çın 

de geçirdıgi bır gecenın ardından. bu adam. kendı 
ıulmüntın ne\ e denk du tUğünU anlamı m ıd r or sı 
nı bılemı\oruz. Ama unu bıli)oruz· Nefret' kin 
d rlıgın kavnagı olanlar nefr t ve kındarl g ba lı 
olan şıddete dogrudan uğıadıkJannda onlar d uz 
!aşma dan ateşkes veya barıştan soz ed r hale g 1 bıl
mektedırler. 

Ancak. barış sadec zulmedenın zulümden va 
ge~mesınden ıharct degıldir. Bar ış ıulmun bır k ıltuı 
olarak. ınsanc baglanma ve ö en kUl ru}le er de 
g ştırm ı bunun olanaklarının yar tılm.ası ve s ı 
rekli kılınması hr 

••• 
Bır Go a'nın re~ımlenne b n bır d hız.im o gu 
m halk türkülerimiıın ıçın sınmış ııvaş kültüruml 

dUşunun Türkülerd hile sevdığim ın 

hımmat d posuna çevırmektcy · Kaşl r a}. kirpıkl m d 
ok saçlar kcment gözler hapishane. dil mızraktır. 

Sevmek usn ni kl anlamlı ha e Inı ktedır 
İşte boyle olan ülkeını de çocuklar annelerını öldtı 
rti or Kurt de da k ndı kı ını n ı u töre 

barı hakı ı ı ıı 

n 
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kirin. Div~ Ergenekon 
çi ye ne çi ye b~ ~ 
nirxandin. Ji bo ve jt 
div~ diroka Komara 
Tirkiyey~ ti rewşa siya
si ya lroyin ~ nirxan
din. 

Heger dlroka Ko 
mara Tirkiyeye baıp ba 
nirxandın. mirovtedigiblje ku di dema avakirina ko
ma~ de şereke dijwardi navbera Tirkist. Pautirldstd 
Pantslaıntstan de hebfi ye. Mirov dikare serhildan@ı:ı 
li hemher Meclisa ku ~katiya we M. Kemal diltir a 
şer~n siyasi yen di meclis! de ku li hemher M. Kemal 
ft heval~n wi weki mJ.Dlk b ide. P~ avakirina Komare 
ji ev şer dewam kiriye. Ji büi serhildanen kurdan di 
ve deme de jt planen saikasten ku li M. Kemal ~e 
kirin a tasfiyeyen ku M. Kemal kirine mirov bide her 
çavan de ev pevajo jt baş be femkirin. 

İro jt ev şer didome. U ji ber b koııjo.nk;bır 'O 
h~ di navberaher.6n lqddm de hatiye guher 
tin. ev ter PJ' ~t. ji 'bill vatı phertiuan uşıa her! 
giı1nfjt ew e kuhez&aglobtl ıt li goıi planb. xwe y!ıı 
RoJbilata N~ bineki din baae h~ ve~ 
joye. 

Yaııt ev~ etkere di navbera Tirk1st, Pantirkıet. 
Panielamtatan de ye~ di birıkontJ:Ola ~global de 
ye. 

Gelo weid ku di çapeıneııiyatidtı de te goım. klırd 
jt di ıwta-vlte1f de nem mı:? 8$yamtiı Oi»uıirov da
~n ~ brilli aliyeJd bihe~) Ji 
bill ttade,y.a kıtrdan be jtpMiviya ~ ~rt jtkurdan he 
b(iyelheye b kurdan nikaribdn :xwe ji vt şert b~a 
na. Ji lewra kurd bi siyaset n heuı:weya •• eı1 akto 
reke gelUt gi11Dg e di ve lıeyam! d$ b ne h~n glo 
bal ne jl yen hevpa~ vt şm. btyt kUrdan planatı bi 
re ve bibı.n. Nexas.i.Qı jt Tirldat 'O Pantelamtst. Hem 
Kemalist bem jl AKP 11 İslamiatan li eer kutclan çi le
gal çj jt tlepl plan çeldrin i neefin lt:u kutdan biki 
ştnin aıt xwe di vi ~11 de. Heger mi:rov bala.:xwe bide 
provakasyon!nveptvajoyl~~din~bi 
ııirldDe.l&ttd~hl:tm~~~lül-

hatin dibe ku be niqq
kirin. An jl çiqasi bi 
pollttk tevgerıym. Dibe 
ku ev jt ~ nlqq ldrin. 
U hem plana Islamta
tan (ku bi deste AKP'e 
didane me,andin) ya 
ku kurdan bikiştne 

_.....,_,...._..__ aliy6 xwe ft tqtıdara xwe 
bineki din qewin bike. bi ser neket. hem Jl plana Ir
geneleone ya ku bi aktive kirina kurdana çekelart şe
reke di navbera gelan de derxe f.t bi V! yeke ferseııda 
hü~dina iqttdara AKP'e bidest .ttnin, bi ser ne
ket. }i aliyeke din ve jiplana ku di navbera kurdan ft 
AKP' e de ~erek derireve ji bi ler neket. Ger mırov di
sa li hin daxuyaniyan vegere de tebigihije ko pro
vayen bi vi rengi hatine kirin le nedoıniyaue. 

Yani haye kurdan je hebe ji tunebe ji li ser kurdaiı 
plan hate kirin. Provakasyonen ll Amede Şemzinan! 
o li bajaren Tirkiyeye ve yeke destnişaııdike. Annane 
ew bd ku kutd bene provalwyone tl tert f.t merctıı 
.,ert lqttdara Tirkiyeye ji bo binekan gancavhibe. U 
kurd, bi zanebdn an nezaneban. nehatin wn prova 
bsyonan. 

Le piraa beri halk~ ev e. Li gori ku di çapemeniya 
tirkt de te nivi$andin tekiliyeke fermt yan jt tlegtit 
hebU an m.? Mirov dikare ve pirs6 bi et6nt bibersivi 
ne. Hem ji h~ Ergenelrone ji bo ku kurdan lj hem 
her .AK.P' e u pantslamtstan bikar bine t6kiliyek dani 
~·hem ji neocanen tsıamı (ku di nava wan de kurd jt 
hene) li hin tekiliyan geriyane ji bo ku Jı:utdan bikar 
btnin. Di hatina Erdogan a Amede. ku qqo Pin 
gireka Kurd qebill kiribü u paı1ld jı dewlet tewanbar 
kiribfl de, ve plaue :xwe eşkere kir ıe kurd neztkı ve 
plane nebOn. Disa di de,ıfrekirina ~n girava 
lmraıiye ya bin serle,ket!n ergenekonı de ft axaf
tinen wan de jiplana Ergenekon an ji dewleta Tirk eş
kere dibe. Dixuye ku her du aliyan jı xwestiye ku kur
dan bikar binin. li hemher hev. 

Gelo kurdan çi politika meşandiye? Em niha ve ya 
Dizanin le myaye ku hetaniha ev plaıı dqifre nekiri
ne. O niba jt nakin, O 

11roJ 5 
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IURDEŞ TÜRKÜLER 15 YAŞlNDA 

On beş yıldır, bize halkların iısıltısını. duasını. kargışını. zılgıtını. avazını: 
On beş yıldır bize ulusu, dini. imanı AŞI\ olan aşkların, kardeşiikierin öyküsünü: 

efsanevi sevgileri ve hasımlıkları: 
On beş yıldır bize, barışın o en gü:~.el tutamaklarından birini öyle temiz. öyle duru 

bir yürekle ve günendiren bir çalışkanlıkla: öyle sarp ve taze bir sabırla taşıdılar ki. 
ilk albümleri daha dün çıkmışçasına baştanbaşa dinletir kendini. 

Biı, Kardeş Türküler'in 15. yaşını ülkemizin usta şairi Arif Damar'ın Nice'sine 
yazdı~ı şiiriyle kutluyoruz. 

Yeryüzünün cümle sesi aşioyla nice, nice yıllara ... 
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SESLERiN AYAK SESLERİ 

Kı.rlangıçlar dönecek yalan da 

Açılacak onurlu kapıları 

Haziran sabahlarının 

Ağırdan 

Yer gök deniz nasıl bak 

Birbirine kanl}ılcak 

Çiçekler b~ı çekecek hey Nice 

Sonra çocuklar 

Balonlar uçurtmalar bulutlar 

ellerinde 

Ardından 

Beyazlar kınnızılar kayıklar 

Haydili 

Yeşilde maviliktc 

Ayak sesleri var başka İşiteceksin 

Bizlerin ayak sesinden 

Toprağın var suların var ağaçların 

var 

Günlerin gecelerin 

Sözlerin biçimlerin ayak sesleri 

Ayak sesleri el ele 

Ayak sesleri kıyamet gibi 

Işığın ayak sesi 

Gölgenin a~ sesi 

Seslerin ayak sesi 

Çocuğum ilk ağızda bunları belle 

Arif Damar 

rtror 9 
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HEVPEYVfN: Aso XAK, DELAL KAztel ------------------------

Her çi qas em ji her du albumen dawfn en Koma Denge Azadi denge wf nas dikin jf, wf behtir bi allıuma 
xwe ya solo, ya bi nave "Be zernan u be ziman" bala me kişand. Bi taybetf ji strana wi ya bi nave "Carek W e
re" di nava ciwanan de, di demeke kin de belav bu u kir ku ew ji xwe re di dile wan de cihekf taybet çebike. 
Bele, wf bi muzfk ü denge xwe ye xweser di nava muzfka kurdi de ji xwe re cihek taybet vekir. Helbet ne tene 
deng u muzik, taybetiyeke wi ya din jf heye ku belkf di muzika kurdf de herf zede pedivr bi ve taybetiye heye; 
Ew di hernan deme de bestekar e, gelek stranen di albumen xwe de wi bi xwe çekirine ü afırandine ... 

Niha ew bi albumeke nu derket peşberf me. Li gori albuma bere, ew album he behtir 'kemilf' dixuye. Di ve 
al bu me de ligel besteyen ku de gele k bale bikişfnin wi çend stranen din en weki "Ay le gule" Cı "Lo lo pisma
mo" jf xwendine. Her wisa di allıuma nü de em rastf helbesten Evdila Peşew u Arjen Arf jf ten. Bi kurtasi albu
ma nu jf bi gelek aliyen xwe ve bale dikişine ü hejayi nirxandine ye. Bele em behsa muzisyene kurd Mehmet 
Atli dikin. Me li ser muzfka wf ü li ser rewşa muzfka kurdi ya modern bi Atli re xeber da. 

Beri ku em werirı ser naveroka albume. di seri de ji me 
re hinek behsa Koma Denge Azadi bike, ji ber ku me tu ji 
we k ome nas kir. Çi buji Denge Azadi. u di jiyana M ehmet 
Atli de cihek çawa ye Kome heye? 

Di salen 1990 ü 9l 'e de dinava ciwanen kurden 
li metropolen Tirkiyeye dijin de, pediviya muzikek 
nCıdem derkete hole. Koma Denge Azadi, Koma 
Amed, Agire Jiyan bersiv dan van pediviyan. Dema ku 
ez ji bo perwerdehiya zaningehe hatim Stenbole, ez 
fikirim ku ez e bikaribim wek:ı muzisyenek:ı xwe di 
Koma Denge Azadi de ifade bikim. Min di albumen 

10 ıiroı 

Ko ma Denge Azadi ye bi nave ''Welate Min" ü di "Fe
d'!'' de cih girt. Li vir tecrubeyek min çebü li ser mu
zike. Min xwe gihand koken folklorik en muzlke ü her 
wisa min formen rojavayi jl nas kirin. Koma Denge 
Azadi ev bi min dan naskirin. 

Çima kom belav bU? W eki ku her kom mehkCımi 
belavbüne be, rewşek wisa derketiye hole! Komen ku 
temene xwe ye xwezayi tije kirine tev helav dibin. Di 
nava endamen ko me de.li ser muzike fikren cihe der
ketin hole, min ji dit ku ez e nikaribim di wir de mu
z1ka xwe ifade hikim. Pişti van yekan dawili ko me hat. 
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Serpehatiya MehmetAtli bi muzike çawa dest pe kir? 
W eki her tişten di kesayetiya mirovan de. cihe ku 

mirov le mezin dibe ji giring e. Hun dizanin, bin li 
Diyarbekire dawet li taxan, li kuçeyan ten çekirin. Ez 
li Baxlare mezin büm, weki mübtelaye dawetan, li he
mu dawetan digeriyam. Min di dawetan de enstru
man ditin ü ez diçilm dawetan min li muzisyenan te
maşe dikirfi min ew teqlit dikir. Li taxa me kesen ku 
li saze didanhebün, wan ii bi taybetij'i keke min ban 
dor li min kir. 

Di dema zarokatiya min de, li Diyarbekire der
feten ku em herin konsera n, an ji li ser muzike per
werde bibin tunebiin. N e saıiyek, ne mektebek tu tişt 
nebıl. Ji bo tela tembiire em diçün heta Daxqap1. Ca
rinan ji em li her camen dikanan diketin seyra ens
trumanan. 

Me di salen xwe yen dibistana navin de komen 
amator en muzike ava kiribün. Peşketina tevgera 
kurd, daxwazen siyasi ıi daxwazen çan di ez her bi mu
zika kurdi ve birim. Van yekan tevan kir ku ez bılme 
muzisyene kurdi. 

Yani tu dibej& dawet ji bo we dibi$tanen muzike bün ... 
Bele rast e. em di dawetan de mezin bıin ıi ketin 

nava muzike. Di dawetan de se ko m zarok hebün. ko
rnek har dibün ü neriheti dikiri n, koroeki li kesen ku 
dilistin temaşe dikirin, komek ji hebü li muzisyenan 
temaşe dikir. Min ji di na-
va koma ku li muzisyenan 
temaşe dikir de cih digirt. 

Zaroken niha diçin 
konseran, dengen estru
manan dibihlzin. kesen ku 
li enstrumanan di din dibi 
nin. Ev ditin ii bihlstin di
k eve binhişe wan ii han
do re li ser jtrektiya wan di
ke. Her wisa niha konser
vatuwar hen e ü bi her awa
yi derfeten iro ji yen dema 
me zedetir in ... 

]i zılde ye kurd di muzika 
xwe de arnüren rojavaye bi 
kar ttrıin, bi ve ji hewL didirı 
ku rnuzikek bajari çekirı. U 
di ware naveroke (gotirıerı 
stranan) de xwe ji gotirıen 
gurıd.an ri.zgar nakirı. IVeki 
rntnak; Li ber arnüren rojava
yı he jt, tegihen weki şivan, 

berivan, zoıan, kant, mirişk. dik ıl hwd. ten bikaranin. 
Civaka kurd pareke rnezin edi Li bajaran diji. di jiyana 
wan de edi behr hene, koları hene, telefonen berike hene. 
internet heye. msn heye ... Ma di hela naveroke de jt edi 
pedivi bi tegihen nıl nin e? 

Tişta ku bi salan e ez dixwazim hibejim we bi çend 
hevokan bi kurtasi ani zimen. Ez ji ji pediviyek wisa 
derketim re. Dema min dest bi xebata Koma Denge 
Azadi kir di hişe min de ni visandina gotinen stranan 
tunebü. Min dixwest besteyan çebikim,li esntruma
nan bixim. Le pişti ez bi muzika kurdi eleqadar büm, 
ez bi problemen ku we behs kir re rü bi rü mam. }i her 
ku gotinen heyi hersiv nedidan rastiya min ü me. }i 
helek~ ve hnn diçin bajer, yani dinyayek din, le hU.n li 
we dinyay~. nostaljiya gundan dijin. Em hin ji 
stranen şivanan dibejin ii bi çanda çandini ü ajaJiye 
dijin. Ne ku ez wan biçılk dib:lnim. ew deryayeke din 
e. Le niha rastiyek din heye. Ez niha dişert ü mercen 
de 1l have xwe de na jim. Ji her we nikarim bi kurdiya 
wan il bi gotinen wan bifikiriml Pişti ku min dit go
tinen heyi ji hest ü bis~n min re nabin bersiv, min 
dest bi nivisandina gotin~n stranan kir. ji bo ku dawi 
li ve pirsgireke were; dive em bi imkanen zimane 
kurdi, li van pirsgir~kan binerin, di ve çaı·çoveye de 
neziki rastiya jiyana bajer bibin. Ev ji ne bes e, dive 
em ji wejeya kurdi ya nıijen ji sud e werbigirin. 

Bele, di alburna ıve de 
al6yeki ku bala miravan di
kişine ji ev e. diyar e ku hün 
wejeya kurdi ya najen dişo
pirıin, di albume de em rasti 
gotinen ji şiıra Arjen Ari, Ev
dila Peşew ten ... 

Bel~. ev her du helbest
vanen nujen in ü gerdıini 
ne j1, name li her devere 
dinyane name ye. Helbesta 
Peşew 'Name', li her dere 
dinyaye. her kes dikare his 
bike. Name bi keseki arne
di çi dide h'iskirin, bi kesek 
arjantin!. çini ji hernan 
tiştan dide Wskirin. Ji lew 
re hün di nava zirnaneki 
weki muzike gerdün'i de 
hewl didin ku jiyane fem 
bikin ü loma j1 ne zehmet e 
ku hıin bi tişten wiha re 
bene cem hev. 

Mirov dikare bibeje. bi 
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gişti eleqeya hunermenden kurd a hi wejeye re. asta 

entelektueliya mu:ıisyenen kurd gelek kem e. Em ge

lek tegi.han hi kar tinin, le em nizanim be ka ew te çi 

wateye. Em dibejin senteza rojhilat- rojava le tu beji 

ka bi se peyvan rawe bi.ke. ez meraq dikim ka we çi 

hibejin. Her kes dibeje, dive em ji kevneşopiya xwe 

süd wergirin. südwergirtina kevneşopiye çi ye, yan ji 

te bi ve kevneşopiye re tekiliyeke çawa deyni? Em hu

nermenden kurd sofistik nafikirin, le mixahin em 

gel ek gotinen qelew dikin. Em li ser muzike sere xwe 

naeşinin, li ser kaniya çanda xwe nafikirin. Şerm di

kim ku hibejim em rojnameyan ji na..xwinin. di en

came de ji muztkek wiha tevlihev te çekirin. 

Pirsgireken politik en muzika me hene, politi

kayen dewleten ku kurd dorpeç kirine, pirsgireken 

sektora muzike, pirsgireken teknolojiye ... Ya heri gi

ring ew e ku hunermend wan pirsgireken ku min rez 

kir, bide ser bev O. binirxine. Rast e li hole kedeke 

mezin heye, le ji ber ku ye kede dide bi zanat:i tevna

gere encamen xurt demayen ho le. 

Kurd di wa.n~ netewebane de peva.joya. xwe inşa kirine 

dijin, em ji tecrubeyen mileten din dizanin ku di peva.

joyen wiha. de barekı giran dikeve ser milen hunermen

dan. Han ba.wer dikin ku hunermenden kurd bi ve ber

pirsya.nyi tevdigenn? 

Eger ku ji mijara inşakirine qesta me muhendisi

ya civaki be em muzisyenan dey

nin aliyek:i, bi awayeki gişti rola 

hunermend, ramyar ıi rewşenbir 

a di sedsala 19'an O. ya sedsala 

20'1 fı ya roja me ne yek e. Ji her 

ku t:ipa lru em je re rewşenhir 

dibejin bi xwe ji kirıiyeke diroki 

ye. Ango. dirokihılneke rewşen

bir bi xwe ji heye. weki hemü ki

rıiyan rewşenbir bi xwe ji diroki 

ye. Welô nimıine t:ipeke sedsala 

19' an ci he ye ıl ya sedsala 20'i 

ciheye. 
I i ho kurdan tişta ku muzike 

giring dike ev e; kurd muzike weld 

navgineke jeneger ragihandine ya 
girseyi hikartinin. Bi tayheti ji di 

w are serıivena lru kurdi li Tir ki
yeye pe re rıi bi rıi maye de huner

mende kurd mechıir maye ku li 

gori misyoneke tevhigere. ango 

hibe xwedi misyon. N e çar ma ye 

ku hibe hilgire vi zimani O. ala vi 

zimani bilin d b ike. Her wisa ne çar 
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maye ku hibe ahideyeke zindi ya ve çande ıl bi her

hemen xwe girseyan bicoşıne ıl rake ser piyan. Muzis

yene kurd ketiye bin bareki gel ek giran. Ji kenge ve ye 

ev yek wiha ye. ji salen 1970'yi ve ye ku ve deme kur

dan di çarçeveya moderniteye de dest bi niqaşkirina 

hin tiştan kir. Helbct modernbuna kurdan heta salen 

dawin yen Osmaniyan diçe, evyek niqaşeke akademik, 

eleqeyeke akademik heq dike. Eger lru hıln ji min hi

pirsin di nav kurdan de meseleya modernbfıne çi ye, ez 

e bibejim; pirsgireka kurd pirsgirekek heıi berfireh a 

bi plana modernbüne ye ... Eger em ji ro la muzisyenan 

vegerin. ji salen 70'yi vir ve hi taybetı hunermenden 

peşengen weki Şivan Perwer, Nizamett:inAriç u Ciwan 

Haco birola ku hildane ser xwe weki aktivisten politik 

derten peşberi me. Muzisyenen kurd aktivisten politik 

in. Bi mu:ıika xwe doıa mafen kurdan, daxwazen kur

dan lcirine di miting ıi şev fi şahiyan de. Bi arınanca ku 

peyaman ragi.hinin girseyan ev yek kirine. 

Niha ji bo nifşe 90'i lru ez ji yek mensfı.bi vi nifşı 

me ev rewş hi n ek guheriye. Ji her ku edi kurd bi xwe 

bi awayeki beri girseyi li pirsgireka kurd xwed1 

derten. a duyem ev peyamen ku bere me bi muzike 

didan niha bi gelek riyan ten dayin. edi tekoş:ina 

mafen kurdan di gelek qadan de te dayın. Edi sazi fı 

dezgehen kurdan hene, partiyen siyasi hene. televiz

yonen kurdan hene, di hevkeşeya Rojhilat Navin de 

hezen politik yen mezin hene ku ne mimkıin e kes 
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wan li her çavan negirc ü 

gelek navn1şanen din he
ne ... Ji lew re van peşketi
nan di bela politik de hi n ek 
rola me bisinor kir le icar 
berpirsiyariyen nO. li me 
bar kir. Niha edi bi rasti: ji 
cm bi pirsgireken hunere 
re ro. bi ro. ne. Pirsgireken 
navxweyi yen tişta ku em je 
re dihejin huner. Mirov çi 
ye. tekiliya rnirov abi xwe
zaye re çi ye. ez çi me? W e
kimeran jineld ez çi me u 
gel ek pirsen din... Ev tev 
pirsin li hole ku em nika
rin bibejin pirsen hunere 
yen ji politika ye ne giring
tir in. Ev pirs heri kem bi 
qasi politikaye giring in. 
Niha em bi pirseninsen re 
ro. bi ru ne. Ne tenedi muzike de. di weneye de, di 
peykere de u hemu waren din de eger ku gotineke me 
hebe ji cihanere di ve em ve yeke bikin ... 

Bi qasi ku dişoptnim behıir ciwanen U bajaran dijtn li 
te guhdart dikin, ango stranen we behtir xitabi ciwanen 
bajart dike ... 

Ev tespiteke giring e. heke ku di ve hele de serkef
tinek hebe ez e gele k şad n bcxtewar bibim ... 

Dema kıı me xwe ji bo ve hevpeyvine arnade dikir, em 
di internete de rasti gelek nivtsen ku li ser te a muztka te 
hatine nıvtsandin hatin. Çend fancluben (kuluben heyra· 
nan) ku li ser nave te hatine vekirin hene. Me fikren ciwa
nan en derbarete de xwend. Gelek pesindayin hebün. ]i 
nexweşiya te bigire, heta cihen ku tu ye ıe konseran bidi 
gelek şirove a nivts heban. Mirov dikare ve hezkirina ciwa
nan. bi legertna wan a ji bo muztkek modem ve gire b ide? 

Ev rewşen wisa min mehçüp dikin. Hunermendi 
mekanizmayeke xebate ya giring e. Heke ku hün xwe 
w eki hunermend nebinin, h \.ın nikarin ji hunermen
dan bez bilin. H eta ku d or were ser min gel ek huner
meden peşeng hene. Nifşe Ko ma W eta n, Ciwan Haco. 
Ş ivan Peıwer ü Nizarnettin Ariç heye. Ez n"Cınere ser
dema nü me, belki jt ji her ve ye ... Le ez li ser nave 
xwe hibejim ez tişten ku dij'im dibejim/distrem, 
kesen ku weld min his dilin xwe di stran en min de 
dibinin. Wekbevbüna hestan, di navbera me de pi
reke çedike. 

Di gotinen stranen te de gelek qaliben kurdewart he-

ne, han ji ku. sade wergidirin 
ü van qaliban digirin bikar 
tinin? 

H işe min her li ser axaf
tina rojane ye. Heri zede ji 
di dema sohbeten nas ü 
dostan de ez dibim kaşife 
zimane xwe. Gotin e 
tegihen ku ji min re balkeş 
ten ez dinivisim. J i heleke 
de ez bi ve yeke navbera xwe 
u zimane zikmaki xurt ii 
zindl digirim. Di van ba
jaren mezin de, muzikna v

gina heri xurt e ku em pe bi 
zimane xwe re tekiliye dati 
nin. Muzike ez ji bi zimane 
kurdi ve giredarn n min di 
vi wari de misyonek girt ser 
milen xwe. Disa di malhata 
min de bi gişti kurmanci ii 

dimili te bikaranin. Di axaftinen navmalbati de, ez di 
kemine de li benda gotinan diminim. Mesela carelô 
meta min got "tişte çii. mede dü", bi ve gotine re çi
ruskeke di mejiye min de şewq da u min got: "tu bi 
xer hat jiyana nü". Dixwazim ve bibejim. ciwan dema 
ku ve dewlemendiya di gotinen stranan de diliinin 
ferq dilin ku li mala wan ji ev peyv ten bikaranin, 
lewre xwe di gotinan de diliinin n his dikin. 

Stranen te miravan dike na va meıankoliye ... 
Em mileteki hestiyar in. Di nav gelek mileten roj

hilati de de ev beye. ]i gelek aliyan ve em hatin çew
sandin. Hin ji bi saziye xwe ve, bi zihniyeta xwe ve fe
odalite di jiyana me de ye. Em di bin feodaliteye de 
eciqine. Hin em ji wir xelas nebüne, em xwe di nava 
rastiya bajer de dibinin. Tesira wan tiştan tevan heye. 
Bele insan kesayetiyek hestiyar e,le em ji her coxraf
ya xwe ü ji b er di ro ka xwe. hin zedetirin hestiyar in. 

Navek nikarim le bikim, le dibejin di stranen 
min de melankoliyek heye. Belki ji ji her kesayetiya 
min e. Ez wiha bibersivinim; tekiliyen min en mal
batı hin ji xurt in. Em her diçe ji hev qut dili in, tra
jediya kurdan ji dikeve ser. Ev j1 di muzika min de 
dibe melankoli. 

Tişten ne tişt hatine sere kurdi. H un er her li der
dora temayeke diçe te. Huner bi sedsalan e li dor he
man temayan digere le bele em di her serdemeke de 
van temayan bi bikaranina a.mürinen nO. derdixinin 
hole u di vir de pirsa bingehin ev e ku em çawa ve
dibejin. ~ 
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1+ Ttroı 

KEKOAZAD 

Bir süredir Türkiye· de il il dolaştın 

lan bir tren var ... Okul gezisi gibi ... As 

lında bir ~proje" adıyla raylandırılmış. 

"Ee" diye sorabilirsiniz ... Treni raylandı-

np yolculuğa çıkaran Hürriyet gazetesi .. . 

··Eeeeee "nizi biraz daha uzatabilirsiniz .. . 

O halde sıkı durun, hatta kemerierinizi 

bağlayın ve kafanızı iki elinizin arasına 

alın ... Lakin hafıza Iabiren llerinizde bir 

"türbülans" ihtimali çok yüksek. .. Zira bu 

projenin adı, "Hürriyet Gazetesi ve lnsan 

Haklan Evrensel Beyannamesi ··ı 

Evet, şaka gibi degil mi? .. 

Ak ve kara gibi ... 

Ertuğrul'un da Mandela olma 
ihtimali ! 

Ama ne var ki bu ~satılık dünya"da, 

her şey satmaya ve satılmaya. kar oranla 

rına endeksli olunca, birbirleriyle hiç 

alakası olmayan şeyler, aynı küfeye ko-

nu labiliyorlar işte .. . Ve bunda hiçbir he is 

görmüyorlar. "Reklamın kötüsü olmaz·· 

denilmiş ve çılulmış yola ... Ama utanma 

duygusunun en küçük zerresini taşıyanın 

bile yüzünün klZaracağı bir du1·um var or

tada. Ama bunlar utanmıyor olacaklar ki, 

böyle bir ··Gece Yarısı Expresi"yle çık

mışlar yola. 
Neden mi? 
Projenin dayandınldığı fikre baka

lım ... 
İnsan Hakları Evrensel Beyanname

si'nin kabul edilişinin 60. yıldönümü ile 

Hürriyet gazetesinin 60. yıldönümü aynı 

zamana denk düşmüş, tesadüf etmiş. 

(Aslında bu tesadüf yerküremizin güneş 

etrafındaki 365 gün 5 saat 48 dakikalık 

hareketinden başka bir şey degildir. 365 

gün bir yıl eder bildiğiniz gibi. Arta kalan 

5 saat 48 dakikalar ise 4 yılda bir, yakla

şık bir gün ediyor. Bu nedenle 3 yıl sü-
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reyle şubat ayı 28 
gün. 4'üncü yıl ise 
29 gün sürüyor. Bu 
ilkokul bilgileri
mizden sonra, bu 
tesadüf, sözgelimi 
Ertuğrul Özkök'ün 
doğum gününe 
denk gelse, büyük 
ihtimal, kendisini 
Nelson Mandela fa
lan zanneder her
halde!) 

İşte bu ak ve ka
ra kadar birbirlerine zıt iki şeyi. bu tak
vim çakışmasından dolayı bir projede 
yan yana kullanıyorlar ... Beyannamenin 
neredeyse tüm maddelerine hale! getir
diklerini unutarak hem de ... Kalemşor
lerini de yanlarına alarak "ÖZGÜRLÜK" 
dağıtıyorlar, uğradıkları istasyonlarda ... 
Etkinlikler düzenleyerek. Kars'tan Edir
ne'ye ... Etkinliklerio ana başlıkları ise 
"insan hakları", "şiddetten uzak yaşam", 
''farklılıklara saygı. ayı·ımcılığa son" vb ... 

~---~...,... 

TOrkiye ~ 
TOrklerindir 7 EylUl 2006 Perşembe 

Ne güzel değil mi? 
Ne şık konu başlıkları! 
Tam Hürriyet' e yakışır cinsten! 
60 yıldır Hürriyet'in ara, ana, hiçbir 

istasyonuna ugramamış, bir kez bile ko 
nuk edilmemiş başlıklar ... 

Kampanya 'ya verdikleri isim de doğ

rusu oldukça etkileyici: "Hürriyet hakkı 

mızdır!" El hak, doğrudur. Uğruna ne be
deller ödenen hürriyet (özgürlük), hep 
bunların hakkı oldu. 

Şimdi de sıra insan haklarını öğret
meye gelmiş demek! 

Dünyanın insan haklan ihlallerinin 
en çok yaşandığı bir ülkede, bu ihlalleri 
hep görmezden gelen bir gazete tarafın
dan ve de ihlalierin en fazla yaşandığı bir 

bölgeden başlatıldı 
yolculuğa. ''kara" 
tren... Kars 'tan. 
yani Doğu'dan ha
reket. .. Kara mizalı 
gibi bir şey işte ... 

Bu projenin tek 
bir gerçeği vardır. 
O da tüm Ti.lrk:iyel i 
halklar ile (kendi 
FAN CLUB'çüleri 
hariç) dalga geçili
yor oluşudur. 

Tirajı kadar, hak ihlali 

Evel 60. yılını kutluyar Hürriyet ga
zetesi ve 60 yıldır da bu beyannamenin 
içeriğini ihlal ediyor. 60 yıldır logosunun 
altında "Türkiye Türklerindir" parolasıyla 
çıkan bir gazetenin ismi ile İnsan Hakla 
rı Evrensel Beyannamesi'nin biı· arada 
kullanılması kadar absürt bir şey olamaz. 
Sadece bu parolasıyla bile Hürriyet. be
yannamenin ikinci maddesini her günkü 
tirajı kadar ihlal etmektedir. (Türki-

Kurucusu: Sedat Sımavi 1896-1953 Fiyatı: 35 YKr (KKTC: so YKr 

ye'nin en çok okunan gazetesi oldukları-
nı da iddia ettiklerini düşünecek olur-
sak. .. ) Buyrun siz gerisini hesaplayın ar-
tık..' 

İnsan Hakları Evrensel Beyanname
si'nin 13. maddesi ''seyahat etme öıgur

luğü"nü içeriyor. İşte bu seyahat etme 
özgürlüğünü. Hürriyet gazetesi de bu 
"Gece Yarısı ExprcsCyle kullanıyor her
halde! 

Ama bakınbeyannamenin 20. madde
si de ne diyor: 

.. H erkesi n sil4hsız ve saldınsız toplanma 
ve gasteri. yapma hakkı vardır. " 

Olur a, bu tren bir gün sizin şehrinize 
de ugrayabilir ... 

Hakkınızdan vazgeçmeyi n... ~ 
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Türk'ün Türk' e diyeceği var! 

EYLEM YıLDIZER 

"197 O 'lerde birKürt sorunu olduğundan çok ·doğu so

runu' olarak algı.lıyordum. 197 4-yılında yazdığım 'Türki

yeli halklar· adlı bir yazı nedeniyie 3 buçuk 

yıl ceza aldım. Duşünün ki o dönem Kürt 

bile diyemiyordunuz. DiL sorunu yok

muş gibi gelirdi. 12 Eylül 1980 askeri 

darbesinin ardından yurtdışına çık

mak zorunda kaldım. /992'de Türki

ye 'ye döndügürnde doğu sorununun 

Kürt sorunu olduğunu anladım. Kürt so

runu dilden tutahm kül ta re kadar kap 

samh bir sorun. Şemdinli olaytannın ardın -

dan oraya geniş bir heyetle birlikte gittik. 

Orada 'Biz canavann kuyruğunu 

yakaladık. Sıra sizde. Birlikte 

çekelim· dediler. Kürtler sorun

lannı çok açık. net ve anlaşılır 

bir dille anlatıyor. Lice'de katıldığım 

bir etkinlikte oradaki dağlan n ne ka

dar gü.zel olduğunu ancak çıplak oldu

ğunu söyledim. Bunun üzerine bir Kürt 

arkadaşım. 'Dağlanmız yakıldığı için 

bu şekilde· diye slJyleyince. ben söyle

dikLerimdem utandım. Kürt sorunu 

artık benim meselem oldu. Genel insa

ni bir miicadelenin ötesinde yürekten 

hi~settiği.m bir mesele halini aldı . .. ı 

Bu sözler. Us Yayınevi , lsveç İs

tanbul Başkonsolosluğu, Kamer 
Vakfı , Diyarbakır Sanat Merkezi ve 

Egitim Sen Diyarbakır Şubesi'nin 
ortaklaşa düzenledigi 'İki Dil Bulu

şuyor' konulu etkinlikten alıntılan

dı. Sözlerin sahibiyse, Lis Yayıne

vi'nin Mor Mühürler dizisi kapsa

mında Kürtçe olarak basılan Madrit 'te Olam kitabı ay

nı etkinlikte tanıtılan Türk yazar Oya Baydar. Şimdi

ye dek romanlarında işlediği siyasal sorunlar ve fikir

ler le çokça tartışılan Oya Baydar, son derece samimi 

buldugum bu sözleriyle Türk aydının Kürt'e dedikle

ri ve diyebilecekleri üzerinde düşünmeme neden ol

du. Toplumsal hayatın ve bu hayattaki gelişmelerin 
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bir yazann düşünce dünyasına etkilerini de gösteren 

bu sözler, peki düşünce dünyası edebiyata. sanata na

sıl yansıyor sorusunu da beraberinde getiriyor. Bay

dar'ın son romanı Kayıp Söz, bu konuda tartışmayı 

ilerietebilecek bir basamak sunuyor. Kayıp Söz, 

Türkiye' de Kürt sorununun siyasal ve sosyal etki

lerini, bireyin çıkmazları üzerinden tartışmayı 

başaran bir roman. Elbette, Kayıp Söz de soru

nun genel kapsamına taşındığında pek çok ek

siği banndıran, sosyal gözlem ve toplumsal çı

kannıları bakımından eleştirilecek bir roman. 

Fakat açıktır ki, hiçbir roman ele aldığı 

toplumsal sorunu tüm yönleriyle 

ortaya koymak ve hatta dört 

yanı marnur bir Çö7.ilm öner
yükümlü değildir. Za

edebiyat toplumsal ve si

yasal eleştirilerini politikanın ge

rektirdigi argümanlarla değil kendi 

dinamikleriyle ortaya koyar. Hele 

de bugün yaşamakta olduğumuz 

Kürt sorununun yakıcılığı ve bu ek
sendeki kampiaşmalana derinligi

ni göze alacak olursak, edebiyattan 
beklediklerimizi bir kere daha dü

şünmek gerek. 

Kürt'ün Türk' e dedi ği. .. 

Türkiye' de son yıllarda aydınla

rın özellikle Kürt sorunu üzerine 

bildiriler hazırlayıp kamuoyuna ya 

da çeşitli kurumlara sunmasına sık

ça şahit olduk. Farklı mesleklerden 

ve milliyetlerden aydınlar artık bu 

sorunun çözülmesi yönünde ka

muoyu oluşturmaya da devam ediyor. Bu girişimler 

kesin ve agnsız bir çözüm getirmiyor elbette, fakat 

Türkiye'nin demokratikleşmesi yolunda belki küçük 

ama önemli bir duyarlılığın varlığına işaret ediyor. 

