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Derin d;evlete en çok n-e yakışır? 

KAR MASKESi 

EYLUl YıLDlZEI 

Ergenek.on operasyonunun art arda gelen dalga

lan bazen tereddütler. kafa ka~ıklıldan yaratsada 

artık kimsenin kaçamayacağı gerçekler ortaya çıkmış 
durumda: Bu devletin kuyuları var. topragın altına 

&ömmek. unutturmak. yok sayıuk istedikleri var. 
"Devletli" maakelerinin altında giıledilderi çok şey 

var. Maskenin gordGgaxntız yozündeyse. "sözde pler. 
"hain ·ıer. "laik.ler ~uyor her goıı 08tümUze doğ

nı. · Aynlıyoruz. bolünuyoruı. sonra yine gömaluyo 
ruı. Kendi ya.-mımııa bile şöyle bir m.anctm bakıp 
ıamldıJc etsek. maskeleri gtrtıyoruz. derinlerde ise 

yine kuyular. kemikler. silahlar ... 
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Kürt siyasetçi ve yazar Tarık Ziya Ekinci: 

Kürtler l MAYIS'ta 

i~çilerle birlikte olmalıdır 
--~~ -------~~ 

RöroRTAJ: ERDAL ı;·R'EK 
---------------------~-- - - - - -------------

1960'lı yıllarda ulke genelinde 1 Mayıs ne illçade 
gandem oluyordu? 

I 960'larda henüz gerçek anlamıyla 1 Mayıs'ın 

kutlanması pek gündemde degildi. Zaten sendikal 
hareket de çok zayıftı. Sendikal hareket. Turk-İş'in 
denetimi altındaydı. Amerikan sendikacılığı ön 
plandaydı. Dolayısıyla yığınsal biçimde ı Mayıs kut
lamalan nı pek görmezdik. TİP'in de 65 -69 yıllan 
arasında yığınsal gösteriler yaptığını hatırlamıyo

rum. Sendikalar ve TİP'in salonlarda 
yaptığı toplantılar vardı . Bunun dışın

da meydanlarda etkinliklerimiz olma
dı. Daha sonraki yıllar zaten muhtıra 
yıllarıydı . Hem yeterince gundemi
mi.zde değildi I Mayıs. bem de kitlesel 
gösterileryapacak koşullar mevcut de
ğildi. DISK'in kurulmasından sonra. 
ilk defa 1975'te yapılan yığınsal kutla
ma çok etkili oldu. Bu kutlamada orta-

8 11roJ 

ya çıkan tablo Türkiye egemenlerini ve onlarm dene
timindeki ya da onlar adına çalışan siyasi partileri ol
dukça ürkiittü. Öncesinde ne batıda yeterince gt1n
demdeydi ı Mayıs ne de dogu ve güneydoguda. 

Bölgedeki duruma ilişk'n (Jzel b'r değeriendirme yap· 
sak ... 

Halk içinde böyle bir gündem yoktu. Sosyaüst geçi· 
ne.n çevrelerde bile böyle bir gündem yoktu. "1 Mayıs 

gelecek. haz&nık yapalim. kuılayabm ... " 
gibisinden bir coşku mevcut depldi. 
Zaten sosyal yapı itibanyla dogu·gü
neydo~da ağalık kurumunun egemen 
oldu~ koşullarda bulunuyorduk. He
men hemen her alanda belirleyici olan 
toprak ağalanydı. Bunlardan bağımsız 
hareket edebilen az sayıda genç ve 
medreselerde okuyan mollalar vardı. O 
mollalar sol gö~ gençlerdi. Aynı za-
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manda 'milliyetçi, Kürt ulu 
sal -demokratik hareketinin· 

savunucularıydılar. Bir kıs
rru yurtdışındaki medrese
lerde ol..-umuş genç din 
adamJanydı. Bir kısmı TİP' e 
üye olmuşru. O gençler me 
sela Cigerxwin ·in şiirlerini 
ezberlemişlerdi. O devrimci 

şiirlerin etkisindeydiler. 

Daha çok, böyle okumuş ke
simlerde bir ilgi uyandırı 

yordu ı Mayıs. O da oldukça 
sınırlı düzeyde. Ama mesela 
Diyarbakır'da iki işyeri vardı 
o zaman. Biri Teksif Sendi 
kası'na bağlı kaba kumaş 

imal eden Şayak Fabrikası. 
digeri de TEKEL fabrikasıy-

de yer almadı. TİP'in etkin 
oldugu 65-?0 yılları arasın-

da zaten ı Mayıs gösterileri 
yasaktı. Böyle bir olanak 
yoktu. Salonlar dışında 

toplantı falan yapılamazdı. 
Partiden de o dönemlerde. 
··1 Mayıs 'ta ku.tlamalar. top

Lantılar yapın vqa 1 Ma

yıs 'ın anlamını aniatın .. tar

zında genelgeler gönderil
diğini de hatırlamıyorum. 

Bölge 'de partinizin 1 Ma

yıs kutlarnalanna dair akta

rabileceğiniz anılar var m ı ? 

dı. Bu fabrikalarda çok az Tarık Ziya E kinci. Dogu miıinglerinden ... 

Diyarbakır dışında bir 

yerde kutladığımızı ben ha
tırlamıyorum. Diyarba
kır'da bizim partinin kü
çi.lk bir salonu vardı. Örgüt 

üyemiz vardı. Fakat bunlann ı Mayıs'ta kendi arka

daşlarını bir araya getirmek. sendika şubesinde ya da 

partide toplanıp kutlama k gibi bir istekleri de olmadı 

hiç. Yani hiç gündemde yoJ..'tu diyebilirim. 

TİP'in bu duruma olumlu anlamda ne dUzeyde bir 

katkısı olabildi? 

TİP'in bütün toplantıları basılıyordu. Mecliste 

TİP'lilere saldırılar yapılıyor. TİP'in bırakalım yığın

sal toplantılar yapmayı. kongreleri dahi engelleniyor. 

baskınlar yapılıyordu ... Böylesine ıor koşullar içi nde 

J Mayıs 'ta yeterince gündem yapılamıyordu. 

Öte yandan bir de iç tartışmalanrnız vardı. ı2 Mart 

darbesi döneminde ise çok ciddi kafa karışıklıkları ya

şandı. Sol çevrelerin çoğu ı2 Mart'ın ilerici oldugunu 

düşünüyordu. Bizler bölgede yaşayanlar ise gelecek 

olan yönetimin faşist bir yönetim olacağına dair kesin 

kanaat içindeydik. Çünkü bi1.im bölgemizdeki uygula

ma böyleydi. Darbeden çok önce başlatılan 'Komando 

Tatbikatı' nedeniyle orada köyler ablukaya alınıyor, 

tankların namluları köylere çevriliyor. köylüler işken

ceden geçiriliyordu. Bir ayrılık yaşandı o dönem. 

TİP-YÖN tartışması da netarneli bir durum yarat

mıştı. YÖN grububiraydınlar bildirisiyayınladı. Da

ha sonra farklı bir örgütlenme içine girdi ler. TİP'e 

karşı. TİP ısrarla örgütlenmenin işçi sınıfına dayan

ması gerektiğini söylüyordu. YÖN ise ordu içinde çı

kacak bir kadronun iktidara gelmesiyle sosyalizmin 

önünün açılacağını söyltıyordu . Sonra ı2 Mart dar

besi de gerçekleşti. Bir çoğumuz tutuklandık TİP ka

patıldı. Bu yogun baskı ve iç tartışmalarla geçen dö

nemlerde L Mayıs yeterli düzeyde TİP'in gündemin-

olarak orada üniversiteli gençlerle birlikte ve çok sı

nırlı sayıda işçinin katılımıyla kutlamalar yapıyor

duk. Dışarıda da herkesin görebileceği yerlere; "Ya
şasın !şçi Sınıfının Dayanışma ve Mücadele Gana 1 Ma

yıs" diye pankartlar, flamalar asıyorduk. Toplamıl a 

rım ız tamamen teorik düzeyde anlatımlar biçimin

deydi. l Mayıs·a ilişkin. işçi sınıfının dayanışması, 

emeğin milcadelesine ilişkin konuşmalar yapılırdı. 

Toplantılarda çoğunlukla parti yöneticilerinden bir 

iki kişi çıkar, l Mayıs'ın arılanuna ilişkin konuşma

lar yapardı. Toplantılara partiye yakın olanlar. parti

liler katılırdı. 

Türkiye 'de 1 Mayı.slarda ikili bir boşluk gözleniyor. 

Kürt siyasi çevrelerinde ve bölgede 1 Mayı.slann yeterli 

pratik ilgiyi gördügünü söylemek pek mumkün olmuyor. 

Diger taraftan. emekçi örgütlerde ve emek eksenli siyasi 

çevrelerde de 1 Mayıs 'ı Kürt meselesinden ayrı tutmak yö

nünde bir refleks belirleyici oluyor. Bu tabioyu nasıl de

ğerlendiriyorsunuz? Gerçekten de 1 Mayı.s ve Kürt mesele

si bu kadar aynk gündemler mi? 

Çok haklı bir soru. Öteden beri bunu gözlemle

r im. Bazı sendikalarda, özellikle Türk- İş bünyesin

de yapılan kongrelerde. Türk milliyetçiliği bagla

mındaki duygular çok yüksek. O toplantılarda tek 

tük Kürt kökenli sendikacılar var. Bazen bunlardan 

çıkışlar yapanlar da oldu. Şimdi sesleri pek duyul

muyor. Onların yaka paça dışarı atı ldığını. agır ha

karetler gördüği.lnü hatırlıyorum ben. Keza Kürt 

milliyetçilerinde de öteden beri, hele de ı 2 Mart'tan 

sonra. yeni bir akım başladı. ''Türklerin ne solunda ne 
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sağında Kartler için hiçbir hayır yok. Kürtlerin demok 

ratik haklarının sağlanması yolundasolcular da. sag
cılar da Tark milliyetçisidir. Türkçülük yapıyorlar. Bi

zim haklarımın tanımaya yanaşmıyorlar ... ııb. ·· fikri 
çok yaygınlaştı. Onun için özellikle de ız Mar( tan 
sonra o güne kadar TİP bünyesinde sosyalist bir an
laJlŞ içinde Kürt hareketinin yürütülmesi mücadele 
si sürdürülürken o tarihten sonra ayrı örgütlenmeler 
başladı. .. Bunlar "'Karti er ayrı örgütlenmelidir·· dedi 
ler. Ayrı örgütlenme içine girdiler ve tamamen kop
tular. Bu ayrışmalardan ve TİP'in Kürt sorunundan 
kaynaklı kapatılmasından sonra ise TİP'te artık he
men hemen Kürt sorunu partinin gündeminden ta 
mamen çıkmıştı. Öyle genel geçer ifadeler l'llllanılı
yordu. "Eşit hakh vatandaşlık anlayışı çerçevesinde 
Türkiye 'de bütün sorunlar çözülecektir .. biçiminde 
açıklamalar yapmakla yetiniliyordu. Sendikalarda 
bu sorun hemen hemen hiç gündeme gelmiyorrlu za
ten. Oysa sendika li
derlerinin, özellikle 
de kendilerini solda 
gören. sosyalist mü
cadele içinde olduk
larını söyleyen sendi
ka liderlerinin ve 
Kürt siyasi çevreleri
nin, onların liderle
rinin birinci derece
den görevi, Türkiye 
işçi sınıfının siyasi 
hareketiyle, Kürt ha
reketinin bir arada ve 
birlikte mücadele etmelerini sağlamaktır. Fakat her 
iki taraf da hala bunu idrak etmiş değil. Çıkarlar or
tak olduğu halde, düzene karşı mücadelede işbirliği 
yapmaları, dayanışma içinde olmaları hatta ortak ör
gütlenme içinde olmaları gerekirken ayrı örgütlcn 
me içerisinde. dağınık ve hatta karşıt konumda bir 
siyasi mücadele yürütülüyor. O günlerde yaşanan sı
kıntılar bugüne de s irayet etmiş durumda. Birçok sol 
örgüt. sosyalist devrimi tartışıyor ama bunun içinde 
Kürt sorununu hangi yere koyduğU pek net değil. 
Kürt sorununu sorduğunuz zaman, .. Kürtlerin dem ok 

ratık haklarından yana oldugunu" söylüyor, ama ona 
belli bir yer vermiyor. Eskiden de öyleydı. Mesela 
TİP'te yönetici konumda olan Mehmet Ali Aslan ve 
Kemal Burkay Yeni Akış diye bir dergi çıkarıyordu. 
Orada Kürt sorunu, milliyetçilik sosyalist açıdan in 
eeleniyor ve Kürtlerin demokratik haklannın ne ol 
duğu. sosyalist bir kişinin Kürt sorununa nasıl bak-

10 Ttroı 

ması gerektiği anlatılıyordu. Behice Boran bu arka 
daşlarımızın yazılarına "burjıwa milliyetçiligı · diyor
du. Dogu mitinglerindeki konuşmaları '"bunlar bur

JUVa milliyetçiliğidir .. diye eleştiriyordu. Oysa Dogu 
nutinglen ilerici ve demokratik taleplerdi. Onların 
desteklenmesi gerekiyordu. Ben hepsine istisnasıı 

katıldım. Behice Boran·ı da bazı toplantılara götür 
düm. Ama dönüşte, partideki resmi topla ntılard a, 

mitinglerde yapılan konuşmaların, 'burjuva rrıilliyet 

çiligi' olduğunu söylüyorve küçümsüyordu. Yani par
tinin desteklemesinin doğru olmadığını ima ediyor 
du. Ben buna karşı çıkıyor, 'Bu demokratik talepleri 

desteklemek lazımdır· diyordum. 
Başından beri Kürt hareketi ile sosyalist hareket 

arasında tam bir dayanışma. tam bir bilinçli algılama 
olamadı. Bu gün de hala yok. Kürtler bakımından da 
bu böyle. Kürtlerin, ı ~ayıs'ı işçilerle birlikte. )'lğın
sal olarak kutlamaları gerekir. Çünkü ı MaJlS eylem

leri her şeyden önce 
ülkedeki demokratik 
hak ve özgürlükle rin 
daha ileri götürtUmesi 
mücadelesidir. Yani, 
kadın erkek ayrıroma 
karşı çı kılmas ı. işçile

rin eşit ücret alması , 

işçi le re örgü tlenme 
hakkının tanınması, 

düşüncel eri n özgürce 
ifade edil mesinin sağ
lanması gibi taleplerin 
hepsi demokratik ta 
leplerdir. 

Türkiye'de emek hareketinin ve Kürt hareketinin 
birleşmesi olanaklı dır. Kürtler nesnel koşullara uygun 
politikalar geliştirmelerini engelleyen kimi sapiantı 

lardan kurtulmalıdır. Bu saplantılar aşılmadan KUrt 
hareketinin evrensel boyutlarda bir demokrasi müca
delesinin parçası haline gelmesi güçtür. İşçi sınıfı ha
reketi ve özellikle sendikal hareket için de aynı şeyi 
söyleyebilirim. Türl-iye'deki sendikal hareket son de 
rece geri. Bilinçli bir sendikacılık yaparak işçileri eğil
meleri, sımf bılineine kavuştuTmalan gerekiyor. İşçi 
sınıfının farklı bir konumda olmasının ne gibi bir ta 
rilisel işlevi vardır? Bu tarihsel işlev nasıl görevler 
yüklemektedir? Bunları anlatması lazım. İşçi sınıfı 

olarak niye czildiklerini. sömürüldüklerini anlahrken 
de sömllri.llen. ezilen diger kesimlerle işbirliği ve da
yanışma içinde olmalarının zorunlulugunu anlatmala
n gerek. Böyle bir bilinçlenme olmadan iki hareketin 
birleşmesi ve bütünleşmesi münıJ...'iin değil.~ 
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İ sya n, demokratik savaşım, sanat ... 

VE SANATÇlNIN TRAJEDİSİ 

TEVFIK TAŞ 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurdi
ye'de HamidiyeAlayları 'nı kurma nedeni
ni. Kabataş ·ta Kürt aşiretlerinin/beyleri
nin çocuklarını yetiştirmeyi de kapsamak 
üzere Aşiret Çocukları Mektepleri'ni açma 
nedenini iyi anlayamazsak. sürmekte olan 
son Kürt isyanının karakterini, kazanım
larını da iyi anlayamayız. 

Osmanlı devrinde bazı Kürt gençleri
nin ~ Aşıret Mektepleri" kokardıyla dolaş

masının Kurtlere neler getirip neler gö
türdüğünü; Hamidiye Alayları'nın Kürdi
ye'de nelere mal oldugunu: l927'de has
tınlanAğrı İsyanı; Şeyh Said ve Seyyid Rı
za isyanlarının nerelerde güdük durduğu
nu kavramasaydı. günümüz Kürt siyasal 
hareketi bu konumunu kazanamaz ve güç
ler dengesinde Kürdün. Kürtlügün bu
günkü yerini almasında bu rolü oynaya
mazdı. 

••• 
Kimse kimseyi kandırmasın. 
Kürt siyasal hareketinin gücü olma

saydı e ger, ne 'Tarkiye Cumhuriyeti 'nin asıl 

sahibiyiz~ diyenler. ne liberallerin yüzde 
doksan dokuz nokta dokuzu, ne AKP. ne 
de başkaları bu denli kaçını lmaz biçimde 
''Kürt vardı r. Kürtlerin bir tarihi, dili. edebiyatı.. müziği. 

kültürü vardır'' diyebilirdi. 
Devrimcilerin çoğu da. "Kürtler hiçbir koşula bağlı 

olmaksızın kendi kaderine oz gı.Lçleriyle sahip olmak 

hakkına sahip tir, biz ona devriınci olarak yardım ederiz. 

dayanışınz" demiyordu ... Elbette. elbette söyleniyor 
du bazı şeyler. ama çekiştirerek. kendisine baglama 
istegiy le. vs ... 

••• 
TRT 6'nın kurulmasını da bunlardan kopuk dü

şünmek olanaksızdır. 

Bu kanal bir anlamda R.ojin adıyla birlikte sunul

du. 
Kürt müziğinin başarı lı bir şahsiyetinin. devlet 

eliyle kurulan bir TV kanalma getirilmesi. bu kanalda 

işlerin belli bir düzeyin altına düşmeyeceginin işare 

ti/ simgesi olarak sunuldu .. . 
Zordur. 
Zira devleti yönetenlerin böyle bir terbiyesi ve ge

lcnegi ; Türkçülükten öte. başka uluslara karşı saygı 

ki.lltürti henüz oluşmamıştır. 
••• 
TRT 6 da Kürtler ve demokrasi güçleri dayattıgı. 

dayatabildiği kadar TR.T Şeş olacaktır. 
Ötesi bildigirniz devlettir ... 
• •• 
Ve o Roj in TRT 6 'dan ~kendisıne madahale edildi 

gi ··gerekçesiyle ayrıldı. 
Sanatçılık seviyesinden. barış isteğinden bir şey 

kaybetmeden ... 
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Ayrıldıktan sonra söylemedikleriyle evet belki de 
TRT 6 'yı kuranların bütün zihniyetini, olası niyetlerini 
daha etkileyici bir biçimde teşhir etmiş oldu . 

••• 
Rojin"i TRT"yle ilişkilerinden ötürü eleştirenlcr 

oldu ve olacaktır. 

Eleştirmek, açık konuşmak kötü şey değildir. 
Bu eleştiı·ilcrin kimi haklı, düzeyli ve başka tar

tışmalara da gene seviyeli bir biçimde kapı açan tür
dendir. '"Rojin bu eleştirileri anlamadı·· diyemeyiz her
halde. Yapıcı eleştirilere kıncı. kaçıcı , seviyeyi düşü
ren yanıtlar verınemeye çalıştığı da aşikar. 

••• 
TRT 6 'ya ilişkin uyarılar karşısında. ""iyi kı annem i 

dinledinı. TRTŞeş"egeldim·· dedil..-ten sonra Rojin ismi 
devlet ve hükümetle Kürt ha lkı , Kürt ö7gürlük düşün-

cesi arasındaki trajikkültürel çatışmanın bir simgesi 
gibi görülmeye başlandı. 

Bir ölçü oldu TRT için. 
''Şivan olmasa da Rojin burada·· denen bir norm 

oldu ... 
••• 
Rojin'i kötülerneyi değil de, devlettarafının plan

ladığı. fenalık da içeren. bir durumu yeterince anla 
ınamasını ya da küçümseyip aldırmaması nı vurgula 
yan eleştiriler. bugün de önemi ru yit irmiştir diye me 
yiz. 

Ama bazen sanatçılar duyguya. barış isteginc gözü 
karaca kulak verebiliyor. 

12 ıtroı 

••• 
Kandırışla konuşmak yararsızdır. 

Kürt halkının isyan birikimiyle. haklılığına bağ

lanarak başlayan ··son isyan·· bu aşamaya gelmeseydi 
bugün konuşacaklanmız sanatın. iletişim ağının çer
çevesine yaklaşamazdı bile. 

Rojin'i "0 .. yapan degerler, Rojin'in anadilini 
böylesine güzel konuşması, Kürt müzigini böylesine 
cana iş leyerek söylemesi bize bu kadar yaygın ve de
rin ulaşacak ortamı. olanaklan bulmasaydı eğer, el
bette Roj in gene Roj in olabilirdi; ama asla, asla böyle 
dik. böyle derin degil. 

••• 
Devlet TRT 6'da estirilen .. özgürlük rüzgannı .. iyi 

aniayamaya nlara. kaliteli program yapmak isteyenle
re. sanırım şunu söylemek istemektedir: 

Evet. Kürtlerin savaşımıyla 
devletin "Kürt yoktur .. tezi çök
tü: 

Evet. devletin Kürtleri in
kar etmek için üniversitelerde 
Hbilim" diye okuttugı.ı her şey 
çöktü; 

Evet, devlet olarak "meşru '' 

saydıgımız her aşamadan düş
tük, yuvadandık 

Evet, Kürtlerin kültürünün 
küçüı:nsenmesinin bizi yeryil
zünün gözünde değersizleştir
digini gördük: 

Evet, on binlerce yoksul 
çocugı.ınu bunlar için öldür
düklöldüntük. 

Ama ... 
Ama siz gene de TRT 6'da 

Kürdün meşruiyetinin onun öz 
gücünden. yüksek kültüründen 
geldigini: bunun kimse tara

fından armagan edilınedigini ikide bir gözümüze so
kup durmayın. 

Evet. devletin teorisi. düşıintiş biçirru, yalanları 
yenildi. Yerlerde sürükleniyor: 

Ama ... 
Ama siz Kürt dilinin, edebiyatı run, zekasının, ya

ratıcılığının bu denli sağlam olduğunu, böyle yüksek 
kanıtlarla her gün göstermeyin ... 

Hamidiye Alayları'nın Osmanlı 'yı sevme biçimini 
temel alarak. bizim haksızlıklanınızı örtbas etmemiz 
için çalışınız! 

••• 
TRT 6, ülkede Kürtlere çıkanlmış sorunlar. Türk 
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ırkçıltğından kaynaklanan acılar, kısıtlamalar 
çözülerek ya da bunların çözüm programının bir 
parçası olarak kurulmamıştır. Kürt burjuvazisiyle, 
hükumet edenlerin Kürt halkına. seçmenine yönelik 
planlarının bir parçasıdır. TRT 6'nın böyle apar 
topar açılması. AKP'nin DTP'yi. Kürt halkı için 
devrimci olanı yıpratma k için, yerel seçimlerde 
bulduğu yollardan elbette biridir ... 

Böyle olmasına karşın; ben şunu demekten 
kendimi alamıyorum: 

Bu da Kürt halkının kazanı mları ndan biridir ve 
Kürtlere ilişkin kazanımların neresini kazarsanız 
kazın; Kürt halkının politik savaşımının koyduğu, 
dayattığı değerl e r. n ormlar çıkacaktır karşınıza. TRT 
6 'yı burılardan ayrı düşünmek de bana olanaksız 
gelmektedir . 

••• 
Bu boyut konuşulurken unutulmasından 

korktuğum noktalardan biri de şudur: 

TRT 6 da bu ülkenin hastanesi, mahkemesi. 
hapishanesi. okulu. radyosu. havayolları gibi; 
sendikaları. millet meclisi. sivil toplum kuruluşları 
kısaca içinde savaşım verilmesi gereken 
kurumlanndan biridir. Barış kültürüne ve ekmege 
muhtaç olanların öteki ortak savaşım alanlarından 
çok ama çok farklı biryer değildir. 

TRT 6'nın Kürt kanalı olması nasıl Kürt özgürlük 
mücadelesinden ayrı. Allah ya da hükümet vergisi 
olarak düşünülemezse. TRT 6 'nın sansürcülüğüne 
karşı verilecek savaşım da bu ülkede yaşayan 
halkların demokratik bir tılke özleminden ve 
savaşımından ayrı düşünülemez ... 

••• 
Rojin'in biraz savruk da olsa barış ö1.lemi. o 

değerli başka eleştirileri. sesleri degil de sesini 
dinlediğ'i barış özlemi belli ki savunulmak için daima 
halk gücüne, o gücün politik inceligine gereksinim 
duymaya devam ediyor. 

Zor ve agır da görünse bunu demekten başka şans 
görünmüyor ... 

••• 
Roj in, TRT'de bir Kürt kanalının açılmasına yol 

açan asıl gücü de. zoru da. bütün bunların 
arkasındaki kültur mirasını. kaynagını da elbette 
bilmektedir. 

Sanatı. sanatçı kişiliğ'i bunu göstermektedir. 
TRTnin utanılası politikası karşısında biraz geç 

de olsa, sonunda Rojin'ilı. de Rojin'liği tuttu . 
••• 
Barış türkümUz olsun.~ 
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Hez u hesten pirrali 

DR.Ö .•.nR ULUÇAY ---- ---

İnsaneki h eye. xwedi pir dest e, weki xudawenden 
Hinde ye. Dest, çepil. sifet li rez li du hev in. Giştik 
weki hev in, yeki negre. hemuyan bigire. Şair, nliser 
Receb Dildar, ye k ji wan e, rli tiliken wi de deh huner 
hene. mala te ava ... 

