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~Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez 

gönülden gönüle gider yol giz li gizli ... ' 

BAllAR ŞAHIN ----------------------------
"Gönt.tllerdeki çatlama, gönüllerdeki bölünme toprak 

bölunme$inden daha önemlidir. Bizim gönalleıimiı:de 
çatlak oluştunnaya çalışan insanlara lütfen izin venne
yetim. Ben inanıyorum ki kanm, kinin olmadığı, sevgi
nin hakim olduğu bir atmosferde bizim çocuklan m ız, bi
zim yaşadığımız dünyadan daha manalı bir dünya 
oluşturacaklardır". 

Böyle söylüyordu Milli Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik, MEB ve Turkcell işbirliği ile yaz aylarmda baş

latılan "Gönül KöprüSü Proje$i"nin ilk öğrenci kafilesi 
Diyarbakır'dan İstanbul'a uğurlanırken. Satırlar 
dümdüz okundugunda pek sorunlu gelmiyor kulağa; 
hatta insana içinden "pek tabi, ne de güzel söylemiş, ne 
hayırlı bir işe soyunmuşlar" bile d edirtebiliyor. Gel ge
lelim, bu satırlar ve 'projenin" kendisi da ha büyük bir 
fonun orta yerine kanarak okunduğunda, ister iste
mez dogu ile batıyı yala.nlaştırmak, kaynaştırmak ça
balanmn çeşitli versiyonları. göıil ntüleri hatırlatıyor 
kendini. Ve tüm bu yaklaştırma, kaynaştuma, sev
me-sevdirme. kardeş eyleme "projelerinin'' doğu ve 
batıya dair, aslında eleştirrnek niyetinde olunan kur
guları. tanıınlan, ön kabulleri nasıl dayenidenyeni
den ürettigi ... Ve ister istemez nasıl makyaj düzeyin
de kaldıklan; proje bitimlerinde makus talihliler ile 
ülkenin batısında doğan talihliler arasındaki uzlaş
maz karşıtlıkların nasıl derinleşerek sürmeye devam 
ettigi ... 

En son, Aktütün Çiçek'inin İstanbul'a getirilip 
alışveriş merkezlerinde oradan oraya sürüklenerek, 

2 Tfroı 

pembe çerçeveli güneş gözlükleriyle objektit1ere me
sajlar verme paradisine alet edilişine tanık olduk hep 
beraber. Yaz aylanndan hatırda kalan bir başka paro
dileştirme hikayesi ise, tek koluyla çobanlık yapar
ken b ir yandan "doğunun tam imkansızlıklan na" kar
şı mücadele edip, ülkenin en iyi tıp fakültelerinden 
birini kazanan "azim harikası" Hakkari Yüksekovalı 
İrfan'ınkiydi . Mevzu ne olursa olsun, çocuklarına 
kıyma sicili oldukça parlak olan ülkemizde, kendini 
ve düzeni temize çekmek için çocuklardan yararlan
mak sizi bilmem ama bende artık mide kasıntısıodan 
başka bir tepki uyandırmıyor. 

'Gönül almak' bu kadar u cuz mu ? 

Bu ülkenin doğusuyla batısı arasında bir gönül 
kopukluğu, kırıklığı olduğu aşikar. Gönülleri bir
leştirmek geregi dile getirili nce, hiç de yeni bir şey 
söylenmiş olmuyor. Ama gönül almak, turistik ziya
retler tertiplemenin öt esinde bir çaba, bir ''proje" 
istiyor. Ülkenin batısındaki tarihi, turistik ekono
mik, beşeri zenginliğin ışığına çarptırılan doğulu 
çocuklara "A ben hiç metroya binmemiştim ... Hiç deniz 
gönnem.iştim .. ... dedirtmek iş değil. ·;ı sizin oralarda 
bu da yok di mi" sorusuna alacağımz cevap belli: 
"Evet, yok!". Niye yok peki? Mesela. taa l930'larda 
yurdun dört bir yanı demir ağlarla örülür. topyekün 
aydınlanma hamlesi ülkeyi her yana 1ş1k saçacak 
okullarla donatırken. doğuya "Bugünitn eli silahlı 
Kard 'ünü yarının eli kalemli ma nevveri yapmamayı ·· 
şiar edinmiş bir eğitim politikası. ya da "Tark 'ten 
başkasına hizmetçiliği " uygun gören bir "istihdam" 
politikası yüzünden olabilir mi? Yerel seçimler için 
gün sayılmaya başlandığı şu günlerde sembolik an
lamlar üzerinden mücadele edilerek "ele geçirilmek" 
istenen koskoca "payitaht"a hepi topu iki mermer 
fabrikasından fazlası reva görülmediği için olabilir 
mi? Gönül Köprilsü projesinin destekçisi Turkcell 
yöneticilerinin aklına "oraya da" bir çağrı merkezi 
kurarak gençlere iş alanı yaratma fikri ancak şimdi 
gelebildigi için olabilir mi? 

Bir yandan Altınova'da, Kahramanmaraş'ta. "do
ğuLu çocuklarımızın" hısım, akraba ve hemşerileri taş-
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lı- sopalı. açık yada üstü örtük ırkçı saldınlara maruz 
kalırken. bu çocukların batılı "kardeşleriyle·· metro
ya bindikleri için gönüllerinin alınacağının düş ünüi 
mesini naiflik olarak değerlendirmek mümkün mü? 
Ya da bir yandan gittigi bir seçim gezisinde yanında
kilere Kürtçe '"bana bir su verin" diyen milletvekiline 
dava açılırken, böylesi kaynaştırma projelerinin 
farklılıkların bir arada yaşamasına ilişkin tasavvurla
rın. "ülkemizin yedi b6lgesi. gökku.şağının xedi farklı 
rengi gıbı bir arada. guz.elliği de buradan kaynaklanıyor·· 
ifadesindeki yanlış romantizmden öteye gitmeyecegi 
açık degil mi? Arada koca bir savaş geçti. Sorsanız. 
agabeyleri-ablaJarı, anne-babaları o kocaman savaş 
ta kocaman yaralar almış, hafızaları yaşlarından bü
yük "dogulu" çocuklar. size kentlerinde metro ya da 
denü değil. bir köyleri olmadıgını anlatacaklar belki. 
Projenin reklamlarındaki o semiz inekten belki par
maklarıyla sayamayacakları kadar çok oldugunu bır 
zamanlar, ama artık "yok~ olduklarını, köyleriyi e, ev
leriyle, ağabey ve ablalarıyla birlikte ... 

Ki savaş hala aradaki uçurumu açmaya devam edi
yor. Kadıköy'den farklı minibüslerle farklı yollardan 
geçerek evime ulaşınaya çalıştığı m her akşam saatin 
de hissediyorum ben o uçurumu. Üm
raniye minibüslerinin de geçtiği gü 
zergahtaki evime, Capiıoı minibüsü
nü kullanarak gittiğimde Hay
darpaşa köprüsü altındaki 

polis aramasına takılmıyo
rum. Yok, Ümraniye mini

büsüne binmişsem, o nokta
da istisnasız her seferinde 
minibüs kenara çekiliyor, yol
cuların kimlikleri toplanıyor, 
telsiz konuşmalan aracılıgıyla 

"tehlike" arz eden biri olup olmadıgı 
kontrol ediliyor, ne olup bittiğini merak 
edenyolculardan biri polise "Ha-
yırdır memur bey?" diye sor
maya kalkışacak olsa. "Sizin 
emniyetinizin için!" cevabı ve
rilip. kimlikler iade ediliyor. Kadıköy'ü 
Ümraniye 'ye bağlayan yol üzerındeki fark-
lı muamele (Ümraniye. benim muhitim.
den daha fazla "dogu.lu vatandaşa~ ev sa
hipliği yapıyor) öylece sürüp giderken, 
dogunun çocuklarına turistik vapur ve 
metro gezileri yaptırarak gönülleri bir
leştirmek. kınlan gönülleri geri 
kazanmak mümkün olabilir 
mi? Bence olmaz. 

Dostluk yolu metrodan geçme7 1 

Bazı şeylerin bazı yerlerdeki yoklugu takdir-i ilahi 
değil zira. Birileri, bazı yerlerde olmayan. oldurtulma
yan. biı:atihi yok edilen bazı şeylerden sorumlu ve bu
nun için de birilerinden açıkça özür dilemesi gereki
yor. Batılı. akıllı uslu, çalışkan. aydınlık yüzlü ağabey 
ve ablalann. yanlış yapmaya, söz dinlememeye meğilli 
bir seeereye sahip esmer yüzlü doğulu kardeşleriyle 
vapur-metro geıisi yapması, başak tarlalannda el ele 
dans etmesi, ahırda birlikte inek sağnıasıyla bu özrun 
dilenmemesi telafi etmiyor. Tekil "başan ve azim" hi 
kayele ri "kardeşler~ arasındaki uçurumu kapatmıyor. 

Biı· de artık içi tamamen boşaltılmış bulunan şu 
"kardeşlik" kelimesi ve göndermelerini de sorgulamak 
gerekmiyor mu sizce de? Kardeşlik. dogası gereği hiye
rarşi içeren. hiyerarşik konumlar üzerinden kurulan. 
eşitsizliği dayatan bir ilişki biçimi. Küçük kardeşsen, 
büyügünün eskileriyle idare edersin. abianın eski for
masıyla okula gider. ağabeyin eski çantasını kullanır
sm. Küçükolduguniçin hırpalanır, oyunlardan dışla 
nır, belki su içebilir, ama söz söyleyemezsin. Büyük de 
olsan. küçük de olsan nihayetinde hepinizin üzerinde 
anne-baba vardır. sizin için neyin iyi kötü, doğru 

yanlış olduğuna onlar karar verir; sınır 
ları zorlarsanız, nush, tekdir, kötek 

seçeneldennden birine razı olur 
sunuz. zira aile içi işlere 
müdahale edilmez! Bıra 
kın. "dogulu çocuklar" 
ve "batılı çocuklar" kar
deş olmasın! Dost ol
sunlar. Dost olmayı 

seçsinler. Dostluk, eşitler 
arası bir ilişki çünk-ü. Sevmeye 

mecbur bırakılmadıgın, sevmeyi 
tercih ettiğin bir ilişki. Kaldı kı, 
birbirimizi sevmek zorunda da 
değiliz. Kıyamet birbirimiıi sev
roediğimiz için değil, biriyeyip bi

... i baktıgtnda, biri susup biri ko
nuştuğıında. biri evine giderken 

polis kontrolüne takılıp diğeri ta
lalmadığında kopuyor zira ... 

Velhasıl kelam, gönülden gö
nüle giden bir yol vardır elbet. 
Aramak. yoklamak. bulmak da la
zımdır. Ama o yolun metrodan 
geçmediğini anlamak için dahi ol

maya da hacet yoktur ... O 
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~DOGU'NUN CAZİBESİ' 

ya da 

CAZiBENİN FETHİ! 

BARIŞ AVŞAR 

Oryantalizme ve Oryantalist eseriere karşı ülke
mizde son yıllarda yoğunlaşan ilgi, yeni yayınlar, ser
giler ve etkinliklerle karşılığını bulmaya devam edl 

yor. Bunların sonuncularından biri de Pera Müze
si'nde düzenlenen "Doğu'nun Cazibesi'' sergisi oldu. 
"Britanya Oryantalist Resmi~ altbaşlığını taşıyan sergi. 

İngiliz oryantalist ressamlarının çok sayıda kurumsal 
ve özel koleksiyanda yer alan eserlerinin buluşma

sıyla ortaya çıkmış. "IJzerinde Güneş Batmayan'' İngi
liz İmparatorluğu'nun "Doğu" karşısındaki tarihsel 

konumunun ve belirleyiciliğinin resimli belgeseli gi
bi de izlenebilecek bir sergileme ... Resimlerdeki en 
temel vurgu ise İngilizler özelinde "Batılı''nın "Do

ğu "yu ve "Doğulu"yu kapsaması, içselleştirmesi ve 
"kendinden" yapması. Oryantalizme ilişkin değer-

lendirmeler de en çokvurgulanan bu yöntemin İngil 

tere özelindeki örnekleri ... 

Sergi metinlerinde de belirtildl ği gibi burada be
lirleyici olan ilk nokta, sanatçıların ait oldukJan Ba
tılı algılama ve gösterme gelenekleri. İkincisi ise gi
dip gördükleri ve kendi dünyalarında o güne kadar 
pek bilinmeyen, dolayısıyla tamnılanmamış, tartışıl
mamış, anlaşıJmamış bir dünyanın tasvir edilebil
mesi gayretini yansıtan arayışlar. 

Geleneğin kuralları 

Sözü edilen "gelenekler" bütün bir Avrupa Hıris

tiyan sanatının birikimleriydi. Bu gelenek içinde be

lirgin kategoriler. semboller, kabuller söz konusuy
du. İncil'de anlatılan sahnelerin, asillerin portrele-

Köle Paıarı , İstanbul (1838) 
4 T!rOJ 
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rinin, önemli savaşların 
ve diğer konuların res
medilişinin Rönesans'ın 

ustalarınca belirlenmiş 

çerçeveleri vardı. 
Örneğin Rafaello 'nun 

Vatikan'daki "Imza Oda-

yerler hem dinen önem
li merkezlerdir ki özel
likle Ortadoğu İncil'deki 
olayların mekanıdır

hem de İngiltere'den 
başlayarak tüm Avru
pa 'ya tanıtılıp taşınacak 
yeni zenginlik merkez! e· 
ridir. 

Burada sergideki ör
neklerde de sıkça görü 
len "Doğulular" gibi gi
yinerek poz vermiş Batı
lı portreleri öne çıkar. 
"Milli histerilerimizin" 
etkili figürlerinden 
··Arabistanlı Lawrence"i 

de görürüz bu kıyafetler 
içinde, Ermeni uşakla 
rının ortasında av mola 
sı vermiş bir İngiliz asil 
zadeyi de. yaptığı Doğu 
resimlerinin sağladığı 

otoriteyi pekiştirrnek is 
teyen oranın kıyafetle
riyle poz veren ressam
ları da ... 

sı" duvar resimleri ara
sında yer alan ünlü "Ati
na Okulu" nda çok tanrılı 
antik Yunan'ın iki büyük 
düşünürü, Aristo ve Pla
ton merkezde olmaküze
re insanlık tarihinin 
önemli bilgelerini bir
likte resmedilmiş olarak 
görürüz. Üstelik bunla
rın arasında "Doğulu" ve 
Müslüman İbn-ı Rüşd de 
vardır. Felsefenin iki ana 
akımı böylece izleyiciye 
takdim edilir. Sözünü 
ettiğimiz mekanın Kato
lik Hıristiyanlıgın mer
kezi ve resmin yapılı ş ta
rihinin de 1509- ll ara 
sı olduğu düşünülürse 

Avrupa'nın başka dinle 
rio ve toplumların zen

Içeride Dedikodu (1873) Tümünde, hatta sergi 

ginliklerine karşı Oryantalist sanatçılardan çok önce 
ve dine dayalı olarak geliştirdiği "kapsayıcı'' özgüve
ni anlayabiliriz. Söz konusu zenginiikierin düşünce 
ya da altın olması arasındaki fark da çoğu durumda 
belirsizdir! 

Yeni olanı 

izlerken . .. 

18. yüzyıldan 
20. yüzyılın baş 

larına kadar Mı 
sır' da, Kudüs 'te, 
İstanbul'da, Filis 
tin'de, Balkan
lar'da gezen İngi
liz ressamlarının 
düşünsel arka 
planının kökenie
rine ilişkin kısaca 
bunları söyleyebi
liriz. Fakat işte bu 
saydıgımız yeni 

materyallerinde ifade 
edildiği haliyle, "giyisilenne bılründi!klen kalttırle bir 
dayanışnıayı gösterenler'de bile, sonuçta kendi gör
düklerı ve memleketlerine de bu vesileyle göstermek 
istedikleri masaisı bir "başka danya"nın varlığının 
şahitleri olarak kazandıklarıikazanmak istedikleri 
prestij öne çıkmaktadır. La~Tenee gibi İngiliz hukü

meti için Arap 
çöllerinde bin 
türlü dolap çevi
ren bir casus ile 
gayet "masum" 
görünen bir gez
gin- sanatçının 
portreleri arasın 
daki kişilerden 

kaynaklı olabile
ceği düşünülen 

"fark" bu noktada 
anlamını yitirir. 
Zira sonuçta bu 
kıyafetler, "Silah 
Karşıhgı.nda Bir 

Silah Karşılıgında Bir Cariyeyi Satan Bedevi (1858) 
TffOJ 5 
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Dışal'lda Dedikodu (1873) 

Cariyııyi Satan Bedevi" resminde arka fo nda göste
rildigi gibi büyük, köklü fakat hükmünü yitirmiş-ör

negin Roma- medeniyetlerin topraklannda insan 
alıp satmak gibi Avrupa için en azından açıktan ya 
pılması- hoş olmayan bir işle uğraşan insanlara ait 
tir. Ya da "Dışanda Dedikodu" ve "İçeride Dedikodu" 
resimlerinde olduğu gibi. kadını içeri hapsedip dışa
rıda erkegin mutlak hakimiyetinin hüküm sürdügü, 
ancak toplumsal iletişiiDin dedikodu gibi yine "boş 

6 TifOJ 

olmayan·· biryöntemle devam ettirildi ği bir anlayışın 

ü:riinleridir. 

Ve bu yeni dünya artık İngiltere ve Avrupa için 

-üsmanlı 'mn Viyana· daki felaketle sonuçlanan ku

şatmasından sonra giderek daha fazla- zararsız olsa 

da erişebildiği yerlerdeki kendinden olmayan insan

lar için '"Köle Pa.zan. !stanbul'' resminde görüldügü 

üzere halen bir zulüm kaynağıdır. 
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Fetih ve öfke 

Sonuç olarak tüm bu sanatsal deneyimler Batı' nın 

göt.ünde bir Doğu inşasmın araçlan olmuştur. Evet 

Avrupa saraylarında da köleler vardır ancak oradaki 

köleler genellikle siyah derilidir ve zaten köle olma

ları dogal dır. Evet Avrupa'da da dedikodu hele hele 

sanat dünyasında~- çok yaygındır ancak kadın ve er

kek bunu birlikte yapabilirler. Doğu'ya baktıkça as

lında biraz da kendini. kendi ilişkilerini gören Batılı 

burada farkl.ılaşmak ister: 

l) Doğulu halklar zengin ülkelerin sahipleridir. 

Ancak bunları Batı'nın ekonomik, askeri, kültürel 

kapsayıcılıgından koruyacak kadar ak.ıllı değillerdir. 

Zaten dinsel/mezhepsel farkl.ılıklan buna iıin ver

mez! 
2) Doğulu halkların idarecileri kendi iktidarları

nı devam ettirmek, kendi aralarındaki anlaşmazlık

lan çözmek için Batı'yla ilişkiye geçmek durumunda

dır. Çünkü Osmanlı gibi "sona yaklaşan'' bir büyük 

idarecinin zulmünden kurtulma yoluna girmişlerdir. 

3) Batılılar bu koşullar altında "kendi'' Doğuları 

nı fethetmek için tüm ilişkileri çöıümlemeli. bunla
rın içinde kendılerini var etmelidir. 

Osmanlı'nın dagılma sürecinde Balkanlar'da ve 

Ortadoğu 'da yaşanan bütün bağımsıı.lı k mücadelele
rinin içindeki Batı varlıgın.ı sanatın bıraktıgı işaret
ler üzerinden böylece tanımlayabiliriı . 

Yine Osmanlı'dan başlayarak Cumhuriyet döne

mine dogru uzanan bütün bir Türk modernizminin 
gelişimi içinde Batı düşünce dünyasının bu etk:inligi 

de Türk aydınlan için karşıltklı ve karmaşık bir an
lam kazanır. Bütün o" Batı'nın olumlu yönlerint örnek 

alıp. olumsuzluklan m atmak·· çizgisi de. bu çelişkiler 
üzerinde şekillenen tavrın yansıması degil midir za
ten? Fetbedenin yöntemlerıni elde kalanı korumak 
ve mümkünse kaybedilenleri yeniden kendine ka

zanmak için kullanma gayretinin .. . 
Yoksa. hem Batı'ya "emperyalist" deyip. hem de 

yüzyıllardır iç içe yaşad.ıgı Kürt, Ermeni. Süryani, 
Arap ve diger milletiere bu kadar öfkeli ve guvensiı. 

yaklaşınanın başka bir açıklaması olabilir mi?~ 

lleruy Lannoy Hunıer'ın Dogu GıyBileriyle Porrresı. Avın Yorbrunlugunu Atarken ve Elinde A-.., Tutan Bir Uşagı (1733 1736) 
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Deri 

________________________________ YILDIZ ÇAKAR 

Li b er deri ase mahü dil. .. 
Diviya careke din di navbera deri ü dile xwe de bi

ma ma. Diviya careke din li te vegeriyama. Jibo çaven te 
O. ji bo jiyanen ku ji me hatine dizin. Cara peşin min tu 

di heft sali ya xwe de di xewneke rengina li pişt deriye 
ki texti ya ji haptre min d.iyari mahO. de ditibü. Di qeliş 
token deri de, çaven reş ase mahün. W e çaxe tu xort, ez 
zarok bUm.. Diyarbekir mazlivani d.ikir. Mixahin te 
xortaniya xwe hinpe d.ikir, min ji zarokatiya xwe. H eta 
ku qeliştoken deri mezin hıln u heft saliya min weki 
xewneke hi dawi bıl. Ve care 
deriyeke hesin ket navbera 
me. Deriyek, be nifte, deriyek 
he hest ıl deriyek ku tu car qe
liştoken ku li heft saliya min 
vehühü we venebaya. 

ji te be par mabüm, beri
kirinek benav ji ji min re ma
bil. Pişti heft saliya xwe, niha 
bi mebüna xwe li n av he ra de
ri ü Diyarhekir de diminim ... 

Her care n ku çaven min li 
qeliştoken deriyen xerih di
ketin, tu dihatt bira min. W e
ki niha! Nizanim ki li ke ne
heqi dikir. Ew zaroktiya min 
bu yan xortaniya te, ya ku bi 
deste min neketi. Li ber çi 
hikevim? Li her evinen de
rengmayi yan qeliştoken 

heftsaliya xwe bikevim. 
Bi bej e: 
-Tu lôjani? 
Ew deriyen min en ku bi 

hezaran car hatihfın eşandin 
ü di her eşeke de qeliştoken M sinor avakirihün. Çi
ma niha li min venedigeriya. Bibeje! Tep tepa denge 
singa min bü ku li deriye te di ket! An ji xewneke bi 
dizi bo.. di qeliştokek qedexe de. 

- Li ser singa te me, mala min li aliye çepe dikeve! 
Deriyol Ma ev ne denge jane ye!? 

Bi hezaran car. hersin hizdonek li rastimin ü de 
riyen min en bi qeliştok ketin. Her care ku ji w an di
reviyam dihüm ewreki reş u li xwe dihariyam. 

- Li her deri me. Deriyol Siwaneki ji we ji xwe re 

8 TİfOJ 

dixwazim, da ku li xwe nebarim. 
Tofanek mltosi bU, le nedişibiya ya Nuh .... 
Peşi: 

- Minbezkir 
Pişt re: 

- Tirsyam 
Min ji meselokan dizani, dawiya her tofane bi xer 

hf.ı. Çi ma ya min ü ya te nexer e? 
Berdewam bu . .. 
Dil, li her den ase mahü, 

Bexwedi bu, beçare bu, 
her du basken we şikesti bün 

Çerx weki xwe d ima, ne ez 
dibum heft sali ü ne ji tu xor
teki bist üye k sali! 

Ne parseken welate bewar 
ü ne ji kevnfiroşen bepar 
deste xwe nedavetin kilama 
!ele ü lolo, 

Du direj dibun di qellş 
token bederi u bemal de. 

Li her deri ase mahü dil . 
şev li şeven min, dibariya 

Sterk, heyv di xeten li hefen 
min de, tune dibün. Lamas
sus ji kerba dil ü deri seri da
tani, loma: nave we li her 
deme diguheri! 

Li her deri ase mabü dil 

Diviya careke din di nav 
bera deri ü dile xwe de bima 
ma. O diviya careke din jiyan 
bibüya bijang Q li çaven min 
bihata girtin. 

Cara peşin. min tu di xewneke de ditibu. we çaxe 
tu dibü deri. ez ji di nav qeliştoken te de dibüm mixen 
bescri. 

Çimali vi ali. li wi ali weki Dicle il Fe ra te li dor dil 
hilati!? 

Em diçün u dihatin, hevi te ne di qeliştokeke diro
ki de. çav dişikand, ji bo we. deme xwe bi şun ve dik 
şand. 

Ez hin zarok im di dema xortaniya te, nexem e ji 
bo min sedsaliya te . . . O' 
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YERLİLER,YERSİZLER,BAYRAKLAR 

MUSTAI'A KARA 

"Bayraklan bayrak yapan as tandeki kandır 1 Toprak 
eğer ugrunda ölen varsa vatandır·. 

N asıl okumalı bu dizeleri? Milyonlarca Türk gen
cine ilkokuldan liseye. beşikten mezara öğretilen te
mel bir düstur bu. Oysa, bu şiirde Türk' sözcüğü yok 

ki? Bayrak saydığı için kan döken sadece Türkler mi? 
Ya da kanı toprağı ile buluşup, orayı vatan sayan ... 

''Toprak eger uğnında ölen varsa utanmalıdır'' diyor 
bir başka şair, bu şiirenazire olarak. Ona mı inanma
lı yoksa? Yaşadığımız toprağı dogurganlığı ile övmek, 
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verdikleri ile gururlanmak ve elbette doymak. topra

ğı toprak olarak sevmek de mümkün. 

Altınova ... Adından belli, toprağı bereketli. Yıl 

larca bire bin vermiş, beslemiş .. Yetmiş yöre insanı

na kendi toprağı. "Yılda üç hasat garanti", diyor Altı 

nova'nın toprağını bilenler. Kumsallar bile altın 

rengiymiş Altınova"da. Vatandır, elbette. Ya Diyar

bakır? Lice. Kızıltepe , Nusaybin. Doğubeyazıt? Ha

ni, bire bir bile vermeyen kıraç ''Doğu'' toprağı .. . 

Toprak aynı toprak, bire bir bile vermese de ... Kan 

aynı kan: Türk'un farklı , Kurdün farklı degil, her

keste kırmızı. .. 
''Doğulular··. "Kartler"'. ''Doğu kökenliler" gibi ta

nımlamalar bir tarafta; "halk ... 'yerli halk·· gibi sı fat

lar öbür tarafta. "Halk öfkeli" ya da "Halk tepki glJster

di" başlıklan atabiliyor gazeteler. Diğerleri "Doğulu 

lar'". bizim halktan değilmiş gibi. 

Ekşi sözlük, ilginç bir kaynak. Altınova, yazınca 
ilginç bir entry çıkıyor karşınıza. 'Yılda üç hasat veren 

inamlmaz verimli toprakları siteler tarafından telef edi l

miş olan belde ... Ayvalık 'ın gtıneyindedir. Halkı tembel 

lik konusunda kendini kanıtlamış olan beldede hane sa

yısına yakın kıraathane bulunabilir". Carpath adlı kul
lanıcının bu yorumu elbette sahibini bağlar. Ama şu

rası kesin, bire bin veren topraklann kururulduğu 

günler yaşıyor bu ülke. Toprağın zenginlik olduğu 

günler geride kaldı çoktan. IMF'ydi, AB'ydi, 

uyum'du: derken. tarım biliyor. Ülke genelinde iş

sizlik resmen yüzde 10, gayri resmi olan yüzde 20, 

hissedilen işsizlik yüzde 100! Altınova'da nasıl fark

lı olsun? 

Kim yerli, kim yabancı? 

30 yıl önce gelmiş Doğulu, ameleye gelince, boş 

durmamış elbette. Üstelik toprağı da yok ne yapacak? 

Çalışmış, didinmiş. kendine iş kurmuş. dukk.an aç

mış. Kimi kebap satmış, kimi beyaz eşya. İnşaatlarda 

çalışmış. arnelelik yapmış biriktirmiş, kendine yeni 

bir yaşam kurmak için. Şükür edip yaşıyor 30 yıldır 

"Doğu klJkenli" bir "yabancı" olarak. Gerçi. Balıkesir 

gibi yerde, kim "yerW kim ''yabancı". o da tartışılır 

ya .. . Marmara Bölgesi'nin nüfusunda mübadelenin 

ciddi etkisi vardır. l923"teki zorunlu mübadelede. 

1.5 milyon insan Anadolu'dan Yunanistan ·a. 500 

binden fazla insan da Yunanistan' danAnadolu'ya göç 

ettirildi. Kimsenin isteği sorulmadı. apar topar. ge

rnilerle. zorunlu göçe tabi tutuldular. Rumların yo

ğun yaşadığı Balıkesir bölgesinin bugünkü "yerli" 

nüfusu da, işte 1 923'te gelen o zorunlu muhacirler

dir. Bilenler, "Çarşısmda Boşnak klJkenliler. mahalle 
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denilen bölgede YlJrükler oturur~ diyor. Bir de "yazlık 

çı''lar var tabii: onların kökeni hemen her yer. Ama 

büyük çoğunlukla Türk. 30 yıldan fazladır orada ya

şayan, çoğunluğu Maı·din ve Şırnak kökenli Kürtlerin 

sayısıysa 1.500 civarı. Hadi gel de; "Ne mozaiği ulan .. 

de? Diyebilirsen ... 
Yazlıkçılar geleli. 30 sene de olmamıştır, onları 

düş hesaptan. Yörükler düze ineli. olsun olsun 100 

sene. Muhacirlerin, Boşnakların gelişi de en fazla o 

kadar. Bu hesapla, biraz dişini sıksa Kürtler, 70 sene 

sonra Altınova 'mn yeriisi sayılır mı acaba?! 

Gavur Dağı ' nın doğusunun da doğusu 

Boşnakları bırakalım bir tarafa, sonuçta Batı'dan 

geldiler, ya Yörükler? "Bayrakları bayrak yapan üs 

tündeki kandır 1 Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatan

dır" yazılı tarih kitap l arına bir baksınlar hele. Daha 

bin sene olmadı, Malazgirt'ten Anadolu'ya gireli. 

Malazgirt dediğin yer. bugün Muş'un ilçesi. Söyle

mesi ayıp Doğu'da yani? 
Ha bir de: "Doğulu" demişken. aynı kitapta yazar 

Türklerin anayurdu Ortaasya diye ... Şimdilerde gün

cel bir tartışma Gavur Dağı 'ndan ötesinde ne olduğu

na dair? Ortaasya dedikleri nereye düşer accp: Ağrı 

Dağı'ndan da ötede olmasın sakın. Dogu'da. daha 

Dogu'da ... 
Verimli de olsa, kıraç da olsa toprak topraktır de

miştik. O t oprağın dili olsa da anlatsa, yörüklerin 

Malazgirt'e neredengeldiği ni. neler yaşadığını. onlar 

geldiğinde Malazgirt"te kimlerin olduğunu? Sene 

l 071 'de, bir Allah'ın kulu "Doğu kökenliler geldi. kıı

cak açtık, ama nankörlük yaptılar .. d emiş midir acaba? 

Bir yörüğün at arabası, iki ''yerli"yi ezdi diye, yürü

müşler midir onların üstüne? Basmışlar mıdır oba 

!arını. yağmalamışlar mıdır sürülerini? Duyan yok, 

gören yok. Olsa mutlak yazardı bol kanlı tarih kitap

ları ... İşin miıahı bir tarafa. bugün Kürtlerin yoğun 

oldugu illerde, hatırı sayılu bir Türk nüfusu yaşıyor. 

Tek bir linç, tek bir saldırı olayı yaşandı mı, Altıno

va' dakine benzeyen? 
Toprak milyonlarca yıldır aynı yerde duruyor, 

kuşku yok. Sürekli göç halinde olan, insanlar sadece. 

Altınova 'da ay her gece M idilli üzerinden bahyor me

sela. Midilli, şimdilerde Yunan toprağı. Dun Osman

lı toprağıyd ı . Ondan önce yine Bizans. Ondan önce ... 

Kısaca, toprak bu, üzerind e sınır yok. insan gözü. Al

tınova ile Midilli arasında kalın ve siyah bir sımr çiz

gisi görmüyor, ayın batışını izlerken. Sınırlar. sadece 

insan yapısı haritalarda. Öyleyse .. . 

Tarih ve coğrafya. Altınova'da yaşananları açıkla-
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maya yetmez kuşkusuz. Örneğin. bir tek gün bile Ku
zeyden. Güneyden, Bab'dan gelen 7azlıkçılar'' mesele 
olmadı Altınova'da. Bir kez bile yazlıkları taşlanmadı. 
Onlar da "yabancı" değil mi? Altınova'da şimdilikyok 
belki ama, Ege'nin Akdeniz'in sahilleri İngiliz, Alman 
köyleriyle dolu. Hem de 1.500 değil, on binlerce ya
bancı mülk alıyor, yerleşiyor. Yerleşsin de. sakıncası 
yok. Ama bir tek gün "Batı kökenliler"e yönelik linç 
haberi geldi mi kulağımıza? Kuzeyi, Güneyi. Batı'yı ay
rı: Doğu'yu ayrı kılan ne o zaman? Üstelik daha Do
ğu' dan gelirken, geçtigirniz Doğu burası. .. 

Çoc u k luk arkadap nas ıl düşman olu r? 

Talan edilmiş beyaz eşya dükkanının ortasında 
genç bir esnaf anlatıyor: "Birlikte aynı smıfta oku.duk. 
Benim sınıf arkadaşım. şimdi Doğuluyum diye benim 
dakkanıma saldırıyor". Belli ki, Altınova doğumlu, 
saçları uzun bir delikanlı. Korku okunuyor gözlerin
den. bir o kadar da şaşkınlık. Hani, "masum bir bebek
ten kati.l areten zihniyeı" demişti ya, hani acılı bir eş. 
Rakel Dink. Sormalı yeniden, bu kez Altınova için; 
''Bir sınıf arkadaşı, bir çocukluk arkadaşı ile nasıl dilş
man olur?" . Nasıl olur da, düne kadar "arkadaş", "es
naf' , ''kebapçı", "amele", ya da her neyse, başka sı 

fatlarla anılan insan, birden "Doğulu", "Dogu klikenli" 
oluverir? 

Vali Selahattin Hatipoglu, "Bazı taşkınlıkları hoş 
glirdük" dedi ya açıkça. Nedense sadece ''yerli halk"a 
sesleniyor Sayın Vali. Sonra da olayın gerçek nedeni
ni anlatıyor. "Bu olayumuma açık bir işyerinin çalıştı
rılmasından dolayı husumetten dolayı başlamıştır. O 
yeri sen-ben çalıştıracağım düşüncesi bu olayların ya
şanmasına neden olmuştur". 

Toprak artlk bire bin vermiyor çünkü. Ekmek kü
çüldükçe, paylaşmak istemiyor "yerli halk". Dün de
ğersiz olan "kumsallar" bugün değerli, dün değerli 
sayılan verimli toprak hugun doyurmaya yetmiyor ai
leleri. "Yazlıkçılar" ekmek kapısı , malum. Onlar 
üretmiyor, tüketiyor, para getiriyor. Onlara öfke yok; 
ama ya Künler ... Onlar üretiyor, ticaret yapıyor, çalı

şıyor. Ve biraz da o yüzden hedefteler. Vali Hatipoğ
lu 'nun bile onca kavga. saldırı, linç girişiminden 
sonra ilk kaygısı, "Burası turizm beldesi, adımız k6tü 
etkileniyor" oluyor. 

Bayraklar kime karş ı ? 

Tarih, coğrafya ve ekonomi ... Mevzubahis olan 
Kürtler olunca, bu da yetmiyor ne yazık ki yaşananla
rı anlamaya, anlatmaya. Altınova'daki Kürt aileler 
olaylar süresince ekmek almaya bile çıkamadıklarını 

anlatıyorlar. Birileri esnafı gezip "Kürtlere bir şey sat
mayın ·· diyor. Daha önemlisi, bayrak çıkıyor ortaya. 
Hani, tarih kitaplarında "bayrakları bayra-k yapan üs
tandeki kandır" diye tarif edilen, kırmızı bayrak. Ne
redeyse bütün binaları kaplıyor, esnaf dükkanına, 
vatandaş evine bayrak asıyor. Kime karşı, neden? 

Ders kitapları, bayrağı bir ulusu birleştiren temel 
simgelerden biri olarak sayar. Ama bu kez ayrımcılığa 
asılıyor bayraklar. "Gavur Dağı'nın Otesinden gelme
dim~ cümlesini simgeliyor asıldığı her yerde. Ve el
bette, korkuyu da ... Asıldıkları yerleri, olası bir sal
dırıya karşı da koruyor bu bayraklar. "Burası bizden" 
diyor, hayrak asmayaniarsa Gavur Dağı 'nın ötesin
den ... 

6-7 Eylül olaylarını uzun uzadı ya anlatmaya gerek 
yok; güruhlar halinde kışkırtılan insanlar bir derin 
devlet provokasyonuyla Ermeni ve Rum vatandaşlara 
saldırdılar. Dükkanında Türk bayrağı asılı olmayan 
tüm dükkanlar yağmalandı. Sonuç, bir avuç Rum ve 
Ermeni dışında. çoğu gayrimüslim azınlık bu toprak
ları terk edip gitti. Kim kaybetti? 

Açık konuşalım. Kışkırtmaya, kıvırmaya, bahane 
üretmeye hiç gerek yok. istenen bu mudur? Amiyane 
tabide "Doğu k6kenliler", gerçek adıyla Kürtler gitsin 
mi isteniyor? Geldikleri, gelmek zorunda bırakıldık
ları topraklara, Gavur Dağı'nın ötesine geri mi dön
sünler? "Bayra.ğı.n dalgalandığı. her yer vatan toprağı 

dır" cümlesinden vazgeçtiyse bu devlet, bu millet, 
açıkça ilan etsin. Tarih kitaplarına da. coğrafya ki
taplarına da, hatta Anayasa'ya da yazsınlar: "Bayrağı.n 
dalgalandığı. her yer vatan toprağı.dır, ama Kartler bu 
toprağı.n sadece Ca vur Dağı ile Ağlı Dağı. arasındaki b6-
lamande yaşaya.bilirler". 

istenen gerçekten bu mudur? Öyleyse, ayrımcılık 
budur, bölücülük budur. Kürtler bugün bunu istemi
yor, çok açık. Böyle sürerse, gün gelir isterler. Tüm 
kışkırtmalara, zorlamalara rağmen, Türklerin büyük 
çoğunluğu da bunu istemiyor. Böyle sürerse, gün ge
lir isterler. 

Ama bilelim; eğer bu saldırılara, kışkırtmalara, 
"çocukluk arkadaşından düşman yaratan zihniyet "e 
dur demezsek, en başta da Türkler olarak dur demez
sek, ne bu "vatan" artık eski "vatan" olur, ne "ora"sı, 
eski "ora"sı ... 

Anadolu toprakları binlerce yıldır çok savaş gör
dü, çok kan gördü. Toprak uğruna çok ölen oldu. Bu
rayı herkes için vatan yapmaya fazlasıyla yetecek ka
dar kan döküldü. Devam edersek; her şey için, herkes 
için çok geç olacak. O 

mustafakora@'ıotmail.com 
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HOMO FINDIKUSLAR 

AYŞE KOÇÜKK I RCA ( BINGHAMTON ÜNIVERS iTESI/FELSEFE BÖLÜMÜ) 

ABDULLAH BILEN (EGE ÜNIV ER ITESI / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ) 
--------------------- ~-------------

Homo Fındıkus 20. yüzyılın sonlarında ortaya çık

maya başlayan ve 21. yüzyılda evrimini büyük ölçüde 

tamamlayan bir Homo Sapiens (günümüz insanı) tü

riidür. Dünya Uzerinde sadece Türkiye' de bulunur. Bü 

yük çogunlugu Güneydogu Anadolu ve Dogu Anado 

lu 'da yaşar. Hayatta kalabilmek ve türlerini surdüre

bilmek için temmuz ayının son haftasında Karadeniz 

Bölgesi· ne göç ederler ve iki ay orda top layıcılık yapa

rak yaşarlar. Nüfus yogunluklan Diyarbalor, Mardin, 

Şanlıurfa, Batman, Siirt. Bitlis. Adıyaman ve Şırnak'ta 

dır; fakat evrimlerini Laınamladıkları2000'liyıllardan 

sonra Güneydogu ve DoguAnadolu dışında. metropol

lerde de giderek artan sayılarda göıiilmeye başlarlar. 