Yer yer. bu girişimlerin ardından, sunulan bildi

rinin ya da bu etkinliğe katılanların kapsamı ve sami

miyetiyle ilgili 'şüpheli' ve güvensiz yorumlada da 
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karşılaşahiliyoruz. (Sözün burasında ister istemez 
·aydın' sıfatının bu minvalde nasıl yıpratıldıgına, ·ay

dın'lık kavramının TUrkiye'deki halklar açısından 

hangi hassasiyetleri yarathğına dair bir parantez aç
mak gerekiyor. Özellikle Kürt sorununa dair Türkçe 

yazılarm yayınlandığı internet sitelerinde, TU.rk ay

dını'nın en hafif tabi rJ e basiretsizlikle itharn edilişi 
ne çok sık rastlıyoruz. Belli olay ve olgular kapsamın

da açık yUreklilikle sürdürülebilecek olan bu tartış

ma, maalesef çoğu kez kurunun yanında yaşı da yak
ma kayasına saplanıp kalıyor. Üstelik de halklar ara
sında kışkınılan düşmanlık hislerinin inceden bir 

güvensizlik harmanıyla 'aydınlar' cephesine de yayıl

masına sebep oluyor. Fakat meselenin bu yönüne da
ir akıl yürütsem de, bu konuda söylenecek sözü KUrt 

aydınlarına bırakma yı yegliyoru m.) 

Başa dönelim. Oya Baydar'ın açıklaması da kimi 
çevrelerce küçümsendi, "aman canım, şimdi mi fark 

etmiş. bizim kaç ytllık mücadelemizde neredeydi ... " gibi 

yorumlara konu oldu2. Kürt demenin yasak oldugu 
yıllarda değiliz evet, ama Kürt sorununu bir şekilde 

sahiplenenleri acımasızca eleştirmeden önce düşü

nülebilecek birçok etken var. Aydın olmanın, ülkesi

nin sorunlarına dair hiç değilse insani bir ilgi göster
ıneyi gerektirdiğini kabul etsek de, KUrt sorunuyla il

gili açıklama yapan herkese Orhan Pamuk çerçeve
sinden3 bakmak zorunda mıyız?! 

Türk'ün Kürt'e ettiği 

Yukarıda ele aldığımız örnekten yer. olay ve isim
leri değiştirerek pek çok örnek türetilebilir. Ortaya 
çıkan sonuçtan söz etmek gerek oysa; TUrkler ve 

Kürtler arasında estirilen kin rüzgariarına karşı ede
biyattan, sanattan, bilimden yeterli yanıt gelmiyor. 

Türk aydınların Kürt sorunu karşısındaki tavrının 

yetersizliği değil aslında bu sonucu doğuran, çünkü 

örneğin Türkiye Banş Meclisi yaptığı her toplantıyla 
çok ses getirdi, gerek Kürtler gerekse Türklerin ileri 
kesimleri bu girişime gereken önemi verdi. veriyor. 
Ama maalesef her girişim bu kadar destek bulmak bir 

yana, inandırıcılıgının sorgulanması sürecinde eri
yip gidiyor. Bir de 'tanınan aydın-tanınmayan aydın' 

meselesi var ki. bu iyice çözümsüzlüğe tuz biber eki
yor. Hal böyle olunca. artık Kürtlerle ilgili konuş

nıaktan imtina eden aydın sayısı da artıyor. Özellikle 
Türk aydınları, hem Türkler hem de Kürtler tarafın

dan yalnız bırakılmaktan korkuyor bir yandan da, 
çünkü ne dersek diyelim 301'lerin , ideolojik linçle

rio ardı arkası kesilmiyar bu memlekette. 
Öyleyse deyip, konuyu bir basamak daha ileriye 

taşımal'ta fayda var. Kürt sorununu Kilrtlerin haliha
zırda var olduğu alanlarda tartışmalctan bir adım öte
ye geçilemez mi? Yani. Türk aydınları üretim alanla
nnda, Kürt sorununu daha derinden ortaya koyacak 
çalışmalara imza atsalar. onları anlama ve doğru de-
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gerlendirme gayreti artar mı acaba? Bugüne dek de 
mokrasiye bakışını eksiksiz bir şekilde her ürününe 
yansıtan edebiyatçı. sanatçı ve bilim insanlarının sa
yısı artsa. örneğin kendi Kürtlüğünü reddetmek için 
Türkçulüğan Esaslan'nı yazmış olan Ziya Gökalp'in 
karşısına koyacağımız sosyolojik araştırmaları artık 
parmakla sayamaz olsak. Kürt tarihini inceleyen 
Türk bilim insanları olsa. Türk aleurlarına Kürt me
selesini anlatmakta tereddüt etmeyen yazarlarım17. 
çogalsa ... Kürtlerle ilgili kitap arayanların seçenek
leri sahte mu hal if Tuncay Öt~kan' ın CIA ve Karıler ki 
tabından başka şeyler olsa, yayıncılar Kürtlerle ilgili 
kitap bastıkları için yargılanınca Türk aydırılarının 
sesi daha gür çıksa ... 

Meseleyi tek boyutuyla ele almak ve sorumluluğu 
ortada bırakmak adına degil ama. bir şeyin adım 
koymak için söylediklerimizi bir parça daha yaptık 
lanmıza katsak, canavarın kuyruğu nu çekmekte daha 
çok fayda sunabiliriz galiba. Kürtlerin sorunlarını 
sadece İstanbul'da, Ankaı·a'da tartışma.ktansa. bizzat 
Kürt illerine gidip gerçekliği kendi gözlerimizle 
görmek konusunda daha cesur davranmakta da fayda 
var tabii. Demokrasi İçin Aydınlar Birlibii'nin bildiri
sinde, "Özgar bir danya için ö-zgür bir ülke yaratmalt 
yız ... Ya nındaki tutsaksa sen özgür olamazsın ... " d eni
liyor ya. yanımızdakinin özgürlüğü için aklımız. 
emegimiz, ürünümüzü ortaya koymanın zamanı geç
miyor mu? Türkiye Baıış Meclisi'nin 30 Agustos Barış 
mitinglerinde kUrsUden bize seslenecek olan Türk 
aydınlarının sesi Kürtlerden çok Türklerin 1.-ulağına 
ulaşma lı. Hani çokça söylenir, Kürt meselesinin asıl 
sahipleri Türklerdir diye. konuyu asıl sahiplerine 
iletmekteki eksikleri tanışmanın ve gidermenin tam 
zama m degil mi? ıW 

DİPNOTLAR 

1 Cüıılu.k Evrensel gazetesi. 04.02.2008. 

2 Yazar Tülin Tankut da, izledigim bir söyleşisinde dil ve kültUr 

öıgürlOgünden söı ed ı nce dınleyicilerden biri tarafından "30 
yıldır neredc)'dınız?" diye eleştiri l mişti . Jloeyse ki Tankuı. bu 

eleştırıye şımdıye dek demokratikleşme mticadclesindc yap 

ttklanndan örnekler verip. eksılJeri ıçin af dileyerek yanıı 

vermişti. 

3 Orhan Pamuk Torkiye'de öldurülen Kürt ve Ermenilerle ılgilı 

açıklamasından sonra (malum 'Ergenekoncu-ulusalcılık' tay 

fasının dışındaki) l..ımi aydınlarca da 'samımıyetsi:ılıkle' eleş

tırilmı~. fakat Ubrradıı:;ı ge ncı saldırılann yogunlugu karşısında 

bu rll'ştiriler bı ral daha geri planda kalmtştı. Hakkında açılan 

dava, aldıgı tehdıtlcr ve olayın kendisi hAla konuşulsa da Pa 

muk'tan bu konuda bir başka açıklama da.ha duymamış olma

ınız. bu eleştirileri yl'nidcn hatırlamamıza neden oldu. 
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Zirnan hehesti ye! 

DIJWAR ÜSKAN . 
------------~~-- -----------------------------------

"Bi rasti ji qey ev dinya li ser qiloçe gaye Cı xwede 
dizane ev ga ji ne gaye, mange ye; le ez dibejim ev din
ya li ser qiloçc golika ku nfı ji maka xwe çebüye ye! Ya 
rehi star! X wed e min bistirlne! Ma xwede we ji ku dere 
ji düaye feqir fı helengazan wext h iliine ku min histi 
rine! Ez dizani m di gore de ji star hi sere min nakeve. 
Hew tiştek ji min re maye ew ji: rev! Dive ez qeytanen 
reh ı1 cane xwe hişk giredim fı birevim ı1 birevim ... 
AxxxXwedeyo! Bexwedeyo! BeX\vediyo! Yetamo! Kor
dündeyol Malmtrato! Tu hcvale xwe ü van tiştana yi? 
X wediye te tune ye. ger xwediye te hehfıya ... " 

Evdişo. ji nişke ve seki ni. zimane wi nema geriya 
ku peyvek din li van peyven ~:we zede b ike. Pir avet i 
bı1 Xwede. pirrrr. Ji xofa X wed e tirsiyabü. 

Il 

Li gund. beri fitare hinek malannane firne, hine
kan şekir. hinekan ji xurme li clranen xwe belav kiri-

hfın. Bişev ba nehatihü, ker neziriyahün fı kfıçik nere
yiyahfın. Beri id ya biçük hi çend roj an hfı, dibe ku şe
va leyletul'qedre bü. Di we şeve de nezili sihore Evdi
şo hatihfı dinyaye. Pirik li welidandina wi heyirihfın fı 
ji ho wi tek hihin, pir di her wi de dahfın. H eya ew we
lidandihfın dest, ling ı1 tiliyen wi giştik şikandibfın! 
Cava ku pirik çav li hestiyen wi ye zer, en ku di çerme 
wi re dahfin der. ketihfın deve wan çı1hfı paş guM w an. 
Ewili han meleye gund kirihfın. M ele gotihfı: 

''Ev nişaneke qiyamete ye. Min beri nihahi du-se 
sal here di xewna xwe de ditihfı ı1 ji her ve yeke jl jinen 
hi halekı pir bala min dikişandin." 

Mele deve xwe xistihCı guhe Evdişo fı hubü piste 
pista wi, du re bere xwe dahfı de Cı have wi fı di nava 
waq waqa Evdişo de ji w an re gotibi.ı: 

"Biraqe nave wi Evdila be!'' 
Du re. han muxtare gund kiribun. Muxtare gund ji 

nimeja sihehe heya beri nimeja nivro bi zore dest, ling 
fı tiliyen wi cebirandihun. Le. weki her tişte dişke il 
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nema dibe weki bere dest, !ing fı tiliyen w ı: ji nebübOn 

weki bere. Evdişo di keliya ku hatibü dinyaye de xil

met bCıhu. Bi ser de jJ topa wi li nava gund teqiyabu. 

H eya dine gund ji bi ve yeke hesiyabu: "Evdişo, sindo

qa zeran e". Dine gund, hey li do ra vi gunde li ser din

yaya ku li ser qiloçe golika ku nu ji rnaka xwe çebuye, 

çirefit dida xwe, war wara wi bu u digot: "Evdlşo sin

doqa zeran e. Evdişo sindoqa zeran e ... !" 

lll 

De Ci bav, xwişk u birayen Evdişo ji wi pir hez di

kirin, ne ku je h ez nedikirin, le Evdişo sindoqeke zer 

bu ü parastina sindoqa zeran jt ne kareki hesan bU O 

veya hane ji wan ziverandibU. Çiqas sere xwe pe me

zin bikirana jl dile wan tep fı rep bU. Gundl ji roja Ev

dişo çebCıhü u pe ve her ye k bübıin w eki küçikeki har. 

Gava çav li wi diketin her yek kul me k girez ji deve wan 

diheriki. 
Cirane mala Evdlşo, Xelefe Üse digot: 

rl..aw aneka mirov biçuya Evdişo birevanda u li ser 

muristana gergerikan li ser pişte girebidana han 

gergerikan bikira il bigota: "Ha ji we re vi lawike xwe

şik, goşte wi ji we re fı bestiye ~ ji me re'' bi nod u neh 

mishefen reş we ji min re di cixareyeke de biguravtana. 

Rojen Xelefe Ose yen şivantiye hatibOn bira wi. 

Ma hi n dik cari küsi 1 i ser müristanen gergerikan ber

meqlCıh kiribfı fı qalike wan kiribtl zengil Ct xistibı1 

stüye herane xwe ye serzer n bizina xwe ya kol. 

Bave Evdlşo, li ode fı di cimeatan de carna egala 

xwe dixist nava çave xwe. radibfı ser kab u niveke, şi

va xwe ya hezran li erde dixist ü digot: 

"Ez have Evdişo me! Ez ebavan ji wan re çekim! Ez 

ewan bik ... !" 

Di ya Evdişo ji li ser tenura n, li der ü do ra xwe. ga

va ew tl jinen gund en fesad teketana qirika hev ü ji 

tişten ku behs dikir bawer nekirana, mirov digot qey 

Evdişo Meke' ye Cl sere Wl ji Kabeya piroz e. Diya wi 

digot: "Hema bi sere Evdlşe min büka mala Heci 

Zibere Te ha qiz dernek. .. " 

Gava bi sere Evdişe xwe sond dixwar, singa we ji ya 

beqeke behtir dinepixl. Her mirişke nikaribü heka 

zer bikira! Ve dinyaya li ser qiloçe golika ku nüji ma

ka xwe çebüyi, hingi ji Evdişo re li çepikan dixist, dev 

ü bevila çepikan hati.bü şikandin. kefa destan, dile 

Evdişo btl. 
Evdişo. pişti demeki direj bedengiya xwe xera kir 

n got: 
"Ez küpe zera me! Ez küpe zera me! Ez kape zera 

me! Ez küpe zer ... !" 

Çawa gava jinek bedew şev nive şeve li kolanen 
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bajareki mezin bi ten e di mine ü bedewiya we le te xe

zebe, Evdişo ji bestiyen wl le hatibün xezebe, li ve 

dinyaya li ser quloçe golika ku nil ji maka xwe çebüyi. 

Evdişo hingi gotibtl: "Ez küpe zera me. ez küp ... !" 

Edi ne peyva "ez"e. ne peyva "küp"e üne ji peyva 

"zer"e ji wirebi wate btl. Wateya van herse peyvan ji 

bo Evdişo demeki kurt miçiqibtl. Zirnan behestı: bO. u 

veya ji zirnan dikir weki hunera deste hunermen

deke/i ku we tu cari nemiçiqe. Hunermende/a mezin 

ma cihan giştik ne bi peyveke afirandibü fı ji her ku 

zimane wi/e ji behesti bU, le çiıhfı. an na kare dinyaye 

li ser quloçe golika ku nil ji maka xwe çebıiyi, çi bil? 

IV 

Evdişo ji nişke ve got: 

"Law! Ez li ve dinyaya li ser quloçe golika ku nu ji 

maka xwe çebüye, li çi digerim, haho gidiyano! da ü 

stend ... hey hebU sCice diya wi bil.·· 

"Hey bebave! Serbave! Binhave! Hela te gon xwar, 

te gon xwar Ci te min di hundire xwe de mezin kir. 

m ez in kir, he la ev te ji bo çi min ji bihuşta xwe qewi 

rand. Min ne wek1 Adem bi ya mar, ne ji bi ya Hewa 

kir u min ne tişteki herarn xwar, ne ji vexwar. Te çi 

dixwar min ew dixwar. te çi vedixwar, min ew vedix

war. ger min guneh kiribe ew ji gunehe te ye. Dayeee! 

Bebavaserbavabinbave!., 

Tişten ku tek diçün dihatin ziman, li ve dinyaya li 

ser qiloçe golika ku nil ji maka xwe çebilyi! Evdişo, li 

b er baye fisa golikeki ku nü ji maka xwe çebüyi diçuı1-

a ı1 tek diçu. 
Evdişo, bi bin tiştan hesiyabü. Ma kı:jan mirove 

?.ana bextewar bü! H iş yari berpirsiyari bfı! Rasti gaye 

zike mirovan. derew ruja leva jiyane bil! 

Rebene Evdişo nema weribü bijiya. ya balkeş ne

ma weribü bimraya, yan ji xwe bikuştaya. Ger Evdişo 

edi miriyek büya fı meyte wi di bin heft tebeqeyen 

erde de ji bihata veşartin, ew e wan guren duling 

meyte wi derxistana Ci eyare wi hazar bikirana. Tu 

tişten bi qimet u bi rfımet heya roja qiyamete di singa 

erde de nedisitiri. Ma bindik cari ji bo diraneki zer e 

di deve meyteki de gor hatibO.n vekirin. Gelo we çawa 

küpeki zeran di gora xwe de bitebitiya. 

Bi çi hali ha ji we wan bebaven guren duling. bes

tiyen w1 ji bin axa sar derxistana di şeveke gurxeneq 

de. Xwede te ne zane be we bestiyen wi ji ki jan bUke re 

bibaya guhar, hazin, gerden ü hinguliska nişana we fı 

zava. 
Ev dinya, li ser qiloçe golika ku nfı ji maka xwe 

çehfıyi hfı! Evdişo ji mirovek bU, le ji bo çi, ye wi ji we

ki her mirovi gava gor dihat bira wi sawa mişk ü ma-
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ran bi ser wl n edi ket! Ma çi ye wl kem bü! Gel o aqile 
ve gohka ku dinya li seı· bü. textik ü bizmarek bü! 

V 

Evdişo li xwe werqilibti ku hedi hedt ew ji hi ser 
hestiyen xwe de direile. Her desteki wl dixwest e din 
biguro. Li ber hev feq vedidand. desten wi li hemana 
hfın! Dirane wi dixwestin dev goşte hesti dorpeçk:iri
ye bike il çave wi dixwest çav li bestiyen zer en di bin 
goşt deveşartide bikeve! Zirnan behesti bü U ev din
ya li ser qiloçe golika ku nfı ji maka xwe çebüyi bü! 
Neynfık ji bestibü ü beqimetbil! ŞilfitazibU! 

W eki qarmeçiye Mikailciye xwe şaş bike, ji devla 
ewre bihare bi ber hev bine o. tofaneke bine sere 
qorziyek ve dinya li ser qiloçc golika ku nCı ji maka 
xwe çebilyi, were li sere Evdişo bikeve, ji nişke ve 
bere xwe da mal e O. çü. Gava ku di deriye mal e ye ha
kur re ket hundir ji neynfıke linge wl heta milyen 
po re wi diricifi. Ev ricifı:na wi ne ji tirsan bil. Dilv re 
bere xwe da deriye male ye başiır fı derbasi hewşe 
hü, çawa ket hewşe çave wl, bi bivire ku isa! çend sal 
e li nav zelqa mirişk fı elok:an de digeriya ket. Daqü
li bivire di nava zelqa mirişk il elokan de bü fı ra
hişte. Nizanihfı ji bo çi bil, le di dadane de kalike wı 
hatibiı b ira wi. Belkiji ji bo, ku ev bivire isa! çe nd sal 
c li nav zelqa mirişkü elekan de digeriya, ji kalike wi 
mahü. Pişti ku rahişt bivir di ling de vegeriya 
hewane. Keliya ku li hewane tfıka xwe daqurtand ji 
mithexe denge de ü have wl hate. Xwişk U birayen wi 
tev li kar bün. Ro ni di çave wi de nema bü. Çawa ket 
mithexe bivir bi hemd U bi hel li nava qolince have 
xwe xist, bivire diduyan li qote sere have xwe xist. 
Mirov digot qey diware mitbaxe her du deste xwe 
weki çarmtxa İsa her yek bi aliyekive vekiriye ü diya 
w'i ji paş ve hembez kiriye. Tirs rnix bü U gurpe gur
pa dile we, van mixana hey bi dest u linge de dikuta. 
Ku tacek bi sere we de bihata bizmarkinn dibe ku 
hiçüya ezmen li qiraxa Xwede rünişta. Le, Xwede 
nehele, ev dinya li ser qiloçe golika ku nil ji maka 
xwe çebfiyt bu! Kare pirekeke li qiraxa X wed e çi bü! 

Bivire Evdişo li hewa mahü. Pişti ku xwina have 
wl ji sere bivire wl heriki ü dilopa sise ü çara ket 
xware, gavek hi paş ve avet. Çave wl le bO ku hibeje 
~da ye min hürik hüriki b ike u texe zike xwe" le di ya 
wi çardin go n xwarihü. 

Gelo dinyaya zike de ji li ser qiloçe golika ku nü 
ji maka xwe çebuyt bü? ~ 

*Ev çirok di Pı!şbaıiya Çi ro kan a Qala Aşriye Bike de ku kova ra 
Tiroj O. Evrensel Kulture bi hev re li dar xistibO de bii 
duyemtn. 
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GAP EYLEM PLANI 

NE KADAR GERÇEKÇi VE SAMİMİ? 

CELAl BEŞ1 K Tl: PE 

"Bu danyada her da im hiçbir şeyi oLmayaniann yanında o!a

ca8lm.: kendilerinden o h.ıçbır şeye sahıp olmamanın huzuru bile 

esirgenen ınsaniann ynnın.da. Hiçbir şeye sahip oLmamaktan h u

rur çı.karmak, bir dıı.nya ta-Savvurunun sözeasıl Jnpar in sam ... " 

Feckrıco Carcia Lorca 

ı 970'li yılların kalkınma planlarında ~ Aşagı FrraL 
Projesi '' olarak tanımlanan, sonraki yıllarda coğrafi 
sınırları genişletilerek "GAP" olarak adlandırılan 
proje, AKP Hükümeti'nin bir süre önce açıkladığı 
GAP Eylem Planı ile yeniden tartışılmaya başlandı. 

Beş yılda bitirilecek GAP projesi ile bölgesel kal
kınmanın sağlanacağını söyleyen hükümetin açıkla 

dığı eylem planı ne kadar gerçekçi ve samimidir? 
Öncelikle. GAP projesiyle bugüne kadar yapı lan 

yatırımların bölgede ekonomik bir gelişme sağlayıp 
sağlamadığına bir göz atalım. Gf.P için ne iddia edil
miş, neler söylenmişti? 

Güneydoğu Anadolu Projesiyle (GAP) aslında 
bölgesel azgelişmişliğin yarattıgı. sorunları ortadan 
kaldırmak için yerel kaynakların harekete geçirilerek 
ekonomik etkinliğin arttırılması amaçlanmıştı. Kal
kınma ve planlama dönemine özgü bir çerçevede ta 
nım1anan GAP'ın "çok sekıorlu ve entegre'' bir özelliği 
olmakla birlikte, bölgesel kalkınmanın genel olarak 
kapitalizmin bütünlüklü yapısı içinde formüle edil
mediğini vurgulamamız gerekiyor. 

GAP'ın henüz Aşağı Fırat Projesi olarak tanım

landığı ı 970'li yıllarm kalkınma planlarında, ''Proje
nin. bolgede yapılacak etkin bir toprak reformuna koşut 
olarak gerçekleştiTileceği" vurgu la nmış, bu hedefleri 
öne çıkarıhruştır. Aşağı Fırat Projesi, Bölgenin sade
ce dört ilini kapsayan bir projeydi. Bu hedefler ger
çekleşmiş midir? Bölgede yaşananların hedeflenen 
amaçların çokuzağında seyrettiğini görüyoruz. 

Urfa usulü toprak reformu! 

Öncelikle Urfa deneyimi ni. yani Toprak ve Tanm 
Reformu Yasası'nın yürürlüğe girdiği. 23 Haziran 
ı 973 tarihi ile yasanın yürürlül.-ten kalktığı lO Mayıs 
ı 978 tarihi arasında yapılanları bilince çıkaralım. 

22 TlrOj 

Toprak Reformu Yasası'na göre, Urfa ili pilot bölge 
ilan edilmiş ve reform uygulamasına bu ilden başlan
mıştır. TMMOB Harita Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı olduğıını dönemde. Odanın 3-4 Ma
yıs ı 978 tarihlerinde Ankara'da düzenlediği. Toprak 
Reformu Kongresi'nde; Türkiye'deki toprak sorunu 
ve toprak reformunun çok yönlü değerlendirilmesi 
yapılmış, Urfa bölgesindeki reform uygulamaları ve 
sonuçları tüm boyutlarıyla incelenmiştir. Urfa dene
yiminin sonuçlarını kısaca özetleyel im: Bölgede önce 
tapulama çalışmalanbaşlatılmıştır. 'Crfa'da tapulanan 
ı6 milyon 600 bin dönüm arazinin 8 milyon 525 bin 
dönümü, 766 sayılı Tapulama Yasası'nın zilyetlikhü
kümleriyle büyük toprak sahiplerine tapulanını ştır. 

Bir yandan topraksız köylüyü toprak sahibi yap 
mayı amaçlayan bir girişim, öte yandan kökleri Os
manlı İmparatorluğu'nun eski dönenılerine kadar 
uzanan geçici zilyetlik haklarını, yüzlerce yıl sonra 
mülkiyet hakkı için esas kabul eden ve buyük toprak 
sahiplerini güçlendiren bir uygulama. Bunun, devlet 
arazilerinin büyük toprak sahiplerine önce tapulan
masıru, sonra da köylüye toprak dağıtımı için aynı 
arazilerin büyük bedeller ödenerek devletçe satın 
alınması sonucunu getireceği ortadadır. 

Reform uygulaması adı altında Urfa'da öncelikle 
gerçekleşen de bu olmuş ve büyük toprak sahipleri
nin ele geçirdiği araziler daha sonra kamulaştınlmış
tır. Büyük toprak sahiplerinden ı milyon 620 bin 
dönüm arazi kamulaştırılmıştır. Diğer yandan. 4 7 
köyde 230 bin dönüm arazi 1218 aileye dağıtılmış 
olup bu ailelerin nüfusu 5539'dur. Oysa toprak iste
minde bulunanların sayısı 76 bindir. Toprak dağıtı
mından yararlanan aileler de daha sonra topraklarını 
işleyemez hale gelmişler. kamulaştırılan ancak dagı.
tılmayan araziler ise toprak ağalarına iade edilmiştir. 
Urfa deneyiminin sonuçları bunlardır. Reform uygu
laması adı altında topraksız köylünün umutları larıl
mış. gelecekleri bir kez daha ellerinden alınmıştır. 

GAP ile başlatılan süreçte de bölgede bir gelişme, 
bir kalkınma yaşanmamıştır. Bölge daha da gerilemiş 
durumdadır. Çünkü Bölge ekonomisini göz önüne al-
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dığım17da, bölge ekonomisi tarım ve hayvancılıga da 
yalı bir yapıdaydı. 

Bölgede yıllarca yaşanan çatışma ortamı ncdeniy 
le binlerce köyün boşaltılması sonucu milyonlarca 
insan yerinden ve yurdundan zorla göç ettirilerek 
üretimden ve doğal yaşam ortamlarından koparıldı. 
i nsanların üretimden koparılması. mera ve yaylala 
rı n yasaklanması. tarım alanlarının kullanılmaz hale 
gelmesi sonucunda insanlar hem üretim dışı. hem de 
işsiz kaldı. Köylerindeki tarım alanlarında, mera ve 
yayialarında kendi kendilerine yeterli bir yapıyı 
oluşturmuş olan göç magdurları. sığındıkları kem-

lerde insani 
ihtiyaçlarını 

bile karşılayamaz hale getirildi. Üretim damarları 
kesilmiş milyonlarca insan yoksunluk ortamlarma 
terk edilmiş. gelecekleri de ellerinden alınmıştır. 
Bölgenin tarım ve hayvancılık başta olmak üzere tüm 
ekonomik yaşarnını altüst eden bu uygulamalar tüm 
ülke ekonomisini de ciddi olarak etki l emiştir. 

Bu tabloya. bölgedeki et kombinalarının, süt fab 
rikalarının özelleştirilmesi. başta TİGEM arazileri 

olmaküzere kamunun elindeki varlıkların sermayeye 
peşkeş çekilmesi, doğada ve ekoloj ik dengede yaşa
nan tahribatlar. gıda tekellerinin genel olarak Türki
ye taruruna özel olarak GAP bölgesine dönük senar
yolarını da ekiediğimizde GAP'ı bütünlüklü olarak 
görebiliriz. 

Bütünlüklü bakabilmek ... 

Son yıllarda yaşadığımız bir sosyal olaya baktığı 
mızda o olayın hangi bütünün bir parçası olduğunu 
görmemegi bi bir eğilimin belirleyici oldugunu görtı-

yoruz. Böylesi bir yaklaşımın açı 
ğa çıkardığı olumsut luklar. ge 

nelde planlama. kalkınma ve GAP 
sorununun anlaşılmasında çok daha belirleyici olu
yor. 

Kapitalizmin eşitsizlik yaratan mekanizmasının 
aslında sadece ekonomik bir dizi sonuç anlamına 
gelmediğini. olumsuz ekonomik dinamiklerin bera
berinde politik ve kültürel bir di1i sonuçları olduğu

nu ve bu sonuçların da bir sonuç olmanın ötesinde. 

Ttroı 23 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



bölgeyi tanımlayan temel rnekanizmaya dönüştügünü 

vurgulamamız gerekiyor. 
Zorunlu göçten dolayı yerinden edilen milyonlar

ca insanın geleceği, atı 1 d urumdaki tarım arazileri n i n 

durumu. mera ve yayla yasaklarıyla bitme noktasına 

gelen hayvancılık, toplumsal yaşamda ve ekolojikya
pıda yaşanan tahribatlarm boyutları konusunda GAP 
Eylem Planı 'nın verileri nelerdir? Bölge insanının ve 

ekonomisinin uğradığı tahribatların gerçek verileri
ni ortaya kaymadan, bu sorunları önce dogru tespit 

etmeyen bir GAP Eylem Planı'yla hangi açılımlar ya
pılabilir? Bunlar yapılmadığı için GAP projesinin 
Bölgeye gelişme ve kalkınma anlamında bir şey kat
madığını: ekonomik. sosyal ve kültürel boyutları göz 

ardı eden. enerji ağırlıklı yatırımların konuşuldugu 

bir proje olduğunu söyleyebiliriz. 
Enerji yatırımlarınınyüzde 74'Unl\n gerçekleşti

rildiği Bölgede. Karakaya. Atatürk. Batman, Kralkızı. 
Dicle. Birecik ve Karkarnış. Şanlıurfa Hidroelektrik 
Santralleri işletmeye alınmıştır. Bu santrallerden 

2006 yılı sonuna kadar üretilen 2 '74 milyar kilovat 
saat elektrik enerjisinin ülke ekonomisine olan kat

kısı 16 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. GAP 
projesine 2006 yılı sonuna kadar 18 milyar dolar 
harcandığı açıklanmıştır. Bu tablo bize GAP'a yapılan 

yatırımların katma değer olarak geri döndüğünü gös 
termektedir. 

Zeugına'yı, Halfeti 'yi sular altında bırakan Bire
cik Barajı, Yap- işlet - Devret (YİD) modeliyle, yerli 

ve yabancı sermaye konsorsiyumu tarafından yapıl
dı. Birecik Barajı, Y1D modeliyle uluslararası serma
ye tarafından yapılan ilk projedir. Aşağı Fırat Proje 
si dönemi de dahil GAP projesinin planlama belge
lerinde olmayan bu proje. Türkiye'yi sömürü kori 
doru haline getirmek isteyen enerji tekellerinin ter
cihleriyle sonradan devreye sokulmuştur. Hasan -

Zf Tii'OJ 

keyf' i sular altına alacak Ilısu Barajı da bunların pro

jesidir. 
Gelelim sulama yatırımlarına: Bölgede yaklaşık l 

milyon 800 bin hektar alanın sulanması öngörülen 
projede bu alanın 260 bin hektarlık bölümüne. yani 

yüzde l4'lu.k bölümüne su götürülmüştür. Bölgedel 

rnilyon 500 bin hektarlık alan suyu beklemektedir. 
Bölgedeki sulama yatırımlarını incelediğimizde. su

lanan alanların büyük toprak sahiplerinin mülkiye

tinde olan araziler olduğunu görüyoruz. Az topraklı ve 

yoksul köylülerin işlettiği arazilere ise sulama kanal
ları ulaşmış değildir. 

Enerji ve sulama yatırımları dışında yapılanları 

GAP projesi kapsamındaki yatınmlar olarak abart
mamak gerekiyor. Devlet. Türkiye'nin her tarafında 

yaptığı veya yapmak zorunda olduğu sosyal boyutlu 

yatırımları. eğitinı, sağlık, ulaşım gibi kamu yatırım

larını Bölgede de yapmak durumunda. Bunlar Bölge

de yapıldığında GAP projesi hanesine yazılıyor. Bu 

doğru bir yaklaşım değildir. 
Gelinen noktada özetle. enerji yatırımlannın yüz

de 80, tarımsal yatınmların yüzde 14 oranında ger

çekleştiği ve bugüne kadar yapılan yatırımların Tür
kiye ekonomisine geri döndüğü bir GAP projesi var 
ortada. 

Sorunun kaynağı es geçilirse ... 

Bölgede yaşananları sorgulamayan, Tür
kiye'nin temel toplumsal sorunu olan Kürt 

sorununu göz ardı eden bir eylem plaru o lah i
lir mi? Eylem planı. toplumsal sorunların 

dogru tespitine dayanmalı ve üreteceği çö

zümlerle demokratik toplumsal bir yaşam 

için yeni açılımlar yapabilmelidir. 
GAP konusunda bütünlüklü bir analiz ya

pıldığında, 6 yıllıkAKP Hükümeti dönemin

de de bir ilerleme sağlandığını söylemek 
mümkün değH. Bu dönemde akılda kalanlar

danbiri GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan

lığı ' nca hazırlanan 2008-2012 dönemini 

kapsayan stratejik bir planın hazırlanması
dır. GAP İdaresi, 2008-2012 Plan belgesi, Stratejik 

Amaçlar ve Hedefler ile gerçekleştirilmesi öngörülen 

proje ve faaliyetleri içermektedir. Bu planın hazırhk 

süreci de, amaç ve hedefleri de demokratik degildir. 

Bölgedeki mevcut durumun doğru tespitini yapa

mayan bir planın, yaşanan sorunlara çözümler üret
ınesi mümkün değildir. İçinde insana yer olmayan, 
demokratikbir katılımı öngörmeyen bir anlayışın gi

debileceği bir yol yoktur Bölgede. 
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Halkın demokratik katılımına. banşa ve kardeşli 

ğe. demokrasiye, bilime ve planlamaya yer olmayan 
bir sistemde, hiçbir ekonomik programın insan hak 
ve özgürlüklerini kıs1tlayarak. insanlık onurunu eze
rek yükselemeyeceği, başarılı olamayacağı gözler 
önüne serilmiştir. 

Rakamların diliyle konuşma yerine tarihin ve uy
garlığın diliyle konuşmamız lazım. Bölge insanının 
insanlık dışına itildiği günümüzde. yoksullugun yal
mzca bir istihdam sorunu olmadığı, insanlık 

sorunu haline geldiği gözler önüne serilmiştir. 
Yoksulluk ve yoksullar basit istatistiki kategori
ler olarak, rakamlara ve figürlere indirgene
mez. Yoksulluğun ekonomik boyutu ele alınır
ken kullanılan 'ekonomik büyüme' , 'kalkınma', 
'kişi başına d !işe n ulusal gelir' vb. kavram ve ta
mmlamaların oluşturduğu dilin kapsamı ve sı
nırları içinde kalmak yoksullugun irdelenmesi 
ve çözümlenmesini olanaksız kılmaktadır. 

Tarih, tophını ve insanlık açısından köklü 
değişimlere gebe bir süreç yaşanmaktadır. De
mokrasi, barış ve kardeşlik temelinde yeni bir 
iklime ihtiyaç vardır. Tarihin, insamn. topra
ğın. suyun ve hayvamn ihtiyacı olan da böylesi bir ik
lim değişikliğidir. Binlerce yıllık tarihin bir enerji 
yatırımına tercih edilmediği, kültürel mirasa sahip 
çıkıldığı bir değişimdir söz konusu olan. 

Kültürel değerlere sahip çıkma denildiği zaman, 
öncelikle bu topraklar üzerinde yaşamış ve yaşayan 
halkların kültürleri üzerindeki haskılara karşı çık
mak yalnız demokrasinin bir gereği olmayıp. insanın 
geleceğine de sahip çıkmasının bir gereğidir. 

Şunu bilince bir kez daha çıkaralım: Şimdiye ka
dar. özellikle III. Plan süreciyle birlikte. tüm resmi 
kaynak ve kalkınma planı söylemleri, 'Ta.rkiye gelir 
tablosunun dengesizliginden ", "bölgeler arası gelişme 
farkından" ve "gelir dağılımındaki adaletsizlikten" söz 
etmiş, kendine göre plan ve programlar önermiştir. 

Ancak Bölgede, tüm bu tanımlama ve söylemiere 
rağmen, gelir dagılımındaki dengesizlik, bölgeler ara
sındaki eşitsizlik bu süreçle birlikte derinleşmiştir. 

Demokratik bir eylem plan ı i. çin ... 

Hükümetin açıkladığı GAP Eylem Planı'nın amaç 
ve hedefleri de aslında belli. GAP'ın 2008-2012 dö
nemini kapsayan stratejik planın amaç ve hedefleri 
ne uygun bir eylem planı açıklanmıştır. Kaldı ki bu 
planların hazırlık süreçlerine demokratik bir katılım 
da söz konusu degildir. 

GAP'ın gerçek anlamda eylem planı, Kürt soru-

nunun barışçıl ve demokratik çözümünü, demokra
sinin, insan haklarının, özgüdUlderin ve sosyal ada
letin tesisini esas alan bir açılıma sahip olmalıdır. 
Bölgeye demokratik bir eylem planı gereklidir. Bu
nun için; 

1- Öncelikle, Bölge halkının görüşlerini açıklama 
hakkına sahip olduğu, kendi yaşamlarını etkileyen 
ekolojik. ekonomik, sosyal, l.11ltürel ve politik tamş
ma ve kararlara doğrudan katılabildiği, yetki ve so-

rumluluğun yerel ve bölgesel topluluklarda olduğu 
bir demokrasiyi amaçlamal ı; 

2- GAP tarımda, sanayide ve toplumsal yapıda 
demokratik dönüşüm sağlayacak bir boyuta kavuştu
rulmalı. halkı üretim sürecine, yönetime ve demok
ratik yaşama katacak adımlar atılmalı; 

3- Zorla göç ettirilen milyonlarca insanın köye 
dönüşünün önündeki engeller kaldırılmalı , maymlı 

araziler temizlenmeli, mera ve yayla yasakları kaldı
rılmalı ve köy koruculugu sistemi tasfiye edilmeli: 

4 - Bölgede yapılacak demokratik bir toprak re
formu ile yoksul köylülügün bilinçlendirilınesi. ör
gütlendirilmesi. ekonomik ve siyasal özgürlüğe ka
vuşturulması sağlanmalı: 

5- İnsanlığın binlerce yıllık tarihini. kültürel mi
rasını ve uygarlık değerlerini yok edecek projeler ip
tal edilmeli, bölgenin ekolojik yapısını değiştirecek 
yatırımlardan vazgeçilmeli, bu kapsamda Hasan
keyf'i sular altına alacak Ilısu ve benzer baraj projele
ri durdurulmalı; 

6- Sulanacak tarım alanlarını geliştirme ve kul
lanma konusunda bilimsel yöntemler uygulanarak 
üreticiler egitilmeLi, organik tarıma geçilmelidir. 