Receb Dildar (J 958, Amed-Çinar, li gunde Be 
dulye hatiye dine, have 4 larokan e. mamosteti. ki
tehfroşi k.iriye), hclhesten xwe bi nave Kewe Cane 
(\Veşanxaneya Gun Hivron. 2003). çiroken xwe. Şi
kefiaXwekuştine (Avesta, Stenbol. 2008), romana Se
yit Alp Devran. ji tirki wergerandiye kurdi u hi nave 
Dewran hatine weşandin (Doz. Stenhol, 2005). Be 
van ji bi rez Receb Dildar. weneyan dikişine. hevpey
vinan çedike. ol u baweriyan dişopine. kiteban dide 
nasin li şirove d ike. gele k caran dikeve n av gale galan. 
Hewla xwe ew e, ''kıı hate tenge. radele penge··. R. 
Dildar niviskareki pirher e. Di malperan de. dilinen 
xwe yen rojane beyan d ike. Mirov li pe nahihecc. le 
diweste. Deste te sax be. 

Min A'We amed e kiribu ku li ser çlroken wi bini vi
sim. Le hele, wergereke Dildar, min di Tiroje de dıt u 
xwend (Tiroj. Sal 6, Hejmar 36. Reşemi. 2009. 
r.59-62) Receh Dildar. 
pirsen civata kurd bı her ali ve 
dişopine. Buyeren ku diqewi
min. nivisen ku Li ser qeyimi
yan ten weşandi n dişopine. Di 
nav de. yen k'U diecibine wer
digerine zimane kurdi. Bi ve 
hem ziman. hem ji zanisti peş 
dikeve. 

?Xwekuştin?, nivisek za 
nisti, pirsek giring Ct civat1ye. 
Receb Dildar ew Ji tirki werge 
randiye kurdi. Mijaı· u terha 
nivise bi min malum e, ji bo ku 
ez ji bijişk im. \Verger, ji zi 
mane lirki hesantir te x:wen 
din li famkirin. Bi ve xebata 
huneri ez gel ek kefxwe~ bfım li 
ji bo ked u hunera vi eameri. 

ergere da nebCıne asteng. Weki ji seri de. bizimane 
kurdiyeke xurt hatibe nivisin. Hevoken wi bi kurdi
yek safi ne. baş te famkirin, diherike. Xcieken direj ji 
hene, cw ji bi vi babeti ne. Peyven latini zanisti- civa
kl yen ne kur di te da nin e. 

Heger. di paşcroje de. ku xelateke ji bo wergere 
were dayin. ez bi dil ü baweriya xwe ve, wi weki nam
zete wergere diliinim ı1 peşkeş dikim. 

••• 
Xwekuştın. di kovara bi tükiPopulerPsikiyatriye de 

(intihar. 2008) ji ali Dr.Azad Gunderci ve hatiye nivi
sin Cı weşandin. i viskar bijlşke giyani ye. Mijar. bi 
giyaniya şexsi u civaki. bi şert u mercen nirxen zanis
tiya civakive niqaş u debaş kiriye. 

Xweku,ştin (intihar). pirseke kevin, belavbuyi, her 
demi, giring u pir aliye. Nüser, mijare, bi her ali ve li 
her çav girliye li minak beyan. bilyerdebaş u miqaye
se kiriye. 

Di tibe de, li ser zanistiya civak:l, di edeb iyatedeli 
ser ve mijare gelek nivis ü herhem hatine weşandin. 
Di ve dema bori de, Muslum Yücel bi nave ? intihar? 
kitcheke srur weşand. :Mirov dikare bibeje ku hernCı 
literatur wi kum kiriye u nirxandiye. Pişti ku di van 

demen nezik de xwekuştinen 
ku li Batmane li deren din ji 
qewimin ü şiinde mijar eleqe
ya çapemeniye kişand u li ser 
nivis hatin weşandin, di 
TVyan de hername hatin ava
kirin. 

Xwekuştin, ne tişteki ku 
were pesinandin e, le kareki 
pir gewre, bi. deng u xwedi 
berpirs e. xwekuşliye yan hati 
ye kuştin, girekeke edli, zik
mali ye. Di mitoloji. teoloji u 
kulturan de xwekuştin tim bü
ye mijar Cı mesele. Ewropayi 
zedetir mitolojiyen yewnani
yan bikar t:inin. minakan ji vir 
digirin. 

ez xwedi sikran Ct si pasdar im. 
E ku nivisek tekniki u xwe 

di zirnaneki taybel c ji. ew di 

Sikefta Xwekuştlnt 
Rt(eb Dı dar 

W eki her tişten xwezayi. 
insan ji vedize. vedije u dimi
re. Bi van qonaxan mirov di
kare ji bo beryeke çe nd pirsan 
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bikc u meseleye bi 
wate ü pivan bigeri
ne. Kurtebiri xuya 
dibe ku insan; hat. 
ma u çu. Hemü dirok 
di zikvan herse pey
van de cih digire. 

Hat: ji ke. li ku. ça
wa, çi wext hat'? Ma: 

li ku, bi kc. bi çi ma 
ü çi qewimi? ÇO, 
mir: li ku, bi çi, ça
wa, çi wext çü? 

Ew pirs mifteya 
kiltde ne. ku le were. 
ew e gloka li hevşidi 

veke. ji mirine 
behlir huyeren bi 
deng nin e. Denge 
he ri meıintiı-in mi 
rin e. ax Cı elem. çüyi
na miroveki. di de
meke kin de belav 
dibe. Li heyina wixe

bera kesi tune be ji, 
bi mirine her kesek 

wt nas dike. le haydar dibe. sedema mirine dipirse. 

Mirina her miroveki,li ye jindar ji tişteki xera d ike ü bi 

xwe re dibe. Bi xebera mirine herkesekli xwe dipirse. 

Xwekuştin, ıedetir li welaten peşkeli te dilin. J i bo 

ku nirxen civaki belav u xerab bCıne. ınirov bi tena 

sere xwe dimine. Bi hesten xwe nikare. hewldan bi 

cih ü rast nabe. Mirov li hundire xwe dinere, dikeve 

bin bare xwe. C ava nikari be ku bare xwe rabike. ew e 

bi ku de here? Di hundire xwe de pegermok digerine, 

diweste, di hundire xwe de dere. icar xwe terk dike, 

ni kare ku li xwe bizivire. Adi hundir de, di dil ü me 

jt de dike baveje. bi çi. bo çi. li ku dere, çi wext. le ku 

neyar bibine? Bi van hestan pergala xwe belav dike. 

Niha nikare k.'U xwe kum.ke. Xwedi guman e. bebawer 

ı1 beemel e. Ew hesten nebaş u nexweş erişi ruknen 

kesayetiya wi dikin. Wek1 hespa xapinok di dil ü me 

jCıye nesax de cih digrin. Diz ketiye kelaye. Ku firsend 

d it, ew e giyane nesax fetih b ike, aqil \vinda bike be

hemde xwe ew e zirare b ide xwe. ~iha di dil ü mcji de 

ew kes miri ye. Ku iı·o nebe ew e sibe biqewime. Te 

ditin ku veya nexweşiye. Bijişk xwedi derfet e, di ve 

niqteye de dikare alikar hibe. 
F'eylesof ü miseren ku xwekuştin pejirandine ü 

yen li diji wederketine zede ne. Di kiteben piroı de 

ji xwe kuş ri n qedexe ye. Di bin şerten gel ek taybct de 

xwekuştin, bi met-a

ni, lehengi hatiye 
nirxandin, qebül di

tiye. Di kultura kur
di de bitaybeti xwe
kuştin nin e. Le mi

xabin. di kilamen 
navdar de ev kira 
heye. Siyabend ku di 
haf de difire. nivi 

mirine ye. Xec ji xwe 
di ıinar de daveje ü 
dibe, ··ez ha tim Si

yabend". Di destana 
Meme Alan da Mem 
dimire, Zin jl: xwe 
dikuje. Şerin dişe
wite. Perhad dimi-
re ... 

Xwekujiya evin
daran pir balkeş e. 
Aşiq ii maşüq weki 
ce,\'lkan in. Cewiken 

Siyami, mejü ü dile 
w an yek e. Tu nikari 
wan ji hev biqetim. 

Yek bimire ew e ye/a din ji bimire. Evindar penvane 

ye xwc li agir. meşale digire. bi eşq ü naz te le mixa

bin ew e bimire. 
Samurayc Japon. ··xarra dike··. bi zanebün, bi 

tehreki qehremani xwe dikuje. Fermandar, ji bo ne

keve deste dijmin .Kwe dikuje. Di şere Kibrise de 

ı.:warziye min Eli digot: ··xaıo em li ser xani bün. Ro

man di pencereye re gule daveti n. Em xwar dibün me 

bombe davetin hundire xan1. Leeger teqin hibe ma 

hune birindar nebin? Ew be minet e, mirim ji bira 

qet bimrim. ·· Ev hal ü giyaneki din e, wezife ye, ser

bilindi ye. şehadet. best ü giyana leşker e. 

Dr.Aıad Gunderci. miraza mirine. xwekuştine 

wiha izah dike: '"Xwekuştin carna gerina beheviti ı1 

beçaretiye ye. Xwel...'Uştin carna nexweşiyek an serbil

dana li hemher ıordesti ü kedrnijiye. carna jt li dü ya

ra ji destçuyi. di kirasen hesiren çavan de hesreta gi
hiştine ye. Carna parastin Cı er1şkari, carna hilbijarti

n ek, carna ji şiveyeke hebüne ye. Xwekuştin carna şi 

kestin e. tekçün e. çirokvane xeyalen şikesti, tamir

kare rtımeta şikesti. carna ji valahiya meıin ya serx
weşiya serkeftineke ye·· (r.60). 

Li ser ve mesel e em e di Şikefta Xwekuştine de best 

ü ranıanen Receb Dildar ji guhdari bikin. Mala me bi 
ava ... ~ 
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Nazım Hikmet, Cegerxwın , Kamuran Alı Bedirxan, Qedrıcan .. . 

DİLLERİN,KÜLTÜRLERİN 

ŞİİR KARDEŞLİGİ 

L AL L ALEŞ 

Nazım Ifikmet 

Dillerimiz ve kültürlerimiz şair kavminin nakış

lanyla ulusüstü uzarnda kardeşleşir. Şairler kültürel 
ve dilsel türdcşlige karşı farklılıklarıyla çok dilliligin. 
çok kültürlülügün yatağını genişletirler. Şiddetin 

susturdugu sözcüklere, !al hallere ses olurlar. ses ve
rirler karşıyakadaki kardeşlerine. Muhalif kimlikle 
ri, mısra haysiyetleriyle ulusüstü edebiyatı, ortak an
tolojiyi kurarlar. 

Meseleler, mesafeler. aşklar. şehirler yeryüzü şa
irlerinin ulusötesi edebiyatta. ortak antolojide bu-

16 Tff OJ 

Cegerxwin 

luşmalarına vesile olur. Çerçeveyi biraz dahadaraltıp 
Nazım Hikmet ile üç kardeşinden ve vesilelcrinden 
ba hsedecegim. 

azım ile Ceg e r xwin ; 

iki şa ir , bir ütopya 

Nazım Hikmet 1902, Cegerxwin 1903 d oğumlu. 

Her ikisi de Marxist. her iki şairio derdi de iosand1. 
'l'azım aristokrat bir aileden gelirken, Ccgerxwin 
yoksul. sahipsiz bir aileden geliyordu. Her iki şairin 
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ütopyası. temel meselesi: bireylerin ezilmedigi. yok 

sulluk açlık ve hastalıklarla boguşmadığı sınıfsız. öz 

gür toplumdur. Sadece ödemini duymadılar. bütün 

haya1larını bu yolda harcadılar. Haıta Ceger,-win bu 

ütopyas ını gerçekleştirmek için iki köy kurdu. Ce

gerxwin köylerden birinin ismini Çelek/İnek koydu. 

Lo kal iktidarlar. yoksulluk. açlık köyunü yaşatmasına 

izin vermedi. N azı m nasıl hıçbir ik"tidarın şairi olma · 

dıysa, hep onlarla mücadele ertiyse. Cegerxwin de lo · 

ka l ik1idarlara (şeyh ve agalara) ka rşı mucadele et1i. 

i nsan sevgisi aşk şiirlerinden eksik olmadı her iki 

ozanın. 

Robson · a dair ... 

~azım ile Cegerxwin'i kardeş kılan en önemlı şey. 

dünyanın neresinde olmuşsa olsun her ikisinın de 

haksı1.lıga ve sömürüye karşı mücadele etmiş olmala

rıdır . Paul Robson, J 949 yılında ırkçıların saldırıla 

rına maruz kahnca Bursa Cezaevi'nde bulunan Kazım 

Hikmet siyahi şarlıcı ve oyuncu için ünlü Korku şiiri 
ni yazar: 

Bize ıtırliulerimiıi soyletmırorlar Rob~on 

inci dişli ıenci kardeşını 

kattat kanatlı kana')'-anı 

turkillenmizi söyletmiyarlar bı:ı>. 

Korkunır/ar Rubı;orı 

şafaktan korkuyorlar. 

gonnekıen . du.}maktaa. dokunmak·tan korkuyorlar. 

Yagmıırrla rırçıplak .Hkanır/(ibi ubrıcınıakıan. 

• ınısıkı bir arı·arı dışlergıbi l(!ılnıek·terı korktı)'Orlar. 

Scl'llıekten korkuxorlar. bızım Ferlıad /(ibı sevmektetı 

(Siıin de bir Ferlıad 'ın u rardır elbet Robson. adı ne?) 

Tohumdan ı·e topraktatı k·arkıqorlar. 

akan sudarı ı:e haıırlanıakıan k•orkuyor!ar. 

Ne i.~konıo. ne komıs_I'Otı, ne wıde ıstı:yen. bır doı.ı elı 

ı;ıccık btrku.şgibigelip k·onmamıs kı aı>uçlannın ıçınr. 

Unııtıea korkuyorlar Robson. tlnıııten. karkıırorlar. u.mıtten.. 

Korkuyorlar karta! h·ancı 1 lı kanarram. 

turh·uLerınıııden korkuyorlar 

Cegel'X\~in de l954' ıe 

yayımlanan Sewra Azadi 
adlı divanında E)' H eva ı Po/ 
Robson l E)' Robson Arkadaş 

adlı şıiri yayımlar. Ce
gel'X\'Iin'in şiiri hangi yıl 

yazdıgını bilemiyoruz. 
ama kuvvetle muhtemel 
şiir Paul Robson'un anti
emperyalist. anti sömür
geci faaliyetleriyle siyahi-

leri n hakları nı aradığı . dünya barışı için aktivitelerde 

bulundugu. baskıya. şiddete maruz kaldıgı yıllarda 

yazılmıştır. Ccgerxwin Ey Heııal Paul Robson !Ey Rob
son Arkada~J şiiri nin bir bölümünü si1ler için alıntılı 

yorum. 

Ey Rcıb.~on arkada~ diin_ra ozanı 

Barısı n konı_ııu·a•u bılge ınsan.' 

Bı linç/ı. yol hılm. Dallas diışmanı 

Su ,nm nı ıe_ıındr dagı rlonıgu nda 

sıxalı ı rımgı rı g!.lninu r göılenmıze 

Gitzel sesini rı alıenır h li la kulaklanmııda 

Biıe heyecanverirçalışıp çabalarnan 

Kifarı:ıintıtrı:tır bııi .' 

Insunlık ıp ndir bütıin bu çıtpın man. 

Çok korkar .~end~tı agalan•e sömttrmler 

Sfmıawdıırlıır korkar :.erıden 

Tam hanerinnlar $Omp dunır bırbirıae 

si_ı·ahiler no sıl uyan dı '1 

El ele ı•erip bm• knrşt na.<tl a.mklandı. 

(KurtçedPn çe\lr~ıı. 1 ;ıl Lal~ş) 

Nazım'ın Korku şiirıni ünlü muzisyen Edip Ak

bayram, Cegerxwin'in Ey Robson Arkadaş şiiı·ini de 

Ş ivan Pe n' er besteleyip oJ...1.1muştur. Nazım ile Ce

gel'X\vin yaşadıfp dönem le yü1Jeşip hesaplaşabildiği 

için kardeştir. Namık Kuyumcu'nun deyimiyle. aşk 

1 larının rengi siyahtır. 

!'lazım ilc Kamuran Bedirxan: 

Kardeş kanı değil , kan kardeşliği 

!\'azım Hikmet'in aşkını , ö7.lemini. hayat ile olan 

meselesini Karıılıran Ali Bedirxan'ın 'Elem Çiçek/eri' 

şiirindeki şu iki dize en iyi anlatır. 

'Senı opmcrıı artık: dii~un dudaklan.yla 

Senın se•·c!an derin. umuttur Ştı dunyrı_rı:ı · 

( Kurtçcdt:ıı çc,ırcıı · Selim Temo) 

Nazım Il ikmcl ilc Kamürao Ali Bedirxan'ın İstan 

bul'da ba şlayan tamşmaları 1950'li yıllarda Paris'te 
kadim dostluğa dönüşür. 
Kovuştu rm al arın. baskı

ların, sürgünün müspet 
tarafı. şai ri eri kan kardeşi 
kılmas ıdı r. Nazım Ilik 
mel'in eşi Münevver Ha
nım. iki şairin kan karde
şi oldugunu söyler. Nazım 
Hikmet ile Kamuran Ali 
Bedirxan Parıs'teyken sık 

sık bir araya gelip kardeş 

TII'OJ /7 
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Qedrican 

kanını kan kardeşine 

evirmeye ugraşrnışlar

dır. Nazım'ın Paris 
Kürt Enstitüsü'nün 
H evi /Umut adlı bi
Jimsel dergisinde ya
yımlanan 1961-62 ta
rihli mektubu kan kar-
deşi düşüncesinin ma
nifestosu niteliğinde
dir . Nazım mektubun
da ne diyor: 

"Kökleri yüzyılın de 

rinliklerine dalan tari 

hiyle. kültürüyle Kürt 

milletinin önemli bir ço

ğu.nluğu Anadolu'nun bir parçasında yaşar. Anado

lu'nun öbür parçalannda yaşayan Tark milletini Kart 

milleti kardeşi sayar. (. . .) Elbirliği ile kardeş iki millet 

harriyete, milli ve insan haklanna kavuşabilirler. ·· 

Qe dric an , Nazım ' ın şehrind en geçince .. · 

Şairler ile şehirler arasında güçlü, vazgeçil mez 
baglar vardır. Ahmed Arif ile Diyarbekir arasında. 
Nazım Hikmet ile İstanbul arasında duygusal düşün
sel ilişkinin kökü çınar ağacı gibi derindedir. 

Qedrican (1916-72) şiirinde, Nazım Hikmet ve 
Mayakovski ile güçlü bağlar kurmuş, onlardan etki
lenmiş sosyalist dünya görüşlü şairlerdendir. Hewar 
ekolünün önemli ya1-arlarından Qedrtcan aynı za
manda modern Kürt öykücülüğünün kurucuların

dandır. 

Qedrican, 1957 yı lmda bir grup arkadaşıyla 
Uluslararası Gençlik Festivali"ne katılmak için Suri
ye'den Moskova'ya gider. Yollan Nazım Hikmet 'in 
memleketinden geçince Qedrican. Moskova ya Gidi 

yorum şiirinde kardeşi için şu dizeleri yazar. 

18 TİTOJ 

Cemiye bındim. 

Beş yüz yoldaş ile biriikte. 

Hepsı de benden daha he:recanlı 

KimisıArap 

Kimisı Çerkeı. Kurt. Enneni 

Ama hepsinde aynı dil. aynı ya re k. 

Dostluğun dili, banşuı. ... 

Kardeşmiş gibi gidiyorlar Moskova ya 

Stran, halay. düğün, 

Sevinç ve coşkulanndan 

Minnettar oluyor denizin dalgalan balıklan da. 

BIJyle biiyle ulaşttk Çanakkale ye. 

Sonra İstanbul 

Memleketi ve şehri Nazım Hikmet "irı 

Çocuk Nazıın Hikmeı o beşikte 

Salland~. 

Şefkatli annesi burada 

Ozgurluk nınnıleri soylerdi Nazım 'a. 

Buyak Nazım Tlih·met'in sesi 

İstibdaıa karşı gilrledi burada ... 

Amma. şehirhazin bugün. 

Fedakar ve vefakar oğlunda n u.zakıa ... 

inliyor ... 

Amerika "nın ve vatanı sataniann ayaklan altında. 

Moskova 26.07 .. 1957 

(Kürlç~den çevı ren: Sel im Te mo) 

Sürgün ka rdeş li ği mezarlığında ... 

Yazgmıız da. şiirimiz de çok dilli. çok kültürlü. 
Cografyarnııın hatta yerkürenin can yakıcı sorunu ise 
binbir direkli evimizin. hep i miz i n başına yı k-ı 1 ması 

na nasıl engel olabiliriz. Bahçemizin cü mJ e çiçekleri
ni nasıl koruyabiliriz? 

H oşgörü ve saygıyla ml? Yoksa adalet ve eşitlikle 
mi? 

Samnın kalın sütunları adalet ve eşitli1.'ten mü
rekkep evimiz başımıza yıkılmaz. Belki o vakit evin 
bahçesinde hoşgörü ve saybr:ıyla cümle çiçekleri hep 
birlikte sevebiliriz. Öbür türlü Slovaj Zizek'in dikkat 
çektiği "'Çokkültarcünan ötekinin özgilrlügüne duydugu 

saygı. kendi ustanlügünü beJ'an etme biçimidi.r" tuzağı 
na düşmüş oluruz. 

Kürt mutasavvıf edip E.h:ınede Xani yaklaşık 300 
yıl önce çok kültürlü, çok dilli bir şair olarak Di
wan"ındaki Çargoşqa Ehmede Xanf./ Ehmede Kani'nin 

Mü.lemması şiirini Ortadoğu'nun dört dili Türkçe 
(Osmanlı Türkçesi), Arapça, Farsça ve Kürtçe yaza
rak dilleri ve kültürleri şiirin bedeninde kardeş kıl 

mıştır. 

EJ· sevgıli. aşkınla geçti bu IJmür. bu hal 

Ap~ düşmektendir hem bu inle)iŞ hem bıı hal 

Ger benim kanım dılersen çoktan olmuştıLr helal 

Delıve ebter• oldı,,m , kalm.a.dı akl-ı kemal 

• Zürriyet$iı ve hayırsı.z (adam). faydasız şey. 

Develioglu. 2000. 

(Kurtçeden çeviren: Selim Temo) 

Nazım Hikmet Moskova"da, Cegerxwin Qamış
lo 'da, Kamüran Ali Bediı-xan Paris' te. Qedrican 
Şam'da kendi yurtlarından uzak, sürgün kardeşliği 
mezarlığında yatıyorlar. i~ 

(Giı.nltık-11 NiSan 2009) 
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Huner ne ('bi xwe" u (' bo xwe" le 
(' bi mirov" u ('bo mirov" 

ŞENGUL ÜGUR ----------------- --------------------
Beri her tişti: em bibejin ku huner herhemek e; 

berhemek ji dest mirov e. Gelo ji bo çi mirovi ?pedi

vr· bi afirineriya berhema huneri ditiye? Ev ''pedi

vi"ya ku ji hebuna hunere re bU ye "sedem" her çendi 

li gori dem u civakan hatibe guherin ji, di pevojaya 

afirineriya hunere de, "pedivf' tim ü tim ji hebUna 

hunere re büye "sed em". 

Hunera, ji bo ku "pedivi"yek bi cib bine hatibe 

heyine. gelo dikare "bo xwe·· ü ~bi xwe" he? 

Di gotina ''Bo hunere huner·· de. ya ku te ü hatiye 

angaşt ldrin ev e: Huner ?bo xwe? ü ?bi xwe" ye. 

Da ku heyinek bikaribe hibe heyinek ?ho xwe? ü 

?bixwe? teqez dive ew beyin, heyina xwe ne deyndari 

heyinek din be f.l di ve sedema heyina we beyine, ne da 

ku pediviya hi n heyinan bine cih be. 

Li gori van xoyen ku niha me diyar kirin heyina 

Xweda. heyinek "bo X\ve·· ü "bi >.:we" ye. Loma; ew he

yına xwe ne deyndari tu heyinek din e ü ne da ku 

pediviya hin heyinen din bi cib bine hatiye beyine, 

yan ji h eye. J i bo ku e w he ye, ew heye ü tekane ar man

ca heyina wile disa hebUyina wi /e ye. 

Xweza ji heyinek "bo xwe" ı1 "bi X\ve'' ye. Lama; 

Xweza ji heyina xwe ne deyndar1 tu tişti ye u ne da ku 

pediviya hi n heyinen din bi cih bine hatiye heyine -ji 

"'"e beriya heytnaxwezaye. hcyin ji mn e- Tekana se

dema heyina xwezaye disa ew ?bi xwe? ye. 

Le ramana oldari ev heyina ?bo xwe? u ?bi xwe? li 

heyinaXweda tene bar kiriye iı heyinaX\vezaye deyda

ri xwede kiriye. Li gori ramana oldari, Xweda, X\veza 

afirandiye da ku pediviyen mirovi pek bine. Di vir de 

sedema heyina Xwezaye bi cib anina pediviyen miro

viye. 
Di xeleka dawi de, di ramana oldarı de, heyina 

mirovi ji ne heyinek "bo 

X\ve·· u "bi xwe" ye. Sedama 

heyina mirovi ew e ku heyina 

Xwede binase ye. j i bo ev na

sin ji bela Xweda ve were na

sin, dive ev xwedenasin a mi

rovi bi kirina ibadete be. 

N axwe di vir de sed e ma he yi

na mirov w eki j i X\vede re ki-

rina ibade te nişandayin. 

Li go ri ramana oldari hi tene Xweda heyı:nek ?bo 

X\ve? u ?bi xwe "ye. Ji b ili heyina Xweda hemi heyinen 

din ?berhem?en Xwedayi ne u bo ?sedem?ek hatine 

beyine. Ji bo ve ji ji xeyn'i heyina Xweda. tu heyin ne 

heyinek ?bo >..:we? u ?bi X\ve?ye. 

Ger di rastiye de Xweza u mirov heyina xwe dcyn

dari Xweda bin. ne pekane k-u Xweza ü mirov bikari 

bin bibin heyinen "bo xwe" u 'bi xwe ... Lo ma ew ji bo 

bi ci h anina bin pediviyan hatine beyine. 

Lo ma ew h eyin weki navgin hatine afirandin Cı tu 

navgin nikare ji beyina xwe re hibe sedem. 