Üzerine hiç bir araştırma yapılmayan Homo Fındıkus

lar'ın tahmini rakamı 300.000 civarındadır ve biiyük 

çoğunlugu Kürtlerden oluşmaktadır. Kısacası. Homo 

Fındıkuslar Karadeniz Bölgesi'ne mevsimlik göç eden 

'Fındık İşçileri'dir. 
Diyarbakır'ın Hasırlı mahallesi, Çınar ilçesi ve 

Mardin'in Nusaybin ilçesinde toplam 30 aile ile görüş

meler yaptık. Diyarbakır merkezde Diyarbakır Kadın 

Sorunlan ve Uygulama Merkezi (Dikasum). Göç-Der, 

IZ Tİl'OJ 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. DTP Diyarbakır İl 

Başkanlığı, Hasu-lı Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği ve 

aynı mahalledeki Çamaşır Evi' ne gittik. Diyarbakır'da 

tanıştığımız bazı aileleri hangi şartlarda yaşadıklarını 

öğrenmek içinAdapazarı'nda ziyaret ettik. Ordu ve Gi

resun 'da Gaziantepli işçilerle konuştuk. Bu deneyimle

ri kullanarak fındık tarımında söz edilmeyen Homo 

F'ındukuslar' ın dünyasını anlatmaya çalışacagız. 

Yol culuk . . . 

Fındıkuslar, Dogu ve Güneydogu'nun hemen he

men her ilindenyani Ktirt nüfusunyogunluklu oldu 

gu yerlerden yola çıkarlar. Bir çogu sadece bir nokta 

ya uğrasa da 40 günlük fındık toplama zamanı içinde 

birden fazla köye uğrayanları görmek hiç de zor de 

gildir. Bazı gruplar Bolu. Düzce. Kocaeli, Zonguldak; 

diğer gruplar, Kastamonu, Sinop. Samsun tarafların 

da şanslarını dencrler. Transitle gelen gruplar ise ya 

yine aynı bölgeye ya da standart birinci bölge olan 

Dogu Bölümü ilieri Ordu. Giresun, Trabzon, Rize ve 

Artvin'e giderler. Karadeniz'de sanayileşmiş fındık 

üretimi yapan saydığımız bu 13 ile dağılırlar. 
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Fındık işçileri Temmuz ayının son haftasında gö 
çe başlarlar. Genelde 2 0- 25 kişilik gruplar şeklinde 
ya trenle ya kir aladıkları minibüs ya da gizli bir şekil
de istiflendikleri kamyon kasasında yolculuğa çıkar

lar. Gruplar bir kaç ailenin birleşmesiyle veya kom

şularm bir araya gelmesiyle oluşur. Her grupta kadın 
sayısı daima fazladır, geriye kalan erkek sayısı ise 
grup reisi dışında genelde çocuklardan oluşur. 
Trenle yapılan yolculuk minibüs e göre daha güvenli 
dir. Fakat kampartıman da erzaklarıyla birlikte me

kanın sınırlarını zorlayan iki günlük bir çiledir. 
Trende gece, yürüme yolunda yatan insan bedenle
riyle, tehcir sahnelerini hatırlatır. Miniliüste ise. er
zaklar üst kısımda ikinci bir kat oluştururken, l 7 ki 

şilik yolcu kapasitesi yine sınırları doğal olarak zor
layacaktır. Kamyon kasası yolculugu ise en tehlikeli
sidir. Kamyon kasasındaki yolculuk yasal olmadığın

dan, kasadaki işçilerin üstü kalın bir tentey le örtü lür. 
N efes almak imkansızlaştığında bir lllytuda ara veri

lir. İlticacı mültecilerden farklan yoktur. 
Organizasyon oldukça basittir. Her 20 - 25 kişilik 

grubun başında bir 'çavuş' bulunur. Değişen sayıdaki 
çavuşlann üzerinde de "elçi" ya da "dayıbaşı" adı ve

rilen feodal süpervizörler bulunur. Çavuşlar. işveren 
ile işçi arasındaki iletişimi sağlayan kişilerdir. Bu
nun karşılığında her işçiden günlük ücretinin yüzde 
lO'unu alır. Aynı zamanda işverenden de işçiler gibi 
yevmiye alan çavuşlar çift yevmiyelidir. İki çeşit ça
vuş bulunur. Birincisi . arılaştığı grubu sömüren bir 
tiptir. Bu tipler yolculuğun başından sonuna kadar 
her türlü üçkağıtçıhğl yapar. Önce tren ganna bir ay 
öncesinden gidip toplu bilet alır. daha sonra bilet 
bulamayan işçilere bunları karaborsa satar. ( Kara

borsa satışlar yüzünden bir çok işçi minibüs ve kam
yon kazalarında can vermektedir. Bu kıyımdan ça
vuşlann sorumlu olduğu kadar rüşve t karşılığı. çavuş

lara toplu bilet sa
tan TCDD de so 
rumludur.) Sonra 
anlaştığı işverenin 

bir numaralı adamı 
konumunda işçilere 
bekçilik yapar. İşçi 

lerin yemek alışve 

rişini yaparken de 
yüzde 1 O 'lıık va ro

luş sebebini unut
maz ve çaktırmadan 
uygular. Bu çavuşlar 
sadece basit orga 

nizasyon sağlayarak 

-

ve fındıkta hiç çalışmadan işçilerin iki katı ücret alır
lar. İkinci tip çavuşlar ise birinci gruptakilerin yap 
tıklarına ek olarak fındık toplarlar. Yine işçinin iki 
katı ücret alırlar ama en azından işçilerle birlikte ça

lışırlar. Dayıbaşları ise yaklaşık on kadar çavuşun 

üretici ler i e organizasyonunu sağlar. Yani bir dayıba
şının yaklaşık 250 işçisi val'du. Dayıbaşlannın fın
dık toplamakla hiç bir ilgisi yoktur. Tıpkı çavuşlar gi
bi onlar da aslında işçilerin akrabaları ya da çok yakın 
tanıdıklarıdır; fakat onlar pozisyonlarını tamamen 

işverenle ortak tutarlar. Bir kısmı Karadeniz Bölge 
si'ne taşınmış ve organik bağlarını Karadeniz üreti 

cisiyle kurmayı tercih etmiş kişilerdir. 

l rkçı ve a dalets iz ü cretlendirm e 

Fındık toplamaya kendini ikna edebiimiş işçile 
rin ilk düşüncesi bir şekilde işveren bulabilmektir. 
N erede çalışacagı belli olmadan gidenler ve işveren 
tarafından anlaşma(ma) tuzağına düşenler günlerce 
istasyonda ya da kamplarda bekleyip . zaman ve para 
kaybedip, hiç çalışamadan eve dönmekzorunda kala
biliyorlar. işçiler çok şanslıysa önceden tanıdığı fın
dı.k üreticisiyle kendi bağlantısını kurup direkt onun 

yanına gidebiliyor; fakat çoğu işveren sözüne sadık 
kalmayıp gelmeden önce belirttiği 50 iş gününü 20 

günle sınırlı tutabiliyor. Kalan büyük çoğunluğu ise 
devletin eniormal kontrolünde yıllardır süre gelen 
feodal " çavuşluk ve dayıbaşılık" sistemiyle yaşıyor. 

Devlet Valilikler, Kaymakamlıklar. Belediyeler ve 

Odalar aracılığı ile mevsimlik işçilerin yevmiyelerini 
belirliyor. Ordu Valiliği'ndenyapılan açıklanıaya göre; 
"ZO 08 ürünü fındık hasat döneminde fındık toplama, ta

şınıa ve patoz ücretlerinin belirlenmesi amacıyla yaptığı. 

toplantı sonunda, fındık toplama ücretinin yaş ve cinsiyet 

ayınmı yapılmaksızın yemeğin işverenden (bahçe sahibi) 

olması halinde /9 . .50 ITL, yemeğinişçiden olması halinde 

ise ZZ ITL olarak be

lirlendi. "1 Bu kararla 
devlet. mevsimlik 
işçilerle yerli halkı 
tamamen ayırarak 

ırkçı bir politika 
sergiliyor. Kürt işçi
lerin yevmiyesi 13 
saatlik bir iş günü
nün karşılığı olan 
19.50 YI'L iken Ka

radenizli işçiler 

günde 8 saat çalışa
rak 35 YI'L alıyorlar. 

Aslında işgünü 
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kadın Fındıkuslar için ı3 saatle de sınırlı değil. Her 
akşam yedi buçuk gibi döndükleri kamplarda yemek, 
çamaşır, bebeklerin bakımı gibi tüm yeniden üretim 
emeğinden sorumlular. Bu emek de evrensel olarak 
ücretsiz emek. Yani kadınlar, erkeklerden farklı olarak 
sabah yediden aksam dokuza kadar çalışıyorlar. Bu 
açıdan Homo Fındıkus kadınları Türkiye'de en çok 
ezilen sınıfı teşkil ediyor. ı 6 yaşın al h ndaki çocuklar 
ve çalışamayacak durumdaki yaşlılar ise ı 5 YTL ile 
farklı bir ücrete tabi tutuluyorlar. Aslında ücret farkı 
göründüğünden daha büyük. Doğu ve Güneydoğu' dan 
gelen işçiler yevmiyelerinin 2 YTL' sini çavuş ve dayı
başına, 6 YTL' sini yemelderini almaya, yol masrafları

na ve hastane giderlerineharcıyorlar. Bu sırada alışve 

rişte köy esnafı tarafından farklı bir tarifeye tabi hı tu
luyorlar veya şehre alışveriş için taksiyle gitmek zo
runda kalıyorlar. Sonuçta mevsimlik bir işçi günlük 
ı O YTL kazanmış oluyor. 

Akyazı Kaymakamlığı Komisyon Başkanlığı Fındık 
Toplama ve İşçilik ÜcretLeri Belirleme Belgesi'nde işçilere 
sergilenen köleci yaklaşım bir çok açıdan kanıtlanıyor. 
Belgenin ı O. Maddesi ise devletin gelen mevsimlik iş
çileri potansiyel terörist olarakgördüğünü açıkça gös
teriyor. İş akdi olmayan işçiler geri gönderiliyor, olan
lar ise jandarma veya yerli halktan bir yönetici tarafın
dan izole edilecekleri kamp bölgesine götürülüyorlar. 
Çalışmaya gittilderi köyün ye da şehrin içine girmele
ri yasaklanıp, şehir merkezine uzak yerlere itiliyorlar 
ve kesinlikle yerli nüfus ile ilişki içine giremiyorlar. 
Ordu'da kamplar 24 saat jandarma gözetiminde olu
yor, içeri yeni Kürt işçiler kabul edilmiyor ve içerdeki
ler her üç günde bir şehirden atılmak tehdidiyle yer 
değiştirrnek zorunda kalıyorlar. Bölge halkı ve üretici
leri fındık toplama alanlarına yakın yerlerde sürekli 
havaya ateş edip, etrafa korku salarak, işçilere psikolo
jik baskı yapıyorlar. Bazen ateş açma sonucu işçiler vu
ruluyor. "Mardin 'den Düzce ye findık işçiligine gelen Ley
la Turgut (/ +) adlı genç kadın GümtJ..şova ilçesinde işvereni 
Necdet Toruhoğlu 'nun etrafa açtığı ateş sonucu iildü. "2 

Yaşadıklan alanlar sudan, elektrikten, mutfaktan yok
sun ve bu yoksunluğun ortaya çıkardığı dogum ve sag
lık sorunları gibi durumlarda işçiler T.C devletinin hiç 
bir kurumu tarafından korunmuyorlar. Kampta dogan 
çocuklar hastaneye yetiştirilemiyor, hastanelerde 
doktorlar ve hemşireler Kürt aksanı duydukları insan
ları tedavi etmiyorlar. Ayrıca fındık bahçelerinde işçi
lerin ana dillerini konuşma haklq açıkça yasaldanıyor. 

2008 yılında fındık rekoltesi yüksek olduğu için 
fındık toplanmaya görece erken başlandı. Ağustos 'un 
1 O 'una kadar sarkabilecek olan fındık toplama zama
nı bu yıl Ağustos başında başlatıldı. Fakat Valilik ve 

/4 'ItrOJ 

Kaymakamlıklar yevmiyeleri işçiler Karadeniz' e gel
meden açıklamakyerine işe başladıktan üç gün son
ra açıkladılar ve açıklanan ücret geçen yıldan sadece 
50 Kuruş fazlaydı. 

ABD'nin Okieleri, Türkiye'nin Kürtleri 

Bu gördüklerimiz bizi John Steinbeck'in anlattığı 
1930'ların Amerika'sına götürdü. Steinbeck'in an
lattığı Oklahoma'dan California'ya göçen tarım işçi
lerinin Homo Fındıkuslar' a ne kadar çok benzediği
ni fark ettik. Yolda yaşanan trafik kazaları, sahte afiş
ler, ödenmeyen ücretler, karın tokluguna çalışmak, 

işçi kampları, polisin ve halkın baskısı vs .. . Ameri-
ka'nın Okieleri ile Türldye'nin 'Pis Kürtleri' .. . 

"( .. .) Eveı bayım. Bu işe siz de şaşacaksınız ama, bir 
şey anlayamayacaksmız. Ora halkı, sizin gözünüzün içi
ne bakacak ve davranışlarıyla şunu siiylemek isteyecek: 
"Biz sizi istemiyoruz, hayvan oğlu hayvanlar! .. " Muhta 
rın adamları gelip sizi yerlerinizden atacaklar. Yolun ke
narında konaklarsanız sizi gelip oradan sürecekler. Sizi 
nasıl sevmediklerini halkın yüzünden okuyacaksınız. 
Bakm size bir şey siiyleyeyim: Sizi sevmiyorlar; çünkü siz
den korkuyorlar. Sonra biliyorlar ki aç bir adam, isterse 
yiyecek bulabilir. Sonra biliyorlar ki toprağı boş bırakmak 
günahtır. Ve bir gün biri gelip toprağı ellerinden alacak
tır. Ah, ah! Siz şimdiye kadar hiç kendinize ''Okie ·· denil 
diğini işittiniz mi? 

- Okie mi? O da ne demek? 
- Ok lahoma 'dan gelenlere "Okie ., derler. Okie demek, 

sen pis bir hayvansın demektir. Okie demek. sen aşağılık 
sın demektir. Bu kelimenin bir anlamı yok; ama onlar bu 
anlamda kullanırlar. Artık size başka bir şey s<Jyleyemem. 
Oraya bir kere gidin. Bizim taraflardan üç yüzbin kişi var
mış orada diyorlar ... Hepsi köpek gibi yaşıyorlar. (. . .) "3 

Homo Fındıkuslar'ı yaratan temel neden 'Kurt so
runudur'. 1980'li yıllardan günümüze kadar TSK ile 
PKK arasındaki mücadele Güneydogu ve Dogu Anado
lu Bölgesi'nde bir savaş durumu yarattı. Bu durum 
ekonomisi tarıma ve hayvancılıga dayalı bölgenin yüz
yıllardır sürdürdüğti yaşam tarzının çökmesine neden 
oldu. Bu yaşam tarzının temel birimleri olan köyler 
boşaltıldı, yakıldı, insansızlaşhrıldı. ı 984- ı 999 yıl
ları arasındaki dönemde zorunlu göçe tabi tutulan in
sanların tam sayısına ulaşmak maalesef mümkün ola
mamışhr. TBMM Araştırma Komisyonu'nun raporun
da 1997 yılı itibariyle Olaganüstü Hal kapsamındaki ve 
mücavir alandaki iller ile bazı çevre illerde 905 köy ve 
2523 mezranın güvenlik güçleri tarafından terörle 
mücadele kapsamında boşaltıldığı. göç eden toplam 
nüfusun 378.335 olduğu belirtilıniştir; fakat göç eden 
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nüfusun 3.000.000'dan fazla olduguna işaret edil
mektedir.4 Devletin Kürt sorunu konusundaki inkan 
ve merkezi yönetimi bölgelerin gelişimini engellemiş
tir. Sorunu GAP Projesi ile çözmeyi planlayanlar her 
bir baraj için on binlerce köyltiyü göçe zorlayıp soruna 
tuz biber ekmeye devam etmiştir. AKP ise modern ta
rım politikaları ile en ilkel yöntemlere başvurup en ve
rimli tanm alanlarını su altında bırakınayı hedefliyor. 
Böylece tarımda çalışan köylü ntifus şehirde yaşamak 
zorunda kalacak. (Örnegi.n: Hasankeyf in sular altında 

kalacağı ile gündeme gelen Ilısu barajı Diyarbakır. 

Batman ve Siirt ilieri arasında toplam 183 tane köyü 
yok edecek ve 80.000 nüfusun göç etmesine neden 
olacak bir proje). Okuma yazma oranı düşük, tarım ve 
hayvancılık dışında tecrtibesi olmayan köylüler şehir
lerde barınamayacak duruma geldiklerinde son seçe
neklerini kullanıp mevsimlik tarım işçisi olmak zo
runda kalıyorlar. 

Asıl sömürü nerede '? 

Diğer tarafta fındık toplayan işçilerin yaşadığı 

birçok sorundan ya hiç bir şekilde söz edilmiyor ya da 
bu sorunlar Kürt sorunundan soyutlanarak sürege
len fındık üretimi söylemi içinde yer buluyor. Ne za
man fındıktan söz edilse konu üretici ile devlet ara
sındaki sömtirü ilişkisiyle sınırlı kalıyor. Halbuki bu 
sömürti ilişkisinin çok daha ağın Homo Fmdıkuslar 
ile üretici arasında yaşamyor. Sömürü, ırkçılık po li
tikaları ile sürdürülüyor.Yani işçiler Kürt oldukları 
için daha az ücret alıp daha çok çahş ı.yorlar. Göçebe 

sanıimalarına karşın işçilerin çogu yerleşik hayata 
sahipler. Buytizden Karadeniz'de çadırlardayaşamak 
istemiyorlar. Mutfak. banyo ve çatısı olan bir yerde 
kalmak, fındık toplamaya kelle koltukta 25 kişi trak
tör arkasında hervirajda ölüm korkusu içinde gitme
mek, günde 8 saatten fazla çalışmamak istiyorlar. Bu
nunla birlikte, yemek, sağlık ve yol masraflarını iş
verenin ödemesini ve insan onuruna yakışan, Türki
ye standartlannda ücret istiyorlar. Bu konudaki tek 
çalışma İHD'nin yogunluklu olarak Ordu'daki işçi
lerle görtişerek yayınladığı rapor. 

Sonuç olarak Fındıkuslar'ın kendi dtinyalarında 

çok yalnız olduklarını söyleyebiliriz. Onlarla olan gö
rüşmelerimizde, yıllardır yaşadıkları tecrübeleriyle. 
Türkiye'deki hiç bir kuruma ve merciye inançlarının 
kalmadığını fark ettik. Aslında Fındıkuslar'ın yaşa
dıkları insan ve çocuk hakları kuruluşlarının, sendi
kalarm, siyasi partilerin, feıninistlerin ve toplumun 
bir çok kesiminin sorumluluklan dahilindedir. Yıl
lardır sür e giden bu sistemin tamamen ortadan kalk
ması çok kolay gözükmemesine rağmen en azından 
işçilerin çalışma ve yaşam şanlarının düzeltilmesi 
imkansız değil.~ 

1 http:/ 1 ordu. gov. tr/ tr/index. php? option •com_content&task•vi-

ew&id· l07&Itemid· 2 

2 Alternatif, 5 Eylo12008. 

3 Steinbeck. John, Gazap Üıumleri 

4 5233 Sayılı Yasa ve Uygulamalarının Diyarbakır Ölçeğinde 

Araştırılması. GÖÇ- DER Temmuz 2007. Syf. 8-9 
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M ULA YİM 

RoNY WAR 

Ka em çi navt li te bikin? Em ferz bikin ku nave te 

M ula yi m e. Le b ila tu ne w eki na ve xwe bi. Tu yeki ne 
rehet bi. Bi baqill tevbigere u tera xwe kone be le qet 
weki nave xwe ne mulayim be. lleger ku em bibejin, 
"nave te Mulayim e, le tu neweki nave xwe yr· ma we 
gave erne mecbur neminin ku em hundire ve peyva 

xwe dagirin? Na. ne hewce ye. Ma ewe çi je xera hibe 
ku em ve kellke serbest bibihuıinin? Ewe tevdekiwe 
sohbetek be. Xema me bila sohbetek xweş be. Tene ez 
peyve bidim te ü te bipeyivinim ewe nebe, ez qala te 
bikim ji nabe. Ez dikarim ji gotinen le re bi bi m qasid, 
le na hem tu ü hem ji ez e me bi h ev re di xerca ve so h 
bete de bixebitin. Ewe çetir be. 

Ka em ewil min li dereke bidin rüniştandin ü bi 
cih bikin. Mesela dikare of!sek min hebe ı1 tu dikari 
weri wedere hinda min. Di hatina te de eze ji rüniş

tibim pirtilkeke bixwlnim ü tuye bibejt. ''de ka hela 

we pirtüke di deste xwe de deyne lo, tu dibeji qeytuye 
he nuh ji me re rabl bi bl tixtor!" 

Tuye li wir bi ve gotinaxwe min bikeninl. Eze bi te 
bikenim. Eze pirtilka xwe bigrim u dexlike bikşinim 
berdim hundire we. We gave tuye bibeji. "ere te yek.i 
weki min kawik ji xwe re zeft kiriye jixwe tuye pe bi
kent!" 

Tevli ku eze zanibim tu dixwazi bi ve gotina xwe 
zanebüna xwe re min bidi j1 eze d isa bibejim, "heşa, 
ü dü re bibejim. "tu bi xer hati xale Mulayim!'' Pişti 

ku ez ji te re bibejim. "xale Mulayim" ewe emre te li 
dor şesti xuyani hibe. 

-Çi? 
Tu dibeji, 'Te emre min temamkir. de hila ez bu

him weki k eren ge ki. kelandi jt!" 
Qey dile te ma ku min emı·eki mezin da te? Ke

renge kelandi ji ku hat bira te! De tu hi riza xwe yi. Ka 
em werin ser sohbeta xwe u em dewam bikin. 

/6 TlrOJ 

Tu ye wilo bi nerinek mizawiri tede diyar be li min 
bineri ü tuye hi dengeki weki nerina xwe hibeji. "tu 
çawa yi ab e!·· 

Ewe meseleya me ya 'abe ' ji h eb e. Dive em tişteki 
li hevwednin. Ka bere em we li hev binin. Bila ev pa 
ra te be. Jixwe dive ya te be çimki em qala te di kin. Em 
ferz bikin ku te bere ji min re gotibe, "gava ku em za 
rok bfm em derdiketin seyda çivikan. Me ji ke hezne
kiriha me hang le dikire ü me digot. 'were ser sere 
me. W ere were derkeve ser sere me u deste xwe di ve 
qulike xe ewe teqez çivik tede hebin. Ye ku me hang le 
dikire jiji xwerazi derdiket serpiye me ü sere me. W e 
gave me xwe di da benda qerina wi u pevedana dupiş

keke yan ji mareki! ·N iha ji ye ku kare me dikeve bela 
wan yan jı ku em bixwazin h inekan bi ser belayeke de 

dahf bidin em wan didin peş u em ji wan re dibejin, 
'AaaBbbEee!''' 

Tuye disa min bikenini. wexta ku tu ji min re bi
beji. ''Abe! .. Tuye xwe berdi ser kursiye. Tuye bi roji 

bi Cı tuye bibeji. "de ka icar iro tu jimere hipeyiv. İro 
rojiye zede tahdeli min kiriye. Eyn bi hemd ez ji qu
dum de xistime. Biner tuka min di deve min de zuha 
büye!'' 

Eze j:i hibe jim. "de ka hisekin xale Mulay1m, cihe 
ku tu li wir bi ez çi feqir im! Peyv li min nakeve! ~ 

Jixwe tuye li bendave peyve bi. Tuye bibeji. "İro 
pirgerme lo. Hema bindik mahü ku min rojiya xwe 
bixwara. Min dikira ji qesab kezebek bikiriya, ker bi
avetaye hikira çend felqe ü mine hihira firne. Mine 
hinek xwe le hikira u biaveta ser kevire fime. Le min 

zora nefsa xwe bir ü ez mam. Ka hisekin ez ji te re qa
la tiştekl din bikimı·· 

Ez e bihejim. ''kerem b ike. •· Eze ji li peyvayeki we
ki te bigerim.Ya rast em e duheben ku derınane derde 
hev bin. Eze li sohheta kesen weki te bigerim tuye ji li 
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yeki weki min bigeri ku qenc li te guhdar b ike. B ila tebheki te ye ku tu ji 
mijareke derhasi yeka din dihi he be tiştek je xera nabe. W e tu giredana 
m.ijaren te ji bi hev re tune be le ji 
boyeki weki min ewe xisara guh
darkirina wan tunebe. Eze li kare 
him. Tew eze bi saya ve bela te bi 
gelek tişten cuda bihesim. Kara 
min we ev be. Je çetir? 

Tuyebiheji, "Li cem me gundi
yan listik pir in." Eze bi mexseda 

ku te bidim peyivandin bihejim, 
"çawa?" Tuye dewam biki, "Me u 
xelke li hev xistihu. Giliye me ki ri
Mn ü çend heb ji me hatihün gir
tin. Me çi kir ew ji giliye xwe vene
geriyan ü digotin, 'gerek ew di 
hefse de bi rizin.' Li gund pirikek 
me ya kor hebü. Me çend kesen ku 
p!re wan nasnake şand ser sere we. 
Wane ku me şand bi nave neyare 
me hang li hev dikirin, li pire di
xistin o. rahiştin sindoqa we anin li 
paş gund qitqiti kirin u xwe veşar
tin. Em bi gaziyapireve çO.n. Dü re 
me çü giliye neyaren xwe kir ü me 
ew dan girtin. İcar wan qasid şan
din O. em li hev hatin! ~ 

Bila tebhe te derbasi min ji 
hibe. Eze ji welô te pirsek ku tu 
eleqeya we bi peyven te luneye ji 
te bikim ü eze bihejim, ~ka hela tu 

her tişti deyne heleke, tu weki din 
çawa yi? Çawa diçe? Navbera te u 
xanima te çawa ye?" W eki ku te 
bere gotibe tuye bibeji, ''ma ne 
min gotihfı. 'pişti wexteki mere 
dibe weki xweh u hira. Ewil hina / 
tu nebatiyi mal, ava te O. xwarina 
te hazir e. Du re gava ku tu ji ser 
kar vedigeri te, tu we li kuçe dihi
ni Ct tu hang le diki ku were mal ew 
dihej e, 'de he la here lo niza tu do
za çi li min dikil' Yani birako. ez 
kewe xwe datinim dixwine dixwi-
ne le befede ye. Kew xwe le nagire 
o. naye nakeve dahfike!" 

Eze bikenim. Tuye li min 
bineri Cı bi wan awiren xwe ye ko
ne re biheji. "Abeee!" fı tuye ji hi
kent. Je o. pe ve tuye bi oxira xwe de, ez e hi ya xwe de fı sohbeta ku em bi 
hev re di xerca çir<:>ka we de xebitin ji ewe bi ya xwe de here! t\0 
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Yazar İsmail Göldaş kitaplarıyla hep hatırlattı , 
şimdi onu ha tırlamanın zamanıdır ... 

UNUTMAK 

ve 

HATlRLAMAK ... 

HüSEYIN DENİZ 
----------------- ------------------

Unutmak, sözlüklerde '"akılda kalmamak, hatırla

mamak" ya da ~gereken önemi vermemek, il-stı:ınde dur

mamak" olarak açıklanır. 
Hatırlamak ise, "bilinip unutuıan bir şeyi akla ge

tinnek, anımsamak" şeklinde izah edilir. 
Tavuk-yumurta meselesi gibi ... Yani ancak unu

tunca hatırlamak diye bir şeyden söz edebiliyoruz. Ya 

da tersi ... 
Unutmak konusunda toplumsal sicilimizin çok da 

parlak olmadığı ortada. "'Balık hafızalı" deyiminin 

çok da karşılıksız olmadığını söyleyemeyiz herhalde. 

Öyle bir ülke ve ortamda yaşıyoruz ki. o kadar degiş

ken, bir o kadar da biribirinden şiddetli gelişmeler, 

durumlar söz konusu ki, unutamayana aşk olsun! 

Bilinir ki hatırlamak ya da anmak genelde ölene 

ya da yitirdigimize dair olur. Ama bu yazıda, yaşayan 

ama "'yitirmek üzere" oldugumuz bir aydın, bir yazar, 

bir insanı hatırlatacağız; İsmail Göldaş'ı. .. 

1970'lerde TÖBDERyöneticiligi yapmış , 12 Mart 

ve 12 Eylül'de tutuklanmış, birçok kez sürgün edil

miş Göldaş'ı, çoğumuz "Kürdistan Teali Ceıniyeti '' 

adb çalışmasıyla tanıdık. Kitap, Süleyman Demi

rel'in ünlü "Kürt realitesini tanıyorum·· dediği 

1991 'de yayınlandı. Akabinde, Kürt sorunundan do

layı büyük çatışmalann yaşanacağı yıllarm arifesi ... 

Aynı zamanda Kürtlerin legal zeminde örgütlenme 

girişimlerini başlattığı bir süreç ... Göldaş'ın kitabı 

da Osmanlı'daki en önemli Kürt örgütlenmelerinden 

biri olan Kürdistan Teali Cemiyeti üzerine idi. 

Onu, Türkiye'nin önemli bir dönemeci ve Kürt 

sorununa bakışı da belirleyen ünlü ~Takrir- i Sükun 

Görüşmeleri" adlı çalışma izledi. Kitap. 1925 'deki 

Şeyh Sait isyanı gerekçesiyle çıkarılan Takrir-i So

kun Kanunu'nun -O HAL'in tarihselönceli-amacım 

ve kapsanuru sergiliyor, yürürlüğe konuldugu döne

me mercek tutuyordu. En son çıkan kitabı ise yine 

18 TİTOJ 

Kürtlerin geleceklerini belirleyen Lozan Görüşmele
ri'ni konu eden ~Lozan Kürtler ve Türkler" di. .. 

Göldaş ' ın , yaptığı bu üç araştırma da Kürt mese

lesinden dolayı savaşın yaşandıgı bir dönemde, unu

tulmak üzere olan. unutulan, ağırbklı olarak da unut

turulmak istenenleri hatırlatma çabasıydı. 

Göldaş. bu arada birçok günlük. haftalık ve aylık 

yayında çeşitli yazı dizileri, dosya ve makalelerle ha

tırlatmaya devam etti. 
Daha öncesinden de yazmıştı. "Milli Kurtuluş Sa

vaşı'nda Öğretmenler" (1981), 1920'lerde İstan

bul" daki öğretmenierin gerçekleştirdiği eylemi anla

tan "İstanbul Ögretmenleri Grevi" (1984) ... Ancak 

Göldaş' ın hayat arkadaşının ifadesiyle. o, daha çok 

son üç çalışmasını önemsiyordu. 
Bu değerli çalışmalara yeniler eklenecekti. Ama 

olmadı. Hem araştırma hem de siyasi parti faaliyeti

ni birlikte yürüten İsmail Göldaş, yaklaşık 3 yıl önce 

beyin damarlarının birinde meydana gelen bir daral

ma nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir dizi tedavi uy

gulandı. Ancak bir çare bulunamadı. Her şey zamana 

bırakıldı. Bir de mucizeye ... 

58 yaşındaki bir çocuk gibi 

O günden beri, fiziki olarak çok iyi. Ama hafıza

sı hariç. 5 kitap yazmış olan İsmail Göldaş. ne yazık 
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ki artık yazı yazamıyor. okuyamıyor. 

Tıpkı bir çocuk gibi ... Sadece alış
kanlıklardan kalan şey
leri yapabiliyor. Örne
ğin ismini yazabiliyor. 
Kimi zaman imzasını 

atabiliyor. Konuşurken 
zaman zaman kimi 
cümleleri düzgün kura
biliyor. hepsi o kadar. 

Göldaş'ın hatırla 

dıkları da var ama. Ör
neğin. isimlerini söy
leyemesc de dostlarını, 
arkadaşlarını. yakınla

rını tamyabiliyor. On
ları karşısında gördü
günde büyük bir sevinç 
ve duyguyoğunluguya
şıyor. 

Onun en büyük des
tekçisi olan eşi Betül 
Göl d aş' ın anlattığına 

göre, bu dile getirdilderim ilk başlarda daha ağır ve 
daha yogunmuş. Şimdi. yani aradan geçen 3 yıl için
de biraz daha azalmış. Ama bitmiş değil. Bunu kısa 
bir süre önce yaptığımız ziyarette de gözlcmledim. 
Sanırım bazı kişilere karşı bu durum değişmeyecek 
gibi. Bunlardan biri de ziyaretine birlikte gittiğimiz 
Kemal Peköz ... 1990'ların başlarından beri tanışı
yorlar. Cöldaş hastalandığtnda da çok yakınında bu
lunup desteği dokunan çok az kişiden biri. Deyim 
yerindeyse karagün dostu. Göldaş'ın Peköz'e olan 
sevgisini hemen farkedebiliyorsunuz. Kimi zaman 
gözlerin doldugu yoğun anlar ... 

Sevdiği dostlarına kendisinin iyleşip iyleşmeye
ceğini sık sık soruyor. Buna büyük bir ihtiyaç duyu
yor. Soruyor ve unutuyor. Hatırladığında yeniden so
ruyor. ''Tabü ki iyleşeceksin. Yazmaya çalış. iyi gidi
yorsun~ yamtlarına büyük bir sevinçle verilen "Yaa? 
t nşallah" karşılıkları ... 

Durumunun farkında o da. Bu nedenle de tanın
dığı yer ve rnekanlara gitmeye yanaşmıyor. Bunlara 
daha önce sık sık gittiği memleketi. köyü de dahil. 
Bir keresinde Beyoğlu 'ndan geçerken. eşi onunla yü
rümek istemiş. Ama nafile ... 

Göldaş'ın ihtiyaçlarını eşi ve çocuklan karşılıyor. 
58 yaşındaki bir çocuk gibi. Sabah kahvaltısı. öğle ye
meği. uyku. kaplumbağasına yem vermek, akşam ye-

meği ve başta "Yaprak Dökümü'' ve Si
nop Cezaevi'nde çekilen "Parmaklıklar 

Ardında" olmak üzere kimi di-
zileri izlemek ... 

Günlük gazetelere de göz 
atıyor. Sadece bakıyor. Çünkü 

okuyamıyor. Tanıdığı 

insanlar, yüzler, yerler 
oldugunda işaret ediyor. l i NlllGOl HI 

ll ı 

U lllilli 
, ll ı i 

ı ı 

U Millll 
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Onlarla ilgili ne oldugu-
nu soruyor. 

Cöldaş'ın ev dışın
daki hayatı neredeyse 
yok gibi. Dışarı çıkmak 
istemiyor. Çıkarsa da 
genelde eşiyle çıkıyor. 
Kimi zaman da oğlu 

arabayla gezdiriyor. 
Kalabalık ortamlardan 
sıkılıyor. Girmek iste
miyor. 

Peki ya kitapları? .. 
Kitaplarını biliyor ve seviyor. Betül Göldaş'ın an

lattığtna göre, ilk bir yıl boyunca kitaplarıyla yakın il
giliymiş. Ziyarete gelenlere kitaplarını göstererek, on
ları kendisinin yazdığını anlatmaya çalışıyormuş. Ama 
son bir yıldır bu tutum giderek değişmiş. Belki de bak
mak ve hatırlamak zoruna gidiyor artık ... Eşinin gözle
mi de bu yönde. Zaten o iyileşip iyileşmeyeceği soru
sunu genelde kitapları eline verildiğinde soruyormuş. 

En son olarak araştırmacı Mehmet Bayrak üzeri
ne hazırlanan bir biyografide Göldaş'ın bir yazısına 
da yer verilmiş. Müthiş sevinmiş. Öyle ki olayı duyar 
duymaz eşine Mehmet Bayrak' ı telefonla arattırmış. 

lşte böyle bir İsmail Göldaş var kaı·şımızda. As
lında bir an önce iyileşrnek için acele eden ama o ace
leciliğe denk düşen bir ilerleme görmediği için mo
ral kaybı ve karamsarlık duyan bir Göldaş ... İşin zor 
ve kabul edilir noktası da burası. Onun dwumu ger
çekten zor. Kendi durumunun farkında olmak. .. 

Belki dostlarının ziyaretleri bu zorlugu aşmada 
Cöldaş'a güç katabilir. Şimdiye kadar çok az kişi ziya
ret etmiş. Zaman zaman Harnit Geylani arayıp sor
muş, en son olarak da Osman Özçelik ziyaret etmiş. O 
kadar ... Ama bu ziyaretler artarsa. Cöldaş'ın azalma
ya başlayan ümidi güçlenebilir. Hatta bir mucizeye 
bile yol açılabilir.~ 
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REQEMİ 

ROŞAN LEZGYN 

Mi di ti ha rayir şine ü xo re XO huyene. 

Ti binll zimbelan ra huyayne. Çiyek kewtihi hişe 

to. To huyayişe xo de zi sereye xo nat ü wet leqnayne. 

Biney z1 ti şaşbiyaye aseyni. 

Ti vani. ma biy ecebi ü mendi. ne?! 

Eceb memane. Çiyo ke sereye ma ser de ameyo, 

kafiran ser de niyero. 

E ı vana qey be min kesi ne hale to ncdl. Eke bi

di ene, bena ke xo re bivatene ~ to h~e xo kerdo 

vindi. 
Mi tavile ıana ketiçi re huyene. Heqiqeten huya

~e merdimi yeno; hem huyayiş hem bermiş. 

Ti zani, hetek ra zimaxint biye, ha! Qey bi hemde 

mayo? Hale ma perışan o. perişan! Lahele ma newa

sene eynike de biewniye XO ra. Ma newaze ne XO bivi

nin, ıı:o bişinasnin ı1 dima ra kemaneyane xo ternam 

bikin. Senike ma çim verdane hale xo ye xirabeyi, ma 

remaremxo ra remene. Mavere xo "xo" ra fetelnene. 

Ma xo ra kewne dürike belki ma "xo" ra bixelisiye. 

Lahele ma sera birernin zi "xo"ye ma ma reyde yo. 

Di me kutiki çewres serri kerdo qalib. gama ke ve

to. eyni dim. Ti bezaran fersah xo ra biremi zi. hezar 

serri ser de biviyare zi genetlke to nevurino. Koke ti çi 

yo. esle to çi bo. hewna ti o ye. 

Maaide yew ziwane qedexebiyayiye. Normal o ke 

çıye winasi berinma sereyi ser de. De ka şare ma zi

wane XO de newendo, DCDUŞtO ke bişeno ziwane XO de 

reqemane numreye telefonan biwano. 

To di wexto ke şima suhhete xo ternam kerd u 
camerd ~di şiyhe, to ra numreye telefone to waşt. To 

pesero hCımariti, to va: 
- Sifir, panc sey Q hlris u panc. di sey fı çewres u 

yew, pancas Q didi, çewres ü h ewt. 

Veri, seke ti bi yew ziwano xerib qisey bikl. 

camerd şaş bi, fekakerde to de mat mend. Ziq ewniya 

zereye feke to ra. 

Ti zi xo re şaş mendl. Ti bi ney xo de şiy. To va qey to 

yew çiyo bemunasebet vato. Dima ra ti ewniyay ke qe

leme ha dest de menda, nezano ke çi binuso, a game to 

fehm kerd ke ey numreye telefoni tam fehrn nekerdo. 

To newe ra reqeau wendi. La camerd hewna !al mend. 

Şima her diyan zi bi ne ziwani qisey kerdene. No 

ziwan ziwane bav ı1 kalane şima bi. To reqeme num 

reye Lelefone xo bi ne ziwani vatibi. Esase xo de yew 

çiyo xam, çıyo eceb tede çin bi. La ez to ra rasta mese-
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la vaja. herçiqas to re çıyo eceb tede çin bi, to re nor

mal ameyne la camerdi re bende zi normal nebi. 

Camerdi çiray numreye telefonan bi ne ziwanı, bi 

ziwane xo ne vatib!y ü ne zi eşnawitib!y. Çiyo ke ey re 

xerib amebi, çiyo ke ey neşenayni fehrn biko. bi ne zi

w ani wendişe reqemane numreye telefoni bi. Co ka fe 

kakerde mend. Ey va qey ti bi yewna ziwan qisey keni. 

Axir tonara reqemi tek- tek vati ı1 pe day nuştiş. 

Camerdi xatir wa t. Da .E,iro i. 

Gama ke mi ti di ke ti ha raytr tine a huye~ 
camerdi to ~ telefon akerdibi. Bad~ lee ve~ to ra ti
bi, hlş arnebi sere. Keyfan ra to re telefon akerdibi. 

Vatiş~ ey o veren wina bi: 

- Ez to piroz kena. 

To va: 
- Çira? Mi se kerdo k'e ti mi piro:ı kent? 

Va: 
- Ti çend weş reqemane numreye telefoni bi zi

wane ma vane. Ti seni weş reqeman tedima r& kene. 

wanene. Willey helal bo . .. 