Barışı, kardeşligi ve demokrasiyi kurmak sadece 
GAP'ı ele alarak mümkün değildir. Barış ve demokrasi 
için GAP bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. @ 

t>esıktepeı&ıotmail.com 
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( ... ) 
Söken şafaklar için barış olsun, 
Köprü için, ~p için b~! 

Toprak ve sevgilerle 
Eski türkö.yü yoğurarak, 
Kanımda doı.a,an 

Ve beni Cotfturan, 
Alfabeye b~ olsun! 
Karnımızm acıktığı sabahta, 

t için han ol ! 
~~il!!!!!!iıiJ!l 

le erin erine harı.t 
Ve ev ev ışık gibi dolaşan 
Postacıya selam, 
Sadece Rozar'i yazabilen 
Sağ~b şolsun! 
Taş~, 
Savaşçı Bolirya 'lıya barış! 
Ve de evlenesin diye barış. 

Biyo-Biyo 'nun biitftn bıçkıevlerine 

Ve en tatlı eşyası üzerinde 
İşlenıni!f bir yüreğin bulunduğu 
Viyoming'in küçük miizesi için 

Fırıncı ve sevdalan için banlf; 
Un için 
Ve doğacak tüm buğdaylar için harı.t olsun! 
Çayır çirnen arayan bütün aşklar için 
Ve bütün yaşayanlar için; 
Bütün sular, bütün topraklar için ____ _ 
Barış olsun! 
(. .. ) 

PABLO NERUDA 

(ODUNCU / MAKASÇI UYANSIN ŞİİRİNDEN . .. ) 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



DOSYA 

2. Bölüm 
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Döneminde Kürtlerin demekıeşmesi fikrini ilk dile getiren 68 'li Kemal Parlak: 

KARMAŞlK BİR ETKİLENME SÜRECİYDİ 68 
68'in Türkıye'deki özgünlügü neydı? Kürtler bu sürecin 

neresınde yer aliyordu? 

1963'te TIP'in kurulması. 65'te parlamentoya gıımesi, 

yeni fikirlerin olması. o zaman Amerikan emperyalizmine 

karşı dünya genelinde bir duruş, işçı ve patran arasındaki sı

nıfsal sorunlar sayılabılir. Aynca 27 Mayıs gibi bir darbeden 

geçen Türkiye'de, belli konularda nıspeten özgürlükçü bir 

anayasa gözükOyordu. Ama bır başka boyutuyla, bu anaya

sa da Kürtler açısından çok olumlu şeyler içeımiyordu. 

TIP'in kurulması ve işçi kesımınin daha bılınçli bir ör

gütlenmeye giımesi, politik mücadeleye katılması ile dün

yadaki gelişmeler çakıştı. Yüksek ögrenimde önemli re

foımlann olması gerektigi yönünde bir ögrenci hareketi. 

ama sadece egitım kurumlanndaki degişim ve yenileşme

yi degil, aynı zamanda Türkiye'nin yeni fıkirlerle tanışma

sından kaynaklanan, Türkıye'nin d~ışimini, daha ileriye 

dönük olmasını isteyen bir muhalefet dönemini yaşadık. 

Bu dönem, bizım bıldigimiz, daha dogrusu tahmin et

tıgimiz biçimiyle bir sosyal ist mücadele anlayışının dışında, 

ulusalcı bır çizginin de ortaya çıktıgı bir dönem. Mesela 

antı-emperyalist mücedele denirken ama aynı zamanda 

mılli güçlerin (işte ordu-asker, sivı l bürokrasi, devrimcı 

gençlik. işçı sınıfı ... ) birlikteligini savunan bir anlayış da za

man zaman boy gösteriyordu. Yani sosyalist bir çizginin 

gelişmeye başladıgı bır dönemde buna paralel olan 'milli

ci' bir çizgınin de dolayısıyla 'kanşık' bir sol hareketın var

lıgına da tanık olduk Türkiye açısından. 

Kürtler daha çok sormaya başladı 

12 Mart'ta her ne kadar toprak refoımu, anayasanın 

uygulanmasıyla ilgili birtakım talepler olduysa da, temelde 

özgürlükçü bir dünya görüşünün egemen oldugu Türki

ye'de, ki o özgürlük izafı bir özgürlük. bizim Kürtler açısın

dan özellıkle henüz net olmayan bir özgürlük anlayışı var

dı. Sosyalist hareket içerisinde Kürtlerin talepleri, Kürt so

rununun çözümüyle ilgili düşünceler, fikirler tartışılıyordu. 

Ama üniversite işgalleriyle beraber çok daha yogun şekil

de Kürt sorunu gündeme gelmeye başladı . Yani Kürtler 

de bu özgürlük ve demokrasi mücadelesi içinde yerimiz 

ne olacak. taleplerimiz ne olacak. bu taleplen nasıl haya

ta geçirecegiz vb. sorular soımaya başladılar, bunlarla ilgi

li arayışlara, örgütlenmelere girdiler ve ondan sonra da 

birtakım yapılanmalar çıktı. 

Bel/ı taleplerle ıleri ÇJkJidıgmı belirttınız. Bu talepler tam 

olarak ne üzerinden somudanıyordu Kürtler OÇJsmdan? Bıroz 
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daha açabilir miyiz. .. Türkiye'deki devrimci, sosya/ıst çevrele

nn talepleriyle örtüşen yan/an ... 

Ben Istanbul ıçin söyleyeyim, daha somut. Çünkü bır

çok şey söyleniyor ama mesela Istanbul'da iki farf<lı grup 

vardı Kürtler açısından. Bir 'Süleymaniye Grubu' bır de 

'Bagdot Grubu' diye genelde iki farl<lı Kürt grubu vardı. 

Ama sonra bunlann hepsi birlikte mücadele yollannı bul

dular ve birlikte davranmaya başladılar. Bir kısım (sol ha

reket de dahıl), Türkiye'nin bir bütün olarak Kürtleri ası

mile etmek istedigini, aslında solun da Kürtlerin entegras

yonunu. asimilasyonunu saglamada bir araç: olarak kulla

nıldıgın ı ve Kürtlerin daha özgür bir örgütlenme modeli 

gelişttımelen gerektıgini, Kürtler olarak bu yapılar içinde 

erimernek gerektigini ... Bagdat Grubu ise Türkiye sosya

list hareketiyle beraber bu mücadelenin içerisine girip 

Türkiye'nin genel demokrası ve sosyalist bir yapılanma 

içerisinde Kürtlere kültürel, demokratik veya siyasi haklar 

ortaya çıkabilir düşüncesindeydı. 

Süleymaniye Grubu'nun ise bunlann olamayacagını, 

Türkıye Cumhuriyeti'nin her halükarda bu haklan veıme

yecegi şeklınde endışeleri vardı . 

Bunlar Kürt gençleri arasında. -tabii daha arka planda 

KOP'nin birtakım çalışmalan oldugu duyuluyordu- Irak 

KOP'sinin mücadelesi, Molla Mustafa Barzani'nin mücade

lesinin her iki gruba da olumlu etkileri oldugunu biliyorum. 

'Kurdara azadi', ilk kez. .. 

Mesela biz 63'te lstanbul'a ilk geldigimizde ciddi bir 

yayın yoktu, bir kaynak yoktu ve el yordamıyla birçok şey 

ögrenılıyordu. 49'1ann Kürt gençlen üzerinde büyük etkı

si oldu. Onlann fikirsel yapılan, tartışmalan, ögrencilerle 

ı l işkileri, benim şahsırnda ve çevremdeki arkadaşlarda da 

ciddi bir aydınlanma getirdi. Ama bunlar hep sistematik 

olmayan bazen duygusal, bazen ulusal veya milli bir ruhla 

söylenen ama şematıze edilmiş, hedefleri çok net olan fi

kirler degıldi. Işte Kürtler eziliyor, sömürülüyor, Kürtlerin 

demokratik haklan verilmiyor, anadil egitımı verilmiyor, 

Dogu bilinçli olarak geri bırakı lıyor gibi fikirler vardı. 

Kürt isyanlan çok iyi bi linmıyordu. Sonuç: itibanyla Dersim, 

Şeyh Sait isyanlan, arka plandaki siyasi yapılanmalanyla bir

likte çok net bilinen şeyler degildı. Bunlar özellikle 68, 69. 

70'1erden sonra söylenmeye başlandı. Bilenler vardı ama 

sonuç: itibanyla yayın olmadıgı için Musa Anter'den veya 

49'1ardan dınleyebildiginiz kadar ögreniyordunuz Kürt ha

reketınde, özellilde gençlik kesımindeki örgütlenme egılimi 

ve örgütlenmeye geçiş esas olarak 67-68'1erden sonra baş-
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ladı. Özellikle de 68 ışgallennden sonra .. 
Mesela ben ögrencı yurdunda kalırken, 49'1ardan ög

renci yurdunda kalan, tıp fakültesınde okuyan abilenmız 
vardı. Onlardan bırçok şeyı ögrendik. Onlardan esinlen
dim. Bilahare Edip Karahan, Musa Anter, Faik Savaş gibı ... 

En önemlisi, bizim ufkumuzun açılmasında, dogrusu 
TIP'in sosyalist -tartışılabilir ama sonuç: itibanyla sosyalist 
olarak görülen bır dönemi için- hareketinin büyük katkısı 
oldu. Mesela, ilk defa söylüyorum. 'Kurdara azadi' sloganı 
ilk defa 1969-70 yılındaki (TIP'in kapatılmasına sebep 
olan) Ankara'daki kurultayda atılmıştı. Belki daha önce 
atılmıştı ama bilgim dışında. Benim en azından şahit oldu
gum, bildigım bu. 

Tabii bu arada TIP'in örgütlenmesi, Dogu Mıtingleri ... 
Dogu Mitıngleri birtakım il ve ılçede büyük bir coşkuyla 
yapıldı. Ben o zaman Siverek'teydım. Dogu sorunu diye 
dile getirilen ama çok perspektifi olmayan, daha çok sö
mürü ve demokratikleşme, Kürtlerin üzenndeki baskının 
gidenlmesine yönelik fikirler olarak ortaya çıktı. 

El yordamıyla ögrenmek. .. 

Belkı Hikmet Bozçalı da söylemiştir; 68'de ışgallerden 
sonra Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun da (FKF) Kürt 
gençleri üzerinde etkisı oldu. Mesela Mümtaz Katan'dan 
tutun Zülküf Şahin'e kadar bırçok arkadaşımız Fikir Kulüp
leri'nde çalışıyordu. Ankara, Istanbul gibi. Bunlar Kürtlerle 
ilgili demokrasi, özgürlük gibi talepleri dile getirince, Kürt
ler ıster ıstemez bundan esınlendi; ben de Kürdüm, ben 
niçin bunlara sahip degilim duygusunu ve düşüncesinı ge
liştirdi . Mesela rahmetli Necmettin Büyükkaya'yla benden 
-Veysı Sansözen hatırlayabilir- Dogu sorunuyla ılgıli rapor 
istediler. Ben ve Necmi bilmıyoruz konuyu. Bir mücade
le var ama boyutu nedır, hedeOeri nedir? Mahabad Kürt 
Cumhuriyeti'nı bıliyoruz ama derinlıgine bilmıyoruz. En 
azından benim çevremde böyle ... 

Mesela Siverek'e gittigımizde arkadaşlarla konuştum. 

Nedir mesela, asgari demokratik haklar, kültürel haklar, ni
ye Kürtçe serbest degil?.. gibısinden. Yanılmıyorsam 65-
66'da Sıverek'te bir gazetede, Kürt dili niçin egitim dili ol
muyor, gibisinden bir yazı yazmıştım. Yazıyı aradım bula
madım ama o gün tehlıke bulunmadıgı için hakkımda so
ruşturma aç:ılmadı. O zaman 20'1i yaşlardaydım. Agalıkla il
gilı yazdıgım yazıyı buldum. O dönemde bunlar yazılıyor, 
Siverek'te agalık düzenı vs. filan... Agalık düzenini de aynı 
zamanda Kürtlerin gelışiminın önünde engel olarak görür
dül<. Yanı bunlar olmasa bız daha demokratik bir yapı ıç:e
risınde olacagız gıbısinden. Sonuçta, karmaşık. çok sistema
tik olmayan. biraz kulaktan dolma, biraz el yordamıyla ög
renilen, biraz geç:mıştekı Kürt hareketiyle ilgilenen ama he
nüz örgütsel yapıya dönüşmemiş insanlardan ögrendigimiz 
bilgilen biz kendi kafamızda formüle etmeye ç:alışıyorduk. 
67-68'1e birlıkte FKF, TIP, Dogu Mitingleri, Barzani, Kuzey 

Irak Kürt hareketi bizi etkiliyor ve sarsıyordu. 
67 veya 68'de benim bir önenm oldu. Bir demek kur

mayı hedeOedık. O zaman 1 0- 1 S kişi kadardık Hatta tü

zügü bile hazırladık Ben, Necmettin Büyükkaya ve Serhat 
Bucak vardı. Dogunun haklannı savunacak. onlann taleple
nnı dıle getirecek Kürt gençlerinden oluşacak bir demek. 
Ama yeterli potansiyel yoktu. Aynca biraz ürl<eklik. birta
kım etkilenmeler oldu. O tüzük elimizde kaldı. Hatta ben 
ve Necmettin (Muvafak Şeref vardı TIP'te. o zamanki avu
katlanndan) götürdük. Muvafak abi tüzüge ne dersin, diye. 
Böyle örgüt mü kurulur, gidin bir demege, alın tüzügünü, 
ismini degiştirin, istediginiz ismi koyun demek olur. Nedir 
böyle, yasalara uymayan, kendi başınıza bır tüzük hazırla
mışsınız. .. demışti. Taslak ben. Necmettin, Serhat ve Fevzı 
(Dogu Beyazrtlı bir arkadaşımız) dördümüzün üstüne kal
dı. Fakat dört kişiyle de bu iş yürüyemedi. Şunu söylemek 
istıyorum; kendimizi öne çıkarmak içın degıl, o zamanki 
potansiyel, örgütleme gücümüz buydu. Yanı yenı kıtleleri 
kucaklayacak. yönlendirecek perspektıfe ve örgütlerneye 
henüz sahip degildik. olsaydık o gün kurulabılırdı. 

Ve DDKO ... 

Sonra Devrimci Dogu Kültür Ocaklan'nın (DDKO) 
çalışmalan başladı . Yine Mümtaz Kotan'ın, Necmettin Bü
yükkaya'nın ve benim, Ankara'da Tank Zıya Ekıncı'yle gö
rüşmemizden sonra ilk bildirge hazırlandı. Bildirge Müm
taz bey tarafından bıraz degişiklige ugratılarak DDKO ola
rak yayınlandı. DDKO'nun kurulması yenı bır heyecan ya
rattı. Kürtler açısından daha örgütlü, hedeOen belli. çerçe
vesi bellı olan bır yapının temelleri atılmış oldu. 

DDKO'nun kuruluşuyla Türkiye'deki sol ya do sosyol1st 
akımdan, boz1 noktalarda bir kopuş ya da aynşmonm do 
boşlod1g1 söylenebilir mı? 

T abiı. Onun için söyleyecegım. Tekrar o benden iste
nen rapor meselesine dönelim... Gittık Musa Anter'e. 
Musa abi dedik. Molla Mustafa Barzani'yle Talabani ara
sındaki aynlık nedir? Dersim olayı nedir? Şeyh Sait nedir? 
Agn nedir? Bunlar hakkında bilgi topladık Biz o zaman 
bunu bır on sayfalık yazıyla Nabi Yagcı'ya verdik. Sonra 
12 Mart gelince, Nabi bey onu bana iade etti. Bız onu o 
günkü koşullarda sakladık ama daha sonra bulamadık. O 
zaman fotokopi yok. teksir yok. bir gece bir yerde otur
duk daktilo ediyoruz. O yazdıgımız yazıda Kürtlerin Tür
kiye sosyalist hareketi içinde beraber olması ama ayn bir 
statüsünün, ayn bir yapılanması gerektıgini belırtıyorduk. 
Şunu söylüyorduk; eger o yapı örgütlü degilse, sosyalist 
ıktidar olsa bile bazen onun birtakım haklannı, demokra
tik taleplerini gözardı edebiliyor veya reddedebiliyor. 
Eger o yapı devnmci yapı ıçinde, sosyalist hareket içinde 
örgütlü bır güç olarak varsa ve iktidan etkilıyorsa kendı ta
leplerini kabul ettirebilir. Tabii o zaman sınıf hareketinin 
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ivme kazanacagını, güçleneceginı hesaplıyoruz; Kürtlenn 

geri bir örgütlenmesinin aynı zamanda Türkiye'de işçi ha

reketini engelleyecegini de söylüyorduk o rapor ıçinde. 

Bunun da görülmesi gerektiginı, dolayısıyla Kürtlerin ken

di kimlıklenni ortaya koyarak. sosyalist hareket ıçınde ol

ması gerektigini, demek vs. kurması gerektıgıni ve bunun 

yararlannı söylüyorduk. Mesela DDKO kurulurken bu 

kaygılar tekrar dile getınlıyordu. Özellıkle Tank bey tara

fından. Ama Musa abı ben bunu hep söylerim, sakıncası 

da yok- derdi ki: "Tank, Tank. bu Amerika'ya çok çatma 

gün ge/ir bıze de lazım o/url" Bu espriye Tank Bey de di

yordu kı; "Dış güçlere dayonorak demokımı ve özgürlük 

mücadelesi sürdürülemez, önemlı olon kimlıgimiz/e, kişıligı

mizle, kendi gücümüzle yapmalıyız ... " Anekdot tarzında 

söyleyeyım, bu tür tartışmalar o luyordu. 

'Sizin bu 'milli' dediginiz .. .' 

DDKO sonrası, Türkiye sol hareketıyle ilişkiler nasıl bır 

seyır ız/edi? 

Mesela işgallerden sonra FKPde toplantı oluyor, po

lemık konusu oluyor. Benı de çagırmak istemışlerdı. De

mışler ya o Kürt hareketı ıçindedır, Kürttür fi lan. Sonra 

bazı arkadaşlar itıraz etmışti. O zaman da bizım arkadaş

lanmız beraber TIP'te çalışıyor. Sonra ben FKF başkanlıgı 

yaptım, 67-68'1erde. GYK üyesi o ldum FKF'nin. 

TIP'te de mesela. Kürt meselesi konusunda, önce sı

nıf meselesinı çözelim sonra Kürt meselesinı çözelım gıbi 

anlayışlar vardı. Bunlar tabı i Kürt kesımınde tedırgınlık ya

ratıyordu. Dolayısıyla DDKO'nun kurulması bir bakıma 

sosyalıst hareketin kapsayıcı olmamasından, ürkek dav

ranmasından da etkileniyordu. 

Mesela o zaman Yerebatan Samıcı'nın karşısında jan

darma lnzibat Birligı vardı. Oradan geçerken o en keskın 

mılıtan, lıder kadrolar gıder albayı sırtına alır. "osker-sivıl el 

ele, gençlik ordu el e/e milli ccpheye" diye slogan atardı. Bi

ze tuhaf gelirdi. Yahu sızın ' mılli' dediginız bu olay bizim 

anamızı aglatan bir olaydır derdık. Tabii o zamanlar böy

le konuşulurdu. Yanı sizin bu mıllı olay asl ında Kürt mese

lesini engelleyen, Kürtleri ezmış asker sivi l bürokrasisidır. 

Bu nedenlerle bız yavaş yavaş ama istemeyerek de, çün

kü sosyalist hareketin de güçleomesini istıyoruz- kopuyo

ruz. Mesela T IP'te, bazı ilçelerde Kürdüm dedigınde tep

ki gören arkadaşlanmız olurdu ... 

Bu son onlottJklonnızdon, sol hareketlerin resmi ıdeoloJıden 

ya do Kemalizmden et.kilendıgını söylcyebilin·z. Peki KürUer açı

sından do bu noktayı aşan, daha Ilen bır tartışmanın olmamo

sının sebebı ne o/obı/ır? Benzer bır et.kilenmeden bohsedılcbılir 

mı? Çünkü Dogu sorunu, ekonomik sorun gibı benzer söylem

ler var. Ya do sol hareketleri yeterince etkileyememe? 

Tabii. En etkin yer Istanbul' du. Bir kere büyük bilgi bı

rikımı olan örgütlü bır yapı yoktu gerçekten. Daha çok bi-
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reysel ı l işkiler içınde, küçük yapılar içinde, işte ev sohbet i 

bı çiminde veya bir kahvede toplantılar tarzında giden ça

lışmalardı. lik defa FKF'de, işgallerle beraber Kürt devrim

cilen ve üniversite ögrencileri bir araya gelmeye başladı

lar. yüksek sesle konuşmaya, tartışmaya başladılar. Ilişki

ler daha çok bireysel düzeydeydi. Mesela Deniz Gez

mış'lerin kurdugu Devnmci ögrencı Bırligi (DÖB) içeri

sinde benım bıldıgim kadanyla Kürt arkadaşlar pek yoktu. 

Ama onlarla diyalogu olan arkadaşlar vardı. Hikmet Boz

çalı, Necmettin Büyükkaya gibi. Ama MDD'ye biz hep 

şüpheyle bakardık. Yanı bunlar asker-sivil bürokrasisi, 

bunlann ne yapacagı belli degil, diye ... Isim yok ama örgüt 

için TIP' e grttigimizde Aybar genel başkandı. Tank bey ge

nel sekreterdı. Tank beyın yanına gittık. Bir demek kur

maya taraftar degil misinız dedık. Yok dedi, ben niye ta

raftar olmayayım. Karşı degilim ama Türkiye'deki sosyalist 

hareketın bütünlOgünü etkileyebilir, Kürtlerin aynlması. O 

arada Aybar geldi. Niçin gelmişler diye sordugunda, arka
daşlar tabii Kürt demegi filan degıl. demek kurmak isti

yorlar dedi. Kurun dedı, hiçbir sakıncası yok. Kendi de

mokratik haklannız ı dile getirin demışti Aybar. 

Suskunluktan çıkış dönemi 

TIP'in rüzg1ln, işgallerin rüzgan. dünya rüzgan, Barza

ni, Kuzey Irak Kürt Hareketi ... bunlar hepsı bir etkilerney

di ve DDKO böyle kuruldu. DDKO'yla beraber hemen 

hemen Kürtlerin yogun yaşadıgı bölgelerde Diyarbakır'da, 

Agn'da, Dogu Beyazıt'ta yansımalan oldu ve örgütleme

ye gittik. Kırsal bölgelere kadar DDKO'nun etkisi yayıldı . 

Bu da daha önceden böyle bir egilimin, potansiyelin va

roldugunu gösteriyor. Kürt halkı bu fıkirlerle bir araya gel

di ve sıçrama gösterdi. 

O zamana kadar Kürt milli duygulanyla hareket eden 

küçük yapılanmalar vardı. Mesela Sılvan'da, Diyarbakır'ın 

ilçelennde DDKO'yla beraber bütünleştiler ve daha kap

samlı ve daha güçlü bır fikirsel yapı ortaya çıktı . 

Tabii Kürt Hareketı TIP'le başlamış degil. Ama o za

mana kadar suskun olan, 38-4S'Ierden sonra suskun o lan 

ve 49'1arla birazcık kıpırdanma gösteren hareket TIP'le 

beraber büyük bir açılım getirdi. Ancak ulusal meseleyi, 

Kürt meselesin ı henüz bilmeyen, Kürtler kimdir, nedir bil

meyen bir çok sosyalıst vardı. Sosyolojik açıdan bakıld ı

gında yüzlerce eleştiri var, bugün gelinen noktada o gün

kü ıvmenin etkısini görmek lazım. 

Kürtler açısından 68 ya do 68'1ı denınce nasıl bir pro(ll 

çizilebılir? Kürdün 68'ı nedir? 

Kürtler açısından 68'i, yeni fikırlerle, kendi demokratik 

-sınırlı anlamda da o lsa-, sıyasi taleplennin henüz neşvü

nema (yenı yeni serpilip gelişme) döneminde oldugu, 

ama aynı zamanda ı lk defa büyük çogunlugu kapsayan ör

gütlenmelenn başladıgı bir dönem olarak görüyorum. 
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68 VE TARiHTE İZ BIRAKAN KUŞAK 

ŞAKİR EPöZDEMIR 

68 kuşagının tarihe iz bırakmış olmasının başlıca nede
ni, bu dönemde ve özellikle bu yılda. Istanbul ve Anka
ra'da dışa vuran Türkiye gençlik hareketinin çok geniş bo

yutlara varmışlıgıydı. 1968 yılı boyunca hemen hemen 

her gün Türkiye'de çıkan -bütün- gazeteleri takip eden 
ve cezaevindeki arkadaşlanyla bu olaylan tartışma fırsatı
n ı yakalayan bir kişi olarak sizlere söyleyeceklerimin fay
dalı olacagını zannediyorum. 

2. Dünya Savaşı üzerinden henüz 20 yıl geçmiş bir or
tamda, banş, demokrasi ve eşitligi ç:agnştıran ve de halkın 
kulagına da hoş gelen devn"m şianyla yola çıkan o pınl pınl 
gençligin eylemlerinde kim olmak istemezdi ki? 70 yaşın
dayım ve o heyecanı bugün bile derinden hissediyorum. 

68 gençlik hareketinde, Paris'te bir üniversiteli genç 

gazetelere manşet oluyor. Babası Fransa'nın önde gelen 
avukatlanndan birisidir. Gazeteciler soruyor. 

"Sizin tek bir evladımz var. Bu evladıntzm eylemiere ka
tılmasmdan endişe duymuyor musunuz.?" 

Frans ız baba bu soruyu şöyle yanıtlıyor. 

"Eger tarihe mal olacak bir olayın içinde olmayacokso 
oglum ve daha sonra 'keşke orda olsaydım' diyecekse, eyle
me katılıp hayotım kaybetmesi, onun için daha iyi olur" der. 

Aynı yı lda SSCB ordusu Prag'a girdi. Çekoslovakya'da 
tek bir silah patlamadan bu süper güç: gerisin geri, anında 
çekildi. Neden? Çünkü 'kamu vicdanı' diye bir şey vardı. 
Çekoslovakyalı lar SSCB tankianna ve askerlerine sadece 
sırtlannı ç:evirmişlerdi. Ve bir genç de bu işgali protesto 
edip Prag Özgürlük Meydanı'nda kendisini yaktı. 

Aynı yılda, ABD'de de "pasif direnişçi" zenci lider. Mar
tin Luther King öldürüldü. Zenciler baş kaldırdılar ve birçok 
şehirde yaptıklan büyük eylemlerle adeta ABD'yi hizaya 
getirdiler. Bütün dünya Prag'daki gence ve Martin Luther'e 
yas tuttu. Ben o zaman Antalya hapishanesinde Kürtçe bir 
şiir yazmıştım ve arkadaş lanmın tatlı takılmalanyla karşılaş

mıştım Hatırladıgım kadanyla şiir şöyle başlıyordu: 

Martin Luther King! Morthin Luther King! 
Vay'/ Missori'l Nıwyork. O Didrot 
Buye hinga hmg. buye dinga ding ! .. 
Zenciler ABD'nin 50-60 şehrini yakıp yıkt ılar ve bu 

büyük devletin başkanı 3 günlük yas ilan etti. 
Bu 3 örnekten hareketle 1968 dünyasıyla 2008 dün

yasın ı karşılaştırarak 68 kuşag ının ne kadar şansl ı bir kuşak 
oldugunu takdir edersiniz sanınm. 

Ben o zaman Kürt cephesinde siyaset yapıyordum. 
Kürtler açısından 68 kuşagı nedir, bir de ona bakalım. 

49'1ar olayı... 

Kürtler 1938'den 20 yıl sonra - 1958 yılından itiba
ren- sesli düşünmeye başladılar. Burada Türkiye'nin çok 

partilı demokrasiye geçişının etkisi vardır. Kürt uyanışında 

Diyarbakır Milletvekilleri Mustafa Remzi Bucak. Mustafa 
Ekinci ve Dr. Yusuf Azizoglu gibı birçok siyaset adamının 

etkileri oldugu gıbi, Dicle Talebe Yurdu mensuplann ın 

katkılan da büyüktür. Ancak 49'1ar olayı, Kürt aydınlann ın 

ve üniversite talebelerinin 'Asım Eren olayı'nda çektikleri 
telgrafiarla ılk olarak bir devlet bakanını protesto ettikleri 
ve Menderes hükümetini endişelendirdikleri ıçin meyda
na gelmiştir. 

Bütün bunlardan başka Büyük Barzani'nin Sovyet
ler'den resmen dönüşü. Abdulkerim Kasım' ın yasal ve 
anayasal olarak Kürt kimligini kabullenmesi olayı . bir taraf
tan Kürt aydın kesimini cesaretlendirdi, diger yandan bu 
olay Celal Bayar'lann uykulannı kaçırdı. 

1959'da ben Diyarbakır'da askerken Lice'den Faruk 
Tekin ve Mahfuz Nergiz'le bırlikte Canıp Yı ld ınm agabe
yin evinde yapılan Kürt toplantısına katı ldık ve Ape MOsa 
burada bize Kürtlük hakkında uzun bir konferans verdi. 
Ileri Yurt gazetesinin baskı lannı daha s ıcak iken al ıp oku
yorduk Daha sonra tutuklamalar oldu. 49'1ar olayı bütün 
duyarlı Kürtleri derinden etkiledi. 

27 Mayıs 1960 askeı1 darbesi ise herkesin adeta ezbe
rini bozdu. Askerler istediler mi, hükümetleri devirebiliyor 
ve anayasayı ortadan kaldınyorlardı. Bu olay müthiş bir şey
di. Menderes ve arkadaşlannın ıdamlan, 1961 Anayasa
sı'nın referandumu, seçimlerin yapılmas ı , Yusuf Azizog
lu'nun başını çektigi YTP'nin 92 milletvekiliyle lsmet Paşa 
hükümetine ortak olması. sosyalist partllerin ve kitle örgüt
lerinin serbestçe örgütlenebilmesi ... yıllardır özgürlük özle
mini çeken ınsanlan demokratik kitle hareketlerine ıtiverdı. 

Sola karşı bir antipatimiz yoktu 

Diyarbakır Tüccarlar Kulübü'nde Sadun Aren'in ver
digi ilk konferansı dinledigirnde şunu düşünmüştüm: 'Sos
yalistler iktidar olunca sömürge halkianna özgürlük tanırlar.' 
Zira Sadun Aren Hoca. Diyarbakır'dan Iktisatçı Hikmet 
Hamzaoglu'nun bir sorusuna cevap verirken, "lngiltere'de 
/şçi Partisi iktıdara geldiftmde Hindistana özgürlük tanıdı" 

demişti. Ben de bır Kürt olarak, şayet sosyalistler Türki
ye'de iktıdara gelirlerse, Kürtlere özgürlük tanıyacaklar di
ye düşünmeye başlamıştım. 

Daha sonra TIP kuruldu ve bu sosyalist parti IS mil-
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fetvekili ile Meclis'e gırdi. Dr. Yusuf Bey'ın Sivas'ta tutuklu 

Kürt ılen gelenlenne sahip çıkması. 'Dogunun Kalkınması' 
cihetindeki çabalan. saglık ocaklan başta olmak üzere Do

gu'ya saglık hızmetlennı götünmeye çalışması. bölgede bir 

"bölgecilik" görüşünü de hakim kılmaya başladı. Böylece, 

'Dogu-BatJ, Türkler-Kürtler' imajı ortaya çıktı. Çünkü daha 

önce geri bırakılmışlıklannın bir 'kader' olayı olduguna, 

Dogu'nun Batı'dan uzak olmasından dolayı medeniyetin 

buralara ugramadıgına inanılırdı. Sosyal devlet anlayış ı ve 

devletin sorumluluklan konusunda artık halk bılınçlenme

ye başlamıştı. Bu cihette TIP'ın katkıs ı inkar edilemez. Bu 

noktada Kürt gençleri müthiş derecede okuma, aydınlan

ma ve halidanna dönüp onlara hızmet etme sevdasına tu

tuldu lar. Her gencin kafasında en az şu ıdea l vardı: "Oku
yacagım. aydınlanacagım ve halkJmı bilınçlendirecegim." 

Üniversıtelere giren Kürt gençlennin kafalannda ve 

yüreklerinde bu sevda ateşi tutuşmuştu. 

1965 T emmuzunda 6 arkadaşla TKDP'yi (Türkiye 

KOrdıstanı Demokrat Partisi) kurduk lkisı avukat, ikisi mu

hasebecı ve Ömer Turhan'la ıkimiz de devlet memuru 

ıdik Iki arkadaşımız da 49'1ardandı. Hiç birimiz macera 

peşinde degıldik. Sola karşı bir antıpatimiz de yoktu. Sos

yalistlenn ezilen halidann dostlan olduguna kesin kes ina

nıyorduk Seçimlerde TIP'li arkadaşlara oy verirdik Sosya

list olanlar da bizlere dostça yaklaşırdı. 

1968'de Canip Yıldınm ve Mehdi Zana başta olmak 

üzere, birçok TIP'li arkadaş bizfen Antalya cezaevinde ziya

ret etti. Dr. Tank Ziya Ekincı. Tahsin agabeyini buralara ka

dar göndenmiş. "cezaevındekJ ark.adaş/anmızı yalnrz bırak
mayalım" mesajını venmişti. 1969'da Antalya Agır Ceza 

Mahkemesi'nin tahlıye karanyla Diyarbakır'a döndügümüz

de hiç zaman kaybetmeden DDKO'Iu kadroyla kaynaştık 

Isimlerini venmek istemedigım birçok üniversiteli gençle 

daha önceden de diyalogumuz elbette ki vardı. 

rlP'Iılerle 1967'de, 'Dogu Mitingleri'nde beraber hare

ket etmiştik Bu mrtinglerde sadece TKDP ve TIP yoktu. 

Bu mitıngler bütün Küıtler tarafından destekleniyordu. En 

azından bir "bölgecilik" görüşünde olan Kürtler, ~deta 

1967'nın son 6 ayında kenetlenmişlerdi. Hemen hemen 

herkes Kürtlerin sorunlannın can alıcı noktasının ulusal so

run oldugunda mutabıktı. Dogu'nun gen kalmışlıgının, 'ge

ri kalmışlık' degil, aslında 'geri bırakılmışlık' olduguna dair 

artık hiç kimsede bir kuşku kalmamıştı. Dogu'da yaşayan

lar Kürt olduklan içın üvey evlat muamelesi görüyorlard ı . 

1 971'in ilk aylannda Dogu Matbaacılık A.Ş.' nin Diyar

bakır'da karara baglanması toplantıs ında her görüşten ar

kadaşlanmız ve agabeylerimiz vardı. Herkes resmen bu 

Anonım Şirkete ortak olmuştu .. Kaderimiz ortak medya

mız ortak ve mücadele yöntemimiz ortaktı. 

Bu ortak karardan kısa bir müddet sonra 12 Mart 

darbesı gerçekleşti. Arkasından Balyoz Hareketi, tutuklan

malar ve fırar o laylan. Bunun arkasında 'Sait'ler Olayı' ve 

32 TİTOJ 

ortaya salınan korkunç güvensizlik dönemi baş gösterdi 

ve maalesef Kürtler bin parçaya bölündüler ... 

Bu hikaye çok uzun. ben sadece hıkayenin iyi yanlan

na hafifçe dokundum. Hikayenin sonu iyiye ve umuda de

gil kötüye ve umutsuzluga dogru gittiginden dolay ı sizleri 

fazla da üzmek istemiyorum. Ben bir Kürt entelektüeli ve

ya 'kanyer yapmış' bir aydın ı degilim. Ama iyi bir gözlem

ciyim. Okuyorum, araştınyorum ve düşünüyorum . 'Sa

it'ler Olayı'yla beraber, Kürtlerin yanlış yapmaya başladık

lannı ve bu yanlışlardan dönmeyeceklerini gördüm ve si

yasete de bu yüzden veda ettım. Bu tarih Eylül 1971 'dir. 

20 1 1 'de 40. yılını dolduruyor ve 40 yıldır "bedava" yaşa

dıgımdan dolayı da sevinemiyorum ... 

Şimdi asıl konumuz olan 68 kuşagına dönelim: 

68 kuşagı , genelde 1968'1erde üniversiteli olan genç

liktir. Bu kuşaga destek veren agabeyleri oldugu gibi, orta 

egitimdeki kardeşlerinin de katkılan vardır. Ama hareke

tin başını çeken yüksek tahsil gençligidir. 

Aydınlar ve inandırıcılık 

1 960'1arda Kürtler okumuş! ara çok büyük derecede 

güven besliyordu. Siirt'te bir avukat, Bitlis'te bir hakim. Di

yarbakır' da bir doktor, Kürtler için çok şey ifade ediyor

du. O zamanın halk kitlelerine göre, okumuş ınsan, ileri 

görüşlü. dürüst ve bilinçli bir önder, bir rehber idi. Onlar 

halklannı seven, onlan hastalıklardan ve haks ız l ıklardan 

koruyan meleklerdi. 'Okumuşlar' halkın umudu oluyor ve 

de herkes tarafından destek görüyorlardı. 

Ali Karahan'ı Hakkari'den, Z iya Şerefhan'ı Bitlis'ten 

destekleyip seçen bir ulus ve bir yurtseverlik bil inciydi. Bu 

aydın lar ideolojilerle halka gitmeye öncelik verselerdi, 

herkesçe güvenilir olma pozisyonuna da sahip o lamaya

caklardı. 