Yalli; navgin nikare ji bo x·we hebe. 

Em niha rastiya heyina Xweda u ji dest Xweda ve 

afirandin Xweza Ci mirov ji bo pek anina pediv1nan li 

vir hibelin ü werin ser berhema hunere a ku "ji dest 

insen" ve ji bo bi cihanine hin "pediviyan" te afi

randin. 
Her çend em ne emin bin ku Xweza ü mirov bi 

dest Xweda ve hatiye afirandin ji, em emin in ku her

berna hunere bi dest mirovve te f.l hatiye afirandin da 

ku bin pediviyen insen en cur be cur bi cih bine. Di 

vir de em tedigihijin ku heyina hunere, heyina "'"e 

deyndari mirov e: yani huner ne "bi "'"e·· ye. Em disa 

pc dizanin ku huner da ku hin pediviyen mirov pek 

bine ji dest mirov ve hatiye heyine. Ya m bu n er ne 'bo 

xwe" ye le bo bi cihanina bin pediviyen mirov e. 

Pişti van lişten ku me diyarkirin em bi dilarami 

dikarin bibejin u dibejin: Gotina ?bo hunere huner? 

gotineke derew c. Loma huner ne ?bo xwe? u ?bi 

x-we? ye le ?bi mirov? ü ?bo mirov? e. 

Diıri hiş u aqilan e ku amürek bikaribe hibe sede

ma heyina xwe. Loma serlema heyina ··amur" pek 

anina bin pediviyan e. 

Hetani ku huner bi dest 

mirov ve be afirandin de huner 

''bi mirov" ü ''bo mirov" be. Le 

kengi ku heyamek hat u hunere 

kari xwe "bi xwe". xwe biafiri

ne u "'bo X\ve" xwe bi afirine, 

we çaxe erne bikaribin bibejin 

ku "huner ho huner e"~ 
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İSLAM ÖNCESi KÜRT ŞİİRiNDE 

YARESAN ALEVİLİGİ - l 

MliiMET BAYRAK 

Mezopotamya ve Anadolu; tarihsel geçmişi yedi 
bin yıla dayanan. yazının ilk kullanıldığı bir coğrafya 
olmasının yanı sıra, birçok köklü uygarlığın ve halkın 

gelip geçtiği kültür ve uygarlık beşikleridir. Tüm bu 
halklar, kültürler ve uygarlıklar bi rbirlerine karışa 

rak. birbirlerine eklemlenerek ve birbirlerini etkile
yip dönüştürerek bugünlere geldiler. Bu halkların bir 
bölüm1.l, süreç içerisinde diger halklara karışara.k ye
ni bir kimlikle yaşamaya deva m ederken. bir bölümü 
tümuyle yok olup gitti. Bunlara bugün. arkaik halklar 
ve kültürler deniyor. 

Ancak. özellikle güçlü uygarlıkların, dillerin ve 
kültürlerin. günümüze miras olarak bir kültür biriki 
mi ve mozaiği bıraktıkları açıktır. Bir piramit örne
ginde olduğıı gibi. sonraki kültüf'ler öncekileı·den et 
kilenerek yükselmeye devam cdegeldi. İşte, bu uy
garlıkların varisierinden biri olarak bu mozaige katkı 
sunan en kadim ve önemli halklardan biri de Kürt
lerdir . Dolayısıyla. eski Mezopotamya ve Anadolu şi
irinin halkalarından birisi olması da son dereec do 
ğaldı. 

Bir görüşe göre. en eski edebiyat türü şiirdir. 
Düzyazılı aoJatı türü ondan sonra dogmuştur. Tah 
min edildiği gibi. insanlar çok eski zamanlardan beri 
şür söyledikleri halde, bunları çok sonraları yazıya 
geçirebilmişlerdir. Bir başka söyleyişle eski ozanlar 
şiir yazmaz, söylerlerdi. Bu gelenek aşıklar açısından 
bugün bile geçerlidir. 

Eski uygarlıkların şiirleri , dünyanın gelişmiş til 
keterinde çeşi tli antolojilere konu olduğıı gibi ; 
19 7 4 'ten başlayarak Türkiye· de d e ki mi ki ta plara ko 
nu olur. (Bkz. T.S. Halman: Eski Uygarlıklann Şiırlen. 
isı., 1974). Bu şiirler Mezopotamya'dan başlayarak 
eski Yunan. Çin , Hint, Arap yarımadası. Afrika. Orta 
ve Güney Amerika ve Asya üzerinden Pasifik'e kadar 
uzanıyor. 

İ s lam öncesi Türk şiiri 

Hemen belirtelim ki, İ slam öncesi Türk şiiri ile 
amaçlanan. M. S. 6 . yüzyılda İslamın doğıışundan ön
ceki şiir degil: Türklerin İslam'ın etkisine girmeden 
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önceki en eski dönemdir. Prof. Dr. Reşit Rahmeti 
Arat'tan sonra, eski Türk şiiri üstüne başlıca çalış
maları yapan Prof. Dr. Talat Tekin. bu dönemi şöyle 
özetliyor: 

"Türk şiirinin en eski dönemi. pek de uygun olma
makla birlikte. (Islam öncesi Türk şiiri) olarak adlandı
rılabilir. Bu dönemin. teorik olarak. başlangıçtan Xl. 
yüzyıla kadar sünnüş olduğu dUşünülebilir ise de. Türk 
şiilinin bize kadar gelebilen en eski örneklerinin VIII. 
)ilzyıldan kalma olduğu göz önünde tutıılursa. İslam 
oneesi Tark ştırinin VIII-Xl. yilzyıUararasındaki dönemi 
kapsadıgı söylenebilir. İslam öncesi Türk şıır geleneğinin 
Dogu Türkistan 'daki Bu,dist Uygurlar arasında XIII. yüz
)1l sonlanna kadar deva m etmiş oldLLgu dikkate ahmrsa, 
bu dönemi. Vlll-X1Il. yazyıllar arası. yani aşağı yukarı 
altı yıLı yıllık bir dönem olarak kabul etmek gerekir.·· 
(Prof. Dr. T. Tekin: İslam Öncesi Türk Şiiri. Türk Dili 
Dergisi. Ocak 1986. s. 3) 

Bilinen i l kyazıh Türkçe ürünler. Batılı şarkıyatçı

lar tarafından bulunup okunan 8. yüzyıla ait Orhon ve 
Yenisey yazıtlarıdH. Bazı doğııbilimciler, eski Türk 
hükümdarla rı adına dikilen bu yazıtlardaki metinleri 
şiirsel örnek olarak nitelendirse de . çoğıı bilim 
adamları bu metinleri düz aniatı eserleri olarak kabul 
etmektedir. (Bu yazıtları bulup okuyanların tümü Ba
tılı bilim adamları olduğıı halde. son zamanlarda 
MHP tandans lı bazı çevreler, Kürtlerin bir Türk boyu 
oldugunu savunabilmel..:ie ve buna kanıt olarak da Ye
nisey anıtlarında "Kürt el hanı Alp Urungu ·· diye bir 
ibare geçtigini söylemektedirler. Oysa, bu ibarenin 
doğrusu ''Ktirtle Ha n Alp Urongu" şeklindedir ve ., kört
le '·, ''güzel" anlamındadır. Görüldüğü gibi. bir gerçe
ğin reddi için bilimsel veriler bile saptırılabilmelcte

dir ... ) 
Bilindiği gibi. islam öncesi Türk ş iirinin bugüne 

kadar gelen en eski örnekleri. sözlü halk şiiri örnek
leri olup - Xl. yüzyılda ve daha sonra yazıya geçirilmiş 
ürünler hariç tutulursa-. Dogu Türkistan'da M anihe 
İst ve Budisı Uygur kültür çevrelerinde yaratılmış eser 
lerdir. Bunların en eskileri de Maniheist kültür çev
resinde yaratılmış olanlardır. ''Uygurlar. Maniheizmi 
Doğu Türkistan ·a gelip yerleşmeden çok önce. daha Mo-
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ğolistan'da iken kabul etmiş bulunııyorlardı. Moğolis
tan 'daki Uygur devletinin (74-4-84-0) üçüncü hükümda
n Bögü Kagan (759-779) M ani dinini. 762 yılında kabul 
etmi.ş ve Maniheizm Uygu.rlar arasında kısa zamanda 
yayılmıştı. Maniheizmin devlet dini olarak kabul edildi
ği tarihle, Uygıırlann Kırgı.zlann ba.skısı ile Doğıı- Türki.s 
tan 'a göç ettikleri 84-0 tarihi arasında aşağı yukan 80 
yıllık uzunca bir süre vardır. Bu süre içinde, onlann ara
sında Maniheist bir edebiyatın oluşup gelişme:ye başla

dığını düşünmek hiç de yanlış olmaz." (agy.s. 8) 
M ani ve Uygur alfabeleri ile yazı I m ış bu ürünlerin 

önemli bir bölümünün Sağdea'dan ve öbür İran dil
lerinden çevrilmiş dini metinler, tövbe duaları ve hi
kayelerden oluştuğunu belirtelim. Maniheist Uygur
lardan kalma bu metinler içinde sekiz de şiir bulun
maktadır ki. bunlar ağırlıkla Maniheizme ve kurucu
su Mani 'ye övgü niteliğindedir. 

Bu dönem şiirsel ürünlerinin kime ait oldugu ge
nellikle bilinmemektedir. Bilinen en eski Türk şair
lerden ikisi Çuçu ve Aprin Çor Tigin adlı Maniheist 
şairlerdir. Kül Tarkan, Asıg Tutung. Ka c ı m Keyşi gibi 
şairleri n de, Turfan kazılarında çıkan metinlerde ad
ları geçmekte. ancak şiir leri bilinmemek-tedir. Uy
gurlardan kalma şiirlerde. Maniheizmi ve Budizmi 
öğreten didaktik şiirler egemendir. 

Karahanlı dönemi Türk şiirine gelince ... Kara
hanlı Devleti (840- 1212) ilk Müslüman Türk devle
tidir. Esas kitlesini Karluk. Çiğil ve Yağma Türkleri
nin oluşturduğu Karahanlılar önce Orta Asya'da. 
999'daı:ı sonra da Harezm'de egemen olmuşlardır. 
Dogu Karahanlı sülalesinden Satuk Bugra Han (öl!i
mü 955), 10. yüzyıl başlarında İslam dinini kabul et
mişti. Ölümünden hemen sonra kalabalık bir Türk 
zümresi İslam dinine girdi. 

Karahanlılann asıl merkezi Dogu Türkistan'daki 
.Kaşgar şehriydi. Karahanlıların 10. yüzyıl ortalannda 
tamamıyla Müslüman olma larından sonra Kii.şgar·ın 
önemli bir Türk-İslam kUltür merkezi durumuna 
geldiği anlaşılıyor. 

İslaıni Türk edebiyatının ilk eserleri de ll. yüzyıl 
ortalannda Kii.şgar'da yazılmıştır. Bunların başlıcala 

rı. Balasağunlu Yusuf Has Hacib'in 1069 yılında ta
mamladığı Kutadgıı Bilig adlı 6500 beyitlik büyük 
manzum eseri ile. onun çagdaş ı büyük Türk dilcisi 
Kaşgarlı Mahmud'un Di.vanü Lügati't-Türk adlı Türk
çe-Arapça sözlüğüdür. Edib Ahmed Yüknekl' ninAta
betü'l-Hakayik adlı yaklaşık 500 dizelik dini-ahlaki 
küçük manzum eseri de. büyükbir ihtimalle 12. yüz
yıl sonları ile 13. yüzyıl başlarında yazılmıştır. 

Karahanh dönemi Türk şiirinin en büyük temsil
cisi Yusuf Has Hacib'dir. Ünlü eseri Kutadgıı- Bilig'i, 

1069/70'de Karahanlı hükümdan Buğra Han'a su
nar. Onu çok begenen hükümdar. kendisini Has Ha 

cib yani Baş Mabeyinci yaparak yanına alır. 
Yusuf Has Hacib. büyük İran şairi Firdevsi'nin 

daha önce (1010 yılında) yazmış olduguŞehname·si
ni örnek almış ve onu Türkçeye uyarlamale istemiştir. 

Bu uyarlamaya rağmen Kutadgu Bilig. 900 yıllık geç
mişi olan İslami-Türk edebiyatının ilk en büyük ürü

n!i sayılmaktadır. 

Karahanlı dönemi Türk şiiri iki kolda gelişiyor: /
Halk Şiiri, Z- Aydın zü.mre şiiri. Halk şiiri daha çok İs

lam etkisi dışında kalırken, aydın zümre şiiri İslami 
şiirin etkisinde kalır. 

Bugün elimizde bulunan en eski Türk Halk Şiiri 
örnekleri -ki bunlar daha çokİsLam Oneesi'ne teka
bül etmektedir- . Kaşgarlı Mahmud'unDivanitLüga 
ti't-Türk adlı sözlüğünde bulunmakta ve bu yolla gü
nümüze ulaşmaktadır. Türkçe-Arapça bir sözlük 
olan eserde yazar. kimi kelime ve kavramları açıkla
mak için eski şiir örneklerine yer vermektedir. Bu n
lar. ya belleğinde tuttugu ya da not ettiği şii r örnek

leridir. 
Türk dilinin ve kültürünün temelini oluşturan ve 

20. yüzyıl başlarına kadar bilinmeyen bu önemli 
eser. Diyarbakırlı ünlü kitabiyat bilgini Ali Erniri 
Efendi tarafından bulunup. Türk dünyasına armağan 
edilmiştir. (Türk dilinin ve şiirinin temelini oluştu
ran bu eserdeki şiirsel ürünler, Prof. Dr. Talat Tekin 
tarafından Xl. Yüzyıl Türk Şiiri/Divanü Lügati't 
Türk ·ıeki Manzum Parçalar adıyla kitap olarak yayım
lanmıştır. Arık .. 1989) 

Tüm bunlar arasında, Uygurca Buda övgüleri 
içinde Maytri (Sanskritçe Maitreya) yani "gelecek 
Buda .. için yazılmış beş dörtlükten oluşan bir şiiıin 

tek dörtlügt\nü birlikte iıleyelim: 

Tört sloklug n om üzre 

Tu,ıçi öger men üzü.ksüz 
Tüş birip mu,m te.g bu,yam 
Tuşayın sizinge Maytri 

Türkçesi: 

Dört kıtalı öğreti ile 
Dumıadan överim aralıksız: 
Karşılık verip böyle bir sevabı 
Kavıtşa:rım size. Maytri! 

Karahanlı dönemi Türk şiirinden bir aşk şiiri ise 
şöyle: 

Yelwin anıng közi 

Yelkin amng öıi 

rtroı 21 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Tolun ayın yüzi 
Yardı mening yürek 

Türkçe Açıklama: 

Onun gozleri btı.yüleyicidir (tlştklannı onlarla avlar) 

Kendisi (böylece gonlümün) kontıgu (oldu) 

Onun yüzü dolunay gibidir, 
(Güzelligi ile) beni kalbirnden vurdu ve yaraladı! 

Söz konusu Divan'da yer alan en eski Türk şiiri 

örneklerinden biri de Alp Er TongaAğıtı' d1r. Ders ki
taplanna da girmiş olan bir dörtlüğünü birlikte izle

yelim: 

Alp Er Tonga öldi mü 

lsiz ajun kaldı mı 
Odlek Oçin aldı mı 

Emdi yürek yırtılur 

Günümüz Türkçesiyle: 

Alp Er Tonga öldü mü? 

Kmı.ı dünya kaldı mı? 

Felek (böylece) öctı.na aldı mı? 
Şimdi yürek (Ler onun Olümünün acısıyla) paralanıyor. 

İslam öncesi ve islama geçiş dönemi Türk şii rine 

ilişkin değerlendirmemizi. bir almtıyla tamamlamak 
istiyoruz: "Turkler Şamanlıktan sonra. farklı yer ve dö 
nemlerde Budizm, Taoizm, Manişesizm. Hıristiyanlık ve 

Hazar Imparatorluğu 'nda topluca Yahudiliği benimse
dikleri gibi, İslam çağında kurduklan devletıerde de, et

kilenip etkiledikleri başka dinlerle birlikte yaşadılar. " 
(Gündüz Vassaf: Zl. Yüzyılda Din, Radikal, 
7.10.2007) 

İslam öncesi Türk şiiri eksenli bu genel girişten 
sonra, şimdi Mezopotamya ve Anadolu Aleviliği açı
sından büyük önem taşıyan Yaresan-Aleviıiği'nin Kürt 
şiirindeki yansımasma geçebiliriz. 

Eski Kürt ş iirinde Yarsanizm (Alevilik) 

Literatürde bilinen en eski Kürt şiiri , M .Ö. 4. 

yüzyıla aittir. İngiliz arkeologların 1 9. yüzyılda İran 
Kürdistanı 'mn Hewraman bölgesinde buldukları bir 
mezar taşı üstüne işlenmiştir. Londra'da bir müzede 
korunduğu belirtilen şiirin yer aldığı mezar taşının, 

şiirin sahibi Borazboz adlı. bilinen ilk Kürt şairine ait 
olduğu söylenmektedir. Yaşayan pek az dilde bu ka
dar eski bir şiire rastlanmaktadır. Çünkü şiir, M.Ö. 
330 yılına tarihlendirilmektedir. Borazhoz'un. şiiri 
karısına ya da sevgilisine yazd ığı anlaşılmaktadır. 

Bugün hile büyük ölçüde anlaşılabilen şiiı· Kurmanci 
lehçesinden 'Xwazdi ez tu bi hevre bin/Bi. hevre herin 
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xoıine .. sözleriyle başlamaktadır. Şiirin Türkçe çe vi

risi şöyledir: 

Birlikte geçen günleri öıliıyorum 

Hele sabah çıkıp gidişimizi 

Seni.nle dağlara çıkar. dolaşırdık 

Birlikte s()ylerdik türkülerimizi 

Ben o dağiann ruhundan öğrenmiştim 

Ta yürekten. candan. içli söylemeyi 

Hem dağlarda, hem kırlar. hem sahralarda 

El aman, medet aşkın elinden yani 

tkimiz tam da tek bir gönii.l olmuşken 

Sonbahar gelip böyle, ayırdı bizi 

Ancak birlikte olunca kaflenmez aşk 

Ya ba.gır bir ses ver, ya da uyu hadi. 

(Bkz. Selim Te mo' Bilinen En Esk ı Ku rı $<ı iri Boroıb<.ıı. Esmer Der

gisi. sayı' 812005) 

Bundan sonra bilinen en eski Kürt şairi M.S. 5. 
yüzyılda Bağdat'ta yaşadıgı bilinen Nuşirvan adlı bir 

şairdir. Bu da. eski Türk şairlerinden Çuçu gibi ismi 

bilinip. eserleri elde edilemeyen bir şairdir. Kürt şi

irinde bilinen diger örneklerse, İslamiyetİn dağıı

şundan sonra. ancak bu dinin etkisine girmeden ön 

ce yaratılan ürünler<Ür . Bu eserlere, İslam öncesi 

Kürt şiiri diyoruz. 

Kürtlerin eski dinlerinden Zerdüştilige mensup 

olduğu anlaşılan bir şairce 7. yüzyılda ceylan derisi 

üzerine Hewrami (Gorani) lehçesiyle yazılan bir şiir . 

dini temalı en eski şiirlerden bir idir. Bu şiirde, İslam 

Halife ordulannın Zerdüşti topluluklara karşı yaptığı 

katliam anlatılmakta ve lanetlenmektedir. Şiirin 

Türkçesi şöyle: 

Kutsal yerler yaktldı. kutsal ateşler söndü 

Herkesten saklandı namlı buyükler 

Zalim Araplar girdi ta Fırat 'a dek 

Köylerden tut da ta Şehrizur ·a kadar 

Esir alındı batan ktzlar ve kadınlar 

Kendi kanında boguldu özgür adamlar 

Kimsesiz kaldı Zerdüşt 'ün töresi, dini 

Yüce Hürmaz affeımeyecek hiç birini.~ 
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Şahiya ku hatiye dizin 

U LİANA H EKER 

WERGERA JI BER TiRKiYA w~ FERHAD GiREŞERAN 
- -----

Bi gibiştine re raste rast reviya metbexe. jibo ku li 

meymun bine re. Li wir bu. Biji! Bi rasti nedi.."\·west ku 

deya we biheq derkeve. Deya we gotihu: Li şahiya roj

bOne kare meymüne çi ye? Cı pe re xeyidibCı. De tu ji. 

her peyva püç ku tu dihihi~e tu je bawer diki! Deya we 

xeyidi hCı. le l'ikiri ku ne ji her meymün e, ji her par

tiye ye. 

Diya we gotihü: "Ez naxwaıim tu heri. Ewe kefeke 

kare dewlemendan be." 

Keçike gol: .. Dewlemend ji diherin bihuşte''. 

xwendekara din bU. 

''Dev ji bihuşte filan herde niha'· got diya we. "Tu 

dizani derde 1e çi ye Xanima hiçUk? Tu xwe didi her 

karen qüna te ji her ranabe." 

Keçike ji peyven diya :xwe yen wiha qet hez nedi-

kir. Nu ketihü neh sali ya xwe, ji nav yen serkefli h Cı di 

poJe de. 

"Ji bo ku ez vexwendi me ez diherim" got. "Ji bo ku 

e7 hevala Luciana me ez bati m vexwendin. Giş ev e." 

"Tew hevala we ye" got ü kir tux tux d eya we. Seki

ni. "Binere, Rosaura .. got taliye. '"Ew, nikare bihe he

vala te. Tu dizani tu di çaven wan de çi yi? Tu qiza n av

maliye yi. giş ev e." 

Rosaura çaven xwe qurquçandin, nedixwest higri. 

Taliye heta hel te de hebCı kir qerin: "Bes edi! Tu ji 

hevaltiye çi fehm dike?'' 

Her esir diçü mala Luciana ı1 dema ku wan pev re 

dersen xwe çedikirin deya we hundir paqij dikir. Çaya 

xwe li methexe vedixwarin ü razen xwe ji hev re eş kere 

dikirin. Rosaura, bi ser her tişte di we mala mezin de 
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bu din dihiı iı bi ser e di we mal e de ri.ldiniştin ji. 
''Ewe şahiya dinye ya heri xweş be. Luciana got. ji 

her we ez diherim. E wc sehrbazek bi meymüne xwe re 
were. u h in çi u çi ... 

Jinik bi leı ıiviri ü qiza xwe ji jor heta jer dı her 
çavan re derhas kir. Deste xwe bı fors dani ser 
kulemeken >..·we. 

''Li şahiya rojbüne kare meymün çi ye? .. goı. "De 
tu ji. her peyva püç ku tu dibihiı.e tu JC bawcr dikc!" 

Rosaura, ji d eya xwe pir xeyid1bU. Yen dine hew Ji 
bo ku dewlemendin bi derewçiliyc bersüc kinn raste 
rast neheqi bu. Rosaura ji di.xwest dewlemend bibe 
helber. Hele rOJeke serkcftina rüniştina li qesrı>ke bi 
ihtişam bidest hixista ewe deya we edi jı we heınekı 
ra? Pir xenıgin hıl. }i bo here we şahiye pir hele dida. 

Bi piste pist beyi ku leven xwe tev bide got: "Ez 
nerim. eze bimrim ... 

Te dernexist be ka denge" e hale hhistin an na le 
sibeha şahiye niherl ku k..inccn wc yen I\oele hatıne 
kolak:irin. Li du nivro pişli ku sere qizaxwe şüştji bo 
ku şah ik hibe Cı bihiriqe bi ava sirke kef je bır. Beri ku 
ji male derkeve demali aweneye niheri Rosaura x:we 
pir eeiband. Bi kince xwe ye sp i ü pore xwe ye dı biri · 
qand bi rasti ji pir xweşik dixuya. 

Xanirnlm!s ji ev guherin ferq dikir. Bi d itina wc re 
got: ''Tu iroj çiqas delal i. Hosaura:· 

Rosaura. pişti l'll etega xwe ya bi k ola bisiviJ.J da 
weşand. bi gaven jixwe ewle k ete salone. Ji Lucıana re 
got merheba.li meymüne pirsi. Luciana. 11ek.i ku ra
ı.eke cşkere bike daqüli ser guhe Rosaura bü u bi pis 
tinigot: "Li metbexeye. Tu qeı Jikesi re nebcjc. süp 
riz c. 

Rosaura dixwest piştrast hibe. Hcdika kcte met
bcxe. meymün lı wir bu: di qefesa xwc de 1.oiırdıfikiri. 
Sekinandina we ew qas eceb bü ku dcmeke nikaribü ji 
cem here hew le niheri, pi~t re ji care beyi ku xwe re 
keseki b ide ji salone derket Cı çu reviya bı he.yrani 1 i 
meymCıne temaşc kir. Tcnc destüra Rosaura heblı ji 
bo ketina metbexe. Xarüm Ines gotibü k.-u: "Tu temam 
le yen dinnikarin tekevine. ew zaroken pir şünı in. te 
hew niheri tiştin şikenandın ... 

Rosaura heta niha tiştek neşikenandibü. Di biri 
na surabiya ava pirteqalan a mezin ji biserkeı. E w qas 
bi baldari digirt ku dilopek ji nerijiya erde. 

Xanirn lnes pirsibıi. ~te karibi surahiyck cw qas 
mczin hilgiri?~ helbel ka ri bu hilgirta. Ne ''eki yen 
din tewş bü. Li ser mesel e ''eki ew qiza porzer ku 
qurdele li pore xwe giredaye. Qizika hi qurdele bi d i
tina Rosauraye pirsibU: "Le tu? Tu ki vi hela?" 

Rosaura got: "Eı. hevala Luciana me." 
"Nabe" got qizika bi qurdcle "Kabe Jm tu hevala 

Z4- TifOJ 

Lu cı ana bi. e1 ku zina wc me. ez bemü h eva le n we nas
dikim. Et te nasnakim.'' 

''Çi derdikeve ji ve yeke'' got Rosaura. "Ez her esir 
bi d i ya xwe re tc m ve dere fı em bi h ev re dersen xwe 
çedikin.'' 

"Bi diya te re hün dersen xwe çcdikin?" bi ken 
pirsi keçike. 

"Ez ü Lu cıa na, em bi hev re dcrsen xwe çedikin ... 
got Rosaura bi dengeki pir cidi. 