Ti biney şaş bi la to leze Mşe xo ard peser Q to va: 

- Çiye pirozkerdişt tede çin o. Y ew tirk gama lee bi 

tirki reqeman vajo, gelo hewce keno ke ma ey plroz 

bikin? Ney! Zaf çtyedo normal o ke ma zı bi ziwane xo 

reqeman biwanin. ma numrey~ telefonan bi ziwane 

xo vajin. Qey çi meharet tede esto?l 

Camerdi va: 

- Willey ez nezana kc normal o yan normal ntyo. 

La :ıaf ro weşa mi şino ke ti reqem~ n~ teldo

nan bi ziwane ma vani. Seke ma Kurdıatani ronin. mi 

re bende weş bi. 1iya ra pey ez zi wina kena. Çi re

qeme ke est~. edi ez xo re bi ziwane ma vana. Ti Ho-

1 may sineni de reyna biwane. 

Ti huyay. Ti mirdiya xo huyay. 

Bade ke bineyke huyayişe to vindert, seba utire ey 
to reqem~ numreye telefone xo tedima sey ~ siptke

rane ke televizyonan de xeberan wanene. wini wendi: 

- Sifir, panc sey fı hlris ı1 panc, di sey ü çewres ı1 

yew, pancas ü didi, çewres ı1 hewt. 

Rastazi to zafweş wendi. ha! 

Wexto ke merdim newe eşnaweno ke ziwane ma 

de n umre)'e telefonan wina yene vatiş, merdim şaş 

beno. La dima ra ke heş yeno sereye merdirni. nara 

zaf keyf e merdirni yeno. 
Willey ez zi to piroz kena. ~ 
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Çiroka 

ne ~xadim 'ki ri 

FEwzY BYLGE 

Çiroken her kesi hene u ev tene ç'iroken wan in. 

Hinek kes ji çiroken xwe dikarin bilin çiroken her 
kesi -bi herkesibidin jiyan- yen ku dikaribin çi

roken :ı.:we bilin çiroken herkesi niviskar in. 
Dema niviskar çiroken xwe dinivise beri her tişti 

dive çiroken xwe bi xwiner bide bawer kirin. A we 
deme biyografi di wejeye de roleke mezin dilize. -En 
ku bi mirovan re heza xeyalkirine çedike tişten wi/e 
mirovi yen di jiyana xwe de jiyane ne.- Ü ev biyogra
fi di berhemeke de dikare gelek guhertinen mezin 

bijin. Ev guhertinen biyografiyan ji li gor we zergava 
ku herhem te de diqewime-qewiye form distine. Di 

ve mijare de mirov dikare çiroka F. Kafka abi nave 
"Guhertin"e minale b ide ku keseknikare bej e ev her

h em ne biyograf'"ık e. Ji her ku fikra miroveki hibe 
kezik, di jiyana keseki de piçük ketina li hemher mi
rovan te. Heger Gregor Sarnsa li her çaven civalee bu
be kezik an jikareher xwe weki kezik ditibe, ew naye 
we wateye ku ji biyografibune hatiye şuştin. Hernan 
tişt di pirtfrka Dostoyevski ya bi nave "Tebiniyen ji 

bine erde" de ji xuya ye. Ji xw·e ev karektere Dosto
yevski aweneya karehere F. Kafka ye u xwe weki kezik 
dltin, ne ji kezikbune cudatir e. 

Di her berhemeke wejeyi de teqez zergavek biyog
rafık heye u ji X\ve ne gengaz e ku niviskar xwe bi tu

men je bişo. 
Gelek herhem bela ku otobiyografl:k in ji aliye ni

viskaren xwe ve hatine sansurkirin ü ji her we j'i ka
rekteren idealizekiri derdikevin hol e. Ji ber k:u tev
nesaziya karehere xwe ne li gor hişe xwe, hin behtir 
li gor dile xwe datinin. U pirtüka Selahattın Bulut a 
bi nave "Xadim" newisa ye. Ango mejiye .xwe bi vego

tinen X\ve sansur nekiriye. 
Ji bo niviskar bigije arınanca xwe beri her tişti 

dive ji dil be. Faqtoren ku hunere giring dilin .xala 

heri girtng ji dil b ün e. Di çiroken S. Bulut de ji mirov 

ve yeke dibine. 

Helek din ji ku hejayi gotine ye pisıkolojiya di çi

roken X\Ve de bi cih kiriye ye. Di çiroka "Xadim" de 

çend sembol en ku civalee teşhir dikin hene. Yek ji van 

j1 ku bindestiya civake deşifre dike peyva "hepisxa

ne" ye. Ev peyv beyı ku sloganikwere bi kar arun der

dikeve peşiya Jm<ineran. Ango di destpeka çiroke de 

derketina karekter Jehat ji girtigehe weki karektere 

Gregor Sarnsa ku ji nişke ve dibe kezik e. Be çawa ku 
beri kezilcbuna Gregor Sarnsa tu ne ye. beri derketina 

Jehat a girtigehe ji tune ye. 

Navenda çiroka S. Buluta bi nave "Xadim" zayend 

e. Bulut hinek tiştan beyi ku bi awayekl sloganilc bi 

kar bine li dora ve tegeha zayende civandiye. Bi ve 

tegeha zayende re ji tekiliyen malbateke kurd en bi 

dizi ü eşkere giş aniye ziman. 

Niviskar di çiroka xwe de demen ku ç'irok le dibi

hure, psikolojiya xwe, ya civalee ü di her hali de ras

tiyen sosyolojik en ci vaka kurdan be ku mirov aciz bi

kepir .bi dizi an ji bi dengekinizim ji xw:ıneren xwe re 

vegotiye . Bi dengeki şerin, herikbar, >.."\veril u bi şa

yesen kurdewar mirov di hilmeke de digihijine dawi

ya ç1roke. Mirov te digihije ku niviskar pir bi zanebün 

devoka heremeke bi karaniye u ev sekna wi zimane 

çiroka wi dewlementir kiriye. ~ 
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tartışma 

Kürdün ulusal kimLik talebini gözetmeyen bir 'sınıfsal yaklaşım '. gerçekten sınıfsal mıdır? 

Sınıf bilinci, demokrasi ve Kürt sorunu 

AHMET YAŞAROCLU 

20. yüzyılın ilk çeyreginde, emperyalizm koşulla 

rında demokratik taleplerin elde edil emeyeceğini 

kanıtlamaya çalışan bir düşünce boy vermişti. Temel 
demokrasi sorunlan için mücadeleye gerek yoktu, 
sosyalizm zaten bu sorunları çözecekti. Ama onlaı·dan 
öncesi de var. Hatırlanacağı gibi, Rusya 'da kapitaliz
min gelişmesi döneminde ortaya çıkan "eski" eko 
nomistler "kapitalimı zafer kazanmıştır, bu nedenle si

yasi meselelerle uğraşmaya gerek yoktur" diyor ve libe 
ral burjuvazinin peşine takılıyorlardı. "Emperyalist 

ekonomistler" ise ''emperyalizm zafer kazanmıştır, siya 

si demokrasinin meseleleriyle uğraşmaya gerek yoktıır'' 

diyerek, örnegin uluslann kendi kaderini ta;-in hakkı 

gibi demokratik talepleı;:in savunulmasına karşı çıla 

yorlardı. Lenin'in, "Marksizmi karikatarize ettiği için .. 

"emperyalist ekonomizm'' olarak tanımladığı bu eği
lim, fazla bir etki alam bulamamıştı. Emperyalist 

ekonomizmin mantığını takip ettiğinizde. - ulusal 
sorun, kadın sorunu vb. - temel demokrasi talepleri 
için mücadeleye gerek yoktur. Gerçekte, üstü biraz 
kazındığında, bu yaklaşımlar keskinlik ardına sak
lanmış sağcılığı ve ekonomizini gizlemektedir. 

Türkiye'de de, son zamanlarda, "sınıfsal mtı.cade
le]-i tavizsiz savunmak" görünümü altında, ezilen ulus 
gerçeğini, Kürt Sorunu'nun çözümü için demokratik 
mücadeleyi inkar etme eğilimleri görülmeye başlan

dı. Özellikle Kürt sorunu söz konusu olduğunda, bu 
gibi düşünceleri 'soldan' savunanlar sınıfa, sınıf 

mücadelesine keskin vurgular yaparak, ülkenin te
mel demokrasi sorunlarının başında gelen bu so 
runda Kürtlerin temel hakları için mücadeleyi -en 
hafif deyimle - "küçümseyen" tutumlar almaya baş 

ladılar. Görünüşteki keskinliklerinden sıyrıldığın 

da. özünde 'sosyal şoven' diyebileceğimiz bu tarz 
yaklaşımlar az da olsa kafaları kanştırabiliyor; ezilen 
ulusa mensup ilerici yurtsever genç, aydın ve emek-

22 TİrüJ 

çiler arasında, "solun 'sınıfsal· yaklaşım ve anlayışsız

Lığına·· örnek gösterilerek. hayallarıklığı ve tepkile 

re neden olabiliyor. 

N asıl bir sınıf bilinci? 

İşte burada, örneğin şu söylenenlerin başka bir 
sonuca yol açıp açmayacağının sorgulanması gereki
yor: "Tuzla tersanelerinde ölen Samsunlu ile Batmanlı

nm kaderinin bu düzende aynı, olduğunu; bu köhne, kö

lelik düzeni ortadan kaldınlmadıkça milliyetlerin, mez

heplerin vs.lerin hiçbir anlamı olmadığını idrak etmek. 

Dünyanın hangi dilinde konuşursanız konuşun, hangi 

ırkına mensup olursanız olun. sonuçta bu köleıik düzeni 

kapitaUzmi. bütün kötülüklerin anasım ortadan kaldır

madıkça hiçbir soruna kökla çözüm bulamazsanız." 

(Prof. Yüksel Akkaya, 25/9/ 2008. Evrensel) 
En başta şunu sormak gerekmez mi; Prof. Akkaya, 

bu tespitleri yapmadan önce, burada örneklerneye 
çalıştığı Türk ve Kürt işçisinin ekonomik, politik, 
ideolojik ve hatta nıhi şekillenme olarak aynı özellik
lere sahip olup olmadığını düşündü mü acaba? Dü
şünmesinde yarar var! Eğer bir farklılık buluyorsa, 
bu farklılık ezen ve ezilen ulusa mensup iki işçi ara
smdaki farktır. Yok eğer bir fark bulaınıyorsa . o za
man d urum gerçekten vahim demektir; Akkaya· nın 
''Köklü·· çözüm yumuşatması da durumu kurtarmaya 
yetmeyecektir. 

Ezen ve ezilen ulusa mensup Türk ve Kürt iki işçi 
veya işçiler aynı patrona karşı mücadele içerisinde 
birleşebiliyorsa, ya da patron onları aym rezil koşul
larda çalıştırarak "birleştiriyorsa". bu, sadece ser
mayeye karşı işçilerin birliği. birlikte mücadele et
mesi, bunun nesnel temeJinj oluşturması anlamına 
gelmez. Bu, aynı zamanda, sınıf kardeşinin en temel 
demokratik taleplerini savunma konusunda, Türk iş 
çisinin sonımluluğunun farkına varması gerektiği 
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anlamına da gelir. Sermaye, sadece aynı sömürü ko
şullarında birleştirmez, aynı zamanda farklılıkları 

- ulusal. mezhepseL yöresel, işçi -işsiz vb.- kışkırtır, 

rekabeti ve bölünmeyi de teşvik edip kullanır. Demek 
ki sınıfbilinçli isçi, aynı zamanda, sınıf kardeşinin so

rununa sahip çıkmak, demokrasi sorununu çözmek 
gerektiğinin bilincinde de olmalıdır. Bu hem işçi sını 

fının birliği için, hem acil talepleri ugruna mücadele 
için, hem de stratejik çıkarlarını gerçekleştirebilme 
yeteneğini kazanabilmesi için son derece önemlidir. 

Ancak Prof. Akkaya'nın bu soruna -Kürt sorunu 

için demokrasi mücadelesi- böyle yaklaşmasımn 
"teorik temelleri" vardır ve bu temeller kapitalizmin, 

demokrasinin gelişiminin yanlış değerlendirilmesi 
ne, kapitalizmde ve kapitalistlerde olmayan meziyet
!erin onlara yüklenmesine dayanmaktadır. Akka 
ya· nın kapitalizmi ve demokrasisi görülmedik, duyul
madık bir kapitalizm ve demokrasidiri Aslında böyle 
bir kapitalist demokraside sosyalizm için mücadele 
etmeye de gerek yoktur! Bakalım bu nasıl oluyor? 

' Burjuva demokrasisi' neyin ürünü? 

DTP'ninkapatılması davası üzerine, Evrensel gaze
tesinin "Demokrasi mahkemede" başlığıyla yayınladığı 

yazı dizisine görüş veren Sayın Akkaya'nın demokrasi 
ve kapitalizm konusunda ·· orijinal" fikirleri vardır: 

"Demokrasi erken dönem kapitalizmin gayri meşru 

çocuğudur. Olgunluk döneminde ret etmesi gerekiyordu. 

Bugan çok açık olarak ret ediyor. Demokrasi adına yap~

lanlar bir orta oyunundan başka bir şey değildir. Bu. ne

denle yaşadıgtmı.z zaman diliminde kapitalizmden de

mokrasi. kapitalistlerden demokrat olma~ beklemek 

abesle iştigaldir. Abesle iştigaldir, zira, demokrasi en 

azından ekonomik kaynakların toplumun genel çıkarla

rı doğrultusunda dagttılma~ gerektirir. Ancak, hiçbir 

kapitalist ve hiçbir kapitalist toplum bu temel ilkeye uy

maz. Zira uyarsa, karları düşer, kar alanları daralır, ser

maye birikimi tıkanır!" (agy.) 

Doğrusu insan şaşırmadan edemiyor. Öncelikle 

--. 

Profösörümüz, hiç olmazsa demokrasinin "ekonomik 

kaynakların toplumun genel çıkarları doğrultusunda 

dagıtılması " ile bir ilgisinin olmadığının farkında ol
ması gerekmez miydi? Böylece siyasi bir kategori ile 
ekonomik bir kategori yi birbirine karıştırmaz, kap i
talist demokrasiterin -ki kapitalist toplumlarda bu 
siyasi demokrasi, burjuva demokrasi. anlamına gelir

tarihin hiçbir döneminde -erken dönem kapitaliz
minde de!- böyle bir temel üzerinde yükselmediğini 
hilirdi. "Erken dönem kapitalizminin" amacı kişilerin 

feodal bağımlılığını ortadan kaldırmak, serfi, köylü

yü. 6zgur işçi. yapmaktır. Özgür emekçinin üretim 
araçlarını elinden alır, onu sermayenin hizmetinde 
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ücretli emekçi yapar. "Erken dönem kapitalizminin·· 

demokrasiden anladığı budur. Siyasi demokrasi ise 
işte bu dönemin, yani kapitalizmin serbest rekabet 
döneminin üst yapısıdır. Ancak tek yapısı da değil

dir. Serbest rekabet döneminde ülkelerin durumuna 

göre farklı üst yapılarda -örneğin meşruti monarşi 

vb- olabilir. Burjuva demokrasisi kapitalistlerin ica
dı, onların "demokratlıklarının·· sonucu olarak şe

killenmemiştir. Keskin sınıf mücadelelerinin - önce 
feodal aristokrasiye. sonra işçi sınıfına karşı-, dev
rimierin sonucu şekillenmiş bir politik sistemdir. 

Kısacası yöneten sınıf burjuvazi olsa da, demokrasi 
sınıf mücadelesinin ürünüdür. 

Emperyalizm ise yoğunlaşmış gericilik, demok
rasiyi tümden ortadan kaldırma eğilimi olmasına 
rağmen, bunu bütünüy.le başaramaz . Bazen de de

mokı-asi mali sermayenin. finans kapitalin çıkar la 
rına en uygun yönetim biçimi olarak şekillenebilir. 
Yani "olgunluk dönemi" kapitalizminin. demokra 
siyi "ortadan kaldırdığı iddiası" bütünüyle totoloji 
dir. Emperyalizm çağında da politik demokrasi ola
naklıdır ve yaşayıp yaşamayacağını belirleyecek 
olan da sınıf mücadelesidir. Eğer bir ülkede söz, 
basın, örgütlenme hakkı. yani temel hak ve özgür
lükler varsa, bunun anlamı, bir demokratik zemi

nin varlığıdır. Bu tür bir demokrasi de. ne mali ser
mayenin aşırı karlar vurmasına, ne işçilerin aşırı 

sömürülmesine. ne de halkın çoğunluğunun açlık 

ve sefaletiçerisinde yaşamasına engel degildir. De
mokrasi, tekelci kapitalizmin hizmetine koşulmuş
tur ve mali sermaye. istediklerini özgürce yerine 
getirebilir. "Küreselleşme, globalizm" çağında uygu
!anan da işte bu "demokrasidir'·. Genel olarak de
mokrasiye Akkaya'nın yakı ştırdığı anlamı yükle

mek, de.ı:ıokrasiyi hiç de hak etmedigi bir yerden 
yüceltmek. işçi ve emekçi halk arasında demokrasi 
konusunda pembe hayal ler yaymak -kaynakların 

toplumun genel çıkarlar ma göre dağıtılması gibi
anlamına gelir. Peki ama Prof. Akkaya tam tersini 
kanıtlamaya çalışmıyor muydu? Ama işte, objektif 

olarak düştügü konum tam da budur. 

Sınıf bilinci n e re den, nasıl e dinilecek? 

Yok eğer bütün bunlardan değil de halk demokra
sisinden bahsediliyorsa. onun da koşullan bellidir. 
Yani ben devlet memurlarını, ınilis görevlilerini. ha
kimleri vb. seçimle iş başına getirip, istediğim zaman 
görevden alabilmeliyim deniliyorsa, buraya varma 
nın koşulu da eski düzeni bir devrim yoluyla yıkmak

tır. Bunun da, kapitalizmi henüz bütünüyle tasfiye et-
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memiş olsa da, burjuva demokrasisiyle, kapitalizmle 
bir ilgisi bulunmamaktadır. Akkaya, her şeyi birbiri
ne katıştırmış, hayali bir kapitalizm ve demokrasi 
anlayışını savunurken, Kürt sorununu, Kürtlerin en 

temel demokratik haklarını inkar eden bir platforma 
savrulmuştur. Kürt sorununun demokrasi içerisinde 

çözümünün. Kürtlere Türklerin kullandığı hakların 
tanınmasından, eşit hakların saglanmasından geçti

ğini. bunun da bugün, bir toplumsal devrim gerçek
leşmeden de olanaklı olduğunu anlamak çok mu zor? 

Örneğin birden fazla resmi dilin kullamldığı devlet
lerin varlığı kesin ve yeterli kanıt değil mi? 

Peki ama bu anlayış , sadece Kürtlerin demokrasi 
istemlerinin mi karşısındadır? Hayır. bu yaklaşım ve 
mantık, niyetlerden bağımsız olarak. işçilerin daha 
iyi ücret ve sosyal hak mücadelesinin de karşısında
dır! Onları "bir ta.s çorba için değil. yeni bir dünya iste

meye ··keskin ve parlak ama boş sözlerle çağırır! De

mek ki bu yaklaşırnın Samsuni u ve Batmanlı işçilere, 

"' ücretler ve sosyal haklar için mucadeleyi boş verin, sos

yalizm için mücadele edin ·• gibisinden bir kestirme ci 
söylemin ötesinde diyebileceği hiçbir şey yoktur. Da
hası var; kadın sorununa ilişkin talepler öne sürülüp 
mücadele yürütülm.eyecek, öğrenciler parasız ve de
mokratik eğitim, özerk ve demokratik üniversite is
temeyecek, bağımsızlık için, demokratik hak ve öz
gürlükler için mücadele yürütmeye gerek kalmaya
cak, yürütülen mücadele de küçümsenecektir! 

SayınAkkaya'nın aklına hiç gelmez mi; mücadele 
etmeyen insanlar sosyalizme nasıl ulaşacak, sınıf 

mücadelesine, toplumsal. ulusal mücadelelere gir
meyen. demokrasi içi n mücadele etmeyen bir işçi sı 
nıfı eğitimini nerede tamamlayacak? Profösör, sınıf 
bilinci için işçileri, gençleri ve Kürtleri kendi kürsü
sünde eğitim almaya çağırıyorsa, o zaman ortada 
"yandı gülam keten helva "lık bir durum var demektir. 

Neyse ki hayat ve mücadele başka türlü cereyan 
ediyor. İşçi ve emekçiler ve özellikle de Kürtler kü
çünısenmeyecek bir politik deneyim edinmişlerdir. 
Ayakları yere basmayan böylesi "solculukları" kolay
ca ayırt edebilecek olgunluga sahiptirler. 

Sözün özü ise şudur: Bugün Kürt sorununun de

mokratik çözümü için mücadele etmeyen işçi. emek
çi ve gencin, bu sorunun "kökıa çı5zama" için müca
dele etmesini beklemek, politik mücadelelerle değil . 

masa başı kurgusallıklarıyla uğraşan teorisizmin 
fantezileridir. Gerçek hayat ise, bu kurgusal-teorik 

çerçevelere uymak zorunluluğu duymuyor ne yazık 
ki! Dinamiktir ve aksi örneklerin geçerliliğini kanıt
lamaktadır. ~ 
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Platforma Ah an te u hersa kurdan 

TAYİP TEMEL. 
-----------------------------------

kim. le arteş nahele. Lewre 
pişti ku mc serokomari bi 
dest xist em e ve meseleye hel 
bikin." 

Li tu deveren cihane tu 

pirsgirek beyi muxataben 
wan nebatine çareserkirin fı 
beyi kesen ku ew pirsgirek 
aniye rojeve alozt nchaliye 
bidawikirin. Le ev bi qasi 30 
salan e Tirkiye bi hemu dest
hilatdari u rayedaren xwe 
dixwaze PKK' e tune b ike fı bi 
vi rengi pirsgireka kurd çare
ser bike. ango ji hole rake. 
Geh pirsgireke weki mesele
yeke terare bi nav dikin fı 

dibejin; tu pirsgireka wan bi 
gele i."Urd re nin e, geh j1 çi 
hişk u çi ter hemuyan didin 
her deve dasa xwe a bizmara 
inkar ü tunekirine di dile gele 
kurd de diçinin. 

~~ ~~ 
...cı""' ~ 

Pişti ku beşeke giring a 
kurdan bi van hileyan xapand 
n denge wan girt. li her dere 
got ku ne DTP le AKP nunere 
gele kurd e. Pesnen xwc dan 
ku 75 pariementeren wan en 
kurd hene. DTP weki aligire 
terare bi nav kir n ew sucdar 
kir ku bi tene 21 pariemen
teren we hene. Partiyeke ku 
imzeya xwe avetiye bin tezke
reya ku dibe serlema kuştina 
kurdan li her dere !di
a kir b.'ll ew e nunere gele 
kurd. Heta di Parlementoya 
Ewropaye de axivin u xwe w e 
ki nuneren gele kurd :ılan ki 
rin. Le qet belısa benda hil 
bijartine ya ku peşiyc li her 
temsila kuı·dan digire neki 
ri n. 

Hemu cihan dizane ku 
pirsgirekeke siyasi yan ji ya 
çan di ya geleke bi w i mileti re 
te çareserkirin. Beguınan ne 
m.imkiı.n e ku hemü e ndamen 
qewmeke ben berhevkirin fi 

yek bi yek nerina wan be 
standin ü lewre ji nüner. 
peşeng, rihsipi ü mezinen 
wan gelan muxatab in. Le 
dive neye jibirkirin ku ew 
kesen ku wi geli tercih kirine 
O iradeya xwe tesl1mi wan ki
riye dikarin bibin muxatab. 

l PLA\~0 

Abaııt Platformu 
"KÜRT AÇlLlMI" Y_\P ACAK(TI!) 

Le zihniyeta serdest dix
waze di hemü wari de hibe 
muxatah fi heke di vi wari de bi ser neket ji dixwa1e 
muxatahan ji ew bi xwe diyar bike. Bele mirov bi re
heti dikare beje ku hikumeta AKP'e ji rojahatiye ser 
desthilatdariye n heta niha ve politikaye dimeşine. 

Ewil Erdogan rabü ü got; "Ez soz didim ku e7 e 
pirsgireka kurd çareser b iki m fi ev pirsgirek mesele
ya min e ji." Erdogan her wiha rabü bi dengeki bilind 
-wiha got: ··Ez dixwazim pirsgireka kurd çareser bi-

• Gerinendeye Cişt1 yf> Weşan~ ye rojnameya Azadi ya Welaı 

Wisa bü ku edi saziyen 
weki Yekitiya Ewropaye ü 
Amerikaye ji bawer kir ku 
AKP dikare nüneriya kurda n 
b ike. 

Xwediyen van derewan 
dest pe kirin ku di her qade 
de kurden xwe biafirinin. Di 

_,..........,....._..__. ve çarçoveye de Platforma 
Abante du caran biryar da ku 

civinen xwe li Amede çebike le nekari pek bine. Bi 
bineeta pirsgireken ewlehiye hene ev civina ku de li 
Amede pek bihata hate betalkirin. 

Gel omeselebi tene ewlehl bü? 
Beguman di rewşeke ku li ser kurdanagir d ibare. 

de kurd pe >...-..veş nebin ku beyi wan li ser wan niqaş be 
kirin. Jixwe şer u pevçunan di kfuahiya dile kurdan 
de eşeke mezin peyda kiriyc. Her operasyon ü eriş 
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parçeyeke dile kurdan bi xwe re dibe. Le disa bi salan 

e ku kurdan di miting. cejn u Newrozan de daxwaza 

xwe O nuneren xwe deklere k:irine. 

Kurd li hemberi listik u komploye edi gelek hi ş

yar in. Bi taybeli jt ertşen ideolojik, çan dt u civaki edi 

baş dibinin. Kurd edi qebnl nakin ku guren di poste 

berxan de li bajaren Kurdistane lotikan bavejin. 

Lewre ji kurdan hewldana Civinen Abante yen ku 

dixwestin li Amede pek binin welô parçeyeke kon

septa 'şen~ topyekan' nirxandin. Arınanca esasi ya 

van civ1nan ji hineke ev bU. 

Binerin ka çawa bi awayeki zelal u alen i li ser axa 

kurdan heqarete li wan dikin? 

Weqfa Çandil Hunere ya Amede beri çend rojan 

hate avakirin. Nave we ye kurt ji DKSV ye. Taybeliyen 

balkeş a ve saziye heye. Ev sazi bi piştgiriya Walitiya 

Amede O Cemaeta Fetullah Gulen hatiye avak:irin. 

D isa serokatiya we elewiyeke kurd d ike. Her wiha c w 

kes jinek e. Ev kes niviskaru helbestvan BejanMatur 

e. Malhata Ma tur jiMereşe ye u di b er doza gele kurd 

de gel ek bedel dane. Heta li gori idiayan dema Bej an 

Matur xwendevan büye ew ji ji her nasnameya X'.ve O 

xebaten xwe careke hatiye binçavkirin. iba ew di 

segoşeya dewlet, A.KP ü Fetullah Gulen de te ü diçe. 

De ma mirov li endam u reveberen ve saıiye meze 

dike. arınanca demezirandina we pir eşkere dibine. 

J i her ku serokatiya duyemin ji cigireki waliye Amede 

dike. Ew cigir ji Ahmet Aydin e ku desthilatdariya 

A.KP' e ew tayin kiribo cihe Şaredare So re Abdullah 

Demirbaş e ku ji peywire hatibü dürxistin de. 

Li Amede te xwestin ku xebaten çandi ii huned 

ben meşandin. Le ya rast e ew e ku tişten bi Platfor

ma Abante nehatine kirin, de bi ve saziye ben k:irin. 

Arınanca ve saziye ew e ku kategoriyeke nu ya kurdan 

çebike. Bi nave altematifbune kurdan adapteyi siste 

mainkare ya bi nave 'biratiya oli' bike. 

Dive be zanin ku tu kurd ne li hemberi we ye ku 

saziyeke çand1 u h un eri li Amed e neye vekirin. Le yek 

ji hunermenden kurd, saziyen sivil u siyasi yen kurd 

dinava ve xebate de cih nagire. Bi zanebUn je dur ha 

tiye girtin. Heta hin kurden kedikiri ji bi zanebUn 

xistine nava ve xebate ü peyama; 'Em parezvanen 

çanda kurdan e' didin. Xebaten we ji bi awayeki ne 

penı meşandin. 

Eşkere ye ku nerazibüna kurdana li diji civ1nen 

nepeni yen ku arınanca wan afirandina 'kurden spi' 

ne, ji her van sedeman e. Dive A.KP ü derdoren we 

dest ji nünertiya kurdan herdin o li rol ı1 m1syonen 

X'.ve yen esası bineri n. Ma ne mafe kurdan e ku ew bi 

xwe nuneren xwe di yar bikin? tt 
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Cezaevinde Kürtçe edebiyat 

VECDI ERBAY -------

Aram Yayınlan'nın ıstegı üzerine, 2004 yılında. "Şiir: 

Görülmüştür" adlı bir kitap hazırlamıştım. Kıtapta yer alan 

şiirler, yayınevıne cezaevınden gönderilmış dosyalardan 

seçılmıştı. Kitabı hazırlamak bir bakıma kolaydı, çünkü 

dosyalar hazır verilmişti bana ve bunlann içinden şiırler 

seçecektım. Ama zor tarafı da vardı: Şiirleri yazanlar po

lıtik nedenıerle cezaevındeydiler ve dosyalardaki şiırler 

dag koşullannı, çatışmalan, ışkenceyı, tutsak olmayı. özle

mı anlatıyordu. Bu şı irlen yazaniann bır kısmı. şı ıre dair bır 

arayış içinde degildi, sadece yaşadıklannı , düşündüklennı, 

düşledıklenni aktarma istegi ile kalemi eline almıştı Bu bi 

le şiirlen degerlendınrken güçlük çekmeme neden ol

muştu. 

Sonunda 47 şaınn şiirleri yer aldı krtapta (bır de "im

zasız şi irler" vardı, bunlar ıç ın ayn bir bölüm oluşturul

muştu). Hazırladıgım seçkıde yer alan şairlerden bazılan 

(Salih Agaç, Fatma Sönmez. Özgür Tüzün ve birkaç isım 

daha) şiirlerini kıtaplaştırdı daha sonra. 

Söz konusu 47 şaınn kaçı cezaevıne düşmeden önce 

de şıir yazıyordu, bilemem. Şiir bilgilerinı cezaevı koşulla

nnda ne kadar gelıştirdiler, ne kadar gelıştirmek ıstediler, 

bunu da bılemem. Ama bu 47 şairin tamamı. bir "Kürtlük 

bi lı nci" taşıyordu ve bu nedenle cezaevindeydiler. Pekı bu 

şairterin kaçı Kürtçe şiır yazacak kadar Kürt dıli çalıştı? 

"Şıir: Görülmüştür" kıtabın ı hazırlarken bu benzer soru

lan daha yüksek sesle sorar olmuştum. 

Kürtçe yazmak ve bir örnek 

Ama bu sorulara dogru cevap vermek çok zor. Dışa

nda gözlemlenen sorun, belkı, ıçeride de benzer şekilde 

yaşanıyordur. KUrtler, Kürt polıtıkacılar dahil, Kürtçeyı 

günlük hayatın geneline yayabilmiş degiller. Hal böyle 

olunca cezaevinde Türkçe şiirlenn, öykülenn. romaniann 

yazılması kaçın ılmaz gibı görünüyor. Yoksa, herkesin, hem 

politikacılann hem de yazar ve şaırlenn Falma Savcı'nın 

tavnnı göstermesı gerekıyor. On yıl hapıs yatan Fatma 
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Savcı, kendısiyle yapılan bir söyleşıde, "Cezaevinde uzun 

bır süre Türkçeyı yasakladım kendıme, Künçemı ılerletıp 'Yi 

yazıp okuyabılınceye kadar" demışti. Kürtçe yazdıgı şiir ki

taplannın gördügü ılgıde, sanınm bu ınatçı ve çalışkan tu

tumunun payı bir haylidir. 

Kürtçe yazabitmek ıçin, bu dıl ın inceliklenne, olanakla

nna, ruhuna vakıf olmak gerekiyor kuşkusuz. Ama dışan

dakl pratik hayat buna çok olanak tanımıyor ne yazık ki. 

Cezaevınde bunu olanaklı kılmak mümkün mü? Türkı

ye'dekı cezaevlennın koşullan düşünüldügünde iyımser 

olmak ıçin yeterli gerekçeler göremıyor insan. Ama öte 

yanda, ömek olarak Fatma Savcı'nın tavn var. Fatma Sav

cı Kürtçe egıtım veren bir okulda okumadı, onun elinın al

tında kı Kürtçe kaynaklar daha çok degıldi. O halde, bıraz 

daha fazla özen ve ısrar gerekıyor. 

Cezaevlennden her zaman bır Nazım Hikmet çıkmaz 

Ama bu cezaevlennden ıyı şaırlenn çıkamayacagı anlamı

na da gelmiyor. Türkçe şiırde bunun çok sayıda örnekle

n var. Cezaeviyle tanışan Kürtlerin Kürtçe yazılmış ıyi şiir

ler, ıyi romanlar, ıyi öyküler yazması da muhtemeldir, kı 

sayılan çok olmasa da zaten yazıyorlar. 

Bır tespıtte bulunmak gerekırse şunu söylemek müm

kün: Çagdaş Kürtçe edebıyat cezaevınde degil, sürgünde 

boy verdi. sürgünde gelışip serpildi. Ve bu edebıyal. ıçe

ndeki lerden önce dışandaki Kürtlerle buluştu, önce on

larda bır karşılık buldu. Son yıllarda önemlı kıtaplar yayım

layan Kawa Nemır, L.al L.aleş, irfan Am7da, Yaqop Tiler

meni, Arjen Ari, Berken Bereh, Dilaver Zeraq, Şener Öz

men. Miran janbar ve digerleri bu edebiyatı bır adım da

ha ileri taşıdılar. Bu yazariann kitapıan, Kürtçe yazmayı 

düşünen herkes ıçın bır ilham kaynagı nitelıgindedır, dıye 

düşünüyorum. 

Olanaksızlıktan olanak yaratmak ... 

Cezaevındekiler ıçın de öyle Cezaevindekıler dışan

dakılenn Kürt edebıyatı ve dıl bınkimini dogru degerlen-
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dinp sadece deneyimlerinı yazsalar devasa bir Kürtçe 

edebiyat külliyatı çıkacaktır ortaya. 

Tarih, cezaevlerinde sısteme direnmenin, bılinci kö

reltme çabasına itiraz etmenin, olanaksızlıklardan olanak

lar yaratmanın mümkün olduguna tanıklık etmiştir. 

Musa Anter cezaevinde Kürtçe sözlük hazırlarnıştı yıl

lar önce. Cezaevınde yatan ve yazmaya meyılli torunlan

na da bu dılde edebiyat ürünleri yazmak görevı düşüyor. 

"Görev" demışken, degınmeden geçmemek gerekı

yor. Kürtçe edebiyatın yapılabilmesı için, bu dilde yazmak 

konusunda ısrar edenlenn, özellikle gençlerin motivasyo

na ihtiyaç duydugu çok açık. 90'1ı yıllarda yayımlanan ve 

bir okul işlevi gören Rewşen gibi dergilere ıhtiyaç duyu

yorlar. Zor koşullarda ayakta durmaya çalışan yayınevleri 

desteklenmelı, kitaplan dagrtılmalı, tanrtıimalı ve okuyucu-

(, ı r 1 , _ ı 1 •ı U 1 1 r 1 ı 1\ r ı ı 1 ' 

ya ulaşması saglanmalı. Avrupa'da 1 6 yıldır düzenlenen 

Hüseyın Çelebi Edebiyat Etkınligi'nın benzen, ömegin Di

yarbakır'da yapılmalı (Hüseyın Çelebı Edebiyat Etkınligi'ne 

her yıl cezaevlennden hem Kürtçe hem de Türkçe yüz

lerce şiır ve öykü gönderiliyor. Üniversite ögrencilerinin 

emekleriyle düzenlenen etkinliklerden bırine jüri üyesi 

olarak katıldıgım ıçin biliyorum.) 

Yazının başında. Aram Yayınlan ıçin hazırladıgım ki

taptan ve kıtabı hazırlarken sordugum bazı sorulardan 

söz etmiştim. O zaman sordugum sorulardan bınni, şim

di yenıden soruyorum: Neden cezaevlennden gelen 

Kürtçe ürünlerden Kürtçe şiir seçkısi ya da öykü seçkisi 

yayımlanmıyor? Bu türden bır seçki, cezaevlerinde Kürtçe 

edebiyatın yapılması içın kışkırtıc ı o lmaz mı? 

Piraniya niviskaren kurd 

di girtigehan re derhas hune 

\ .\ 1 ı \ ı o 1 ( .\ ~ 

Wejeya kurd qedera wejevane x:we dijl, wejevan qe

dera welate x:we . .. 
Ew zimane ku giyan d ide weıeya kurd, di bın pişaftine

ke bi sistematik de roı bi roı. ji her ali ve Cı bi her pergale 

-ji dibistanan bıgıre heta radyo, televiZyon Cı hwd te pi

şaftın. Ev pişaftin, her roj x:wlna wcıeya kurd dimije Cı ba

zara we kesat dike, we ji pıştgıı1 o teşwlqan bepar dike. 

O ji aliyekT dın ve bı peşketına teknolojiye O bıçOkbO

na dinyaye re, ku berhemeke weıeyl dı yek carek de bi 

dehan ziman cap dibe O pe re li hemO dınyaye bela di

be, lı aliyekT din j1 parçebOna berheman di navbera zara

vayen kurd de ku ji hev he behay O guman ın. 

Werhasil dıgel hemO mercen neyin!, wejeya kurd lro 

di nav hewildaneke jlndar O peşketinT de ye. 

Dema em dTroka wejeya kurd didin ber çaven x:we, 

demen peşketinen we dı demen desthilatdariya mlrrtıyan 

O aramiya Kurdistane de çebOye. Wekl mlnak. mlrltiya 

Baban, Soran, Botan O mlritiya Şerefxan di nav xwe de 

gelek weıe o weıevan welidandine. 

Her çiqas lro wejeya kurd x:wediye ew derfeten rew

şa dema mlritiyan nebe Ji. wekT me li ıor got, dıgel hemT 

mercen neyin!, bi helbest çlrok, roman, ezmOn. werger, 

şano O sinemaya x:we di nav wejeya clhane de cihe x:we 

digire. 

Tro qala peşketina wejeya kurd ger be kirin beguman 

ev bi tekaşina neteweyı ve gıredayl ye. Lewre ev tekaşina 

neteweyl li her devere helecanek x:we li ser civate heye. 

W eki te zanin lingekT tekoşina neteweyi j7 gırtlgeh ın. 
Di nav entelektueliya kurd ev ling xwedT ciheke gııing e. 

Piranıya niviskaren kurd di girtlgehan re derbas bOne. Hi

nek Jı wan lı girtlgehe dest bi nivise kırine O dema derke

tine jr domandıne, hinek jl pişfı ku ı i girtigehe derketine 

dest bi nıvise kirine O he Ji dinivisin. Le ev kes giraniya 

xwe danine ser nivlsen teon"'k an jl poli'tlk. Yen wejeyl ji 
nivlsine hene; ev jl wekT yen din bi lırki nivlsine. Ji ber ve 

yeke linga girtlgehe di wejeya kurdT de kem o lewaz e. 
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Modern Kürt edebiyatı 

sürgün ve zindanda gelişiyor 

İRFAN BABAOCLU 

Zindan ve edebıyat birbirine zıt ikı kavram gibi duru

yor. 

Zindan karanlıgı, tutsaklıgı. hayatı ve aşkı karartmayı. 

umutlan kuşatmayı. beyinleıi köreitmeyi ifade eder. Zin

dan sahıpleri buralara sadece ınsanın bedeni degil aklını, 

beynini ve duygulannı da hapsetmek ısterler. Bu amaca 

ulaşmak için de tutsaklan yeşilden, havadan, yıldızlardan. 

canlılardan ne kadar uzak tutsalar, ne kadar kitaptan, ka

grttan, kalemden uzak tutsalar o kadar hedeflerine ulaş

mayı var sayarlar. Insanı zindan duvanna benzetrnek ister

ler. kaba-saba. nem ve rutubetli, pis kokan renksiz duvar

lara . .. Duvar insana, onun duygu ve düşüncesıne. ruhu

na ve sonuçta da varlıgına dönük bir sistem olarak durur. 

Bazen bu duvar muhalifleri fiziki olarak yok eden bir alan 

olur. Bazen de duygu ve düşünceyi entmeye dönük bir 

tehdit olur. 