Pekı, 197S'Ierden sonra ortaya çıkan partiler, fraksi

yonlar ve önderler, Kürtlerin param parça olmamalan, 

kentli. köylü ve rençberleri ile ortak noktada beraber ol

malan için hangi çabalan gösterdiler? Tam aksine insanlar. 

özellikle okumuş insanlar, başta kendi aile ve baglı bulun

duklan aşiretleriyle, tarikatlanyla, inançlanyla kavgalı hale 

getirilmedi mi? Allaha rest çeken, daha da ilerici ve dev

rimci sayılmak içın bütün ulusal ve geleneksel degeriere 

hor bakan bir görüş nası l inandıncı o labilirdi ki?.. 

Bana göre 68 ve 80'1ere kadar gelen o pı nl p ı nl kuşa

ga yazık ettiler. Ve bir daha o derecede idealist seviyede 

göremeyecegimiz bu kuşagı boşuna harcadılar. 

Maalesef aydın ve okumuşlar o eski güvenlerini kaybet

ti. Bunun sebepleri arasında ideolojik, kariyerist. ret ve in

kar tutumlannın yanında, kendilerinin de metropolist zevk

leri, yaşam standartlan, ailece asimile o lmalan, köyünden 

ve kentlerinden yıllarca uzak kalmalann ın da payı vardır. 

Tüm 68'1ilere uzun ve onurlu bir yaşam diliyorum. 

hesinker@gmail.com 
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TİP 't en MDD 'ye, DEV GENÇ'ten DDKO'ya 

68 ÜZERİNE BAZI HATlRLATMALAR 

TARlK ZiYA EKINCİ 

TIP ve Gençlik Hareketi 

1964'te yapılan Birinci Büyük Kongre'den önce TIP'e 

yakınlık duyan üniversite gençleri Istanbul Hukuk Fakülte

si ögrencisi A li Yaşar'ın başkanligında partiye baglı bir 

gençlik kolu oluşturmuşlardı. Kongre sonrasında partide 

uç veren muhalefet cephesine katılarak istifa eden Ali Ya

şar'ın yerine Atilla Sarp bu görevi üstlendi. Ikinci kongre

de Alınan bir karar uyannca gençlik kollan yönetmeligi 

hazırlanmış ve bu yönetmelik çerçevesinde gençlik kolla

nnın yeniden örgütlenmesi gündeme gelmişti. 

TIP'in üç: yıllık çalışmalan ve parlamentoda temsil edil

me olanagına kavuşması üniversite genç:ligi içindeki presti

jini yükseltmişti. O ta

rihlerde gelişen sosya

list akımın etkisi altın

daki gençlik kesimi ç:e

şrtli fakültelerde fikir 

kulüplerini oluştur

muşlardı. lık evrede 

TIP Gençlik Kollan 

Başkanı Atilla Sarp'ın 

temas halinde oldugu 

çeşitli fikir kulüplerine 

mensup gençlerden 

partiye sempati du

yanlar TIP'e yandaş 

bir gençJik hareketi oluşturmaya karar verdiklerini aç ıkladı

lar. Partiyle temasa geç:en fikir kulüpleri yöneticileri dogru

dan parti çatısı altında örgütlenmektense partiye paralel 

çalışacak bir örgütlenmeye gitmenin daha dogru olacagı 

görüşünü ortaya atmış ve Genel Sekreter Nihat Sargın'a 

da benimsetmişlerdi. Daha sonra fikir kulüpleri kendi ara

lannda birleşerek Fikir Kulüpleri Federasyonu'nu (FKF) 

oluşturdular. Parti dışında kurulan ama partiyle aynı politik 

çizgide hareket eden FKF ile T IP'in i l işki lerini sürdürmek 

amacıyla 1966 tarihli Ikinci Büyük Kongre'den sonra Ge

nel Merkez Gençlik Bürosu oluşturu ldu . FKF mensuplan

nın çogunlugu Siyasal Bilgiler Fakültesi ögrencileriydi. Par

timizin üyesi ve Istanbul Milletvekili Sadun Aren fakültenin 

eski hocası olması hasebiyle Genel Merkez Gençlik Büro

su Başkanlıgı'na getirildi. Günden güne sayılan artan fikir 

kulüpleri Ankara'dan sonra Istanbul, lzmir, Eskişehir, Trab-

zon vb., üniversitesi olan illenn tümünde kurularak yaygın

laştı. Bunlar arasında parti üyesi olanlar da az degildi. Par

ti üyesi olanlar bulunduklan illerin örgütlenmesinde 

önemli görevler yaptılar. Hatta bu illerin kimi ilçelerinde 

mahallinde yöneticilik yapacak elemanlar bulununcaya ka

dar geçici yönetici olarak çalışan lar da o ldu. 

Giderek gel işen sosyalist gençlik hareketinin 

1968'den itibaren dünyanın birçok ülkesinde o ldugu gibi 

Türkiye'de de dogrudan dogruya rejim karşıtı mücadele 

iç:ine girmesi dikkat ç:ekmektedir. Soguk Savaş yıllannın 

dünyayı iki kutba ayırdıg ı ve Amerikan emperyalizminin 

denetimi alt ındaki ülkelerde tam bir egemenlik kurdugu 

koşullarda ilerici genç

lik dünyada oldugu gi

bi bizde de emperya

lizme karşı duyarlı bir 

konuma gelmişt i . 

Özellikle Fransız em

peryalizminin büyük 

maddi ve insani yıkım 

pahasına kazanmaya 

çalışt ı gı Cezayir Kur

tu luş Savaşı'ndaki ın

sanlık dışı uygulamala

n ve Amerikan em

peryalizminin Vıet

nam'da daha y ıkıcı yöntemlerle yürüttügü sömürge sava

şı gençleri çileden çıkarmıştı ... 

Aynı yıllarda Türkiye'de de gençlik hareketi ivme ka

zanmış, fakültelerin büyük ç:ogunlugunda sol görüşlü ög

rencilerin egemen oldugu fikir kulüpleri oluşmuştu. Bu 

gel işmelere paralel olarak yerli yabancı sol yayıniann sayı

sı artıyordu. Özellikle Marx, Lenin ve Stalin'in kitaplan 

tercüme ediliyor ve gençler tarafından büyük ilgiyle oku

nuyordu. O yıllarda Türkiye'de ön planda görülen sol si

yasal akımlar üç: ayn çizgide belirginleşmişti. Bunlardan bi

ri T IP'in temsil ettigi Sosyalist Devrim hareketiydi. TIP 

Türl<.iye'de sosyalist bir devrimin ancak demokratik yol

dan işçi ve emekçilerin örgütlenerek bilinç:lenmeleriyle ve 

seçimle gerçekleşebilecegini savunuyordu. Ikincisi Mihri 

Bellı'nin öncülük ettigi Milli Demokratik Devrim (MDD) 

teziydi. Bunun yayın organı Türk Solu Dergisi'ydi. Türl<.i-
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ye'de demokratik bır devrimın yapılmadıgını, kapitalizm 

öncesı bir sosyal yapının egemen oldugunu, ancak işçı sı

nıfının ideolojik öncülügünü benimseyen sosyalist bir par

tının şıddet yoluyla iktidara gelmesinden sonra demokra

tik devrimin yapılabilecegini, aynı sürece baglı olarak da 

sosyalizmin inşa edılebilecegini savunuyordu. Devnmcı 

sol gençlige öncülük tanıyan MDD hareketi ordu ıçinde

kı devnmci bir kadro ile de ittıfak arayışı ıçindeydi. Temel 

ıdeolojisi "devrim içm ordu-gençlik el ele" sloganında so

mutlaşmaktaydı. 

Üçüncüsü ise Dagan Avcıoglu'nun askersel devrim 

tezıydi. Bu hareket, önce Yön Dergisi ve Sosyalıst Kültür 

Demegi, sonra da Devrim Gazetesi çevresındeki örgüt

lenmeyle MDD'ye koşut bır devnm stratejisini esas alan 

bır teze dayanıyordu. YÖN'cülen Mıhri Belli'nin öncülük 

ettıgi MDD'den ayıran özellık. devrimin salt ordu içınde 

oluşacak bır kadro tarafından yapı labi lecegine olan inancı 

temsil etmesinde somutlaşıyordu. Dagan Avcıoglu Türki

ye'de her ilerici ve devrimci hareketin tarih boyunca or

du tarafından gerçekleştinldıgini ileri sürüyor ve bugünkü 

somut koşullarda da ancak ordu içınde oluşacak devrim

cı bır kadronun darbe yapmasıyla önce demokratik bır 

devnmin sonra da sosyalızmin gerçekleşebilecegini savu

nuyordu. Son i kı tezin ortak noktası Türkıye'de devrimın 

ancak darbe ve şiddet yoluyla gerçekleşebilecegi inancıy

dı. Yapılan yayınlar, dünyada başanya ulaşan devrim hare

ketlerinden verilen ömekler özellıkle de Lenin ve Stalin'ın 

kıtaplanndan aktanlan kımı bılgiler devrimin ancak şıddet 

yoluyla gerçekleşebilecegıni ögütlüyordu. "Şiddet devrimm 

ebcsidir" özdeyişi günün moda sloganıydı. Başlangıçta 

TIP'in Demokratik Yoldan Sosyalist Devrim tezine yakın 

duran gençlik bu yayınlan izledikten sonra görüş degiştir

mış ve MDD tezine sempatı duymaya başlamışlardı. Gi

derek fikir kulüpleri ıçindeki MDD'cilerin sayısı artmaya 

başladı. 1968'1erde MDD'ciler FKF'yı ele geçirerek Dev

rimci Gençlik (DEV GENÇ) örgütünü oluşturdular. DEV 

GENÇ süreldı bir gelişme göstererek üniversitelerin bü

tün fakültelerinde belirleyıci tek örgüt haline geldi ... 

Kürt gençliginin ayrışması ve DDKO'Iar ... 

Ünıversite gençligınin TIP yandaşı FKPden MDD'ci 

DEV GENÇ hareketine dönüşmesı kaçınılmaz olarak üni

versıte gençligı arasında da nıteliksel bır aynşmaya neden 

oldu. Bunlann büyük çogunlugu MDD çizgisınde müca

dele ederken. küçük bir bölümü de TIP çizgısinde kalarak 

sosyalist devnm için mücadeleyi yegteyerek Sosyalist 

Gençlık Örgütü (SGÖ) içınde örgütlendiler. Sayılan azdı, 

ama ızledıkleri yol dogruydu. 

Sol egilimli ünıversite gençligı arasındaki bır diger aynş

ma da Kürt kökenli gençlenn DEV GENÇ'ten kopmasıyla 

gerçekleşti. DEV GENÇ'ın "ordu-genç/tk el ele" sloganında 
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somutlaşan darbe yanlısı politikası Kürt gençlerinde büyük 

rahatsızlık yaratmıştı. Çünkü Kürt gençleri ordunun idareye 

el koydugu her koşulda, Kürtlere dönük bir baskı politikası 

izlendigi, geniş köylü yıgınlannı tedırgin eden uygulamalar 

yapıldıgı, binlerce Kürdün ışkenceden geçinierek yıllarca ce

zaevlerinde tutuldugu gerçegini biliyorlardı . Bu nedenle, 

MDD politikasını izlemeleri ve DEV GENÇ'e baglı kalma

lan mümkün degildi. 1967 boyunca bir yıl süreyle devam 

eden ve tümüne konuşmacı olarak katıldıgım Dogu Mitıng

leri'nden yeni dönmüştüm. 1968'in ilk aylanydı. O günkü 

Kürt gençlerinden, Ankara Hukuk Fakültesi'nden Mümtaz 

Katan, Istanbul Tıp Fakültesi'nden Kemal Parlak. yanlannda 

Kürt aydınlanndan Musa Anter ve Av. Mehmet Ali Aslan 

ile birlıkte benimle gençlik sorunlan konusunda istişare et

meye geldıler. Üniversite gençlik hareketindeki gelişmeleri 

detaylı şekilde gözden geçirdik Ziyaretçilerim artık Kürt 

gençlennın DEV GENÇ içinde kalmasının mümkün olma

dıgını belirttiler. Bu görüşlerine ben de katılmıştım Kürt so

rununu ve Kürt kökenli üniversite gençlerinin egilimlerini 

tartıştıktan sonra MDD'ci gençlikten ayrılarak farklı biçim

de örgütlenmeleri gerektigi kanısına vardık. Kuracaklan 

gençlik örgütünün düşünsel planda Türkıye'deki sosyalist 

devrim hareketiyle dirsek teması içinde kalarak. aydınlan

macı ve antifeodal bir örgüt olmasını önerdim. Günümüz

deki ulusal hareketlerin evrensel nitelikleri ve halkiann ken

di kaderini tayin hakkı ılkesi üzerinde etraflıca görüş alışve

rişinde bulunduk. Böylece, kurulacak Kürt gençlik örgütü

nün temel özellikleri ortaya çıkmış oldu. Bu çerçevede bir 

program hazırlanması için çalışmalar yapılması açıklık ka

zandı. Ziyaretçılerimden Mümtaz Katan'ın konuşmalan ve 

sözlü müdahaleleriyle harekete öncülük edecegi anlaşılı

yordu. Av. Mehmet Ali Aslan da programın hazırlarımasın

da yardımcı olmaya hazır oldugunu belirtmişti. Benden ay

nldıktan sonra Mümtaz Katan diger arl<.adaşlanyla istişare 

etmiş ve muhtemelen Mehmet Alı Aslan'la da işbirligi ya

parak kuracaklan gençlik örgütünün programını hazırlamış

lardı. Yaptıgım sözlü açıklamalar ve tavsiyeler dışında prog

ramın yazılmasında hiçbir katkım olmadı. Daha sonraki ge

lişmelerin seyn hakkında da bilgilendirilmedim. 

Sonuçta. 21 Mayıs 1969'da Ankara DDKO ismiyle bir 

Kürt gençlik örgütü kuruldu. Bu örgütün kuruculan Yumni 

Budak. Daham Keleş, lbrahim Güçlü, Kemal Cengiz. Hik

met Buluttekin. Ahmet Kotan, Şerif Felekoglu, Nazmi 

Onur, Nusret Kılıçaslan, Abdullah Soysal, Ali Beyköylü, Sa

lih Sıtki, Mustafa Karacadag, Halit Çetinyalap, Mümtaz Ko

tan, Mustafa Kardag, Mehmet Demir, Halil Dündar, Nuri 

Bingöl. lsa Geçit, M. Sait Aktaş, lrfan Özen, Faruk Aras, 

Bedri Demir isimli ögrencilerden oluşuyordu. Yumnı Bu
dak örgütün ilk başkanı olmuştu. Girişimi başlatan Mümtaz 

Katan oldugu halde, kendisi kişisel nedenlerle ikinci planda 

kalmış, yönetim kurulunda görev almamıştı. Buna karşın, 
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örgütün düşünsel ve yönetsel öncülügünü Mümtaz Kotan 

yapıyordu. Kotan DDKO yayınlannda da önde göri.inmek 

istememiş, hareketin tarihsel misyonunu kendi güdümün

deki ikinci üçüncü konumdaki gençlere bırakmıştı. Amacı 

onlan onurlandınmak ve hareketi geliştinmekti. Oysa, bu

gün 60'ına gelen bu gençler tarihsel gerçekleri yadsıyarak 

Mümtaz Kotan'ı anmaktan kaçınıyer ve hak etmedikleri 

halde DDKO hareketinin öncülügüne sahip çıkıyorlar. 

Istanbul'daki Kürt gençlerinin örgütlenmesi girişimin

de ilk teması yürütenlerden biri oldugu halde Tıp Fakül

tesi ögrencisi Kemal Parlak da kendisine ait kişisel neden

lerle DDKO Istanbul Örgütü'nün kuruluşunda yer alma

mıştı. Uzak kalma nedenlerini ve bu hareketin oluşmasın

daki işlevin i kesin olarak bilmemekle birlikte, Istanbul 

gençliginin örgütlenmesinde düşünsel öncülük yaptıgını 

kabul etmenin yanlış olmadıgını sanıyorum. Ankara'dan 

sonra 27 Mayıs 1969'da aynı tüzük ve programla Istanbul 

DDKO kuruldu. Kuruculan Necmettin Büyükkaya, Hik

met Bozcalı, Ali Buran, Leyla Ejder, Mehmet Tüysüz, Ali 

1960'1ann başlannda ve ortalannda, Kürtler Türk so

lu içinde, özellikle Türkiye Işçi Partisi (TIP) içinde örgüt

leniyorlardı. Milli Demokratik Devrim (MDD) içinde ör

gütlenen Kürtlerin sayısı azdı . 1960'1ann sanianna dogru. 

Kürtler kendi örgütlerini kurup Türk solundan aynimaya 

başladılar. Devrimci Dogu Kültür Ocaklan (DDKO) bu 

örgütlerin başında yer al ır. 

1967 sonbahannda gerçekleşen Dogu Mitingleri, 

DDKO'yu öneeleyen önemli bir toplumsal ve siyasal 

olaydır. Dogu Mitingleri'ni TIP ve Kürt yurtseverleri birlik

te düzenlemişti. 1966'da Türkiye Kürdistan Demokırat 

Partisi (TKDP) Kürt yurtseverlerin etrafında toplandıgı 

önemli bir örgütlenme oldu. Bu illegal yapı içinde, daha 

sonra, Türkiye'de Kürdistan Demokırat Partisi aynşması 

yaşandı. 

Kürtlerin, Türk solundan aynl ıp kendi örgütünü kur

maya çalışması, t oplumsal bilincin, Kürtlük bilincinin gelişi

miyle ilgiliydi. Yükselen bilincin, Kürdistan'ı ve Kürtleri na-
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H aydar, Emre Mehmet Can, Sabri Ünlü, lbrahim Önen, 

Ömer Baka!, Feyzi Yardımcı, Mahmut Kılıç. Aydın Yümlü, 

M. Ali Aslan, Aziz Yılmaz, Sait Bozgan. lbrahim Yüksekka

ya, Fazlı Can Kadir Akgüneş, Salih Kaynak. Mustafa Dagan 

Özbay, Ahmet Zeki Okçuoglu. Mehmet Balamir, Sait 

Pektaş, Şakir Elçi, A li Yılmaz Balkaş, Agah Uyanık, Kadri 

Çaglı, Hüseyin Azkan, lbrahim Yaban'dan oluşuyordu. Ilk 

başkanligını Necmettin Büyükkaya üstlenmışti. 

Milletvekilligi görevim son bulunca Diyarbakır'a yer

leştim. Kürt gençlerinin parti içinde örgütlenme koşullan 

yoktu. Devlet destekli faşist unsurlar örgütleniyor, TIP'Ii

lere, demokrat Kürt gençligine karşı saldın amaçlı provo

kasyonlar tezg~hlıyorlardı. Ilde tatsız olayiann çıkması ola

sı l ıgı artmaktaydı. Gençlerin dagınık kalması da saldırgan

lara cesaret venyordu. Bu gerçekleri göz önüne alarak. 

önce Diyarbakır'da sonra da diger il ve ilçelerde DDKO 

örgütlerinin kurulmasına öncülük ettim. Bu ismin seçilme

sindeki amaç üniversiteli gençlik örgütleriyle dayanışma 

içinde almaktı. 

sıl algıladıgı da önemliydi. Yükselen bu bilinç Kürdistan'ı 

nasıl algılıyordu? Bu da irdelenmesi gereken bir konudur. 

O dönemde, o yıllarda, Türk solu, "emperyalizme kor

ŞI mücadele", "bag1mS1Z Türkiye" gibi sloganlar kullanıyor

du. Türk solu bu çerçevede etkinlik gösteriyordu. Ama, 

Türk solundan aynlıp kendi örgütünü kunmaya çalışan 

Kürt solu da bu sloganlan aynen kullanıyordu. Kürt solu 

da bu sloganlar çerçevesinde faaliyet gösteriyordu. Bu, is

ter istemez, "özgün b1r Kürt düşüncesi var m1d1r?" sorusu

nu akla getinmektedir. Özgün bir 'Türk' düşüncesi vardır. 

Bu, her şeyden önce anti-Kürt bir düşüncedir. Bu, Kürt 

sorununa, haklar ve özgürlükler açısından degil, güvenlik 

anlayışı açısından bakan bir düşüncedir. Istisna yazarlar. 

kurumlar olabilir. Fakat bu istisnalar, Türk düşüncesinin 

bu ana içerigini degiştinmez. 

1960'1arda, Devrimci Dogu Kültür Ocaklan'nın, sag

lıkl ı bir Kürtler ve Kürdistan algısına sahip olduklan kanı

sında degilim. Sagl ıklı bır Kürtler ve Kürdistan algısı günü-
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müzde var mı? Bu da aynca sorulması, cevaplannın aran

ması gereken bir sorudur. Bu konuda, Kürt Demokratik 

Çalışma Grubu'nun, TEVKURD çevresinin düşüncelerinin 

ve tutumunun dikkate deger oldugunu düşünüyorum. 

Saglıklı bir Kürtler ve Kürdistan algısı nedir? Kürtler ve 

Kürdistan, Birincı Dünya Savaşı sürecinde ve daha sonra, 

1920'1i yıllarda, Milletler Cemiyeti döneminde, bölünmüş, 

parçalanmış ve paylaşılmıştır. Ortadogu'nun ortasında, 40 

milyonu aşkın bir nüfusa sahip olmasına ragmen, Kürtle

rin ve Kürdistan'ın, dünyada, uluslararası ilişkilerde küçü

cük bir siyasal statüsü yoktur. Birleşmiş Milletler' de, Avru

pa Konseyi'nde, Avrupa Birligi'nde, Islam Konferansı'nda 

vs. Kürtlerin adı anılmamaktadır. Kürtler, ancak "te

rör''den, "uluslararası terör'den söz edildigi zaman anıl

maktadır. Soykınma ugradıklan zaman ise, bu uluslararası 

kurumlar, Kürtlerin karşılaştıkları felaketi, görmezden, bil

mezden gelmektedir. "Terör'' kavramının çerçevesi Türki

ye'de çok geniştir. "Anodilimizi istiyoruz", "Kürtçe egitim is

tiyoruz" diyenler de çogu zaman terörist olarak degerlen

dirilmektedir "Terör'' ise, ''terörün kökü kozınocaktJr'' anla

yışıyla dile getirilmektedir. Saglıklı Kürtler ve Kürdistan al

gısı, bu durumun, Kürtlerin bilincine çarpmasıyla oluşur. 

Kürtlerin başına bu lanetli çorap nasıl geçirilmiştir? Böyle

sine bir bölünmenin, parçalanmanın ve paylaşılmanın he

defi o lan ulus zaaflar yaşayan bir ulustur. Bu zaaflar neler

dir? Saglıklı Kürtler ve Kürdistan algısı, ancak bu durumia

nn bilimin, siyasetin ve diplomasinin kavramlanyla açıklan

masıyla oluşur. 

1920'lerde, Milletler Cemiyeti döneminde, Ortado

gu'da gerçekleşen en ciddi emperyalist müdahale Kürtle

ri ve Kürdistan'ı hedef almıştır. Bu aynı zamanda en kalıcı 

olan bir emperyalist müdahaleydi. Türk düşüncesi, Türk 

solu, Türk sagı, vs. "emperyalizme karşı mücadele" şiannı 
dilinden düşürmüyor, fakat Kürtlerin ve Kürdistan'ın, bö

lünmesi, parçalanması ve paylaşılması sürecini görmezlik

ten, bilmezlikten geliyordu. Böyle bir konu, böyle bir mü

dahale yokmuş gibi davranıyordu. Saglıklı bir Kürtler ve 

Kürdistan algısı bu i lişkilerin etraflı bir şekilde irdelenme

siyle oluşur. 

Milletler Cemiyeti döneminde, Ingiltere'ye baglı Irak, 

Ürdün, Filistin, Fransa'ya baglı Suriye ve Lübnan mandala

n, (sömürgeleri) kurulurken, bir Kürdistan mandasının 

(sömürgesinin) düşünülmemiş olması, bilakis, Kürdistan'ın 

yeni kurulan bu devletler arasında paylaştırılması elbette, 

irdelenmesi gereken bir süreçtir. 

Dili gaspedilmişse bir halkın ... 

Kürtlerin ve Kürdistan'ın 1920'1erdeki durumuyla ilgili 

analiz yapıldıgı zaman, "Beşikçi /920'/erden öteye gidemi

yor, 1 920'/erde kalmış ... " deniyor. Bunun, ciddi, bir eleş-
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tiri, saglıklı bir degerlendirme oldugunu düşünmüyorum. 

Bunu, şu şekilde açıklayayım. Büyük Britanya, Birinci Dün

ya Savaşı döneminde, Arap lideri Şerif Hüseyin'le gizli gö

rüşmeler yapıyordu. Ingiliz gizli servisi tarafından gerçek

leştirilen görüşmelerde, Ingilt ere. Şerif Hüseyin'e büyük 

bir Arap imparatorlugu vaat ediyordu. Şerif Hüseyin, bu

nun gerçekleşmesi için canla başla çalışıyordu. Fakat, Bi

rinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Şerif H üseyin'e vaat edilen 

büyük Arap imparatorlugu gerçekleşmedi. Ömegin tasar

lanan Arap imparatorlugunun bir yerinde, Yahudiler için 

bir yurt, bir Yahudi devleti de kuruldu. Şerif Hüseyin' e ve

rilen sözlerin neden gerçekleştiri lmedigin i irdelese, sade

ce bu konu üzerinde dursa, daha sonraki gelişmelere dik

kat çekmese, Beşikçi'nin 1920'1erde kaldıgı söylenebilir. 

Çünkü Araplar, bir bütün olarak. 1920'1erden çok çok ile

ridedir. Siyasal olarak da. toplumsal ve ekonomik olarak 

da... Basra Körfezi'nden Fas'a kadar 22 bagımsız Arap 

devleti vardır. Filistin Arap devletiyle bu sayı yakında 23'e 

çıkacaktı r. Kürtler için durum böyle mi? Kürtler 1920'1er

den daha ileri bir durumda degildirler. 1920'1erden çok 

daha geride kaldıklan, geride bırakıldıklan söylenebilir. 

Çünkü Osmanlı döneminde Kürtler, şu veya bu biçimde 

özerk bir yapıya sahiplerdi. Kürt d ili, Kürt kültürü inkar 

edilmiyordu. Cumhuriyette birlikte inkar ve imha siyaseti

nin yaşama geçtigi, bunun kararlılıkla uygulandıgı biliniyor. 

19 1 O' larda, Kürtçe dergiler, Kürtçe gazeteler yayımlandı

gını bilen, gören lttihatçılar, daha sonra Kemalistler, 

1923'ten sonra, "Kürtçe diye bir dil yoktur'', demeye baş

ladılar. Aksini iddia edenleri, yani Kürtlerden, Kürtçeden, 

Kürdistan'dan söz edenleri, çok agır idari ve ceza

i yaptırımtarla karşı karşıya bıraktılar. Bu bakımdan 

1920'1er. Milletler Cemiyeti dönemi elbette irdelenmeli

dir. Kürtlerin başına lanetli çorap nasıl geçirildi konusu el

bette sorgulanması gereken bir durumdur. Bir halkın dili 

yoksa, gasbedilmişse, artık. hiçbır şeyi yoktur demektir. 

Özgün bir Kürt düşüncesi şüphesiz olmalıdır. Ortado

gu'da 40 milyon olacaksın, fakat. adın, hiçbir uluslararası 

kurumda yer almayacak. sadece, "terör'' denildigi zaman 

anılacaksın."Adımızı istiyoruz, onodı/irniz Kürtçeyle egitim is

tiyoruz" diyenler ise, "terör''den kovuşturulacak. "Terör'' 
çerçevesinde anılmak nasıl olur? "Terörün kökü kazma
cak", "terörle mücadelemiz kororlılıklo, ortorak sürecek" 

şeklinde olur. Işte bu temel çelişkileri çözümleyebilmek 

için özgün bir düşüneeye ihtiyaç vafdır. 'Tarihte şu kadar 
şonltydtk, bizden daha büyük yoktu ... " demek için degil, bu 

kadar büyük nüfusumuzla, bu kadar geniş topragımızla, 

neden bir hiç haline geldik. Neden küçücük bir siyasal 

statüye sahip olamadık, sorulanna yanıt bulmak için öz

gün bir Kürt düşüncesinin oluşumuna gerek vardır. 

Ege' de, Akdeniz'de ormanlar yanıyor. Türk basını , "ci

gerlerimiz yonl}'or'' diye manşet atıyor. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"/tfaiyeci/er, helikopterler, halk, asker, yangmı söndürmek 

için e/birligiyfe çalışıyor. " Basın bu konularda çok yogun bir 

kampanya yürütüyor. Agaçlandırma çalışmalan hemen 
başlıyor. Kürt bölgelerinde ise devlet ormanlan sistema
tik olarak yakıyor. Halkın, kovalarla. bakraçlarla yangını 
söndürme girişimlerine güvenlik güçlerince izin verilmi
yor. Bu tür olaylarsa, Türk basınında haber olarak bile yer 

almıyor. Bu tür olayiann basına yansırnamasına özellikle 

dikkat ediliyor. Bu tutumda büyük bir çelişki var. Birbirle
rine çok zıt bu tutumlan n irdelenmesi yine özgün bir dü

şünceyi gerekli kılmaktadır. Birbirine çok zıt olan bu dü

şüncelere, duygulara ve tutumlara ragmen, "kardeşlik" di
ye bir kavram da var; 'Türk-Kürt kardeşligi''... Bu kavram 
böylesine çarpıcı zıtlıklara ragmen nasıl üretilebilmiş? Bu 
kavramın işlevi nedir? 

Nasıl bir kardeşlik~ 

Her yıl Agustos aylannda Ordu ve Giresun yöreleri
ne gelen fındık işçilerinin, aile olarak buralara gelen, der
me-çatma çadırlarda yaşayan, yollarda çok agır trafik ka

zalanyla karşılaşan fındık işçilerinin karşı laştıklan sorunlar 
yakından biliniyor. Buna ragmen "kardeşlik" hiç bitmeyen 
bir slogan ... Kürtler de bu kavramı sık sık kullanıyor. Bu 
aymazlık da aynca irdelenmelidir. 

Devlet ve hükümet yetkilileri, Deniz Gezmiş, Vedat 
Aydın, Musa Anter, Kemal Akbulut, Oruç Korkmaz gibi 

kişilerin isimlerinin Kürt şehirlerindeki caddelere, sokakla
ra verilmesini suç sayıyor. Buna ragmen, "Kürtlerin bu ül

kede tek hakkı vardır, o da Türklere hizmetçi olma hakkı" 
diyen Mahmut Esat Bozkurt'un adı , üniversitelere, baro
lara her yerlere veriliyor. 33 Kürt' ün, Özalp'ta, katledilme
sinin emrini veren Orgeneral Mustafa Muglah'nın isimleri 
de öyle ... Bütün bunlara ragmen "kardeşlik" nasıl dile ge

tirilebiliyor? Işte bütün bunlar ıçin özgün bir Kürt düşün
cesine yine gerek vardır. 

Avrupa özgürlükler alanı olarak bilinir. Avrupa Konse
yi'ne "Avrupa'nm vicdanı" denir. "Dünyanın vicdanı ... " Ama. 

Avrupa, "Avrupo'nrn vicdanı" Kürtlerin haklan ve özgürlük
leri konusunda her zaman kısıtlayıcı, engelleyici bir tavır 
içinde olmuştur. Ömegin, 600 bin civannda bir nüfusa sa
hip olan, Karadag'ın, 2 milyona yakın bir nüfusu olan Ko-

sova'nın, özgürlügü, bagımsızlıgı hararetle savunulurken, 

Ortadogu'da 40 milyonu aşkın bir nüfusa sahip olan Kürt

ler konusunda. olumsuz bir tavır ortaya konulmaktadır. 

Avrupa'nın bu derin çelişik tutumunun irdelenmesi için 

özgün bir Kürt düşüncesine yine gerek vardır. 

Kürtler ve Kürdistan, Sovyetler Birligi'nde, uluslann 

kendi geleceklerini belirleme ilkesinin en coşkulu bir şe

kilde savunuldugu bir dönemde bölünmüş, parçalanmış 

ve paylaşılmıştır. Sovyetler Birligi yöneticileri bu süreçte. 

Kürtlerin degil, Kürtleri ezenlerin arkasında durmuştur. O 

dönemde, Büyük Britanya'nın ve Fransa'nın anti-Kürt po

litikalanyla Sovyetler Birligi politikalannın fazla bir farkı 

yoktur. Sovyetler Birligi de Ingiltere gibi, Fransa gibi anti

Kürt politikalar izlemekte Kürtleri ezenlere destek ver

mektedir. 

"Mazlum milletler'' kavramı da Sovyetler Birligi döne

minde dile getirilen bir kavram olmuştur. 1 9 1 5 'teki Erme

ni soykınmına ragmen. 1 919' da. 1920'1erde, Anadolu için 

bu kavram nasıl dile getirilebiliyor? 

Kürtler, dünyada bir eşi daha bulunmayan bir inkar ve 

imha politikasıyla karşı karşıyadır. Kürtlerin somut durum

lan, konumlan ve istekleri karşısında bu inkar ve imha po

litikalan da bilimin, siyasetin ve diplomasinin kavramlany

la açıklanabilmelidir. Bunun için de özgün bir düşünceye, 

özgün bir Kürt düşüncesine gerek vardı r. 

1960'1ann sonlannda, Kürtler, üniversitelerde egitim 

gören Kürt gençleri, ayn örgütlenme geregini duymuşlar

dır. Bunun bir bilinç yükselmesi oldugu söylenebilir. Buna 

ragmen, Türk solunun kullandıgı kavramlan, sloganlan ay

nen kullanmaya devam etmişlerdir. Buysa Kürtlük bilinci

nin yükselmesini engelleyici bir tutumdur. Türk düşünce

sinin, Türk solunun kavramlan kullanılarak sagl ı klı bir Kürt

ler ve Kürdistan algısı yapılamaz. Bu konularda Kürtler 

kendileri düşünmelidir. Kürtler, Kürtleri ve Kürdistan'ı 

kendi düşünceleriyle, kendi yöntemleriyle analiz etmeli

dir. Bütün bu konularda özgün bir Kürt düşüncesine ge

reksinim büyüktür. 
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KÜRTLERiN 68 ' İNİ ANlMSAMAK 

RAGIP ZARAKOLU ----------------------------------- ----------------------------------
Bugünden 40 yıl geriye, 1968'de gerek dünyada ge

rekse Türkiye'de gençlerin "kurulu düzene" ka11ı "başka 

bır dünya mümkün" inancıyla başlattıklan isyan dalgasına 

baktıgımızda, bu isyanın bir tesadüf olmadıgını, bir iki yıl 

önceden kaynamaya hazırlanan suyun kapaklan zorlama

ya başladıgını görüyoruz. 
Bu tespit Kürtler açısından da geçerli. 1967 yılı sosya

list gençlık hareketi açısından, büyük bir sıçramanın yaşan

dıgı bir yıl olmuştu. On binler ilk kez Amerikan 6. Filosu

nu açıkça protesto etmişti. Istanbul Teknik Üniversitesi 

(ITÜ) dahil birçok üniversitede ögrenci demekleri ve bir

liklen sosyalistlerin ellerine geçmeye başlamıştı. Dogu'da 

ise. sessiz sedasız yıliann meydana getirdigi birikim, Dogu 

Mitıngleri ile bır patlamaya dönüşecekti. 

Türkiye solunun tek partı rejiminin imha ve tasfiye si

yasetleri sonucu, 1946 ve 195 1 tevkifatianndan sonra 

uzun süre toparlanamayışından öte, Kürt entelijansiyası 

açısından özellikle 1925 T akrir-i Sükun yasasından sonra 

sürgün dışında varolma şansı kalmamıştı. Memduh Selim. 

Mehmet Selim Bedirhan, Nureddin Zaza. Dr. Nuri Der

simi, Mevlanzade Rifat. vd. Kürt aydınlan, kısa bir Kürdis

tan düşü yaşadıktan sonra ülkeyi teri< etmek zorunda kal

dılar. Bunlann 1960'1arda yükselen yeni Kürt gençligı ile 

temas şanslan olmadı. Oysa Türkiye solunda iyı kötü ku

şaklar arası dırsek teması olmuştu. lik kuşaktan Şefik Hüs

nü gibi kuruculann daha sonraki kuşaklarla. ömegin Mih

ri Belli kuşagı ile birlıkte çalışma şansı oldu. 1968'1i genç

ler Hikmet Kıvılcımlı ya da Reşat Fuat Baraner, Suat Der

viş gibı daha önceki kuşaktan sosyalistler ile bag kurabil

diler, ama Kürt gençlennin böyle bir şansı olmadı. 

CHP'den DP'ye devrolan sol düşmanlıgı 

Üniversite gençligi, 1940'1ı yıllarda agırlıkla tek parti 

rejiminin denetimi altında kalmış, o yıllarda egemen olan 

milliyetçi ve anti-komünist akımlardan derinden etkılen

mişti. Ama anti-faşist bir gençlik hareketi de savaş yıllann

da oluşmuştu. 1945 sonrasında gerici CHP yönetimi mil

liyetçi gruplan daha pervasızca kullanmaya başladı. 1945 

yılında yükselen görece liberal DP muhalefetinin solla it

tifak kurmasını engellemek için, CHP, anti-komünist poli

tikalan bır isten düzeyine yükseltti. 1945 Araligında CHP 

organı Ulus gazetesınin eski lttihatçı başyazan Hüseyin 

Cahıt Yalçın'ın çagnsı üzerine Istanbul Üniversitesi'nden 

yürüyüşe geçen CHP'li ve milliyetçi gençlerden oluşan bir 

güruh, o dönemin anti-faşist günlük gazetesi TAN' ı bastı, 
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hızını alamayıp Salah Birsel'in kitapçı dükkAnını ve diger 

sol tandanslı olarak bilinen kitapçılan darmadagın ettı. 