Keçka bı qu rdclc guh nedaye. 
" ji ve re hevalti naye gotin ... got. ''Ma hün bi hev 

re d ı her in dibistane?" 
-Na ... 

"Wc çaxe tu Luciana jı lm nas diki?" bi meraq pir
sikeçike. 

Jı nişke ve tışten diya we Jc re gotihfı bi bira Ro
saura ve hat i n. Be hneke kür kişand. 

., Ez qiza karkere mc .. got. 

Deya wc pir eşkere gotibü: "Heke kesek bipiı'se. 
tuye bibCJi ez qiza k.arkereke me. ew qas .. , Ü xwestibü 
veya ji le zcde b ike ... Ez bı ve ye k e serbilind im ... le 
em werin ser Rosaura. difikiri ku heta hehe werekiya 
gotineke wiha nake. 

"Karkera çi?" got keçka bi qurdele. ''De7.gehda
riye dike diya te'?'' 

"}Ja. "got Rosaura bikerb. "Diya min li tu dikanan 
dezgebdariye nake. temam?" 

"Ere ''e çaxe çawa dibe karker?" got keçika bi
qurdele. 

Di we nave de Xanirn lnes got: Şşşt.şşşt u hat cem 
wan ji Rosaura ji bo bclavkirina sosisan aJlkari xwest. 
]ixwe. w e bi rab ün Cı ıUniştina male ji yen din baştir di
ıani. ~Te dit'?"got Rosaura ji keçka bi qurdele re. Li fer 
sen da ku kes nchine geriya u pihinek li çonga we xist. 

Keçka biqurdde ne te de he mü mevan şerin hün. 
Ya ku Rosaura heri pir we dieciband bi taca >..'WC ya 
ı erin Luciana bü ı:ı li dü we ji la\\ ı k d ihatin. Rosaura di 
peşbirka heza di ki s de bi ser ket, di te pa min li te de 
keseki nekaribü we bigirta. Derna ku ji bo listika si
nema hf>dengbilizin dabeşl du tirnan hunhemu lawi 
kan we X'Westın ı ima xv. e. Rosaura tu cari ew qas bex
te,,·ar nebibu. 

je we de Ji hebü. Keliya beri bexıewar de ma Lu cia 
na piffindan kir. Ewil pasta. Xanim lnes kare helav
kirina pasta dabu R.osaura. Ew ji pir kefxweş hübQ ji 
her vi ka ri, he mü kesi peyva "ji min re ji" diqeriyan. 
Çiroka keybanüya biryara jin ü nejina tebaaya xwe di 
da hat e b ira Rosaura. Biryardayina j iyandin ü kuştine 
çi X\\ eş bu. Dilimen heri stür da Lu cia na Cı lawikan. 
dilime da keçka biqurdele ji ziravik bu berna hema 
hundire wc xuya dikir. 
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Pişti pastc sehrbaz bi pelerine xwe ye sipsor hat. 

Zilameki qamdirej ü hesti girs bfı. Sehrhazelci rastin 

bU. Destmaten ku li hev giredayi bi pifkirineke vedi

kir. xeleken ku di nava bev re derbaskiribün kes! ne

dikarihü ji hev derxista. Bi reheti pederdixist be ka ji 

nav desteye kijan kaxiı hatiye bijartin. Alikare wi ji 

meymün bü. ''ŞirikM digotje re. "De ka em binerin şi 

rtk' digot. ''Hela ve kaxize veke em bineri n." Taliye ji. 

'"Qet nebeje ez ji ho le winda bibim şirlk, ht n kare me 

xelas nebu.·· 

Ya beri xweş.listika we ya dawiye bü. Ewc ji zaro

kan yelci meymün di hembeıa A-we de bigirta. li gor 

digot ewe sehrbaz ji we wenda bi kira. 

-Çi! Ewe zarokek winda b ike?'· qeriyan bi hev re. 

'"Na. meymüne!" qeriyasehrhaz. 

Rosaura fikirl ku bi rasti ji ev şahiya dinye ya h eri 

bikef e. Sehrbaz hangi lawikeki qelew kir ji ho al1ka

riye. le nizarn çima lawik veciniqi. meymün ji 

hembeza xwe avet. Sehrbaz hedika meymün xist 

hembeıa xwe di guhe we de li ş tek got. meymün ji mi

na ku fahm dike sere xwc hejand . 
··u ku re mer naye birako .. , got sehrbaz ji lawike 

qelew re. 

''Çi li kuran naye?" got lawike qelew. 

Sehrbaz pişti ku ziviri fı li dora xwe niheri bi ner

miki: 

'"W eki qizan tevgerandin- got. -Here li cihe xwe 

rime.·· 

Tali ye hemfı rCı yeko yeko vekolan. Dile Rosaura li 

her deve we bfı. 

''Tu, keçka çav Spanyoli"got sehrbaz. He mü kesan 

dit ku bi tiliya xwe we n1şan dide. 

Rosaura netirsiyabu. Ne dema l.'U meymCınxistibı1 

hembeza xwe, ne dema sehrbaz meymün winda k ir ne 

ji di dawiye de dema pelerin avet ser sere we ı1 peyven 

bisehr pispisand ... :\feymün d isa derketibıi nave. di 

bembeza wi de dengen bikef derdixist. De ma Rosau

ra vedigeriya ci he xwe sehrbaz: 

"Ez ji te re zor spas dikim kontesa min ya biçCtk. ·· 

got. 
Rosaura bi ve pesinaniline ew qas kelXweş bU ku 

pişti kurtedemeke dema diya we hat we hibe xebera 

ewil da ev bu. 
"Min altkart da sehrhaz -wi ji ji min re got: Ez zor 

s pas dikim ji te re kontesa min ya biçük. " 

Eceb bu. ji her ku heta we kcliye Rosaura digot qey 

ez ji diya xwe qehirl me. Plan kiribıi ku bej e: "Te dit 

meymlın ne derew bu! M Le ew qas bicoş hU ku ji diya 

xwe re ew sehrbaıe newaze bi direja.bi qalkir. 

Deya we kulmikekli serewed: ''Demek em edi 

bün kontes ji! ·· 

Dtsa ji btbiken çaven wc dihişirin. 

De Q qiz li ber deriye mal e sekinin u li bende man; 

keliyek bere Xanim Ines bi ken gotihıi: ~Ji kerema 

xwe re deqeyekc hisekini n.·· 

Deya we ji nişke ve nizarn çima dilnerehet bü. 

Ji Rosauraye pirsi: "Çi dibe?" 

Rosauraye got: ''Çi çi dibe?. Tu tiştek nabe, ewe 

di yariyen vexwendiyan b ide wan." 

Lawike qelcw u qizika pore we hünandi ku bi wan 

re li her deriye nivekiri sekinine ntşan da. Tali ye dcst 

bi qalkirina di yariyan kir. Yen bere çübun temaşe ki

ribU. Xanim lnes. wexta diçun hazin dida mevanen 

keçik fıyen lawikanjiyo -yo. Rosaura yo-yo dibijart 

ji her ku bişewq bCın. Le ji diya xwe re qala ve yeke ne

kir. Diya we dikaı·ibü bigota : ''Ew çax tu çima yo-yo 

naxwazi tiredine?'' Diya we wiha bü. Ji dile Rosaura 

ne hat ku ji diya xwe re bej e ji peyven we yen wiha pir 

fedi d ike. Ji devla we: 

''Di şahiye de mevana heri bilcrbiye ez bUm ... got. 

Pişt re huş bu. Ji her ku Xanim Ines di des tek we de 

torbeyen pembe. di ya din de torbeyen şin hatibü her 

deriye male. 

Ewil. her bi lawike qelew ve meşiya. yo-yo ya ku ji 

torbeya şin dcrxist direji wt kir, lawik ü di ya xwe çtın. 

Taliye her bi keçike ve meşiya. ji torbeye pembe hazin 

derxist (ı da we, qizika por hünandi ji çü. 

Di dawiye de b er bi Rosaura u diya we ve hat. Rıiye 

WC dikeniya, pir kefa Rosaura hat ji her ve yeke. Xa

nim lnes ewilli we niheri, ta liye li diya wc. dawiye j'i 

tiştek ku bin çenge Rosura nepixand got: 

''Çi qizeke te ya bebempa b eye Herminia" 

Keliyeke Rosaura got qey ewe du diyariyan bide 

we; hazin ji ü yo-yo ji. Xanim Ines wekl ku li tişteki 

bigere daqül hat. Rosaura ji her bi peş ve daqül hat. 

bindik mabfı ku deste xwe direj bikira. U ji nişke ve 

di cihe xwe de beheti. 

Xanim lnes li to rbeye pembe nedineri. Li torbeya 

şin ji nedineri. Ciıdana xwe tev di da. Pere du pereye n 

kaxizin xuya bıin di deste we de. 

"Te ev bi rasti ji heq kir'' got dema pere direj di

kir. "Ji bo hernCı alikariyen tespas cana min" 

Rosaura pe hesiya ku çenguren we hişkihola btıne 

ü bi giwdeye we ve zeliqtne. Ta liye deste diya wc li ser 

mile wc bıi. Bi ya dozinen (içgildü) xwe kir. pala xwc 

hişkehişk da bedena deya xwe. Her tişt ew qas bU. }i 

h ili çavcn wc. Nerinen di çaven Rosaura yen sar üze

lalli rCıye Xanim Inesc aliqi mabü. 

Xanim Ines beyi ku karibe deste xwe vekişine be 

1evger li hemher wc disekini. W ekı ku newere bikşi

ne. Guherlna h eri biçıik weki ku ewe bevsenga di na

riniya bedawi de serobino bikira. ~ 
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DU BAREYA GULE 

direj di bin denısal, kin dihin saet 

jiyan di gule de dubareya gule ye 

dem.a payile bu, renbre wilıa bu 

di gule de denge gule 

di ave de denge şrrhikan 

dawiya ilone denge haranen direj 

her dem teze 

denge hesreta ku kela dile min pel d ide 

denge dile, ine JC laleznıani 

denge qulingan e ji darb~ndan vedide 

min ew qasi pir ji te hez kirihu welate min 

hineki keder bineki eş 

te dabe min ji h ina pel dide jan 

bi hesreta te ya di dile min de 

de bila were denge nalbendan 

naz dikeve nrwaJan 

gul te belavkirin li sôkaıı 

te jiyin li sere keft u lefta şeydayi 

tirk, kurd, gurci, laz, suryani 

me gul dane hev, gul ji hev stendine 

stranen me dişibin he', ez man e me yek e 

barancn direj en pir u pak dike 

can u nılı di de hinava me 

me xe)a u tofan dltine 

li deşta Mezopotanıyaye 

jiyan di gu.le de dubare)a gu1e ye 

di binare de dubareya şerheta hinare 

li deşta Hewlere dubare.va :rurmeye 

dubareyadc~fmalen hevrişim. 

yen li eunen li ha dibin 
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lı esreta xwe re zere daye payize 

hesidi ye ji payize dubareya gule 

de bi.la be, wext e 

tiştc ku tu dU.-wazi be 

bi xema Leylaye bi.la be Mecnun 

ku nalbftran tenik dikir eznıan 

ku f,rulistane berhev dikiri n gul 

di nava leymunen heşin de 

li başur im di temene xwe ye to laziye de 

ji paniyen min stnnen eşbaz dilierikin 

yen ku ı·oje, şeve, eznıen tekilhev dike 

ligel stranen havine 

di gulen zUlıati yen havini de dubareya gule 

di gulan de tu yi dubareya gulc 

jiyan dubareya gule ya di çivike de ye 

li Rihaye duhareya ke"\'İr a li deşte ye 

ku hiv diket nav ewran 

were em herin cem daxwaznamenuseki 

em binivisin li ser kevir dubareya gu.le 

dubareya havine ya li payize 

dubareya şikefte ya di male de 

ku di ser darbendan re çUıı zemaren me 

we çaxe em ji ke re vebejin hale xwe 

d izanim edi geleki dereng e 

dizanim. hina geleki zô ye 

di deng de d ubareya bedengiye 

li navdanka me hat nivisandin eş 

neçirvanen zorker ji dest nadine 

demsal direj dibin, roj kin dibin 

jiyan di gule de dubareya gule 

Ahmet Ada 
Ji tirki werger: Dilher Hema 
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Kürt seçmenler 

emperyal hesaplara da tokat attı 

YücEL SARPDERE 

Daha seçimdeki oy pusufalannın üzerindeki mürek
kep kurumadan, gerek Türl<ıye, gerek Kuzey Irak'ta gelı
şen olaylara bakarsak, Türkiye'deki seçım sonuçlannın ya
rattıgı etki daha çıplak biçımde önümüze serilmektedır. 
Seçimlerin hemen sonunda, hem de o kadar demokrasi, 
özgürlük vs. nutuklannın, TRT Şeş vs. gınşımlennın ardın
dan DTP'ye yönelik son operasyon ... Kuzey Irak'ta dü
zenlenecek Kürt Konferansının gerçekleşmemesi ... 

Gerçı bölge yıllardır sürekli hareket halinde olup em
peryal çıkar ve hesapiann merkezı durumundadır. Bu açı
dan bakıldıgında bütün olup bıtenı ve bundan sonrakı 
olabıleceklen salt seçımiere baglamak, her şeyi seçimler
le başlatıp bıtirmek gıbi bır şey söz konusu degildir elbet
te. Ama son seçimlenn bölgesel etki gücünü görmek de 
gerekmektedir. 

Bölgede konuya taraf olanlar zaten kendi planlannı 

sürekli yapmakta ve buna uygun hamlelerde bulunmakta
dırlar. Seçımlen ıse yeni hamlelerine dayanak noktası ola
rak kullanabıleceklerini düşünmüşlerdir. Bu açıdan süzül
dügünde. Türl<ıye'dekı seçım sonuçlannın, daha özelleşti
rirsek DTP'nın kazandıgı başannın, tüm bu hesaplan alt 
üst ettigını söylemek son derece gerçekçi olur. Bır başka 
anlamda söylersek, seçımlerdekı açık ve net tavnyla böl
ge halkı emperyal hesaplara güçlü bır tokat ındirmış, ben 
olmadan, bana ragmen ve benım arkarndan dolanarak 
bölgeyi dizayn hevesfenniz hüsrana mahkOmdur demıştır. 

Emperyal hesaplardan vaat edilen rüşvet 

Pekı, "bu bölgesel planlar neydı?" sorusundan hareket
le, nasıl bır tablo çıkmaktadır karşımıza? 

lşgalcı ABD Irak'tan çekilmeyı ıstemektedır. Ancak el
bette bu çekilme bölgesel çıkar ve hegemonik gücünden 
çekilme degıldır. Kendine sapına kadar baglı idari ve yö
netsel mekanizmalan oluşturup kendı çıkarlannı saglam 
kazıga baglayarak işgalci asken pozısyondan çekilmektir 
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söz konusu olan. Zaten yeni sömürgecilik denen şey tam 
da bu degıl mıdir? Üstelik bır ışgalcı gücün sonsuza degın 
ışgal ettigi topraklarda kalması hem görünüş açısından 
mümkün ve iyı degıldır, hem de işgal edilen topraklann 
sahibı halk buna sonsuza degın boyun egmez. Aynca ış

galcı güç dünya hegemonyası kapsamında başka bölgeler
de de hesaplar peşındedir. Bu bır yandan yenı kazanım
lar saglamak, aynı zamanda egemenlıgınde bulundurdugu 
bölgelerdeki mevcut durumunu korumak için böyledır. 

ABD açısından bakarsak. ABD'nın önümüzdekı sü
reçte daha fazıa yogunlaşmak istedigı bölgelerin başında 
Kafkaslar ve Uzak Asya vardır. Nitekim gündeme gelen 
Ermenı sınır kapısı bu hesapiann sonucundan başka bır 
şey degildir. Yine Afganistan. Pakistan operasyonel hazır
lıklan. Kafkas hamlelen, Rusya'nın kıstııılmasının parçasıy
ken aynı zamanda önümüzdeki süreçte hesaplaşmaıann 
kızışacagı merkez olacak Uzak Asya'nın, dolayısıyla Çin'ın 
tam kuşatılmasının hamlelendir. 

Hal böyle olunca bu kadar çok ve karmaşık cephede 
aynı anda işgalcı olmak ne asken güç açısından mümkün
dür, ne de asken strateıı açısından uygundur Böylece ABD 
Irak işini bır an önce hal yoluna koymalı. kendine baglı ye
rel dayanaklan ayarlayarak başka bölgelere yönelmelidir. 
Ancak çekilebilmesı ıçın Kuzey Irak' ın. ene~i havzasının gü
venliginı saglamak zorunlulugu vardır. Irak şu anda barut fı
çısıdır ve halklar arasında denn çatlaklar oluşmuştur. Türkı
ye. Kuzey Irak yakıniaşması gerçekleştirilebilirse önemli bır 
adım olacak, Kuzey Irak'ın rahatlaması saglanabilecektir. 
Yoksa altta Irak'ta haklar arası çatlaklar, düşmanlıklarla, üst
te de Türl<ıye tarafından sıkıştınlıp arada kalmış Kuzey 
lrak'ın, dolaysıyla enerıı havzasının rahat yüzü görmeyecegı 
ve güvencesının olmayacagı ortadadır. Bunun karşıl ıgında 

da Türk egemenlenne bölgeden rüşvetler sunulmakta, 
pastadan pay göstenımekte, bölgesel güç hikayelen ile 
pohpohlanmış bir hayal dünyası kurgulanmal<tadır. 
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Nitekim AKP hükümetınin son Kürt açılımı, elbette 

Türkıye'deki bölge halkının artık işlenn. Kürt varlıgını ta

nımadan ve haklarını teslim etmeden yürümeyecegini 

kanıtlamasının yanı sıra ABD'nin bölgesel hesaplannın 

sonucudur. Ama her zaman oldugu gıbi Türk egemenle

n ve onun nezdinde AKP'nın bu işi yerel taraflar içinde 

degil. tersine Türkiye'deki Kürt hareketi temsilcilenni dış

layarak. ABD yörüngesınde ve onun çıkarları temelinde 

çözümleme istegi, aslında çözümsüzlügün yeniden ileri 

sürülmesıdir. 

Bu yol, yol degil! 

Türkıye, ABD, Kuzey Irak bırlikte oturacak, konuşa

cak, pazarlıklar yapacak, ama Türkiye Kürtleri kendi hak

larındakı konuşmalarda masada olmayacak. dışlanacak! 

Daha da ötesinde, "nasıl tas(ıye edeni'in konusu olacak. 

Ve sonuçta elbette çözüm mözüm olmayacak! 

Düşünün, çözümden bahsediyorsunuz, ama çözü

mün rnuhatabını m uhatap almamaya kalkıyorsunuz. Ta

raflardan bınnın olmadıgı masada neyi çözeceksiniz? Üs

telik bu kadarla da kalmıyor. bır de o tarafı tasfiye tezgah

Ianna gınyorsunuz. Tabii ki evdekı hesaplar çarşıya uymu

yor. Çünkü senin tanımıyorum deyip araya kıstırmaya 

kalktıgı güç hem Türkiye'de, hem Kürt cografyası içinde 

büyük bir etkıye sahiptır. 

Bu anlamda seçımierde bölge halkının aldıgı tavır. 

Amerikan ve AKP hesaplarına. ABD' nin, ben bölgede her 

istegimi yaparım, herkesı bir biçimde teslım alının tafrası

na vurulmuş darbedir. Ne şekilde analız edilirse edilsin 

hangi bilinç denekleriyle ifade edilmeye çalışılırsa çalışılsın, 

sonuçlar anti-emperyalist bır tavrı ışaret etmektedir. 

Sonuçta bır kez daha ortaya konmuştur kı. bölge hal

kının iradesinı göz önüne almadan, onu atlayarak bir çö

züm mümkün degildir. 

Seçım sonrası başlayan DTP'ye yönelik operasyon bu 

yeni hedefler çerçevesınde bölgedeki yenı yapılanma 

planlarının. yanı Türkıye Kürt hareketınin sadece Türkiye 

sınırlan dahilinde degıl. bölgesel anlamda sıkıştınlmasının, 

hırpalanmasının. devreden çıkartılma hesaplannın parça

sıdır. Ama bundan öneekı yıllarda sayısız kere denenen 

bu yolun yol olmadıgı o kadar belirgindir ki, bu gırışimler 

ülkedekı politık atmosfenn daha da şiddetlenmesine, ön

yargıların daha da keskınleşmesıne yol açmaktan, çözüm

süzlügü uzatmaktan başka bır işe yaramayacaktır. 

Öte yandan Kuzey Irak'ta düzenlenmesı planlanan 

Kürt Konferansının yapılamayışı da bir kez daha göster

miştır ki, Türkıye Kürtlerinin siyasi iradesini hesaba katma

yan Kürt cografyasını şekillendirme planlan açıga düşme

ye peşınen mahkOmdur. Yıne görülmüştür ki Türk ege

menleri hala kendı Kürdünü tanımama ısrarındadır ve çö-
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zümü ABD'nin kirli ellerine havale etmiştir. Bu ise çözüm

süzlügün başlıca nedenlerinden binsidir. 

Egemenlerin hesaplannda DTP'nin düşük oy alması, 

bunun bölgesel yenı dızayna dayanak yapılması vardı. O 

zaman AKP ve Türk egemenleri. bakın bunların temsil 

gücü yoktur, işler bunlarsız halledilebilır diyeceklerdı. 

Ama sonuç istenilen gibi olmadı, silah ters tepti, oyun bo

zuldu. 

Bundan sonra ... 

Bundan sonra neler olabilecegine gelince; bır yandan 

içeriden sıkıştırma operasyon vb, yollarla, diger yandan 

aşagıdakiler bıze teslim olsun, yukarıdakiler ise. Avrupa'ya 

geçsin vb, formüller öne sürülecek, denenecektir. Ama 

Kürt hareketi de herhalde farkındadır kı Amerikancı çö

züm planı aynı zamanda kendısini tasfiye ya da başka bır 

ıfade ile -tam olarak yok etmek degil elbette-- ABD'ye 

tabi kılma planını da içermektedir. Bu plana angaıe olun

ması halinde, bir süre sonra boşlukta yuvarlanmaya baş

lanılacagını, ipierin egemenlenn elıne geçecegini kim bil

mez ki. Ve bu emperyal planiann tutması, en azından 

şimdılık gerçekçi gözükme~ektedir. 

Bu bakımdan da aslında Türkiye'dekı Kürtlenn politik 

iradesini muhatap almadıgı, onunla masaya oturup çözü

mü ıçte aramadıgı, işi ABD'ye havale ettigi sürece 

AKP'nin ışi zordur. 

'Özgürlük olmadı ekmek verelim!' 

Gerek seçim öncesi, gerekse seçim sonrası sürdürü

len "hizmet sıyased mi. kimlik sıyaseti mi" tartışmaları, as

lında son derece içi boş, yapay bır tartışmadır. Bugün 

Kürtlere. "nedir bu kimlik sevdası, hızmetı neden redde

diyorsunuz?" gibisinden bir yaklaşım sergileyenlerin, 80 

yıllık "hizmet kamesi"yle tescı l olunmuş ıkiyüzlülüklerini 

bir yana bırakalım. lnsanoglunun temel varlıgı özgürlüge 

dayanır. Insanın kendi varlıgı nı ıfade edemedigı, dilinin. 

küttürünün, yani kendi benligini ifade etmesınin yasaklan

dıgı bır yerde. "özgürlük olmadı ekmek verelım", lafının hıç

bir karşılıgı yoktur. Aslında bu söylem, yani. ''bizler oraya 

yeteri kadar hizmet göWrseydık, iş verseydık, bugün kımlık 

sorunu olmazdı ... " demek. insanoglunun üç paraya kendı

ni satan bir yaratık oldugunu söylemekten başka bır şey 

degildir. Oysa insanoglu, tarih boyunca göstermıştir kı, üç 

paraya ulusal benligini, bir parça ekmege özgürlügünü 

satmamaktadır. Tersi olsaydı şarkılar, türküler. şiirler öz

gürlük diye bagırmaz, özgürlük ınsanlık tarihi ile özdeşen 

'kutsal' bir deger olmazdı. Sadece bu açıdan bakınca bıle, 

kimlik ıle hizmeti karşı karşıya getirmeye çalışmak aşagılık 

bır yaklaşımdır. 
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Kürtler, ~ hizsiz çözüm olmaz' dedi 

YOKSEL GEKÇ 

29 Mart seçımieri Türl<iye'deki tüm sıyasi yapılara 

verdigi açık mesaılarla seçmen ıradesınin genel politikala

n direk etkıyebilecegı koşullar yarattı. Tüm siyasi partıler 

ve akımlarda sorgulama yaratan. ancak genel politıkalar 

üzenndeki etkisi gün geçtikçe belirginleşen bu yerel se

çim sonuçlan, sadece hükümetin degıl, devletin kımı ge

leneksel politıkalannın degişımı talebini de içerdi. Bu bag

lamda bakıldıgında seçim sürecının başından bu yana söy

lenen "genel seçim oyonndo" öngörüsünün ne kadar dog

ru oldugu anlaşılacaktır. 

Seçım sonuçlanna bakıldıgında AKP yüzde 39'u zar 

zor aştı. CHP, Kemahst-laık ulusalcı cephe ile gırdıgi se

çımde ancak yüzde 23'1ük bir oy aldı. Bölge'de oy alma

yarak bır 'beklentisızler partisı' olmaktan kurtulmayan 

CHP, AKP'ye karşı kurdugu 'Uiusal-laık kurtuluşçu' cep

hesine Kürtleri de. Anadolu insanını da katmayı başara

madı. Moda deyimle "Denız partisi" oldu. 

MHP de yüzde 16 ile Türkıye'deki milliyetçi çızgının 

nasıl bir gelişım Lrendi içensinde oldugunun tıpik bır gös

tergesi oldu. DTP ise sadece bölgede degil, bölge dışın

daki ı lierde de oy oranını, şu ya da bu düzeyde. arttırabıl

dı. 

Hükümetin aldıgı mesaj! 

Şımdı bu sonuçlardan kım hangı mesajlan almalı? 