Duvann ıçinde kuşatılmış bulunan insan da duvann. 

aynı anlamda zindanın bu özelligıne karşı güçlü bir dire

niş i çı nde olur ve olmalıdır da. Edebiyat. burada var olma

nın, direnişin ve onurun gerçekleşme olanagını sunuyor 

zindandaki tutukluya. Duvar ımgesinde somutlanan insa

na ve onun degerlenne karşı örülen sısteme karşı, edebi

yat ınsanca direnmenin adı oluyor zındanda. 

Edebiyat. tutsaga ınsani varoluşunu haykırma olanagı 

degildir sadece; aynı zamanda tutsak ya da tutuklu. zın

danda bulunuşunun nedenine bagl ı olarak, gelecege 

uzanmak, gelecekteki yaşamı öngörmek ve yeniden üret

mek için edebıyata sanlır. 

Zindana s ıgmayan edebiyat 

Zindan edebıyatı veya zindandaki edebıyat ile ülkenin 

içinde bulundugu sosyal, siyasal durum baglantılıdır. Içe

riye alınan muhalif düşünce burada üretimini ve çogaltı

mını edebıyat ile sürdürür. Bundandır ki gerek dünya öl

çeginde. gerekse Türkiye de zindanlar bir çok yazar, şaır. 

öykücü ve romancı, kısaca edebiyatç:ı çıkarmıştır. Bır çok 

ünlü yazar, ilk eserleri nı ya da pek çok ünlü eserlerıni zın

danda yazmıştır. 

Geçmişten günümüze bakarsak bu konuda zengin 

bir tablo ile karş ılaşınz. Yusuf peygamber. Gazalı, Pir Sul

tan, Şinasi, Nazım Hikmet. Necıp Fazı!. Faruk Nafız. Saba-
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hattın Alı. Kemal Tahır. Orhan Kemal. Can Yücel gıbi ya

zar, sanatçı ve düşünürler zindanda bu edebiyatı yarat

mış ve yaşatmışlardır. Bu edebiyat sadece zindanın dört 

duvarianna özgü, orada kalan bir edebiyat degil dogrudan 

dogruya ülkenin ve o dilin edebiyatının bir parças ıdır. Bu

radan hareketle diyoruz ki zından edebiyatı soyut. top

lumla ve halkla bagı olmayan bir edebiyat degı l toplumu 

en canlı halkasından tutan, çözümleyen bir edebiyattır. 

Bazılan "zindan edebiyatı", ya da "hapıshane edebiya

ti" diye küçümsese de özünde bu edebiyat ülkenin ede

biyatı ile, dilı ile özdeşleşen bir edebiyattır. Dolayısıyla bu 

negatif yaklaşımiara karşın zindan edebiyatı kendısine ko

nulan sınırlan aştı. Örülen kalıplara sıgmayarak ülkenin 

edebiyatı ile bırleşti. 

Son yirmı beş yılda Türkiye zindanlanndaki edebiyat 

da takdıre şayandır. Çok zor koşullar altında, 12 eylül fa

şızminın yarattıgı koşullarda zindana atılan on binlerce 

devnmcı, genç, aydın ve sanatçı buralarda edebiyat çalış

malannı dırenişin bir aracı olarak benimsedıler. Yaşadıkla

nnı edebi eserlerle anlattılar. Bazen çıg l ıklann ı . bazen se

vinçlerini dizelere döktüler, bazen de uzun uzun roman 

ve öykülerle yaşamı yeniden ürettiler. 

Ve asında hem yaşadılar hem yazdılar. 

Yaşamak ve yazmak son dönem zindan edebiyatının 

temel molıvasyonunu oluşturdu. En dogalı da budur. 

Toplumdan, yaşamdan ve yaşanmış! ıkiardan soyut bir 

edebiyat tarihin süzgecinden geçememiştır. Ama yaşamın 

acı ve sevinçli yanı ile yogrulmuş bir edebiyat mutlaka ta

rihe kalıcı ızler bırakmışt ır. 

Zindan ve edebiyat olgulan en çok Türkiye ortamın

da hayat buluyor. Dogusuyla batısıy la Türkıye zindanlan 

devnmsel yükselişin engellenmeye çalışıldıgı alanlar ol

muştur. Baskının yogunlugu, hapishanede kalınan yıliann 

uzunlugu, inançlı ve kararlı duruşun varlıgı zindanda ede

biyatı geliştiren bır nesnel durum olmuştur. 

Zindan edebıyatı direnç üretır. Insan ı duvarlara inat 

canlı bır yaşam içine çeker. Bugün binlerce tutsak kendi

lerini, ideolojilerini. umut ve özlemlerini yaratma ve yaşat

ma eylemi içinde edebiyatın sonsuz olanaklann ı kullanır

lar. Z indan duvarlannı ka ldınp ülkedeki toplumsal varlık 

ve mücadele ıle dogrudan bir bag kuran zindan edebıya-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tı bu özellıkleri ıle çok geçmeden adındaki zından sıfatını 

atarak ülke edebiyatını n, halk edebıyatının ve o halkın di

linin, edebiyatının bır parçası olur. 

Zindan ve Kürt edebiyatı 

Zındanda Kürt edebıyatın ın da azımsanmayacak ölçü

de geliştı ri ldigine tanık oluyoruz. Kürtçe dilınin güzelligı , ş ı

ıre yatkın lirikligin ı keşfeden tutsaklar bu dili edebı eserle

re yansrtmasını bılmiş lerdir. Bugün belki bu eserler yeteri 

olgunluga ulaşamasa da gelecek vaat eden eserlerd ı r. 

Burada şu saptamayı da yapmak durumundayız. Kla

sık Kürt edebıyatı, modem Kürt edebiyat. ı ç ın zengin bır 

Zindan ne baxe ıiyane ye ku mırov ı~ pcyam bıgıri, ne 

gul ıstan G rozMna rengin e ku tu helbestan je biçini. Aso

yeke be reng G tabloyeke bı miı e. Ku xeyalen miroven 

dı gırtigehe de ji kevir G hesin xurtir nebın , nikarin ji mi

rine derbas bıbin. ı i mirine nzgar bibın . W e mirin birceke 

ase be lı peşiya wan xeyalan. Loma dibejim di zı ndane de. 

afırandın zehmet e. Kes~ dı zindane de, ji şerten ku mi

rev bikare biafııine dür e. Lewre ew ji hılbeıine qut e. Bı 

taybeti jl ji jiyana hi lbeıina maöı bepar e. Armanca cezeye 

ku hatiye dayin jl ev yek e: Ku mırov bı tena sere xwe, be 

ııyan. be hilbeıin, be afırand ın bihele. Dı cihaneke vala de 

hepıs bıke. Ev yek ji li ser hemi afırandina mirov bandor 

dike. Lewra jiyaneke gele.ki bı slnorkiıi, qadeke geleki teng 

e zından. Jiyaneke d?tbar tuneye li hole. Kesen gırtl di na

va ve neyinıya hilbeıine de div.e qewete bide hiş, giyan ü 

hesten xwe. Encax bi ve riye dikare xwe bıgihijlne ıiyane

ke zınöı, nava hilberin O hebüne. 

GirtT, j bo ku bıJI. ı i bo ku wekl mıroveke/i pak bıka

re bıji, b ı heza giyan o hestan xeyale xwe mezın dıke. 

Deste xeyalen xwe dıreı. basken wan mezin, emre wan 

direı dike. Bı nya hış O dile xwe, ı iyane ber bi xwe ve kaş 

dike, öıwaren zindane ku kujere hemi xeyal G heviya ye, 

tune dike. Girti bi ve heza xwe ya meıi O hestiyaıi zinda

na ku tene mirine peşkeş dike red dike O xwe bı şaxe ji

yana derve ve zemt dike. Re G rebaza redkirina v~ mı

rine, bi her cu re. şeweye weje G hunere mımkün dibe. Li 

zındanen Tırkıyeye, ıı ber ku derfeten girtiyan geleki kem 

ın , nikarin bi gelek beşen huneıi re eleqedar bibin. Loma 

kaynak sunuyor. Ancak modem Kürt edebıyatı , bugün 

Kürtlerin ıçinde bulundugu durum geregı ya zindanda ya 

da sürgünde geliştiriirnek durumunda kalıyor. Sürgün ve 

zindan burada aynı anlama gelmektedir. Her iki yerde de 

ülkeden uzak. yabancı ülkeler ve kapalı duvarlar söz ko

nusudur. Ama imgenin gücü dilın zenginligi ı le birleşince 

edebıyatın gelişmesı kaçınılmaz olur. 

Sonuç olarak şunu ifade etmek isteriz ki zindan ede

biyatı, ya da z ındanda geliştirilen edebiyatı bir direniş ede

biyatı olarak kabul etmek. sahiplenmek ve eleştirel des

tekieric katkılar sunmak ve geliştirmek gerekmektedir. 

ırfanwe/at@jıormail.com 

girtl pıraniya xwe bi weıey~ re eleqedar dibin G nivlse di

nivlsin. Li zindane her cureye nivlse te nivlsin; roman, çi

rol<. helbest, fabl, gotar ü hwd. Rojname ten derxistin O 

her kes li gor Mza xwe O bikerhatina xwe beşdar dibe. 

Lı gor tecrubeya ku me kurden Bakur, bi taybeti qa

la tecrubeya nifşe me ye pişti salen 1990i dikim. O hel

bet bi taybetir, qala jiyana me jinan dıkim. Hema hema 

her girtiyeke dınıvisl. Yen ku xwendin ü nivlsandina wan 

tune bO, ew fer dibOn O kare wan e peşi dibü nivlsandin. 

T aybetiya zindane ew e ku ne weki derve ye. kesen ni

viskar O yen ne niviskar tune ne. Bı wext re, dı demen 

direı de, kesen ku we bememen baş biafırinin, diyar dı

bin, derdıkevin hole. Peşketin edi giredayi kesan, daxwaz 

G xebata wan e. Le ev yek zede ne pirsgirek e. ya gıting 

ku be nivlsln G dinyayeke derveyi zindane be ava kirin. 

Her kes hewl d ide binivlse, her girti bi şeweyeki nivise re 

mijOI dibe. NiVıs dibe dirikek ku xwe jı berstika jiyane 

bemede, dibe lavlavkek ku xwe ıi gewde heyate neqeti

ne. Nivls dıbe basken girtıyan , jı bo xwe ji ser saıi, beren

gl O mitina li we qade ve biqevizinin O herin li dehlen jı 

yane deynin. Nivis dibe deriyeki ku gırti vebin dinyayen 

derveyi öıwaran, derveyi sinoran. O nivls dibe sedema ku 

gırti di hundıre xwe de, bingehe cihaneke xweşik biafın

nin, jıyane bışopin i n O xwe parçeyek ji mirovatiye biblnin. 

Gelek berhem beri çap bibin winda bOn 

Ez bi xwe li heşt girtigehan mam. Ez hewl didim qala 

tecrubeya jinen heşt gırtigehan bikim. )inen girti yen ku 
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ne dinıvisin gelek7 k~m bün. O ıınen ne dinıvisin ıi. teqez 

problemen wan hebün, weki nexweşi ü hwd. Hinckan ıi 

wan çlrok, hınekan helbest hinekan fabl, hınekan jl go

taren pir baş dınivisin. Hinekan rojnıvis dinıVısin. Hınckan 

xwe lı wergere diqewimand Cı rasti ne xırab bün werge

ra wan. Hevıya mın mezın bO ku we gelek )i wan hevalen 

jın weki nıVıskaren baş cıyeki xwe lı ve qada weıeye çebı

kın. Hınekan ji wan dosyayen helbestan amade kınn. hı

nekan destan, hınekan dosyayen çirokan amade kirin, hı

nekan çiroken geiM O p~kenok bemev dikmn ü weki 

dosya dışandın derve ku ben çap kırin. Ji ber gelek sede

man astengi derketın O ji van bememan tene yek dü ber

hem hatine çap kınn. Mıxabın kes O sazıyen ku xwecfi 1 

bememen gırtiyan, bı taybetl yen ıınen gırti derkevın tu

nebün o yan ıi geleki kem bün, yen hebün ji ıı bedeneti

yan gazın dıkinn. O ew dosyayen heyi, gel ek ıe wında di 

bOn, bi awayeki tune dibOn. Di legeıin. operasyon, sevk 

O mişextıyan de berze dıbOn. Nıviskaren wan beheVı di

bOn O xeyalen ku we roıeke bememen wan ben çap kı

nn kem dibün. 

Li derve sazi li berheman xwedi derneketin 

Dixwazim beıim ku, li zındane jınan niVısi. Bememen 

ku afırandın çi qas baş O çı qas kem bün, ev miıara mu

naqeşeyeke dın e. Le ıinan li zındane nivisin. Xwe bı nı-

Son dönemlerde "hapishane edebwat/' söylemı çok 

kullanılır olmaya başladı. mahsus mahal dergısıne gelen 

yazılarda da bazen rastlıyorum. 

Oysa "hopıshane edeb1yati", farklı, dar anlamlarda an

laşılabilecek bir adlandırma. Edebiyat. hapıshane gibı sınır

lı bir mekana sıgdınlamaz. Hapishane, olsa olsa edebiyat 

alanının sonsuz genişligınden bir konu alanı alabilır ancak. 

Edebiyat, sadece hapıshaneden degıl, dünyadan daha bü

yük ve sınırsızlıgı olan bır şeydır. Bırakalım edebıyatı, Vıc

tor Hugo, sadece bir kitabın bıle dünyadan daha büyük 
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vise re geleki westandin, xwe geleki bi baske we ye ren

gin gırtın. Gelek daxwaz, gazin ü lava jı sazıyen derve ki

rin ku deste xwe dıreji wan ü bememen wan bikin. Qet 

nebe, bemem~n ku gihiştın saziyan biparezin, winda ne

kin O weki a~iv bıhelın. Le mixabin bi dehan ıi wan dos

yeyan li sazıyan beyi ku ben xwendin winda O telef bOn! 

Bi van helwestan re gelek hevi O daxwazen jınen girtige

han hatın şikandin. Hina Ji ev problemeke mezin e O ber

hemen ıinen ku nıha di zindanan de ne, qimet bi wan 

naye dayin. Hin weşanxane bi salan dosyayan di nav 

desten xwe de dihelın. be bersıv wan di we rewşe de dı

sekininın. J ı ber ku nıviskar nikare rewşa dosyaya xwe baş 

bızane O bışopine nıkare tişteki bıke. Mıxabin ku di nav 

van sazıyan de Ji, tekıti, torp'il geleki gııing ın, niviskara/e 

gırti ıi ya/ye derve heft qati betir zehmetiye dikişine. Em 

hemi dizanın ew niviskara/e li derve ku bememeke xwe 

çap dike dive di nyeke direı O zehmet re dert>as bıbe, icar 

jına nıviskar a di zindane de, d ive dı labirenteke mezin re 

dert>as bıbe, pin caran ji xwe ji ve labirente xelas nake, 

nya derketıne nabine. Eger lekotineke baş be kirin li der

ve O li hundir, we ev rasti pır xweşik derkeve hole. O di 

encame de . em e bi hebOna bi dehan bemem O nıvis

karen ku me nebihistıne bihesin. Bi hevıya ku tiştek wisa 

be kirin O xweditiyek mezıntir li bemem O niviskaren 

jin/mer yen zındane be derketın. 

oldugunu söyler. Çünkü der. kitap maddeye düşünceyı 

de katar. Özgür düşünceyı hapishane gibı dar bır meka

nın sınırlanna hapsetmek mümkün mü'? O halde "hapis

hane edcbwat/' ya oldukça yanlış bir kavramdır, ya da 

yanlış kullan ı lmaktadır. Sanınm sorun hapishanede yazan

Iann ya da hapıshane çıkışlı olaniann yazdıgı metinlere 

ısim konulamamış olmasından kaynaklanıyor. Türkiye ha

pıshane:ennın bu konuda bol, bereketli yazar ve edebi

yatçı çıkarmasının önemli payı var. Hemen akla gelebile

cek büyük isımlerin yazdıklan eserlerden bazılan hapısha-
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ne konuludur. Mesela Orhan Kemal'in '7 2.Koguş' u hapis
haneyi konu alır. Yine Kerim Korcan'ın Tatar Ramazan' 
ve 'Linç' adlı romanlan tamamen hapishane konuludur. 

Üstelik her iki yazar da hapıshanede yazmaya başlamışlar
dır. Her ikı yazara da "haptshane yazan" dıyebı lır mıyiz? 

Diyemeyiz elbette ... 

Nazım Hikmet'in en güzel şiirleri 'Dört Haptshaneden' 
adlı kitapta toplanan şiirlerdir. Ve bu şiırlenn tümünü kal
dıgı hapishanelerde yazmıştır. Yıne Sabahattin Ali'nın 'ha
pishane şarkJst' başlıgıyla yazdıgı şiirler bel kı de en güzel şi

irleridir. Şımdi bu şairleri hapishane şoiri olarak adlandır

mak büyük haksızlık olmaz mı? 

Pekı hapishane konulu şiir, öykü ve romanlan nasıl 

adlandırmamız gerekır? Bu soruya verilecek cevap; 'şey'le

ri adıyla çagırmak gerektigidir. Çünkü burada adı konula

cak tek şey yazannın hapiste kalmış olmasıdır. Hapiste 

kalmanın kendisı zaten bir mahkumıyettır. bır de yazann 
eserinı 'hoptshane edebtyot/ gibı dar bir alana, imgeye 

mahkum etmek, cezalann en büyügü olsa gerek 
mahsus mahat dergisi bu bilinçte oldugu ıçin adını 'ha

pıshane ve edebiyat' dergisi koymaktan çekinmedı. Başın

dan ben hapıshaneyı edebiyatın ıçinde düşünerek çalış

malannı sürdürdü ve sürdürmeye devam edecek 
Hapıshanede yazan mahpuslann sıkıntılarını biliyoruz. 

Ama bu sıkıntılar mahpus yazann yazma nedeni de ol

maktadır. Türkıye hapishanelen yazar çıkarmakta bere
ketlidir derken hapıshanenin özel bir sihnnden bahsetmi

yorum tabı i. Tamamen edebıyatın geniş alanıyla ilgili 

bir şeydir. Yazma ugraşını, kendinı ifade etme biçimi ola
rak tarif edersek mahpus olmuş insan gerç:egı buna çok 

elverişlıdir. Her türlü baskı altında tutulan, kendini ifade 

etme olanagı elinden alınmış insan, dışa açılamayan insan, 
kendi iç ı ne çekilmek zorunda kalır. Işte bu ıçe dönme de

nilen şey içlenmelere yol açar. Mahpus ınsanın yazdıgı 

şiir, öykü ve her türlü edebı metın biraz bu içlenmelerdır. 
Geniş anlamda edebıyatı ya da yazma eyleminı, sözü 

olaniann işı olarak özetlersek. mahpus olmuş insanın 

söyleyecek çok sözü olacagı gerçegi unutulmamalıdır. 

Çünkü o toplumdan dışlandıgı ıçin, kapatıldıgı mekanla 

kavga içindedir. Mahpus oldugu dönem içınde kapatılma

nın getirmiş oldugu yoksulluk ve yoksunluk ifade etme 

araçlanndan mahrum oluşu, mahpustaki yazma ıstegine 
olaganüstü genişlikte bir hayal dünyası sunmaktadır. Insa

nın aleyhine olan her şey hapiste yazan mahpus yazann 

yazma nedenı olmaktadır. Ama tüm bu yazmak iç ın avan

taj gibi gözüken ortamda özgürce, kaygısızca yazmak 
mümkün degildır. Bu nedenle hapiste yazılan her metin. 

yanm metindir; henüz bitmedigi ıçin yanm degildir; kaygı

larla yazıldıgı ıçın yarım metindir. Kaygı korkuyu da içinde 
banndınyor ama korku birçok kaygıdan biri olabilir ancak 

Korku dışsal. kaygı ise içseldir. Dışsal olana tepki, yazana 

bir yazma nedenı yaratırken, ıçse l o lan kaygı , yazanı kö

reltır. Içsel olan kanıksanmış bir dengeeilikle açıklanabilir
ken, dışsal olan geçici bir tutumla açıklanabılir. Buradan 
söylemek istedigım şey şu; sansür korkunun, otosansür 
kaygının sonucudur. Hapiste yazanlar her ikisine de ma

ruz kalıyor. Mahpus da yazan sınırlayan ya da kaygı duy
masına neden olan o kadar şey var ki ... Hapiste yazılan 

her şeyin boşkalan tarafından okunup ıncelendıgini ve on

dan sonra dışan gönderildiginı bılmem vurgulamarn gere
kıyar mu? 

Şu boşkolon dedigım ise oldukça tıtiz çalışan mektup 

okuma ve mektup inceleme komısyonlandır ... Bu komis
yonlara takılmadan gıdip gelen yazılar yazılmasa da yazın 

dünyasından pek bir şey eksilmezdı. 1990 sonrası hapıs

hane kuşagının yazın ve edebiyat alanında nrtelikli ürünler 
verememesi bu anlatmaya çalıştıgım nedenlerle ılgı lıdir. 

Sonuç olarak bu konuda dıyecegim şey hapiste yaza

nın maruz kaldıgı sansür yani dışsal dedigım şey yazanlan 
daha çok yazmaya iterken. kaygılardan kaynaklı içsel ne

denler dedigım otosansür ise yazanı etkısiz bırakarak ye
teneklerinin önünü almaktadır. Yazann asıl yazmak istedı

gi şeyleri yazdırtmamaktadır. Oysa her türlü yazınsal ve 

düşünsel üretim bagımsız düşünmeyı gerektınr ... 
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Romana girtiyeki azadiye 

HELiM YOstv 

Romanek O girtiyek: 

Dema te ü diqewıme, miletek Ji xewek e xapTnok ü 

direJ radibe ser piyan ü lı azadiya xwe dıgere, qir ü qiya

met bi her dere dikeve O her kese xwedi zanTn O xwedi 

hest dixwaze, kem zede, tev li berxwedana diji jiholera

kinn O tunebüne tiştekT bıke. Di qonaxen wısa dirakl de, 

di nav pelen berxwedana miletekJ de, mirov bi hemO cu

re ü rengan tevlihev dibın ü yek xwestek wan digihine 

hev, ew ji, bı yek peyve, azadi ye. 

Dı nav kurdan de, di van salen dawıye de, bı bilind

bOna hawara ç:iyayen bılind re, xort ü keçen kurdan, bi 

hemü rengen xwe, xwestın ve haware be bersiv nehelin. 

Di nav wan de xwendekaren hemü beşen zanıste, huner

mend ü niviskar ji hebün. Yek Ji wanen niviskar ku niha dı 

gir-Ugeheke Tirkiyeye de ye Menaf Osman e. M. Osman 

Ji rojavaye Kurdistane ye. di şer de dil hatiye girtın Cı sı h O 

şeş sal ceza le hatine birin. 

Nivisen penOsa Menaf Osman e girti dikaribOn hesin 

ü tanbuna zindan O girtTgehan derbas bike O wekJ roman 

bigihije ber desten me. 

Şer O w~je: 

Ev zedeyi bist salan e ku lı welate kurdan şerekJ zeh

met O dijwar heye. Di vi şeri de bı hezaran büyer, qewı

mandinen heıayi nivisandine, rOdanen nO ü guhertinen 

kOr di dile civake de sere xwe rakinn e. Eger em di pen

cereya nivlsandina wejeyi re li ve mijare binenn, we nir

xandinen cuda derkevin. Ji tunebOna tu tişte heJay'f gotine 

dest pe dike, we hetanl bı hebOna bememen mezın O 

nemir zencira van nirxandınan direj bibe. Dıbe jT ku rastT 

di navbera van her du nirxandinan de bicihbüyi be. Dı ve 

der bare de her dem pirseke şaş te kirin, pırseke ku na

veroka we bı vi rengi te ristın, ç:ima romanen mezin en 

weki ve büyera mezın di jiyana kurdan de demakevin. Di 

baweriya min de beramberiyeke wisa mırov dajo ber 

dergehen bersiven şaş. Eger mirov xwin, ked, xwedan O 

tekaşina gıyan O bedenen bi hezaren mırovan O bedelen 

wan en mezin bıde beramber pirtOkeke, bedadiyek me

zin di der heqe her du aliyan de te hale. Ji lew re dive 

pırs ji nekevin gerineka tevlıheviye ku bı awayekT ji awa

yan şenmezarkırin O biç:Okxıstina nıviskaran O bememen 

wan bi xwe re tine. Ji ber ve pırsa ku ez dixwazim di ve 

der bare de bikim ji giredayi ç:arç:oveya rasteqine ya 

wejeye ye, da ku em nekevin wi cıhe ku mirov tiştekT ı i 
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weıeye bixwaze o weje nikare bike Cı je naye xwestin ji 

ku we role bilize. 

Menaf Osman O romana wi: 

Eger em hınekJ din nezike mijara xwe bibın, we hOrbi

ni me baıo ber pırsa li rewşa bememen ku di van bist sa

lan de li ser vi şeri hatine nivisandin. Dibe ku ji dervey'f ta

qeta min be ku ez dimenekT gişti O zelal bidim, jı ber ku ez 

di der bare hemO bememan de ne xwedi agahıyen berfi

rehim, le di sinare agahdariyen xwe de ez dikanm bale bik

şinim ber bı yek ıi baştirin nimOneye van bememan O bi 

taybet7, di ware romane de. Romana ku bı tesadufi' kete 

deste mın O nave xwedıye we di nav qelebalixa gotar O 

malperen internete de naye ditın. Romana "Gire şeran" e 

O niviskare we Menaf Osman e. Ev roman di sala 2003'yan 

de, di nav Weşanen Arame de li Stenbole, derketiye. Di 

der bare xwediye romane de tu agahi di pırtOke de neha

tine nivisandın. Roman ji 435 rüpelan pek te. Roman li ser 

jiyana şervanen kurd e ku zedey'f bist salan e li ç:iyayen Kur

dıstane şerekT aloz dimeşinın. Gava nave romane li ber 

çaven min ket bala min ç:O ser wan nivlsen siloganik O yen 

ji kOrahiya giyan O rihe miravan dür. Bı xwendina romane 

re hedi hedi ew gumanen ku nave romane bi mırov re 

ç:edikin li ber ave diçın Cı xwendevan xwe dibine ku ew li 

hember nivlskarekJ wisa ye ku di kare xwe de serwext e O 

di daketına nav kGrahiya meji ü rihen kesen romane de 

xwedi serboriyeke ter tiji ye. Her wisa di gerandina tayen 

ten ık en ku tevne romaneke direj dihOne de, xwedi tiliyi n 

sivik O hostayiyeke ye. Ji bilizimane romane ku bi bOyeran 

re be lıkumandın diherike O dOri lisk O mecazen giran diç:e. 

Wisa xuya ye ku nıviskar bi xwe di hanandina rewş, tev

ger, atmosfer O nakokiyen psikolojik en kesen romana xwe 

heta dawiye serdest e. Bawenyek wisa bi mirov re ç:edike 

ku ew qala beşekJ ıi serboreya xwe ya di şer de dike, le bi 

awayeki ku deste xwe dafıne ser detayen biç:Oç:ik O tenik 

en hundire şervanan. Balkeş e ku niviskar xwe berdaye Wı 

alıye tan ıi meji ü gıyane şervanan ku carinan şerekJ mezin 

dı navbera gotin O kinnen wan de ç:edıbe, cama ji ronahiye 

daveje ser wi şere di navbera bir ü bawenyen siyasi yen 

kesen xwe de ku li hember hewcedariyen wan yen nhi O 

cesedi dıbın kelemen dijwar. Nıviskar, ne bi ç:aven sıyasi, 

bele bi ç:aven wejeyi' kesen romane ku hemO ji der O do

ra wi ne ji me re peşkeş kirine. Ji bo ez direJ nekim, di ware 

nivisandina 1 romana şer 1 de, mırov li ber nimOneyekl ser-
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kefti G heıayi ye. Wisa Ji ev roman bawen dide mırov, ku 

mirov li ber niviskareki kureli serkefti G bi hez e. 

Encam: 

Wisa xuyaye ku mirov nıkare şert G mercan ıi bo afı
randina bememen wejeyi destnişan bike. Dibe ku male

ke genm, fıreh G xweş bıbe cihe afırandina weıeyeke bi-

Zindan denince birçogumuzun aklına işkence, tecnt. 
açlık grevleri, hak ihlali en gelır. Bunların hepsi dogru ve ne 
utanç: vericidir ki; yaşatılan bu hak ıhlallerine, her gün bır 
yenı si ekleniyor... Son yıllarda zindanlarda yaşananlar 12 
Eylül'ü aratmıyor. Mılrtanzm her gün yeni yenı yöntemler
le, zındanlardaki muhaliflere, insansızlaştınma polıtikalannı 
üretiyor ve uyguluyor... Zindan polrtikalan yıllardır hiç 
degişmiyor . .. 

Bizim gıbi ülkelerde özgürlük kavramı geliştırilmedigi 

ve gelıştirilmek ıstenmedigı ıçın. dışanda olmanın da. içe
nde olmaktan hiç: bir farkı yok aslında. Sürekli sızı tek tip 
yönetmek ısteyen bır sıstem var ve biz o sıstemın yarat
tıgı duvann bu tarafındayız. Ya duvann digertarafında ka
lanlar? Yani zindanlar ve oradaki ınsanlar? .. . 

Duvann bu tarafındakı bizler ne kadar empati kuru
yoruz diger tarafta kalanlarla? Onlann sesini. ç:ıglıklannı ne 
kadar duyuyoruz, ya ~a duymak istiyoruz? 

O ınsanlar, süreklı seslerinı bize ulaştınmaya çalışıyor
lar. Duyarlı olanlanmız bu sese kulak venmeye çabalıyor, 
fakat cılız kalıyoruz. Şu bir gerçek ki; son yıllarda zindan
lar tamamen gündemimizden çıkmış, eski duyarlılıgımızı 

yitinmiş durumdayız. Durum böyle olunca, toplumsal mu
halefet de gelişmeyince, zindanlarda hala korkunç şeyler 
yaşanıyor. 

Hepımizin. zındanlarla gerek içerden, gerekse de dı
şandan bir bagımız vardır. Benim zindanlarla tanışıklıgım 

çocukluguma dayanır. Kayıp çocukluk yıllan ... Her görüş 
günü, en güzel elbiselenmızı giyer, okul tatiline de denk 
gelmişse, elimizde kamelerle itile. kakıla girerdik cezaev
lerine. Sevdikleri m izi ziyaret ederdi k. gülen yüzlerimizle ... 

Gazetecilik yapmaya, yazı yazmaya başladıgım günler
den bugüne. zındanlardan mektuplar alınm. Hepsı de 
dünyanın, bölgenin sosyal, sıyasal. ekonomik. kültürel de
gerlendınmeleri, insana ve topluma aıt görüş ve önenler 
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lind, wisa Ji zındaneke tan, gırtigeheke teng dikare bıbe 

cihe weıeyeke asofıreh G xwedi asteke bilind. Li welate 

kurdan ji, ji bo niviskariya kurdi, yan zindanen biçCık Cı ta

n. mina ci he ku Menaf Osman te de ye, hene yan ji zin

danen fıreh in, yen ku gardiyanen wan serokomar G se

rokdewletın G jı her ali de bı paşguhkınn. diımınahi. feqir

ti G beçarebOne dorpeçkinne. 

içeren mektuplar. Ben de vicdanımın sesini dinleyerek bu 
mektuplann hiç: binnı yanrtsız bırakmıyorum. 

' !çeriden' beslenen ürünler 

Cezaevindeki siyasi tutsaklann hepsi sıyasal düşünce
lerinden dolayı oradalar. Onların siyasal duruşlarını ve ı ra

delerini anlatmayacagım, şüphesiz degerlıdir ve anlamlı

dır; burada anlatmaya çal ışacagım daha çok onlann ede
biyata olan ilgılen .. . 

Cezaevındeki insaniann edebiyatla olan ılışkileri nasıl? 
Onlann üretmiş oldugu eserler dışanda nasıl kabul görü
yor? Son yıllarda cezaevinde üretılen edebiyat. kendinı 

nasıl var ediyor? .. 

Şu bir gerçektir kı; yazar yazma eylemi sırasında ken
di "hapishanesinin" zaten içındedir. Bu yazma eylemi zi
hınsel bır hapishane olabilecegı gibi yazılan ürüne baglı 
olarak da aynı zamanda me~nsal bir hapishanedir. Yaz
mak azap zikndir çünkü. Bir yazar. yazı yazdıgı sürece in
ziva sürecindedır. Dışanda akıp gıden hayattan, bu haya
tın reel zamanından ve me~nından kopmuş, yazdıgı dün
yanın zamanı ve mekanı içindedir ve o ruh haliyle yaşar. 
yazmaya çalıştıgı sürece bu böyledir .. . 

Içende de, yaşadıklan tüm hak ıhlallerine ragmen, me
kansal darl ıga ve tüm imkansızlıga ragmen. şiir, öykü, ro
man yazabiiiyorlar ve içlerinde gerçekten bu ışi iyi yapan 
insanlar var. 

Hapishanelerdeki yazımsal çalışmalar yeni degil, çok 
öncelere dayanıyor. Seksenli yıllara baktıgımız zaman, 
orada çıkan yazılar daha çok. tutsakların eylem ve dıreniş

lerinı anlatan yazılardı. bu da önemlı ama edebiyat sanat 
ve estetik degeri de içerir ... 

Seksenlı yıllarda zındanlarda başlayan yazımsal çalış

malar dışandaki insanlar tarafından degerlendiriliyor ve 
destekleniyordu. Cezaevinde yazmaya başlayanlar, dışan 
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çıktıktan sonra da yazmaya devam ettiler ve içlerinden iyi 

yazarlar ve ıyi şairler de çıktı. O yazıların çogu 'içerden' 

besleniyordu. 

Çezaevfennın ötede beri bır okul oldugu söylenir. Bu

nunla aniatılmak istenen, tutsagın bol zamanının olmuş ol

ması ve daha çok kendini okumaya vermiş olmasıysa, çok 

da dogru degıldır bugün ıçın. Bu durum ellili, altmışlı yıllar 

ıçin geçerli olabılir ama sekseni i, daksani ı yıllar ve hatta gü

nümüzde cezaevleri için geçerlı mıdir acaba? Agır koşullar 

ve her şeye ragmen süren bir direnişin tutsak üzenndekı 

etkıleri elbette kı yazın çalışmalanna da yansıyor. Onlann 

yaşadıklan kitaplara sıgmayacak yogunlukta Zindan onlan 

dışandakl hayattan koparmadı aksine daha çok bagladı. 

12 Eylül'ün yenik 'birey'i! 

Yıllardır zindanlarda yazımsal çalışmalann sürecini ta

kip ettigımızde, politik yansırna lann yanı sıra, bır ıç hesap

laşma, özeleştın mekanizmasının yazıya yansıması da gö

rüldü... Gerek. geçmişte yaşanan yanlışlar, gerekse de 

yaşadıklannı fazlasıyla içselleştiremediklerinden, bu ro

manlara da yansıdı. Kımı romanlarda bireysellık fazlas ı ı le 

vurgulandı. Ancak bu durum, sadece 12 Eylül sürecınde 

cezaevinde üretilen bir durum degildi. O dönemlerde dı

şanda yazılan. üretilen edebiyatın ana konu ekseni de bu 

bireysellik ekseniydı. Kısaca, bir sapma içınde üretmişler

dir edebiyatlannı. teslim olmuş insanın hayat içindeki ça

resizligi yansımıştır o dönemde ki bazı eserlere ... 

Gözden kaçınlan ya da bilerek görmezden gelinen 

şey şuydu: o dönemde direnenler ya da direnme arzusu 

ıçinde olanlar adeta "enayi" gibi görülüyordu. Bu tama

men insanın zihnı olarak kendine ya da bir dönem içinde

ki kendıne yabancılaşmasıydı. 

O yıllarda yaşanan bu "içe dönüş" sadece yazıya degil, 

sanata da yansımıştır. O dönem yapılan filmlerde de bu

nu görebılınz. Bireyi esas alan. oldukça "bohem'' filmler

di. 
1980 öncesi sosyal. siyasal durum sanat ve edebiyat 

alanında bır kesinti yarattıysa da. sonrası çıkan eserler bir 

canlılıga sebep olmuştur. 

Cezaevlen bugüne kadar hep sıyasal gündem madde

sı olarak toplumsal bellekte yer ettı. Oysa duvann öte yü

zünde kendi ıç sesini arayan yüzlerce edebiyata ilgisi olan 

insanlar var. 1 2 Eylül yıkımı önemli bir edebiyat kuşagı ya

rattı hapishane lerde. Toplumun ölü topragının serpildigı, 

karabasan günlerinde. cezaevınde üretılen olumlu anlam

da edebiyata katkısı olan bir çok şiir ömegı var ömegin. 

Cezaevınde iyı roman çok çıkmadı belki. Peki sadece 

cezaevinde mi? Dışanda da pek iyi roman yazı lamadı o 

dönemde. Yazılan şeylenn ve roman dıye yayınlanan 

eserlerin çogu vasattı. 
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Öykü yazan tutsaklar. şüphesiz ülkedeki. siyasal. sos

yal. kültürel çalkantılardan elbette kı etkilenmiştir ve bes

lenmiştır. Çagın tanıklıgın ı yapaniann bundan etkilenmesi 

mümkündür, bu da dogal olarak aniann eserlerine yansır. 

Doksanlı yıllarda ise ülkemizde savaşın çirlkınligi, kızgın

lıgı her bakımdan hissediliyordu. cezaevleri tıpkı 12 Eylül gi

bi dolup taşıyordu. Doksan! ı yıliann zindanlan daha çok. di

li, kimligi yasak. Kürt devrimci ve yurtsevertennden oluşu

yordu. Yaşanan vahşet cezaevlerine de yansıyordu ve ya

zımsal çalışmalan hem duygusal. hem ruhsal olarak engelli

yordu, yaşanan travma aniann yazımsal yanlannı gelıştıre

miyordu. Kürtçe düşünüyorlardı ama Türlkçe yazmak zo

rundaydılar, bu da dogal olarak cezaevinde Kürt edebiyatı

nı gelıştiremedi ... Bugün hala Kürtçe yazmalan yasak. nice 

Kürtçe öykü ve şiir zulalardan çıkmayı bekliyor ... 

1990'1ı yıliann sonuna gelindıginde. uzun yıllar yazım

sal anlamda ses soluk duyulmadı zindanlardan. Milita

rizm. nice genci çıkarıp almıştı aramızdan. Onların yaşadı

gı travmalan n ızleri şüphesız derin olacak ve o ızler sürek

li onlara hatırlatılacak 

2000'1i yıllar ise savaşın biraz olsun dinmesi sonucu. 

zindanlarda yazımsal çalışmalann başladıgı yıllardır. Şüphe

siz öncesi vardır ama yogunluklu olarak bu yıllara dayanır. 

Mapus, edebiyat yapmasın mı? 

Şımdiye kadar zindanlarda bırçok kitap kaleme alındı: 

ınceleme, makale. anı-anlatım, deneme ve roman yazıldı. 

Zindanlara ve orada yaşanan lara ilişkin bilgilenmemiz açı

sından bu çabaların her binnin ayn bır yeri ve degen var

dır. Türleri ve ıçeriksel örgülen, taşıdıklan amaçla beraber. 

ne olursa olsun. sosyolojik çalışma için bunlar çok önem

li bilgilerdir. 

Hatta bırçogu kalem kagıt bulamadan kaldıklan hüc

relerde tasarladılar yazacaklarını ve kagıtsız, kalemsiz kafa

lannda yazıp. çizdiler ... 

Şımdi ise durum çok farklı, cezaevindeki insanlar artık 

bır estetik algı ve begeniye sahipler. Entelektüel yönleri 

gelışkin insanlar. bol bol okumuş, romanı, sanatı bilen in

sanlar. Ve şunun çok iyi farkındalar, iyi edebıyat öncelikle 

disiplinli bır çalışma ve yogunlaşma ile gelişebilir. Sonrası 

teknik şeylerdir. Bu bakımdan bugün cezaevinde üretilen 

edebiyat. genellikle emek verilmiş çalışmalar ve estetik 

yönden önemli ürünlerdir. 

Türkiye'de muhalıf olanlann. ınsan haklan savunucula

nnın, aydınların yolu mutlaka cezaevınden. gözaltından, 

sürgünden geçer, bu kaçını lmazdır. O yüzden zindanlar

da yaşananlan. zindanlarda üretilenleri görmemezlikten 

gelmek anti-demokratik bir davranıştır. 

Son zamanlarda dışandaki ınsaniann cezaevindeki ya-
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zımsal çalışmalara ilişkın büyük bir önyargısı var. Hatta bi

raz ileriye giderek yazayım, "otursun/ar s1yaset yapsınlar, 

edebiyat on/ann IŞI degil" dıyenler bile var Bu yargı çok 

tehlıkelid ır. 