Adeta sola yönelik küçük çaplı bir pogromdu bu. Hedef

ler önceden seçi lmişti. Bu arada La Turquie adlı bir gaze

tenin Beyoglu'ndaki ofisi ve Sovyetler Birligi'nden gelen 

dergilerin bulundugu bir ofis de yerle bir edi lmişti . Yıl lar 

önce aralannda Brecht. Lukacs, Bejamin vb.nin bulundu

gu sürgündeki Alman yazarlannın Moskova'da yayınladıgı 

bir derginin bir sayısını bulmuştum, Amsterdam'daki sa

haflardan birinde. Arka kapakta bu derginin Istanbul'da 

temin edilecegi kitabevinin de adresi vardı. 1945 yılından 

sonra böyle bir merkez kalmadı. TAN gazetesini basan

lar arasında, Süleyman Demirel, Ferruh Bozbeyli, Nec

mettin Erbakan ya da Orhan Birgit gibi ilerde farklı parti

ler içinde Türkiye siyasetini belirleyecek olan isimler de 

vardı. Sol düşmanı çizgilerini etkin olduklan dönemlerde 

fl.itursuzca sergileyeceklerdi. Orhan Birgit'in adı daha son

ra 1955 yılında 6-7 Eylül Olaylan'na da kanşacaktı. ITÜ, o 

yıllarda muhafaza~r. milliyetçi, dinci gençlerin çokça ol

dugu bir ortamdı. Ve 1967 yı l ında ilk kez ITÜ ögrenci 

Birligi sag kesimın elinden alınıyordu. 

Istanbul Üniversitesi'nde (IÜ) ise 1944-46 yıllannda 

Mihri Bellı etrafında oluşan anti-faşist Ilerici Gençler Birli

gi lutuklamalarla yüz yüze kaldı. Daha sonra bu gelenek 

Istanbul Yüksek Tahsıl Gençlık Demegi olarak devam et

t i. IYTG'nin en önemlı eylemlerinden biri de 1950 yılında 

Nazım Hikmet'in açlık grevine verdikleri destek ıdi. 1947 

yılında faşist gençlerin boy hedefi olan Berl<es, Boran, Bo

ratav. Şenf gibi ögretim üyeleri üniversıteden CHP hükü

meti tarafından atıldılar. 
1950 yılında tek parti ka11ısında bir kısım sol aylan da 

alarak iktidara gelen DP yönetimi IYTGD'yi , Kore Sava

şı'na ka11ı çıkan Banş Demegi'ni mahkemeye verdigi gibı, 

geniş kapsamlı 195 1 komünist tevkifatını da başlattı . 

DP'nln Kürt politikası ve 49'1ar tevkifatı 

Bu gençlik çevreleri içinde Kürt kökenli olanlar da 

vardı . Tıpkı TKP içinde de Kürt, Ermeni, Yahudi kökenli 

olaniann bulunması gibi. Bu gençler arasında Ahmet Arif 

gibi ozanlan, Selahattın Hilav gibi felsefecileri, Enver Ay

tekin gibi yayıncılan anabiliriz. Türkiye'nin 1960 sonrası ilk 

Marksist yayınevi olan Sosyal Yayınlan'nın kurucusu Enver 

Aytekin'di. 
1950'1i yıllarda yükselen üniversiteli Kürt gençlen ken

di aralannda, kendi kimliklerine sahiplenerek bir araya 
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gelmeye başlamışlardı. Komünist hareketin DP hükümeti 
tarafından dagrtılıp yakın takibe alındıgı bu dönemde Kürt 
gençlerinin yönelebilecegi bir yapı lanma da zaten yoktu. 
ilk başlangıçta CHP karş ısında Kürt halkının sempatısini 
kazanmak isteyen DP hükümet i, 33 kurşun kıyımının so
rumlusu General Muglah'yı yargılamış. kendisı cezaevinde 
mahküm olduktan sonra ölmüştü. DP yönetimı bır dö
nem aldıgı azıniıkiann destegini de 6-7 Eylül olaylan ne
denıyle kaybedecektı. 

1958 yılında Irak'ta meydana gelen darbeden sonra 
Irak NA TO/CENT O yörüngesinden koptugu gibı, sür
gündeki Kürt liden Barzanı de Sovyetler Bırligi'nden ülke
sine döndü. Menderes Hükümeti bir ara lrak'a. bu arada 
kanşan Lübnan'a gırmeye de kalkıştı. Bu dönemde Kürt 
gençleri arasında meydana gelen oluşum, DP hükümetini 
çok rahatsız etti. Ve meşhur 49'1ar tevkifatı yaşandı 1959 
yılında. Bayar'ın bu dönemde Kürt uyanışını sindirrnek için 
bir kıyımı bile düşündügü söylenegelir. Musa Anter'in 
1959 yılında Diyarbakır'da Ileri Yurt adlı bır gazeteyi ya
yınlamaya başlaması, aslında 1925'1erden bu yana gelen 
"Taknr-i Sük.un" kara perdesinin ı lk aralanışı olarak. son 
derece önemli bir meydan okuma anlamına geliyordu. 

49'1ar arasında yer alan isimler 1 960'1ı yıllarda hem sol 
siyasette hem de Kürt kimliginin canlanışında önemli rol
ler oynayacaklar, bunlar arasında TIP saflannda yer alan
lar da olacaktı: Şerafetlin Elçi, Naci Kutlay, Ali Karahan, 
Koço Elbistan, Yavuz Çamlıbel. Mehmet Ali Dinler, Yusuf 
Kaçar. Zıya Şerethanoglu, Medet Serhat Hasan Akkuş. 
Örfı Akkoyunlu, Selim Kılıçoglu, Şahabettin Septioglu, Sa
it Elçi. Sait Kırmızrtoprak. Yaşar Kaya, Faik Savaş, Haydar 
Aksu, Ziya Acar, Fadıl Budak. Halil Demirel, Necat i Siyah
kan. A. Efem Dolak. Musa Anter. Canip Yıldınm ve Meh
met Bilgin, vd ... 

1958 yılında Irak Kürtlerinin yetersiz olsa da bir statü 
kazanmalan, Kürt kimliginın resmen tanınması, Ankara'da 
alarm zillerinin çalmasına neden olmuştu. Yangının sınınn 
bu yanına sıçraması ne pahasına olursa olsun önlenmeliy
di. Ama Menderes hükümeti daha rüşeym halindekı Kürt 
oluşumunu boy hedefi haline get irirken, Irak'ta oldugu gi
bi zabitanın darbe hazırlıgı içinde oldugunun farkında bile 
degildi. 

1963 yılında yaşanan Talat Aydemir'ın hükümet dar
be girişimini öneeleyen günlerde, bu kez 23'1er tevkifatı 
yaşandı. Bunlar arasında, ilerde Kürt enteliıansyas ının 

önemli isimten arasında yer alacak olan, Musa Anter. Ya
şar Kaya. Medet Serhat Edip Karahan, Şevket Epözdemir, 
Kemal Bingöllü. Ziya Şerethanoglu,vd. vardı. Bu isimlelin 
ortak özelligi ise, Kürtçe yayınlan ilk başlatan kişiler olma
lanydı. Istanbul'da Yaşar Kaya tarafından "Deng", Dogan 
Kılıç tarafından "Roja Newe" (Zazaca), Edip Karahan ta
rafından "Dicle-Fırat" gibı yayınlar çıkanlıyordu. Enver Ay-

tekin bu dergilere yazılar verdigi gibı aynı zamanda Mark
sist bir yayınevinin sahibi idi ve sosyalist Türk aydınlan ıle 

bir köprü iş levi görüyordu. Daha 1950'1erin sonlannda 
Musa Anter, ilk Kürtçe yayın yapma cesaretini göstermiş, 

ünlü "l<ımtl" davası bir anlamda Kürk hukukçulann da sa
vunma amaçlı bir araya gelışini saglamıştı . Ve onlann bu 
çabalan aslında boşa gitmeyecektı. 1968'de meydana ge
lecek ileri büyük sıçramada, bır yandan bu kişilerin TIP 
içinde de yer almalannın, öte yandan da bu yayınlan ile 
Kürtlük bı l incinin uyanışına katkı sunmalannın büyük etki
leri olacaktı. 

TIP'li yıllar ... Ilk bildiri... Do~ Gecesi 

Türkiye'de ilk defa bir siyasal yapı, TIP ile Kürt kimligı

ne saygı göstermeye başlamıştı. TIP'in Kürt illerinde yerel 
örgütleri açılmaya başlanacaktı . Ancak bu arada TIP içınde 
Dogu sorununun aslında bir geri kalmışlık sorunu oldugu
na i lişkin görüşe karşı Kürt üyeler tartışma açmaya başladı. 
Kürt sorunu basit bir geri kalmışlık sorununa indırgene
mezdi. Bu bir kimlik sorunu ıdi, 'etnik' bir sorundu ... 

Bu dönemde Kürt gençlerinı bir araya getiren en 
önemlı örgütsel yapılar hemşerilik temelinde kurulan ög
renci örgütleri ve yurtlan idi. 60'1ı yıliann hız la siyasallaşan 

ortamında bu yapılann dalganın dış ında kalması düşünü

lemezdi. Onlann bag kurabilecegi önceki kuşak ise. çogu 
aynı zamanda TIP içinde yer alan 49'1ar ve 23'1er ıdi. 

Kürt gençten 1965 sonrası oluşan Fikir Kulüpleri Fe
derasyonu'nda, TIP gençlik kollannda diger sosyalıst 

gençlerle bır araya geldiler. 
TIP içinde "Dogu Sorunu" tartış ıldıgı sırada, Diyarbakır 

Yüksek Tahsil Gençlik Demegi ve benzerleri, o dönem 
ortalıgı birbirine katan, derhal yasaklanan bir bildiri yayın

ladılar, hem de demek mühürlü ve yönetıcilerin imzalan 
ıle: Dogu Sorunu Bir Geri Kalmtşltk Sorunu Deg11, Etnik bir 
Sorundur, Ulusal btr Sorundurl 

Belki de FKF Istanbul Sekreterligi'nin işbirligi ile yayın
lanan bu bildiriyı Kürt gençlerinin 68'inin bir başlangıç ma
nifestosu olarak kabul edebiliriz. 

Ve 68'in ilk eylemliligi de FKF ile Kürt yerel ögrencı 
demeklerinin Ocak 1968'de Istanbul'un en büyük kapa
lı salonu olan Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlediklen Do
gu Gecesi oldu. Bu önemli bir meydan okuma idi. Istan
bul'da ilk defa Kürt müzigi ve folkloru sergilenıyordu. Fa
şistlerin kurşun sıkmasına, sahneye sis bombası atmasına 
karşın coşku bozulmadan dans ve müzik devam etti. 

Solda bölünme ve kendi evini kurma zamanı ... 

1968 Haziranındaki ögrenci işgallen sırasında, Kürt 
ögrencı yurtlannda kalan ögrenciler, üniversitenin savu
nulmasında aktif rol üstlendiler. Ne faşistler ne de polis 
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ünıversiteye müdahale edebildi. FKF ile Kürt ögrenci der

nekleri arasındaki ittifak üniversite işgallerinde de devam 

etti. Ve Işgal Komiteleri Konseyi'nin başkanlıgına ögrenci 

delegeler 23'1er davasının en genç sanıgı olan Kemal Bin

göllü'yü seçtiler. Yardımcısı Kemalist egilimli Bozkurt Nu

hoglu, sözcü FKF'Ii T oygun Eraslan, savunma komitesi 

başkanı Deniz Gezmiş, onun yardımcısı ise Masis Kürkçü

gıl'di. Müthiş birçok renklilik ve paylaşım! 

O dönemde hemşerilik ögrenci siyasetinde etkı l i bir 

unsurdu. Ömegin Bozkurt Nuhoglu "solcu" olmasına 

karşın, faşist egilimli IÜTB başkanı Ufuk Şehri ile dirsek te

ması na sahipti. Hatta Ufuk Şehri. lü işgali sırasında kaçın

larak Merkez Bina'ya getinlecekti, eylemi bozmaması için 

"ikna" edilmek üzere. Ve pazarlık sırasında öfkelenen 

Nuhoglu, cam masayı yumruklayınca, bilekleri kesilecek 

ve hastaneye zor yetiştirilecekti. Bazen hemşerilik. sol ve 

sag kavramlannın önüne geçebilecekti. FKF yönetimi ile 

Nuhoglu arasındaki bir tartışmadan sonra, ülkücü ve 

onun "solcu" T rabzonlu yandaşlan birlikte FKF Istanbul 

Sekreterligi'ni basacaklardı! 

1968'de Dogu Pennçek makyavelist bir taktikle FKF 

başkanligını ele geçirdi. Ve bir emrivaki ile Devrimci Güç 

Birligi'ni, yani o zamanki cuntacı oluşumu destekledigini 

açıkladı. Ama çogunlugun oylan ile Perinçek düşürüldü. 

Yerine, Ankara'daki Kürt ögrenci liderlerinden Zülküf Şa

hin getirildi. MDD/Sosyalist Devrim aynşması yanında 

TIP'te bir de 68 Çekoslovakya işgalinin yol açtıgı Ay

bar/Aren bölünmesi yaşandı. TIP yönetimi de, yine ye

diemin olarak bir Kürt siyasetçiye Mehmet Ali Aslan'a bı

rakıldı. Kürt siyasetçileri bir anlamda bölünen Türkiye so

lunda bir çeşit arabulucu rolü üstlendiler. Kimse yanına 

alamasa bile Kürtleri karşısına da almak istemiyordu. 

Türkiye solundakl bu bölünmeler, bir anlamda Kürt 

gençlerine kendi evlerinı kurmanın zamanı geldigine karar 

verdirdi. FKF ve TIP bölünmeler içinde her geçen gün bi

raz daha işlevsizleşirken, ayn örgütlenme. Kürt aydınlan

nın da cesaretlendirmesi ile her gün biraz daha cazip ge

liyordu. 

DDKO rUzgirı... 

öte yandan 1967 yılında TIP içinde yer alan ya da al

mayan Kürt aydınlannın kat ılımı, yerel TIP teşkilatlannın 

öncülügü ile başlayan Dogu Mitingleri, Kürt gençlerine 

çalışma alanının sadece üniversiteler ve büyük kentler 

olamayacagına o zamanki deyişle Dogu illerinde de şube

ler açılması gerektigine akıllannın yatmasına neden oldu. 

68 işgali ve 6. Filo Direnişi ise. insaniann eylemlilik ve ör

gütlülük açısından iyice bilinçlenmesine neden olmuştu. 

Fabrikalar, köylü üreticiler, ünıversite gençligini kendisine 

çekiyordu. Kürt ilieri ve gizemli daglan, Latin Amerika de-
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neyimlerinin izlenmesi ile gittikçe daha büyük bir ilgi oda

gı oluyordu. 

Devrimci Dogu Kültür Ocaklan 1969 yılında böylesi 

bir ortamda oluştu. 1969 yı lı bahannda benim de içinde 

oldugum grup, ne Aybar'ı. ne Aren'i ne de MDD'yi des

teklemeyerek FKF'den aynlma ve Marksist kuram ve de

neyimleri daha içselleştirme karan aldı . Bu süreçte Beya

zıt'daki TIP Eminönü ilçesinde de üslenmiştik. aynı za

manda orada sosyolojik bir araştırma demegimiz de var

dı. Aynı binada DDKO'Iu arkadaşiann kat tutmasına yar

dımcı olduk. Seminerlerinin düzenlenmesine yardımcı 

oluyor, katılıyorduk. 

Bu aynşma sürecinde araştırmalar yanında. Dogu'ya 

gitme karan da aldık. Kürt gerçekligi ıle yüzleşmek. amaç

lanmızdan biriydı. Ve 1969 yazını Zap vadisinde, Kürt 

köyleri için asma köprü yapmakla geçirdik Katılanlar, ge

nellikle MDD/Sosyalist Devrim tartışması içinde taraf ol

mayan ve Kürtlere daha açık o lan ögrencilerdi. Bizim 

köprü yaptıgımız sırada ilginç bir biçimde. Dogu Mitingle

ri'nin de sonuncusu düzenleniyordu. 

öte yandan aynı dönemde devrimci gençler, ulusla

rarası baglamda Filistin direnişi ile dayanışmaya girerken, 

bir yandan da Kürt gerçekligi ile gittikçe daha fazla yüzleş

me durumunda kalıyorlardı ... 

1970 yılı bahannda Kürt illerinde sosyolojik araştırma 

yaparken, bir yandan da o yıl başlayan Kürt köylerine yö

nelik komando baskılannın izini sürüyorduk. Daha sonra 

DDKO komando baskınlannın yıkımını somut verilerle 

raporlaştınp cumhurbaşkanlıgı ve kamuoyuna sunacak. 

sorumlulann cezalandınlmasını ve zararlann tazmin edil

mesini talep edecekti. 

Ve Haziran ayında 68 ögrenci isyanının 70 işçi isyanı 

ile buluşmasına tanıklık ediyorduk. 

Kürtlerin ise hızla yaygınlaşan legal DDKO'su yanında, 

illegal iki Türkiye KOP'si vardı artık. Ancak Türkiye solun

da oluşan ve 1968 hareketinin uzantısı olan THKP-C. 

THKO ve TKP/ML-TlKKO gibi radikal yapılanmalar gibi. 

o günlerin yeni yapılaşan Kürt siyasal yapılanmalan da da

ha oluşum süreçlerinde. kurucu kadrolar bakımından 

TC'nin geleneksel imha politikası ile yüz yüze kalacaklar

dı . Batıdaki ve Asya'daki, Baader-Meinhoff. Kızıl Hücreler, 

Kızıl Ordu Fraksiyonu, Dogrudan Eylem, Kızıl Tugaylar, 

Kara Panterler gibi yapılanmalann imha edilmesi gibi. 

68'den kalan kardeşlik ... 

Fakat 1968 isyanında güçlenen Türk (asimile olan 

gruplan da kapsayan geniş anlamda) ve Kürt gençleri ara

sında baştayan "eylem kardeşligi" daha sonra güçlü bir 

gelenek olarak devam etti. Bunu da 1 968'in önemli mi

raslanndan biri olarak görmek lazım. 
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Deniz Gezmış. 68 ışgafi meşalesini yakarl<en, birçok 
Kürt genci onun yanında kararlı bır duruş sergıleyecekti. 

MDD çizgısindeki arkadaşlan onu yalnız bırakırken, dagla

n hedef aldıgında en danıştıgı dostlar Kürt arkadaşlan ola
caktı. 

1971 dırenışi başladıgında sayfalannda buna destek 

veren tek legaf dergi, benım de yazarlanndan bın o ldu

gum ANT olacaktı. 

Sevgili Cihan Alptekın, Istanbul davasında savunmayı 
hazırlamayı bana emanet edebılecektı. 

Bütün bunlar 68'in yarattıgı "eylem kardeşlıgi"nin ürü

nü idi. 

Toplumlan n tan h inde ız bırakan olay ve gelişmelen n, 

içinde oluştuklan tarihsel dönemlerin olgulan ve bunlar 

arasındaki bagıntılar üzerinden degerlendirilmeleri gere

kir. Her dönemin toplumsal siyasal gelişmeleri o dönemın 

ulusal ve uluslararası koşullan içinde ve bu koşullarca be
lirlenen etkenler altında gerçekleşır, onlann izlennı taşır

lar. "68'm Kürdü ve Kürdün 68'i" üzerine söyleneceklerin, 

o dönemi; koşullannı ve bu koşullarda oluşmuş ıdeolojik. 
siyasi görüşten veri alması kaçınılmazdır. 

68 ve Kürt hareketi 

Dünya ve Türkiye 68'i üzerine çok şey söylenıp çok 

yazıldı. Hemen herkesin üzerinde anlaştıgı bir özelilginın 

Amenkan emperyalizmıne karşı mücadele oldugu açıktır. 

Türkiye 68'ı, öncesı dönemın gelişmelen üzerinden ol

gunlaşmış ve uluslararası alanda; ABD'den Fransa başta 

olmak üzere Batı Avrupa ülkelerine geniş bir "cograf

ya"da başkaldınya dönüşen kitlesel hareketin etkisinde 

gelişmış, ancak özgül koşullardan beslenen farklılıklara da 

sahıp olmuştur. 68 hareketı ve ona damgasını vuran 
gençlık kuşagı ve işçi köylü kesımieri ABD işbırlikçısi sag 

gericı hükümetlenn yönettıklen bır ülkenin ı nsanlan ola

rak Arnenka'ya karşı büyük bır öfke içinde hareket et-

Denız Gezmiş yakalandıgında motosı kieti ile yöneldi

gi hedef Kürt daglan idi. 

THKO oluştugunda DDKO'Iu olan Ömer Ayna, Ze

ruk Ahmet gibi gençler ona destek venmekte tereddüt 

etmezken, daha sonra da Kürt özgürlük hareketınin me

şafesı yandıgında da Türkıye solundan birçok insan bu 

meşaleyi tutmakta tereddüt etmeyecektı. 

1968'in en anlamlı mirası ıse. 1968'in sımgesi o lan 

Deniz Gezmiş'in ıdam sehpasını tekmclerl<en, haykırdıgı. 

YAŞAŞIN TÜRK VE KÜRT HALKININ KARDEŞLIGI şıa

n ıdi. 

mişler, işçı grevlerinde. fabnka önlennde, üreticı köylü 

mitinglerinde yer almışlar, onlan örgütlerneye çafışmışlar, 

bulunduklan her yerde bir aydınlatma faaliyetı ıçinde ol

muşlar -gerillacılıkla başlayan süreçle bırl ikte bu "birlikte

lik"te kopuşların yaşandıgı bır başka gerçektir , bu müca

delelerle antı-emperyalizmı bırleştinmeye çalışmışlardır 

Yenı sömürgecilik koşullannda tutulan Türkiye'de kurtu

luş savaşının kazandıgı başannın etkılerinin ılenci-devnm

cı ve sosyal ıst saflarda 'bir mücadele ve bagımsızlık refe

ransı' olarak hala rtıbar görüyor olması ıse, anti-emperya
lizmin daha geniş çevrelerde etkilı olmasında rol oyna

mıştır. 

68'e gelen yıllarda Kürt aydınlan ve ı lerici Kürt genç

lik çevreleri açısından da, bu "referans"ın şu ya da bu öl

çüde itıbar gönmeye devam etmesi, Kürtlere karşı ayrıca

lıklı -aynmcı ve inkarcı polıtikaya duyulan nefrete ragmen, 

"bırlikte mücadele" fikri ve eyleminde etkenlerden biri 

olabilmiştır. Kürt ilericı gençlik kuşagının 68'ın ve sonrası

nın hareketı ıçinde aktif ögelerden biri oluşunda, Kürtlere 

karşı baskı ve inkar politıkalanna duyulan tepki dolaysız 

olarak rol oynamış; Kürt aydınlan ve i lerici-mücadelecı 

gençler, Vietnam. Gine Bıssao, Angola, Mozambik gib ı ül

kelerdeki mücadelelerden esınlenmişler. bir yandan Kürt 
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sorununu daha kapsamlı ırdeleyıp tartışmaya açmışlar, 

Türk ulusundan ve ötekı milliyetlerden ilencı aydınlar ve 

gençlık kesımlenni de bu tutumlanyla soruna daha fazla 

egılmeye zorlamışlar. öte yandan öneml ı bır kesimi açısın

dan Türk halkıyla bırlikte mücadele ederek emperyalız

min (somutta ABD) yenılgıye ugratılmasıyla özgürlüklenn 

kazanılabilecegı düşüncesıne uygun bir eylem içinde ol

muşlan:k Kürt aydınlannın TIP'te örgütlenmelen ve mili

tan Kürt gençligının önemlı bır kesiminin bu partinın etki

sınde ya da FKF. DEV-GENÇ-DÖB içinde örgütlenmele

rinde, düşmanın ancak birl ikte ve bırleşik bır mücadeley

le yenı lgıye ugratı labi lecegı; hakiann kazanı lması ve kulla

nılmasının öncelikle buradan geçtigı düşüncesı yönlendın

cı olmuştur. Kürt aydınlan ve gençleri 68 hareketı ıçinde 

yogun olarak yer almışlar, hareketin evriminde şu ya da 

bu biçimde etkıde bulunmuşlar; bu süreçte ve bu hare

ket ıçınde kendilen de şu ya da bu düzeyde ve yönde et

kilenerek yol almışlar, Kürt gerç:eginın daha net görülme

sı ve tartı şı lmasında denebilir ki etkın öznelerden bın o l

muşlardır. 

Tam da bu arada. somut olarak Kürtlerin durumunun 

tartışılması sürecinde. Kürt başkaldınlannı "kara yobazm 

eylem!" olarak degeriendiren TKP gibı "Türk sosyalistı" 

partı/parti lerle onlann etkisi altındaki aydınlann büyük ç:o

gunlugu tarafından savunulan görüşlenn sorgulanması ve 

reddi içın koşullar olgunlaşmış: Kürt aydını ve gençlerinın 

önemli bır bölümünü de etkileyen. Kürt sorunundan faz

laca söz edılmesını "bölücülük" olarak nıteleyen anlayışın 

kuşkuy la karşı lanması yönünde egi limler güç: kazanmıştır. 

Ancak. "Emperyalizme karş1 mücadele" ve emperyalizm

den bagımsızlık sorununun dönemin en hegemonik gün

demi olması, Kürt sorununa yaklaşımiann belirlenmesın

de önemli bir rol oynamış. "He/e bir emperyalizmden kur

tu/alim ... " anlayışının dayanagı olmuş. tetıklemıştir. ABD 

saldırganlıgının dünyada yarattıgı antı-emperyalıst tepkiyle 

birlikte Siyonıst haydutlugun Filistın halkına dayattıgı işgal 

ve katlıam. her bır ülkede ABD ve lsrail karşıtı mücadele

nin yükselmesinde rol oynar ve onu acıl sorun halinde 

öne çıkanrken. Türkiye'de Kürt sorunu gibı temel önem

de sosyal-polıtık bır problemin üzerinde düşünülmesinı 

öteleyebilen bır etken olmuştur. 

Bu durum, bir yandan ve bır ölçüde, antı-emperyalıst 

mücadelenin zaferi adına öteki toplumsal sorunlann bir 

kısmını 'erteleyici' anlayışlan beslerken. diger yandan da 

-özellikle Vıetnam ulusal kurtuluş savaşı- Kürt aydınlan 

ve ilericı genç:lennin Kürt sorununu daha etkin şekilde 

gündemleştırmelerinde de referans olabılmiştır. 

1967-68'1erde yükselişe geçen. 15-16 Haziran 1970 

büyük işçi eylemıyle Türkiye'nın politik sosyal yaşamında 

oldugu kadar ılencı-devnmci hareketın evnmı ve şekiile

nışı üzennde de etkılı olan işçı, üretıci ve yoksul köylü ve 

~2 Tlı'OJ 

gençlik hareketi Türk ve Kürt gençleri ve aydınlannın bir

lıkte hareketi iç:ın yıgınsal-aynı merkeze dogru çeken bir 

rol oynamıştır. Bu koşullar ve hareketlilik içinde, Türk

Kürt ve öteki etnık kökenierden emekç:ıleri ve gençliginin 

hep birlikte bir 68'ı olmuş; ancak bır Kürt 68'ı yaşanama

mıştır. Bu bakımdan bir Kürt 68'inden söz edilememesi, 

ama 68'ın Kürdünden söz edilmesi o günün sosyal-politik 

gerçeklerine uygun düşmektedir. 40 yı l sonra geriye ba

karak "neden daha Ileri ve dogru b1r tutum a/ınamad1?'' şek

linde soruldugunda. göz önünde tutulması gereken ilk 

şey. Türkıye'de ve Türkiye Kürtlerinin yaşadıkJan toprak

larda işçi ve sosyalist hareketin yapısı ve düzeyi: deney bi

nkimi ve tecrübesinin nıteligı; kapitalist sömürüden kurtu

luş ile tüm emekç:ılerin kurtuluşu ve uluslann kaderlerini 

tayin sorunu arasındaki ı l işkilerin yorumlanma bıç:iminin 

gerçekten Marksıst-materyalist bır anlayışla ketarabilecek 

bınkime ve onun "olanaklan"na sahip o lunup olunmadı

gıdır. Önemsenmesi gereken bir diger olgu, kapitalist ge

l işmenin Kürt topragındaki düzeyi ve bunun ulusal hare

ketin gelişiminde oynadıgı ro ldür. Kürtlerin ulusal baskıya 

karşı mücadeleleri çeşıtlı başkaldınlar ve o başkaldınlann 

şıddetle bastınlmasıyla tarihselleşmesine ragmen, 65-72 

dönemi Kürt mücadelesinin kendini hareket ve sorun 

şeklinde gündeme taşımasında daha geri sayılabilecek bir 

durumun yaşandıgı bır dönem olurken, devlet baskısı ve 

ınkarcı polıtıkanın başlıca etkenlerden bıri oldugu bu nes

nel ve somut durumda, Anadolu ve Mezopotamya top

raklannda mayalanmaya başlayan demokratik-kurtuluşçu 

hareket 'Dogu Mitingleri'yle Kürt aydınlannın çeşitli ç:alış

malannı da gündeme getirmış o lmakla birlikte, henüz 

sonraki yıllarda oldugu şekl i ve talepleriyle kendini daya

tan bır hareket olma düzeyıne ulaşamamıştır. Ne var ki 

ç:elışkilerin "su yüzüne vurması" kaçınılmazdı ve Kürtler 

"Kürtlüklerini" bı l ıp-hissedip söyleyerek taleplenni seslen

dirdikçe. Türk genç:len ve aydınlannın bir kesimi de Kürt 

gerç:egini daha iyi ögreniyor, tartışıyordu. 68 süreci bu 

açıdan kucakladıgı hemen tüm gençlik. işç:ı-aydın kesimle

rinin ögrenme-tartışma ve nasıl yapılacagı üzerine daha 

net şeyler söylemeye çalışma olanagı yaratmıştı . 68'in 

Kürtler açısından da bu durumun çeşitlı özgünlükleriyle 

aşılmasında rol oynadıgı ve DDKO'nun kurulması ve son

rasındaki politik hareketlenme ve çeşitli gruplann dogma

sı şekl ınde yaşanan gelişmeleri etkileyerek ilerleticı ışlev 

gördügü söylenebilir. 

Degiştirip geliştiren bir hareket 

68 hareketı ve süreci Kürt sorunu açısından da, özel

likle Kürtlerin taleplerinin ne oldugunun bilindigi-farkında 

olundugu kadanyla Kürt kökenli genç ve aydınlar tarafın

dan hareketin gündemine taşınmasıyla Türk devrimeıleri 
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ve "sosyalistleri"nin sorunu daha iyi ögrenme ve anlamak 

için gündemlerine almalan için daha uygun bir ortam ya
ratmıştır. Sonralan daha da geliştirilen ve netleştirilen tu

t umla Kürt ve Türk halklannın kardeşligı ve bagımsızlıgı 
sorunu; Kürtlenn kendi kaderlerini kendilerinin tayin et

me haklan sorunu ülkenin ve devrimin temel önemde bır 

sıyasal demokrasi sorunu olarak daha genış çevrelerde 
kabul görmeye başlamasının tohumlan bu hareketin artçı 
dalgalan içinde meyve vermiştır. Şovenist etkilenmeler 
aşıld ıgı oranda hem Kürtler içınde hem de genel olarak 

Türkiye işçi-emekçi ve gençlik hareketinin ileri kesimlen 
içinde Kürt sorunu. Kürtlerin kaderlerini kendı iradeleriy

le belirleme hakkı sorunu olarak kabul görmeye başlamış

tır. Mücadeleden, eşitlikten, kurtuluştan, devrimden, sos

yalizmden söz edenlenn bır bıçimde Kürtlerden söz et

melerini zorunlu kılan somut bir gerçek ve sorun kendıni 
dayatıp durmuş; bu durum gerek TIP içinde gerekse DEV 
GENÇ ve öteki gençlik örgütleri içinde 'Dogu sorunu'na il

giyi artırmış, tartışmalara yol açmış. sorun giderek çeşitlı 
bildiri ve dergi yazılannın örtük ya da biraz daha açık şe
kilde konulan arasına girmiştir. Dogu Mitingleri ve 

DDKO'nun örgütlenmesi, TIP ıçındeki tartışmalar (özel
likle Malatya Kongresi'nde Kürt sorunu üzenne daha kap

samlı ve sonuçlan bakımından da etkili bir tartışmanın ya
şanması), sorunun daha ciddi biçimde genel olarak ilenci 

hareketin platformuna gırmesinı hızlandırmıştır. Küıt kö
kenli ögrenci gençlenn, TIP'in etrafında, DEV GENÇ'te 
ve DÖB'de diger gençlerle bır araya gelmelen, Kürt so

runu tartışmalannın sadece Kürtler içinde kalmayıp daha 
geniş saflarda gündeme gelmesini etkilemiş, TIP ıçindeki 
Kürt aydınlannın Kürtlerin tabi tutulduklan aynmcılıktan 

söz ederek buna karşı bir politika geliştinimesini isteme

lerine ragmen, parlamentarist ve tümüyle yasal sınırlara 

baglanan tutumianna tepkiyi de içermek üzere militan

mücadeleci Kürt gençlennin bir kesimi Denız Gezmiş ve 
Hüseyin Inan'ın başını çektıgi THKO saflannda yer almış
lardır. Denizler'in Filistin dönüşü Diyarbakır'da tutuklan
malan ve bu sırada Kürt aydın lan ve gençlenyle samimi 
ilişki ve dostluklan ve Deniz'in Istanbul'daki tartışmalarda 
Kürt sorunu üzerine daha ileri konuşma ve pratik tutumu 
Kürt gençleri arasında THKO'ya ilgiyi artıran bır rol oyna
mıştır. Ömer Ayna, Avni Gökoglu, Ahmet Nıyazı Yıldız
han, Fevzi Aslansoy, MA Canpolat gıbi Kürt gençlerinin 
THKO'da oluşlan, Hüseyin Inan'ın Zaza-Kürt kimlıgi, bir 

sürecin birbiriyle ilişkil i gelişmeleri arasında degeriendinie
cek olgu ve olaylardır. DDKO'Iu Kürt gençlerinin en mili

tan ve mücadeleci olanlan DEV GENÇ'Ii, TIP'lı ya da 
MDD'ci-DÖB'Iü 68 kuşagının da militanlan arasında ol
muşlardır. 

Bütün bu mücadele içındeki arayışlar, bir yandan so

runun tartışılmasının boyutlannı 'Uiuslann Kendi Kaderle-

nni Tayin Hakkı'na (UKKTH) kadar genişletmiş, diger 

yandan sorunu ha.l~ "Dogu sorunu" olarak geçiştıren 
TIP'ten kopuşlan hızlandırmış ve Kemalist gelenekten et

kilenmeyle kanşık "temkinli olma" ya da daha belirgın ve 
net olmaya çalışma ve sorunu Kürtlerin haklan düzeyın
de. ama samimi ve kararlı olarak ele alma tutumuna bag

lı bır saflaşmanın yeniden yaşanmasına yol açmıştır. 

Aynı süreçte, özellikle de Irak KOP baglantılı ve sos
yal köken açısından da agırlıklı olarak Kürt üst tabakalara 
mensup bazı aydın-yazariann benimsedikleri ve ABD'ye 

çok da mesafeli davranmayan bir başka anlayıştan da söz 
edilmelidır. Kürt hareketinin sonraki gelışmesinde. hare
ketin yoksul-emekçi köy ve kent kökenli tabanının genış

lemesıne baglı politik tutumun belirginleşmesı ve etkın 
hale gelmesının yanı sıra bu 'üst tabaka' daman sürdüren 

polrt.ık tutum da önemli bir güç olarak ortaya çıkmıştır. 
Böylece 68 hareketi Kürtler bakımından da hem aynştın

cı hem geliştirici bır rol oynamıştır. Kürt hareketinde 68'1e 
bırlikte antı-emperyalist egılım güç kazanmış, Arnenkancı 

beklenti darbe yemiş; halklann-uluslann varlıgı-kardeşlıgi 
ve bagımsızlıgı fikn kabul görmeye ve güç kazanmaya baş
lamışır. 

'Dogu sorunu'ndan 'kaderini tayin hakkı'na ... 

68 hareketinin Kürt sorunu yönüyle başlıca zaafının 

baglandıgı önemlı etkenlerden biri, Türk ya da Kürt olsun 
hareket ıçınde yer alaniann soruna ilişkın bılgılerinin sınır

lı oluşu, TKP-Ş.Hüsnü geleneginden kopmayı başarama
ması, ulusal sorun ile işçi hareketi arasında bag kurmada 
başansız kalmalanydı. Üzerinde hareket edeceklen dev
rimcı bir hattın yoklugu ya da sorunlu oluşu. handikaplar

dan bıriydi. Bir öteki, Kürt gerçegini de daha net o larak 
ortaya koymada yardımcı olabılecek Kürt tanhınin, Kürt
lenn mücadelelerinin yeterince bılınmıyor oluşuydu. 

68 hareketinın genelı açısından bakıldıgında, "sosya
lizm millıyetçilik./e bagdaşmaz" oldugu; Kürt sorununu da 
sosyalizmin çözecegı; öyleyse öncelikle devrim ve sosya
lizmin zafen içın mücadele elmek gerektigi anlayışının h§
kim oldugu dogrudur. Bu anlayış. Kürt aydınlannın büyük 
kesımı ve Kürt gençlennin önemli bır kesimi için de dog

ru kabul edılmiş, savunulmuştur. Bunda. sorunun Mark
sist-Lenınıst anlayışa uygun ele alınışındaki sınırl ı lıklar, bılgı 

ve tecrübe eksıklıgi, yararlanılacak deneyimlenn yok de
necek kadar zayıflıgı vs gıbi, emperyalist-faşıst saldın ve 
tehditlere karşı mücadelenin birlikte oluşu dayatması da 
etkili olmuştur. Ancak daha temel ve belirleyici etkenie
rin oldugu da bır gerçektir. Sorun sadece iradi seçişler, 
davranışlar, bilgi düzeyı sorunu degıldır. Kürt sorununu sı
nıf sorununa baglama çabalan kuşku yok ki kendi başına 
alındıgında ne gerici ne şoven ne de yanl ıştı. Ama bu bag
lamanın niteligi ve bıçimi; ulusal sorunun çözümü ile işçi 
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hareketinin bagı, daha dogrusu işçi sınıfının ezen-ezilen 

ulus sorunlannın yaşandıgı yerde. ulusun haklannı onun 

kadenni kendısinın belirlemesi hakkı olarak alması ve bu

nu da kayrt-koşula baglamadan, ulusun ıstegı yönünde çö

zülmesini istemesinin tek dogru ve devnmcı yaklaşım ola

cagı görüşünün net olmayışı önemsenmesi gereken bir 

sorundu. Dıger yandan Kürtler ne sınıfsız-aynmsız bir kit

leydiler ne de tek sorunlan ulusal baskı ve aynmcılıga ug

ramalan, ulusal varlıklannın kabul edilmemesi-ulusal hak

lann ın tanınmamasıydı. Bugün çok daha belirginleşmiş 

olarak ama o gün içinde geçerliligi olan sosyal- ıktisad i so

runlannın varlıgı, bu sorunlar i çın mücadelede tüm millı

yetlerden öteki işçı ve emekçilerle birleşmelenni zaru

n/zorunlu/gereklı kılıyordu. Bunun geregi. Kürt emekçife

nnin ezilen bır sınıf ve kesimin mensupları olarak taleple

n ne sahip çıkmalanydı. Sınıfsal sömürü ve baskıya karşı 

mücadele ve ulusal kadenni tayin hakkı için mücadele 

arasında kurulacak bag ıle hareketın burıuvazı ve büyük 

toprak sahipleriyle aşiret şeflerinin çıkarlan yönünde de

gıl de halkın söz sahibi olacagı bir şekılde gelişmesi için ış

ç ı ve emekçılenn ileri kesimleri öncülügü üstleneceklerdı. 