Mesaı. tüm siyasi oluşumlar tarafından dogru okuna

cak mı? Bunu zaman gösterecek. Ancak seçimlenn ardın

dan özellikle demokratikleşme ve Kürt sorunu gıbi konu

larda baskı, saldın ve meşrulugu tartıştırma yönteminin 

öne çıkmış olması. sandıkta ortaya çıkan talep ve mesaj

Iann iktidann halka sagır kulaklannda yeniden çürütülece

gi kaygısını da canlandırdı. Başbakan Tayyip Erdogan'ın 

seçim sonuçlannın ardından yaptıgı "mesaj alınmıştır" 

açı klamasından kısa bır süre sonra. uluslararası kamu

oyunda, Bölge'de açıga çıkan seçım sonuçlannın "tehdıt 

sonucu" oldugunu savunmaya başlaması: Devlet Bakanı 

Cemi! Çiçek'in seçimlenn ertesinde "tgdır't da o/dt/ar, &
menıstan sınınna dayandı/ar" söylemi ve bu açıklamalan ız

leyen DTP operasyonlan bu hükümetin "mesaj/on nasil 

aldıgı" konusunda ciddı bır sorgulamayı gereklı kılmıştır. 

Kuşkusuz AKP ve Erdogan, halkın taleplerine duyarsız 

bır iktıdar sısteminin uygulayıcılandırlar. Bu tür ıktıdarlar 

halkın gücünü son kerteye kadar ya görmez ya bastınr ya 

da pazarlık unsuru olarak ele alırlar. Kaldı ki 2007 T em-
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muz seçımierinden sonra açıga çıkan hükümet politıkası, 

AKP'nın seçım mesaılannı alma konusunda ne denli başa

nsız oldugunu gösteriyor. 2007'de de Erdogan, yüzde 

48'e varan oy oranına karşılıkta 'mesaj a/ınmışur' demış, 
"kendısine oy vermeyenierin de boşbakanı oldugunu" ilan 

etmişti. Ancak demokrasiyi ve Kürt sorununa çözümü 

geliştırrnek içın emanet edılen bu oylan AKP, ıktidannın 

saglamlaşmasının zeminı olarak ku llandı, milliyetçiligı tır

mandırdı, "hükümet AKP"den "devlet AKP"ye geçış vızesı 

yaptı. 29 Mart'ta da halk yıne aynı mesajı bu defa oylan

nı nerede ise yüzde 1 O düşürerek verdi. Ama seçmenin 

mesaıı ne yazık kı "Al/aha emanet" görünüyor. 

Kürdün yanıtı: 'Edi bese'! 

Dıkkat ederseniz AKP'nin oylanndakı en büyük düşüş 

Bölge'de gerçekleşti. Hatta bir iktidar partisı Türl<iye tari

hinde ilk defa Bölge illerinde 'tabela partısine ' dönüştürül

dü. Ye bu seçimlerle ilk defa bir parti, yüzde 80-90'1arla 

belediye başkanı seçtirdi. Bölge'de DTP'nin aldıgı her 

kent. AKP'ye ve aslında devlete karşı güçlü sembolik an

lamlar da yüklendi. 

Evet, devlet dıyoruz. çünkü Bölge'de DTP ıle AKP 

degil. DTP ı le devlet yanştı. Partiler AKP lehine seçime 

katıldı. Tüm devlet olanaklan AKP'ye hasred ı ld ı. Beyaz eş

yaysa beyaz eşya, kömürse kömür, gıdaysa gıda, paraysa 

para dendi. Karşılıgında halkın oylan satın alınmak istendı. 

Yalıler. kaymakamlar dört bir koldan AKP'nin yerel büro

lan gıbi çalıştı. Bunca büyük kuşatmanın altında halk gıtti. 

DTP'ye oyunu verdı! 

Ne TRT 6 kandırabildi ne de tasfiye plan ını çözüm 

planı gibı yutturma çabalan. Hatta tam da bu takiye yü

zünden Bölge'de AKP oy kaybetti. Tam da bu tasfiye zıh

niyetıne ınsanlar 'Edı bese' dedi. tam da bu çözümsüzlük 

politikasına, neo-milliyetçı yaklaşımiara 'Edi bese' dedı. 

29 Mart'ta AKP ve de devlet ne ektiyse, onu biçti. 

'Ya sev ya terk et' söylemının muhatabı Hakkan. Erdo

gan'ın partisini tabelaya gömdü. Gömmekle de kalmadı, 

Türkiye tarihine geçebılecek en yüksek oy olan yüzde 

90'ı DTP'ye vererek muhteşem bır ders verdi. Kelle ister 

gibı istedigı Dıyarbakır, Batman, Dersım gibı kentler 

AKP'yı ezdı geçti ... 

Genel seçim ayannda devlet politikalannı etkıleyecek 

sonuçlar açıga çıkaran yerel seçimler Türl<iye siyasetıne 

Kürtleri güçlü, yasal ve muhatap alınması zorunlu bir ak-
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tör olarak koydu. Bu gerçek hıçbır şeyın bir önceki gün 

gıbi olamayacagına ışaret ettı. Bölge'nın yerel seçımierde 

gönderdıgı temel mesaı 'Kürt sorununo demok.rotJk. adil, 

bonşçıl çözüm' oldu. Bu talebın muhatabı da verilen aylar

la belirlendı. 

Mesajlar ve algılamalar 

Şimdi bu seçımierin Bölge ve Kürtler açısından verdi

gi mesaılan sıralayacak olursak: 

Bölge oylamaları AKP'nin ve devletın Kürt politikası

nın ıflasının ilanıdır. 

Yerilen yüksek aylar, T alabanı ve Obama nın Türkıye 

ziyaretlerı ile gündeme sokulan PKK'yı tasfiye planının 

reddıdir. 

Bu aylar Kürt sıyası iradesının tanınması talebidir. Sa

dece DTP'nin degıl PKK ve Abdullah Öcalan'ın çözümün 

adresı olarak gösterilmesıdır. Hükümetın bu mesajı ne 

kadar aldıgının ılk ışareti DTP'lı vekilieri açıkça kabul etti

gi gün venlecektir. Ancak seçımierden ıkı hafta sonra 

DTP'Iilere yapılan ve yüzlerce DTP'lının tutuklanması ile 

süren operasyonlar. halkin bu ıradesının devletçe redd 

anlamını ıç:ermektedir. 

Bu aylar Kürtlerin kimliklenne dönük tüm yasaklann 

kaldınlması istemıdir. Hükümetin bu mesaıı ne kadar aldı

gın ın en güçlü ışareti yenı bır eşıt-özgür yurttaşlık anaya

sası yapıldıgı gün aniaşılacaktır 

Bu aylar özerl< demekralık yerel yönetım talebınedir. 

Bu mesajın ne kadar alındıgının göstergesi ise yenı yerel 

yönetimler yasası olacaktır. 

Bu aylar Kürt sorununun siyasal zeminde muhatapla

n ile çözümünedir. Bu mesaJin ne kadar alındıgının gös

tergesı devletin operasyonlan durdurdugu, Kürt hareke

tinı sorunun muhatabı olarak gördügü gün olacaktır. An

cak seçim sürecinde ilan ettıgi çatışmasızlıgı 1 Hazıran'a 

kadar uzatan KCK'nın karannın ertesi gününde DTP'ye 

yapılan operasyon devlet in bu mesaıı kolay kabullenme

yecegınin göstergesidır. Halen süren çatışmasızlık hali, ya

sal siyaset ve yasal siyaset zemininde açıga çıkan Kürt so

rununun çözüm koşullannın zorlanması durumunda heba 

olma nski ıle karşı karşıyadır. 

Devlet, istedigini yapamaz artık 

Seçım sonuçlannın somut sonuç doguran bir diger 

müdahale alan ını ise Kürt konferansı oluşturdu. Seçım so

nuçları PKK'yı tasfiye nıyetı ile 'Silohstzlandtrmo Konferan

sı' olarak kamuoyuna sunuıan konferansı kendı ayaklan 

üzenne oturtmaya davet etti. 

Bu davete ilk olarak Talabani Türkiye'deki söylemlen

nı yalaniayarak uydu. Ancak Kurdün Kürdü tasfıyesı nıye

ti ı le şekillendırı lmek ıstenen konferansın anlaşılan o ki 

şımdi de halk tarafından dayatılan ihtıyaca uyarlanması 

ıçın yenı bır tartışma ve hazırlık sürecıne ıhtıyacı var. "Si

lohsızlondırmo dcgil, demokratik çözüm ve bonş konferan

sı" olma yolunda hazırlıklara evnlmesı geregı var. Bu nıte

likte bir Kürt konferansının ıse Türl<ıye başta olmak üze

re pek çok güç tarafından tan ınmayacagının emarelen 

şımdiden aç:ıga çıktı. Bu rıedenlerle Nısan sonunda plan

anan konferansı n tarihinın belırsiz bır zamana erte:enme

sı, konferansı hazırlayan güçlerin, halk kadar çözüm ve 

bırlik perspektıfıne hazır olmadıklannın göstergesidır. 

Bölge'deki seçım sonuçlarının sadece devletın Kürt 

polıtikasına müdahale ettigıni düşünmek ıse yanıltıcıdır. 

Zıra Kürtler seçımierde "Özgürlük horeketJnın degerlcnnt 

cesurca sohıplcnen ve ortak dil kullanan" bir DTP'ye oy 

vererek, Kürt siyasetınde neyı istedigin ı ve neyin başarı l ı 

oıacagını da gösterdı. Devletten demokratikleşme ve ÇÖ· 

ZÜm talep ederl<en, D-P'ye bu taleplerinın müzakereciSI 

ve denetç:ısı rolü verdı. 

Her durumda.seçımler devletin hal ki dikkate almadan 

stedıgini yapmasının mümkün olmadıgı bir döneme ge

çildıgıni göstermektedır. Halka sagır .ktidar anlayışlannın 

kıymetiharbiyesının kalmadıgı ve devlet planlamalanna 

halk iradesinın direkt olarak etkimesınin mümkün oldugu

nu gösteren seçimler ortaya yenı durumlar çıkarmıştır. 

Devlet bu yeni durumu ya kabul edecektir ya da polıtıka

lan nı bu yenı durumun gerçegıne göre degıştıreceKtır 

Öte yandan bu yenı durum hem Kürtler hem de Türki

ye açısından ivedilikle degerlendinlmeyi beklemektedır. 

Sıyasetç:isınden aydınına, medyasından sivıl toplum örgüt

lenne kadar herl<esi göreve çagırmaktadır. 

l~eryüzıi renklerinin postacısı 
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AKP SEÇİMİ YANLlŞ OKUYOR? 

Doç. DR. VAHAP CoşKuN 
------------------------------~~-----

Dıclc Ünıvcrsitesı Öitretım Üyesı 

Önce bır tespit: 

Güneydogu ve Dogu Anadolu'daki tüm iller birlıkte 
ele alındıgında AKP bölgede bınncı, DTP ıse ikıncı sırada

dır. AKP'nin bölgedeki oy oranı yüzde 39. DTP'nın ıse 
yüzde 28'dir. 

Peki, bu durum, yanı halen bınncı partı olmas., 29 
Mart'ta AKP'nın bölgede başanlı oldugunu göstenr mı? 

Hayır. Çünkü 22 Temmuz'da AKP, Türkiye gene lı nde 
yüzde 47 oy alırken bölgede Türkıye ortalamasının da 
üzerinde yüzde S4 oy almıştı. Aradan geçen bır buçuk yı
lı aşkın sürede AKP'nın oylannda yüzde IS'e varan bir 

enme söz konusu. 

Ya. DTP'de durum ne? 

DTP 2007'de bölgede ortalama yüzde 23 oya sahıp
tı. 2009'da bu oranını beş puan artırarak yüzde 28'e çı
kardı. Böylece bır önceki seçımde OTP ile AKP arasında 
- AKP lehine olan 30 puanlık makas daraldı, 1 O puana ka
dar düştü. Yani ll Genel Meclisıne dair venlere bakıldıgın
da DTP oldukça başanl ı. 

Beledıye Başkanlıgı seçımlenne gelınce ... 

Burada da DTP'nin büyüme egılımi içerisınde oldugu
nu gönmek mümkün. Seçim öncesınde önüne koydugu 
hedeflerin önemli bir kısmına ulaştı DTP: Elinde tuttugu 
belediyelen (Dıyarbakır. Batman, Hakkan, Şırnak. T unce
li) korudu. bunlara sembolik degerlen yüksek 3 ıl daha 
kattı (Van, Siirt ve lgdır), toplamdakı beledıye sayısını da 
neredeyse ikı katına çıkardı. (Bır önceki seçımde S4, bu 
seçimde 98 beledıye: 1 büyükşehır, 7 şehır, SO ılçe ve 40 
belde) 

'Tehdit ve baskı ' meselesi. .. 

Seçim ertesınde özellıkle AKP ve AKP'ye yakın çev
relenn yaptıgı seçim analızlerine bakıldıgında. DTP'nin bu 
başansının ıkı nedene baglanarak açıklanmaya çaba gös
tenldıgi görülüyor. 

1- AKP'Iilere göre, seçimlerde kendilerinin beklenen 
başanyı göstenmemelennın sebebi, sandık güvenliginin 
tes•s edilememiş olmasıdır. Bu sava göre, PKK halkı teh
dit etmiş, bundan ürken halk, oylannı mecburen DTP'ye 
venmiş ve netıcede halkın serbest iradesı sandıkta tecellı 
etmemiş, seçımın sonucunu tehdit ve korku belirlemiştır. 
Bunu ilk dillendiren AKP Dıyarbakır ll T eşkılatı, milletve
kılleri ve belediye başkan adaylan oldu. Seçımden sonra 
yaptıklan basın toplantısında AKP Dıyarbakır heyetının lk 
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sözü, "Seçımı sandıkta koybewk" oldu. (Dıyarbakır Söz 

Gazetesı, 3 1.03.2009) 

AKP Diyarbakır Mılletvekilı Abdurrahman Kurt, 

N1V'den Mete Çubukçu ile seçım günü yaptıgı görüşme
de, DTP'nin sandıkta usulsüzlük yaptıgını belirtıyor ve 
DTP'nın hem seçim sürecinde hem de seçim günü baskı 

yöntemleri uyguladıgını ıfade edıyordu. (Radıkal 2, 
OS.04.2009) Bu beyanlar Başbakan'ı da etkiledi; nitekim 
önce Cemıl Çıçek' ın "Ermeniston'a vardılar" sözlerine 

tepkı gösterirken. 'DTP ıle Güneydogu'da bonş ıçensınde 
yanşttk" diyen Başbakan Erdogan, bır gün sonra Lon
dra'da 'Tehdıdcrle bir seçım yanşı orada yaşanmıştır: Sıkm

tJiı bır ortamda ne yazık kı Güneydogu 'da bir scçım yaşan

mıştır" dıyerek bu koroya katıldı. (http://VMW.hum

yct.com.tr/gundem/ 1366276.asp?gıd=233) 

Seçim sonuçlannın üzerine şaıbe düşüren bu açıkla
malan gerçegı yansıtmıyor. Bir kere sandık güvenliginı 

saglayamamaktan müşteki o lmak. ıktidar olmanın vasıfla

nyla bagdaşmıyor Hadı bundan vazgeçtik, bazı yerlerde 

DTP'nın aldıgı öyle sonuçlar var kı bunlan tevıl etmek ve
ya halkın korkusuyla açıklamak mümkün görünmüyor. 
Bakın DTP Diyarbakır'da yüzde 6S, Hak~n'de yüzde 80, 
Şımak ve Van'da yüzde S3, Batman'da yüzde 60, Siirt'te 
yüzde SO oy ardı. Artık her bın aldıgı göçlerle bırer büyük 

kent halıne gelen bu yerlerde. her yüz kışiden altmış be
şınin, sekseninın, altmışının veya yansının korkuyla oylan
nı DTP'ye verdigıni söylemenın akılla bagdaşrr bır tarafı 

yok Kürt seçmenın tehdrt ve şantaıa boyun egdiginı, oy
lanna tercıhlerinın degıl korkulannın yön verdıgını söyle
mek öncelıkle bu ınsanlara cıddi bır haksızlık olur. 

Kaldı kı Agn, Bingöl, Bitlıs. Muş ve Mardın gibı ılierde 

seçım yanşında ipi AKP' I ı adaylar gögüsledi. Bild igım ka
danyla bahsi geçen bu vilayetler lsvıçre sınınnda bulun
muyor. buralan da bölge sınırlan ıçinde yer alıyor AKP'Ie
nn ıddia ettıgı gibı bölgede her şeye hakım bır korku ım

paratorlugu hüküm sürseydı, herhalde buralarda da 
AKP'nin belediye yüzü gönmemesi gerekirdi. 

Yanlış anlaşılmasın: bunlan söylemek PKK'nın seçıme 
hıç mudahıl olmadıgı veya kitleler üzennde baskı kunma

ya çalışmadıgı anlamına gelmez. Buna yönelık grnşimler 
oldu ve elbette buna karşı çıkmak. eleştinmek lazım. Ama 
söylenmek ıstenen, bölgenın eskı bölge olmadıgı ve do
layısıyla bu tür gınşımlenn de seçımde ortaya çıkan tab
lonun şekillenmesınde bınncıl derecede etken olmadıgı-
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dır. Bir mılyonluk Dıyarbakir'da ınsanlan korl<utarak yüz

de 65 oy alamazsınız. 185 bin seçmeni olan Van'da 75 

bın oyu silah zoruyla DTP'ye attıramazsınız. 

Bir husus daha var. Halkın korl<utuldugu ıçin seçimle

nn adillıgine gölge dü~ürüldügünü savunanlar nedense ay

nı hassasıyeti b~ka konularda göstermiyorlar. Söz konu

su zevatın özellikle kırsal bölgelerde güvenlik güçlerinın 

halk üzerindeki baskısından söz ettıklenne şahıt olmadık 

mesela. Veya bölgede valıliklenn AKP il ba~kanlıklan ve 

valilerin de AKP il başkanı gıbi çalışmasından rahatsızlık 

duyduklannı da görmedik. Seçmen iradesinı fesada ugra

tan bu etkenler onlann adalet anlayışını incitmiyor mu? 

Yoksa manipülasyon kendı lehlenne ışledıginde bunu 

adaletsizlık saymıyorlar mı? 

Kürtler 'hizmet'i önemsemiyor mu? 

ll- DTP'nin seçım b~ansında yaygıniılda ifade edilen 

bır dıger neden, bölge halkının AKP'nin somut hızmeti 

takdir etmedigini buna karşılık DTP'nın soyut kımlik reto

ngıne itıbar ettıgı ~eklındedir. Bu çogu kimse tarafindan 

dıllendınlıyor. Misalen Başbakan'ın B~danı~manı Yalçın 

Akdogan, 29 Mart'ta ortaya çıkan tabioyu bu mınvalde 

yorumluyor. "29 Mart seçımierinde hizmet gereken ödül

lendmneyi almamış, başansızltk gereken cezalandırmayı 

görmemrştlr. Kimirk sryasetJnin ve ideolojik tercıhlenn etkilr 

oldugu bölgelerde seçmen psrko/ojisr başka kriter/en ön pla

na çıkormrştlr." (Star-Açık Görüş, 05.04.2009) 

Akdogan, AKP sadece hızmetınin degil kimlige daır 

açılımlannın da halktan beklenen destegi görmedıginı be

lı rtiyor ve kırgınlıgını gızlemiyor: "Ergenekon ve çeteler/e 

mücadeleye, faili meçhul/ere karşr sergilenen karorlr tutuma 

Kürt seçmenrn rlgıs1z kolmosr ve AK Parti'ye beklenen takdr

ri 1(ode edememesı, meselenın rasyonel zernınden kopmo

ya boşladıgrnı göstermıştrr. Hizmete, yatmma, demokrasiye, 

hukuka karşr DTP'nin lakayt ve aJite edrci politikasının tok

dir görmesi, bu seçimin en haz m sonucudur." 

Akdogan'ın degerlendırmesının sorunlu oldugu ~ikar, 

zira halkın hızmete gereken degen vermedigi argümanı, 

ayaklan yere basan bir argüman degil. Herl<es gibı Kürt 

seçmenler de iktıdarlardan hayatlannı kolaylaştıracak ve 

standartlannı yükseltecek hizmetler talep ederler ve bu 

talepleri yerine getirenleri ödüllendirirler. AKP'nin hedef 

belledıgi Dıyarbakir'da DTP'nin AKP'yı ikiye katlamasının 

ardında, sadece DTP'nin kimligı sahıplenen politikası yok. 

bununla beraber DTP beledıyesinın gerçekleştirdigi ve bu 

dönemde gerçekleştirecegini taahhüt ettıgi projeler de 

var. Yanı karşımızda Akdogan'ın sandıgı gıbi irrasyonel 

egilimler gösteren bir seçmen kitlesi yok. Aksine son de

rece rasyonel davranan seçmenler var. Ve bu seçmenler 

---rasyonel bir davranış olarak- daha müreffeh yaşamalan 

için gereken hizmetler ile sahip olduklan kimlıkleri arasın

da bir tercihe zorlanmaianna tepki gösterdı ler. 

Kimlıge ilışkın sorunlann yaşandıgı bir bölgede kımlik 

taleplenne duyarlı politikalar geliştirmek yerine bu talep

lerle arasına mesafe koyan ve adeta kiml ikle hizmetı bir

birinın altematıfı yapan bir politikaya bel baglamak yanlış

tı. Seçmen bu yanlışlıgı tescil etti. Eger AKP seçimden çı

kan mesajı bu şekilde okumaz da seçım sonuçlannı kor

kunun zaferi. halkın kadır bılmezlıgi olarak yorumlar ve 

Cemıl Çiçek de bu şekilde konuşmaya devam ederse, 

AKP bir sonrakı seçimde bugün aldıgı oylan dahi mumla 

arayabil ir. 
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Seçim aynasından yeni dönem 

ERDOCAN AYD I N 

29 Mart yerel seçımleri. millıyetçilige/ulusalcılıga. ls
lamcılıga ve yenı liberal tahakkümü n etkısinde bir toplum
sal tablo ortaya koymuştur. Bu durum, öncelıkle görül

mesı gereken Türkıye gerçegidır. ki bunun dogru okun
ması, onu degiştı recek yol ve yöntemlerin gerekli cıddi
yette saptanması açısından zorunludur. 

Seçimin ortaya çıkardıgı diger bir sonuç da. Hükümetin 
ızledıgı açık tehdit (sapa) ve yaygın sadaka (havuç) polıtıka
lanna ragmen aldıgı yüzde 8'1ik oy düşüşüdür ki, bu da. bir 
öneekı tablonun degişebilme ve degıştirilebilme potansiye
lının göstergesidır. Ancak yine de bu degişimin, Kürt yerle
şimlen hariç. sol-demokrat bir seçenek yönünde olmaması, 
henüz rejimın antı-demokratik ögeleri arasında yer degışı
mınin ötesine geçılemedigini göstermektedir. 

Özetle seçım, AKP'nın artık önü alınmaz bır düşme 

sürecine girdigıni, ama AKP ve reı ımın geneline karşı de
mokrat-sol bir seçenegın henüz ortaya çıkamadıgı bır so
nuca işaret etmektedır. 

Küresel çıkarlar ve ılımlı Islamcı ögelerle yenıden şe
kı llendınlen yenı denn devlet yapısının da, destek kaybına 

karşın iktidar olmaya devam edecek bir oy oranını sür
dürdügünü göstermiştır. 

AKP'nın genlernesinden "dehşete düşen" liberallerin 
aksine demekrası güçlennın bu tablodan üretebilecegi bır 
sevınç vardır: çünkü egemenlerden birinın mutlak iktida
nnın olanaksızlaşması. egemen sıyaset zemininin yanklan
nın artması. kullanılabılmesı halinde demekrası güçlen ve 
demokratikleşmeye yenı olanaklar sunacaktır. 

Tabii seçımin ortaya çıkardıgı asıl kazanım ise, Kürt 
yerleşimlennde, her ikı denn devlet çizgisinin de bugüne 
kadar mutabakatla yürüttükleri inkar, asimılasyon ve çü
rütme eksenli mevcut politikanın sürdürOlmesini olanak
sızlaştıran seçim sonuçlandır. Türkıye'nin resmi Kürt poli
tikasının hareket alanı. Kürt halkının ortaya koydugu san
dık ıradesı ıle iyıden ıyıye daralmıştır. 

ABD ve AB ile yol alınamaz 

Başta Van gibı çok çok önemli bır kent olmak üzere. 
beledıye sayısını 56'dan 98'e çıkarmış olan DTP'nin zafen, 
demokrasi açısından seçimin. degeri önümüzdeki dönem
de daha da belırgınleşecek olan temel kazanımıdır. Tüm 
baskı atmosfenne. batıda kavga eden egemen fraksiyonla
nn bölgede AKP'de birleşme yönlendirmelenne ve yaygın 
sadaka dagıtımına karşın Kürt halkının kendı partısıne sahıp 
çıkma oranı, demokrasinin seçimdeki zafendir. 
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Bu noktada demekrasının anlamı dogru kavranmalıdır. 
Anımsanmalıdır ki, programlan ve misyonlanyla demokra
tik olmayan siyasal partiler arasındakı oy degiş imiyle s ı nırlı 

bir seçim, demokrasinin yeterli göstergesi degildir. Daha
sı. anti-demekıratık seçim ve partiler yasas ı ile ve manıpü
le edilen bir toplumsal atmosferde girilen seçimın. kendı 
başına demekrası göstergesi sayı lması da i mkansızdır. 