Edebiyatı lekelleştırebilir miyız? Edebiyalı yapanların, 

bellı sosyal statüden gelen ı nsanlar nıı olması gerekiyor? .. 

Şimdiye dek sanatın ya da edebiyatın mutlak tanımı 

üzennden bir anlaşmaya vantabıimiş degıldır. Çünkü bır 

kavramın anlamını bilmek. kavramın işaret ettıgı bütün 

şeylerin sahıp oldugu ortak özellıgi bilmek demek degı l, 

kavramı yennde kullanmak ve işaret ettigı şeylen tanımak 

demektir. 

Boşuna dememışler, "söz uçar. yazı kalır'' diye. Yazı 

tarihın tanıkl ıgını yapanların, bu ışi yazarak belgelemesıdir. 

Bu yüzden zındanlardaki bu yönlü çalışmalar degerlıdi r, 

aniann ürettıklen eserlerı degerlendırmemiz gerektigini 

düşünüyorum. 12 Eylül vahşetı yıllardır yazılıyor. çiziliyor, 

ne kadar yazılsa da bıtmez. Doksan lı yıllar da yenı yeni ya

zılmaya, çızılmeye başlandı ve o vahşet de yazılarak bit

mez. 

Türkiye'de 'd ışandaki' edebıyat neyse, 'içeride' üretı

len edebıyat da o demektır Şu an zindanlarda agırl ıklı 
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Kürt tutsaklar var ve kendi dillerinde edebiyat yapmak is

t iyorlar. Fakat günümüz Türkıye'sınde hala Kürtleıın dili, 

kültürü yasak, hala gazetelen, dergıteri engellenıyor. Ya

zımsal anlamda dışarıdan beslenemediklen ıçin de. kendi 

üretımten de gün yüzüne yeten kadar ç:ıkamıyor. Çünkü 

zındanlardakı Kürtçe üretimlenn dışan ile paylaşılması ya

sak. nasıl ki dışanda Kürtçe yayın yapan dergiler, gazete

ler her gün kapatılıyorsa ... 

Sonuç olarak. belli tarz akım ve yönelimler var edebi

yatta, bunlar ıçeriye de yansıyor. dışanya da. Birbırlerin i 

et ki leyen bır süreç bu, aynca Türkiye de romanda. şiirde. 

varlık nedeninı yanı esasen olması gereken nirengi nokta

sını yıtirmeye çoktan başlamış bır ratada devam ediyor. 

Buna karşın edebiyatın nırengısinin farkında olanlar ve bu 

yönde ezelden bendir devam eden o büyük edebiyat da

mannda yol almaya çalışanlar da hem içeride, hem dışa

nda var. Dışansı ve içerisı bırbırini besler, üretilen bu 

eserler toplumla buluştugu ve toplumun sahip çıktıgı sü

rece can bulur. 

esrocıftci2005@yohoo.com 

• Diyarname 
Nu çe 
Çan d 

H ev peyvfn 
Çapemen i 

Serbest Hay ji diyare xwe hebin, nôçeyen xwe 

ji Diyarnameye bixwinin 

www .diyarname.com 
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Foto-nuçe 

Kliba hefteye 

Tii'OJ 37 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Yazar Selahattin Bulut: 

Kürt edebiyatı 

biraz da ~ dert aniatma' çabasıdır 
Türkıye 'de Kürt yazar ve edebiyatçılannm önemsenecek 

bir kismmın ya cezaevinde başlayan bır yazarlık serüvenine 
tanıklık ediyonız. Bu dunımu nasıl açıklama/ı? 

Bence siyasal nedenlerle cezaevine girenierin önce
sinden bir okumuşlugu, birikımı de vardır. Cezaevine gir
meden önce belli bir düzeydedir. Yani okuma açısından, 

yazma açısından bel lı bir düzeye gelmiş bir insandır. Oku
mak için, okuduklannı anlamak için, düşündüklerini, gör
düklenni yazıya dökebilmek için tam hazır olmasa bile, o 
konuda yetişkın biridir. 

Cezaevinde yıllarca kalan bu genç - her ne kadar ba
zı dönemlerde hiç okuma imkanı, fırsatı bularnasa da- ış

kencenin yapılmadıgı ya da kıtapiann içeriye alınabildıgi 
dönemlerde, büyük bir açlıkla okumakta, yine büyük bir 
açlıkla yazmak istemektedir. Her ne kadar yazdıklannı ce
zaevi nden direkt olarak dışanya gönderemiyorsa da bazı 
şifrelerle, baz ı kısacık notlarla mektuplar şeklinde dışanya 
çıkartıyor. Dışan çıktıgında ıse bu mektuplardaki küçük 
notlar üzerinde çalışıp bunlan şiir, hikaye, roman ya da bir 
araştırma-ınceleme kitabına dönüştürebiliyor. 

Bir insan birçok şeyi yaşadıktan sonra cezaevine gin
yor ve cezaevinde de birçok şey yaşıyor ve çıktıktan son
ra adeta "duruluyor". Çalkantılı , dalgalı bir suyun durul
ması gibi. Insan, böyle zamanlannda, yani su duruldugun
da daha rahat, daha sakın, daha olgunca yazabiliyor, yaz
mak istiyor. 

Yıne bır diger etken de cezaevine giren ınsanın dü
şüncelerini devam ettırme ihtiyacıdır. Bunu nasıl yapacak? 
Koguştaki arkadaşlanyla konuşacak. Imkanı varsa görüşe 
gelen akrabalanyla, arkadaşlanyla konuşacak. Ama bu yet
miyor. Kendisini, dünyasını ıfade edebilecek başka bir ze
min anyor. Bu da ancak yazıyla olabiliyor ... 

Özellıkle 12 Eylül dönemınde o kadar çok şey yaşandı 
kı. Dıyarbakir cezaevinde aramızda konuştugumuzda diyor
duk kı, dışanda bunlan anlatsak, abartıyorsun ya da bu ka
dar yalan olmaz diyecekler. Hatta "biz de binbirimıze anlatı
nz'' diye espri yapıyorduk. Bunlann yazılmak istenmesinin 
bir sebebi de budur: o dönemde neler yaşandı, bir bellek 
oluşsun, bunlar insanlara aktanlsın , insanlar bunu bilsin, 
unutmasın ... Diyarbakır'da yaşananlar şi ire, hikayeye, roma
na yansıdı. Anı şeklinde yazıld ı. Zira, yaşanan büyük bir vah
şetın unutulması, o vahşeti yaşayanlar için ayn bir acıdır. 
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Mesela üç yıl okumak. yazışmak. mektuplaşmak yasak
tı . Bazen bayramlarda idare tarafından koguşlara tebrik 
kartlan dagıtılırdı. Aılelerine herkes birer bayram kartı 

gönderebilir diye. O kartiann hepsinde bir tank. tankın 
üzerinde bir mehmetçik. tanka dikilmiş bir bayrak. .. Biz dı
şandakı ailelenmıze, 12 Eylül döneminde, Diyarbakır ce
zaevinden bayramda idarenin seç:tigi tanklı, askerli, bay
raldı tebrik kartlan gönderiyorduk. o da bir ı ki cümle. Hiç 
birşey ima etmedigirniz bir iki cümle ... Yani iyi oldugumu
zu yazabilecegimiz bir ikı cümle ... Dışandan gelen tebrik 
kartlan da öyleydi. Çok iyi hatırlıyorum . Eniştem bir teb
rik kartı göndermışti. Yine bir tank. tankın uzun bir boru
su, üzerinde bir mehmetçik. elinde bir bayrak. Eniştem 
kartın arkasında bilmedigi Türkçesiyle şöyle yazmıştı: "Se
lahattin bır an önce tahliye olmanı tavsiye ediyonım. ·~ Arka
daşlarla çok gü lmüştük buna. Üç yıldan sonra biz tebrik 
kartlannı seçebildik. Cezaevi aras ı mektuplar, dışanya 

gönderdigirniz mektuplar genelde uzun olurdu. Dışanda

kı ailelerimızı, arkadaşlanmızı tembihliyorduk; gönderdigi
rniz mektuplan saklayın diye. Daha sonra dışanya çıktıgı

mızda o mektuplarda yazdıgımız notlardan hareketle her
kes bir şeyler yazmaya başladı. 

Siz cezaevi serüveninizi nasıl yansıttmız edebiyata? 
Diyarbakır cezaevinde yatan ve ç ıktıktan sonra Diyar

bakır'da faili meçhul cınayete kurban giden Hafız Akde
mir arkadaşımız üzerine ikı kıtap hazırladım. Bu iki kitapta 
Hafız Akdemir'in yazılan, benım yazı lanm ve birbirimize 
gönderdigirniz tebrik kartlan ve mektuplar vardı. Çıktık
tan sonra bunlan derledim toparladım. Birinci kitap Gü/ü
şün Özgürlügümdür, ikincı kitap Öz/emin Gül Sureti ismıyle 
çıktı. Daha sonra iki Kürtçe hikaye kitabım çıktı. Birinci kı
tap Bihuşta Laf ısmiyle çıktı. Bu kıtapta on hıkaye yer alı
yor. 12 Eylül öncesi, 12 Eylül dönemi ınsaniann yaşadıkla
n, insaniann korkulan, insaniann yerinden yurdundan edi
lı şleri, köylerinden çıkmak zorunda kalışlan, büyük bir 
cografyanın yangın haline dönüştürülmesi... Hikayelerin 
hemen hepsı bu korkular, kaçışlar üzerine yazılmıştır. 

Kürtçe ikinci hikaye kitabımda ise yıne 12 Eylül dönemin
de Diyarbakır Cezaevi'nde kalmış, jehat ismınde içerde 
hadım edılmiş bır gencın 1 O yıl yattıgı cezaevinden çıktık
tan sonraki hayatını anlattım. 
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Bu anlattJkJannız üzerinden, bu süreci yaşoyan edebıyat

çılann eserlerinın ortak bir temasındon bahsetmek mümkün 

müdür? 

12 Eylül'ün Kürtler üzerinde büyük bir etkisi oldu. Sa

dece cezaevinden bahsetmiyoruz. O cezaevlerinden yak

laşık 20-25 bın ınsan geçti. Ama dışandaki bütün insanlar 

o süreçten etkilendi. 25 bin insanın dışandaki aileleri, ak

rabalan yüzbinleri buluyor. Bu insanlar cezaevlerin ın kapı

lannda yıllarca hakaret, işkence gördüler. Dışanda içeride

ki çocuklannı desteklemek için açlık grevlenne gittiler, 

hatta zaman zaman kaldıklan şehirlerde kalamaz duruma 

geldiler, yer degıştirdiler. 12 Eylül sadece cezaevi degildir. 

Bence dışandaki yansımalan da çok önemlı. Ki yazanlar 

sadece cezaevinde olup bitenleri yazarsa orda gördügü 

işkenceyı an latır. Bunun insan ruhu, psikolojisi üzennde 

bıraktıgı etkıyi, dışandaki insaniann yaşadıklan, onlann 

ruhlannda bıraktıgı etkiyi, bütün o travmayı anlatmak or

tak temadır diyebiliriz. Bütün Kürt yazarlarda, muhakak 

rastlarsınız bu temaya Bir hikayesinde. bir şiirinde, bir ro

manında ... Yani unutmak. kaçmak istese bile. o günleri hıç 

yazmak istemese de kenarda köşede bir şeye rastlıyor

sun. Çünkü o tema. yazdınyor kendinı yazara 

Bu yönlü çalışma/ann, çaba/ann edebı aç1dan yeterlilik

leri - eksiiden nelerdir? 

Kürt edebiyatı kavgalardır, mücadeledir, gelenekiere 

karşı başkaldı ndır, devletle bır çatışmadır, cehaletle bir ça

tışmadır. Kürt edebiyatı hep eziyet. hep işkence, hep yok

sulluk. Çok eskiden yazılmış bir destana bile bakıyorsun, 

bırbirini seven i kı gencin bırb ınne kavuşamamalan. Kimler 

yüzünden kavuşamamışlandı r, oradakı beyler yüzünden. 

Bırb irleri nı kaç ırmışlar ya da kaçırma teşebbüsleri yine zin

dan la sonuçlanmış. Kürt dengbeı leri, yine Kürt aşiretlen 

arasındaki kan davalannı, çatışmalan şarkı, türkü şeklınde 

dillendirmişler. Yıllarca Kürtler aşiret kavgalannın şarkılan

nı . klamlannı dinlemişler. 

Daha sonrakı hikaye ve romanlarda da, yine devlet 

baskısıdır, cezaevleridir, köy baskınlandır, yasaklamalardır. 

Ister istemez bır Kürt insanın ın bütün hücrelerine bu nü

fuz edince, birşey konuştugunda ya da yazdıgında ıster is

temez konulan, temalan bunlar oluyor. 

Peki bahsettiginiz bu eserler yazddtkton sonra yeterince 

ilgi görüyor mu? 

Bu eserlenn çogu ya da bır kısmı Kürtçe yazı l ıyor. 

Kürtçe de Türkiye'de egitim dıli olmadıgı için. Kürt çocuk

lan, gençleri kendi dillerinden uzaklaştınlarak büyüyorlar. 

Kendı dilinden uzaklaşarak büyüyen bir Kürt genci Kürtçe 

yazı lmış bir hikayeyi, bir romanı, krtabı okuyamıyor. Bu 

nedenle yazılaniann çogu fazla alıcı bulamıyor. Fakat ya

zanlar da bunu ısrarla Kürtçe yazıyorlar. Bu dilin tekrar ye

şermesi, gündelik hayatta tekrar kullanılabilir hale getı ril 

mesi yani Kürtçenin kaybolmaması ugruna Kürtçe yazıyor 

ve Kürtçe okuyucu bulmaya çalış ıyorlar. 

Kürt edebıyatı biraz da "dert anlatma" çabasından 

doguyor diyebilirim. Hangi yazan okursak okuyalım kendi 

dertlerini. köyünün dertlerini ya da genış olarak o bölge

nin dertlerini buluyoruz. Keşke bu türden dertler olmasa 

ya da az olsa da Kürt yazarlan, edebıyatçılan da başka ko

nulara yönelebilseler. Fakat baskı ve sıkıntılar o kadar yo

gun ki, edebiyatçı da ondan kaçınarnıyer ve başka konu 

ve ternalara yönelemiyor. 
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A A 

HEWT BIRAYI U JU WAYE 

M. ALi IşiK 
-----------------

Roje ju dewe ra gele çenay şone bir, şone koliyan. 
Çenay koliyane xo dane are ü bine ju dara muriyc de 
nişene ro ke b1na xo bicerene. 

Hcto ju ra bina xo ce ne (1 he to bin ra k1 mabene XO 

de micul bene. Xaftla vcng kuno ra juye! Le kes ne 
vengi neceno xo ser. Her çtye ke uca tedc ebe serebe 
biraane xo sond wanene. vane. ''Mi tiz nekerdo!'' 

Xezal e. waya hewt birayan k1 sond wanena le weki 
kes bi sonde aye bawer nebeno. Çunke heyani a roje 
X eza le nezana ke hcwt biraye aye este. N aye ra k1 eb e 
serba birayan e xo ne, ebe ziyar ı1 diyaran son d wane
na. Nayc ra ki kes bi sonde aye bawer nebeno. 

Çunke Xezale hona ke doman biya birayii aye şi bi 
xeribi ı1 welatane d fır1 de xebetiyene. Maya aye fı piye 
aye ki qet roje ci ra neva ke biraye to este yan çin c. 
Wexto ke çenaye dewe bir de ebe sereye biarayane xo 
so nd wanene. Xezal c k1 ebe ziyar fı diyara n so nd w en
dibi. Çenaye dewe ki ebe sonde aye bawer nebene. 

Xezal c çar çimi berbena yena çeye. Hesiri zey şili 
ya w'isart sirotane aye ro xelesine ra. Maya aye çenaya 
xo kaleka xo de dana ronişt ene. V ana: 

40 Ttroı 

- Ti çira berbena kewa min. kami to ra se va? 
Xezale biyaytna ke bir de biya, tede hurdi-hurdt 

maya xo re qisey kerdi fı va: 
- Ez coka berbena daye! 
Maya aye sereye aye kerd qevsinge xo ı1 pore aye 

paçi kerd. Va: 
Xczala mini Ti ke hona doman biya, hewt biraye 

to teJ..-itı şiy xeribiyc de filan sfıke de xebetene. A roje 
ra heyarıl ewroyi inan ma re pere ruşnene le welô ma 
re mektube yan ki xebere neruşnene. Aye ra ki ez ı1 pi
ye to inan ra miradiyayime, ma coka to ra heyan1 roca 
ewroyi qal u behse inan nekerd. Ma biraye to çira çin 
e! Ti ewro ra cwro waya hewt birayan a. Xezala mi! 

N aye ser o taye reng fı rı1çik ame ri ye Xezal e fı key
fan ra taye berkeni biye. 

Roja bine şodir Xezale tewdire xo dt fı kewte ray, 
tekite şiye suka ke biraye aye tede manene. 

Çever kerd ya u kewte zere. Niyada ke kes zere de 
çin o. Cil ı1 cor. firaq u foli tewde temiyank:ewte biy ı1 
tewde vila bibiy. Xezale dest kerd ci f.l heyani şan ze
reye çeyi çinit we Cı fol ı1 firaqi şuti. Xezale kar ü gu
reye xo ke xelesna. şiye peye andali de xo da we. Çun 
ke biraye aye ke ameyi. de hela se kene, se va ne! 

A roje bi şan. Xe1.ale ni yada ke hewt camerdi kewti 
zere, hewt camerdi nebi. bi çeke hewt şer! kewti bi zere. 
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Birayane aye niyada kezereye çeyi aredaye yo. Qaf 
u qacaxı arney şutcne. Hewteminan birayı ameyi 
peser va: 

- Geloma hewteminan lô nezeweciyayime. Ti va
ce kam ameyo kewto çeye ma, no zereye çeyi niya ker
do pak u .xizmete ma kerdo? No kamo ke esto yan cin 
ayan ki peri ya! 

O şan de kewti ra. Xezaleki şiye peyeşelma anda
li de kewte ra. Roca bine aneina hewt birayi ameyi ke 
zere pak o u nan e ınan pewciyayo. 

Biraya ptl cera ra birayane xo ser de va: 
-No niya nebeno! Maju çe devindime, hipeyime, 

de hela niyadime no kam o xiımet u ezete ma vi.neno 
u defena ben o vindi! 

Hewtem1ne birayan va ke biraya ma yo qic Hemze 
çe de vindero u ma ey bin1 ki şiyme kar u gureye xo 
bikime. 

Hemzeyiva: 
- Keko. şima şore bixebetı:ye, çime şima pey de 

memano. Ez se bikeri ki gerek kamo ke esto, ez ey ze
re de pecerine, heyani ke ş ima yene. 

Hemze çe de men d u ey bini şi xebate. Hemzeyi xo 
peye keware de dart we. Taye mend, Xezal e peye şe! me 
ra veciya. arneye rayşte çeyi. A hene de Hemzeki peye 
keware ra veciya ame. Xaftla bi hermeye Xezale ra u va: 

- Ti kam a, ti cinayan peri ya? Ti çira xizmete ma 
kena? 

Xezale va: 
- Ez ne cin a ne peri ya. Ez waya hewt birayan a. A 

ke arneya mi sereyi ser de, ez to re micul bena. 
Xezale biyayine kesereye aye ro derbaz biye tewde 

biraye xo re micul biye. Hemzeyi u Xezale virane ard e 
jublnt ra, berbayi. Nişti ro, bine dara tu ye de d erde xo 
jubini re micul biy, heyani şan. 

Roj şi awan ra. V ereşan ra biraye inan ye bini ki 
amay çeye. Hemzeyl her çi inan re qisey kerd. Hewt 
birayi uXezale pilosiyayijubini ra u ebe keyf u eşqju
bini de micul bi heyani nemeye şewe. Şan de cile xo 
fisti ra O kewti ra. 

W exto ke ş o dir birayi şiyene kar, biraya pil ce ra ra 
wayaxo, va: 

- W akila mi! Se k e na b ike caran adire xo meşayne xo 
ra. Çunke çeye ma süke ra dür! you adirnekuno to dest. 

Birayi ke şi. Xezale lô sere hani denişte ro. H ete 
ra puçt viraştene heto bin ra ki çime aye timutim lo
jina adiride bi. 

Ti nevana ke pisinga çeyi moreke bena kena werte 
tirami. Xezale çixa niyadana lojine de kosebiye adiri 
çuluskeno. Puçe xo ke qedenena yena çeye. niyadana 
ke adir rewna şiyo xo ra. O ç!yo ke çiluskeno, o ki mo 
rcka ke pisinge arda kerda werte tirami, a wa. 

Xeza.le vecıya teber Q nata-bota niyada. Niyada ke 

peye ju koyi de dıiye adiri hedi-hedi ver bi azıneni 
beno berı. Xezale xo ver bi e düyi girot şiye. Peye ko
yi de ju koşke di. Şiye vere çevere koşke u da çeveri 
ro. Çever bt ya, çenekede azebe çeverde veciya. 

Çeneke Xezal e ra pers kerd va: 
- WakHe ti kam a, çi wazena? 
Xezale va: 
- Wulc adiremi lujine de şi xo ra, ez seba he be ko

sebiye adir! ra ameya. Eke esto ta ye adir b ide min. 
Ti nevana çeneke çenaya ju dewe biya. Wexto ke 

Xezale kuna vere çevere koşke, dewe hewn ra werzena 
ra. Boya aye şona pirnikane dewe. Dewe yena vere 
çeveri de niyadana ke çenekede azebe ha wa vcre 
çevere inan de. çena aye de qisey kena. Dewe çenaya 
xo ra vana: 

- Na çik a, kam a, çi wazena to ra? 
Çime dewe zaf rind nevi.nene. Naye ra ki pezna 

Xeıale ri nd ferq nekena. 
Çenaya dewe va na: 
- Na cirana ma ya. Seba hebe kosebiye adirt ra 

am eya. 
Dewe vana: 
-Mi sond werdo. Kamo ke bero koşka mi ra adir 

biwazo, ez ey wena! 
Çenaya dewe h ete ra maya xo xercelnena Cı heto bin 

ra ki Xezale kena rewi. Wexto ke koşka dewe ra veeina 
kuna rayir, çenaya dewe taye daniyan dana aye vana: 

- Ti ke rayir ra şiya. taye daniyan biwere Cı tayine 
ki rayir ra derişne. 

Dewe ebe çenaya xo bawer nebiye. Weyşte ra. reça 
Xezale dima şiye. 

Xezale seni ke xo resna çeye. adire xo kerd we u 
hewt çevere xo pey ra ri nd zirıe kerdi u pey e çe verane 
xo de vinderte. 

Taye wext verd ra-neverd ra dewe da çeveri ro. va: 
- Ti be rizaya mi arneya koşka mi ra adir arda. Ez 

to wena! 
Dewe kerd-nekerd Xezale ci re çever nekerd ya. 

Dewe dest kerd ci fı çevero veren şikit O xo resna çevere 
blnl. Hen1-heni tewde çeveri şikitı xo resna çevere 
hewtine. Kerd-nekerd ke o çever ruyame şikinayene. 
Çun ke çev er as n en bi. He to bin ra ki Xezal e zaf tersay bt 

Dewe cera ra aye va: 
- Eke ti çever nekena ya. a tawo heçika xo na qula 

çeveri ra derg ke, ez beçika to biliya. Ti ke beni 
nekerene ez çeveri şiknena üyenato wena! 

Xezale niyada ke xiiasa xo dewe dest ra çin a, 
beçika xo qula çeveri rakerde derg Cı dewe heyani şan 
beçika aye lite u goniya aye kerde zuwa hona tekite 
şiye. 

Şan de ke biraye aye gure ra arney çeye. niyada ke 
waya inan peye çeveri de ginaya war ro Cı xereqiyaya. Ar-
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de awe eyşte riye waya xo il berde seki ser o meredna ra. 
Biraye ptli va: 
- W ay~ karn ameyo çeye ma u çevere ma şikite u ti 

kerda no hal? 
Biyayın~ ke aye dibi. çiyo ke aye ser de arnebiXezal e 

tewde birayane xo r~ qisey kerd. Hewt birayan şimşere 
xo gurott şi koşka dewe. Dewe kişte u arney çeye. 

A şewe birayan aneina waya xo te mikerde va: 

- Ti ke şiya caye u arneya u eke qefellyaya bina xo 
bice hona eniye mergde de awe bişime. Eke awe şimi

te parzun berıe awe ser ho na awe bişime. 

Şodir birayı şi gure. Xezal e weyşte ra ilcayı day ar~. 

aratiya xo werde fı şiye bin~ dara goze denişte ro. Taye 
mend, niyada ke di goliki kewte hegaye inan. Xezale 

rema şiye goliki hega ra veti fı arneye kaleka eyni de vi

nete. Zaf qefeliyabi. Biye çewt fı serey~ xo kerd eyni il 
awe şimi te. A hene de ju mar awe ra xelesiya ra il kewt 
gula aye u uja ra şemetiya ra u kewt zereye aye. 

Wext ame verd ra. Zerey~ aye masa. Birayane aye va: 

- Gel o ka mi pizeye waya ma kerd pir? 
Birayan waya xo ra pers kerdene u aye ki inan ra 

tawa nevatene. Naye ser o ki birayan va: 
- Mordeme pizeye naye kerdo pirr le weki ma ra 

nevana ke no kam o. Naye ra ki ma ra ju naye herone 
sere koye de naye bikişo u berone. 

Çixa Xezale inan ra va: 
- Caran deste kesi nenişto mi ra! 
Kes vatena aye ra bawar nebi. Birayan ard qerar da 

ci va: 
- Wa Hemze bero bikişo fı çol ramezel kero berone. 
Roja bine Hemze hi çepila waya xo ra il verba ju 

koyı gurote şiy. 
Hemze qemişe waya XO nebi ke bikişone. Cera ra 

waya xo va: 
- Gerekemi ti i ta hikiştene. Mi ti coka arda ita. Le 

weki ez qemişe to n~hena to bikişi. Ez to na sere koyı 

ra caverdana şona . Heq hevale to bo, waye! 
Xezale zaf cera hiraye xo ver ro, va: 
- Seba Heqi mi bi.k:işe le mi ne çol ü çolistani de, 

werte heş fı cinawiran de tena meverde! 
Hemzeyı waya xo uja caverda fı tekit şi. 
Xezale bine ju dare de nişte ro u zinik-ziniki her

ha. H ete ra berbena u heto bin ra ki zewt fı zineti da

na biraye xo ra. V ana: 
- Heq teala derd ra to ra no,le weki derınane to mi 

dest de bo. To çira ez na çol de caverdaya u şi? To ez 

bikiştene hina rind bi. A taw goniya min to re helal 

biy~ne. 

Xezale, peyniye de şiye hewn ra. 
Şewe bibi neme. Xezale ebe venge bilüre biye 

h~şar. Roşniya aşme daybi koyı fı deştan fı dere u der
xolan ra fı riye hardi hibi royşti, bibi ze peroji. Birr~ 
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mal anciya ame awa eyni ser. Mali dima şuyane ki 

arne. Bilura ey şuyani dayne piro. Xezale bemecal 

kewtihi. N eşikiye ke caye xo ra rawurzo ı1 xo caye we

darone. Şuyane arne kaleka aye de vinet. Şuyani ni ya

da ke çenekeka zaf rindeke eynl ser o nişta ro le weki 

bemecal kewta. Şi kaleka aye de nişt ro. Cor de heya

ni c~r ebe bej na aye de niyada. Çeneke, ze pezkuviye 

hi ters ey de niyadayne. 
Şuyane c~ra ra ci, va: 

- Gelo ti çira honde bemecal au bi ters a? Ti na 

serekoyide çi cerena, ticina yan peri ya? 

Xezale biyayena ke serey~ aye ro derbaz hiya tewde 

ci re micül hiye. 
Hemzeyı ke waya xo caverda kewt raylr, taye kewt 

nezdiye çey~ xo. astike mare merdeyı şi linga ey de. 

Xo zor resna çeye. Şi dixtor u bekirnan le derde xo re 

dermannedt 
Şuyane c~ra ra aye va: 
- Ti mi hicerene, ez d erde to derman kena! 

Xora. be vatena ey ki çareye aye çin bi, hiwazo

newaıo a vatene qebul kerde. 

Şuyani Xezale ra va: 
- Ne eyni ser o çewt be u dest here gula xo ke ra

virece. 
Aye ki vatena ey kerde. Şiye eyni ser, hiye çewt n 

virit. 
Ju mar zereye eyni de vinetene timo timi. O mar 

c~ra ra ma re zereye Xezal e ser va: 
- Ti çi mabeyne loqila ü zere ı1 pişikan de vineta? 

B~re ita, lewe min ita caye gul ü sosinan o. 

Mar~ zereye aye cor de xelesiya ra u gina eyni ro. 

Aye dima Xezale biye weş ü war. 
Hemze zaf xedar neweş kewt. Wext arne verd ra, 

roce Xezale ü merdeye XO tekiti ameyı çeye birayane 

aye. Çever kerd ya ü kewti zere. Niyada ke xerca Hem

zeyi kes çeye de çin o. O ki cile de nem-ınerde bi. Xe

zale orxan ey ser ra kerd berz. niyada ke linga ey ma

sayı ya. Derzini gurote kerde birina ey ro ü birina ey 

der hiye. Hemze qet hay ro xo nebi. Xezale ard birina 

ey şute ü derman kerde fı pişte. Qedere saete-di sae

tan Hemze arne ra xo. Niyada ke waya ey O. peyaye ey 

ser o nişte ro. Hemzeyi -w-aya xo ra pers kerd va: 

- Waye no kam o? W aya ey biyayine ke biye tewde 

ci re micul biye. 
Şan de biraye aye y~ bl:m ki ameyi çeye. Her çiyo ke 

sereye Xezale t1 Hemzeyı ser de derbaz hiyo, hurdimina 

tewde hirayane xo re sere ra heyani peyni miculi biy. 

Birayan il waye reyşti mira de xo. Her hewt b ira yi ze

veciyay. Hewt şew1 O hewt roji veyveye inan kerd. Inan 

mirade xo di, ma ki şime kar O. gureye xo de myadime. 

Ma wazenime ke tewde insani mirade xo bivine. O 
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Operasyonlar, sınır ötesi harekatlar, tezkere, Be
zele (Al-..'ttitün) olayı. Genelkurmay Başkanı'nın teh
didi. .. Anlayacağımız, savaş devam ediyor. 

Bu yazının konusu, devletin sürekli "terörle müca

dele" olarak nitelediği 25 ylllık bu savaşın ekonomik 

sonuçlarını hatırlatmak ... 
Bugünlerde dünya çapında etkisini gösteren "kü

resel .finansal kriz'' öne çıksa da, bizi asıl etkileyen ve 
etkileyecek olamn bu savaş olacağı malum ... 

Bazı dummlar hariç, genelde "savaşlann birbirifte 

bağlantılı iki temel motivasyonu olduğu söylenebiLir: 

ekonomik açıdan güçlü olmak ve buna bağlı olarak fark 

lı düzlemlerde (ülke. kıta, dünya) iktidan kontrol et

mek .. . ·· (Doç. Dr. Yaşar Uysal) 
"KüreseLLeşen dünyada sermayeıer arasındaki büyiik 

rekabetin asıl mulıarebe alanlannı enerji bölgeleri üze

rinde hakimiyet kurma çabaları ve ileri teknoloji üretme 

atıhmlan oluşturmaktadır ... (Prof. Dr. İzzettin Önder) 
Buna su da dahil artık. 

Kürt so nın u nedeniyle Türkiye· nin dunımu özgün 
olmakla birlikte , _gerçekte farklı değil: Geçmişte 

"Türki Cumhuriyetler" de, şimdi ise Ortadoğu'da etkin 

olma çabası. .. 

'Örtülü' savaş bütçesi 

Dolayısıyla bir ''savaş ekonomisi" dunımu, belki 
de Türkiye için daha bir söz konusu ve "uygun" düş-

mekte. Hem stratejik konumu, hem de yürutülen po
litikalar bakımından. 

Çünkü kuruluşundan bu yana, sürekli bir düşman 
yaratma politikası yüıi1rlükte. Üç kez askeri darbe 
görmüş. on yıllarca sıkıyönetim ve "olağanÜStü hal" 

uygulamalanna maruz kalmış bir ülke. Bugün de ola
ğanüstü bir rejimden kalan anayasayla yönetilmekte. 
"Asker sayısı olarak, jandarma dahil 750-800 bin kişi 

ile NATO'da, ABD'den hemen sonra Türkiye gelmekte

dir." (İlter Türkmen- Hürriyet) 1984'ten bu yana 
Kürt sorunundan kaynaklı bir savaşın içinde. Dünya
da en çok ekonomik kurum ve kuruluşlara sahip as
keri bir yapılanması olan ülke. Ve elbette ki. ABD'nin 
en çok silah talep eden müşterilerinden biri. .. 

Bütün bunların somut ifadesi ise her yıl hazırla
nan yıllık bütçe ... Tam hesaplanamasa da, bütçe ka
lemleri içinde savunma kalemine ayrılan payın yük
sekliği önemli bir fikir vermektedir. Neden tam he
saplanamıyor? Çünkü, "Bunlar; savunma harcamaLa

rının tanımı ve veri toplama zorıugı.mdan oluşmaktadır. 

Savunma harcamalannın düzeyi ve kompozisyonu de 

mokratik parlamenter sisteme sahip üLkelerde bile 'devlet 
sım· olarak görülmektedir.·· (Yrd. Doç. Dr. Filiz Giray) 

Daha çok Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik için ayrılan paylar üze 
rinden bir hesaplama söz konusu. Aslında, ··savunma 

masraflarını .finanse eden üç kaynak mevcut: Bütçe /jde-
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nekleri. Saııunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDE) ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri 'ni Güçlendımıe Vakfı (J'SKGV). 

Harcamalar yazde 86 oranında savunma biitçesınden. 
yazde 14- oranında SSDF'den ve yazde 05 kadarı da 

TSKGVdenkarşılanıyor.AJ7ıca. silah. donanım ve yedek 

parça gereksiniminin yazde 79'u ithal yolu ile saglandı 

gından dış kredilerde kullanılmaktadır. Bu borçlarınfa

iz ve ana para (jdemelerı, Savunma Bakanlıgı 'ntn de{,ril, 
fakat Maliye Bakanlıgı'nın bütçesinde yer alır." (TE
SEV) Örtülü ödenekler, hibeler vs. paylar hariç. 

Buna ragmen. "Sa.vunma ve miıli güvenlik için 
GSMH'nin yaklaşık olarak yuzde S'inin aynldıgı Türki
ye' de savunma h arcamaları, NATO ülkelerinden oldukça 

yaksek. ··(Yrd. Doç. Dr. Filiz Giray) 
Şimdi konuya gele bili riz. 
''1980 'lerin sonıından 1995'e kad<lrolan dönem itiba 

riyie savunma harcamaları ile iktisadi buyu.me arasında

ki ilışkiJi arnştıran yaklaşık Z9 ampirik çalı.şma bulun 

makıadır. Bıınların bazıları savunma harcamalannın 
büyume üzennde bır etkisinin bulunmadığı.. bazılan pozı

tif bir etkinin oldugunu. bazılan ise. bıı etkinin negatif ol 
dugu sonucuna vamıışlardır. Benoit, olıı$turdugıı teonk 

modelinde. savunma harcamalarının büyii.me azerindeki 

negatif etkisinin olduı,ru.nu ileri sürmüştür. Bobin 'e göre sa
vurıma harcamalarının bayü.me üzerindeki etkisi. h~a d(j

nemde sıfır hatta negatif olabilirken, uzun dönemde poıi 
tif olabilmekıedır." (Yrd. Doç. Dr. Filiz Giray) 

"Kısacası savaş. kullanılan araçlarının uretımıyle 

de, kullanımıyla da bıiyiık bir ekonomik faaliyet alanı 
yaratı r.·· (Doç. Dr. Yaşar Cysal) 

So rtileri c savru la n m i ly ar dolarlar 

Askeri harcamalar 4 'e ayrılmaktadır: personel. 

ekipman, altyapı ve operasyonel giderler. Olumsuz 
etkide bulunanlar , "askerı ekıpman ·• ile ''operasyonel 
giderler·· olarak belirtilmekt edir. Yrd. Doç. Dr. Selami 

Sezgin 'in hazırladığı 1984 2000 arası dönemi gös
teren tabloya göre. personel giderler i yü7.de 45'ten 
yüzde 4l 'e, altyapı giderleri yüzde 13'tcn 6.2 'ye. 
operasyon giderleri yüzde 30' dan 18.6 'ya gerilerken . 
ekipman gider leri o lan silah alımı yüzde 9. l 'den 
33.6'ya çıkıyor. Toplamda ise silah alımı ve operas
yon payı yüzde 52'e ulaşıyor. 

Diger olu msut etkilerin i bir yana bırakıp. bunu 
dogru kabul elsek bile. Türkiye'nin Kürt sorunundan 
dolayı ciddi bir maddi maliyetle karşı karşıya oldugu 
ortaya çü .. "lllaktadır. 

Bazı maliyetler. asıl boyutun ne düzeyde oldugunu 
anlamayı kolaylaştırahilir. Örneğin F- 16 uçagının 
bir sortimaliyeti 1 990 'ların başında 28 bin dolardı. 
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Skorsk"Y helikopterinin bir saatlik uçuş maliyeti de 5-
7 bi n dolar arasında degişmekteydi. Bunlara, atılan 
füıclcrın maliyetleri dahil degil. 

Ama Amerika 'nın önde gelen ptırıın bankaların 
dan Lel1man Brothers'ın, Kosova savaşının maliyeti 
için yaptıgı hesaplama bize daha iyi fik.ır verebilir. Bu 
hesap yapılırken şu öngörülerde bulunulmuş: NATO 
günde 30 cruise füzesi atmaktadır. Tanesi L milyo n 
dolardan ayda 900 milyon dolar. NATO uçaklangün 
de 150 uçak çıkışı (sortie) yapmaktadır. Her uçak, 
tanesi 100.000 dolar olan füı.e ya da bombalardan bir 
tane ata ı·sa. ayl ık maliyet 500 milyon dolar olur. 
Operasyon için bölgede konuşlanan 30.000 askeri 
personelin aylık maliyeti 800 m.ılyon dolar dolayın 
dadır. Örneğın bir Amerikalı savaş uzmanı. üç aylık 
bir hava harekatının maliyetini 20 milyar dolar dola 
yında hesaplamaktadır. Sanırım Türkiye için bazı ra
kamlar kafawzda oluşmuştur. 

Tabıı kı bu hesaba. boşaltılan 3 bin köy ile kapısı 
na kilit vurulan üıyerlcrini de katmak gerek-ir. 

Örneğin, "Savaşın tek taraflı etkisi baskın olsa da. 

lsrail'i n de savaş fa turası kabcırık. Bizbullah 'm saldırı
ları sonucu ekonominin durduğu bölgelerde zararın Z 
nıiLya.r dolara yakırı oldugu belirtiliyor.·· (Aybikc Ko 
ca/ BiAl\ET) 

Sava~ . 'Ccp çilcre ' bay ram! 

Askeri harcamalarının artması bazı kesimler için 
de yeni gelir kapısı olmuştur. Savunma Sanayiicileri 
Derneği' nin rakamlarına göre. 1984 yılında 12 olan 
şırket sayısı. 2008 ıtibariyle 7 1 'e ulaşmı ş durumda. 
Üyelik ıçin aday 27 şirketi saymıyoruz. Askeri hizmet 
ve ekipmanda tck alıcının devlet oldugu duşüntı ldü

ğünde, ödemeler de halktan kesilen vergilerden sag 
(anıyor demekLir. 

Savunma kalemindeki her artış. diger kalemler 
için azalma anlamına gelir. "Savunma harcamaların 

da yazde 1 'lik artış ortalama olarak saglık harcamaları 

nı )'üzde 1.87 oranında azaltmaktadır ... (Yrd. Doç. Dr. 
Fi li1 Giı·ay) 

Savaı;; dönemleri ya da olağanüstü hallerde bütün 

yetki askeri erkte toplanıyor. Dolayısıyla gerçek bir 
denetim söz konusu olamıyor. Örnek mi? OHAL eski 
valisi Kozakçıoglu'nun hesabına geçırdigi yüklü mik 
tardak-i paraya ilişkin iddia ... Yine Yüksekova 'da be 
led iyeye ait çöp kamyonunda ele geçirilen uyuşturucu 
ilc ilgili orta_ya çıkarılan ve büyük çogunlugunu as
kerlerin oluşturduğu çete ... Bat ma n· daki büyük mik 
tarda kayıp si lahlar, vb .. . Son olarak Bezele karakolu
nun taı;;ınması için para olmadığı iddiası ! .. 
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Savaşın kirli raniçıları 

"Bugün Ti.ırk·ıJ--e )'i saraşa süriiklexen gıiçler. 'samş 

ekonomısinın · mevcut yolsuzluk ekonomısine · nasıl 

monte edileceginin. hangi, boşluklan n ne oranda ve kim 

ler tarafından doldurulacagmın pekalafarkındalar. Ya 

rın. öbür gün. egero planlar. o kurgular gerçekleşirse. 'sa

vaş ekonornısi" j ·olsuzluk ekonomi.sij-le' Ciineydogıı'da 

bu/u.şacak. Bu da ekonominin üssü olacak. Ceçnuşteh ~·e 

ufukıakı ihaleler. i~ıah açıcı alımlar. satımlar. v.s. 65 

mılyonluk bir ülkenın gelecegını karartan yolımzluh· eko 

nomısini meşnılaştımıak içın 'savaş koşulları 'nın o la 

net özellıgi bahane edılerek!" (Zeynep Atikan /Akşam 

Gazetesi) 

O dönem Kürt işadamianna yönelik hazırlanan 

listeleri, 199Tde "nereden buldun yaMsı "nı çıkart 

mak isteyen dönemin Maliye Bakaru Zekeriya Terni 

wl'in koltugundan edilmesini hatırlayalım. 