Gerekli olan buydu ama, hem Kürt hareketinin iktisadi

sosyal ve polıtik gelışme düzeyi tarafından bel ırlenen ye-

tersizlikleri hem de genel olarak "sosyalist hareket" ve 68 

gençlik hareketinin malul oldugu zaaflar nedeniyle soru

nun bu boyutta görülmesi mümkün olmamıştı. Bu duru

mun bugün hem sosyal-iktisadi olgular ve gelişme düzeyi 

açısından hem de soruna yaklaş ımın devrimcı netlıgi yö

nünden daha farklı, ilen bir noktada oldugu bil ıniyor. Bun

da, tüm öteki etkenierin yanı sıra 68 hareketinın tarihı 

tecrübe bazında bıraktıgı mırasın da payı vardır. Buradan 

ileriye gidecekler 68 sürecı ve hareketinin "hakkı"nı bu 

bakımdan da vermek durumundadırlar. 

68 sürecı Kürdü de Türkü de degıştirmiş ve onlara 

ögretmiştir. Deniz Gezmış' ın daragacı altında ve mektu

bundaki "son sözleri" bunu gösterir tarihsel önemde bir 

belge olmanın ötesinde, hareketin geçirdigi evrimi ve 

devrimci-sosyalist tutum ile millıyetçi-şoven tutum arasın

daki aynşmanın netligini göstermesi bakımından da belir

leyıcı öneme sahıptir. 

Bugünkü Kürt hareketinin üzerinde şekillenip geliştigi 

sosyal polıtik hareket ve koşullann da 68 hareketinden 

kopanlamayacagı söylenebilir. Bugün "68 bir nostoljiden 

ıborettır" şeklınde ahk.Wı kesenlenn unuttuklan, unuttur

maya çalıştıklan gerçeklerden biri de budur. 

DÜZELTME 

Dosyamızın geçen sayıdaki 'forum' bölOmUnde bant çözilmünden kaynaklanan bazı hatalar olmuştur. 

3 2. sayfada adı geçen Fevzi Dallı, Fevzı Daglı: 33. sayfada adı geçen Mehmet Can, Mehmet Cantekin; 41. sayfa

da adı geçen Fevzı Ald<oyunlu ise Örfı Akkoyunlu olacaktır. 
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Helbesta me ya klasik u wejeya diwane 

BERKEN BEREH 

Em kesen bi zirnan ı1 helbesta kurdi re tekildar in 
ü dirlin ı1 distinin arınanca me ew e ku herhemine 
heja biafirinin. Bi ve mebeste ji. heta jimete em hewl 
didin helbesta beri me hatiye nivisandin -helbesta 
klasik- nas bikin u derfet u deliveyen ji bo me ava ki
rine bi dest bixin u li ser ve gencineye bikaribin hel
besteke gewre çebikin. Bi ve arınance gelek nirxan
din, Jekolin ü vekolin hatine kirin. Min dive bi ve 
kurtegotare helbesta me ya klasik ü ya ~wejeya di
wane" bidime heranberi hev ü tiştine wan e hevpar ü 

cudahiyen wan dest nişan bilim. 
Helbesta me ya klasik ku em weki qonaxeke bi nav 

dilin ji sedsala lO'an heta salen 1900'i dewam kir. 
Kesen bi ve cu re afirineriye re rabı1n ı1 rüniştin be gu
man kesen li qesr u medreseyan rüdiniştin an ji rew
şenbiren li we derdore Mn. J ederken ve qonaxe her ku 
di hundire xwe de ritüelen çanda misilmaniye, pir
tüktın piroz ü helbesta ereb ü farisan bixuye ji, bebtirtn 
em şopen destan, çirçiroken resen en kurdan dibinin. 
Her wiha tesewif ji tera xwe bandor li ve qonaxe kiriye. 
Behtirin ji felsefeya Eflatı1n reng ı1 dirı1ve xwe da ye ye. 
Bi gor ve felsefeye; hemı1 heyher beri dakevin ser rüye 
gerdı1ne li we kosmosaXweda le rüniştiye. }i ve re ji di
gotin wahdet-il wueurl (yekitiya heyberan) e. Bi gor ve 
ji ev din ya kosmosa piraliye ye ı1 ji her hinde ji hemı1 
heyher eş ü azare dikeşin u dixwazin vegerin Wahdete 
(ango Xwede). Arınanca ve qonaxe ji destnişankirina 
mijarine resen O. afrineriyeke resen, behtir bi vegoti
neke cuda, bi honandineke hunerane ü mecazan idea
lizekiTina ~işq''eye. }ibervansedemanhelbesta me ya 
klasik şeweparez e. Beyit, çartn, xezel ı1 risten bi keşeyi 
ne. Ev hemı1 taybeti bi dtne islamere ketine jiyana kur
dan. Helbesta klasik hembiraman ü feraset u hem ji bi 
bikarantna helbeste ne düri jiyana kurdewari ya kevna
re ye. Her çi qas bi gor wejeya me ya devki wargehe we 
teng ı1 h ez kir ı1 dildaren we bi sinor be ji, di hundire 
xwe de xwedi kubariyeke ye. Ji bela zimen ve derfet ı1 
deliveyine nu bi dest xistiye ü bi serlan salan aso ı1 her
ge ha ronakbiriya kurdan, estetika wan destnişan kiri
ye. Ji bo ve ji hejaye ku em ve qonaxe bi van taybetiyen 
we bi.nirxinin ı1 bigihljin encameke sudewar. 

Her çiqas bi gelemperi rewş ü poetika helbesta kur
di bi vi awayi bi xuye ji, tu cari em nikarin we ü helbes
ta ciranen xwe texin hernan çelteyi. Lew re helbesta 
klasik a tirkan ku je re Wejeya Diwane diliete gotin ji 
bili şewaz ı1 teşeye bi temami d Url helbesta me ya klasik 

e. Di ~wejeya diwane" ya osmaniyan -ku tirk xwedJtiye 
le dilin- de bere her tişti zimen ne zimane ne te w u ge
leki ye. Zimanek ji kurmanci, farisi, erebt ü tirlô pek 
hatiye. }i bela mijaru hanandina weve ji balkeş e. Ede
biyatek kltşe ye. razber e, ji wateye behtir, dirt1vı1 teşe li 
peş e. Hizr ı1 raman di bin hunera gotine de fetisiye G. 

winda bı1 ye. Hema iro tirk bi xwe ji ''ve qonaxe~ rexne 
dilcin u dibejin ku ev qonax "ji listoken hunera gotine" 
pek hatiye. Mijar bi şiliandinen sext, istiare ı1 telıniha 
batiyahonandinku iro jikes ji wanfemnake. Jibervan 
sedeman ev konax bi her awayi her raseri gel maye u 
ne kariye u nexwestiye çareseriyeke ji pirsgireken gel re 
bibtne an destnişan bike. 

Dema em li xewn ı1 xeyal ü evindaren ve qonaxe 
diniherin; desten hesini, dilen ji behre, kesen linge 
xwe avetine ser rüye Zuhale, xencera xwe di singe Me
ribe de çikandine. çerxa feleke serühino kirine, bi her 
giriye din ya xeniqiye bi xwin-tofane, Aşiq ji; navten
ga wan ji muye ziraftir, bejna wan ji serviye direjtir, 
mijangşur, çavxezal, por-mar in.Veca mirov dibeje 
qey di almeeke ku dew le dijin diji. 

Bi van tespitan jt em tedigihen ku di wejeya ve qo
naxe de wat e ji bo hunere hatiye qurbankirin. Ev xewn 
ı1 xeyal gihiştiye we aste ku edi wate ji hole bi tevayi 
rahUye. Li bela din ev qonax em dikarin bibejin ku 
duri heyate, hemanenas, tene pala xwe daye denge 
(awaz, ritma) halbUki iro em baş dizanin ku deng ı1 
wate wek1 goşt ı1 neynüke bi hev ve ne ı1 dive ji hev 
neyen cuda kirin. Ger em bala xwe birline wateye ji, 
hema bibeje di hemuyan de ev bawar te bihistin; ''ey 
saki! ka qedehek şerab bide min da ez bicehimim, lewre 

feleke (yare) ji bilı: eşa ıl azare tu xweşi neda min" 

Min ji cane xwe daye stü, ma yar nabeje bes 
Felek şawittn ji ahe min hilnehat speda miraze min. 

We.lô li jor ji hate diyar kirin ku helbesta me ya 
klasik li keleka Wejeya Diwane xwedt reng G. dirüveke 
resen ü xweser e. Wejeya Diwane emre xwe temam ki
ri ye ı1 di nav refiken diroka helbeste de razaye, le be
revaji , helbesta me ya klasik he ji weki zindiyeke bi 
wejeya me re d ide ü distine O. gelek ca ran bi bez u spe
hitiya xwe bandore li helbestvan en me d ike. Veca dive 
helbestvanen me yen ku helbesta me ya klasik weki 
tiştine ji reze dihesibinin fı heta we ınkar dikin bala 
xwe baş bidine ve qonaxe u helbesta xwe li ser we ke
lepure ava bikin. Peşiyen me beredayi ne gotine "her 
giyali ser koka xwe şin te". O 
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Konferansa Hindekari u Perwerdehiya 

Kurdi gaveke giring bu 

SAMY TA N 

Di navbera 4-6·e ttrmehe de li Amede.li salona 
konferanseya Şaredariya Baglara Amede, Tevger Zi
man u Penverdehiya Kurdi konferansek bi nave 
''Konferansa H1ndekarl u Penverdehiya Kurdl'' li dar 
xist. Di konferanse de ca ra yekem aktivisten TIPKur
diyeoku li heremen cuı· bi cur dersen binkirina kur
di didin hatin ha hev. Di ve nivise de min dil heye, 
xwendevanl:n kova ra Tiroje ji naveroka ve konferanse 
agahdar bilim. Bi alikariya belgeyen ku pişti konfe
ranse hatine amadekirin, rewşa xebaten blodekariye 
yen TIPKurdi nişani we hidim. Li go ri rapora Kornis
yona Perwerdebiye ya TIPKurdi di nava saleke de li 
do ra hezar kesi beşdarl kursen bindekariya kurdi yen 
TIPKurdi bune. Dema ku mirov rewşa kurdan bide 
her çav€m xwe ew hejmareke ne bindik e, le dema mi
rov pediviyen civaka kurd fı politikayen asimilasyone 
yen ku H ser gele kurd tene meşandin bine b ira xwe, 
ev hejmar ne tiştek e. Jixwe nirxandina beşdaren 
konferanse ji bi vi rengi bü: ''H eta niha gelek xebaten 
birümet hatine kirin. Le bele ev xebat tere nakin, ji ber ve 
yeke dive xebaten hındekati. ıl perwerdehiye hin betir ben 
xwtkirin tl. bi awayeki bi rek tl. pek ü li gori pergaıeke bene 
meşandin. " 

W eki sedema lidarxistina konferanse ji di axafti-
. na vekirine ya konferanse de ev tişt hatin gotin: "Ev 

konferans nişan dide ku tevgera me ya zirnan a perwer
dehiye wekı platfor:meke demokratik di ware tekoşına pa
rastin a peşvebirina zimane kurdi de edi gihtştiye ast ıl 
qonaxeke nu. Her wiha xebaten me yen hı nk iTina zimane 
kurdı ji gihiştine we radeye ku em kaTibin hinek gaven 
mezintir di ware perwerdehiye de bavejin; re.'tistina xwe 
tekaz a xebaten xwe birekapek bikin. " 

Di destpl:ka konferanse de Şaredare Bajare Mezin 
' e Amed e Osman Baydemir jt axaftinek kir. Baydemir 
xwest ku ev xebat bi awayeki giı·seyi ben e meşandin ü 
kurd li mala xwe zimane tirki qedexe bilin. 

Pişti axaftinen destpeke koferanse dest pe kir. Di 
konferanse de roja peşin li ser mijaren cur bi cur en 
peşkeşe (prensentasyon) batin peşkeşkirin . Kesen 
ku peşkeşe amadekirio ü mijara wan bi vi rengi bü: 

l -Di penverdehiya kurdi de minaka Swede (Hey
der Diljen), 2 - Rewş ü tay b etiyen zimane kurdi (Sami 

46 TİfOJ 

Tan), 3 - Re u rebazen hlnkirina zimen ( Sadik Var! i), 
4- Zarok çawa hlni zimen dihin (Ronah1 Onen), 5-
Amadekirina materyalen bindekariye (Şerif Derin
ce), 6 - Derfıniya hlnbüne (Adar J i yan), 7 - Mufredat 
u planen derse (Mevlut Ay koç) 

Roja duyemtn ji beşdaran tecrübeyen xwe yen di 
ware hindekariya kurdi de, pirsgireken ku tüşi wan 
dibin vegotin ü li ser mijare nirxandin kirin. Di roja 
seyem a konferanse de raporen komen xebate hatin 
nirxandin ü pejirandin. Der hare mijaren tekiidari 
komen xebatan de ev biryar hatin girtin: 

Koma Stratej iya B ink irina Ku r d i 

Di xebaten bindekari ü penverdehiye de xala beri 
peşin diyarkirina arınane ü hedefan e. W eki TIPKur
di em arınane ü bedefa xebaten xwe yen bindekart u 
penverdehiye wiha rave dikin: 

Ji bo parastin u peşvebirina zimane kurdi, ji bo 
bişyarkirina hest u giyana neteweyi Q ji bo ku re li her 
pişaftin ü xwepişaftine he girtin, em e vi zimani hlni 
hemü beşencivaka kurd ü dosten gele kurd bikin. Di 
binkirine de xwestin bingeh e, le ji bo ku daxwaz pek 
were ji xebaten hişmendi 11 hişyarkirine pewist in. 

Li gori baweriya me ji bo ku mirov ji tişteki hez 
b ike, di ve mirov wi tiştt nas b ike. Di xebaten me yen 
hlndekariye de regeza bingehin ev e. Li gel vi tişti, xe
haten me yen penverdeh1 u bindekariye dive tekoşi
na me ya parastin iı peşvebirina kurdi xurt bilin. Her 
wiba dive di xebaten perwerdehiye de jin fı zarok ci
beki taybet bigirin. Ji her ku zarokpeşeroj in, dayik ji 
dibistana beri sereke ü peşin e. 

Pişt1 ku arınane ü hedef diyar bün, 'icar dive em re 
u rebazen binkirine diyar bikin. Yani em e vi zimani 
çawa hin bikin? Em e li gori re ürebazen li cihane ü 

encamen ku me ji rewş O. tecrubeyen xwe derxistine, 
hin bikin. De arınanca me ev yek be ku em hez ü dax
waza mirovan a hlnbfıne derxin hole, jikesen ku dix
wazin kurdi hln bihin re bihin renişander. 

Di xehatan de tişteki pewist ji di yarkirina asta ka
tegoriyan e. Ast ü kategorizekirina me ji de li gori 
rewş ü pediviya zirnan fı civaka me he. İro beşeke me
zin a civaka kurdi bi zimane xwe nizane yan ji pir kem 
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dizane. Lewre ji div~ 
em zimane kurdi ji nil 
ve weki zimane duye
min bini wan bikin. 
Her wiha hinek kes ji 
neteweyen din ji bi se
demen cur bi cur dix
wazin zimane kurdi hi n 
bibin. Ev yek ji bo bi
lindkirina statuya zi
mane kurd!, zedekiri
na prestıja zimane 
kurdi il xurtkirina 
hesten birayane di 
navbera gelan de pir 
giring e. lewre dive em 
zirnan hi ni wan ji bi
kin. 

Beşeke me zin a ci
vaka kurd ji bi ten~ bi 
zimane axaftine diza
ne, le bizimane ııiviski ııizane. Dive em hem xwen
din ıi ııivisandina kurdi hem ji zimane niviski bini 
wanhikin. 

Di xebat~n bindekariye de kategoriya heri giring 
zarok in. Div~ em zimane kurdi bini zarakan b iki n. Ev 
hinkirin ji d iv~ li go ri rez u regezen taybet p~k were. 

Di ve xebata me de xaleke giring j1 gihandina per
werdekaran e, dive sere peşin rez u reçiken we yeke, 
taybetiyen perwerdekaran bene destnişankirin. Per
werdehiya mamosteyan dive di du as tan de pek were. 

Di ware zimen de 

Mamoste dive rez ıi reçiken zimane k'llrdi baş hin 
hibe ıi karibe baş hin bike. Her wiha dive haya wan ji 
weje ıi diroka kurd1 ıi kurdan ji hehe. Ji hili ve j! di ve 
mamoste karibi n di nav waneyan de hişmendi paras
tİn ıi peşvebirina kurdi ji b idi n şagirten xwe. 

Di ware pişeyi de 

Mamoste dive re ıi rebazen ferkirine nas bike. 
hewl b ide ku bide xwediye tegihiştin ıi formasyoneke 
pedagojik. Berpirsiya Komisyona gihandina mamos
teyan heye kumamosteyan di vi wari perwerde bike. 

Di xebaten perwerdehiye de xaleke giring ji mija
ra zaravayan e. Tevgera me her weki çawa hiyerarşiya 
di navbera zimanan de red dike. hiyerarşiya di nav
bera zaravayan de j'i qebıil nake. Mamosteyen xwe di 
ware binbuna zaravayen kurdi de han dide ü ji bo 
hinbüna wan piştgiri u alikariye dike. 

J i rez il reçiken b ingebi n ko ma xebate di ware xwe 
de ev biryar girtin: 

Em e zirnan ji bo çi hlııi ke bikin? 

l.l. Ji ho gele me, çanda me, nasnameya me u ji 
bo k"U re li ber asimllasyone be girtin em e hin bikin. 

1.2. Li diji asimilasyon u otoasimllasyone bedefa 
me hemü kurd in. 

1.3. Dive zimane kurdi li ser hemıi kurdan be 
ferzkirin. 

1.4. Ewili zarok ben hlnkirin. Dive xebat %80 li 
ser zarakan ben larin. 

1.5. Kare me bindekari ye. Dive ji bo tekiliyen di 
navbera kurdan de sererast hibe, em zimane kurdi 
hin bikin. 

1.6. Bi taybeti dive xebat li ser zaroken keç ben 
ki ri n. 

l. 7. Bitaybeti miroven peşeng ben h1nkirin. 
1.8. Ji bo zarakan rewşa kurd'i cuda ye. Dive em 

miroven xwe yen mezin peşi perwerde bikin ku di 
mala xwe de digel zaroken xwe re hi kurdi hiaxivin. 

l . 9. Ki hixwaze dive em hint wan bikin. 
ı. ı o. Ji ho maytndehfına zirnan cihe her! giring e 

dayik Cı pe re ji ye zarakan e. Di ve beri her tişti em bi 
wan dest pe hikin. 

l.ll. Heta ku jimete em hi malbatan re tekiliyan 
daynin u wan bi hev re penverde hi kin. 

1.12. }i bo fikr uraman di meji de be werger (re
sen) be ifadekirin, ji bo hişmcndiyeke li ser dirok. 
erdnigari:, çand ü hwd be afirandin ı1 ji bo bezkirina 
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zimane kurd'i em e vi geli perwerde bildn. 

1.16. Ji bo xurtkirina tekiliyen civakl. 

Em c zirnan çawa h in bikin? 

2 .ı. Li go ri cudabOna hereman. 

2.2. Di waneyan de pir minak. 

2.3. Bi alikariya materyalen biserketi. 

2.4. ji weje, helbest stran, dirok, drama ü hwd 

sud be wergirtin. 
2. 7. D iv e ku kurs domdar u bireküpek ben dayin. 

2.8. Bi taybeti malen perwerdehiye li taxan hen 

avakirin. 
2.9. Bi riya teknolojiye (internet. cd u hwd.) 

Zarok çawa hin dibin: 

a) motivasyoneke xurt 
b) ditin u çavderikirin 
c) guhdartkirin u dubarekirin, 

ç) zarekirin (teqlit) 
d) çaliliyen fiziki yen pircure ( weld list ik, s tran fı 

hwd) 
e) amuren rengin ( weki wene) 

e) naveroken tekildar1 j iyana wan 

f) ceribandin/ezmun 
g) beşdariyeke xurt 

h) bixwebaweri 
i) di atmosfereke ewledar de. 

hindibin. 

Kurdi di ve di çe nd astan de be ferkirin? 

Li gori rewşa civaka me ya niha em e kurdi di van 

ast fı kategoriyan de bin bikin: 
Kesen ku bi kurdi qet nizanin çi kurd çi jikesen ji 

neteweyen din. 
Kesen ku bizimane axaftine dizanin, le bizimane 

nivisld nizani n. 
Kesen ku gihiştine astckc ku dikarin il dixwazin 

mamostetiye bikin. 
Zaroken ku bi kurd'i nizanin u yen ku pe dizanin. 

Hindekariya ji bo ko men taybet 

4. Gihandina mamosteyan 

4.1. Dive her mamoste hewl bidin ku beri hindik 

bi du zaravayan bizanibin. 

4.2. Dive mamoste çandil hunera xwe baş binase. 

4.3. Dive hernil mamoste di perwerdehiya navx

wey'i re derhas bibin. 
Li gori xalen jorin di ve mamoste li gori pedagoji. 

psikolojiya mırov fı perwerdehiye ii li go ribeşan benc 

gihandin. 

Waneyen mina rezimana kurdi (kurmancl, dimi-

11. sorani ı1 hwd.) diroka kurd ii Kurdistane, weje, 

metoden bindekariye u hwd esas bin. 

Koma xebate ya mufredat, 

plan ô. mateıyalen derse 
Koma Xebate Mufredat, Plan u Materyal en Derse 

mijaren mufredat. plan ı1 materyalen derse bi berfi

rehi niqaş kirin. Di niqaşan de ramana hevpar ev e ku 

dive plan, hername u materyalen me li ser bingeha 

analizkirina rewş Cı taybetiyen zirnan fı xebaten me 

ben e amadekirin. Pişti niqaş ü nirxandinan ev e nca m 

derketin hole. 

Mufredat 
Amadekiri na mufredate kare pisporiye ye. Ev kar 

dive ji aliye akademisyenan ve be kirin. 

Di amadekifina mufredate de pewist e ji mufra

daten bi zimanen din sud be wergirtin. 

Dive mufredat li gori çand u wejeya gele me di de

meke kin de be amadekiri n. 
Dive mufredata me li gori rewş fı pewistiyen xe

baten me yen perwerdehi u bındekariye bin. 

Dive ji bo amadekirina mufredate komisyoneke 

demdemi be amadekirin. 

Materyal 
Dive ji bo mamosteyan destepirtılkek be amade

kirin. (Pirtüka reber a mamosteyan) 

Di pevajoya amadekirin O çapkirine de bi kesen 

weki niviskar u pisporen medya ye; editor, wenesaz u 
hwd. re tekili bene danin, kar tevi wan be meşandin. 

Dive amadekirina pirtilkan bi awayeki profesyo

nel! were ki ri n. 
Dive pirtüken çavkani; yen dirok, matematik, 

kimya, erdnigari, fizike ü hwd. bene amadekirin. 

Li gori her ast fı pole dive pirtf.ıken perwerdehi ii 

bindekariye ben amadeldrin. 
Di ve CD u pelen xebate ben amadekirin. 

Dive pirtüken derse yen alikar bene amadekirin. 

Dive ji bo ko misyona perwerdehiye fı ji bozarokan 

d i malpera TZPKurdi de beşe n taybet bene vekirin. 

Avakirina pirtfıkxaneya dijital dive weki hedef 

were girtin. 
Di ve her kes di wareki de xwe bigihine fı hewl bi

de l'U hibe pispor. 
Ko misyona materyal ama d e kirine dive be avakirin. 

Plan 
Hemü plan ji nu ve bene lekol'ink:irin f:ı kemasi ben 

temamkirin an ji planen nü ben amadekirin. Dive ji bo 

as tan u pediviyan planen bi vi rengi ben amadekirin. 
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Plana asta yekeınin (Kesen ku bi kureli nizanin) 
Plana asta duyemin (Hinbünaxwendin ü niv'isan-

dina kureli ü zimane niviski) 
Plana perwerdebiya zarokan 
Plana gihandina mamosteyan 
Planen taybet ji bo binkirina zimane pişeyi 
Dive plan li goıi pediviyan bene amadekirin. 
Plan dive li gon re firebazen nüjen bene amade-

kirin. 
Dive plan li gorı: hername fı mufredatan bene 

amadekirin. 
Dive li hemü cihan hernan plan bene bikaran1n. 
Di ve plan di nav pirttıkan de werin bicihk:irin. 
Dive di amadekirma planan de ji tecruheyan sO.d 

were girtin. 
Di bikaranina planan de dive mamoste xwese

riyen heremi ü rewşe li her çavan bigirin, plane li 
rewş u mercen xwe binin. 

Di dawiya konferanse de ji encamnameyek 
peşkeşt raya gişti hate kirin. Di 
encamnameye de van biryaran 
cihgirt: 

Heta niha gelek xebaten bi
mmet hatine kirin. Le hele ev 
xebat tere nak:in, ji her ve yeke 
dive xebaten hindekari f1 per
werdebiye hin betir ben xurtk:i
rin f1 bi awayelô bi rek ü pek u li 
gort pergaleke bene meşandin. 
Asimilasyon suceki li diji miro
vabiye ye ü mafe perwerdehiya 
bi zirnan e zikmalô mafelô heri demokratik f1 xwezahi 
ye. TekoşYna ji bo vi mafi ji tekoşineke demokratik ü 

rewa ye. Lewre delegasyona konferanse hang li dew
lete dike ku dest ji politikayen asimilasyone berde ü 

hang li gele kurd dike ku tekoşina xwe ya ji ho mafe 
zimane zikmaki gur u geş b ike. 

Di xebaten xwe yen hindekariye de dive strateji
yeke me hebe u di xebaten xwe de em giraniye bidin 
jin ü zarokan. Pewist e em xebaten xwe yen perwerde
hiye kategorize bilin. ji bo her kategori fı aste polen 
cuda vekin. Di dema hinkirine de rewşa hereman ü 
rewşa devok il zaravayan li her çavan bigirin. Ji ho xe
bateke xurt O. herhemdar pek were dive sere peşin 
mamoste bene perwerdekirin. 

Dive mufredat, plan, materyal ji li gort pediv'i fi 
arınanca me bin. 

}i bo xurtkirina xebaten perwerdebiye saziyen me 
yen ku di bin hane TZPKurdi de xebaten xwe didomi
nin bene xurtkirin ü li cihen ku derfet le hebin şaxen 
KURDI DER'e ben vekirin u di bin hane saziyan de 

xebaten atolyeyen timane kureli bene xurtkirin. 
Delegasyona konferanse bal kişand ser pekutiyen 

li ser ROJ1Vye ü qedexekirina ROJ 1Vya liAlmanyaye 
şermezar kir u piştgiriya xwe ji bo ROJ 1V di yar kir. 

Beşdaren konferanse bal kişandin pediviya kovare
kc zarokan ü biryar da ku kovareke zarokan biweşine. 

Delegasyona konferansebi bir x.ist ku ev nezi sa
leke ye xebaten avakirina Akademiya Zimane Kurd1 
tene meşandin. Lewre biryar da ku xebaten avakirina 
Akademiya Zimane Kurdi bene xurtkirin fi di zütirin 
deme de Akademi ya Zimane Kureli be avakirin. 

Delegasyona konferanse bal kişand ser ro la çape
meniye ya di parastin u peşvebirina zirnan ü çande 
de. Lewre delegasyona konferanse hang li televiı 

yonen kurd dike ku hernameyen bindekari ü perwer
debiya zirnan ü çanda kurdi çebilin. Her wiha dele 
gasyone hang li gele kurd kir ku di seri de ROJ 1V ü 
rojnameya Azadiya Welat, li çapemeniya xwe xwedi 
derkeve. 

Delegasyona konferase hang 
li dewlete dike ku qedexeyen li 
ser zimane kurdi rake, zimane 
kureli nas b ike, texe bin ewlehi
ya zagona bingehin. Lew:re ji di
bistana seretayi heta zaningehe 
zimane kurdt hibe zimane per
werdehiye. Ji bo pengava 
destpeke ji di z.aningehan de 
beşen kurdoloji fı gihandina 
mamosteyen kurdi veke. 

Ev biryar ü nirxandin nişan 
didin ku xebaten hindekariya kurdi gihiştine we ra
deye ku TZPKurd'i karibe di Vi wari de binek gaven 
berbiçav her bi peş baveje. Heke em Icaribin van bir
yaren ku me girtin, heta radeyeke bi cih binin, di 
ware hindekariya kurdi de pergaleke ava bi kin. em de 
Icaribin binek serkeftinan bi dest bixin. Le dive neye 
jibirkirin ku heta ku kurd mafe perwerdehiya bi ıi
mane zikmaki bi dest nexin nikarin pirs ü pirs
gireken ıimane kurdi çareser bikin. Her welô di ra 
poran de ji hatiye diyarkirin dive xebaten hinkirina 
timane kurdi xiımeta geşbü.na tekoşina ji bo mafe 
perwerdebiye bilin. Xebaten hindekariye ji heke bi 
ve zanin ı1 bişmendiye pek werin de watedar bin. 
Tekoştna TZPKurd1 tekoşina aktivizma zirnan e, bin
dekari ji ji bo geşkirina ve tekoşine ye. Ev yek di ko
feranse de ji hate destnişankirin ü weki biryar ji ha te 
girtin. Em bawer dikin ku pişti ve konferanse de xe
baten binkirina zimane kureli bi bişmendiyeke nü ü 

li gori re ü rebazen zanisti. bi awayeki bireküpektir 
bene meşandin. O 
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Zaroken kurd we çi hixwinin u 
li çi temaşe hikin? 

CHilL Oc ı;z 

Di nav kurdan de her axaftin heye. Ji pratike 

zedetir axaftin heye. Rewş wisa büye ku gotina peşi

yan ''Kirinek ji hezar gotinl çe tir e·· hariye ji bir kirin. 

Axaftin biker bihata bila, le na. biker naye. Tene 

axaftin heye. Binerin, deve kt vedibe dibeje. ~za 

roken me bi kurdi nizanin, edi bi kurdi xeber nadin. ·· 

Temam. qebül, le pirseke wisa derdikeve hole. 

"'v1e ji bo zimane zaroken ıcwe çi kiriye ku bi kurdi 

bizanibin'?" 
Ki dikare bersiva ve pirse lı ide? Ez bi xwe gihiştim 

encamen me1.in. 
Gotineke navdar e her wisa te go 

tin: ''Kes dizike diya xwe de hin ne 

bf.ıye." 

Her çiqas cv gotineke 
rast be jl , hinbCına zi
mane dayike di zike de 
de desı pe dike. Zarok 
he dema çend mehi 
bin, di z.ike diya xwe 
de hedi hedi tiştan 
his dikin, hin dibin. 
Dengen ji derve tesir 
li wan dike. Ji bo ve 
yeke de n baven ku bixwazin zaroken 

wan h'ine kurdt bibin dive dema dayik 

he b i he ml (ducan'i) be dest bi perwerde

hiya kurdl ya ji bo zarakan bilcin: Bi deng 

çtrokan bixw1n in, muzika kurdili odeya xwe 

vekin, di nava :xwe de ji bi kurdi biaxivin n 

hwd. 
Ev yek, ya diduyan: De zaroken me çawa 

bine kurdi bibin, bi çi hin 

bibin? Bi tera xwe amf.ır 

hene? 
Em dizanin li Tirkiyeye dibistanen kurdi nin in. 

ev rastiyek e, ji xwe meseleya me ji ne cv e, ji bili ve. 

em dikarin çawa kurdi h ine zaroken xwe bikin, de za

roken me çi bi.xvlinin u erne bi çi zaroken xwe htn e 

kur di bilcin? 
Ü ji bo van ye kan hi n pirs ü bersiv: 

- Bi tera xwe pirtüken zarakan hene ku zaroken 
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me bixwinin? 

Nal 
- Li Tirkiyeye hin weşanxaneyen me hene ev deh 

sal zedetir e weşane dikin (bin ji ji deh salan kemtir e 

temene wan) heta niha çend heb pirtnken bi k:urdi 

çap kirine? 
Hema bej e hiç pirtüken zarakan çap nekirine. 

Xezefilmen (kartonfilmen) ku zaroken me le te

maşe bikin, yen ku kurdan bi xwe çekirine he ne? 

Nal 
- Xczef'ılmen ku televizyonen kurdan dub 

laja wan kirine (bi kurdi deng daye) n diweşi
ninhene? 

Bele hene, le hem kem in , bem ji geleken 

wan ne serketi ne, yen kem serketl jl hene (le 

~Bi gulekbihar naye") . 

J i xezef'ılmen navdar en dinyay e heta ni

ha kijane ji bo kurdi hatine duhlajkirin? 
Hema beje ji bili Lucky Luk (Red Kit) 

xezefi:lınen rıavdar en din nebatine duh

lajkirin. 
- CD 'yen xezefilman ku 

zaroken kurd bikaribin 

li mala xwe le temaşe bi
kin hene? 

Ji bill yek an di

duyan hema beje hiç 
tune ne. 
- j i bo zaroken kurd 

xezefilmeke ku bi duhlaja kurdi be 

di sinemaye hatiye nişandayin? 

Nal 
- Xezeromanen bi kurdi hene? 

Nal 
- Çend çiroken kurdl weki :xezero

man. an xezeçirok b üne pirtük n hatine çapkirin? 

Hema bej e ji bil i yek diduyan hiç nin in. 

- Me jiyana çe nd mezinen xwe (yen weki Ehmede 

Xani, Melaye Ciziri, Feqiye Teyran ü hwd .) bizimane 

zarokan, bi awayeki xezkiri kiriye pirtf.ık u hem pe 

kurdi bi w an day e xwendin. hem m ez i ne n xwe yen di

roki bi wan dane nasin? 
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Hiç! 
- Li ser internete 

çend listiken zarakan 
en bi kurdi hene, ku 
zaroken me le temaşe 
h iki n? 

Hema heje nin in. 

*** 
Ve care em li yen 

dinyaye bineri n (Em 

we)aten dur ji li ali
yeke hihelin, ji her ku 
li ber poze me ye, em 
li minaka tirkan 
hinerin): 

- H eta niha bi se
dan xeıefilmen hiya
ni ji aliye tv'yen wan 
ve hatine duhlajk:irin 
fı her roj di tv'yan de 
xezefilm hene. Beyi 
pesinday1ne ez dikarim hibejim dublaja wanji serke
tiye u dengdayina ku pek ani ye gel ek bala zaı·okan di
kişine ji. Her wiha ji her ku bala zaroken kurd ji dilci
şine gelek ıaroken kurd li wan, li tirkiya wan temaşe 
dikin. 

- Her meh yek du, an ji zedetir filmen zarakan en 
Walt Disney hi dublaja tirki di sinemayen Tirkiyeye 
de tene nişandayin fı gelek eleqe ji dihinin. Minak 
"Serdema Cemede (heşa yekem u duyem), "Kral 
Şer". "Masi Memo ., , ~ Dinozore xweşik" fı hwd. 

- Bi sedan CD'yen xezefilman hene ku bixwazin 
dikarin le temaşe bilin. 

- Gelek listiken wan en bi tirki hene ku li ser in
ternete kenge bixwazin dikarin pe bilizi n. 

- Hema hıln bi çin k1jan pirtUkxaneye, miheqcq hi 
serlan pirtüken ku ji bo zarakan hatine amadekirin 
hüne bibinin. (Li gor temena zarakan ji pirtük digu
herin Cı ew j1 hene.) 

- Ji Jbni Sina bigire. h eta 1\' esredin X o ce, gel ek 
mezinen wan jiyana wan kirine xeıepirtCık u zaroken 
wan je sud e werdigir.in , hem tirk:i dixwinin, hem me
zinen xwe d inasin. 

- Gelek weşanxaneyen wan hene tene pirtfıken 
zarakan çap d iki n. 

- Ne ten e xezeromanen ku bere bi zimanen hiya
ni hatine niv'isandin u wan wergerandine tir ki. versi 
yonen wan en nü ji di cih de ji bo tirki tene çapkirin 
(Minak macerayen Red Kit fı. Daltona n en nCı. niha nu 
hatin çapkirin) 

Ü liste wisa direj dibe, ne hewceye em direj bikin. 

*** 
Em vegerin seri: 
Dema pirtfiken zarakan nln bin, dayikek bi şev de 

çawa bikaribe pirtfıkeke bi kureli ji zaroke/a xwe re 
bixw'ine u weli b ike xewe? 

Dema yek didu ten e pirtfık hebin, em hibejin za
rok ji wan hez neke de çawa be? Ka alternatif? Ger ji 
van yek diduyan h ez bike ji heri zede de hefteyek an 
mehek bixwine,le roj u mehen din? 

Dema weşanxaneyen me bere xwe nedin pirtüken 
ji bo zarokan. de ki were ji bo zaroken me pirtfıkan 
çap bike? 

De ki jan welat were xezefilman ji bo zaroken me 
çebike u di televlzyonan de nişan bide? 