Diger yandan Kürt hareketınin kazandıgı 13 belediye 
başkanının kadın olması ve devletın her ikı kanadıyla yü
rüttügü lslamızasyona karşın DTP kampanyalannın dın is
t isman ve feodal hiyerarşı len kıran karakten, bu zafenn 
sadece Kürt kımligi ve demekrası açısından degil, aynı za
manda laiklik ve kadın haklan açısından da büyük bır ka
zanım oldugunu göstenyor. DTP kampanyasının aynı za
manda yogun bir emek vurgusuyla gelişimi ve AKP'nin 
rant belediyeciligine karşı sosyal belediyecı l ik eksenli vur
gusu, bu kazanımın, Kürt kımligı kadar sol vicdanın yaygın
laşması anlamında da ciddi bir kazanım oldugunu gösteri
yor. Tüm bu gerçeklikler, Kürt hareketıne dair solun kimi 
kesimlerine de bulaşık milliyetçi ve öznel yaklaşımlarla 

yüzleşrnek açısından da temel önemdedir. 
DTP'nin seçim zaferi. halen Türkıye'nin kanayan te

mel sorunu açısından banşçı l bir çözüm olanagını güçlen
dırmesıyle de büyük bır önem taşımaktadır. Bu seçım so
nuçlan çerçevesınde. her iki derin devlet odagının muta
bakatıyla yürütülen inkar. imha ve asımilasyonun meşru
laştınlması daha da imkansızlaşmıştır. Diger yandan artık 
Türkiye Kürt hareketınin görmezden gelınerek Talabani
Barzanı, ABD ve AB ile yol alınması da imkansızlaşmıştır. 
Bu yeni koşullarda Kürt sorununda adım atmayan bir hü
kümet ve devlet politikasın ın , başta AB ve ABD ile il i şkı

ler olmak üzere ulus lararası hareket alanın ın iyice kısıtla
nacagın ı görecegiz. Bu seçim sonuçlan ışıgında konuya 
ilişkin açıl ım yapma, bugüne kadarki politikan ın d ışına çık

ma arayışlan daha zorunlu hale gelecektir. 
Dahası bu seçim sonuçlanndan sonra DTP'nın kapa

tı lması, AKP'nin kapatılması kadar zor hale gelmiştir. 
Dıger yandan Kürt halkının temsilcisinın kım oldugu

na ılışkın AKP ve resmi söylemin yürüttügü spekülasyon
lar da bu seçim sonuçlanyla etkisızleştırilmış bulunmakta
dır. Kuşkusuz seçim sonuçlan temsilcilık saptamasının te
mel belırleyenı degildir. Bu noktada aslı ölçüt Kürt olma 
durumundan kaynaklı sorun ve taleplenn kımın tarafın

dan sahiplenildigıdir. Çünkü korku veya yabancılaşma. 

Türkiye, dünya ve tanhteki pek çok örnekte de görüldü
gü gibı . sorunu ezmeye ve çürütmeye çalışan güçlerin, so-
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runun temsileılerinden daha çok oy aldıkları pek çok ör

nege de işaret etmektedir. Bugün AKP'nin işçi sınıfından 

ve yoksullardan sol partilerden daha çok oy alması da 

böylesi bir yabancılaşmanın ömegidır. Bununla birlikte se

çim sonuçlannın meşruiyet açısından küçümsenemez bır 

önemtaşıdıgıda açıktır; ki bu seçimler, DTP' nin. Kürt hal

kının gerçek temsılcisi olma durumunun oy bazında da 

tescillenmesi anlamında özel bir deger taşımaktadır. Da

hası bu sonuç, rejimin partileri açısından kımlik inkan, ls

lamizasyon, Türkleştirme, vb. politikalarla Kürt halkı nez

dinde meşruiyet elde etmenin sonuna işaret etmektedir, 

ki bunun Türkiye'nin siyaset dili üzerinde ciddi bır etki 

yapması kaçınılmazdır. 

Barışçıl mücadelelenin başatlıgı 

Seçim sonuçlannın ortaya koydugu bir diger gösterge, 

Kürt hareketinin, meşruiyet zernınini hangi çizgi üzerinden 

güçlendirebilecegi açısından da ciddi derslerle doludur. 

Dünyanın yeni uluslararası atmosferi yanında iç koşullar. ba

rışçıl bir mücadele çizgisi ile, hem Kürt halkının gerçek tem

silcisi etrafında kenetlenmesinı hem de kimlik haklan nı kabul 

ettirmenin çok daha mümkün oldugunu göstermiştir. Se

çım sonuçlan banşçı l mücadele ekseninde çok daha büyük 

bir kararlılık göstermek gereginin kanıtı olmuştur. 

Siyasetın son dönemdeki şekillenmesi üzerinden elde 

edilen seçim sonuçlan. mazlumluk durumunun gösteril

mesi ve degiştirilmesi amaçlı hakikimlik mücadelesinin ba

şansını ortaya koymuştur. Bu gerçeklik. dünya ve Türki

ye'nin mevcut koşullannda hak eksenli demokratik çö

züm arayışının, silahl ı mücadele ekseninde degil, aksine 

mazlumluk gerçeginin barışçıl bir mücadele zemininde 

geliştirilebileceginin göstergesi oldu. 

Kürt halkının kendı meşru temsilcisi etrafında artan 

kenetlenmesinin, Türk halkının vicdanına seslenen. onun

la diyalog kuran, peşine sürüklendigi milliyetçi çıkmazdan 

kurtulmasına yardımcı olan bir mücadele çizgısi ile denn

leştirilmesi gerekmektedir. Çünkü Türk halkının kendi 

milliyetçileri ve Islamcılan peşinde sürüklendigi müddetçe 

Kürt sorununda adil-demokratik bir çözüm de mümkün 

olmayacaktır. Türk halkının, "Kıbns'tak.i, Bulganstan'dakı 

Kerkük'tek.ı Türk kardeşlerime ıstedigimı, Kürt kardeşlenme 

çok görenlerin peşinde nıye sürüklemyorum" sorusunun so

rulabilir hale gelmesi için ö lümlerin durması zorunludur. 

Üçüncü seçenek, nasıl / 

Diger yandan DTP'nin oy dagılımı, onun Kürt agırlıklı 

yerleşimlerde Kürt kimligi ekseninde çok anlamlı sonuçlar 

alan dili ve duruşunun, Türk agırlıklı yerleşimlerde aynı so

nuçları vermedigini göstermiştir. Yoksulluk ve emek ek

senli sorunların ön planda oldugu yerleşimlerde DTP ve

ya onun hegemonik varlıgıyla örgütlenen "Biz de Vonz" 

platformlannın aldıgı oy alabildigine düşüktür. 

Dolayısıyla, Kürt sorununun çözümüne katkı yanında 

anti-demokratik egemen siyasetiere karşı üçüncü bir seçe

negin nasıl, hangi dil ve örgütsel formatlarla yaratılabilece

gi sorunu seçimin karşımıza çıkardıgı temel sorunların ba

şında gelmektedır. 

Mevcut demekırasi ve emek güçlerin ın birlıkte davra

nışı elbette ki çok önemlidir; ama halen kendini dayatan 

asıl gereksinim, solun Türk halkı nezdinde geometrik bir 

yükselişinin nasıl, hangi dil ve bileşimle saglayabilecegi so

rununun dogru yanıtını geliştırmektir. Kaldı ki kendi halkı 

içinde rüştünü ıspatlamış bir Kürt hareketinın de asıl ihti

yacı, Türk halkı içinde etkili bir demokrasi hareketınin or

taya çıkanlabilmesidir. 

Seçımierin belirginleştirdigi bir diger sorun alanı da, 

Kürt sorununun, geride kalan deneyierin de gösterdıgi gi

bi, aynı zamanda Türk halkının emek ve demekrası ekse

ninde dönüştürülerek. sermaye, mil liyetçılıklu lusalcılık ve 

lslamcılıgın etki alanından kurtanlması sorunudur. Bu ise 

lıberallerin sadece devlet karşıtı bır konumlanışıyla aşıiabi

l ı r bir durum degildir. Bu yaklaşımın Kürt hareketini de 

haklı olarak etkı lernesi anlaşılır bir durumdur ve aydın tav

n nezdinde kesinlikle karşılanmalıdır. Ancak suret-ı haktan 

görünme rolündeki liberallerin tavn farklıdır. N itekim en 

çok sol laflar kuranlan başta olmak üzere onların Türki

ye'nin ezilenlerine ve demokratianna önerdikleri buicik 

tutum AKP'nin desteklenmesidir. Sol iddıalannı koruyan

lar bunu alenen yapmıyorlar gerçi, ama yazı ve konuşma

larından yurttaş tavrı olarak çıkan biricik öneri, gidip 

AKP'ye oy vermek. ehven-i şer olarak AKP'yi destekle

mektir. AKP'ye ilişkin kurdukları anlayışlı. destekçi ve etki

lediklerini ona yedekleyici tutumun aksine sola karşı salt 

eleştirel ve tahrip edici, kıtsc bir kararlılık sergilemektedir

ler. Bu tutumlan tabiı, demokrasiyi salt bu~uva siyasal 

haklara ındirgeyen, sosyal hakiann ve sosyalist siyasal t op

lumsal etkinlıgin burıuva demokrasisi için bı le yaşamsal 

önemini görmezden gelen, dolayısıyla bizi bu küreselleş

me koşullannda yeni-liberal hegemonyaya teslimiyete 

zorlayan bir anlam taşımaktadır. 

Aydın vicdanının ötesinde mısyonu olan sosyalist ha

rekete gelince, bu seçım sonuçlan ışıgında belirtilmeli ki, 

Türk solunun kendi halkı nezdinde rüştünü ispatlaması, 

mevcut durumdan kurtulması, bunun için zamanın dilın ı 

yakalayıp güven veıicı bir yerden ve azami birlıkle yeni

den kurulması şarttır. 

Kendı halkı nezdınde rüştünü ispatlayamamış bir Türk 

solu hareketi oluşturulamadıgı müddetçe Kürt hareketi ile 

Türk solu arasındaki ilişki saglıklı bir zemine oturamayacak 

Türk solunun şovenizmi aşmış kesimleri kendi halkı nezdın

de etkili, sözü muteber bir aktör haline gelemeyecek ve ta
bii Kürt halkı, Türk halkından, sorunun çözümü için yaşam

sal olan etkili birleşik bir destekle karşılaşamayacaktır. 
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AKP maçı sertleştirecek 

StBEL ÖZ BUDUN 

Gerçekte seçimler neyi ortaya çıkardı? 

Mesela; DTP'nin başansını mı? 

Bu soruya verilebilecek yanıt. soruna nereden baktıgı

nıza baglıdır. Kürt illerinden bakıldıgında, evet, DTP, başa

nlıdır. Ama ya genelde? 'Türkiye Portisi'yız" saptamasından 

hareketle sorunu genelde irdelersek, yerel seçim sonuç

lannı başan saymak oldukça zorlaşıyor. Kürtler, hem de 

yoksul Kürtler Türkiye'nin her yerinde. Ve ne yazık ki, 

Kürt bölgeleri dışında DTP'ye oy vermiyorlar ... Ömegin 

"en büyük Kürt kenti" denilen Istanbul'da DTP, 8.7 milyon 

seçmenin yalnızca 3 1 O bininin oyunu almış. 3.1 milyon 

seçmenli Ankara'da durum çok daha trajik: 9 000 oy. Pek 

çok Kürt beldesinin bulundugu Konya'da yalnızca 3 246 

oy; 1.1 milyon seçmenli Antalya'da IS 400 oy ... 

Siyasal tablo iç açıcı de~il 

Tekrar edıyorum. Batı'daki kentlerdeki Kürtlerin bü

yük bölümü yoksul. çok yoksul. .. Ve büyük çogunlukla 

dramatik koşullarda, yani Kirli Savaş yıllannda yerlerinden

yurtlanndan, dolayısıyla da geçim temellerinden kopartıl

mış durumdalar. Sanınm Kürt bölgelennde etkili olan 

"kimlik eksenli politikalar", Batı'daki bölgelerde Kürt yok

sullannı çekmeye yetmıyor. onlann ma~inalleştirilmeleri

ne, savrulmalanna deva olabilecek, dahası büyük kentler

deki emekçıleri kardeşleştirmeye yönelik sıyasalar gerek. 

Bir başka deyişle, emek mücadelesi ile kimlik mücadelesi

nı sentezleyebilmek gerek ... 

Yerel seçimlerin sonuçlannın en önemlı özelligi hükü

met partisinin aylanndaki 8 puanlık gerileme degil, yedi 

yıllık hükümet yorgunluguna, ekonomik krize, yolsuzluk 

dalgasına ragmen, gerilemenin 8 puanla sınırlı kalmasıdır. 

AKP, hükümette ikinci dönemini yaşıyor. Ülkede cid

di bir ekonomik kriz var. 2008 yılının dördüncü üç aylık 

büyüme hızı yüzde 6.2 olmuş. UBS-AG Bankası ekono

mistleri de Türkiye'nın büyüme hızının 2009'un ı lk üç 

ayında da yüzde 1 O oldugu na, işsizligin ise yüzde 14'e 

ulaştıgına inanıyorlar. Bu veriler ekonominin büyük bir yı

kım yaşamakta oldugunu gösteriyor. 

&ınlara, medyayı kaplayan yolsuzluk tartışmalannı, 

medyayı ele geçirme girişimlerini, yogun kadrolaşmanın ge

tirdigi gerginlikleri, başbakanın sınirli, dıger bakaniann bazen 

skandal düzeyine ulaşan patavatsız demeçlerini ekleyelim ... 

Seçimlerde protesto oyu kullanmanın, hükümet par

tisinin ''gözünü morortmonrn" koşullan fazlasıyla oluşmuş-
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tu. Seçmen, AKP'ye fıske vurmakla yetindi ... 

Evet, sonuçta AKP'nin aylan 2004 ve 2007 seçimle

rinde aldıgı ayiann altına düştü. 

Ancak bizim cenahın muhalefetiyle degil. Kürt illerin

deki DTP muhalefetı dışında, "solun" AKP'nin oylannın 

düşüşünde, hemen hıçbir rolü olmadı. 

Bu seçimler, MHP ve Saadet Partisi'nin aylanndaki ar

tışı da düşününce, siyasal Islamın yanı sıra etnik milliyetçi 

ve şoven egilimlerin güçlendigini. siyasi cografyanın parça

lanırken kutuplaşmaya devam ettigini gösteriyor. 

Ben seçimlerin ortaya çıkardıgı tabloyu, biçımlenen si

yasal cografyayı dogrusunu isterseniz çok ı ç açıcı bulmu

yorum. Kürt bölgelerinde DTP, iç Anadolu'nun büyük 

bölümünde AKP, Iç-batı Anadolu'da MHP ve ince bir kı

yı şeridi halinde CHP. Bir başka deyişle, kuşatılmış, tecrit 

edilmiş bir Kürt bölgesi karşısında giderek antagonistleşen 

bir cografya. ("Ermenistan sınınno vardı/or' sözü hala çın

lıyor kulaklarda ... ) Bu tehlikeli gidişatın önüne ancak ezi

lenlerin ve sömürülenlerin birleşik mücadelesi geçebilir, 

tabii ki becerebilirsek 

Düş kırıklıgının rövanşı ; DTP operasyonu 

AKP'nın geriledigi dogrudur; ama onun boşlugunu 

öncelikle MHP, ardından da Saadet Partisi'nin deldur

makta oldugunu göz ardı etmemelıyız. ''AKP'nın hezime

ttnden daha önemli ve vahim olan da budur. 

Gerek bu durum, gerek iktidar partisinin "ödünç" 

destegini -en önemli ömegi, D<;>gan Holding' dir-yitırmiş 

ve Istanbul dükalıgı nezdinde gözden düşmüş olması, ge

rek AKP'nin "ram" oldugu cografya yani "muhofozokôr 

taşra", gerekse dış konıonktür-AB umudunun "bir başka 
boharo" kalması, AKP'nın hem ABD hem de AB nezdin

de gözden düşmekte olduguna i lişkin veriler. tüm bunlar 

AKP'nin maçı sertleştirerek götürmeye çabalayacagını ge

tinyor akla. 

AKP Kürt illerini, özellikle de Dıyarbakır'ı almayı deli

ler gibi istedi. Bu "zafer" ile hala egreti bir i lişki sürdürdü

gü "Devlet" nezdindeki konumunu pekiştırmeyi umuyor

du. Olmayışı. büyük bir düş kınklıgına yol açtı. Son DTP 

operasyonu, bu düş kınklıgının rövanşı o ldugu kadar, AKP 

iktidannın bundan böyle DTP'yı meşruiyet dışına sürükle

yerek, ya da onu kamuoyu indinde "terör örgütü uzontıs1 " 

yaftasıyla damgalayarak altını boşaltma ve alanını temellük 

etmeye çalışacagını gösteriyor. 
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Hizmet mi !<Jmlık mı tartışması. DTP'nin ve Kürtlerin 

son kertesıne dek haklan olan taleplerinın "şeytaniteştiril

mesi"nden başka bır anlam taşımayan ucuz bır demogo

jidir .. . "!<Jmlık SJyasetı yapan hızmet veremez" yollu bır akıl 

yürütme. yanı zımnl o larak "hızmet" ıle "kım/ık"in karşı 

karşıya getınlmesı. bu önermenin tersinin de geçerli oldu

gunu ıma eder. "Hızmet" siyaseti güden "kım/ik"len tanı

maz, yok sayar, karşı durur .. . Kendı içinde dahi, ı ler tutar 

bir yanı olmayan bır mugalata; AKP'nin "cewal münaza

racı" başbakanının kaş yapayım derken göz çıkartması ... 

Hatırlanacagı gib ı 29 Mart yerel seçimlen AKP Hükü

metı tarafindan özellikle Kürt illerinde bır referanduma 

dönüştürülmüştü. Başbakan Erdogan, Dıyarbakir ve T un

celi'de beledıye başkanlıklannı ıstemış. bölgede birinci 

parti olmayı hedenemışti. AKP böylece 'Türkıye Partısı" 

o larak ışbirl ıkç ı egemen sın ınar nezdindekı kredi sı ni artıra

cak. Kürt halkının taleplerini "öteleme" konusunda da 

egemen sınınann elıni güçlendırmiş olacaktı. Yapılan tüm 

hesaplar bu seçim zaferin ı garantileme üzerine kurulmuş

tu. Devletın tüm olanaklan harekete geçirilmış, "Kürt seç

menlerin" buzdolaplan, çamaşır makineleri, çeşitl ı yar

dımlar vb. ile kandınlabılecegi hesaplanmıştı. "Ikna" yön

temleri arasına hükümet ve egemen sınrflann devlet t e

rörü de eklenmiştı. 

Sandıklar dökülüp oylar sayıldıgında ortaya çıkan so

nuç, hükümet ve işbırlikç ı egemen sınıflar için tam anla

mıyla şok edıcı oldu. Kürtler oylansatın alınabılecek seç

menler degil, kendı kaderlerini kendi ellerine almaya ka

rarl ı , ulusal bılınce sahıp. kararlı bır topluluk olarak dav

ranmışlardı. AKP Dıyarbakır ve Tunceli'yı alarnamakla 

kalmamış, elindekı Van ve Siırt'ı de kaybetmış. pek çok ıl 

de fark yiyerek. bölgede DTP'nın ardından açık ara ikın

cı parti olarak agır bir yenılgıye ugramıştı. Dimyata pinn

ce gıderken, evdekı bulgurdan olmak diye tanımlanan 

hale. son zamanlarda bundan daha fazla uyan bır durum 

herhalde bulunamazd ı . D iger partilenn ıse bölgede za-

Oysa Kürtlerin ekmege oldugu kadar onura, kendı 

kıml ıklenni özgürce yaşayabilmeye, kültürlerinı yaşatma

ya. geliştirebilmeye, bölgesel kaynaklanna ilişkın karar sü

reçlennde söz sahıbi olmaya ... gereksınımı var. Bunu sag

layabilmek. emek ile kımlik sınıf ıle kültür arasında bır or

taklaştırmayı gerektınr, "hizmet'e karşı kım/ık" türünden 

mugalatalara sanlmayı degı l. 

Kald ı kı, Başbakan'ın ifade ettigı "hızmet"in ne oldugu

nu, AKP'Ii belediyelerin yönetimi altında yaşamak zorun

da olan bizler, gayet iyi biliyoruz ... 

ten kayda deger bir varlıklan bulunmuyordu. 

Gerçekte ortada kalın hatlan ile şöyle bır tablo bulu

nuyordu; DTP 29 Mart seçimlennden önce elinde bulu

nan beledıyelerin sayısını 56'dan 99'a ç ıkarmıştı. Dıyarba

kir'da oylan yüzde 6S'e, Hakl<ari'de yüzde 79'a. Van'da 

yüzde 52'ye. Şırnak'ta yüzde 54'e vb. yükseldi. Beklenme

dik bır biçimde, lgdır belediyesim de kazanıp, bır "mer

mer" kafan ın sözleriyle, "Ermenıstan smınna dayandı'1 Se

çim sonuçlan hükümetın ve devletın tüm genci hesapla

nnı boşa ç ıkarmıştı. 

Kürtler buzdolabı, çamaşır makınesı degil eşit haklar. 

terör ve zorbalık degil özgürlük ve onurlu bir yaşam iste

dikleri nı tutumlan ile ortaya koymuş oldular. DTP'ye ve

rilen oylar, Kürtlerin kendilerinı temsil etsınler diye ulusal 

hareketı n politık temsilcilerine güvendiklerinin açık bir ka

nıtı oldu. Meclis'teki ve yerel yönetimlerdeki Kürt temsil

cilen, Kürt halkının güçlenmiş ve yenilenmış ıradesinin so

mut biçimi olarak orta yerde duruyorlar. 

Kürtlerin temsilcisi bellidir 

Bütün bunlann ortaya ç:ıkardıgı ilk sonuç: şudur. Kürt 

halkı yasal platformda mücadele eden DTP'yı, bu alanda 

kendı temsilcısi olarak kesin bir bıçımde görevlendırmiş

tir. DTP Kürtlerin yasal ve parlamenter alandakı temsi lci

si olmuş. bu konudaki her türlü tartışma kesin bir sonuca 
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ulaşmıştır. Kuşkusuz bu sonuç ülkeyi yöneten egemen sı

nıflar ve onların bır parçası olan hükümet tarafindan he

men sineye çekılmeyecektir. Ancak Kürt halkının kendisi 

açısından bu konuda her türlü tartışmayı sonuçlandırdıgı 

açıktır Sürekli olarak "düz ovada SfYaset yapmaya" davet 

edilen Kürtler. ovada hakımiyetlerini kurmuşlardır. 

Ikinci olarak; seçım sonuçlan Kürt ulusal hareketinin 

kendi taleplenni daha güçlü ve daha ileriden ve daha gü

venle ileri sürecegı bir polıtik özgüven kazanmasına yol 

açmıştır. Ulusal hareketin t emsilcileri artık bu güvenle po

litıka yapacaklar, kıtleler ıse, gırdiklen her eylemde kendi 

güçlerine olan güvenı kararlılıkla ortaya koyacaklardır. Bu. 

halkın moral güçlerinı toparlaması, ileriye sürdügü talep

lerin meşruluguna olan güveninin artması anlamına gel

mektedir. Kitle mücadelesi belirgin olarak öne çıkmakta, 

tayın edicı bır önem kazanmaktadır. Diger mücadele bi

çımlerinı de kendisine baglayan bu nesnel gelişme. Kürt 

hareketinin gelecegı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu durum dıkkate alındıgında, Kürt halk hareketinin iler

lemesi daha saglam temellerde olacak. hareketin meşru

luk zemıni artık tartışılamayacaktır. 

Gelişmeler nereye? .. 

Seçim sonuçlannın ortaya çıkmasının ardından kısa bır 

süre sonra. Genelkurmay Başkanı llker Başbug'un bir "de

gerlendirme" yapmak üzere sahnenın önünde görünme

sı kuşkusuz tesadüfi degildir. Başbug ülkenin bütün temel 

polıtik sorunlannda Genelkurmay'ın tutumunun belirleyi

ci oldugunu. asken taktik ve stratejının ''durum degerlen

dirme ve zamanlama" ılkelerine baglı kalarak ortaya koy

muştur. Hükümetın üzerine bastıgı zemınin zayıfladıgı tes

pit edilmiş, buna karşın egemen sınıflann önüne. etrafın

da "toparlanabilecekleri" bir platform konulmuş, bu dö

nemin "yol hontası" çızılmiştir. 

Genelkurmay Başkanı. Kürt sorununda son zamanlar

da devlet ve hükümet tarafindan pratik olarak uygulanan 

çizgıyi, ama üslup farkıyla, ordunun bakış açısından ifade 

etmiştır. "Yeni" olan bır şey varsa, o da ordu açısından ve 

en yetkilı resmi agızdan geçmiş politikalann artık tarih ol

dugunun ıtıraf edı lmesidir. Genelkurmay yayınlannda yer 

aldıgı biçimıyle, artık "kart kurt yok. Kürtler var, Zozofor 

var". Başbug bu durumu kabul ettıklenni ilan etmış, ama 

burada durmamış, sorunun "çözümüne" i l işkin tutumunu 

da ortaya koymuştur. 

Bu tutum şöyle özetlenebilir; "Kürtler vordtr, ancak et

nık bJr alt kimlik:w; haklan bıreysel haklar olarak belırli stnır

lar ıçerismde karşılanabilir, ama bunlorm anayasa/. yasal gü

venceye alınmalanna gerek yoktur. hele ayn bir ulusaf kım
lik kesm/ık/e olanakit dcgtfdir, alt kımlıkleri de kopsoyon Tür

kiye halkı zaten Türk milfetini ofuşturmoktodtr. .. vb". Genel-
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kurmay yeni "savunma mevzisini" buraya kıurmuştur. Bu 

mevzi, hükümet ve onun partisı AKP dahil, bazı -ömegin 

CHP gibı- partilenn pek fazla itiraz etmeden kabul ettik

leri bır mevzidır. 

Dikkat çekici olan ve vurgulanması gereken şudur ki; 
işbirlikçi egemen sınıflann bu kadannı bile kabullenmeleri 

Kürtlerin ve Türklerin agır kayıplanndan sonra olmuştur. 

Bu durum onların gelecekte izleyecekleri gerici politikala

nn niteligi hakkında da kesin bir fikir vermektedir. Hare

ketın geldigi noktada ileri sürdügü taleplerin degil, geç

mişte defterini dürdügü aşarnalann "ilerleme" o larak ka

bul edilmesi ve yeni savunma mevzisinin buraya kurulma

ya çalışılması, ülkenin yönetildigi politikalann özünü yan

sıtmaktadır. 

Genelkurmay'ın ve hükümetin Kürt sorununda ilerle

me olarak takdim ettigı bu genci tutum ve düşünceler, bu 

dergı dahil, sorunun eşitlik ve özgürlük temelinde, kendi 

kaderini tayin hakkı temelinde çözümünü isteyen parti, 

çevre ve kişiler tarafindan çokça eleştirildigi için aynntıya 

girmeye gerek yoktur. Ancak sorunun özüne bırkaç cüm

le ile bir kez daha ışaret edilebilir. Kürt sorunu o larak ad

landınlan sorunun özü. Kürt ulusal varlıgının tanınması so

runudur. Bu sorun, gerçek çözümünü, Kürtlerin kaderle

rini tayın hakkında bulur. 