''Dogu ıltennde kişı başına düşen mıllı gelir. AB orta-

lamasının )1ızde ?'si ile yüzde 16'.sı arasında degişiyor. 

Bizım en yoksul bolgemi:ın Amıpa zengınLigine l'amıa.sı 

için daha 93 basamağı var. Peki. bu farh yaratanlar 

kimler? Bu. fark kirmn çıkanna ysa. suren savaş da onla

rın çıkanrıadır. A)rtCa bu savaş silahtan. uyuştıırucııya 

kadar çol.~ genış bır rant ekonomısınin kapsama alanın 

dadır. Türkiye. savaş ekonomisine yıllardır yüz milyar 

la rca dolar harcad ı. Silah ekonomisi bölgede ve Ortada

gu 'da yabana atılmayacak bil)1lklukte bugün. Bu ekono 

miden. silah uretici.si tekeller dışında. uretim menşei 

hangi iılkqse o iilkenin de net gelın artıyor ve o ulus 

devlet kazanıyor. Sonra komısyoncular kazanıyor. Bu ra 

karnın ıçinde resmi kunımlara ve onlann temsilcilerine 

!'erilen nlşı>etler de dô.hildır. Peki. savaş ekonomisinin 

geçerli oldıı{fu. b(j/gede bundan sonraki gelişmeler nasıl 

olacak?" (Cem il Erten 1 Taraf) 

Onu da durdugı.ınııızyer belirleyecek. Zaten Genel

kurma,Y Başkanı da bize parmağını saliayarak bunu 

söylememiş miydi?: ıı'i' 
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Çıroknus a helbestvan Cıhan Roj: 

Di hiş u dile me de her gotin 

dişibe deriyen hesini yen bi kili di 

HE VPE YVfN: Ç IYA MAZf ------------------------------- -----------------------------------

Çiroknıls u helbestiJan Cihan Roj ~Je care bi du p irtı1k en xwe ku bi hev re hatin 
weşandin derket peşberi xwendevanan: ye k je pirtı1 ka çıro k a a bi n a~Je "Deriye Çı
roke" ıl pirtaka din a h elb es tan bi nave "Aqil d içe sewda d im i ne ··. Me xwest bi Ciha n 
Roj re li ser çt roken wi , helbesten wi . n iviskariya wi, li ser n ivis ıl wejeya kurdi p ere 
sohbeteke b iki n. Fermo . .. 

Niha em~ hinekt U ser berhem~n webisekinin ıl hine

ki wekı nıqaşe bidomtnin, l~ ji ber ku pirtılken we nıl der

ketine bi taybett ez dixwazim pirsan ji te bikim. Ez bawer 

im we di sala /993'yan de U Merdine dest bi niv~e kir. Tu 

hineki behsa w~ dem~ bikı ji kerema xwe re. 

Merrlin welate niviskariya min e. Jibo hale 'nivis

kariye' ye we deme diX\vazim çend tiştan bibejim. Ez 

nikarim hibejim we deme ez niviskar bUm. Hew hewl 

bO.n. Hewlen nivisandina tişten mabün di dil de, 

behtir hewlen nivts'ina bi kurmanci. Hewlen lek:irina 

4-6 TITOJ 

gotin u qa liben di sikakan de. Hewlen derbirina hes

ta atmosfera we deme. 

]i bo çi du pirtılk bi hev re hatin weşandin? 

Ez nema helbestan dinivisinim. Ew helbest li ber 

dest bün, min X\'l'est bi X\'l'endevanan re par ve b iki m. 

Bi golina Dilawer em bün meymane pexşane . . 

Bi pirani nivtskaren kurdı ji niv~karen biyan sude 

wergirtine ıl pir ji di bin bandora wan de mane. H elbet 

mirov dikare bibeje 'ji xwe edebiyata kurdt he nü şaxan 
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dide, ew yek }E }i begavi bü ·· le heke wisa be bi ya we kur

dewari naye ji bir kirin? Xweseriya wejeya kurdili ku di

mine? Teqlid na ye ho le ge lo? 
Di edebiyat~ de bandor rastiyek e. Ev bi ten~ ne di 

edebiyata kurdi de di hemü edebiyatan de heye. Piştl 

berhemeke yan keseki/e bandor li we kiribe il ew ban

dor bübe scdem da hı1n tişteke nı1 bi dest bixin ev ne 

xirab e. Le teqlid tiştek din e: gerteqlid he be riya afiri

neriy~ li we teng dibe. Tişta ku derfet~n kurmanci. 

xweseriyeo edebiyata kurmanci bikuje teqltd e: teqlid, 

bi awayeki bebeledbı1na bi derfeten derbirina bi kurdi 

ye. biyan:ibı1na bi derfeten çand, zirnan ı1 edebiyata 

kurdi ye. Behtiı· di waren tekn:ilô ü derbirine de legerin 

hen e, ev baş e. Ger bandor h ebi n jt ereni ne. 

Gelo heke wisa be, we ji ke a kijan berhemen edebi sa

de ıl bandor girtiye? 
Bi awayeki her herhem bUye sedem da ez je fede 

bib:inim. H ine k b er hernan ji ali derbirine ve, hi nan ji 

ali vegotine ve. hinan bi naveroka xwe bandor li me 

hiştiye. 

Ne zede hewceye ku em disa behsa zahmetiyan bikin, 

Le ez dixwazim tu tiştekı taybet bibeji, gelo zahmetiya we 

ya taybet ku we di nivise de kişandiye ji bere ıl heta niha, 

çi ye? 
Di edebiyate de derbiı·ina nexş ı1 rengen kulturl. 

erdn:igari, derbirina kitekiten jiyane n awaye derbi

rine, form u qaliben di zirnanemin de gel ek caran bü 

sedem da xwendevan heta carna hin niv'iskar bi bin 

herhemen min biyan himinin ü nikaribin çej je wer

bigirin. Behtir di herhemen peşi de. W eki we ji ferq 

kiribe di herhemen dawi de guherln hene. (Ev hinek 

ji j i naçari bii le ez e hernan tişti b iki m lewre ev di he

man deme de xweseriyek e ji: dixwazim derfeten bi 

salan bi sed salan tevli ıimane me büne. awayen der

birinan careke din bi derbirinen edebi bi rih il bi can 

bikim.) Mixabin bi awayeki hişe me ye xwendevaniye 

heremld ye. Em he bi jiyan ü nexşen çandini yen 

hereman biyan in. Minakeki; li Culemergjiboxortan 

'tolaz' te gotin. Hernan peyv li derdora Varto di wate

ya 'püşf de te bikaran1n. Zehmetiyen bi v1 awayi ji 

carna insan di zore de dihelin. 

Navbera we a xwendevanan çawa ye, hun xwe a ber

hemen xwe çawa digihtnin xwendevanan? Xwendevan 

we çawa pir bibin di ve kejtalefte de. Qampanyayen li ser 

ıimane kurdi pir dibin ıe dEsa kes pirtilkan nakirin a 

naxwinin. Nexwe mirov çima he ji zehmetiye nakişinin a 
narin pirtılkeke nakirin. Dibe ku mirov tene ji bo pirtuk 

kirine bi taybeti qampanyayeke dest pe bike. Tu dibefi çi? 

Beri her tişti edebiyat çej e. Rastiye k h eye ku hı1n 

bi kurmanci bifikirin, bi derfeten kurmanci herhe

man le bikin we gelek kes bi berhema we biyan b imi

ne, nikaribe çej je bigire. Wexta em dibejin xwende

vanen kurmanci xwendekar, nivJ:skar. karmend ... bi 

bira me ten. Ji bo xwendekar ü kesen karmend, ma

moste ... bikaribin çej je werbigirin gere baweriya 

wan bi edebiyata me hebe, hişmendiya xwe ya siyasi 

biguher'irtin. ked bidin. İro roj her ku diçe xwende

van ji zede di bin. Rastiya jiyane ye. her tişt bi ya dil iı 

xwestekan nabe . 

Di helbesten we de bi ıaybeti di pirtüka ve dawiyt de 

':Aqil diçe sevda dimtne" de helbest hineki. bi dengbeji. ye. 

Sewta wan, peyven wan ıl melodiya wan. Ez dibejm ku 

esil bingeha helbesta kurdi dengbejt ye ıl her diçe xwe di

ke bingeheke xurt. Yen }i derveyi ve yeke hineki. jt taqlidan 

dikin dimi.nin. Ne wisa? 
Deng ı1 bej. Deng di hernan deme de her tişti di 

xwe de dihewıne. Tona di deng de. tirbuna deng an ji 

sivikbı1na deng, şikil, kinbO.n il direjbı1na deng ji bo 

peyve ji dibe kiras, her ku tişta deng bi helbeste dixe 

peyv be ji. Jixwe di dengbejiye de helbestyari ji heye: 

kesen dengbej di hernan deme de helbestyar in ji. Ji 

ali şikil ü naveroke ve ez naxwazim xwe zede li 

dengbejiye bigirim le di bikaranina peyvan de, di bi

desxistina deng de dengbeji ji bo min kan e. 

Serlı.ed ware dengbejan e. Şakiro keweki. gozel e. Çi yan 

dirılxtne. Di malbata we de ji dengbej hebün an na? ]i ber 

ku Mn Serhedi. ne. Çiqas bandor li we çebuye? 

Ji bo bandora dengbejan ez~ biran:ineke bibejim. 

Baş bi bira min te. Zivistaneke dengbejeki hatibı1 

gunde me. Di maleke de kilanı digot. Di we sermaya 

zivistan~ ya kujer de bi dehan kesan bi saetan li ser 

berfe, li her şibakeye guhdariya wi dikirin. 

Bi tev'i van agahi ü vegotinan eze bi bir bixim ku ye 

min ı1 helbeste heya vir bü. 

Niha di dile min de maye, gelo peyven ner a me, yen 

kurdi an kurma nci., li Serhede bi timi cuda ne ge lo? Ev yek 

di gelek berhemen nivtskaren Serlı.edi de cuda xuya dibin. 

Minakdi hin helbesten we de jt xwe dide der. Wekı di hel

besta "kuli poşman mam" de peyva "po ra min" çima ne 

poremin e? "Por" bi xwe peyveke ner e le di vir de me xu

ya dik e. Disa peyva "keneke ştrgermi .. "ken ''ji ner e, ıe me 

xuya d ike. Çima? Ü li Serhede ev rewş çi ma wisa ye. we 

lekoltnek li ser ve yeke kiriye an na? 

Problema min ı1 rewşa nertl O. metiye carna be hay 

xwe dide der. Behtir wexta bi derfeten derbirinen ali 

Serhede herhem le dikim be hay ew xeleti ji xwe didin 

der. Li Serhede em dikarin bibejin nerti ı1 men nema

ye. Ez baş pe dizanim pariya bandora tirki heye. Le di 
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der bare sedemen 
din de tu leko lınen 

rnintunene. 

We hineki pexşan 
helbest ji bikar ant ye. 
''dora gotin€ dora 
dile min e d'in e·· hi
neki wisa ye. Navbe
ra we ıl helbest pex
şa.ne çawa ye. An 
hıln we şeweye çawa 

Cihan Roj ki ye? 
Niviskar Cthan Roj di sala 

ı 965'an de li gunde lnaqe ya 
Vartoye hatiye dine. Zaningeha 
Bchra Reş a Tekntkl Beşa Ma
mosteti qedandiye. Di sala 
1993 'yan de dest bi nivisa bi 
kurdi kiriye ü ji w~ roJe de heta 
niha di gelek kovar ü rojname
yan de nivisen wi hatine weşan
din. Cihan Roj ku niha di 
malpera Diyarnameye de qun
cikniviskarl dike, heta niha ev 
berhemen wi derketine: 

dibinin? Hinekı dişi- - Ratika. helhest. Weşanen Si, 2002 

bi ki !it e. Her deri ji 
li jiyan u cihanek 
xeyalt Cı rasteqini 
vedibe. Her pcyvek. 
her golineke di dile 
me de. di bin hişe 
me de mina şifre
yekc ye. Şifreyen \...'U 
pişti hiin hewl di
din veçirinin dibin 
parçeyen j i ya ne yen 
bi wate. bi seyr. 
Awaye derbirina zi
mane me ji wan1 ye, 
derbirinen 1imane 

- .Meyroan. çi rok, Weşanen Us. 2006 bin çarinan jt hel-
- Aqıl D ıçe Sewda Di mine. helbest. Weşanen Do. 2008 besten we. 2008 - Derıye Çiroke, çirok. Weşanen Do. 

Pexşanhelbest L_--------------------------------------------~ me mina pal"dtnki 
rili in. Giş kilidi ne. Gotineke me dikare, serili hezar 
gotini bibire! Meseleya, tişten muhım ji X\vedi pari 
ye; her wext li her ciyi li hemher her tişti em kurd. 
tişten muhim difik.irin. ev e rasti hineki W H elbet we 
bandora van rastiyan li şeweya me b ibe. Wexta cm bi 
re de di çin em wcşcn peleke. renge kevirek1, reveçü
na gereyek1 nabinin. ew ne muhim in ji bo me; behtir 
em ı i wechc insanan diniherin be gel o renge eşe li rfı 
wan ji heyean na! Bi haleki wani mezin bfın em. Jiya
neke tir, şeweyen tir. Di van çiroken dawi de min 
hewl da ez hincld xwe ji wan halan bik.im. Le weki 
şewe bandor ji wan rastiyan xwe d ide der. J.i deri van 
rastiyan ev tercihek e ji. 

hineki rewitiya di 
navbera helbest ii çiroke de ye. Ez bi her du cureyan re 
mijCıl bUm. Belki pexşan helbeste xwe ji ve rewşe da 
der. Ev şewe behtir bi derfet e. her riste her wext mina 
derT li xwe vekiri bihele yan ji bi se xalan biqede. Di 
helbeste de ez ji ıisteyen bi sexalan diqedin geleld hez 
dikim. Risteyen wani ji bo rih ü hişe helbestvan fı 
xwendevan dihin qasid dibin sederne tekiliyeke xurt. 
Helhesten di dosyayede di deme n cu da de hatine nivi
sin. Ger em teknike bifikirin ji h in helbestan je bi awa
yek legerin in ji. 

W eki em dizanin kana ekole ewropt ye, zanyar ıl ftl{) 
ı.ofen ewropi ji xwe re dibistanen taybet ava kirin il şa
girten wan li wedere gihaştin. Dcı re ku ev bi deme re win
da bilne ijar li derdora kovaran ekol peyde bılne. Gelo 
ekol€n kurdt heneyan na., minak weki behsa Çirü.sktrm€ 
dikin. bi. ya min Ehmede Hu.seyni ji weki ekole bandor li 
nivtskaran kiri.ye. ]i alt we de çawa xuya ye ev reçen ku eı. 
bahs dikim? 

Ekol behtir dibistanen felsefik bi bir tine. Tev
geren edebi ji xwedi taybetiyan in. Di edebiyata kurdi 
de em dikar.in belısa merhele, xet. reç an ji hin taybe
tiyan bikln. Le bi ya min gotina e kol ne di cih de ye. 

Çiroken we bi ya min pir hatine guherandin. Şewaza 
kin ü de men pir kin. X u ya ye ku bandora M erdine jt he ye. 
E w şewaz edr. şewaza we ye gelo? 

Di seri de ez ve bihej.im ger ez dihejim Merdin 
welate niviskariya min e ez di hernan deme de behsa 
bandorek xurt dikim. Ez ji ~1erdine hcz dikim. 1 lez
kirineke wejeyi. 

Em nilcari n belısa guherincn zede bilin. Kin bün 
rastiyeke çiroken min in. Ev xwe ji jiyana me ji hal u 
awayen derbirine yen zimanc me :.:we dide der. Go
tinen di h işe me de he r yek je mina deriyel<.i hesıni ye 

+B rtror 

Bi tevaht nivis il wejeya kurdi di çi astede ye? Bt ya 
we. we çawa bigihije wejeya dinyaye? 

Problemeki wejeya me ya sereke heye. Berhem li 
wejeyen din nayen wergerandin. Lewre ji em nizanin 
be herhemen me j i deri xwendevanen l'Urdi çi qas bi 
bandor in. Edebiyata ku be rexne be hfın nikarin ji aü 
as re ve nav le bi kin. Ger iro roj edi kes he di h edi bi du 
tişten nü dikevin ev ji bo me nişanek e. Wext hatiye 
da em referansen xwe ji k:ifş bikin. 

W eki berhem çi heye li b er desten we? 
Se sal in li ser romaneke dix.ebütm. Bi bawer im 

we heya meheke an j1 du mehan x:ilas hibe. 
Nave çiroken we bi yekcari çi bi bira we tine? 
Teqina debo. Du Dayik Du Resim rastiyen şer, D1-

war fı D ara Ilejire bi te vi Deriye Çiroke legerina 1 i 
evine. deriye vek:iri ye evine. Mala Mate tekiliyen jin 
Q meran ya rast hemaya ku merandi sere jinan de b.i 
cih kiriye. Deng fı Xaç dengegelane di \...iirahiye de 
fet isiye. Yen mayin ji behtir rastiyen jiyana civak1; 
karescten tenilc yen bi tona rengen xwe xfıya na kin le 
eşe n mezin in.~ 
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Qaqehokirina Sokrates a ji mirine re 

ŞENGUL ÜGUR 

Di diroka mirovahiy~ de nave heri sereke nave 

Sokrat e. Gel o çima? Sokrat çi kiriye ku nave wi qaqe

bo li zemen dike? 

Aku Sokratesi berze dike. ne ji dayina peyten ne

miriye; le ji di ri ya we de ketina bi şert~ il. ji ani na her 

çav a ve xetereya şerln te• 
Dema ku dadger ji bo ku biryara şenqkirina Sok

ratesi hetal h ike daxwaza li gotinen xwc poşmaniye je 

dike, Sokrat wiha bersiv dide: "Min şenq bikin, lew

ma hi şenqhUna min 

de ramane min hi 
saya we de belavi he
mi mirovan hibe u piş 

t i bi hezara n salan ji 
de nave min be za
nin, hi jiyana xwe 
ez li du ramanen 
xweme ... " 

Bele, ev nezika

tiya ku li hemberi 
mirine hatiya ni
şandayin , ji mirine 

re qaqebo kirin e. 
Ü mina ku, Kierke

gaardi ji nişanday1 
Sokrat di vi şerte hi 
mirine re bi serke
tiye. 

Gelo ew se
demen ku Sokrate
si her bi müine ve 
birin çi bO. n? Ger 
em li bersiva ve 
püse higerin du tegeh ten li her me disekinin: Rew

şenhiri u welathezi/welatpareziya ku Sokrates nişan

day1ye. 
Dema ku welate Sokrates (Anna) dikeve bin reve

biriya spartayiyan ji xeyni Sokrates, hemu rewşen

hiren Atinaye, Atmaye diterikinin. Le Sokrates we

late xwe naterikine fı beri ku revebiri disa bikeve 

des te atinayiyan u spartayi ji Atinaye d eren. revebe

riya spartayiyan ji her zimane wi e "tiij " biryara şenq

kirina Sokrates dide. Pişt1 ku reveberi disa dikeve 

deste atinayiyan. ve care ji reveberi ya Atinaye bi se

dema ku bi spartayiyan re alikarl kiriye u "xwedayen 

Atinaye nizm kiriye" biryara şenqkirina Sokrates di
de. 

Ger ku Sok.rates ji weki rewşenhirenAtınaye kiri 
ba, yani dema ku Atina kete bin deste spartayiyan, wi 

ji welate xwe terikandibOna (yani ne welatparez bu 

na), yek ji sedemen şenqkirina Sokrates de nebfına. 

Sedama din ji xwe de ji hole ranebubana; lewma 

Sokrat keseki rewşenhir bü; ne pekan bü ku keseki/a 

rewşenblr hiş bilhane ü hewl nedabuna ku gel hişyar 

b ike. 
Ji xwe gotina dawi a Sokrat ji ve 

arınanca Sokrat eşkere dike: 
''Krito, em dikeki deyndari Aes

kulapius in, ji bo ve jt vi deyni 

b ide, da tu ji bir neke ·• 
Rewşenbiri il. We-

latheziya Sokrat bi 

me baş dide fehm 
kirin ka be ı·ew

şenbir ki ye u w e
latparezi çawa ye. 

Di Sokrat de 

prenstba welathe 
ziye di tu şert u 
mercan de neteri 
kandina welate 
xwe: prensiba rew-

şenhiriye ji hişyarkiri
na gel e. 

Ku em li rewşen-
hiren xwe binerin 

erne bibinin ku ji rawesta Sokrati, ji welate xwe geleki 

dür in, li gel ku şert u mercen welate wan baş buye ji. 

hewl didin ku welate xwe ji dur ve bixwinin u bidin 

xwendin. 
Mijara, hişyarkirina gel. a rewşenbiren me jl. mi

na roniya roje li her çavan e! 

Bibiranina Sokrates. ne hilderana nave wi, le 

famkrina rawesta wi ye.~ 

gemus@msn.com 

• Kierkegaard. e veguhasti Paul Foulquie. Varoluşçuoun varoluşu', Weşanen Kurarn 
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Başbuğ'un Diyarbakır ziyareti 

ve 

güneelleşen sınıfsal boyut 

YusuF KARATAŞ 

Kürt sorunu son dönemlerde farklı boyutlarıyla 
tartışılıyor olsa da, şiddet hükmünü icra etmeye de
vam ediyor. Bezele (Aktütün) haskımndaki gibi ka
muoyunda tartışma yaratan zaafiyederin sorumlulu
ğunu birbirlerine atma konusunda karşı karşıya gel
seler de (askerlerin Aktülün karakolununmaddi im
kaosızlıklar nedeniyle taşınamadığı, ''terörle mücade
lede yasalann elleri kollannı bağladığı" açıklamalan ve 
buna karşı hükümetin bugüne kadar kendilerinden 
istenen her şeyi yaptıkları açıklamaları) esas olarak 
genelkurmay ve AKP arasında Kürt sorunu karşısm 

daki onaklık ve işbirligi (Genelkurmay Başkanı İlker 
Başbug'un yaptığı "tarafının seçin" tehdidinin Başba

kan Erdoğan tarafından sahiplenilmesi örneginde 
oldugu gibi) devam etmekte. Bu işbirligi ve ortaklık, 
genelkurmayın askeri alandaki her türlü girişim ve 
isteminin hükümet tarafından desteklenmesi ve as 
kerlerin Kürt ulusal demokratik hareketine karşı uy
gulanacak baskı ve operasyonlarla siyasal olarak 
AKP'ye alan açmaları (ve tabii ki, Başbug·un "mü
kemmel ortak" olarak niteledigi ABD'nin bölgesel çı 
kadarıyla birleşme) biçiminde özetlenebilir. 

Anlamlı b ir sınıfsal ziyaret! 

Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı olmasından 
sonra ilk ziyaretini Diyarbakır 'a yaparak yerel serma
ye kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmesi, ardın
dan yazılı ve görsel medyaya verilen brifingler ve 
ABD Genelkurmay Başkanı Mullen'in ziyareti; Baş
buğ'un Kürt sorunu konusunda '"topyekun mücadele'· 
şeklinde ilan ettigiyeni dönemin aynı zamanda as
kerin siyasete daha aktif müdahale edeceği bir dö
nem olacağını göstermektedir. Başbug'un özellikle 
Diyarbakır'daki sermaye kuruluşlarının temsilcile-
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riyle yaptığı görüşme. "sorunun çözümünde diyalog 
yolunu açtığı" yönünde yorumların yapılmasına yol 
açsa da. yeni Genelkurmay Başkam, "güvenlik. ekono
mik, sosyokültarel ve psikolojik harekat boyutlan ~ olan 
topyekUn bir mücadele olarak tanımladığı "terörle 
mücadele"de, diğer alanlan askeri çözüme hizmet et
tikleri oranda anlamlıigerekli görmektedir. Ki bu hiç 
de yeni bir şey değildir. Başbug'un Diyarbakır'daki 
görüşmesinden sonra yaptığı •· özellikle ekonomi sosyo

kültürel ve diger alanlardaki terörle macadelede biz. sivil 
toplum örgütlerinin de çok önemU rolü olduguna inanı

yoruz. Bu nedenle dün Diyarbakır'da sivil toplum örgütü 
başkanlan ve liderleri ile bir toplantı yaptık. ifade ettiğim 
gibi özellikle güvenlik alanının dışında kalan diğer 
alanlarda elde edilecek başanda biz. sivil toplum örgüt
lerinin çok önemli rolü olduğu ve bunlann başanlarda 
çok etken olduğuna inanıyoruz., açıklaması bu yaklaşı

mı bütün açıklıgı ile ortaya koymaktadır. Bölgenin 
sanayi ve ticaret çevrelerinin temsilcileriyle yapılan 
görüşme. "sivil alan"ın sürece aktif olarak katılımı 

nın sağlanması politikasına sınıfsal konunıları gere
ği sistemle birleşmeye en uygun kesimlerden başlan

dığını ve Başbuğ'un bu görüşmeye dair izienimlerini 
hükümete aktarmasının ardından GAP Eylem Pla
ru ·yıa birlikte yeni bir 'teşvik yasası 'nın hazırlana ca
ğının açıklanması, bu konudaki adımların hükümet
le birlikte planlarup uygulamaya konııldugunu gös
termektedir. 

Bir sür.eden beri AKP'nin bölgede sürdürdüğü fa
aliyetler ve Başbuğ'un görüşmesi, Kürt hareketinin 
etkisizleştirilmesi ve Kürt halkının bu yöndeki is
temlerinin baskılanması konusunda yerel işbirlikçi
lerin yaratılmas1 çabasının, önümüzdeki dönem, yö
netenlerin öncelikleri arasında yer alacağına işaret 
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etmektedir. Başbug'un 
Diyarbakır izienimle 
rini ., GAP Eylem Pla

nı 'nda eğer planlandığı 

şekilde yatırımlar unu 

lanmaya devam ederse, 

sivil toplum kuruluşla 

nndan aldığımız izle

nimler de gelecege yöne

lik iyi işaretler verecegi 

yonande. Bu plandan si

vil toplum örgiltleri baş

kanlannın çok memnun 

oldugu ve ümitvar oldu

gunu gördük. bu tabii ki 

çok önemli bir nokta~ 

sözleriyle ortaya koy
ması, bölgeye yönelik 
müdabalenin hangi 
yönde ilerleyecegi ba
kımından anlamlıdır. 

Görüldüğü gibi . GAP 
Eylem Planı ve diğer 
teşviklerle "teröran blll

genin kalkınmasını, 

halkın refahı ve mutlu

lugunu engeUedigi. ·· söy
lemleri eşliğinde. yerel 
sermaye çevrelerinin 
devlete yardımcı bir 
unsur olarak devreye 
sokulması hesaplan
maktadır. 

Hele §U GAP 

bitsin . . ! 

Burada yaklaşık 40 
yıldır Bölgeyi kalkın d ı
racak bir kurtuluş re
çetesi olarak sunulan 
GAP'ın ve revize edil
miş hali olan son ey
lem planı 'nın temel id
dia ve dayanaklarının 
ortaya konması, ülkeyi 
yönetenlerin bölgeye 
yönelik hesaplarının 

anlaşılması bakımın

dan önem taşımakta

dır. Başbakan'ın Mayıs 

ayında Diyarbakır'da 

açıkladığı GAP Eylem 
Planı: Ilısu. Silvan ve 
Cizre barajlarının ya
pılmasıyla sulanama 
yan 1. 9 milyon hektar
lık arazinin sulamaya 
açılması. buna bağlı 

olarak sulama destekli 
tarımın artmasıyla ta 
rımsal sanayinin güç
lendirilmesi ve bu sü
reçte alt yapı hizmetle
rinin tamamlanması 

biçiminde özetlenebi 
lir. Başbakan Erdoğan, 
plan dahilinde 3.8 mil

yon kişiye iş imkanı 

sağlayacağını ve bu ra 
kamların somut proje
lere dayandığını iddia 
etse de, bu plan kapsa
ınında belirlenmiş olan 
istihdam söz konusu 
barajların yapınıında 

çalıştırılacak olan yak
!aşık 7 bin kişiden iba
rettir. Bunun dışındaki 
bütün rakamlar, sula
maya geçilmesi. sana
yiye yönelik tarımın 

yapılması. ve bu temel
de fabrika/işletmelerin 

' kurulması gibi uygula-
1 nıp uygulanmayacağı 

veya ne kadar uygula
nacağı tartışmalı olan 
hedeflere dayandıni
maktadır. 

GAP. bugüne kadar 
ülkenin Batısının 

enerji ihtiyacını karşı
lamaya yönelik bir pro
j c olarak (resmi ra
karnlara göre projenin 
enerjide gerçekleşme 
oranıyüzde 7 4 ve su la
mada ise yüzde 15'tir. 
Ayrıca üretilen enerji
nin sadece yüzde 6'sı 
bölgede kullanılmakta
dır) uygulanmıştır. 
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Ancak bu tablodan yola çıkarak sulu tarıma geçişin 
bütün sorunları çözeceği sonucuna da vanlmamalı
dır. Yapılan araştırmalar GAP'ın, Bölge'deki toprak 
mülkiyetini değiştirecek bir 'toprak reformu' ger
çekleştirilmedikçe büyük sermaye ve toprak sahiple
rinin egemen politikalara entegrasyonunu sağlamaya 
yönelik bir proje olmaktan öteye geçemeyeceğini 
göstermektedir. Zira bugün GAP bölgesindeki köylü
lerin yüzde 59'unu topraksız köylüler oluşturmakta
dır. Yine toprak sahiplerinin yüzde 6Tsini 50 dö

nürnden az toprağı olaruar oluştururken, 200 dö
nümden fazla toprağa sahip olanların oram sadece 
yüzde 2.5'tir.ı Bu tablo sulu tarıma geçilmesinin, 
bölgede geniş halk kesimlerinin kaderinde, (bugün 
daha çok Batı kentlerine mevsimlik göçlerle sürdü
rülen) tarım işçiliğinin artık bölge_de yapılabilmesi 
ötesinde bir değişiklik yaratmayacağını göstermek
tedir: GAP Eylem Plam 'nın sulama ile ilgili hedefleri 
gerçekleştiğinde 50 dönümden az toprağı olan işlet
melerin sulanacak aı·azi içindeki payları sadece yüzde 
10.5 düzeyinde olacakken. 100 dönüm ve daha fazla 
sına sahip olan işletmelerin yaklaşık yüzde 6,2 ·sinin 
payı ise yüzde 50'den fazla olacaktır. ı 

Bu veriler üzerinden söylemek gerekirse, eğer 
GAP, devletin bölgedeki dayanaklarının düzene en
tegrasyonu projesiyse. hükümetin 5 yıllık 'Eylem Pla

nı· da, entegrasyonu hızlandırma, başka bir deyişle, 
sermaye ve topraksahiplerini kendi politikaları etra
fında birleştirme planıdır. Toprakları için mücadele 
eden Bismil Sinan köylülerinin, sorunlarına çözüm 
bulmak için AKP'nin kapısını aşındırırken "agayı 
ağaya şikayet ettiğimizin farkına vardık? demeleri bu 
durumu ortaya koymaktadır. 

lşte sınıfsal boyut 

Genelkurmay Başkanı'nın Diyarbakır gezisinden 
sonra GAP Eylem Planı ile birlikte yeni bir 'teşvik pa
keti'nin gündeme getirilmesi, egemenler ile Kürt 
halkı arasındaki· ulusal hak' temelli mücadelenin ay
nı zamanda sınıfsal bir karakter de içerdiğini göster
mektedir. Vergiden enerjiye, SSK primlerinden üc
retlere kadar sermayeye çok yönlü teşvik saglayacak 
yeni paketin amacım AKP Grup Başkanvekili Nuret
tin Canikli, "bölgeyi kalkındırarak dağa çıkışları engel 
lemek·· olarak özetlemektedir. 

Kürt sorununun "ekonomik geri kalmışlık sorunu" 

olarak tarif edilmesinin geleneksel bir söylem oldu
ğu bilinmektedir. Bilinmesi gereken bir başka gerçek 
de, AKP'nin bu konuda attığı adımların halkın so 
runlarını çözmekten uzak ve bunun da ötesinde bu 
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adımların sorunları çözme anlayışıyla geliştirilme
miş olduğudur. GAP'ın merkezi konumunda olan Ur

fa'nın köyleıinde yapılan bir araştırma, köylülerin 
yüzde 81,3'ünün kendilerini aşiret ilişkileri üzerin

den tarif ettiğini ortaya koyma ktadır. 3 Ülkeyi idare 
edenler ve bugün Bölge· deki siyasi temsilcileri konu

mundaki AKP, bir yandan aşiret, aga, şeyh gibi gele

neksel güçlere yaslanmakta ve öte yandan gelişenye

rel sermaye çevrelerini kendi politikalan etrafında 
dizayn etme yönünde hamleler yapmaktadır. Söz ko

nusu ziyarette Başbuğ'la görüşen yerel sermaye çev
relerinin temsilcilerinin bu görüşme ile ilgili olarak 

kendilerine yöneltilen eleştiriler karşısında, "Bunlar 

iş adamlarını küçüm.seyerek bu halkın hep sefil kalması

nı ü;tiyorlar? biçiminde tepki göstermeleri, egemen 
politikalarla birleşme konusundaki eğilimlerini or

taya koymaktadır. 

Sistem, özellikle AKP aracılığıyla, bölgenin gele
neksel-feodal ve burjuva güçlerini çevresinde birleş

tirecek hamleler yaparken. Küıi yoksullarını, gerici 

örgütlenmeler ve bu örgütlenmeler üzerinden halkın 
yoksulluğunu sömürmeye yönelik ianeci yaklaşım
larla kuşatmaya çalışmaktadır. Halkın iş, toprak. ba

nnma, eğitim, sağlık gibi taleplerini gözeten bir mü
cadele hattının da geliştirilebilmesi. egemenlerin 

soruna kendi cephelerinden yapmaya çalıştıkları bu 
'sınıfsal' müdahaleleri boşa çıkarmak bakımından 

giderek kendisini dayatan bir sorundur. Kürt soru
nunun demokratik çözümü temelinde geliştirilen 

mücadelenin; koruculuğun tasfiyesi, köye geri dönüş 
koşullarının yaratılması. tarım ve hayvancılığın des 
teklenmesi, GAP'ın halkın çıkarlarını gözeten bir 
proje haline getirilmesi ve toprak reformunun ger
çekleştirilmesi gibi sorun ve talepleri de kapsaması 

gerekmektedir. Yıllardır açlık ve işsizlikle boğuşan 
Kürt yoksullarının; topraksız köylü ve küçük üretici
lerin biriken öfke ve taleplerinin ülke egemenleri ve 

bölgedeki dayanaklarıyla Kürt sorununun demokra
tik halkçı taf'.ı.da çözümü yönünde ilerletilmesi, ege
menlerin soruna sınıfsal müdahalesi karşısında 
emek ve demokrasi güçlerinin karşı koyuşunun te
mel dayanağı durumundadır. (i€ 

1 Dr. Şevket Ökten'in 'GAP Bölgesi'nin Sosyo-Kültürel ve Yapısal 

Özelliklerinin Aile Yapısına Etkileri ' adlı çalışması, www.sa

bem.saglik.gov.ır 

2 Doç. Dr. Bülent Gülçubuk, GAP Bölgesinde Toprak Mülkiyet Ya 

pısının Kalkınma Stratejileri Açsından Deged endirilmesi. .. II

I. GAP ve SANAYİ Kongresi. 18-19 Ekim 2003. Diyarbakır 

3 Dr. Şevket Ökten. age. 
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SELAHATTIN ÇAM 

Şergo Zarokelô biçük lı xweşik bfı. Bejna wi zirav 

mina şitla tioke bıi. Po re wi xelek w eki gustila evi.ndaı·an 

b tın. Po re wi gijo mijo. dirove darisıana çeme Embar pe 

diketin. Çavcn diliiriqiyan. Guhen wi ziı d.ibihistin. Di 

sekn u rfı.niştina -wi dediyar bun !..'U pir jirü baqil e. 

Şergo niha penc sali bü. Şivane kar u berxan bU. 

Binbariya kare xwe zanibii. Çi!, penc kar ii berx di 

berpirsiyariya wl de bim. Gere yek kar an be rx ji ke

riye nehatan veqetandin. Hemii bi hev re bimeşiyan, 

bi hev re biçeriyan. bi hev re av vexwarana. Ji Şergo 

dihatin xwestin düzeneki weki meşen hingiv bide 

wan ajalan. Şergo ev sistem bi awaki Serkefti pek ani 

bU. Wi ji vi kare xwe pir hez dikirin. 

Havin. payiz ı1 bihar Şergo xebatkare malhate bü. 

Bes demsala ıivistane ji wi re bü. Evari beri razane 

dapira wl Zeyne je re çiroken xweş digot. Şergo bi wan 

çiroken xweş diketin xewa şer1n. Bi şev ji bi lehenge 

van çirokan re mijül dibii. 

Kereki wl ye biçtık hebü. Mailiate ew ker ji bo wi 

kiri bu. Li kere xwe ye tazi fı rfıt siwar dibü fı diçu Sey

rangehe. Diçü diyare xaniyan bi e wcki xwe re bi xa

ran, bi gfızan ü bi kapan dilist. Car ca ran bi goge ji di 

list. Gogdişibiyao BeyzbolaAmerikiyan. Bigelempe

ri ji bo zarokan havin betali bu. Le ji bo ıaroken vi 

gundi zivistan betalT bü. 

Roj ek ji van rojen zivisıane Şergo li gel hevalen 

xwe, li ser sergoye bi segave dillstin. Şergo deve xwe 

vek.ir ü hel da xwe li hewa zimane wi ket her dirane n 

wi. Dev ü leven wi bi ser xwine ket. Zimane wi di devi 

wi demezin bü, weki destare. Nekani bigiri nekanihCı 

hiqire. Deng je hatilitın birin. Bi kelegiri bazda mal. 

Diya wi here hers bü. Kir qire qi r. Paşe dile wc pe şe

witi. E w heınbeı kir ü got : 

- Wey berxe min! Mala minji te re weran be. Çi bi 

ser te de hat lawo!" 

Diya wi ew girt fı bi lcz çun cem pirika Zeyno. Pira 

Zeyno p1rika tevahiya zaroken taxa me bUn. Pire bi 

hcwldaneki tixtori Şergo girt fı ji bo birina wi derman 

am ade kir. Pir Zeyne qirin li keç Cı büken xwe kir . 

- Keçno, bükno! Lezkin bilezinin. Ji min re den

clike behivan ü şckir peyda bikin." 

Di demeki kin de fermana we bi cih hat. Dendik 

h ür h ür kir. Şe ki re h ür ü sp i ye w eki berfa Çi yay e Agi

riy€ kir nav ıi ı:,ıuvaşt. Cuvaşt guvaşt kir weki hcvlı'. 

Pire birina wi derman kir. Hedi hedi zimane wi baş 

bu. J i ncxweşiye rizgar bU 

Revalen Şergo tev je mezintir bün. Hemü diçün 

dihistane. Dema qala di histane u mamoste dibun dil 

Cı hinave wi diheliyan. Pir xemgin bu ku ew ji weki 

wanxwendevan nebUn. Rojekji rojen payizebıin. Go

likvan, karikvan ü berxikvanaıı Sewal kirin mexel ü 

hatin nav kepiran. Büka nQ Rihan Ablayc ji wan re se

lcte çedikir. Hevalen wı di navx:we de disa qala veki

rina dibistane dikirin. Ji nişke ve Şergo pirsi u got: 

- Dibistan e kinge vebe? 
Rthan Ablaye got: 

-W ey pepüko le ji te re çi? Dibe qey lu şagirt i? 