De Id ç!roken me yen geleri h ike xezepirtük fı di
yari zaroken me bike? 

Ger me heta niha ji bo zaroken xwe tişteke wisa 
nekiribe ku rasti ev e ku me nekiriye, di rewşeke wi
sa de gel o mafe me h eye ku em bibejin ·zaroken me bi 
kureli nizanin?" 

Ma we ji n av zarakan zarokek bi aqil ranehe u ne
pirse: "'Temam ez bixwinim, le ka ez çi bixwinim?" 

Di dawiye de ez dixwazim ve hibejim: Ez kesi ta
wanhar nakim, d erde min ne ew e. para hemu weşan
xaneyan. heta para enstitu ü komeleyen din ji di ve de 
heye. O weki kurdeki ev kemasiya min e j'i. 

]i tawanbarkirine wed etir, min xwest rewşa me ya 
li Tirkiyeye n'işan bi d im (H elbet ez dizaniın li Ewro
paye çend gav hatine avetin, le tene çend gav ... ) 

Bi heviya ku erne hikarihin ji ho zaroken xwe 
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1915 ve Anadolu'nun (ve sermayenin) 

~ HOMOJENLEŞTİRİLMESİ ' 

SIBEL ÖZBUDUN - TEMEL DEMIRER ---------------------------
1 915 'te ne(ler) oldu? va' dan sonra ne ad veriyoruz? 

"Bir adı olmamış kılmakf''l Bir devlet sınırlan içinde yaşayan bir etnik grubu 

Mustafa Kemal' in, 1915 'te yaşananlan "fazahat" istedigi yere nakledebilir mi? 

(utanç verici iş) olaraktanımlarken,2 nEnnenilereyo- Bu döneme ilişkin Osmanlı arşivleri her millet-

nelik yeni bir Türk şiddeti olmayacağının garantisini ve - ten araştırmacının kullanımına açık mıdır?3 
ririz, ~ dedigi hala kulaklanmızda çınlaf!laktadır... Anadolu'da bulunan Alman ve Amerikalı diplo-

Sahi Mustafa Kemal' e bunlan dedirten 19l5'Le matlarm tanıklıklan sahte midir? 
neler olmuştur? 9 Aralık 1948'de kabul edilen ve 12 Ocak 

Bu konuda kimi soruları hızla sıralayalım: 1951 'de yürürlüğe giren 'Soykınm Suçunun Onlenme -

Tebcir kanunu nedir, içeriğinde neler vardır? si ve Cezalandmlmasına DairSözleşme'nin 2. maddesi 

Bu kanunu çıkaranlar kimler? ne der? 
Kimilerinin dedigi gibi bu mesele Türkiye Cum- ''Soykmm, bir milli etnik. ırki. veya dini. grubu, grup 

huriyeti'nin meselesi degilse, tehcir kanunu çıkaran olarak. kı.smen veya tümüyle.~ etmelıtpstıyla, kimi 

kurum Osmanlı Meclis -i Mebuaanı, w..Jc-1 Milli " ... mıımn işlenmesidir", der mi? 

d kabul eden kurum de~ veya tümüyle ... ~ .tııı gruhun 

T~ek.81ft8lllda ne kade&mek. 

için tebcir 
açılmış mıdır? 

Açılmışsa nasıl so~ 

mışsa niye? 
Soruşturma açılmış aına de;~~~~ .. "'"".,, ........ , 

lar nereye gitmişlerdir? 
l915'tenönceAnadolu'daki Ermeni nüfus 

(Osmanlı Devleti vatandaşı olan Ermeniler)? 

Bu nüfusun dağılımı nedir, kaçı çocuk, kaçı ka~ 

d ın dır, hangi illerde yaşamaktadırlar, hangi mezhep-_.-~;n~~ 

suskunluk egemen olsa da veriler boylu 
ır ... Nasıl mı? 

lendirler? Tehcire tabi tutulan nüfusun malvarlığı askeri hareketlere engel teşkil etmeleri, İttihatçılann mil-

nedir? Lt gayeleri için mahim bir fırsat vacüda getirdi"6 diyen 

Bu nüfusun sahibi olduğu taşınınaziara ne olmuş- Ahmet Refik: yani Osmanlı Tarih Encümeni üyeliği 

tur? ve Askeri Sansür Müfettişliği'ni takiben 1919 yılında 

Tebcir kararında tehcir edilen kişilerin maddi za- Türkiye Tarihi Müderrisliği. 1924- 1927 yıllan ara-

radarının tazmin edilecegi yazıyor mudur? sında da Türk Tarih Encümeni Başkanlığı yapan bir 

Tehcir, yani "göçe zo rlamaya'' Bosna ve Koso- tarihçi. 
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Ermenileri de ağır bir şekilde eleşti
ren yazar, Ermeni sorunu tartışıldığında 
nedense unutulan asli sorumluya, yani 
Türk halkını da çok agır bir istismara ve ne
redeyse imhaya sürükleyen İttihatçı zihniyete 
işaret eder. 

İşte bu Ahmet Refik'in l9l5'te 
Eskişehir Sevk Komisyonu'nda 
görevli olduğu döneme dair göz
lernleri: 

"Bir sabah Eskişehir istasyonun
da rne'mülan harici ,uLuı..uı.ıı.ı.y"-' .. 1 

bir manzara görüldü., diyen 

aglama ve feryatlarıyla çoluk 
yük vagonlarına tıkalıasa doldu 
rulınuş insanların hazin tablosunu aktarıyor. 'Trenler 

birbirini velyediyor (peşpeşe geliyor). her trenden bin
lerce aile. binlerce k(Jy halkı ç~kıyordu. (. .. ) Trenle sevk e
dilerneyen çoluk çocuk, kadın erkek, ayaklan kanlar 

içinde. etraflannda birkaç jandarma karadan geliyor
lardı. Manzara pek feciydi ... "7 

'Nihayet bir gün meş 'um (ugursuz) bir emir geldi. 

Eskişehir de tahliye edilecekti. ( ... ) Ertesi gün, Eskişe
hir'in biçare aileleri ellerinde birer sepet, kollannda pal
tolan, hayvan vagonlanna bindiler. Gözleri yaştarla do
lu, asırlardan beri sevdikleri, oturduktan, yaşadıklan 
evleriniçiçekti bahçelerini. muazzez hatıralannı bıraktı 
lar; Konya ovasını kuşatan dağlara, Pozantı 'nın yalçın 

geçitlerine, Elcezire 'nin ateşin çöllerine, açlığa. sefalete, 
perişanlığa. olu.me doğru gittiler ... "8 

':4rtık Eskişehir Ermenileri de çıkanlmı.ştı. ( ... ) Sa
hipsiz kalan evler güya polisler tarafindan muhafaza 
olunuyordu. Htllbuki geceleyin halılar ve davarlar. kıy
ınettar eşya kamilen çalınıyordu. Aynı hdl. İzmit'in. 
Adapazan 'nın tahliyesi esnasınd.a da vukua gelmiş, eş

yalar çalındıktan sonra izi belli ediımemek için evlere 
ateş verilmişti ... " 

"Eskişehir kafile kafile. tren tren boşalıyordu. Bu 
trenler kapalı yük vagonlan bile değildi, kafes şeklinde, 
her tarafı açık hayvan vagonlan idi. Muhacirin idare
sinden gelen memura: 'Bari kapalı vagonlarla gönderin · 
dedim. Hiç tavnnı bozmadı, Zakaydane bir sesle: 'Daha 
iyi ya. hava alırlar!' cevabını verdi ... "9 

Cemal Paşa'nın yarundan gelen Orgeneral Liman 
Von Sanders'in eş inin: "Ah ne kadar yazık. bu yavru
lard.an. bu masumlardan. bu biçare kadınlardan bilmem 
ne istiyorlar? Kimler cinayet yapm~şsa onlan tecriye et 
sinler. ( .. .) Dereler insan govdeleri, çocuk başlan taşıyor. 

Bu manzara yürekleri parçalıyor" şeklindeki gözlemini 
aktardıktan sonra Ahmet Refik, şöyle yazar: 

"Zaten bu zulmü takdir etmemek için çeteci zihniyeti ile 

malal olmak lazımdı, Almanlardan kalpleri in.sani
yet hisleriyle meşhun (dolu) olanlann da bu cina

yetlerden müteneffir olduklanna (iğrendiklerine) 
hiç şüphe yok. Fakat resmiAlmanya ıstese.rdi. bu kıttl

le mani olurdu. Said Halim Paşa! ttihad 'ın kiJr bir 
aletiydi: Enver ve Talat Almanya 'nın 

_.....,.._ sözünden bir adım çıkmazlardı. bu ci -

nayetleri kuvvetlerine güvenerek icra 

etmeleri imkan haricinde idi. Hiç 
şüphesiz Almanya 'nın zaferine gave
niyorlar, bu muazzam faciayıAlman
ya 'nın kuwetiyle. bu masumlar fer 

yadını Almanlann zafer teraneleriyle 
bastırmak ümidinde bulunııyorlardı. 

Almanya Anadolu 'da kazanacağı 

menfaatlerle sermest; kurnn-u vıı.sta'd.a (Ortaçağ' da) bile 

görülmeyen bu cinayetlere: sarnit (sessiz) ve lakayt, seyir
ci vaziyetini takınıyordu ... ~ı o 

"Ermenilerin en ziyade korktuklan Pozantı idi. Orada, 
çeteterin h ücumu kalplerini titretiyordu. Bunlar hangi çe
telerdi? İ ttihad hükümetinin Turan siyaseti, lsl.ô.m ittiha
dı namı na Kafkasya )ra gönderdiği çetelerdi .. . "ll 

Evet, tablo buyken devam edelim: Bakın Selim 
DeringiL "1915'te ne oldu?" sorusuna ne yanıt verir: 
"19/S'te Osmanlı'nın uyguladığı bir tehcir hareketi var. 
Tehcir sırasında büyük bir facia yaşanıyor. Anadolu 'nun 

her yerinden. hatta Trakya 'dan Ermeniler sürlllüyor. Bu 

da o nüfusun bü)'ilk ölçade yok olmasına sebep olan bir 
eylem olarak çıkıyor karşımıza. 1915 astında bu." 12 Yani 
Anadolu'nun (ve sermayenin) Türkleştirilmesi ... 

Anadolu 'yu 'Türkleştirme' süreci 

"Düşüncenin sigaya çekildiği yerde 
barbarlığın başladığı sınır yer alır. ··ıs 

Bilinir: Osmanlı Devleti 'nin 1906 yılında yaptığı 
nüfus sayımına göre, günümüz Ttirkiye sınırları için
de nüfus 15 milyon civarındadır. Bu nufusun yüzde 
20'si de gayrimüslimlerden oluşmaktadır. 1927 yı 
lında Cumhuriyet yönetiminin ilk nüfus sayımına 
göre ise nüfus 13.6 milyona düşmüştür. Tabii ki lO 
yıllık savaşta çok insan ölmüştür. 

Ama 192 7 yılında toplam nüfus içinde gayrimUs
limlerin oranıyüzde 2.5'e düşmüştür. Ermeni tehci
rinde insanların Suriye çöllerine sürüldUğUnU ve yok 
edildi.klerini. Türk-Yunan nüfus mübadelesinde ise 
l milyon 200 bin Anadolu Rumu'nun Yunanistan'a 
yollandığını düşündüğümüz zaman bu sayılar anlam 
kazanmaya başlar. Kısacası, Birinci Dünya Sava 
şı'ndan önce Türkiye'nin bugünkü sınırlan içinde 
yaşayan her beş kişiden biri (yüzde 20) gayri mtislim 
di; savaştan sonra ise bu oran kırkta bire (yüzde 2.5) 
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düştü. Bu düpedüz nüfusun Türldeştirilmesi politi 

kasıdır. 14 

Söz konusu Türkleşlirilme politikası dogrultu

sunda İttihat ve Terakki Partisi Ermeni meselesinin 

esaslı bir şekilde çözümlenmesi için karar aldı. Zaten 

Talat Paşa, 26 Mayıs 1915'te Sadraıamlıga yazdığı 

resmi yazıda bunu belirtir. İttihat Terakki'nin 

1915'te Ermenilerin tehcir ve öldürülmesine karar 

vermesinin nedeni savaş koşulları değildir. Yani teh

cir ve ölüm kararı savaş nedeniyle bir askeri tedbir 

olarak alınmamıştır. Kendilerini rahatsız eden Er

meni meselesinin kökten halledilmesi ihtiyacıdır bu. 

Bunu derin ve uzun tartışmışlardır. 

İttihat Terakki. Ermenilerin varlığının devletin 

varlığı için ciddi bir tehdit olduğunu düşündü ve Do

ğu Anadolu 'nun Ermenilerin imha edilmesiyle koru

nabileceğine inandı. Anadolu'daki gayrimüslimlerin 

bir etnik temizlik 

anlamında ortadan 

kaldırılması. uzak
laştırılması gerek

tigine ilişkin ka-
rarları zaten 

1914' te vermiş

lerdi. Kuşçubaşı 

Eşref, Halil Men

teşe ve Celal Bayar 
anılarında, Anado
lu'nun gayri-Türk 

unsurlarından tas
fiye edilmesi doğ

rultusunda ayrın

tılı planlar hazırla 

dıklarını ve bu planları ilk önce Ege Bölgesi'nde 

Rumiara karşı uyguladıklarını söylerler. Yani gayri

müslimlerin Anadolu' dan uzaklaştml ması, Ana do 

lu'nun homojenleştirilmesi projesi vardı. Bu projeye 

bağlı olarak da Doğıı Anadolu'daki Ermeniler imha 

edilme sürecine sokuldular. Nedeni de Balkan Har

bi'dir. Balkan Harbi'nde biz bir hafta içinde toprak

ların ve nüfusun yüzde 60'ından fazlasını kaybettik. 

Bütün gözler Anadolu'ya dikildi. 1912'de Taşnak 

Partisi, İttihat Terakki Partisi'yle her türlü ittifakı 

bozdu. Türkiye'de tarihi herkes Türkler bir tarafta. 

Ermeniler bir tarafta diye anlalır. Oysa Ermenilerin 

Taşnak Partisi 1912 'ye kadar İttihat Terakki' nin 

koalisyon ortağıydı. Taşnak örgütü, Balkan yenilgi

sinden sonra kendilerine verilen reform sö1lerinin 

gerçekleşmediği-ni görerek Batılı devletlerden dış 

destek aradı. 
Taşnak'ın istediği. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 
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idari ve siyasi refornıdu. 1800'lerin ortasından iti

baren onaya çıkan Ermeni meselesinin özü 'toprak 

meselesi' dir. E rm en i nüfusun çof,ru Doğu' da yaşıyor

du. Yüzde 90'ı yoksul köylüydü. Batı'dakiler daha çok 

esnaftı. tüccardı. Yoksul köylülerin en büyük proble

mi, topraklarının sürekli Kurtlerce gasp ediliyor ol

masıydı. Kürtler ve Çerkeslerin saldırısına ugrayan 

Ermeni köylülerinin güvenliğinin Osmanlı devleti 

tarafından garanti altına alınması meselesidir bu. 

Reformların yapılmayacagını gören Taşnak. dış dev

letlerin yardımıyla İttihat Terakki'ye diz çöktürmek 

istedi ve başarılı oldu. 1914'te Ermeni Reform An

laşması yapıldı. Doğıı Anadolu iki vilayete ayrılacak, 

yönelim Hıristiyanlarla Müslümanların katılımıyla 

olacaktı. İ ki yabancı vali atanacaktı ve atandı da. 

Ermeniler Van şehir merkezi dışında her yerde 

azınlıl-taydı ve bunu bildiği için Taşnak örgütünUn 

bağımsız devlet ta 
lebi hiç olmadı. 

Ama Osmanlı yö
neticileri bunu ha 

ğımsız devlete ilk 

adım olarak algıla

dı. 'Eski oyun yeni

den sahneye konu

yor. Biz Balkanlan 

hep reform diye kay

bettik. Şimdi burayı 

da kaybedeceğiz · 
dediler. Ve İttihat 

Terakki Birinci 

Dünya Savaşı 'na 

girerek bu reform 

planını rafa kaldırdı. Ama bir süre sonra Teşkilat- ı 

Mahsusa'nın Kafkaslarda yenilgi leri başladı. Bu ye

nilgilerde Ermeni çetelerin önemli payı vardır. Son

ra Sarıkamış faciası yaşandı ve Doğu cephesi çöktü. 

Bu yenilgi koşullarında radikal Türkçülük, İttihat Te

rakki'nin yönetimini ele geçirdi. Mesela Bahaittin 

Şakir. Dr. Nazım, Ziya Gökalp, Talat Paşa ırkçılığa 

kadar varabilecek Türkçülügü savunan bir ekiptir. 

Osmanlı belgelerine göre bu karar alındı. 'İtti

hatçılartchcir kararını alırken, toptan imha etme ka

rarını da aldılar. Belli bölgelerde sınırlı biçimde in

sanlara Müslümanlaşarak sürgünden ve katliamdan 

kurtulma imkanını sundular. Ama sayı artınca. Talat 

Paşa, Müslüman olsalar da sünln emrini verdi. İmha 

kararının alınmış oldugu, belgeler bir araya getiril

diginde ortaya çıkıyor. Mesela Reşit Akif Paşa 21 Ka

sım 1918'de Osmanlı Meclisi'ndeki konuşmasında, 

"Kabinede görev yaparken dahiliye nezareti evrak ı içinde 
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çok tuhaftma giden bir şey gördüm. Bir tehcir emri veril 
miş ve bu emre paralel olarak da çetelere öldürme emri 
yollanmış ··diyor. Birçok başka belgeden de biliyoruz 
ki, İttihat Terakki, Talat Paşa'nın emriyle Dahiliye 
Nezareti ilzerinden valilere tehcir kararı yolladı. 24 
Nisan l915'teki ilk tehcir emrine paralel olarak da 
bu arada bölgelere İttihat Terakki Panisi katib- i me
sulleri (sekreterleri) eliyle ölüm emri yollandı. Par
ti, Bahaittin Şakir'e bağlı Teşkilat-ı Mahsusa birlik
leriyle öldürme işini organize etti. Bunu Kastamonu 
Valisi Reşit Bey, Yozgat Mutasarrıfı Celal, Ankara 
Valisi Mahzar Bey ayrı ayrı söylüyor. 

Üçüncü Ordu Komutanı Vehip Paşa. Trabzon 
Garnizon Komuta m Avni Paşa da, yapılanların ka tl i
am olduğunu, bunun Türklükle. Müslümanhkla ala
kası olmadığını açıklıyorlar. Meclis-i Mebusan üye 
si sıkı İttihatçı Hafız Mehmet, "GiJzlerimle gördüm. 
Samsun 'da kayıklara bindirip denize döküp öldürüyor
lardı. Talat 'la konuştum. engel olanıadım" diyor. Zaten 
bütün işi koordine eden Talat Paşa'dırve zatenyöne
tim İttihat Terakki Partisi geleneğinin, bürokrasisi
nin ve askerinin kontrolü altındadır. 

Türkiye' de ilk soykırım kelimesini kullanan Ata
ttırk'ün arkadaşı Falili Rıflo Atay' dır. l968'de Dün
ya gazetesinde, 1915 için ''Bu bir jenosittir" dedi. 15 

Evet. Mustafa Kemal de 24 Nisan l920'de Meclis 
konuşmasında geçmişe ait bir fezahat. çok kötü bir 
olay olarak tanımladı. Bir radyo dernceinde de, "Bir 
daha Ermeni kıtciline benzer bir kötüluk olmayacagı.nın 
garantisini veririm" demişti! ~ 
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SEDAT YURTDAŞ 
-------------------------------------

Beşik idlaname yan doza Ergenekone, mina bel

geyek encama pevçuna dinava hezen statfıkoparez il 

dinava hezen sermayeya islami de ye. Hezen statuko

parez ev beşte kisur sal in ku bi hernil giraniya xwe 

desthilatdari girtine bin bandora xwe u nahelin bi 

aliyeke de xwe tev b ide. 
Bingeha ve pevçilne heya damezrandina Koroara 

Tirkiyeye u hin zedetir, heya Şere Balkanan şeren 
~çeteyi~ yen dema Osmaniyan direj dibe. Şeren ku bi 

aliyeke xwe ve bilbil sebebe ilana Tanzimata 2'an ya 

l908'an. 
Bi vi awayi destpeka Ergenekone mirov dikare bi 

·· ttihat Teraki" ya. ku di navpenc damezrlneren we de 

du rewşenbiren kurd (İshak SukUti u Abdullah Cew

det) ji hebün, gire bide. Her çiqas wan penc kesan 

rexistin ava kiribe ji, kesen ku damgaya xwe li Itihat 

Terakiye xistine Enver Paşa u Talat Paşa ne. Ew pa

şayen ku Dewleta Osman'i li rex almanan diŞere Ci

hane ye Yekemin de cih dane u di dawiya şer de bi hev 

re tek çune. 
Mina ku te zanin, çawa duh desthilatdaren "Itihat 

Teraki" xwe xwediye koroare didltin iro ji hernan hiş

mendiye didominin. Dixwazin her u her ji bidomi

nin. Lo ma xwe ne bi hilbijartinan ne hi dengan üne ji 

hi rezekan giredayi dibinin. Ew rezeken xwe, rewa 

bana xwe. ji destilren xwe ye kiret u veşarti digirin. Ki 

hi çi away1 u bi çi rejeyi were ser kar ji, ew xwe disa 

desthilatdaren rasteqin diliesibini n. 
Demeke here neteweperestan li Stenbole civinek 

lidar xistibün. Di we civine de di bin fotografeki Ata

turk de bi ifadeyek ironi "Sereken Çeteyan" nivisan

dibiln. Mustafa Kemal hem di l907'an de hil.hü en

dame İtihat Terakiye, hem ji koroara Tirkiye li ser 

wan esasen ~jontirkan ~ batibil ava kirin ü heya iro ji li 

ser wan esasan hatibü bi re ve birin. 
Ji aliye din, baş te zanin ku İtihat Terakiye gelek 

kare n X\ve yen kiret bi "Teşk:ilati Mahsusa" ya ku tu 

caran ji hev belav nebüye. pek ani ye. 
Mirov di ve babete de dikare bibeje ku Ergene

kon, bi nerinen xwe berdewam a İtihat Terakl fı hi ki

rinen xwe ji berdewama Teşkilatİ Mahsusaye ye! 
Ergenekon a ku reçiken we gelek di kürahiye de 

ye, mina Komare di pevajoye de hem di nava binek 

saziyen navneteweyi de cih girt ü hem ji xwe li gort 
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şert u şirüten dinyaye ji nu ve birexistin kir. 

Dewleten Yekbuyi yen Arnerikaya (OYA) di pey 

Şere Cihaneye Düyemin re li her welaten e ndamen 

NATO'ye de. bi armanca li her Koroare Sovyete 

bitekoşin bi naveke rexistin a kontr-gerilaye ava 

kir. Li İtalyaye bi nave Gladio (Şur), Li Yewnanis

tane B-8'an SheepSkin (Poste Mihe), Li Belçikaye 

SDRA-8.li Hollandaye NATO Command. Li Alman

yaya Rojava Tevgera Bizava Gehlen, Stay Behind an 

Sword, Li Awusturyaye Schwert, li Fransaye Gula 

Baye. li Spanyaye Gruba Xelaskirina Anti -Terore 
(GAL), li İngilistane ji bi nave Seeret British Net

work ha te ava kirin. 
Di pey belavbüna Koroara Sovyetere l990'i şun

de, hemu dewleten ku me li jor naven wan bi lev ki

rin, rexistinen xwe yen veşarti, hezen xwe yen tari ji 

hev belav kirin. Di der heqen reveber u endamen wan 

de gelek doz veban, gelek çalakiyen wan en ki ret de

şifre bün geleken wan ceza xwarin. U li Tirkiyeye ji 
her ku hişmendiya desthilatdariye di rastiya xwe de tu 

cari neguhert, pirani ji her meseleya kurdi ku bikari

bin bi inkare hidominin, ji her meseleya dini ı1 civa

ki, hezen xwe yen ku bi nave Kontr- Gerila. Ferman

dariya Hezen Taybet, Dewleta Kür, TİT, JİTEM hatine 

nasin, ji herdemi xurtir li ser kar man. 
1 i her ve yeke di en cam e de ev idianame n do7..a ku 

de were d itin, li ser ve rexistin a tari a dest bi xwin e. 

Li gori destiır il pratika wan a çüyi dikarin bi hesani 

miroven xwe yen beri bijarte ji bikujin n kuştine. Di 

her ve tabloye de dikarim bi hesani hibejim ku ev doz 

gaveke diroki. ji bo demokrasi maf ı1 azadiyan xeba

tek gelek giring e. Dive ev rast1 beyi ku hevoken bi 

"le" yan an bi "bes"an dest pe bike le zede bikin. 

destnişan b iki n. 
Ev nişan dide ku edi demadarbeyan bi ş1ln de ma ya. 
Edi kesen ku cilen leşkeriye li xwe hikin, kesen 

dest hi xwendina Useyen leşkeri bikin, de xewna se

rokomariye nebinin. 
Kesen bixwazin mina dehsalen bere hi darbeyan 

siyasete ji hole rakin ü li go n dile xwe siyasete ji nü ve 

tev Qanüna Bingellin saz bikin, de bizahin ku dar i

zandinek cidt j'l, mina ihtimalek mezin li her wan e. 

Bere dive em heqe Sezar teslime Sezar bikin. Ev 

lepirsin, ev idianame O. doz serkeftinek heja ye. 
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Dema "Susurluk" e hin di hişe me de tezeti ya xwe 
dipareze. Ko misyona ku li Meclise ava bı1bü çiqas xi 
ret kir ji, hukmen wan negihişt ku Kevnegeneral Veli 
Kuçuk an Levent Ersoı billin lfadeye. 

Le niha Veli Kuçuk girtiye ü ji "dameırandin a 
rexi.stina terore ya bi çek", "tahrik a ji bo serhildane", 
"bi zore teşebusa xistina hikumete .. . .. teşebusa bi qes
ti kuştine", "teşebusa avetina alaven teqine" te tawan
bar ki ri n il di der heqe wi de, 2 ca ran müebetan giran
kiri ü ji 239 salan heta 524 salan hep is te xwestin. 

Li rex Kuçuke ku li hemü Tirkiye, li "segoşe mi
rine" il li hemü erdnigariya kurdan de tev JİTEM, TİT 
f1 rex:istinen xwe ye din imza wi di bin kuştinan de he
ye, 4 7 kes iro gi.rtine ü di der heqe 86 kesan de ji doz 
vebüye. 

Gelek naven ku dema mirov diliiliize mat dimine 
ji hene. Mina İlhan Selçuke ku bi sed bezaran insani 
bi sere wi sond dixwar! Kevnerelctore Universiteya 
Stenbole Kemal Alemdaroglu, Dogu Perinçeke her 
care dikete rengeki ü yen din, karsaz, si yasetmedar, 
rojnameger ... 

]i xwe dema mirov idinameye belgeyen peveke 
dixwine. mirov xwe di na va filme "N ewala Guran" de 
hts dike. 

U pirs her dem baş in. Pirs kiliten rastiye ne. Hin 
de gelek caran pirs bene dubare kirin ü bene b ersivan
din. Gelo operasyona Ergenekone çawa dest pe kir? 

Bi rasti ji ixbara ku li Trabzone bi riya telefone 
hatibO. kirin ku li Umraniyeya Stenbole di maleke de 
27 bombayen destanhenebi we dest pe kir, an di pişt 
we ixbare de iradeyek bi hez, heye ku xwe bigihtne 
Amerikaye ji h eye? 

Dema mirov li diroka Komara Tirkiyeye meze di
ke, destpeka ve doze bi ixbara telefone be jt, bi tena 
sere xwe ne ew e. Di pişt we ixbara telefone de kem ze 
de, hezen derveyi, mina Amerikaye, mina Yekitiya 
Ewropaye ü ji wan ji giringtir hurok.rasiya sivil -leşker 
ya Tirkiyeye heye. Arteş bi xwe ü iradeya siyasi heye. 
]i her ve yeke mirov dikare bibeje ku sistema Tirki
yeye xwe dişo. Şüş tin j i baş e. 

Dive şüştine de du tişt hene. 
Yek: Revebiri ya ne li re, ji ho bikaribe xwe ji nil ve 

ü ji bere tekilztir hirexistin bike, bi des te AKP'ye an 
hi desteke hevpar tevdigere. 

Di du: bi ku.rti, edi bi alaven sedsala histemin sed
sala bist il du yemin na ye idare kirin lo ma ev operas
yonçebü! 

İlıtimala yekemin her hebe ji, ez ya duyemin di 
cih de dibinim. 

De heye kere here? 
Herçi ku diçe belgeyen di peveke de cih digirin 

zedetir derdikevin ronahiye. Eşkera ye ku de he gele k 

agahiyen ku me pe nizanibü derkevin hole. Ji wan 
agahiyan yek je kuştina Behçet Cantur k ya din ji kuş

tina Savaş Buldan, Adnan Yildirim ü Haci Karay e. 
Di hemı1 çapemeniye de bilyara kuştina wan çawa 

hatiye stendinke çawa bi cih ani ye, cih girt. U de ma em 
li idianameye meze dikin ku dibtnin di der heqe wan 
fatlan de doz nebatiye vekirin. Beşik ev kemasiyeke 
mezin e. U ev kemasi bi tekoşina azadixwaz ü demok
rasixwazan re de di rojen peş de, di dema darizandine 
de an bi ve dosyayere yan ji bo pratikbüne bi ''tefrlk"e 
re dosyayen din vebin. Ne bi tene ji bo küjeran, zedetir 
ji bo kesin ferman li wan birine re ji dosya vehin. Tan
su Çiller a ku digot, listeya karsaze n kurden ku alilcari
ya rexi.stina cuda.ker dikindi des te min de ye!' 

Ve pevajoya çepgi.ren ku heye niha bi piranı Ke
malist bün, derbeparez bfm ji, careke din wan li xwe 
hay dike. Çepgi.r an de mina CHP'ye o seroke we ye 
" Parı~zere Ergenekone Deniz Baykal", hi re ü rezeken 
sala l930'an hiparezen u bi vi helwesta xwe ji bibin 
neteweperesten he ri dilsoz, an de bi çaven hemdem li 
dinyaye li Tir ki ye O li pirsgirekan binerin ü di mese
I eya Kurdi de ji çareseriyek adilane xwe veguhezinin. 

Di ve pevajoye de bi rola temaşevaniye an bi hiş

mendiya b ila qet ew pev bi çin, div~ kes qima xwe ney
ne. Tişten ku kiretiye derdixin rastiye, tişten ku ci
va.ke pak dikin, tişten ku vekiribüne ava dilcin ne
liretiye mehkilm dikin dive piştgiri ji ho wan he dayin. 

Bi ya min ev pevajo kem zede bi lihevhatineke dest 
pe kir O ew e bi hernan xete jY bidome. He\1 dikim AKP 
ve pevajoye li vir nebire. Teslimbüna desthilatdaran 
her gav gengaz e. Le dive edi h ezen demokrasi ü azadiye 
ve doıe çawa ku heya niha bernedan, ji vir o. peve ji ber
nedin. Belge O agahiyen ku di ve pevajoye de d erketin O. 
hin de derkevin ronahiye hem pir waterlar hem ji pir 
sosret in. Heye ku di nava wan de je binek bi arınanca 
deıenformasyone ji hatibi n ama de kirin, h eb in. Le di ve 
hernil iht1mal bene n1qaş kirin. Hemu rasti derkevin 
hole. Her bi çi awayi ü bi ke dibe bila hibe careke ve 
pevajoya dest pe kir O. bi ya min ger dem dem dereng ji 
bikeve, de dewam b ike. Pewistiya her derdore bi ve he
ye. Ev pewisti de ji xwe re şopgerinan ger tune bin ji. 
ewe ava bike. Le ez bawerim edi her kes di quncike xwe 
de, bi taxa xwe re, legerinokek ı1 şopgerinek e. 

Mirov dikare hi çaven parezereki hibeje, bi ali 
teknika hiqüqe idianame bela wela, direj e gel ek ca
ran xwe dubare dike. Heye ku li ser delilan ji mirov 
niqaşan bike. Le Derbeya l2'ye Rezbere gava hat, ge
lo ma pir delilen xwe hebO.n! 

Dive dewama ve idianameye, ve doze htn seroken 
rexistine yen nimroya yekemin ji n heıar operasyonen 
veşarti ji eşkare b ike new ji be ne dariıandin. O 

syurtdas@yahoo.com 
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CEZAEViNDEN MERHABA ... 

YIAIIMUT ALINAK 

Bu yazıyı yaz
mak için bilgisa 
yarın başına 

oturdugumd a 
günlerden pazar 
tesiydi. Yarın 12 
Ağustos Salı. yani 
gönüllü cezaevi 

yolculuğumun başladığı gün. Siz Tiroj'un sayfalan 
arasında geıindiğinizde hen Kars Kapalı Cezaevi'nde 

olacağım. Bana verilen hapis cezasının karşılıgı olan 
parayı devlete ödeseydim. özgürlüğümü satın alıp ce
zaevine girmekten kurtulahilirdim. Mahkeme kararı 
bu şekildeydi. 

Para ödeyip cezadan sıvışsaydım, hayat boyu ken 
dimi suçlar dururdum. Elbette bileklerime kelepçe 
''llnılmasından. cezaevine girişte kemerim ve aya k
kabı bagcıklarım çıkartılarak igneden iplige aran
maktan. çeşitli adli suçlamalardan tutuklu olan bir 
kalabalıkla daracık bir koğuşta tıkış tıkış yatmaktan. 
sabah akşam sayım vermekten, koğuşta horlayanlar 
varsa -ümit ederim yoktur geceler boyu uykusuılu k 
çekmekten zevk almayacağım. Yani anlayacagınıı 
mazoşist değilim. Ama gel gör ki. dünyanın hiçbir 
yerinde özgürlükler bedel ödenıneden elde edilme
miştir. Ben de kendi çapımda bir bedel ödeyebilmek 
için bu sivil itaatsizliği gerçekleştiriyorum. 

Peki suçum ne? 

Kars Belediyesi'nden Deniz Gezmiş, Musa An ter. 
Vedat Aydın. Kemal Akbulut ve Oruç Korkmaz'ın ad 
lannın caddelere verilmesini istediğim için ve İmra
lı Cezaevi ile F tipi cezaevlerindeki hukuksuzlukları 
cleştirdigim için suçu ve suçluyu övmekten cezalan
dırıldım . Ceza kesinleşti. Otuz yedi aylık hapis cezası 
da Yargıtay'da kesinleşmeyi bekliyor. Sırada cezayla 
sonuçlanacak daha onlarca dosya var. 

Pek çok insan, benim gibi, düşünceleri nedeniyle 
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şimdi ya ceza
evindedirler ya 
da yakın zaman

da cezaevine gi
recekler. Düşün

eeye verilen tüm 
bu cezaların da 
gösterdiği gibi 

bu devlet bir hukuk devleti degildir. Düşünceyi suç 
sayan ve cezalandıran bir devlettir. Tarihe bu böyle 

geçecektir . 
Nerede görülmüş mezardaki insaniann suçlu 

m1ıamelesi görmeleri? 
Van Özalp'ta 33 Kürdü kurşuna dizdirmekten 

müebbet agır hapis cezasına çarptırılan General 
Mustafa Muglalı'nın adını - tarihe ve halka meydan 
okurcasına- askeri bir kışlaya verenlere bir şey ol
muyor. Onlar devleti yönetmeye devam ediyorlar. 
Ama aynı kanunlar bize ceza yağdırıyor. Çünkü biz ve 
onlar kanun önünde eşit degiliz. Evet, bizler onlarla 
eşit değiliz. Eşitlik. kağıt üzerinde bir palavra ... On
lar yukarıda, bizler ise aşağıdayız. Zindanlarımızın 

üzerinde onların köşk ve sarayları yükselir. Kanunlar 
onları zırh gibi korurken, bizi ise cezalandırır. 

Ancak bu böyle sürmeyecek! Suyun kızgın ateşte 

derece derece ısınıp kaynamasında herkes için 
önemli dersler var. 

Hatırlarsanız birkaç hafta önce DTP genel baş

kanlıgına aday oldum, ama kunıltay salonunda aday
lıktan çekildim. 

Aday olduğum günlerde pek çok açıklama yaptım. 
ama basın beni görmezden geldi. Oysa bizim bildiği
miz devlet basını. açı klamalarımı "DTP'de kavga" vb. 
yıpratıcı başlıklarla verebilirdi. Ama yapmadı, beni 

yok saydı. 
Sizden ve dergi yönetiminden özür dileyerek ha

sının halka duyurmadıgı bazı projelerimi Tiroj aracı
lıgı ile duyurmak istiyorum: 
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- Genel başkan olduğumda partimizin devletle 
yapacağı yazışmalar artık Türkçe ve Kürtçe olarak ya
pılacaktır. 

- Yapacağımız Özgürlük Kongresi'nde, Türk ve 
Kürt halkının karşı karşıya oldugu sorunlar ve çö
zümleri bir paket halinde hükümete bildirilecek, ha
rekete geçmezse, hem hükümet hem de ona bağlı tüm 
devlet kurumları çeşitli şekillerde boykot edilecek ve 
her türlü ilişki askı
ya alınacaktır. 

- Cumhurbaşka

nı ve Başbakan 'la 
görüşmeyeceğiz ve el 
's ıkı ş maya ca ğı z. 

Kendileri bizden 
randevu talep eder
lerse, ancak çantala
rında bir özgürlük 
paketi varsa randevu 
isteklerini değer

lendirebiliriz. 
- Kürt sorunu

nun kansız çözümü 
için devlet yönetimi
ni zorlayacak ekono
mik, sosyal ve siyasal 
sivil itaatsizliklere 
girişilecektir. 

- Düşünce öz
gürlüğünün önün
deki engelleri orta
dan kaldırmak için 
yüz binler halinde 
savcılıklara tek tek 
başvurup kendimiz
le ilgili suç duyuru
ları yapacağız ve ce
zaevine girmek için 
etkili bir şekilde 

mücadele edeceğiz. 
-işsizler ve Top

raksız Köylü Meclis
leri kurup. "iş ve toprak istiyoruz!" kampanyalan baş

latacağız. 