Bu genel çerçevenin bugün geldigi güncel-pratik nok

ta ise. Kürtlerin muhatap olarak kabul edilmeleri, ne iste

diklerinin dınlenilmesi, hak eşitligi taleplerinin kabul edil

mesidir. Kürtler ulusal tanınma, bunun anayasal ve yasal 

güveneelere baglanması nı talep etmekte, eşitlik ve özgür

lük istemektedirler. 

Sorunun pratik çözümü açısından da genel olarak 

şunlar söylenebi lir, eger Kürtler ve Türkler birlikte yaşa

yacaklarsa buna sadece Kürtler karar verebilir- bunun 

biçimi birlıkte kararlaştınlabi l ır. Tarihte, benzer durumlar

da bölgesel özerklıgin bir çözüm biçimi olarak benımsen

digi durumlar olmuştur. Türk ve Kürt i şçı ve emekçileıi 

açısından böylesi bir çözüm, gelecekteki ortak mücadele

leri n, sosyal, sınıfsal kurtuluşun yolunu açabılecek bir çö

züm olarak benimsenebilir bir çözümdür. Kürtlerin ayni

mak istemesi durumunda ise. buna hiçbir biçimde engel 

çıkanlmaması gerektigini savunmak, Türk ışçı ve emekçi

lerinın enternasyonal tutumu o lmak durumundadır. 

Ülkeyı 'yöneten işbırlikçi egemen sınıflann. bu çözüm

leri benimsernek bir yana. ulusal tanınma ve özgürlük is

teyen her adımı terörle bastırmak üzere harekete geçtik

lerini geçmişın ve bugünün tecrübeleri açıkça kanıtlamak

tadır. lşbırl ikçi egemen sınıflar, özellikle bugünkü dünya 

konjonktürünün, ö zellikle de ABD'nin yenilenen bölge 

politikalannın kendilerine nefes aldıracagın ı hesaplamak

tadırlar. Silah l ı hareketin tasfiyesi, Kürtlerin taleplerinin en 

alt seviyede tutulması, daha ileri taleplerin bastın lması. 
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hareketı bölme çabalan bugünkü polrtikalann temelı

ni oluşturmaktadır. Devleti yönetenlenn sepmler so

nucunda ortaya çıkan tablonun gereklerini yerine ge

tırme -olumlu anlamda- gıbi bir tutumlan olmaya

caktır ve zaten bunu da yaptıklan ka~ı atakla göster

mışlerdır. 

Seçimlerin ardından Genelkurmay'ın sahne alma

sı, aynı günde b~layan DTP'ye yönelik operasyonlar, 

egemen sınınann bu gerici politikada ısrar edecekle

rinın göstergesi durumundadır. Hedef. Kürt halk kit

lelennin kazandıgı güven ve moral üstünlügünün kınl

ması, özgürlük ve eşıtlik taleplerinın bastınlması, se

çımlerden sonra zemını daha da genişlemış bulunan 

meşru ve yasal sıyaset zemının daraltılmak ıstenmesi

dır. Kürt halk krtleleri bu saldınyı da boşa çıkanp püs

kürtecek tecrübeye ve morale sahiptir. 

Nafile bir tartışma! 

Seç;imlenn ardında, "Kürtlenn htzmeiJ degtl, ktmltgı 

tercıh etttgi" yönünde tartışmalar da y~andı. Öncelik

le vurgulamak gerekır ki, Kürtler ulusal uyanış içerisı

ne gırmiş bır halktır ve kendi kımliklerinı gururla sa

vunmalanndan daha dogal bır şey olamaz. Ancak 

"hizmetten" bahsedenlerin dönüp Cumhuriyet tanhi 

boyunca yapılanlara bir göz atmalannda yarar vardır. 

"Battya hastane yol, doguya Jandarma karakol" deyimi. 

b~ka ülke ve bölgeler için degıl, bu ülke ve bölgeler 

için türetılmiştır. 

Ömegın, Cumhunyetın ilk yıllannda Diyarbakır 

gelişmışlık sıralamasında ilk beş kent arasındaydı. Bu

gün ise bır haylı gerilere, 63. sıraya ınmıştir. Bölgenın 

dıger bir büyük merkezi Van ıse 75. sıradadır. Bugün 

gelışmışlık düzeyi açısından ilk 1 O il arasında herhangı 

bır Kürt ıli bulunmamaktadır. Saglık. okull~ma, uygar 

yaşamın olanaklanndan yararlanma vb. konularda 

Kürt ilieri en geri bırakılan illerdir. Hizmetten söz 

edenlerin önündeki tablo budur! 

Bu çevreler yok eger belediyelen kazansalardı, 

gelecekte neler yapacaklanndan söz ediyorlarsa. bu

güne kadar yapmadıklan, gelecekte de yapmayacak

lannın temınatıdırl DTP'li belediyeler sınırlı ve kısıtlı 

olanaklanna, engellenen planianna ragmen halka hız

met vermeye ç;alışmaktadırlar. Kaldı ki bu koşullarda 

hiç; hızmet veremeseler de Kürt halkının tercıhı yıne 

onlar olacaktır. Yoksul. yaşlı bir Dıyarbakırlının hükü

mete dedigi gibı, "ztkkım yenm senin makamam ye

mem". Bır halkın uyanışı bu düzeye gelmışse. her plat

formda kendı temsilcilerini seç;mesınden daha dogal 

ne olabilir ki? 
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NEWEŞI 

ROŞAN LEZGYN 

Ti vani qey pizoteye adiri ha sere zerriya to de. Pi
zeye to maseno. Pizoteye adiri tim zereye to veşneno. 

Ti şini goniya xo seba tehlilkerdiş1 dani. Gan'l ti 

goniya xo ara bidi. Sere sibayi saete tam heşt de ti ve re 
bere laburatuari de pabeye hemşire vindeni. 

Saete heşt u nime de hemşirey her akeni. Ti u 
çend neweşe ke sey to rew arney. şima piya şine zere. 
Eke do ra to bo zi ti ecele nekeni. Ti do ra xo dani inane 
xo ra plll!r. O miyan de, ti binimitki bala xo dani riye 

hemşireyan ser. Herçiqas riye xo veşi makyaj kerdo zi 
la no sere sibay1 miruze hemine tirş o. Çime inan ne

pexiyaye yi. Ti xo re vani. gel o behewn me ndi, çi yo? 
Dora to yena. Ti şine sere qoltuxe de nişene ro. 

Hemşire tena ewnena qole to ye wekerdey1 ra. Ti ka m i, 
çi kes i, çi kare yı. bin ra xeme aye niyo. Be ke yew çeku 
miyane lewane aye ye sfuan ra vejiyo, engiştane to da
na peser. kena kulm. Ti fehm keni, coka ti zi kulme xo 
bineyke şideneni. Bi hostati handaj ro qole to peşena. 
gire dana piro. Deste xo dana reya ser, vilenena. Tam 
wexto ke sere enjektore pede kena, ti riye xo fetelneni 
hete weti ser. Hemşire bade ke derzine reya de edelne
na, bandaji akena. Ü pedima tam heşt şitşeye qijkek1 
goniya to dekena. Seni ke enjektore apey kaşkena. 
puçek peme deste aye de arnade yo. dana caye derzine 
ser. W ina lezalez etiketan dusnena şiişey an ra. Hemine 
tede lep gena kena miyane deste to. 

Ti ıaf diqet keni ke şitşey miyane des te to deneşi

kiye yan miyan ra yew neşemetiyo negino war ro. Ti 
xo bari keni, miyane çend neweşan ra viyarene yeni 
teber. Xeme kesi niyo. Qet xo sere rayiri ra nedane 
kişte. Boya to teng benala ti venge xo nekeni. Ti vej 
yeni koridor, heme şüşeyan sax-salim beni teslime 

qisme tehJI!kerdiş1 keni. Wezifedar gama ke karte 
dano deste to, vano: 

- Hewt te neyi di roj! b ade cü, yew zi aşmek bade cü 
vejino. 

Ti karta XO geni. o cor de nerdewanane neweşxa
ney! ra h edi-h edi yeni war. 

Ti senike bere klinlkan ra vejyeni teber, boya da 

ro ii derınana n. boya giıiine ye tenturdiyot fı insulin1 
zere de manena. hewayeko şenikii pankverdiyeno ro 
riye to. Dore Uruversiteye Dicle heme daristan o. Co
ka hewaye e do ran zaf weş o. Ti çe nd rey pesero xorin
xorin hewayo pank aneeni zereye xo, pişika xo keni 
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pirruhedi-hedi bi kontrol verada ni teber. Ti ewneni 

çeme Dicle ra. Çeme Dicle de awe neasena. Awire to 
acor şine Diyarbekiri ser. Tujike IDinareye camiye 

Heıreti Silemani hema ke miyane mij iı dümani ra 
aseno. Dilmaneka gewr, diimaneko qirejin wenişto 
Diyarbekiri ser. Bedene Diyarbekiri bi riyeko siya 
ewneno to ra. Qet keyfe to ey re neno. Ti çiqas u ca ra. 
hete bakiiri yan hete rojhelati ra ewnenl Diyarbekiri 

ra, serewedaritişe serra 1925'1 yeno vire to. To çend 
rey hete başür'i ra, hete rojawani ra zi ewniyabi be
dene Diyarbekiri ra, la to e kiştan ra qet çiyeko wina
si his nekerdibi. 

Eceba giranel To fek merrliman ra veradayo. ti 
kewte ra kerreyane bezar u beziwanan dima. Ti be
dene Diyarbekiri ra hers beni. Ti bedene Diyarbekiri 
sucdar vineni. Ti xo re vani, ne dese risiyay1 a roje 
bebext1 kurdan re kerde. Dişmini re bi si u stare , bav 
Cı kalane ma re bi bend u sene. Ne desi verni ro bav o. 
kalane ma girewt. Ey rayir ?eda ma. Ey dişmin pawit. 
Ti van!. eke Dtyarbekir bikewtene dest. gureye ma te
mam bi. No des, ne dese siyayi a rojeriye xo siyatir 
kerd ii dişmini re bi paşti. 

Ti ageren1, hete dinge minibus u otobusan ser 
şin e. 

Her kes ver bi neweşxaneyi şin o, ti verbiteber şi
ni. Xlyale to de sibata serra 1925"i. Ti ewneni ke di 
hemş'ireyi wet ra yene. Kenaye kurdan e. Rindek e. 
Riye inan ra , şela inan ra, simaya inan ra belli yo ke 
hurr kurd e. Goniya inan to re şirin yena. Gama ke 
vere to ra viyarene, venge qiseykerdişe inan yeno to. 
ti ewneni ke tlrkl qisey keni. Tirkiya kurda n. Şirintya 

goniya inan feke to de benadi çilke jehrl. Hemştreya 

yewe a bine ra vana: 
Qiz wala ben edemiyem geleyim! 

Ti tavili cumleye aye zereye xo de bi kirmanck1 u 
kurmaneki piya tercume keni: 

.. Keyne wiley ez neşena be ra! " 
''Keçe welle ez neşem werim!" 

Ti zereye xo de vani. tirk1, caran nevani "'ben ede
miyem geleyim~. tir ki vani "ben gelemiyorum". Ti ha 
zani ke kurdki fikirena la tirki qisey kena. Sey sen
takse kurdki çekuyan bi tirki rez kena. 

Ti hewna herse xo bedene Diyarbekiri de kenlte
ber. Ti xo re vani, o firsende serra 1925 '1 zaf muhim 
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bi. Eke o wext Diyarbekir bikewtene dest. ewro, ne 
welat1 de bena ke bin ra ziwane tirki neameyne qisey
kerdiş. Ti xo re vani, ne ziwani koke ma ardo. Çunke 
ti ha vineni ke her kes; wende yan newende, dewij yan 
bajari. bizane yan nezane, zor dane XO U tirki qisey 
kene. Ti vani qey şeker rijnayo m1ratmendaya tirki 
ser. Tirki ş1rin b1ya. ziwane bav u kalane to tehl biyo. 

Ti yeni reseni dinge mlnibusan. 
Minihusi, otobusi wexto ke sere sibaynan şine 

universite heme pirr e. La agerayişe ver bi m'iyane şa
ristani de veng e. Sere sibaynan milet yeno, şanwa
nan ıt agereno. Mlnibusa ke vinderta ya viküveng a. 
Şofer tena ha tede. Qole xo peneera ra veto teber. 
Yeweko esmer o. H erdlşa xo pexwaski veradaya. Ven
ga çayci dano: 

- Çaycil Babam, hela bax1sen hele? 
Qirika re venge xo vejeno. Venge ey zaf qalind o. 

Xo ra bawer u hende zi qure aseno. Ti xo re vani, be 
na ke laje wayire m.inihuse yo. 

Ti tam feke xo akeni ke bipersi gelo şino hete Sey
rantepeyi ra yan ney. la çime ey ziq ha çayci ser o u 
hewna veng gineno piro: 

- Duymisen babanı? Seni çaxirdix daha! 
Ti zi feteleni a kişte ser ewneni. Çayci leze ver bi 

şoferiyeno. Vano: 
- Ahe geliyemabe. Aa a geldım qurban. 
Seba ke zafane Diyarbekir de kurmaneki yena qi

seykerdiş, ti zi bi kurmaneki perseni: 
- Keko, tu diçi Seyrantepe? 
Çaydyo seyar sini ser o çaydane ra qedeho naylo

nin. keno pirr u derga şoferi keno. O zi panc sey quriş 
erzeno tepsi ser ü qedeh geno, o mi yan de, cewabe to 
zi dana: 

- He babam, gidix. Hade bin. gidaxın. 

Ti wenişent. Muşteri çin e. Zereye miniliuse de ti 
u şofer te na ye. Ti çime xo zereye miniliuse ra çarne 
nt Bimbareke .rn1n1buse ni ya, ti vani qey odaya veve ü 

zama yi yan odaya rakewtişe cini u merdeyi ya. Her çar 
hete aye, pencerayi heta nime bi perdeye rişikini 
geriyay. Renge perdeyi pembe yo. Renge r1şikan u 
puskilane perdeyi mor o. Camerdi no sere sibayi ka
sete Ehmed Kayayı nayo tey bl ser. E h med Kaya. deyi
ra Bextiyarl vano: 

''Diyarbakırlıyrmş adı Bahtiyar 1 Suçu saz çalmak
mış öğrendi.ğim kadar .. , 

"Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar 1 Kaldığım 
yerde kalan sazı kadar." 

Came verniye m.inihuse zi, tewir bi tewir lewhayi 
pira aleqnaye yi. Ti çimane xo peyniye canıane verçi
mika xo ra nutik keni. ti nuşteye lewhayan waneni: 

"Sev beni seveyim seni·· 

"Biz bize kurban biz bize heyran ., 

"O şimdi asker'' 

"Ah aniversitelim J'aktın beniAUah da seni yaksın ·· 
··Ben seni. ne kadar çok sevdinıse sen o kadar çok kaç 

tın bend.en" 

··Benim için ne duşunayarsan Allah sana iki m islini 
versin'' 

Şofer qunek-di qurti çayweno. O hedi-hed'i ıni
niliuse rameno. 

Rayiro ke neweşxaneye untversıteye Dicle ra eor 
de ver bi çem yeno, cere kendali de beno di şeqi. Ra
yire ınile rasti şino reseno raytre Farqln'i ser O uca ra 
yeno Seyrantepe. Rayiro b'in zi rast şino zereye royl. 
pirde neweyi ser ra . kendale Bineqeya ra. kişta 

neweşxaneye dewlete ra şino Bere Koyi. Mintbusa ke 
ti tede yi. rayt re Seyrantepeyi ser tad'lyena. 

Şofer hedi-hed'i m'lnibuse rameno. Çunk1 hem 
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çay weno hem cixara şimeno. Ti zi hem temaşeye 
şoferi keni hem zi ge -ge ewneni hete Diyarbeldri ra. 
Edi tay maneno ke şima biresi rayire Farqini ser. 
Şofer qurte peyeni zi weno ı1 qedehe vengi. qedeho 
naylonin. geno pencereye xo ra vir keno erzeno qe
raxe rayiri. Eştişe qedehi de seke yew kardi bigino 
seneye to ro. ti ceniqtyeni. Çime to biloq bene fı ta
diyene kaleka rayiri ser ke ti çi bivini! Ti vani qey 
asmen ra qedehe nayloni, qutuye ko la, pet şfışeye awe 
varay. 

Varay, varay. varay ... 
Sey torge asmen ra nayloni varay. O dereye şa 

rampole kaleka asfalti biyo deryaya qaf fı qire naylo 
ninan. Ti vani qey naylonl karite. Hemine zil dayo. 
Reng bi reng. tewir bi tewir, çeşid bi çeşid nayloni 
zergiın biye. 

Ti dejeni. Heyfe to ro ne tebiete weşild yeno. 
Heyfe to zaf ro ne wclate bewayiri yeno. Seke yew 
derzirran biko to de. ti wini caye xo de qerqeltyenı. Ti 
ewneni şefari ra. ti e\\<neni qeraxe rayiri ra. Qet xeme 
camerdi n'iyo. o ha dinyaye de ti dinyayena de. 
Camerd hema zi kuffl cixara ra ano. Deyira Ehmed 
Kayayi qediyaya. nika cin'iyek bi tirki deyireka eşqi 
deyirnena. Zimmi kewta zereye minibuse. A hinge de 
edi şima tadiyay raytre Seyrantepeyi ser. Şima şine 
sere pirdi ra zi viyarenJ. Ti his keni ke hewna pizeye 
to masaya. Ti vani: 

- Keko, ez ji te re tiştek1 bejim? 
Bin ra veng neşino camerd'i. Dewam keno. Ti na 

rey bi vengeko bineyna pet vani: 
- Keko. ka bela denge muzike kem bike ez e ji te 

re tişteki bejim? 
Şofer tadiyeno. ewneno to ra. Vano: 
- N e diyisen ab e? 
Ti vani: 
- Keko, to çaya XO werde. Aliyet bo to re. 
Ti wazeni n ermek vaji. Ti newazeni hers bibo. La

hele ti ani v1re xo ke to hetani nika kami ra çiyeko 
rexneyi vato, hem e hers blye. Ti vani, ez vaji yan ney? 
Ti teredu d keni la ti xo de negeni. Ti dewam keni: 

- Keko, to çaya xo werde. La werek:na to qedeh wi
na virr nekerdi neeşt1. ika ke ti şi miyane şaristani. 
her ding de qutuye çopi este... 

Şofer lcze fehm keno ke ti ha vani se. Sen ı ke qa
la to fehm keno. riye xo tehl keno u va no: 

- Babam, ma temiz olsın biz de atmiyaxın! 
Ti cewab nedani. Ti neşeni tu cewabek bidi. Ma

sayişe pizeye to zediyeno. o pizoteye adir! kesere ze
riya to de bi, seke yew pifbiko. weliya dore ey şina , 

adiro sur vejino teber u zereye to veşnena. 
Keko. ti neweş i, neweş. ~ 
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(~uma Boyunkara clloynttkara@mynet.com 

a tı 
(Köy me;rdam. Meydanda bir bayram havası vardır. 

Muhtaro alabildiğine şık giyinmiştir. Muhalif Hılafo da 

şıktır. Mqdanda bir ölü. öluniin azeri bez ve nayLon par

çalanyla örtülüdür ... Sı.lo eli nde silahıJ-la ölünün başın

da beklemektedir. Biltan köylüler ıneydandadır ... Kimi

leri damda ... Derinden bir agı,t duyulur. Muhtaro 'nun 

kahkahasıyla ağı.t kesiUr .. .) 

Muhtaro: (Yanındakilere.) Evlat dedigin Sılo gihi 
olmalıdu. 

Cecodayi: Allah bagışlasın . .. (Sakalını sıva.zlaya
rak.) Hala ha Ila, ben bu işten bir şey anlamadım ... 

Heno: Dediklerine göre yedi tane mermiyle ancak 
ölmüş ... 
Mıbo: Ne yedisi. dedikJerine göre, yalan gerçek 

bilemem ... İki saat silahlar susmamış ... 
Ben duymadım ... Fakir çocuktu, kendi halindey

di, kimseye zararı olmazdı. .. 
Ahmo: Talebdere yardım ediyormuş. evinde sak

lıyormuş. 

Heno: Yok ya. dediklerine göre Sılo gıcığına vur-
muş. 

Ahmo: Cil ulan. Sılo niye düşmanıdır? 
N uro: Allah günahlan nı affede ... 
Hel o: Böylelerinin ölüsünü yakmak lazım ... (Sı

lo'ya) Gel seni bir öpeyim .. . Ellerin dert görmesin, 
bizi bir uz düşmanından kurtardın ... 

Muhtaro: Evlat dedigin SıJo gibi olmalı. .. 

Hılafo: Bu çocugun suçunun araştırılması için da
va açacağım . .. 

Muhtaro: Niye? 

IIılafo: Bu çocugun talebelere yardım ettiğine 

inanmıyorum ... 
Ah.mo: Cecodayi diyorum ki, kan davası olmaz de

ğil mi? 
Muhtaro: (Hemen at.ılır.) Ne kan davası , bizim ne 

düşmanlığımız var Usuf' la. Biz köyümUzUn namusu

nu düşünüyoruz. Bu Komutan da gelmedi ya ... 
Helo: Adamlar nasıl gelsin doğru dürüst bir yolu

muz mu var? Yok. .. Ancak ... (Muhtaro'ya yana.şır.) 

Kimse gördü mü Usufun vurulduğunu? Bilirsin ben
den bir şey kaçmaz. 

Muhtaro: Eee ... Kim görecek? Hiçkimseninruhu 
bile duymadı. Sen meraklanma ben hallederim. 

He lo: Gerçi deftere yazdık ... 

Cecodayi: Bunlar niye geç geliyorlar ... 
Mıho: Yolu bilmiyorlar, ancak .. . 
Muhtaro: Gelecekler ... 
Cecodayi: Ya gelmeılerse . .. 

Hen: Muhtaro 'nun çalımından geçilmiyar ha .. . 
Hılafo: O mühür bende olacaktı ki. Bu köy kan dö-

kül.meden de idare edilirdi. O mühür bende olacaktı 
ki ... 

Muharo: Keramet mühürde değil, mührü tutanda. 
!\uro: Kanın dökülmesi dinimizin gereğidir ... 

Onun için bunu siyaset yapmayın ... 
Cü na h tır ... Ay nca ayıptır ... (Ille girer.) 

Ale: Muhtaro köye gelenler var ... 
Muhtaro: Neredeler? 

Ale: Tepenin ucundalar ... 
Muhtaro: (Kalabalığa hitap ederek.) Şimdi adam

lan görür görmez çok neşeli olacagu. Size sorular so-
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rahilir. .. Köytımüzün ne derdi varsa söyleyin. (1. 

Köylü girer, etrafa ıuhaf tuhaf bakar) Çekinmeyin ... 
Tamam mı? Kalkınmanın eşiğindeyiz. ona göre ... 

N uro: Allahsonumuzu hayır ede ... 
Helo: Hayırdır hayırdır ... 
Muhtaro: Şimdi Cecodayi sen benim yanımda du

racaksın. Helo Cecodayfnın yanında, Nuro sen de 
Helo'nun yanında duracaksın. Sonra. Hılafo sen de 
vaziyet geregi N uro 'nun ya n ında duracaksın. 

Ale: Muhtaro geldiler. (İçeri iıç tane üniforma.tı gi 
rer. Biri rütbelıdir. Rüt.beli selamtaşmak için Muhta

ro 'nun yanına gelirken köylüler alkışlar.) 
Muhtaro: Hoş geldiniz Komutan Bey. 

Ceeodayi: Hoş gelmişsiniz. 
Helo: Hoş gelmişsiniz. 
Hılafo: Hoş geldiniz. 
Rütbeli: (Nuroya) Sen? 

N uro: Diniz geregi iki tarafa da muhalifi m ... 

44 rfrOJ 

Rütbeli: Olay nedir Muh.taro? Amma da yorucu 
bir yoldu. 

Cecodayi: Bu yollar çetindir Komutan Bey ... 
Rütbeli: Olay nedir? 
Muhtaro: Bu ölen şahsı siz de tanıyorsunuz Ko

mutan bey. Sizin yakaladıgınız Usuftuı·. Ancak dün 
gece bizim Sılo camiden gelirken. Usuf'un köye ya
bancılar getiriligini görmüş, sonra aralarında tartış
ma olmuş ... 

Rütbeli: Sılo kim? 
Sıl o: Benim Komutan ... 

Muhtaro: Ellerinden öper. benim oglumdur. Al 
lah sizinkileri de bağışlasın bizimkileri de. 

Rütbeli: (Sıloya) Anlat bakalım nasıl oldu? 
Sıl o: (Tedirgin) Babamın dediği gibidir komutan. 
Rütbeli: Sen de anlat. 
Sılo: Camiden çıktım eve gidiyorum. Baktım bi

zim Usuf. yanında yabancılar. Dedim hayırdır Usuf. 
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bunlar da kim? Dedi ki. ··şehirden arkadaşlar". Bir de 
baktım büvuk silahlan var. Dedim Usuf bunlar da 
ne? Dedi.·· arkadaşlar mahkılmdur. Benım için gelmiş

ler, hani Komutan beni çok döı·müş ya ... Baktım rriyet
Jeri kötü. hiç sesimi çıkarmadım .. . Geldim eve ... 

Muhtaro: Anası sabah söyledi. Sıl o sı la hı almış ... 
İyi ki de almış. 

Sılo: (Elindekini gostererek.) Aha bunu. Aldım git 
tim ... Baktım oturuyorlar. Dedim teslim olun. bana 
ateş ettiler. Sonra ... Sonra dedim Allah yaı·atmamış 

bunları. .. 
Muhtaro: Yaralmamış ya ... 
Sılo: Dokundum filintanın tetigme, bu öldü. Di

gcrleri de kaçtı . (Muhtaro 'nun gbğsu kabannakta. Helo 

ise ter dokmektedir.) 

Rütbeli: Aferin . .. Biz yanılmayız Muhtaro? Ben 
karakolcia sö}ledim. Zaten çoktandır iz. sürüyordu.k. 
bunların takibindeydik. Ama burada olacağını tah
min etmiyordum ... Çünkü bu köy örnekköydür. 