Ev goLinenAblaye pir pe zor hat. Bi ı-yar da ku isal 

here dihistane. 
Mehck payiz çühü. Edi zarok ji nav kepiran li hev 

• Ev çirok di Peşbazıya Çirokan a QalaAşıiye Bike ku kovaı·a Tiroj O Evrensel Kultur~ bi hev re H dar xistibO de bü seyemln. 
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dieiYiyan u kom dibun bere xwe didan dibistane. Ro
jek bave wi bi deste wi girt bir cem mamoste. qeyda wi 
çekir. Şergo pir bi kef bfin. Gihiştibü arınane u me
besta ıcwe hfibU şagirt. Forma w1 ya reş le bü, yaxeya 
spili her stuye w'i u bi coş u peroş ket riya dibistane. 
Roja yekem tu cari ji bira Şergo nediçü. Wi u ma mos
te ji hev fam nedikirin. Mamoste xorteki nuhatı bu. 
Rifisimhele w1 hi n nuh derketibun. Zarakan je re di
gotin mamosteye bi çuk. 

Por ü birüye wi reş mina mare reş e ku nu kiras 
avetibu dibiriqiyan. Ser ü çaven wi sp i welô cawe çif 
texas bfın. Mamosteye delal be simbel bU. Be 
simbeliya wi bala herkesi dikişandin. Lewre tevahiya 
meren gund bisimbel bUn. Çaven wi ıer. qama wi 
direj welô taya rihane biL Bej n iı bala wi ıcweşik Ci li
hevhati bün. Xwendekaran ji mamosle pir heı diki
rin. Mamoste zarok hlni penüsgirtine dikirin. Şergo 
beri herkesi hini penüsgiıtine ü ni vis e bU. ]ir buna wi 
bala mamoste dikişand. E w radikir her texte re ş. Ni
vis pe dida lekirin. Le pirsgirekeki hebCın. Deste wt 
nedigihlştin text ku binivisine. Mamoste ew hembez 
dikir u bilind dikir wı ji bi vi awayi dinivisand in. 

Roj ek dlsa dibistan bi dawi bü. Zarakan bere xwe da 
male. Berf baribu Ci dibariyan. Berf ji ezman weki 
pembuye Edene dihat xware. Her der spl weki xcmla 
büke bübu. Zarok haz didan bi male de. Şergo di berfe 
de ma. Xwendekaren pola pencan ew bi zelınıeti ji 
berfe rizgar kirin ü bi d or li pişta xwe kirin ı1 anin male. 

Seat. roj. hefte, meh ü sal weki ava Çeme Dtcleye 
bi lez diherikiyan. Şergo mezin bü, bu xwendekarelô 
her! jir u zana. Evaran li civatan dibü mllvan. Di we
taqan de ji civate re. destanen Leyla u Mecnün. Üsuf 
u Zelixa, Kela Xeybere diıcwendin. Her kese dD..-west 
ku li xwendina wi guhdar buna. Herevar bi xwendina 
wi civat şen dibün. 

İsal disa dawi li sale hatibü. Xwendekar li benda 
qaroeyan bfın. Mamoste tevi qarnan ket hundir. Qar
neyen yeko yeko da ü ew hembez dikir ü zarok maç 
dikir. Dawi 1 i dayina qarnan ha ı. Mamoste xebera ku 
zarok pir pe xemgın bCın da wan ü got : 

- Zarokno! Sala ku be eze neyem. Eze mala xwc ji 
anika de bibim. Dibe ku em edi hev ıl din nebtnin. 
Şireta ku ez li we bikim ji bir mekin. wer pe bawer 
bin. Mirov tev birayen hev in Baweriya wan, zimane 
w an. renge wan ji h cv cuda be ji, di nav w an de tu ci
yawaz1 nin e. Hunji hev hez bikin. Ji hev re alikar bin. 
Ez ! da.X\vaz dikim hüne jiyaneki bextewar bijin. Bi
minin bi xer ı1 ıcweşiye! Bi xatire we! 

Şergo isal pola çaranxelas kiribü, derbasiya pen
can bubü. 

Edi dem u wexta zozanan disa hatibCı. Tevahiya ta 
xa me amadeyiya malLarkirine dikirin. Bare ıcwe li 
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keran ü hespan kirin, bere x:we dan havingehe. Şergo 
carek din bü Şivane kar ü berxan. Diya wi berivan 
bün. Bave wi şi van bün. Bihar pir xweş bün. Xweza bi 
şinalır u bi kulilken bihare hatibıin xemlandin. Şir 
pir bü. diya wi, penir. toraq, rün çedikirin. Rojen 
inan roje betaliiye bıi. Mer diçün mizgefte nimeja 
ine. Jinan ji qatix di biringund bi cih dikirin. 

Rojekji ro jan roja ine bu. Jine kepiran li hev civi
yan ü bere ıcwe dan gund. Di re de kerasetek hate sere 
wan. Ewrcki reş ü tari ezman dil girtibü. Erd u ezman 
tari weki şeven payize bün. Diya Şergo q1riya Q got : 

- Jinino! Lezkin bilezin in xwe bigihinin gund. 
Qefla jinan gibişt Qüca Cinan. ] i ewre reş ü tari ro ni 

derdiketin. Ezman tart dibün üro ni dibCın. Xofbi jinan 
diket. Jin dibizdiyan. Li ber wan birusk diketin. Erd di
qelaştin. Şışa birüske digihtştin heft tebeq bine erde. 
Birüska dawi li diya Şergo ü jineke din x:ist. Laşe wan kir 
weki laşe Gulfidane. Bün xijik. ?"ıra Zeyno digot: 

- Par van çaxan li Gulfidane xist. İsai li vana ket. 
Ki zane! Sala ku be ke birindar bike. Ev der beyom e. 
Her dem brüsk li vir li jinan dikeve ü dimirin. 

Edi Şergo mabü bedik. Sewi mabü. Ew Şergo ye 
şox ü şeng çübu. Şergoyekt di ne hatibü. W eki gula ku 
av je be girtin. Roj bi roj diheliyan ü diqediyan. Be 
dayik jiyan pir zehmet hü ji bo Şergo. 

Niha çil roj di ser mirina we re derbas nebübü. 
Bave wi bi j inebik.i re zew:ici. Bedayiki ya vi rebeni ne 
besi wi bü. Bu xwedi dernariye ji. Dernariye tade Q 

zilm le dikirin. Ti ü birçi dihiştin. Ew dikirin kadine 
O deri li ser digi rtin. J inen taxa me hem ii xemgin bün. 
]i hev re digotin: 

- Le le xwişke we bebave tade le dike. 11 u birçi 
dihcle. ne bes e wi tefali dike kadinel 

- Bila Mirov be bav bimine. le be de nemine. 
- De xwediti li zarokan d ike. Le bav nake. 
Payiz hat. Dibistan vebü. Xwendckaran kince ıcwe 

yen nu li ıcwe kiribfın. Pirtılken nu kiribun. Penüse 
re ngo rengo bi wan re bün. Bi kef ü bi coş diçün di
bistane. Le Şergo bekef bü. Melül ü xemgın bu. Her 
dem kür kür diponijyan. Se roj nehatibün dibistane. 
Hat salixdan ku damariya wi se roj cezaye kadine da
büne. Lewma nehatibü dibistane. 

Rojek ji rojan, disa roja duşerne Mn. Di nav bu
yaren rojane de hat gotin ku Şergo reviya ye. Ji mal 
dirav diziye ii çü ye. Gund di ser hev re diçü ı1 dihat. 

E w büyer ji gundiyan re sosret biın. Zarokekt wisa 
biçilk ü bi sere ıcwe ji gund derkeve u bi çe. Tişteki xe
rib e! Gundiyan binekan digot. Çüye Eden eye. 
Mersine. binekan digot çüye Antalyaye. hinekan di
got çüye İzmire, h inekan ji digot çuye Stenbole. 

Le bi rasti tu kesi nizanibfın ku ku da çü. Ne Salixje 
hale dayin ü ne ji kes je agahdar bU ku li ku dere ye.~ 
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Ayn parçalarda aynı yazgıyı yaşayan bir halkın hikayesi 

DİŞSiZ KORKU 

MEHMET TüRKMEN 
------------- ---------------------------------------

Yüzyıllardır korkunun 

kol gezdigi bir coğrafyanın, 

korkuyu ilelebet bir yazgı 

gibi yaşayan ama yine de 

korl"Unun hiçbir zaman 

teslim alamadıgı bir halkın 

hikayesi nasıl yazılır? Göz

lerini dünyaya korkuyla 

açan, sokağa adımını atar 

atmaz korkuyla tanışan. da

ha çocukken, okul suala

nnda anlamadıgı bir dille 

konuşan öğretmenin söyle

diklerini anlamamanın. 

sorduğuna cevap vereme

menin korkusunu daha kü

çücükken hisseden bir hal

kın romanı; aşkları. ayrılıkları. arnlan nasıl anlatılır? 

"Korkunun doğdugu ve ihtiyarladığı." bu topraklarda, 

Kürtlerin trajedisi de korkunun tarihi kadar eski bel

ki de. 
Rahmi Batur'un çevirisiyle. Evrensel Basım Ya

yın'dan çıkan. Kürt yazar Heüm Yüsiv'in Dişsiz Kor

im (Tirsa Be Diran) adlı romanmda. vatanı dört par

çaya bölünmüş ve her bir parçası da daha büyük par 

çaların zulmü altında kalmış Kürtlerin. Suriye parça

sında yaşayanlarının hayatından hikayeler var. As 

lında roman. iki arkadaşın. Musa ve Qado'nun, ço 

cukluktan, okula ilk başladıklan günlerden başlayıp, 

yasa dışı yollardan kaçıp sığmdıklan Avrupa· daki 

"sürgün" günlerine kadar uzanan hikayesini anlatı 

yor. Hem Musa hem de Qado. önceleri sadece büyük

lerinin acılı hikayelerinden ve yüzlerinde hiç degiş-

meyen kaygılı bakışlardan 

ve ilk olarak yine büyükle

rinden gördükleri öfke ve 

sertlikten tanıyorlar korku

yu . Ama okula başlayıp, 

korkunun gerçek ve acıma 

sız yüzüyle tamştıklarında. 

kendi babalarından duy

duklan korku nun, yedikleri 

dayağın, burada tanımaya 

başladıkları korku ülkesi

nin okulu, kuralları ve kor

ku yüzlü görevlilerinin ya

şattıklarının yanında, özle

yerek hatırlayacakları anı

lar olarak kaldığını anlaya

caklardır. 

Okulda hiç bilmedikleri bir dille eğitilmek. kendi 

dillerinde ve yüreklerinde acı ve korku kaynağı ol

mak dışında hiç bir karşılığı olmayan ülkenin "büyük 

başkan''ını, marşlarını, yeminlerini ve bayramlarını 

coşkuyla sevmek. okumak ve kutlamak zorunda kal

mak. bütün bu "ödevlerden" en ufak bir kusur etti

ginde dayak yemek, aşağılanmak vs. ile devam eden 

bir hikaye . .. 

Romanın kahramanlarından Musa, bu korku ül

kesinin ortasında , korkunun sınırlarını, tarihini 

sorgular, nasıl başladığı nı ve sorumlularını arayıp 

durur. Şizofrenik bir ruh haliyle uyanıkken rüyalar 

gören Musa'yı, yüzyıl önce Kürdistan'ın dört parçaya 

bölündüğü sınırları masa üstünde çizen İngiliz ve 

Fransız görevlileri Saykis ve Piko'ya hesap sorarken, 

onlarla tartışırken görürUz çoğu kez. Romanın gene-
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linde hakim gibi görünen, tarihsel ve sosyal nedenle
rinden ziyade, kendi başına ''korku"nun sorumlu bir 
özne gibi anlatılmasıdır. Ancak buna karşın Mu
sa 'mn olur olmaz karşılaştığı Saylds'le yaptığı bu tar
tışmalarda: bütün bu trajedinin arka planının, neden 
ve nasıl başladığının, sınırlı da olsa sorguland ığıru 

görebilmek mümkün. 

' Burası aşkın ülke si değil ' 

Ayrı parçalara bölünmüş Kürtlerin, hemen her 
parçada aynı yazgıyı paylaştıklanm, Dişsiz Korku ro
manının her satırında yeniden fark ediyor insan. 
Kendi dili yasaklı olan. başka bir dilde eğitim görme
ye ve başka bir küJtürü ve o kUlttirün değerlerini ka
bul etmeye zorlanan bir halkın. daha çocukluktan 
başlayarak yaşadığı travmalar bir yana, bu koşullar 
altında en basit ve insani hayallerini bile gerçekleşti 
remeyen Musa'nın h1kayesi. Suriye'de olduğu gibi 
Türkiye'de de binlerce. yüz binlerce Kürt gencinin 
ortak yazgısı değil midir? 

Musa'run çocukluğundan beri aşık olduğu Leyla. 
Kürtlerin içinde bulunduğu siyasi durumu kendine 
çok dert edinen biridir ve ailesiyle birlikte başka bir 
şehre gitmek zorundadır. Musa ona aşkını anlatır
ken, o Musa 'mn dikkatini başka bir gerçeğe çekmeye 
çalışır: "Sevmek bizim için icat edilmemiş. Burası aşkın 
ülkesi değil. burada aşık olunmaz, insan burada sadece 

' ötebilir. (. . .)Burada yasak olan sadece Kürtçe degi.l. in
sanın dili yasaklanınca. hayalleri de, rüyalan da ya
saklanıyor . .... 

Bütünü içinde az bir yer tutsa da. roman asıl ola
rak 2004'te Qamişlo'da oynanan bir futbol maçının 
ardından yaşananlar üzerine yazılımş. Suriye'nin 
Kürt kenti Qamişlo'da. Irak işgalinden sonra. futbol 
maçıru izleme bahanesiyle buraya akın eden Arap 
milliyetçileri, egemenlerin açık yönlendirmesi ve 
desteğiyle ABD'ye ve I srail' e karşı hıncını Kürtlerden 
çıkarucasına, taşlar ve sopalarla saldırıya geçmiş ve 
onlarca Kurt hayatıru kaybetmişti. 

Romanda bu olaya kadar günlük yaşamın her ala
nında Kürtler üzerindeki baskıyı, asimilasyonu, şid 

deti ve bütün bu zulümkarşısında Kürtlerin korkuyla 
yaşama çabasım görüyoruz yalnızca. Sımrıo hem bu 
tarafında hem öbür tarafında Kürt halkımn tepesine 
binrnek için hazır bekleyen devletlerle çevrili dört 
köşe bir coğrafyada ''korku"suz rüya bile göremeyen 
bir halkın çaresizligini anlatır yazar: "Ben korkunun 
çocuğuyum. Yaralı şehircigimizi kucaklayan sınırlara 
döşenmiş ınayı.nlann patlaması korkusu. ( .. .) Yukan 
dan sınırüstü devletin gazabı, sınırda nöbet tutan asker-
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Lerin namlulanndan gözüküyor. (. . .)Her an öldürmeye 
hazırlar. Otede. beri de ma yınlar ve askerler ... Zaten sını
raltı devletin öfkesi her an tepeınizde patlamaya hazır ve 
yanlış bir anda gülmemiz ya da milli bir bayramda. bir 
şenlikte ağlamamız ve sık tekrarlanan büyük mitinglerde 
başkanın Jotoğrajlannı havaya kaldırıp. ·canımız da. 
kanımız da sana kurban olsun ey başkan· diyerek. canı
mızı ve kanımızı başkanın uğru.na ucuza vermeye hazır 
olduğumuzu haybrmadığımızda patlar ... " 

Bütün bu anlatılanların bizim ülkemizde Kürtle
rin yaşadıklarına ne kadar da benzediğini düşündük
çe. Kürtlerin bu "lanetli .. yazgısı, biraz daha acıtarak 
yer etmeye çalışıyor içimizde. Ancak Qamişlo'daki 
kanlı saldırıdan sonra korkunun da sınırları oldugu
nu görürüz. Dilinden. köklerinden. kimliğinden ko 
partılarak. baskıyla, zulüm le bir halkın yüreğine sa
lınmış ''dişsiz korku"nun; yıllarca derin uykulara 
dalsa da hiçbir gücün asla söndücemediği özgürlük 
ateşine ve halkın isyanına çarparak nasıl tuz buz ol
dugunu ... Tıpkı Musa ve Leylaların. "sınırüstü" de
dikleri Türkiye'deki Kürtler gibi, zulme baş egmedi
ğini gördükçe, bütün halklar gibi Kürtlerin de sonsu
za kadar korku ve zulümle yönetilemeyeceği inancı. 

yüreğimizi yeniden kurtarı yar "Lanetli bir yazgı." e n d i
şesinin kasvetinden. 

Gü cü o l.an Kii r dü mü d övecek l 

Adeta Türkçe yazılmış hissi uyanduacak kadar iyi 
çevrilmiş 144 sayfalık Dişsiz Korku romarn daha pek 
çok bakımdan Türkiye Kürtlerinin bire bir yaşadıkla
nnın Suriye' deki örnekleri gibi. Kürtlerin yaşadıkla 
rı şehir, kasaba ve köyleri n isimlerinin Arapça isim
leri e değiştirilmesi örneğin ... Suriye'nin. "Yitip giden 
Filistin 'i geri getiremedikleri için·· bütün Filistin şehir 
ve köy adlarıru Kürtlerin şehir ve köylerine verdiği de 
anlatılıyor romanda. İneğini satın almak için evleri
ne gelen bir Arap misafir ile Musa'nınbabası arasın
da geçen sohbette bu durumu çarpıcı bir biçimde gö
rürüz. Arap mısafire, şakayla karışık. "Kim nerede si,z
den bir şehir, bir köy alsa. siz Arap kardeşlerimiz gelip o 
şehrin, o köyün adım bizim bir şehrimize, bir köyümüze 
veriyorsunuz. Bizden ne isıiyorsunuz kardeşim, hayro 
la? .. •· diye yöneltilen soruya. yine şaka yollu verilen 
yamt çarpıcı dır: "Onlann bize gtlcü yetiyor. gelip topra
ğımızı alıyorlar, bizim de size gü.cümaz yetiyor! .. ·· Tür
kiye'nin ABD'den yediği şamarlara, çuvallamalara 
ses çıkaramayıp. Kürtlere gelince ''ali kıran, baş ke
sen" oluşunun trajikomikligini düşünmeden edemi
yor insan.$ 
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Filme serdemeke ·BAH OZ 

Salen 1990'1 bi rexistibun n çalaleiyen 

ciwanan derhas bu. o niha rılmeki li ser 

w an çalakiyan, li ser wan ciwanan hat ki

şandin: Bahoz. Filme Kazim Oz "Bahoz" ve 

sermaweze dikeve vizyone. 

Derhenere kurd Kazim Oz di sala 

1973 'yan de li Dersime hatiye dine. Oz, di 

sala 1998 'an de Fakulteya Endazyariya 

Avahiyan a Zanjngeha Yildiz Tek:nike kuta 

kir n df.ire di sala 2003 'yan de Beşa 1V Si

nemaye ya Falruheya H uneren Bedew a Za 

ningeha Marmaraye xwend. Oz he ji li he

man zaningeha hernameya xwe ya dokto

raylı berdewam dike. Ew. ji sala 1992'yan 

ve li Navenda Çanda Mezopotamyaye kare 

hunere dike. Oz, peşi di bin hane Teatra 

Jiyana Nu de çar salan xebiti. di beşa lis

tikvani u rejiye de kar girt ser milen xwe. Ü 

di sala 1996 ·an de dest bi sinemaye kir; he 

ji ve kare xwe didomine. 

Kazim Oz peşi lrurteiılmeki bi nave 

''Ax" kişand. "Ax" lrurtefilmeki bU. filme 

yekem e Oz bU le ''Ax" balkeş bU; be deng 

bU. bi bedengiya ::~.:we qala şewitandina 

gund dikir u bi ve bedengiya xwe deng der

xist: li gelek cihan hat nişandayin. gelek 

xelat girt. 
Df.ire f'ılme bi nave ''Fotograf' hat. 'Fo

tografe ku fotografe rastiyeke nişan dida: 

Di otobuse de ciwaneki lrurd ku diçil çiye u 

ciwakeki tir k ku diçii leşketiye le beyi biza

nibin her du diçin ku dere; di otobuse de bi 

hev re rewiti dikirinil bi "Fotograf'e çuyün 

u encama ev çuyina wan dihat kişandin. 

' D tlr' dilrb il n e nez d i ke 

Kazım Oz ku di filme "Rewitiya Ber bi 

Roje ve (Guneşe Yolculuk)'' e Yeşim Usta

oglu de kare ciglriya derhener ji girtibU 

ser milen ıcwe, dest bi belgefilmeki met

rajdirej kir pişti 'Fotograf'. Belgefilme bi 

nave "Dur" ku di sala 2005'an de ket viz

yone lisergundiyen extiyar ku ligund ma

ne u li ser ciwanen ku bere xwe dane koç 

CEMIL Ocuz 

Nav: BahoıtFirtina/The Srorm 

Sazkirio: .Meıopotamya Sinema 

Saıkar: Ozkan Kuçuk 1 Kazim Oı 
Derhencr/Senaryo: Kalim Oz 

Derhener~ D~mene: Ercan Ozkan 
Derlıenera Hunere: Sibel Çıçek 

Muzık: Ayhan Akkaya, Vedat Yildirim. Burak Konıcu (BGST) 

Listil,·an· Ca bit Go k. TT avi n Funda Saç. Selim Akgul. Asi ye Dinçsoy, AH 

Geçimli. Kadim Yaşar, Berıan Dirikol u. Engın Emre Deger. Volga Sorgu. 

Feyıullah Gurdaş. Eeccan Gumcci. 

Çaglayan Boıacı. lt:lal .\iaraşli, Ali Surnıeli, Sinan Bengıer 

Ketına Vizyooe: 11 .11 2008 
7ıman: Bi Kurdi Tirki 
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beriye ye ku ew dike van herduyan bine ha hev. Yanc 
durbüne nez bike. Çiroka "Dur·· bi vi rengi dcst pe 
dike: Kazim Oz di sala 1995'an de diçe gunde xwe de 
ma rcwşa gund dibine, fikra belgefilm dikeve sere wi 
fı dcma 1997'an de diçe gunde xwe Kermeş a Pertcka 
Dersime, edibere kameraya xwe di de kal Cı pircnkuli 
gund mane. Di destpekt> de ten e ji bo belgekirine di 
kişine,le her l.'U wan dikişine. mijar berfirehtir dibe: 

58 TİfOJ 

beriya zar ii zeçen wan ku koçbere welaten Ewropaye 
bıine. trajediya kal Cı piren ku li wir mane Cı jiyana 
w an. 

Kazim Oz bi van gotinan jimere qala destpekiri
na kişanda ~Dur" dike: "Dema ez çühüm gund. çawa 
min gav ave1 gund. hisek eceb xwe li min bar kir. Li 
gund ji bi ll çend extiyaren ku 'tenetiya sedsalan' li 
niye wan xwe bar kiribu kes n1n bU. Dengen derbare 

jiyane de nedihatin 
biblstin. Min xwe bi 
tene his kir di we 
cihc ku ez bi her dar, 
kevir, dere u di
waren wir dizani m ... 

Derhener Oz qala 
çima kişandina bel
gefilm jl dike Cı 

dibeje: .. Min çima 
ew diJ..:işandiıı? Ji bo 
ki? Ev qeydkirin we 
veguheriyana çd Ji 
yan berdewam bu Cı 

min tene qeyd dikir. 
M in kameraya xwe 
dani. Ez bawerim ez 
di nav hesabkirina 
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girani ya belge u hunere ya di nav jiyane de bUm ... Ü 
demek paşe min disa kameraya .xwe xehitand ... 
Min bere we da hem yenkumane u hem jt yen ku 
pekiyane çüne ... " 

Fikra · ~oreş'e ii enerjiya ciwanan 

Kazim Ozyekem filme .xwe ye metrajdirej eti sa
la 200l'e de u ye duyemj1he nu, disala 2008'ande 
niha peşkeş dike. 

Bi ser Iılme yekem e metrajdirej re 7 sal derhas 
b üne ı1 ji bo s1nemagerelô 7 sal demeke direj e. Oz 
ku niha filme .xwe ye nu peşkeş dike. hewldana wi 
ew e ku edi di kurtedeme de filmen mi bikişine ü 

peşkeş b ike. 
F"'ılme "Bahoz''. bi nave .xwe ye din "Firtina" di 

l4'e sermaweze de hi dehan ciyan de careke de 
derkeve peşbert temaşevanan. Li gor gotina 
derhener Oz ew ji film bi hevi ye ıili bende ye ku de 
gelek kes biçin le temaşe bikin. 

rılm li ser ciwanen salen 1990'1, li ser çiroka 
siyasihıina Cemal, Rojda u Orhan e. Ciwaneki bi 
nave Cemal beyi haya wi ji siyasete. ji rexistine, ji 
'şoreşa · li zaningehan hebe, li navçeyeke bi çuk di 
keve ezmune u mafe bi destxistina li bajareki me
zin. ketina zaningeheke mezin bi dest dixe. Bele 
Cemal mafe .xwendina li Zaningeha Stenbole qe
zenc kiriye ü bi hemıi mesıimiyeta xwe bere xwe 
daye Stenbole. Cemal. di nav qelebalixa bajare me
zin de di nav tenetiya hundirin de ye Q binasina 
komeke ciwanen şoreşger re ev tenebuna wi ji ho le 
ra dibe. Bi yek ji reberen ko me Heline re dikeve xi
recire ı1 bi ve yeke re nasnameya xwe kifş d ike. He
man pevajo ji bo Rojda u Orhan ji derbas dibe. 

Ev ciwanen ku he nıi bere xwe dane salen bisti 
xeyalen guherandina dinyaye dikin. Fikra 'Şoreş'e 
bi enejiya wan a ciwan re dibe yek ı1 di Iılm de der
dikeve peşbert temaşevanan. Filme serdemeke 
"Bahoz" di hernan deme de vebıina saziyen kurdan 
ji weki paşkiteyeke peşkeş dike. 

Di Iılm de Cahit Gok, Havin Funda Saç, Selim 
Akgul. Asiye Dinçsoy, Ali Geçimli, Kadim Yaşar. 
Bertan Dirikolu, Engin Emre Deger. Volga Sorgu. 
Feyrullah Gurdaş, Ececan Gumeci, Çaglayan Boza
cı. Zelal Maraşli , Ali Surmeli. Sinan Bengier dili
zin ıi muzika film ji Kardeş Turkuler saz kiriye. 

rılm. i sal yekemin c ar di 2 7' emin F estivala :m
man a Navneteweyi ya Stenbole de hat nişandayin. 

niha di l4'e sermaweze de dikeve vizyone. ~ 
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~siz KÜRTLER BU ÜLKEYE NE VERDiNiZ? ' 

''Kendilerini etnik 
kökenZerini ön plana 
çıkararak tanımla

yan ve kendileıine ve 
rilmiş en bayak hak 
olan 'BU GOZEL tJL
KENİN. TÜRKİYE'NİN 
VATANDAŞ! OLMAK 
HAKKINI' bir kenara 
iterek. etnik koken 
azerinden ~rkç~ı~k 

yapmayı, tercih eden 
bu kitle. bu alkeye ne 
vermiştir? ( .. .) Kurt
lere soruyorum; neden 
terör sizde. b eşik k ert
mesi sizde, kız çocuk
larını başlık paras~ 

adetiyle adeta bir eş 

ya gibi alıp -satmak 

HANDAN 

adeti sizde. her tilrlU yasadışı işin altından çoğunlukla 

Kürtler çıkmakta. kapkaç sızde, gasp sizde, 'NAMUS Cİ
NAYETLERİ' sizde, kaçakçılık sizde. uyuşturucu ticareti 
sizde. bu ülkenin vatandaşı olmayı, sindirememek ha.s 
talıgı. sizde. vur-kır-gasp et anlayışı sizde ... 

Bıı memleketebugüne kadar ne verdiniz de, ne isti 
yorsunuz?(. . .) Bu ülkenin en çok para kazanan insan 
lan çoğunlukla Kürt kökenli şarkıcılar, eğlence yeri sa
hipleri. işadamları, ticaret erbabı. turistik otel sahipl~ıi. 
eglence dünyasında: tv'de. gazinalarda iş yapan ısimler 
(/brahim Tatlıses. Özcan Deniz, Ceylan, Yılmaz Erdoğan 
vs.) değil mi? 

( .. .) Kart toplumu. yu.zyı.llardır kendisini sömüren, geri 
bıraktıran, kulun kula kulluk ettiği 'FEODAL DÜZEN' de 
nen ilkel sistemden ne zaman vazgeçecek? Ne zaman HA
NIM FERTLERiNE gereken 'ÖZGORLOCü· teslim edecek? 

(. . .)Bayak şehirlerde kapkaç ve bu tar illegal suçları 
işleyip. elde edilen yasadışı geliri terör örgütüne aktarma 
suçu neden hep Kurt kökenli çocuk ve gençlerde görül 
mekte? 

Neden. neden, neden? 
SiZ KUSUR.IARINIZI HALLETTINIZ Mİ KI .. ?" 

Yukandaki ifadeler. geçtiğimiz günlerde intemel
te dolaşmaya başlayan ve Posta gazetesinin Ankara 
temsilcisi Hakan Çelik'e ait olduğu ileri sUrtılenyazı-
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• 

dan. Yazı hayli tep
kiye yol açtı .. Muh
temelen Posta gaze
tesinin Ankara tem
silcisine ait oldugu 
iddiası tepkileri ço
ğaltmıştı.l Yoksa bu 
yazıdaki savlar ilk 
kez öne sürülüyor 
değil. Aksine benzer 
metinler çeşitli in
ternet sitelerinde 
dolaşmaya başlayalı 

hayli zaman oluyor. 
Söz konusu yaklaşım 
sadece marjinal in
ternet sitelerinde 
dolaşan yazılada da 

iıııısırasyon: Irkçı son sınırlı değil aslında. 
Birkaç yıldan bu ya-

na yazılı ve görsel medyada Kürtleri suçla. suçlulukla 
özdeş görenigösteren pek çok örnekle karşılaştık, 
karşılaşmaya devam ediyoruz. 

Daha eskilerde, Kürtler (henuz Kürt realitesi ta
nınmadan önce) popüler entelektüel düzeydeki ya
yınlarda "doğulu·· karakteriyle çıkardı karşımıza. Ge
nellikle kırık bir şiveyle Türkçe konuşan, Cumhuri
yetin nimetlerinden henüz nasibini alamamış, eği
timsiz, mazur görülebilecek bir cehaletle malul bir 
tiplerneydi bu. Kendisine rağmen bile olsa eğitilmek 
suretiyle gerçek bir vatandaşa dönüştürülecek biriydi 
''dogulu" . Oysa "Kürt realitesi .. tanındıktan sonra bu 
tiplemenin yerini başka bir şey aldı. Geçmişte. ''do
ğulu"nun. "doğu"nun ülkeye entegrasyonunun ve 
modernleşmenin gecikmesine atfedilen ve eğitimle 
çözülebileceği varsayılan sorunları, Kürt kültürüne 
mal edilmeye başlandı. Ertuğrul Özkök. '"töre cinayet
leri"ni Kürt kUltUrüne mal etti örneğin. Televizyon 
dizilerinde puşi -şalvarlı ve karanlık yuzlü adamlar ya 
''terörist" ya da "töreıist" olarak boy göstermeye başla
dılar. '"Doğu şivesi .. ve puşi, suçun, her türlü karanlı
ğın sembolüne dönüştü. Dahası '"Pars Narkoter(jr" gibi 
televizyon dizileriyle Kürtçe bizzat suçun dili haline 
getirildi.2 Tüm bunların algı düzeyinde. Kürtle 
rin/KUrtlüğUn suçla özdeşleştirilmesini kolaylaştıncı 
bir etkide bulundugu tartışma götUrmez. 
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Altınova' d a test e d ilen ... 

"Siz Kürtler bu ülkeye ne verdiniz .. diye başlayan ya

zı da bir zamandır gazetelerde, internet sitelerinde. 

televizyon dizilerinde işlenen bu zihniyetin damıtıl

mış bir versiyonuydu. Kürtleri ötekileştirmek üzere 

kaleme alındığı açık olan yazıda öne sürülen savlar 

ciddi olarak tartışmaya değmeyecek denli temelden 

yoksun ve subjektif bile olsalar. asla önemsiz degil

ler. Aksine. yazının manhgı. ve burada dile getirilen

ler, Ballkesir Altınova'da olanları anlamak açısından 

son derece önemli. Kürtleri hedef alan sa l dırılar açı

sından Altınova ilk degildi kuşkusuz. Öncesinde An

talya'da. Mersin'de, Sakarya'da da benzer olaylar ya

şandı. Tümünde de belirli grupların yönlendirmesi, 

provokasyonu söz konusuydu. Alhnova'da da olayları 

başlatan benzer bir provokasyon yaşanmıştı. Fakat 

Altınova 'nın göze çarpan bir farkı vardı. Orada geli

şen olaylara ilişkin gazete haberlerinde ve çeşitli in

celeme raporlarında. beldede yerleşik bir ekonomik 

güç haline gelmeye başlayan Kürtlerden rahatsızlık 

duyuldugu. saldırılarda özellikle işyerlerinin hedef 

alındığının altı çizilmişti. Daha önce çeşitli yerlerde 

Kürt işçilere yönelik tepkiler göz önüne alındıgı.nda. 

olayın bu boyutu önem kazanıyor. 3 

Altınova'nın yerlilerinin Kürtlerin beldede eko

nomik güç elde etmelerinden gerçekten ne ölçüde 

rahatsızlık hissettiklerini bilemeyiz ama ''Bu ülkenin 

en çok para kazanan insanlan çogunlukla Kürt kokenli 

şarkıcılar, eglence yeri sahipleri. iş adamlan. ticaret er

babı (. . . )Büyük şehirlerde kapkaç ve bu tar illegal suçlan 

işleyip. elde edilen yasadışı geliri TerOr örgütüne aktarma 

suçu neden hep Kart kökenli çocuk ve gençlerde goral

mekte? ·• vb. savların esas olarak böylesi bir rahatsız

lıgı. yaratmaya yönelik oldugu açık. 
Söz konusu ifadelerin, toplumsal düzlemde bir 

zemin bulunmadığı taktirde. sahibinin şahsi heze

yanlanyla sınırlı kalması muhtemeldir. Ama bu tür 

şeyler. Altınova'da olduğu gibi az da olsa karşılık bu

labiliyorsa, toplumsal bir zemin oluşmaya başlamış 

demektir. Bu ise Kürt sorunundayeni ve tehlikeli bir 

evreye dogru gidildiği ne işaret ediyor. Sorunun "böl

gesel geri kalmışlık ··ya da "teror·· e indirgenmesinin ve 

bir türlü çözülmemesinin, otuz yıla yakın bir zaman

dır devam eden şiddetin, zorunlu göçün acı meyvele

ri yeni yeni onaya çıkıyor. Mesele artık ülkenin bir 

bölgesiyle ve siyasal düzlemle sınırlı olmaktan çık

mıştır. KUrtlere karşı önyargılar. aşırı milliyetçi 

grupların ideolojik söylem düzeyini aşmış, toplumsal 

bir karşılıkbulmaya başlamıştır. Görünen o ki, KUrt

lere ilişkin yaygınlaştırılan olumsuz algı lar sadece 

kültürel düzeyle sınırlı kalmamış, emek sürecine. 

sosyal ve ekonomik ilişkilere yansımaya başlamıştır. 

E konomik krize dikkat! 

Asıl tehlikeli olan ise tUm bunların, Türkiye'nin 

küresel sermayenin istekleri doğrultusunda dönüş

türüldüğü. yoksulların ve işsizierin sayısının her ge

çen gün arttıgı. tarımın tasfiye edildiği ve dünyanın 

ekonomik bir krize girdiği bir dönemde yaşanıyor ol

ması. Bütün çöküntü ve kriz dönemlerinin ortak 

özelliği toplumda güvensizlik. korku ve öfke duygula

rına yol açmasıdır. Yerleşik yaşam düzeni nin kesinti

ye uğraması. belirsizlik, elindekini kaybetme kaygısı, 

insanları değiştirir. Hele de öfkeleri gerçek ya da ha

yali bir ''düşman''a ya da toplum içinde ötekileştiri 

lenlere yönlendirilirse. 
Şimdi, bir yandan ülkenin dört bir yanına insan

ların yüreğini daglayan cenazeler gelmeye devam 

ederken diğer yandan işsizlik. yoksulluk artıyor. Ve 

yukarıda alıntıladığım ız yazı diyor ki. bütün bunların 

sorumlusu Kürtler! Tam da bu noktada. sendikaların, 

toplum örgütlerinin, sol örgütlerin. paı1ilerin, önce

liklikle odaklanması gereken bir vehamet çıkıyor or

taya. 
Aşırı karamsar bir yazı mı oldu. Altınova ya da 

birkaç linç girişimi çok mu abartıldı? Dogrusu ya kı n 

tarihimizdeki savaşlara. iç çatışmalara ve kriz dö

nemlerinin yol açtıgı sosyal felaketiere ilişkin bilgi

miz, ahartı olmadığını söylüyor. 6-7 Eylül olayların

dan önce İstanbul'un gayrimüslim azınlıkları toplu

mun bir parçası değiller miydi? Nasıl olup da bir ge

cede bütün iş yerlerinin tahrip edilebildiği sorusu 

üzerine düşünmeye degerdir. Balkanlar' da günün bi 

rinde birbirlerine ölesiye düşman kesilen halklar, 

yaşanan katliamların kısa bir süre öncesine kadar 

komşu değiller miydi?~ 

1 Hakan Çelik. internette dolaşan buyaıının kendısine ai t oldugu 

iddiasını kesin bir dille reddederken. yazıda dile getirilen dU

şUncel ere kanlmasının da mümktın olmadıgını belirtti. 

2 Mesut Yegen'in "Masıakbel Turk 'ten Sözde Vatandaşa" kitabının 

başlı&rı bu dönüşüm U çarpıcı bır şekıl de öıetlemektedır. (Mesut 

Yegen, Musıakbei Turk'ıen Sözde Vatandaşa. ıkinc i baskı 2006. 

İletişim, istanbul.) 

3 Özellikle. yerltiere göre daha düşuk lıcreılerle çalışınayı kabul 

eden işçiler tepkilerle karşılaşabiliyorlar. Örneğin Antalya'da 

TEDAŞ'ta çalışan 24. Kurt kökenli işçinin kaldığı eve bir poşet 

dolusu kene atılmıştı (Taraf. 31 Temmuz. 2008). 

Karadeniz'e fındık toplamaya giden işçilerin karşılaşnklan ay

rımc ı uygulamalar ise İHD' nin 16 Agustos 2008 tarihli "Ordu 

Gircsurıı•e Sakarya 'da Meı•simlık Fındık işçileri ile ilgı.lı Araştımıo 

ı·e fncele~ Raporu'nda da görülebileceği gibı. başlı başına uze 

rinde durmaya değer boyutlar taşıyor. 
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Nivıskar A ram Gernas: 

Berhemdariya wejeyi ne kare herkesi ye 

HEVPEYIVIN: RECEB Dt LDAR -----

Nivıskar Aram Gernas pişti salen direj en li sirguniye vegeriya weLat anihali Amede dij~. 
Ew helbestan le dike. çirokan dinivise. wergere dike, carinan piyesan dinivise ıl her wiha 
ji bo zarakan ji tiştinan peşkeş dike. H eta niha çend pirtuken wi derketine. Me xwest li ser 
wi, li ser berhemen wi pere hevpeyvineke bikin. 

Hün ji bo çi 
berheman diafi
nnin? 

Pirseke zor! 
Ez di we bawe
riye de me ku 
berhemdari ne 
kare herkesi ye. 
J i bo herhernda
riye gevilek ni
visine dive, za
nin dive, ziman
zant dive, civat
nası ü ceriban 
dive. Li gor pi
vanen dinyaye 
kesen ku xwedi 
van tayhetmendiyan e, ji bo peşkeşkirina huner fl de 
hara xwe her hemdariye di kin. Beguman ev pivan ji bo 
welate me ye ji. Ez. beri her tişt"i hunera afiranderiye 
di xwe de diliinim ü hewl di d im ku wc hunere peşkeş 
bikim. Sedemek din jl. heziya mina ji bo zimane kur
di u welate min e. Ez hi çe nd zimanen din ji dizani m 
le bi taybeti di.xwazim huner u berhemdariya xwe bi 
zimane xwe ye şirin bi ci h binim. 

H un di gelek şaxen hunere de aktif in. ev taybetmen
diya we ji ku te? 

Ev taybetmendi ji gevila hunerweri u hisen şiyar 

te. Ez bawer im ku hemıl şaxen edebiyatc hev ~:wedi 
dikin, xwin didin hev, ilhama vegotin u ni visine di 
din hev. Kesen ku xwedi gevi.le hunera vegotin Cı nivi
sine ne. dikarin ve hunere di gelek şaxen edehiyate 
de nişan bidin. 