- Çiftçilerin kooperatifler aracılığı ile örgütlen
melerini saglayacağız. 

- Her ilde, zaman içinde her ilçede ve köyde 
"Kimsesiz Çocuklar ve Yaşlılar Evi" kuracağız. 

- Devletlerin küreselleşen haskılarına karşı bu 
çağın Özgürlük Çağı olmasının ilk adımı olarak, İs -

tanbul ya da Amed' de dünyanın tüm ilerici partileri
nin katıldıkları "Ezilen Danya Halklan Kurultayı" dü
zenleyecegiz. 

- Temel slogarumız şu olacak: Fabrika işçiye, toprak 
k{)yiüye, zenginUkler halka, devlet. iktidarı emekçitere ... 

- Asimilasyonun elkisini kırmak için sadece 
Türkçe yayın yapan ırkçı televizyonların Kürtler ve 
öteki azınlıklarca (haberler dışında) izlenmemesi 

mento olarak çalıştıracağız ... 

için çalışmalar yapı
lacaktır. Bu tavır 

kardeş Türk halkına 
ve Türkçeye karşı bir 
tavır değildir ... 

- Sokak şiddeti 
uygulayanlar. adam 
öldürenler, kadınla
ra. çocuklara ve güç
süzlere eziyet eden
ler, işkenceeller ve 
işbirlikçilerle tüm 
sosyal ve ekonomik 
ilişkiler kesilecek, 
bu kişiler toplum
dan izole edilecek
lerdir. Kendileriyle 
konuş u lmayacak, 
taziye! erine ve dü
ğünlerine gidilme
yecektir. 

-Türk insanının 
aynı kaderi paylaştı
ğı öteki ulus ve azın
lıklada empati ku
rabilmesi ve onları 
aniayabilmesi için, 
"Sizin diliniz ve kim
liğiniz yasak olsayd~ 
ne hissederdiniz?" 
başlıklı kampanya
lar başlatılacaktır. 

Belediyeleri
mizi yerel par la-

Özet olarak, siyasetin merkezi olacağız. Sadece bu 
topraklarda değil. dünya siyasetinde söz ve karar sa
hibi olacağız. 

Değerli dostlar. bu projeler bir delinin saçmalık
ları olabilir. Hatta birbirleriyle çelişebilirler de. Ama 
hiç değilse bir tartışma başlatmak isteıniştim. 

Sağlık ve mutlulukla kalın... ~ 
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XELA 

M. ALİ IşıK 
--------------------------------------

A serre hegayan de tiway kewe nebiy. Veşaruye ra 
milet kewtibi ra çol iı çolistanan, pel fı puri, vaşi u 
maşi ardene werdene. Pe pizeye xo kerdene mird. 
tay e şenilc veşaruya XO derbaz kerdene o Camerdi iı ce
ıliyan anciya tay e dayax kerdene le ve ki, zav u zeçi. qet 
dayamiş nebiyene. 

Şodir rew, Gulizare cila xo ra vaşte ra, şiye kulin
de. Sere firaqan kerd berı. niyada ke d omanan re çtye 
biyaro pojone, qet çiye nemendibl. Şiye sere tendure 
de nişte ro, çime xo kerdi pirri hesri. berba. Veri 
beveng berba, bado xo zeft nekerd, a taw ji venge xo 
zaf berı veciya. Va ke: 

- Na çi bo gl ata am eya ma ser de, ez ewro d omanan 
re çi powci? 

Merdeye Gulizare İsmail. ebi berbtşe Gultzare 
hewn ra bi heşar. Xo ro venge aye guret, şi kulinde. 
Niyada ke Gulizare sere tendure de nişta ro, deste xo 
yo ju şanito çareye xo ver u berbena. İsmatll va: 

- Gulizar! Se biyo to re. ti berbena? 
Gulizare va: 
- Ma İsmail ez meberbi kam biberbo? Ewro çend 

o ke zav iı zeçe ma veşan o. Tiway ji çin o ke ez ewro 
po ci, wa domani biwen!ne. Ez na ye ra berbena. 

Gulizare ebi peşmale hesre çimane xo kerdi ziwa. 
Cera İsmatli ser, va: 

-Ez seba xo neberbena, ez seba domanan berbe
na. Vizeri çol il çolistanan ra ceraya, min taye tar u tur 
ard doruanan re pewt, ez ewro çi poji? Ez biya bom 
mendane. 

İsmail kaleka Gullzare de nişt ro, deste xo eşt peye 
viieye aye. va: 

- Heqi ke can dayo ma. rizqe ma ji tey dano. me
terse, kes veşaniye ra nemerdo. To heyani nika qet 
mezele veşanan diyo? Heq pil o. 

İ sınaili hete ra dayaxi dayne Gulizare, hete ra ji zaf 
tersayne. Çira ke ey ji zanitene ke veşaruye çekeda xi
rab a. Her çi re çare yeno vinitene, veşaniye re çare çin 
o. Ma vacime ke ewro çiye peyda kerd da doruanan le 
meşte çi esto ke pojone bidone domanan? İnan mirdi 
kerone, bero koti ra çi hiyarone pojone? Be naye ji. 
heyani a roje mal il daware xo çi ke biy. serebirnaybı 
potibiywerdibiy. Mal ü melal jt edi dest de nemendi
bi ke serebibirno biwerene. Der ü c'iranan ji zey inan 
veşaru biy. Neşkiyene 'inan ra ki çiye biwazene. 

İsınam ta ye xeyal kerd. Bad o cera ra Gulizare ser. va: 
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- Gulizara min! Ez na yo şona ko. To di ke taye tar 
ü tur kewt mi dest, ez btyari ti şan de poje, ma taye pi
zeye xo mird bilime. ş o dir ez fı ti d omanan ji biceri
me şiyme welatane ceri. V ane, e cayan xela çin a. Ma 
ji şonime ben'ime morebaye ju mordemeki, rizqe xo 
peyda kenime. Meterse. Heqi çi çareye ma ra nivis
nayo, a yena verıli ya ma. Ti raweze mi re kincan e min 
biya. ez şori ko. 

Gulizare werişte şiye kince İsmaili ardi day ci. 
Defena şiye leweye domanan. Domani: Xalit, Milki
naze fı Porsoye, hewno şirin de biy. Çime Gulizare ke 
ginayi inan ro, zereye aye b 'i xirab, çi me xo anc'ina My 
pirr1 hesri. Peye sereye domanan de nişte ro, beveng 
berba. Pore inan ebi deste xo mişt dayi. şane kerdi. 
Orxane d omanan ser ra şibl. Orxan eşt inan ser. Bad o 
weşte ra şiye vere çeberi. Di roji biy ke gula Ismaili ü 

gula aye ro zad neşibi war, veşani biy. İsmailikince xo 
dayi xo ra. şi ko. Cerane Koye Kortan de taye sungi 
dayi are, gureti ardi. 

Gulizare sungi sol e kerdi. eşti adiri ser pewti. Do 
manan fı inan sunge xo werdl. Domani şiy kewti cila 
xo kewti ra. 

İsmaill iı Gulizare nişti ro (xora. hewn nekewtene 
çimane inan), Guliıal'e ce ra ra İ sınaili ser, va: 

- Na dewe ra zaf morde:rnl şiy welatane ceri, he ma 
ji domanan bicerime şiyme. To di ke Heq ma re ji 
ame rehme; ma ji xela ra xelesinime ra. 

İsmail cera ra Gulizare, va: 
- Ez ki vanama şime welatane ceri. To di ke ma ey 

cayan de kar ü gure di, xebetinime. Heq jt rizqe ma 
dano, ma jl na boglate ra xelesinime ra. 

Şewe neme ra viyartibi. İsmail fı Gulizare biy 
heşar. Cile ra wuştı ra. Tayekinci ü cili ardı: peser, 
kerdi heqibe. Ahinge de şefeqi şana ci. Astareye şi
wani sere Koye Kortan ra bereqiyene. Şewla aşme eş
tibi awa ve re çeberi, awe zey semi bereqiyene. H erdi
:minan şiy vere awe de dest ü r1ye xo şuti. Roj peye 
Kemera Qertali ra he di -hedi veciyayne: 

Gulizare şiye domani hewn rakerdi heşar. İsmail 
ji şi mordemane xo ra xatir waşt. Gullıare ü domani 
kewtibi raye. Mordemane İsmaili ey ra va: 

- Be meke. meşo welatane xeribiye. Zav fı zeçe xo 
mebe meke vileçewt. Heqi se vato heni beno. Be naye 
ji, ti çi zana ke çi yen o verniya şima? 

Kesi İsmaili qan nekerd. İsmaili çime xo kerdi 
pirri hesran. Va: 
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- Ez i ta vinderi se bikeri? Be naye ji, şima dest de 
ji çiye çin o ke b ide min. De hela peyniya şima se be
na? Ez naja vinderi se bikerine, hii! Berene mi ra 
vancene, ez se bikerine? 

İsmaili u mordemane xo pilesiyayi jubini ra, xatir 
jubini ra waşt. İsmaili şanara ye şi reyşt do manane xo. 

A roje heyani şan İsmaili u domane xo reyşti suka 
Gimgimi. Roj şlbi ko ra. Endi btbi muxurbe. 

İsmail cera ra Gulizare, va: 
- Deste domanan bice.şo ano xirabe de vinderene, 

ez şori werte miletl tay e çi ye werdene peyda b ike ri b !ya
ri. Ma emşo naja vindeme, şodir danime ra ye şonime. 

Gulizare, deste domanan guret, şiy xirabe de nişti 
ro. Heqibe ra kinci il koli vetl, bine domanan de fis 
ti ra. Domani raye ra zaf qefeliyaybl:, senike nişt:i ro, 
tey şiy hewn ra. Gulizare j:i zaf qefelJyabi le tersan ra 
nekewte ra, heşar vinete. 

Nem saete werte ra viyartibi yan neviyartibi, 
İsmail veciya ame. Tayenan u çi-miye werdene ker
dibi heqibe ardibi. Heqibe ra çi-miye werdene veti, 
domani ji hewn ra kerdi heşar, domanan çime xo 
mişti day, mayaxo ra va: 

- Hewne ma ameyne. to çira ma kerdime heşar? 
Maya inan va: 
- Piye şima taye çiye werdene ardo şima re, coka 

mişima kerdi heşar. Berene biwere, onciya şore ra

kuye. 
İsmaili u Gulizare tewu domanan nane xo werd. 

Feke manike gireda, peye sereye Xalit:i de nay ro. 
İsmaili il Gulizare tewu domanan zaf qefeliyaybi. 
İsmaill Gulizare ra va: 

- Gulizar. tewu domanan sereye xo rone rakuye. 
bado ez to kena heşar taye ji ti heşar vinde nafa ez taye 
sereye xo ro ni. 

Gulizare u domaru kewtt ra. İsmaili inan re pa
wançttine (nobedariye) kerdene. Saete-di saeti werte 
ra viyartibi ra, edi veneki kewtene çimane ey. A game 
İsmaili zaf dayax nekerd. Şi Gulizare kerde heşar. Va: 

- Gulizar. ez nezdiye saete sereye xo rorı.l, taye 
hewne xo biremrı.l, nafa ji ez bena pawançi, ti sereye 
xo rone heyani şodir. 

Gulizare, hewn ra weşte ra, çime xo taye m1şti day. 
veziki dayi xo u laçega xo herd ra gurete ante sereye 
xo. şiye vere desi de, peyesereye domanan denişte 
ro. İsmail ji kaleka d omanan de hardi ser o merediya 
ra, ca de tey şi hewn ra. 

Gulizare vere desidenişte ro ke pawancitine bi
kero, qase nem saete wext mabeyn ra derbaz bibi 
nebibi ke, veneki kewtl çimane aye, a ji şiye hewn ra. 
Ahinge de pisingeda beleke arneye kaleka Gulizare de 
çung da vinete. Pisinge veşan b iye. Taye ke vinete, ni-

yada ke Gulizare ra tawa weng nevecino, heywane rı.l
yaw kerd. Venge niyaw kerdişe pisinge de Gulizare 
caye xo ra qiloz biye, biye heşar. Zaf tersaybt Ebi 
venge rı.lyaw kerdena pisinge u raweştena Gulizare, 
İsmail ji hewn ra weşt ra. 

Gulizare, İsmaili ra va: 
- İsmail, min hewnede zaf xiiahin di. Hewn de 

Xalitilerznahi. Adir u kile kewtibi cane ey. Qase nem 
saete werte ra verd ra, Xalitl virana mi de can da, 
merd. Eza hinge de heni tersaya ke, min va zereye mi 

de çiye visiya. 
İsmaili sereye aye kerd qewşinge xo, po re aye ebi 

deste xo mişti da. Va: 
- Gulizar, to hewnede xiiahin diyo, meterse Xalit 

weş u war o. Şikir bi Heqi ke tawa çin o. 
Roj peye Koye Bingolira hedi-he di veciyahi. Deşt 

fi koyi bibi roşti. Gulizare şi domani kerdi heşar, 
des te inan gureti berdi vere çirrika eni. Domanan te
wu maya xo ra dest fi riye xo şu U. Gulizare ebi peşma
la xo riye inan kerd ziwa. Tede piya arney peser, nişt1 
ro. tayenan werd. Kinc u kole domanan dayi pira, eye 
ke zede mendi ji kerdi heqibe. İsmaili des te d oma
nane xo guret, kewti raye. 

A roje heyani şan qet nevineti , heyani muxurbeye 
şani xo resna deweda Müşi. Kaleka dewe de vineti. 
V ere Awa Siyaye (Karasu) de nişti ro, taye bina xo ke 
gurete, İsmaili Gulizare ra va: 

- Ti ü domani naja vinderene, ez şori na dewe. de 
hela tiway nan fi ca nedane ma. 

İsmail tekit şi dewe. Gullzare tewu domanan ra 
bine dara viyalere de nişti ro. Domani Cı Gulizare zaf 
zaf qefeliyaybi. Gulizare Xalit tewu çena ra nayi zani
yane xo ser, doruani ca de şiy hewn ra. Gulizare ji zaf 
qefeliyaybi, le seba ke welato xerib de bi, aye ra ji. a 
neşiye hewn ra, heşar vinete. 

İsmail şi werte dewe. Şi vere çebere ju mordeme
ki de vinet. Wayire çeyi bi, mordemek V ere çebere xo 
derende deste de bi, pe dar taştene. lsmaili selam da 
mertki, meriki ji selam e ey guret. Mordemeki I sınai
li ra va: 

- Pismam tu ji kidere yi? 
IsmaJ:li mordemeki ra va: 
- Ez ji suk:a Gimgime me. Aliye me da birçiti heye. 

Bo wi ji min zaren XO girtine ketime çol ll çolistanan. 
Bona Xude hineki nan bide min ü eger ciye te heye, 
emişev teda razen, bü sibeh em e herin. 

Mordemek cera ra İsmatli, va: 
- Wele meriko ez e nan bidime te le mal da ciye 

min tune ye. Eger hün dixwazin 1şev werin goma peze 
min da bisekinin. Ez e we ra cil fi cor ji binim. 

İsmaili mordemeki ra va: 

TİrOJ 61 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



- Xude ji te razi be, Xude imane b ide te. 
Mordemek şi çeye xo ra cil u co ri tewu nan- man 

gureti ardi gome de nayi ro, şanit raye şi. İsmalll f.ı 
do manane xo kulav hard de fist ra. ser o nişti ro. nane 
xo te'Wıı qatixi ra werd. 

Tede pıya raye ra zaf qefeliyaybi. Çebere gomeyi 
pey ra zirze eşt ser u kulavi ser o mered'iyayi ra. Do
manan seru ke sereye xo na ro, ca de şiy hewn ra. 
İ sınaili u Gulizare ji ebi dare tedima kewt1 ra, şi hewn 
ra, heyani şodir. Şodir şefeq ra wayire çeyeyi ame 

çebere gomeyi kerd ya. A hinge de İsmail f.ı Gulizare ji 
weştibi ra. Le damani hona nchibi heşar. Wayire go
meyi kewt zere, lsmaili ra pers kerd, va: 

- Hacetiya şima bi çiye esto yan ney? 
İsmalli va: 
- Haceti:ya maçiye re çin a, tayenan bi de ma, ma 

raye ra benime veşan. Be naye tawa ma re lazim niyo. 
Wayire gomeyi cera ya şi çeye ra tayenan ü qatix 

guret ard. İsmailiii doruanan dewe ra veti. juhini ra 
xatir waşt, mordemek cera ya ame çeye xo. İsmailiii 
darnanane xo şana. raya welatane ceri. 

Werte ra qase aşme viyartibi ra, I smail ii damane 
xo şiy Sewregi de veciyayi. İnan nezanitene ke na sü
ke süka SewTegi ya. İsınan şi vere çebere dikane de 
vinet. Wayire dikani ra pers kerd va: 

- Bira, bira nameye na süke çik o? 
Meriki ci ra va: 
- Nameye na süke, SeWTeg a. 
İsmail ke şi vere dikan.i, a hinge de Gulizare Cl do

ma.rll ji.bine ju dara periki ne de. si ya dare de vinetibiy. 
Gulizare ü damanan na dare emre xo de newe diybi. 
çira ke na dare welate inan de çin biye. Gulizare deste 
d omanan guret şi ineyi ver de dest ü rlye xo şuti. 

İsmail i wayire dika.rll re hale xo qesey kerd. M eri
ki xepe xo re tayenan ü çi-miye werdene da İsmaili. 
İsmail i çi-mi guret şi bine dara periline de. ey ii do 
mane xo nişti ro, werdi. 

Şenik mendibi ke roj şoro ko ra. Xaliti ii çenayi 
bine s'iya dare de şiybY hewn ra. İsmatl şi leweye do
manan, deste xo kerd çareye Xa1it1 ra. niyada kese
reye Xaliti jey (sey) kosebiya adiri veşeno. İsma1l:i, 
Gulizare ra va: 

- Gulizar, adir kewto sereyeXaliti, ti naja vinde, ez 
ey beri doktori ci re derman biniwisno. ti ji Icweye 
çenayan de vinde. 

İsmail i Xalit guret şi. Ray e ra ju mordemeki ra dok
tor pers kerd. Mordemeki raya doktori musna İsmaill. 
İs mill ii Xaliti şiy ca ye doktori. Daktari Xaliti de ni ya
da, ci re derma.rll niwisnayi. İsrnaili, doktorira va: 

- Ma welate Serhedi ra yenime. hete ma de xela 
esta. ma veşaniye ver ameyime naja. Mi depere ii pol 
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çin o, ez nika ne derınanan ebi çinayi biceri? 
Daktari deste xo şanit bine çenika xo, taye xeyal 

kerd. Bad e cü cera ra İsmaili, va: 
- Dermanan, ez dana to, to ra pere ji necena. Wa 

lace to weş bo, ti mi re dua bike bes o. 
İsmail f.ı Xalit uja ra veciyayi teber şiy ju dikani. 

IsmaUJ wayire dikani ra va: 
- Ma welate Serhedi ra ameyme, ti şikina xere XO 

ma emşo meyman kerene? 
Wayire dikarn cera ra İsmaili, va: 

- Eke ş ima welate Serhedi ra arney, nika kar il gu

reye şima ji çin o. Ez ki ro ju morebayi cerena, ti ke 
wazena be dewe de mergu hegaye min estll, be mi re 

morebatine bike, hegayane min birame u mergane 
min biçine, nemeya ju mi re, nemeya ju ki to rll , ba

nane mi de ji vinde 
İsmaili re jl ebi naye çe beril Heqi b ibi ya. İsmaili, 

meriki re duay kerdi. İsmaili, meriki ra musade waşt, 
ş'i do man e XO ji' gureti ardt I smail u do m ane XO meri

ki de şiy dewa ey. Meriki, hane xo ü m.ilke xo tede 
musnayi İsmaili u tekit şi. Wexto ke şi, İsmail kerd 

terniye u va: 
- Ez defe-defe yena ş ona. milk ii male min paha

ka to yo . Eke çiye bi, ti mi re xebere biruşne, ez yena. 
Be naye ji. kemasiya to ii çiye biye. timira vace, ez 
kllmas'iyane to ana ca. 

W exit ame şi. İs ma ili ii do manane xo, he di-hedi xo 
da ra dewe fı der o. ciranan. Çenayi biy pil. şiy merde. 

Xalit ji şi mekteb wend. Bi memur. Badenan zeweciya, 
bl wayire domanan. İsınam ü Gulizare ji bly kokim. 

Roj e İsmaili venga Xaliti da, va: 
Lace min. Ez ii maya to ma bime kokim, merdene 

esta, mendene esta. Be ez lace xo re wesiyeta xo bike
rl. Wesiyeta min na ya ke: Ez ke merdane. roje şo we
late Milşi. Welate Muşide Silka Gimgimi esta. Uja ra 
şo dewa Reqasa. Uja ape to este. xale to este, şo inan 
bivine, axa ı.ereye min inan re qesey bike. Le guneye 

min viieye to de bone ke ti inan de dawa m.ilk ii mali 
nekerene. 

Sene-di seni bini viyarti, İsmail gina piro merd. 
Ey dima ji Gulizare gina piro merde. 

Wext ame viyart ra, roje tayina Xaliti veciya welate 
Ser h edi de suka Tatwani. Xalit roje tekit şi sftka Gim
gimi. u ja ra ki şi dewa Reqasa. Şi apan e xo il xalane xo 
de xo da naskerdene. Le xalan ii apan seba milkira ebi 
Xaliti bawer nebiy. Xalit ji defena neşi Reqasa. 

Eye ke wexte xela de Reqasa ra veciyaybi şiybi we 
latane diiri ya. tayede inan e cayan de mendi, defena 
neameyı. Di mordemi tenya hardlerze sera şeşti il şe
şi de arney. ~ 
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'HOCALARIN HOCASI' BİR KÜRT AYDIN! 

FANİ EFEND i 

MEHMET BAYRAK 

Asıl adı Mehmed Ah dülbaki Fani olan, ancak bili
nen yaygın adıyla Fani Efendi. Güney Kürdistan 'daki 
Süleymaniye şehrinden Ahmed İ nayet Efendi'nin 
oğludur. Fani Efendi, 1266 (M. 1850) yılında Süley
maniye'de doğdu. 

Küçük yaşta Sıbyan Mek:tebi"nde Kuran ' ı h.ıfz 

edip, Bağdat'ta medrese eğitimini tamamlayarak. dö
nemin ünlü Bağdat mtıftusü Zehavi'den icazet alır. 

19. yüzyılın ikinci yarısı ortalannda Süleymani
ye' den gelip Adana 'ya yerleşir ve 187 6 yılında Koza n 
sancağına bağlı Kars - ı Zülkadiriye (Kadirli) Rüştiye
si (Ortaokulu) öğretmenliğine atanarak, burada yedi 
yıl çalışır. Daha sonra buradaki görevinden ayrılarak 
sırasıyla Kozan Ntıfus Memurluğu, Aşar BaşkıHipliği. 

FekeAşar Memurluğu . KazanAşar Müdürlüğü görev
lerinde bulunur. Aşar memurluklarının kaldır~ası 
üzerine Kozan ve Feke'de bu kez müfettişlik ve mal 
müdürlüğü görevlerinde bulunur. 1887'de İstan 

bul'a gelerek sınava girip başarı gösterdikten sonra 
sırasıyla Cebelibereket (Osmaniye) ve Maraş sancak
ları tahrirat müdürlükleri görevlerinde bulunur. 

1893 yılında Fani Efendi, bu görevinden almarak 
Bingazi'ye sürülür. Bunun üzerine İstanbul'a giden 
Fani Efendi bazı dostlarının yardımıyla durumu dü
zelterek yeniden Maraş Tahrirat Müdürlüğü'ne ata
nır. Yazar, manzum özgeçmişinde bu durumu şöyl e 

yansıtır: 

Beni Bingazi ye baht- ı siyahım eyledi tahvil 
nahi sen bilirsin hdJimi bilmem ne hikmettir 
Mevani hep müheJYa bende yokken bir adet lira 
Yedi etfal ile Bingazi Yi bulmak ne külfettir 
H aziran altısında 311 sal- i malide 
Yine tayin oldum M ara ş 'a lutf- u Sadarettir 
Sekiz yıl Maraş' ta görev yapan Fani Efendi, kendi 

isteğiyle ikinci kez Cebelibereket. daha sonra da 
Mersin Tahrirat Müdürlüğü görevlerinde bulunur. 
Meşrutiyetin ilanından sonra tazminatını alarak gö
revden çekilir ve eşinin memleketi olan Kadirli'ye 
yerleşir. 

Çocukları 

Yukanda da vurgulandığı gibi onun "yedi etfal"i 
yani yedi çocuğu bulunmaktadır. Tümü erkek olan bu 
çocuklardan üçü, Cumhuriyet'ten sonra 150'likler 
listesine alınan Kürt aydınlarındandu. Küıi literatü
ründe ISO 'lik Fanizadeler olarak bilinen bu kişilerden 
Ali ilmi Fanizade (1878-1964), edebiyat öğretmeni, 
şair ve Adana· da yayımlanan Ferda gazetesinin s ahi
bidir. 1884 doğumlu Zeynelahidin Fanizade, Hürri
yet ve İtilaf Fırkası Umumi Katibi yani genel sekrete
riydi. Diger kardeşlerden Mesud Fanizade (1889-
1979) ise. sürgünden sonra Paris'e giderek orada 
eğitim görmüş ve Le National Kurde et son Evolution 
Sosyale (Kürt Ulusunun Sosyal Gelişimi) konulu dokto
ra tezini hazırlaınıştır (1933). 1938 Affıyla ülkeye 
dönen yazar, aynı yıl döndügü Hatay'da "Atatürk'iin 

Hayat Felsefesi" konulu bir kitapçık yayımlaınıştır. 

Fanizadeler'denDr. Baki Bilgili ise, Türkiye'de İstik
lal Madalyası ile ödüllendirilmiş olup, 1979 Hazira
nında 100 yaşındayken İstanbul'da ölmüştür. Diger 
üç kardeşin kimliği konusundaysa bilgimiz yoktur. 

Ed ebi Ki~iliği 

Manzum özgeçmişinde; kimsenin kendisinden 
şikayetçi olmadığım, kendisinin de kimseden şika
yeti bulunmadığını şu sözlerle anlatır: 

Beşer benden şikayet etmemiş Mevlaya şart olsun 
Kaderden ben de şekva eylesem kufran-ı nimettir 
Gerçekten, memurluk hayatı belli bir düzen için-

de geçen Fani Efendi'nin özel yaşamında da büyük 
bir saygınlık uyandırdığı, söz ustası ve hoş sohbet bir 
kişiliğe sahip olduğu belirtilir. 

Arapça ve Farsçaya son derece hakim; bilgin , şair 
ve hattat bir aydın olan Fa ni Efendi: ebcetle tarih dü
şürmek:te de usta bir şairdir. 

Kendi çocuklarının yanı sıra çevresinde birçok 
gencin yetişmesine de yardımcı olur. Bütün çocukla
nru okutur ve tümü alanlarında önemli bir düzeye 
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ulaşırlar. DöneminAdana ValisiAbidin Paşa'nın ço

cuklarına Arapça. Farsça dersleri verdiği gibi; Türki

ye'de eserleri bilim çevrelerine kaynaklık eden İb

nülemin Mahmud Kemalİnal gibi bilgiolere de ho

calık yapar. Bundan dolayı kendisi" Hoca Fani Efendi" 

olarak da anılır. 

tak i derinliğinden yararlandık. (. . .) Adana ve çevresinde 

pek çok genç. asıadın bilim ve edebiyat birikiminden ya
rarlanmıştır." (İ.M . K. İnal: SonAsırTark Şairleri. Der

gah Yay. 3 . has. 1988, s. 364) 

Şiirinden Örnek 

İbnülemin, onun hocalık serüvenini şöyle anlatır: 

··Babam 1886 yılında Kozan Mutasamflığı.na atan

dığı sırada, Fani Efendi orada Aşar Başkatibi idi. Bana 

ve kardeşimAhmed Tevfik beye, Arap ve Fars edebiyah ve 

Ta 'lik yazısı konusunda ders verdi. Kendisinin edebiyat-

İbntilemin Mahmud Kemal İnal, onun Türk Arap 
ve Acem edebiyatının binlerce şiirini topladığı halde 

kendi şiirlerini toplayıp yayımlarnamasını üzüntüyle 
belirterek, birkaç şiirini verir. Bu örneklerden birini 

aktaralım. 

64 rlroı 

Gazel 

Baran-ı bela yagsa semadan hazer etme 
Tufan -ıfena bassa cihanı kederetme 

Yaran-ı safanın kadeh-i kalbini kımıa 
"Binıalinab "ın kanını zahid heder etme 

Ayine-i vicdanına bak çeşm-i edeble 
Pertevsiz olup ayb-ı cihana nazar etme 

Manend -i sedef agnnı açtı.kça gaher saç 
Mercan gibi bir kimseyi hunin-ciğer etme 

Ey şahs-ı forumaya çıkıp sadra oturma 
Miktarını bil meclis- i. zir a zeber etme 

1nsafkıl ey hayr aşer' e muktediradem 
Nefin yok ise kimseye bari zamr etme 

Her lahza rakib ile niçin boyle gezersin 
Ey Dmr-ü azizim ecel üe gazar etme 

BaH kalacak cilem-i Fınide sahandır 
Fani bu yeter çok tama-i sim u zer etme. 
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'İma edilen Kürt 'ten dağdaki gerillaya .. . 

TÜRK SiNEMASlNDA KÜRTLER 

Şiirleri ve Kürt kültürü üzeri

ne hazırladığı kitaplanyla tanıdı
ğımız Müslüm Yücel. Türkiye'de 
ilk kez gerçekleştirilen bü çaltş
ma ile çıl'tı ol"lll"lanrun karşısı

na. Torkiye'deki sinema külliya 
tında önemli bir açığı kapatacak 
olan Tark Sinemasında Kartler 

isimli kitap, Yücel"in daha önceki 
çizgisinin devamı niteliğinde ka

bul edilebilir. 
Cumhuriyetin k-uruluşunun 

ardından "sogumaya·· bırakılan 

ancak dogası gereği çok geçme
den Şeyh Sait ve Seyit Rıza isyan

larıyla yeniden ülke gündemine 
oturan Kürt sorunu. birçok sanat 
dalında ''üstü örtük'' bir biçimde 
işlenrnek zorunda kaldı. 

Sinemada ise bu durumdan 

söz etmek bile olanaksızdı. Çün

ŞEN~Y AYDEMtR 

TÜRK SiNEMASlNDA 
KURTLER 

konular da ülkedeki kültürel

ekonomik ve politik atmosferden 
fazlasıyla etkilendi. 50'li yıllarda 
kırdan kente göç. 60'larda köy 

hayatı. 70'lerde ise politik geliş

melerin Yeşilçam melodramla
rıyla birlikte beyalperdede hayat 
buldugu görüldü. 

Kürt perdede de değişti 

Bülün bu dönem boyunca. 
Kürtler de "üstU örtük'' bir bi

çimde sinemada temsil edildi. 

Başta Maraş, Urfa ve Diyarbaku 
olrp.ak üzere Kürt illeri filmler 
için meldın olarak seçildi. Bölge 
yaşamı. agalık düzeni. aile ilişki
leri, töreler. toprak sorunları si
nemanın konusu haline getirildi. 
Hem çekenin. hem de izieyenin 

kü Muhsin Ertuğrul'un domine ettiği Türk sineması 
] 950'li yıllara kadar, modernleşme hedefine yönelik 

ne anlatıldığını bildiği ve "hınzırca" bir sessizlikle 
geçiştirdiği bu dönemin ardından, 70'lerin sonu ve 

90'ların ortasına kadar Kürtlerin sinemadaki agır-
ve "Cumhuriyet insanı" yetiştir 

me hedefiyle ürünler ortaya ko

yuyordu. 
Ancak, l950'1i yıllardan 

sonra hareketleneo siyasal ve 
kültürel atmosfer, çok partili 
hayata geçiş ve ortaya çıkan gö
rece demokratikleşme ortamı. 
"milli burjuvazi" yaratma giri 
şimlerinde kat edilen mesafe ve 
hatırı sayılır bir sermaye biriki 
minin oluşmaya başlaması, si 
nemada da farklı yapımların or
taya çıkınasının yolunu açtı. 

SO'li yillarda başlayan ve 
70'1erin ortasına kadar devam 
eden ve Türkiye sinemasının 
"altın çağı" olarak kabul edilen 

bu dönemde, beyazperdedeki 

lıldı temsilinin komedi filmleri 
nin sakar görünümlü ama kentle 

taruşmanın verdiği uyaruklıgı 

çıkarları için k-ullanmayı başa

ran karakterlere dönüştügü gö
rülüyor. 

Ancak KUrt hareketinin 
80'lerle birlikte yeniden can 
lanması ve bugünlere kadar ge
linen süreçte bölgede yaşanan 
sıcak çatışma ortamı ve bunun 
sonuçlarını sinemacia da görme
ye başladık. 90 'lardan itibaren 
Reis Çelik'in "Işıklar Sönmesin", 

Kazım Öz'ün "Fotograf', Yeşim 
Ustaoglu'nun "Güneşe Yolculuk··. 

Handan İpekçi'nin "BüyükAdarn 

KaçükAşk" ve UgurYücel'in ''Ya

zı-Tura" gibi filmleri doğrudan 
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Me dusa 
Dtlber Hi!ma 

Li kitebxaneya Şahma
ran ku herhemen edebi e 
jinen kurd çap dike. kitebek 
din zede bil . .Kiteba nfi aDil
her Hema. 'Medfısa'. Dtlber 

Hi!ma ji Qosera Merdine ye 

fi 'Medüsa' kiteba we ya ye-
- 1!11 kem e. 

ji kiteM: ez ı1 bajar/di jiyana listikvaneki de/repl1ken 

bedengiye bı1n em/ü peykeren ji heriye bünlli ser di 
ka.n/axe xwe ü min digiıtlave xwe li bajerlü dü me nivco 
dimanlhem(l kulilke n cihane/mori ji moristanen xwe di
xeyidinlbiranina stıretan/yextiyar dikir xweşikbı1na jinan 

Arin & 

Me m u Zi n 
Cuma Boynukara 

W erger: Rahmetullah Ka

rakaya-Fehim Işık 

EvrenseL Basım Yayın 

Arin u Mem ü Zin. du 
listiken Boynukara ne ku ca

ra ewil bi zimane wi ye da
yike hatine wergerandin. Te 
ditin ku ev helbesten sedsa

lana Ehmede Xani. ji ali Cuma Boynukara ve bi pewen
diyen miravayeti ku weki yek şexseki elliane şirove d ike 
ü jiyaneki nfi diafrine. hatiye berlıevkirin. 

1 
.L: 

ZULAMAVI 
CIYKOLIII 
ov,..,. Clı:otıl•fll•rt•1 
Hawt.,.,. IM.CWTCI 

ZULAMAVİ 

ÖYKÜLE R 

Duvar Ç i:ıikleri- 1 

Hazırlayan: Esra Çiftçi 

Aram Yayınlan 

Türkiye cezaevlerinde 
yatan binlerce siyasi malı
kümun yaratıcılıklan farklı 
konularda ve farklı sanatsal 

&l-·· al nl d kar ıkı _j_ a ar a şımıza ç • yor. 
Karikatür, şiir. roman, ba

zen de Çiftçinin hazırladıgı gibi öykü olarak. Kitap deği
şik cezaevlerinden gelen, farklı konulan işleyen on do
kuz öyküden oluşuyor. Devam ettirilmesidüşünülen ça
lışmanın ilk kitabı. 

1" ı tu/. "' 11: ıl. 

Leylan ( Ezgi ) 
Ayfer Düztaş 

KomMUzik 

Hunermend Ayfer Duzdaş 
salen direj e di nav muzika 
kurdi de ye. Di bin hane 
NÇM'e (Navenda Çanda Me

ıopotamyaye) de di Koma 
Venge Sodiri. Koma Asmtn de 

cih girt. di nav gelek projeyen 
cur bi cur de cih girt. Duıdaş 

niha bi yekem albuma xwe ya sol o d e rket peşberi b un e rhe 
zan. 

Di albuma ku nave "Leylan" le kirine de 13 stranen cih 
girtine. Ji wan gotinen stranen 'Çarşeme' iı 'Üskira' aide 

Cemal Çelebi, sırana 'Dicle' ye Dayika Dicle ye ü stranen 
din geleri ne. Stranen albume ji çar parçeyan hatine ber
hevldrin ü bi kurma nci, zazakiü sorani hatine xwendin. Eş. 
hesret, evin bi dengeki dilşewat hatine vegotine. 

Aranjoriya albume Mustafa Biber kiriye u rengeke mo
dern, beyi reseni ya .kurdi winda hibe li albume ldriye. 

Duzdaş bi denge xwe ye orjinal. cibereng rih daye 
sıraneo 'Dotmame', 'Dicle', 'Çarşeme' , 'Dilber', 'Çil Mer
can', 'Ay Dal Leyro', 'Zirave'. 'Laylaye', 'Qeqibo'. 'Leyro 
Leyro'. 'Kamel'. 'Üskira' ii 'Xurnik' 

HAYALİ KOMÜNİZM 

Soğuk Savaş' ın 

Türkiye Söylemleri 
Derya Çaglar 

Beıfın Yayınlan 

20. yüzyıldaki iki büyük 
savaştan sonuncusu olan 
İkinci Dünya Savaşı'nın he
men ertesinde başlayan ve 
l990'lara kadar devam 
eden Soğuk Savaş, aslında 

bütün dünyada kamuoylannın, ezenlerin yararına yeni
den oluşturuldugıt bir süreçtir. Ezenlerin. kendi çıkar
ları dogrultusunda oluşturduklan kamuoylan, ezilenler 
açısından büyük bir yanılsama, ezenlere hagımlılık. 
kendi gerçeginden ve dolayısıyla dünya gerçeginden ko
puş anlamına gelmektedir. 

Bu çalışma, esas olarak söz konusu dönemde gazete
lerde yer alan, habereilik etigi açısından ciddi sorunlar 
içeren iletilerin taranınası ve irdelenmesiyle yapılmış. 
Bu iletilerin çerçevesini, SSCB karşıtı propaganda oluş

turuyor. 
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