Ez bawer im ku bingeha aktlfbüna min a huneri ji 
ri.he min e helbestvaniye te. Helbest damare he ri na-
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zik u hedewiye 
ye. Di helbeste 
da peyv dibe bU
ka xemilandi ü 

qeşengi.ya xwe ya 
h eti dildiz ra di
xe. Min di teme
nek biçtık de 
dest bi helbeste 
kir ü ji xwendin 
il nivisine bez 
kir. Helbestni
visina min he ji 
berdewam dike 
le tu car ez weki 
niviskareki hel-
beste nehatime 

nasin. H eta ku ez gi.ham serdema berhemdariye. ribe 
min e helbestvan gel ek damaren edehiyate ji wergi.rt. 
Xwendina min ne teneli ser şaxek edebiyate bil. Min 
gelek şaxen edebiyate dixwend il dişopand, weki mi
nak. roman, tiyatro. kurteçirok, efsane, destan, hel
best ü hwd. Digel şaxen edebiyate, ilme siyasete ji ji 
ali civatnasiye derfetek mezin peyda dike. Ez ji zarok
tiya xwe da ji van çcrxan derhas hum ü giham heta iro .. 

Beguman gelek ceribanen min en cu da çebune. Ez 
çiqas bi ser kelime, ew teqdira xwendevanan e. Ji b er 
ku piraniya herhemen min li dervayi welat hatine 
çapkirin, ez ji teqdir, şirovekirin il krltiken heja yen 
xwendevanan mehrüm im. 

Eger em bi ronıane dest pe bikin. we di ''Toqa Nalete" 
de xwest mesajeke çawa bidin? 

Serpehatiya Gul'lzare ango lehenga romane, veki
rina doz ek e li hemher urf ü adeten kevin; da diye k e li 
hemher zordesti u hizren kevneşopi yen feodal; qiri-
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nek ragihandin, lepirsin Q gen

geşiye ye da ku azadiya jinan bi 

xurti bikeve rojeva kurdan. 

}inen kurd ne tene ji her se

demen politik dikevin b er çerxa 

aslmtlasyone fı ji nasnameya 

xwe dur d i kevin. her v.'isa urf Q 

adet, hizren civaki yen kevnare 

ıl hişk ji dikarin wan ji nasna 

meya wan dur bixinin. Lewra 

Gulizar he fama mirine nake, 

have xwe di serhildana Şex Seid 
de winda dike; ji zaroti derbasi .,.. ____ _ 

ciwani dibe le heqe hezkirin u 
hilbijartine je te stend in; di bi

hara emre XWC da bedewiya xwe 

naji. ji meya serdar a evine ve

naxwe; ev ter nake digel hevale

ke xwe dikeve her dasa urf u 
adetan il eşa jekirina poz D. 

guhen hevala xwe di kü.rayiya 

dile xwe ye pirpiti de his dike; 

fermana eşire welô toqa nalete 

dikeve stfıye we il ew biçolu pe

saran dixe; Sih sal ji mirine di

reve ıi bi ve Lirse X\veziya xwe bi 

gure sere çiyayan tine; piştl sih 

salan aza d d ibe le ve care daxwaz 

fı bendewariyen guherine, 

xewnen we derewkar derdixe ıl 

we bi temami ji nasnameya we 

dür dike i.i daveje gerineka nef

rete li hemher welat il gele we; 

bela je venagere, kure we je d is

Line ü daveje doza kurdili ye. ber 

dere zindanan fı dinyayek din; ji 

vir şıin de rasti karesatek din te 

il li du kure xwe. hem dewleta ku 

bi sere we sond dixwar hem ji 

kurden ku bübıi nefret di dile 

we de ji n ez ve nas dike. N as di

ke ı1 dikeve jiyan ı1 tekoşeriyek 

trajik .... 

Hun dikarin hineki qala wer

geren xwe b ik in ... 

Heta niha weki pirtük se 

herhemen min derçüne: Roma

nek zarokan a bi nave ''Şeıvane 

Biçuk e Vtetnami .. di nav w e şan en 

Roja Nil da hatiye weşandin. 

Romanek belgeyl ya li ser 

komkuji ü koçberiya ermeniyan a 

bi nave ''Beri" di nav weşanen Pe

ri da hatiye wcşandin. 

Piyes dramaya William Sha

kespeare ya navdar, "Romeo ü fu
liet" di nav weşanen Helwest de 

hatiye weşandin .. 

Digel van herhernan bi dehan 

nivisaren dirokl , çandi, zanyari. 

siyasi ıl edebi hatine wergeran

din. Gele k ji wan ni"isaran bi sere 

X\ve karin bibin pirtük Ilej ji ev 

karen han berdewam di kin. 

Xebaten we yen ji bo za rokan çi 
ne? Ez bawer im di vi wari de hun 

beşdan çolakiyen deıveyi welat jt 

dibin. 

Beri her tişti. bi kare mamos

teyiya kurdl min pazdeh salan ji 

bo zaroken kurd xebate kiriye. Di

gel kare rnamosteyi, se pirtılken 

min en zarokan hatine weşandin. 

Bi nave "Baxçe Zarokan" du clld il 

bi nave "Hemend'' ji pirtılkek za

rokan hatiye wcşandin. Baxçe Za
rokan ji stranen zarokan en peda

gojık pek ten. Oigel stranan, no

tayen wan il her wisa weneyen ci

wan di her du etidan da cih girti

ne. Romanek zarakan a bi nave 

"Şeıvane Biçılk e Vıetnanıi .. ji dika

re di xebaten min en bo zarokan 

da ci he X\Ve bigire. Her w isa di nav 

xebatan da romanek zarokan abi 

Swedi ya bi nave "Aliko och Spaıv

höken? (Aliko u Baz) ji heye. 

Ev nezi pazdeh salan in ku ez 

weki nıinerek daimi beşdari Se

minera BakUri (N ordisk Semina

rium) dibim. Ev sazi li Swede ye i.i 

her sal li ser mijarek edebiyateya 

zarokan, ji bo çend ro jan dicivin. 

Di wançendrojan da seminer he

ne. li ser mijaren destnişankiri 

gengeşi fı şirovekirin hene. xe

baten grubi u atolye hcnc. li we 

dere li ser mijareke xuyakid afi

randeriya çirok, wene. tiyatro u 
hwdhcne. 
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Aram Gernas ki ye? 

Aram Cernas ji Farqine ye. Xwendina 
8:1\'e ya seretayi ü navin li vi baj&Ti ternam 
kiriye. Pişti liseye. bi temamkirina Ensti
tuya Perwerdelıi re xwendinıı xwe a bilind a 
li Amed e xilas kiriye u des ı bi kare mamos
teti kirıye. Pişti Derbeya Leskeri ya 12'! 
Reıberal980'yan gelek ca ran hatiye girtin 
tl ıerandiıı. Disala 1983'yan da weld pena
bereki polilik derketiye dcrvey:i welat tl li 
Swede bi cih bu ye. Li wc dere Ji. digel xe
baıen w ı Jen kurdperweri, ji nü ve dest bi 

xwendiııa Zaniııgeha \{amostetiya Bilind liriye. Digel perwerdeyiya 
mamosteyi. li zaningehe ji bo mamostetiya k.urdijl. perwerde bfıye O des ı 
bi maınosıetiya zimanc kurdi kiriye. Digel kare mamostetiye. bi salan 
karen redaktori u nıvi~kariya kovar~n Roja Nu. Berbang, Çira fı rojna
meya DengeAzadi ji kiriyc. Aram Gernas ev 5 sal in ku vegeriyaye welat 
u li ve dere diji. 

Şanoyeke we jı lıeye le zede nehatiye naskirin? Niye 
ta we heye ku h ün şanoyeıı nit binivısınin? 

Bele bi nave ··zemb'ilfiroş" piyes-dramayek min e 
weşandi heyc. Ji bill we. min dramaya ~Rom eo Cı Juli 
et" ji wergerandiye ü daye çapk.i.rin. Bi qasi HZembil
firoş ·· tiyatroya ''Romeo Cı J uliet" ji xebatek mi n a din 
e. ango bi gotina te du "şano''yen min hene. Dlsa şa 
noyek din a ku di kovaran da hatiye weşandin ji heye. 

Bele hin projeyen min hene. Dixwazim hin bu
yeren civaki weki piyes binivtsim. 

Qasi ku ez dizaniın han helbest ıl kurteçırokan ji dini
visinin ne wisa? 

Bele, eı. ji zarokatiya ;\.'We da helbest dinivisim. Hej 
ji diniYisim le tu car weki hclbestvan derneketime 
peş. Piyes-dramaya mina bi nave "Zembilfiroş'' bi 
zimaneke helhesti hatiye nivisin. Celek helbesten 
min weki stran hatine x:wendin. Disa bi nave ''Baxçe 
Zarokan ·· du cilden stranen zarokan, tev'i nota Cı 

weneycn ciwan hatine weşandin. Nezi 60 s tran di van 
her du cildan da cih girtinc, gotin ü awazen wan ji 
aliye min ve batine afirandin. Eger em stranan ji we
ki helbeste bipejirinin, te wc maneye ku hel bestvani 
ya min aktiv berdewam e. 

Ya rastimin ji bo zarokan ç'irok nivisine le weki 
kurteçirok ceribanen min kem in. Di sal en notide du 
se kurteçiroken min hatine weşandin. Mirov dikare 
bej e ku min nü dest bi k:urteçirokan kiriye. Di rewşa 
iroyin de çend kurteçiroken ku min nivistne le hcj 
nedane çape hene. Helwesta min ew e ku teri pirtü
kek biniYisim ileger qima min pe be wana çap bi kim. 

64 ı!roı 

Geıo di jiyana we yahunerede muzik ciyeki çawa di
gire? 

Ez ji muzike hez dikim ü w ekı ho bi ji, awazan di
gel gotinen wan çedikim. Wek1 behremji. ji bo zaro
kan du pirtilken min hatine çapkirin ku min li jor 
behsa wan kiriye. Digel pirtilkan gel ek stranen min, 

digel awazen wan, ji ali stranbejen navdar ve hatine 
xwendin. W eki m1nak, KomaAzadi. Xweşnav, Şenne, 
Cudl. Hesen Şerif, Cahit Ece ü hwd. 

Bi raya min di serdema iroyi:n de di ve mirov pira
li be ü eger çiruskek di rihe mirov de hebe, mirov we 
geş bike. 

Li ser zirnan ıl edebiyata we tesıra kovargeriye çiqa.s 
he-ye? 

Xebaten min en kovargeriye yen pazdeh salan, 
xwedi bandoreke gir an e li ser zirnan ii edebiyata min. 
Ji ber ku kovar, kewara berheviya hemfı şaxen edebi
yatc ye. Ev ji bo kovargeran derfet en mezin peyda di
ke da ku mirov ji hemfı şaxen edebiyate tam bike, nas 
bike Cı xwe bi hez bike. Di kovaran da hem ceribanen 
nCı hem ji penivisen ceribandi Cı xurt weneyen cuda 
radixin peşberi m.üov. Her wisa ev wene, penivis Cı 
gevile mirov j'i perwerde dike ı1 bi hez dike. 

Di rez e de kijan xebaten we hene? 
Di reze de ez dixwaıim girani ya xwe bidim ser ro

man u tiyatroye. Helbestnivisine bidom1nim, weki 
hobl bi muzike re mijül bihim ü carna li gor girarn ü 

pcwistiye kare wergere ji bilcim. \l 
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R~d!A'< 

DOGA~ GÜN 

Kırgın umut1a 

Keder tortusunda 

Acıda, zehirdc, pusuda 

Yılına 

Doğan giintl bekle 

Çünkii tutar bir crik çiçeği sana 

Doğan gün 

Vaıı Gölü'nden hir sabah 

Bir kı\lllcım, bir tlfreşhn 

Bir tutarn Akdeniz 

Süplıanrı bir serinlik 

Ve genç bir gerinme 

Usulcacık saç luşırtllan 

Bir dudaktan buğulanan sıcaklı 

Tutar getirir 

Doğ'an gün 

Öpücük gibi konar gözlerine bir ı.ıu:;ı.uııı. 

Sevgilin gibi dokunur paJrın.aıaa:r,ıına 

Vekavg'a ve zulüm ''e ate~ 

Hep birlilı..'ie örtilen birtürkü 

Güzelyapmak için. güzel olmak 

Çünl-ü hayat döııen, .knnlaıı 

Yanan bir ibrişinıdir 

Tutar getirir 

Doğangün 
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NUSAYBiN'İN GÜLLERİ, SlNlRlN SORGÜLLERİ- 1 
MOGE Tuzcuoctu 

Bu yazı dizisinde, Türkiye-Suriye sınırına ve sınır hattındaki kadınlara dair can yakıcı hikayeler ve 
genç bir <.mtropolog adayının duyguları ve değişimine dair izler bulacaksınız. 'Sınır' üzerine Nusaybin'de 
yürütülen 12 günlük alan araştırmasında Karnıştı'dan gelin gelen kadınlarla görüşüldü. Gözyaşları. im· 
kansızlık, büyük kızgınlıklar, anlamamanın verdiği şaşkınlık, anlamanın verdiği yürek acısıyla geçen 12 
gün ... Her bir kadının hikayesini. kendi ana dillerinde. bir ağıt. bir roman gibi dinlerken yaşanan o çare
sizlik böyle allatılabilir belki. Ve belki de böylece sınırların, dikenli tellerin, mayın tarlalannın, asker ku· 
lelerinin. sınır kapılarının 'orada' bildiğimiz anlamından öte hangi işlevi üstlendiği daha iyi anlaşılabile
cektir. 

*** 
Denilir ki. Nusaybin'de ~üller yetişiyormuş bir zamanlar. Hem de bölgenin en güzel gülleri ... Bu gül· 

lerden nice kokular yapılır ve bütün kadınlar bu kokuları sürmek için birbirleri ile yanşırlarmış. 
Şimdi o güller yok. Hala anlatılan o güllerin nasıl üretildiği ve nereden ~eldiği de merak edilir. Ama 

bu çalışma kapsamında anlatılacak tüm kadınlara Sorgül denilecek yine de. ~usaybin'in güllerinin anısı
na .... Sınır tellerinde canları yandıkça dökülen kanlarının ve bölgenin direngenliğinin. kadın direngenliği
nin kızılı adına ... Sorgül, yani kırmızı gül denecek .. 
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SINIRI AŞTI, ŞİMDİ KUMA SORGÜL! 
Uzun bir Ankara-Kızıltepe yolculuğunun ardın

dan alanıma gelmişti m. Çevremdekiler benim neler 

yapmak isterligimi dinlerken ne hissettiler bilmiyo 

rum ama ben sınırı gördugomde bir hayli şaşırmış 

tım. Sınır: yıllardıryapılması beklenen iki şerit li as 

falt yolun bitimindeki tarlanın. yani arabanın nere 

deyse 2-3 metre sağındaki 5-6 sıra dikenli teldi l 

Ucu bucağı görünmeyen Mezopotamya Ovası'nın or

tasına. sanki öyle sadece bir bahçeyi ineklerden ko

rurmuşçasına dikilmiş kazıkiann arasındaki dikenli 

tel... Sınırın öte yakasındaki evler. yanımdaki in 

sanların akrabalarıydı. Ama artık sınır. devlet, as 

ker. silah. mayın ... bir yanda; insan. ahahalık. evli

lik, duygular .. . başka bir yanda_ydı. 
Telleri birbirine bağlayan aradaki muhtemelen 

betonarme kazıklar. iki kolunu havayakaldırnuıı ve sı

nır tellerinin arasına sıkışmış bir insan silueti gibiydi. 

Daha ilk günden böylesi mistik bir havanın gir

dabıyla araştırmaya başlarn ıştım. Halbuln. daha 

sonra görecektim ki asıl -ilginç~ olan. hiç soyutla

maya gerek bırakmayacak. o sınır insanlarıydı . On

ların anlattıklan ve yaşamlarıydı. Sınır tellerinin 

arkasındaki evler. sınırın bölemedigi köylerdi. 

S~rxete ya da Binxete 

Kızıltepe -Nusaybin yolculuğunun başında ilk 

olarak. Suriye 'ye ait Amu de görtlnüyordu. Daha son 

ra küçücük Sulak köyı.i. O köyü. Türkiye toprakların

da bırakmak için ugraşmasalar. daha da boyüyebile

cek olan. ancak düz sınır tellerine bir manevra ile ka -

re çizdirerek, sınırın bu tarafında kalan bir köy ... 
"Bu taraf", demişken. sınır insanlarının diline 

sınırın nasıl yerleştiğini de anlatmak gerek. 1\usay

bin'de ve Kamışlı'da. "Nerelisin" diye sorduğunda. 

"Sunye" veya "'Turk~·re" denilmiyor. Sınırın yukarı 
tarafı "serrete'', aşagı tarafı yani Suriye kısnu ise 

''binxete" sözcükleriyle ifade ediliyor. Yani ''hattın 

başı " _ya da ~hattın aşa.gısı". O kadar! 

Sagda, sınırteUeri hafifbombel eric yolunu surdu

rurken. kafaında kurdugum sınırın olmazsa olman 
asker kulelerinin azlıgı da dikkatimi çekmişti. Der 

ken. sol tarafta bir sınır karakolu belirdi. "Hudut na 
nıustıır" yazısınınazar boncugu gibi yapıştırmış kara

kol. sınırı koruyan Türkiye'yi gösteriyordu. 
Uza)ıp giden sınıra bir sağ tak.la daha attırıldı 

gında, bu sefer Nusaybin karşımızda beliriyordu. 
Nusaybin, diger bölge illerinden bir hayli farklı. 

Tarih boyunca önemli ticari ve kültUrel ilişkilerin 
kesişme noktasında yer alan Nusaybin. altı bin yıllık 
bir kent. l.ö. 4500 yıllarında Subarular tarafından 
kuruluyor. Suryanice resmi dilinde felsefe. mantık. 

edebiyat, geometri gibı derslerin verildiği N usa) bin 
Okulu. bu bölgenin önemini bir kez daha dtiştinme
mize yol açıyor. Yine başta Mar Yakup Kilisesi olmak 
üzere her tarafı tarih kokuyor. 

Bugun. çogunlugu Kon olmak üzere, Arap ve 

Suryani nUfusunun yaşadığı Nusaybin'in vazgeçil
mez aksesuarlanndan biri dikenlı teller. Sınırdan 
artan telleri: evleri "korumak" amaçlı . elektrik di

reklerine d olanmış haldeveya sokak ortalarında gö

rebiliyorsunuz. 
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Ölmek için sınıra vurmak! 

'l'usaybin ·deki. ilk günlerimde. daha çok sınır ve sı
nıra alışmışlıgı gözlemlcyebilirken. zaman geçtikçe. 
derinlerde kalanlan da görmeye başlıyordum. Gün 
geçtikçe kadınlarla birbirleriiDizin hikayelerini anla 
maya da başlamıştık Ben onlar için "k.eçike gazeteciyrı u 

olsam da. o an. evlerinde. evlilik yaptıkları erkekleri
nin yanında degil: farklı bir noktada. farklı bir yerde. 
belki. bir kadın dünyasında buluşup, birbirimizi tanı
maya çalışıyorduk. Acılı bir tanışmaydı bu. Benim 

acı m; çaresizlige ve bir şeyler yapma hırsına dönüşse 
de. hala o kadınların o acılarını nasıl dindirdiklerini 
öğrenemedi m. Onlan anladım ama öğrenemedim. 

Çalışma alanım sınır ve sının aşıp bu tarafa gelen 
kadınlar olduğu için Nusaybin'e geldigim günden 
beri tanıştıgım herkes bir tek kadının hikayesinden 
bahsediyordu. Ancak bu kadın ve ailesi asla bu hika
yenin bilinmesini istemiyordu. Bölgede etkin bir si
yasi partinin yöneticileri aracılık etti ve aile görüş
meyi kabul etti. Evin erkeğinin de görüşmede olma 
sı kaydıyla tabii ... 

Ben sorroadıkça kendilerini tanıtmadılar. Ben 
sormadıkça anlatmadılar. Ben deşmedikçe. ayrıntıya 
inmediler. Ama anlattıkça. kendilerini tanıttıkça. ay
rıntıya indikçe asıl hikayeden bahsetmeye başladılar 
ve bir şeyler başladıkça, tedirginlikleri de arttı. 

Herkes yerini alıp, sessizlik başlayınca. başrolü 
üstlendiğini düşündüğüm kadın içeriye girdi. Onun 
yaşımda diger kadınlar gibi tahmin edemedim: görtı
nüşünc. yorgunluğuna ragtnen henüz 20 yaşındaydı. 

Sorgül bin.xete 'de istemedigi biriyle evlendirili
yordu. Bir akrabasıyla üç gün üç gece nişanı yapılan 
kadının tek istediği ise ölmek.1:i. Ancak buakm bunu 
denemeyi. dışanya çıkıp nefes almasına bile izin ve
rilmiyordu. Nişamn yapıldığı üç gün üç gece ağla
mıştı. Yapacak bir şeyi. itiraz edecek geleneklerin
den daha kuvvetli bir gerekçesi yoktu. Geriye yapıla· 

bilecek bir tek şeyin kaldığını düşünmüştü. 

:"Jişanın son gününde, artık her şey bitmişken, 

aklına bir fikir geldi. Komşudan aldıkları kazanı ge
ri vermek için evden çıktı. Ve kendini sırura vurdu. 
Ankara'da ''temizlenip tarıma mı açılsın. temizlenme
yip 'teröristleri n.· ölama. için mi ku.llanılsın" diye tartı
şılan mayınlara! Sınırdaki kadının, ölmek için aklı 
na gelen ilk yöntem buydu; mayında patıayıp can 
vermek! 

Türkiye-Suriye sının, beş sıra telden oluşuyordu. 
Kimisi sarmal. kimisi düz, kimisi çapraz diıilmiş telle
ri birer birer aştı Sorgu 1. O sağa sola yürüdükçe. ma
yınlar sanki. ortadan yok oluyor. o ölmek istedikçe, sı
nır onu çekiyordu. Can vermek istediği mayınları. öl
mek için vardığı sının aştı. Ülkenin sonundaki. sımr. 
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bitti sandığı hayatının sonu olmadı.Yeni bir hayatın 
başlangıcı oldu. Evet. Sorgül. hiçbir ma}'ı.na çarpma
dan ser.r.ete 'ye ulaşmıştı, büyük bir şaşkınlıkla! .. 

Evlilikten kaçtı ama ... 

Burada la fa amca oğlu girdi. "Askerler. daha sonra 
Sorgu! 'ün sının gertiği yerde tatbikat yaptırdılar. Ko
mutan. bana 'Sen bu bölgeden geç, ben sana ne istersen 
veririm. Bura.sı sınır hattının en mayı.nlı blilgesi · dedi. 
Hala orayı nasıl geçti[Ji.ni anlamadık ". SorgüL burada, 

yaşının verdiği muzipiilde gülümseyip, nasıl geçtiği
ni "Geçm.işim işte" diye özetledi. 

M ayınlardan J..-uıiulup. sınırı aştıgında. o şaşkın

lığımn içinde, annesinin küçüklükten beri anlattığı 
sınır hikayelerini hatırladığını söyledi. Annesinin 
anlathgına göre. sınır çekilmesinin ardından akra 
halarının yarısı bu tarafta kalmıştı. Nusaybin'deki 
akrabalarınısorup buldu ve onlann evine sığındı. 

Sorgül. Türkiye-Suriye arasında bir krize yol 
açabilirdi. ne de olsa kaçak olarak gelmişti. Gerçi 
çok sayıda insamn, sınırı kaça.k olarak geçtiği hesap 
edilirse. Sorgül'ün yaptığı bir şey degildi. Taa ki ak
rabaları tarafından askerlere ihbar edilene kadar. 
Bu sefer Sorgül; askerler ve daha da kötüsü karşı ta
rafta ''yüzüstü bırak.i:ığı" ailesi tarafından kuşatma 
altına alınmıştı. Resmi sorun çözüldühen sonra, sı
ra asıl zor olana, ailesini iknaya geliyordu. Bunun da 
bir tek yolu vardı: evlenip namusunu temizlemek! 
Bize Sorgül'ün kaçış hikayesini anlatan. görüşme

roizde yer almak şartıyla Sorgül 'ün konuşmasına izin 
veren amca oğlu buradalafa girdi: "Baktı b atan akra 
bo lan. na. beni seçti, benimle evlendi" dedi. 

Sorgül'ün, binxete'de çok iyi bir yaşamı yoktu. 
Genç kızlar için buraya gelmek hayaldi. Ama sorar· 
san. diğer genç kıziann Türkiye'ye gelmelerini ister 
misin diye. hayır diye cevap verirdi. Çünkü ne de ol
sa gurbetiikti ve gurhetlik, hasretligi doğuruyordu . 

Ama Sorgül başka bir kader yazmıştı. Hasretliğin ya
nında yaşı ilerlemiş amca oğluna bir de bebek do
ğurmuştu. Evlerinin salonunda otururken, sol tara
fımııda pencerenin yanında yatan bebek, Sorgül ile 
amcasının oğlunun bebeğiydi. 

Görüşme sırasında, sağdaki. kanepede iki yaşlı 
kadın oturuyordu. Her görüşmede. anlatılanların, 
ortamdaki herkes tarafından doğrulawnası gerekir
di. Sırf bu kural uğruna döndük sağ tarafımıza. Am 
caoglunun pek hoşuna gitmeyen, Sorgül 'ün yüzünde 
ise bir gurur ifadesine yol açan sorumuzu. yanı başı
mızdaki kadına yönelttik: 

"Siz?" 
"Ben ilk eşiyim. O. sınırı aşıp geldi. Üzerime kuma 

geldi. Mutluyuz. "~O 
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İçten Sesler Topluluğu! 

NALAN TEMELTAŞ ----------------------------
Ne kadar çok hile birikmiş bu topraklarda. Ne ka

dar çok yara var kana yan. Ne kadar çok hudala insan. 
Gittikçe keskinleşen bir keder. Şifaya susuz. sürpri
ze gebe sokaklar. Aynı tavanın balığı olanların önle
nemez melodisi. Gün geçmiyor ki; sıfat ve mimik 
hırsızlan "uygunsuz vaziyette" yakalanmasınlar! Öte 
dünya hükümetlerinin simsarlığına soyunanlar, ayan 
beyan! Yalanların hacakları kısa olurmuş. İklim 
ayaklarına dolanıyor. Bozuk para misali fırlattıklan 
insani degerieri hangiyalanla susturacaklarını bile
mez oldular. 

Askerlik 'yan gelip yatma yeri 
degil" diyenleri n karşısına diki
liyor "vatan sagolsun diyemeye
cek" olanlar. Kavruluyoruz toplu
ca. Acıdan. Feryadın figanın dili 
hem Kürtçe hem Türkçe ... 

Körpeligini yitirse dahi müs
takil bir barışa; ne de hasret bu 
gökyüzü. bu ırmaklar, bu dağ. bu 
taş. Aynı topraklarda ayrı diller
de açan çiçeklerin yarım kalma
sın diye hayatları. Ertelenmesin 
diye aşkları. Aynı sigarayı içen
lerin, aynı aglayanların, aynı 

küfrü savuranların, aynı çaresiz
liktc olanların hayatları ertelen
mesindiye. 

Haritanın kıyısında köşesin

de derinleşti hüzün. Ergenlerin 
sivilcelerinde. Yedigi içtigi aynı mideye gidenlerde. 
Çünkü incitmez kardeşler birbirlerini, çok dallı bü
yük bir ırmağın kıyısında türkü söylemek varken, 
metalin sogukluğunda harcanamaz hayatlar. Adalet. 
intikam haricidir, kardeşlik dahili! Biriken vicdan
larda hala ümit çok. 

Ah adalet. ağır esvaplarını soyun hadi! Dingin bir 
su olsun Dicle, taa gelip Meriç' e dökülsün. Babaanne 
lerinin dilinden masal dinlesin çocuklar. 

Gazete kupurlerine terkedilmiş geleceği, bozuk 

para gibi fırlatıp atanlar da biliyor. Yürüdükleri kır 
mızı halıda ters yüz olacaklar. Şahsi ye li yükselen çığ

lıklarla gelecek adalet. Sürekli kendini tazeleyen ka 
rarlı bir şefkati umduklarından öte bulacaklar! Barışı 
tek başına üstlenmek isteyecekler belkı . Kuru kuru 
kurban olanlara karnı tok oysa ölenlerin. Şimdi biraz 
darda diye gerçeklik. banşı avare, pespaye bir talep 
sananlar yanıldıklarını görecekler. 

~asıl ki aşk dedigin büyük sorumluluksa, kardeş 

lik de böyle. Öznelerin beklentilerinin karşılanması 
kamu yararı ve hizmet gereğidir. Tarihin ışık huzme -

lerinde barışa hizmet edebilecek bolca veri mevcut. 
Yeter ki akıllıca. çar çur etmeksizin. insan yararına 
insan onuruna yakışan şekilde kullanılsın. 

Tinercisini. mültecisini. Çingenesini. midye satı
cısını, fahişesini. evsizini, kağıt toplayıcısını, Alevi de 
desini. cami imamını. papazını, öğrencisini, işsizini. 

işçisini özgürleştirdikçe; memleket şahsiyetli bir hale 
geldikçe; unutulmuş türkülerin içinden sıı.acak banş. 

Ey. sosyalizmin 'ötelenmiş' cazihesi; ithaf sana
dır!O 
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(Vakit gecedir. Zifı.n karanlıktır. Göz gözü görmez. Bellı be 
tirsiz silah sesleri du)ulmaktadır .. . Dıqulan silah sesleri 
yoğımlaşır. Belli ki bir operasyon vardır. Tek taraflı süren 
silah seslerinin arasından ku:zu koyun sesleri duyulur ... ) 

(Gergin ve emreden bir sesle.) Bu taraftan kuşatın ... Bu 
taraftan ... 
- Emredersiniz komutanım ... 

Kaç kişiler, sayabildiniz mi? 

- Belli degil komutanım ... 
- Çok kalabalıklar .. . 
Etrafiarını sar ın ... Çabuk ... 

-Arazi dağlık. .. Allah kahretsinyürünecckgibi degil. 
- Biliyorum ... Dediğimi yapın. (Megafondan. mekanik 
ses .. .) Silahlannııı bırakın ... Teslım olun. Etraiınıı 

sarıldı. .. Teslim olun. Devletinize sıgının ... Yoksa 
hepiniz öleceksiniz ... Size uzatılan bu şefkatli eli tu-

tun ... Teslim olun ... (Hayvan sesleri yükselir.) 
- Komutarum burada bir sürü var ... 
- O kadar çoklar ha . . . (Megafondan) Teslim olun ... 

Komutarum sürü var, sürü .. . 
- Bu da yeni bir taktik olmalı ... Dikkat edin ... 

- Gerçekten sürü ... 
Allah kahretsin. Meralarda hayvan otlatmak yasak 

lanmamış mıydı? Bilmem ki; bunlar ne yapmaya çalı
şıyor. (Megafondan.) Teslim olun. Yoksa hepiniz öle
ceksiniz ... (Silah sesleri hala devam etmektedir ... ) Ateş 
edin ... Mevzilenin ... Ateş ... 
- Komutanım hız bu koldan çevireceğiz ... 
- Efendim biz de bu koldan ... 
- Sizler arkadan dolaşın ... 
- Komutanım. arka taraftan iniş çıkışa imkan yok ... 
Arka taraf uçurum ... 
- Tamam ... Bir plan yapmalı ... Şimdi ... Tamam ... O 
zaman böyle sı 
kıştıralı m ... 
Haydi, hep be
raber. .. 
- Eger bir tane 
vurursam ... 
- Mükafatlandı

rılırız .. . 
- Belki de erken 
terhis ... 

Daha neler ... 
- Bırakın geve
zeliği de . .. 
(M egafondan.) 
Size sesleniye
rum. teslim 
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olun. Etrafınız sarıldı ... 
Durun ... Ateş etmeyin ... 

- Orda dur . .. Silahını bırak ... 
- Silahım yok. .. 
- Orda dur ... Konuşma ... El feneriniyüzüne tutun. El-
lerini havaya kaldır ... Dur . .. Konuşma ... Agır agır bana 

doğru ilerle ... Dur ... Yüıünü kaçırma dur ... Fenere 
bak ... Işıga . .. Ha şöyle ... Şimdi oldugımyerde dur ... 
-Ben çobanım ... Hayvanları otlatıyorum . .. 

Sus sana sorulmadan konuşma ... Hele bir yüzüne 

baka)'lm ... Ben kimin ne oldugunu bilmez miyim? 
-V allahi ben çobanım .. . 

Dur ellerini indirme ... Sunlarm hangisi çoban, han-

gisi terörist belli mi ki . .. (Bu arada çobanı. yereyatır 

mışlar aramaktadır/ar. Sadece ışık el fenerinin ı.şıgı.dır. 

Hayvan melemeleıi ve çıngıro.k sesleri du)ulmaktadır.) 
- Komutanı m üstü temiz ... 
-Ne oldugunu birazdan anlayacagız ... 
- Arkadaşların nerde? 
- Kaç kişiydiniz? 
- Bende ki şansa bak ya ... Terörist beklerken çoban 
çıkıyor karşı ma ... 
-Senin mükafat suya düştü ... 
- Bunu baglayın. Hangi köydensin ... 
Buradayım ... Bu köyden, hayvanlara köyün ... 

(Çobam baglarlar ... Çobanın ellerini arkadan ve boynun
dan ba.glayıp gotarürlerken.) 
- Komutan bey bir yanlışlık oluyor. Ben burada davar 
otlatıyorum ... V allahi benim bir suçum yok. Bak mal
lar dağıldı. .. 
- Meralarda hayvan otlatmanın yasak oldugunu hilmi
yor musun? 
- Kimse bize öyle bir şey söylemedi. 

Sus konuşma ... Senin kim oldugunu bilmediğimi mi 

sanıyorsun ... Sus konuşma ... Bize kim ateş ediyordu? 
- Vallahi benle 
davarlardan baş 
ka kimse yoktu 
burada. 

Sana soruyo
rum ... 
- Cevap ver . .. 
- Biıe kim ateş 
ediyordu . .. 

Siı kendi ken
dinize sıkıyordu
nuz .. . 
- Birazdan anla
yacagız . .. 

(Karanr.)~ 
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B iranin 

Dr. Nuredin Zaıa 

WeşanenAvesta 

Dr. Nuredin Zaza yek ji 

rewşenhiren hejatir e diroka 

kurdan a nezik e. Xelekeke di 

navbera nifşa Bedirxaniyan ü 

nifşen nü de. W ekiniviskar il 

N~~ werger x.izmeteke mezin ji zi

man il edebiyata kurdirekiri-e 
L:::_ ___ _:::::::::::::::::J ye. Ji birndaren sereke yen 

Komela Xwendekaran ü ya Partiya Demokrat a Kurdistana 

Suriye roleke peşengı di jiyana siyasi ya gele kurd de listiye, 

ji salen 1950 heta 1970an. nexasim li Siıriye u Libnane, 

piştevaniya tevgera riıgariya Kurdistana Iraqe kiriye. Zaza, 

serpehatiyen xwe di "Ma vi e de kurde' (J i yana min a kurd) b i 

zimane fransiz! nivisi ü ev kiteba nı1 ji her destniviseke wi ya 

kurmanci ye il cara peşin e dikeve çape. Şahidiyeke giring e 
li ser demeke kemnas a diroka k.'lll'dan a nezik. 

Xadim 
Selahattin Bulut 

WeşanenAvesta 

Kiteba Selahattin Buluta nO 

'Xadi.m' ku ji çirokek direj pek 

te, Weşanen Avestaye derket 

Ev kiteba Bulut a duyemin e ı1 

kiteba wi ya yekem a çirokan 

'Bihuşta Lal' di sala 2006'an 

de li hernan weşanxaneye çap 

bübO. 'Xadim' , li ser hepisxa

neya derve ye. Jehate ku pişti 10 salan ji hepse derdikeve, 

li derve rasti hepisxaneyeke din te. Şopen deh salen bihuri 

yen li ser bedena wi. wi ji hepse behtir esir dikin. 'Xadim' 

çirokeke ku di dawiya we de sekin tune; dawi şeva reş ü di 

n av we tariye de windabün e. 

Bi Xatire Te Ey Roj 
Na.ıim Oıcan 

Ko mal 

Beri her tişti çiroken N azi m 

Ozcan denge xwediye xwe ne; 

xas, sade. sehih, paqij u hel

bet ji dil. Digel ku herhemen 

sereta e le ew çend ji aram ı1 ji 

xwe bawer in. Zirnaneki paqij 

ku ji lirizma xwezaya Kurdis-

pu r ul. nı u: ıl. 

tana rengin zelal- ıelal diherike. Rü nedaye kilişeyen er

zan u çekirt. ji her ku edebiyat, beri her tişti hiedebkirina 

zimen e. 

> ~. ı. ". 

KARA.IUIGA c;OzOlfN 1$fK -. 
MHIMET DAYRAK ' 
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Karanlığa 

Süzülen Işık 
Mehmet Bayrak 

Firaz Baran 

Özge Yayınları 

Bu çalışmada; 22 kitap yaz

mış. yazılan 50 davaya konu ol

muş. gördügü işkence sonucu 

beyin travması geçi rmiş araş-

tırmacı -yazar Mehmet Bay

rak'ın öyküsünü bulacaksınız. 

Kitapta. Bayrak hakkında. otuza yakın yazar ve aydının 

görüşlerini yansıtan yazılarla birlikte, aile fertlerinin 

düşünceleri de yer buluyor. Ayrıca yazara ithaf edilen ve ya

zar haklanda yazılmış şiirleri de bulmak mümkün. Yazann 

hayatı. 22 eseri ve bu eseriere ilişkin yazılar ve röportajları 

hulabiliyoruı . Kitabın son bölümlerinde ise Bayrak'ın so

ruşturmaya ugrayan kitaplannın dava dökümleri yer alıyor. 

-
CIHAN 
ROJ 

DERIYE 
ÇİROKE 

olo 

Deriye Çirokan 

Cihan Roj 

WeşanenDo 

Pirtı1ka "Deriye Çirokan" 

duyemin pirtüka çirokan a Ci

han Roj e. Di pirtüke de gelek 

ç'irok bi ınijare.n balkeş cih 

digirin. Her yek bi awayeki 

balkeşiya xwe nişan dide. 

"Deriye çiroke" ku nave xwe 

daye pirtOke bi balkeşiya xwe 

hejayi xwendiye; "Teqina de

bo" heneken xwe bi cerdevan dike. cerdevanen ku di hale 

benekiyede ne. "Şevindar" çirokeke dilşewat e. çiroka ke

çikek ku have we dixwaze bi de kal ek ı1 intixara we keçike bi 

mareke ... Çiroka dengbejeki, yan ji dengbejan e "Deng ı1 

xaç" ü "Du resim, du dayik". du best, du jiyan ... Çiroka da

yikek ku kure we li leşkeriye. u ye dayika din j1li çiye ye, de 

were safi bike. Di pirtüke de binave-Deriye Çiroke~. ~Di

war u Dara Hejlre", "Teqina Debo", "Marya". NBerf ü Co

tinen Me", "Çile! Ki me ez?". "Delal". -Bene Daliqandine", 

"Firotina Çikolataye", "Ehmede Delal'', "Çeqmaqç1 an ji 

Akineton Pirtük'". "Şevinda", -Bajaroke bi du çarşi". "Deng 

u Xaç", "Mala Mate". "Du resim du dayik" çirok hene. 
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B ira 
dewaran 

Kese bi keri 
ti~1eki naye 

Bi lıeıimki 
icar 

1 

(tevandi) 

Heyvanek 
n& 

PCşdesti 

Rebaz. 
metod 

(berepaşki) 
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• • B lll M ~: Kürt c~:yasının Flora ve Faunasına Giriş 

EDiBPOLAT ~KU Tl 

Edib Polat'ın 
çalışması, sadece 
bilim çevreleri ve 

bilim meraklılarınca 
değil, Kürt tarihi ve 
kültürünü öğrenmek 
isteyenlerce de ilgi 

ve şaşkınlıkla 
okunacaktır. 

Kürt coğrafyasının flora ve faunası hakkında bilimsel bilgileri bir araya 
getiren bu önemli çalışmanın en az o kadar değerli bir diğer hizmeti de, 
bilimi şovenizme alet edenlere karşı açtığı ve haklılığını ispatladığı savaştır. 

mE V R E N S E L BAsıM YAY ı N 

ESKiŞEHiR MAH. DüLAPOERE CAD. KARABATAK SOK. NO: 27A SiSLi iSTANBUL 

T: 1+90) 212 247 65 17 [PBX) F: 1+90) 212 247 24 61 W: www.evrenselbasim.com E: bilgililevrenselbasim.com 
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