Muhtaro: Vazifemizdir. Biz. bu günleriçın yaşıyo
ruz. Rahmeılı dedem, Hamidiye Alayları k.-uruldu 
gunda. bizzat, Sultan Abdülhamit tarafından tebrik 
edilmiştir. Bunu herkes bilir Komutan bey. Bu aralar. 
biraz derdin111. var. Bilmem nasıl söylesem? Komu 
tan bey ... 

Rütbeli: Sizi dinliyorum, sizleri dinlemek. sizle
rin derdine dcrman olmak bizim görevimız ... 

Muhtaro: Biraz bildiginiz dertlerdir ama yine de 
söyleyeyim. Yol. su derdimiz var. Bir büyüğümUz b hi 
sormaya gelse. yol yok ki nasıl gelsin? 

Rütbeli: (Sılo ja) Seni ödwlendirecegiz ... 
Sı lo: Ben ödul mödül istemem. \'atan için yap mı

şım ... 

Rütbeli: (Muhtaro)u) Ne mutlu ki böyle bır evla
dın var ... (Riltbesizlere) Bu vatan hainini kaldırın. 
(Usufkarga tulumba taşınır) Bu neyin nesidir Muhta
ro? 

Muhtaro: Bizim Abmo'nun oğludur ... 
Rütbeli: Yakınları nerde? 
Muhtaro: Babası burada degildir, çahşmaya git 

miş pamuğa ... Zaten anası da bunu dogururken öldü. 
Başka kimseleri de yoktur bu köyde. Babası kalender 
bir ınsandır ... 

Cecodayi: Öyledi r. 
Rütbeli: Babasının adresini bulun. (Te/sizle konu

şarak) Efendim olay gerine geldik. Evet. efendilll 
köylüler karşılık vermış. Evet efendim ... On iki kişi 
!ermiş. Biri ölti. digerleri kaçmış. Yaralıları var. be 
raberinde göturnıuşler. DönUyoruz efendim ... 

\ifuhıaro: Diyorum ki~ Komutan bey ... 
Rütbeli: (Rütbesizlere) Boş kovanlan topladınız mı? 

Tamam, o zaman ... Muhtaro köye koruculukverilecek 
En kısa zamanda oğlunuz ödüllendirilecektir. Sizler de 
sadakannin böyle gösterdiğiniz takdirde hiçbir derdi 
niz kalmayacaktır. Bunlar acımasız. gözLI dönmüş ka
tillerdir. ancak masum insanlara kıysınlar ... 

Muhlaro: Çok sağ olun Komutan bey. 
Rütbeli: Yeter ki siz sadakatle bağlı olun. Gerisi 

bizim işimiz. Koruculuk için isim tespitini siz yapın. 
Muhtaro: Hay hay Komutan Bey. 
Nu ro: Bizim cami derdirniz de var. 
Rütbeli: En kısa zamanda. (!nsanlarla tokataşıp çı

kar.) 

Hılafo: Ah. ah o mühür bende olacaktı ki ... 
Muhtaro: Haydi oradan. marifet mühürde değil. 

mührü tutandadır ... 

Cecodayi: Allah yuzümüze guldü. (Bütün köyiüler 

bırbırlenne bakar. Kısa bir sessizlikten sonra.) 
t\hmo: Hem adamı vurdu. hem de üstüne para 

alacak. ... 
He no: Halla halla ... 

Mıho: Bu ne biçim iştir? 
Ahmo: Bu da böyle bir iş. 
Muhtaro: ller bir derdimiz hallolacak. 
Ahmo: Valiahi Muhtaro işi biliyor. 
Mıho: Adamın dedesi, babası, sülalcsi muhtar. O 

bilmesin de kim bilsin? 
K uro: Cami için yer bulmak lazım Muhtaro. 
Muhıaro: Bulacağız. 

Hel o: Beni korucu olarak yaz Muhtaro. 
Muhtaro: (Göz ederek) Derdinizi görüşme günleri 

dile getirin. 
llelo: C\ e görüşü? 
Sıl o: Muhtaro"yla görüşme isteyenler. hafta sonu

nu bekleyecekler. 
Ahmo: Valiahi ben de korucu olacağım. 
He no: Hepimiz olalım ... Hem vuralım, hem para 

alalım. 

Mıbo: Ne kadar veriyorlar? 
Ale: Durun sorayım ... (Sıloya) Ulan sana ne ka

dar para verecekler? 
Sılo: Ben memleket için yapmışım. Para için de

gil. 
Ale: Onu anladık oğlum. sana ne kadar verecekler 

dedim? 
Sılo: Vallahı bilınıyorum Ale ... 
Ale: ller şeyde oldugu gibi. onu da mı baban bili-

yor? 
Sılo: lle vallahi. 
\fuhtaro: Haydi herkes işine. 
llılafo: Milletin işi mi var? 

\tuhtaro: Yoktu ama oldu ... "' 
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Dive werger ji zimane resen he kirin 

ZANA fARQİNl 

Werger u wergerandina berheman. tişteki gelek 

giring e ku ez hewce pe nabinim dur u direj li ser ve 

yeke rawest im. j i b er ku girin~,ıiya vi kare kevn c diro 

ki ye ku edi wı::ki zanisteke te pejirandin ji zü de hati

ye peyrtandin ü selmandin. İcar bi xwe derd ü xema 

min. ne behskirina pewistiya vi ka ri ye. Lo ma ji ez di.x 

wazim çarçoveya nivisa xwe bidim xuyakirin ii qet ne

be çend tiştan li ser ve mijara giring hibe jim. 

Bi saya wergere, ne tene mirov ji weje, çand, huner 

fı hwd. yen netewe rı gelen cuda agahdar dibe. her wi

ha di gelek waran de ji mirov xwe roni d ike. Der bare 

hest ü nest, helwest ü rawest, hizir il raman, bir il ba

weri. dab il nerit. eihana derüni. nirxdarazi ii ji gelek 

tişten din de ji, yen gel u civaken cuda. dibe xwedl za

nln f.ı aso f.ı bergehen mırov firehtir dibin. 

}i aliye zimen ve ji, deriyen nil li her 7.imane mirov 

vedibin. Şayes (teswir), tegih. qalih. awa f.ı riyen vego

tine, heza fikirine. heza vegotine. heza nigaşe (xeyale) 

il tişten wisan li mirov Q zimen 7ede dibin. Mirov ji. 

zirnan ji. ji vi al iyi ve zengintir dibin. Bi gotineke kin fl 

kurt. wcrger dike ku mirov hem bi kapasite ii heza zi 

man e xwe bihise hem ji dike ku mirov j i cihan en din 

agahdar hibe. Herwiha derfet ii imkan li her zimanen 

mirov vedihin u ev yck dike ku zirnan bi peş hikeve, 

geş ü x:weş hibe. 

Çawan min li jore ji amaje pe kir, mebesta min ne 

giringiya wergere ye. Her wisan, ez nabejim ku her

hemen ben wergerandin dive x·wedi kal1teyeke wejeyi, 

huneri u nizanim çi bin. Ez hi xwe aligire wergerandi 

na her cure berhemi me. Ji bo kurdi ez ve yeke pir gi

ring dibTnim. Ji herhemen ku xwedi wesfcn hunerl f.ı 

edebi ne heta bi yen poptler. pewist diliinim ku ew li 

kurd'i ben wergerandin da ew ji bi ker ben ku kurdi di 

her wari de be bikaranin, bikemile, bi edile f.ı xurt hibe. 

Pişti van çend hevoken j i bo destpeke, icar ez bem 

ser me best u al aza xwe ya himi. Rihet 14 sal bere. "ex

ta ku eı Cerinendeye Gişti ye Weşane ye Welatc Me 

bum. niviskareki me ye li Ewropaye. bi riya telefone 

tewqeyek (peşniyazek) li min kir. Ji min xwest ku di 

çarçoveya projeyeke de ji wan re herhemen klasik en 

wejeyi wergerinim kurdi (kurmanci). Min je re got ku 

ez ji tirkipeve bi zirnaneki din nizanimil tişte ku eı 

fem dikim ji. mebesta te wergera herhemen bi zi

ma ne n din e. Gote min ku bel e wisan e Q xem nake 'Tu 
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dikari ji tirk! wergerini. · Min teklifa wi qebf.ıl nekir il 

min je re hi cşkerahi got ku di ve herhem ji zimanen 

resen ben wergerandin. 

Bitaybeti ji w e deme bi virve. ev mijar her di roje

va min de ma. Çendi min li ser ve rewşe nenivisandi

be ji, di sohbet ü mijiilahiyen :xwe de min ev yek aniye 

zimen. Ez her li ser ve fikira xwe me u helwesta min jl 

neguheriye. berdewam e. 

W an salan u bere ji. nemaze li Ewropaye bin her

hemen klasik en wejeyi. ne ji zimanen resen, li kurdi 

dihatin wcrgerandin u min bi xwe jt ca ra peşin hin ji 

wan herhernan bi kurdi xwendin. Ji ber ku ew niha ne 

li her desten min in Q naxwazim şaşiye bikim. ez de 

naven wan li vir di yar nekim. 

Ev yek, ango wergera herhernan a ne ji zimane re

sen. tim di biramin de bU u min doo' est ku biniviseke 

ez bale bi kişinim serve rewşa hane ya ku ez pe neqayil 

biim. Pişti ku di van sal en dawl de, nemaze li Stenbole 

ji nav wcşanxaneyen kurdan j'i hi n herhemen werge

randı yen bi kurdi hatin weşandin ku hema bibeje 

xwedi hernan rewşe ne. min nekari xwe ragirim ü dax

waza mina ni visina li ser ve mijare ıedetir bu. 
Di piraniya van herhernan de nebatiye diyarkirin 

ku be c w ji ki jan zimani li kurdi hatine wergerandin. 

jixwe ji aliye weşangeriye ve. bi ya min, ev kemasi

yeke m ez i n e. Di vi ya ku bihata xuyakirin. Eger 

werger ji bir kiriMya ji pewist bü J...'U weşiner (edi

ror) ev kemasi bidita, ew sererast bikira fı di kunye

ya kitebe de ji bi da diyarkirin. Li vir min dive ku ez 

dehn il bale bikişinim ser xaleke giring a din jt. H in 

weşanxane ne te de, hi pirani weşiner hema biheje 

beyi ku dest li vek1t a (rastnivisa) ni viskar an jt 

werger bigerinin. herheme çap di kin. Qet nebe ew ji 

aliye sererastkirina zimen ve bi erk fı peywira :xwe 

ranahin f.ı herpirsiya xwe naynin cih. 

ji bo ve dabaşe. ez nave çend herhemen wergeran

di bidim ku ne li derve. le li Stenhole derçüne: Qaqli

baz a Richard Bach ( werger Osman Ozçelik) , Kalemer ü 

Behr a Ernest llemingway (werger AzadAvci). DonKi

şota Cervantes (werger Serdar Roşan). islam ü Ewropa 

a Ingmar Karlsson (wergerZeynelabidin Zinar), Giha

na Soft a jostein Caarder (werger Ahmet Gegez). 

Wergeren van herhernan eşkere ne kirine be wan ji ki

jan zimani werger kiriye. Ne di nasnameyen pirtüke 
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de ne ji di peşgotinen wan de. der bare ve xale de tu 
daxuyani ii zanyari nin e. 

A rast ji bo ve mijare ez neketim nav keftülefteke 
dur u direj u min lekolineke taybet j1 n eki r. Ev. en li 
ber desten min bUn ı1 min bi wan dizan1. Heta hin 
wergeran beyi ku di nasnameya (kunyeya) kitebe de 
diyar bikin. di peşgotina xwe de eşkere kiribu ku wan 
di dema wergere de ji du zimanan sud wergirtiye. Mi
nak: Sako ya Gogol ku Cenıll Oguz ji tirki ii ingilizi 
wergerandiye kurdt. HerwihaAli Karadeniz ku KelUe Q, 

Dimne ya Beydaha wergerandiye kurdi, ten e di peşeke 
dide zanin ku wi ji nusxeya tirki ii ya erebi istifade ki-
riye. 

Rexneya min hem li 
wan kesane ku ji zimane 
resen wergere nakin 
hem ji disan li wergeran 
e ku nadin zanin be wan 
ji kijan zimani herhem 
wergerandiye. her wiha 
li weşineran e ku ve 
kemasiye yan nabinin 
an ji xem naxwin ku bi 
erka xwe rabin u ji aliye 
hewcedariyen weşanka

riye ve bi berpirsi tev bi
gerin. 

Ez bem ser sedema 
ku ez li diji ve yeke me. 
Weki ji sernave gotara min j1 diyar c. kakile mijara 
min ev e: Di ve herhem ji zimanen xwe yen resen (ori
jinal) ben wergerandin. Ne ku mirov rabe berheme ji 
zirnan e lewergerandi wergerine ser zirnan e xwe. Çim
ki em dizani n ku helwest u ramanen wergeran ji ji b ev 
cuda ne. Werger bi xwe ji, di çaxa wergere de tiştinan 
ji xwe li wergere zede dike u heta ew hevpare (şirike) 
nivtskar bi xwe ye ji. Werger bi kijan azina (metoda) 
wergeri tev bigere ji. xv<edi kijan raman ü baweriye be 
ji, bi ya min her werger leaninek (adaptasyonck) e. 
Nemaze biwej, gotinen peşiyan ii hin qalib ii awayen 
vegotine na yen wergerandin, b erginden wan en dizi 
m ane lewerger de ten tercihkirin ku ev ye k ji edi li go 
ri behremendiya (qabiliyeta) werger pek te. Loma te 
gotin ku werger hevpare niviskar e. De tcar bifikirin 
be wergera wergere de çi qas nezi resenatiya berheme 
be!.. 

Li ser wergeran jipedi vi bi gotina çe nd goti nan di
binim, te dive ku ew weı·gcre ji zimane resen ji bikin. 
Pewtst e mirov asta zimanen wan yen jewerger Cı 

lewerger, ware wan e pisporiye. behremendiya (qabi 
liyeta) wan. tegihiştina wan a ji berbeme ü her weki 

din ji li her çavan bigire. Serdestiya wan a her du zi
manan. qet nebe ya zimane lewerger dive ku xuya fı 
berbiçav be, xwedi tecrübe be. H eta weşiner fı weşan

xane jt di ve mijare de xwedi rol in. Ew hemu peker u 
faktor in ku bandor li serkeftibfın an ji neserkeftibü 
na wergere dikin. 

Weki prensib. dive ku werger ji zimane resen. ji 
zimane esli be kirin. Le weki awarte, ji bo zimanen 
zede nayen zanin ı1 ku wergere we kem in, mirov dika
re li deri ve rezikı1 qaydeye bim1ne. Em bifikirin ku bi 
pirani ü bi awayekl gişti kurden xwende du zimani ne 
fı bi kurdi u tirki, bi kurdi fı erebi. bi kurdi ı1 farisl, bi 

kurdi ü ermeni:lrusi di
zanin, icar yen sezimani 
ii nizanim çend ıimani 
em deynin aliyeki. Loma 
bi hesani em dikarin 
bibejin ku tera xwe 
kurden şareza hene ku ji 
bill van zimanen navbo
ri. dikarin ji ingilizt 
fransizi, spanyoli. alma
ni, s wed i ii weki din, her 
heman li kurdi wergeri
nin. Gavaji zimane oriji
nal. ji zimane peşin e 
berbeme werger be ki
rin, ew de werger bin 
behtir nezt esle xwe be, 

bem ji xwedi tehm ü çejeke xweştir be. 
Ez bi xwe xwedi we hizir fı baweriyc me ku her wer

ger tiştek ji esle berheme dibe. Belki mirov karibe 
bibeje ku tu werger cihe esle xwe nagire. Le dtsan ji 
kirina wergere tişteki hewce ye ku mirov nik:are te bi 
bihure. Behremend1, pispori u tecrubeya werger, 
bandor ü hikariyeke ereni li wergere dilin. 

Der h eqe vedabaş fı mijarc de weki encam, rama
na min ev e: Dive ku werger ji zimane resen be kirin, 
ji lewre wergera wergerc berheme ji resenatiya we dCı.r 
dixe. ller werger li go ri Jeraseta xwe, li go ri tegihtştin 
ii behremendiya xwe. li gori tecrubeya xwe nezt her
berna 1.."11 de were wergerandin, dibe ı1 di çaxa wergere 
de ji tiştinan ji :xwe li herberna te wergerandin zede di
kc. Berheme hinek adapteyi zimant~ X\ve dike ü bi vi 
awayi dibe şirike nivtskar. Lo ma ji ez ne aligire werge
ra wergere me. 

Weşanxane ı1 w eş iner jt di ve tam bi erka X\Ve rab i n. 
Pewist e ku pivaneyen weşangeriye bi cih bini n, agahi 
Cı zanyariyen der bare berheme de ji bekemasi di kun
yeye dediyar bi kin. Ev ji mafe xwiner e ku bizane her
hem ji kijan zimani hatiye wergerandin. ~ 
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Fukaralıktan mayın tarlasına uzanan kimlik 

KAÇAKÇI 

WEJJAB TILERMEN 

Yıllar önce döşenir mayınl ar. Türkiye -Suriye sı

nırı boyunca ... Yaklaşık beş yüz metre genişliğinde ve 

yedi yüz i-ilometre uzunluğundaki devasa. mümbit 

coğrafyaya ... Tam elli beş yıldı r buğday, arpa, merci

mek, pamuk ve ınısır yerine sadece ölüm biçildi. bu 

ölüm tarlalarından. Ama yıllarca birçok insan için 

ekmek kapısı da oldu. mayın tarla lan ... Sınırın bu ta 

rafında n tti tü n. hayvan göttirdüler; '" karşıdan ~da çay, 

kahve ve sigara yapragı getirdiler. Ve ölüm. bazen 

mayın tarlasının içinde, bazen de pusuda bekleyen 

sınır nöbetçi lerinin kurşunlan ile yakaladı onları ... 

Bir zamanlar yiğitliklerini yedi düvele haykırmak 

için hasımiarına meydan okuyan ve düşmandan 

aman dilerne hakkı bulunmayan" -yaka landığı yerde 

öldürülen- Kürt Egitleri"nin (Yiğit) rakiplerini 

·· trad-a •• davet edip. cirit attıkları o dümdüz ovada 

kıvrıla kıvrıla uzanan ve ilk gördüğü anda insanın içi-

48 "l troı 

ne ürperti veren o soğuk yüzlü mayın tarlalan. tarihi 

"ipek yolu '" boyunca uzanır. Daire biçimindeki - bir 

otun içine gizlenmiş ve biraz sonra yanından geçecek 

fareyi yakalamak üzere teyakkuz halinde bekleyen 

sinsi bir yı lanın durumunu andıran- mayın l arın. 

içinde gömülü oldugu tarlaların sessizliği adeta ölüm 

kokusu yayar etrafa. 

M e r h a m et mayına kalnuşsa ... 

Anlatılacak çok insan hikayeleri vard ır. mayın 

tarlalarının. Dili olsa da bir itiraf etse, kaç gencecik 

gelini dul bıraktığını. "ekmek kapısı ·· diye çaresizlik

ten kendini mayınların insafına b ırakan, açlıktan 

nefes i kokan kaç gaı·ibanın can ı nı aldığını... K.nut 

Hamsun: "'İnsan aç kalmaya görsün. inançlarını bile 

yer·· der. Evet. insanlar. ya inançlarını yiyip bu "'ben

likyaralanması'"nı göze almak ya da kendilerini ölüm 
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tarlalannın merhametine bırakmak arasında bir ter
cih yapmak zorunda idiler. Çünkü yoksulluk böyle 
buyuruyordu sınır boyu ahalisine ... 

Anlatır bizimkiler: Bir gün sabah kalkarlar ve gö
rürler ki bir köpeğln a~ında. bir gencin kopuk kolu. 
kolunda baglı duran saati ile. Dehşete düşülmesi ge 
reken bu durum karşısında pek de heyecanlanmaz 
köylüler. Ne de olsa alışkanlıklar ülfet peyda eder 
insanda! Meğer mayın tarlasını geçmeye çalışan ka 
çakçılardau birinin şansı pek yaver gitmemiş ve yıl
lardır sabırla avını bekleyen mayın, ayağının altında 
patlamış. Ölmüş oracıkta. Günlerce kimsenin habe 
ri olmamış. ta ki köpek kopardığı kollarından birini 
köye getirene dek ... 

Sınır köylerinde yaşayan insanların hayatında. 
kaçakçılık yıllarından kalma iıler vardır. Sınudaki 
her köyde bir mayın gazisine rastlamak mümkün. 
Köyün birinde, birinin sağ diğerinin 
de sol ayagı kopuk iki emektar kaçakçı 
vardı. Çogu defa acı ile ironi iç içe ya
şanır. İnsanlar yaşadıkları acılardan 
da eglenilccck bir şeyler çıkarmasını 
bilınişler. Köylüler bunlara alaJ(!) ve
rir: "Birinizin sag. dıgerinizın de sol 
ayagı yok. Ortaklaşa bir çift ayakkabı 
alın. fkınıze de yeter. hem de ekonomik 
olur! .. 

Sahipsiz Seydo 

Kaçakçı la rı bekleyen tek tehlike ma
yın tarlaları mı dersiniz. Ya na.mı diger 
~sınır muhafızları" ... Batı'nın büyük 
kentlerinin ''naıik'' orta.mlarından. va 

tani görevlerini yapmak üzere kopup 
gelmiş ve şehir hayatının insana güven veren ışıklı or
tamı ve kalabalığından uzak. gece yarısı çöl ün oı1.ası nda 
zifiri kara.ııhl.-ta nöbet bekleyen ve yüreği ağzında, bir 
tavşanm hışırtısına bile, "kimsiıı? .. demeden, elindeki 
C 3'ün tetiğlne asılan sınır muhafızları. .. Kaçakçılar ile 
askerler arasında dakikalarca süren müsademeler, ya
zın bagucu sıcaklarında dan1da yatan köylüler için tam 
biı" eglencelik gibiydi; bir kaza kurşununa kurban git
memek için çogu defa damdan inmek zorunda kalsalar 
da. Kayan yıldızları anduan havada uçuşan işaret mer
rnileri ise en çok biz çocuklar için heyecan vericiydi. 

Aileınize ait arazinin içinden geçen tren yolunun 
hemen birişiğinde bir mezar var. Öylesine. tek başı
na bir mezar ... Koskoca ovanın içinde tek başına du 
ran bu mezarın da bir hikayesi var elbet. Yıllar önce 
sınıra uzak bir köyde oturan Seydo adındaki genç. ev
lenmek üzere bir kız ister. Kız tarafı Seydo 'ya evet 

der. Seydo bu habere seviniı' ancak. evWik için yeter
li parası yoktur. Bunun üzerine. Türkiye'den tütün 
götürüp. Suriye tarafından da çay getirmek suretiyle 
dügün masraflarını denkleştirmeyi geçirir kafasın
dan ve bir gece ayakları onu maym tarialarma dogru 
sürükler. Daha sınırın bu tarafında ikenpusuyaya ka 
lanır ve öldt.ırülür. Ancak yörenin yeriisi olmayan ve 
uzak bir diyarda n gelen Seydo 'yu kimseler sahiplcn 
mez. Sonra oracıga, demiryolunun kenarına kazılan 
bir çukurun içine gömerler, usulca. Bayramlarda de
miryolu bekçileri. mezarına bayram şekeri bırakırdı. 
bi7 çocuklar da gider şekerleri toplardık. Ve anlaş ı
lan. şeker toplamak için giden biz çocuklardan başka 
Seydo'nun mezarını ziyaret eden başka kimse olmaz
dı. 

Mihemede Pire -ki, Ahmet !cil, Si'ido. Salibe 
Ileme. Şex Xidir, Xelefe Bire Caso gibi yörenin meş 

hur kaçakçılarından biriydi- ve dört arkadaşı da, 
Scydo gibi. yüzlerce yoksulluk kurbanlarındandı. Su 
riye'den. hangi umutlarla getirdikleri bilinmeyen çay 
dolu çuvallar. beş kaçakçının sıı-tında hala baglı du 
ruyordu. vuroldukları yerde. Ama onların cesetlerini 
sahiplenen aileleri vardı hiç olmazsa: kimsesiz, sa
hipsiz mezarında yatan Seydo'dan daha şanslıydılar 
yine de!~ 

DI Pt\ OTLAR: 

• Aşir~t k;l\·galarında es ır alınan kışılerın can b'llvenlif,rı saglanır 

dı. Ancak Egitlerin "esir hukuku"ndanyararlanma haklanyok 

tu. Vakalandıkları an olduıtıhırdu . Onun ıçinEgitler son nefe 

sine kadar savaşırlardı. 

•• Es.kıden. a~ıret kavgalarında, gruplar kavgaya nıtuşmadan önre 

her iiJ tarafın "Egit .. leri birbirlerini meydana. bire bir kavgaya 

davet ederlerdi. Kavganın yapıldıg:ı bu alana "trad .. df>ni r. 
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Di rewşenhuniye de Tesira Zerdeşti u 

~ Beşansiya Kurda' 

FEHYM I ŞiK 

Beri ku em her bi rewşenbUniye de biçin . dive 

em li bingeha rewşenbfıniye, ango di bingeha za
nin fı nivise de gereki biçtık bilin u dure ben te

sira Zerdeşti ye. 
Weki te zani n gelek lekolinvan 

bingeha rewşenbfıniye u nivise pek ve 

bikar linin. Le tişte diyar ew e ku 
mirov nikare bejenivis tena sere 
xwe bingeba rewşenbüniye ye. 
Mirov bi awayeki gişti le binere di-
bine ku berı niv'ise ji di ware zanine de. an
go di ware peşketine de bi gor pewistiyen we deme 

hin gav hatine avetin. Ev gaven peşketine ku begtı

man bingeha ı.v1 pewisti ye. mirov dikare weki rew

şenbüniye ji binirxine. Her wiha ditina oivise bi xwe 
ji diyar dike ku ne bi helwesteki zanyari be ji, beri di

tina oivise ji di riya zanin ü rewşenbüne de kedeki in

sananheye. 
Ev gengeşiyeki gelek kevin e: Ango niv'ise zanin 

afirandiye, yan ji zanine Ilivis afirandiye. Ev her du 

nerin çiqas giredayı h ev binji dive be dltin ku yen 'l.a

nine ji ü nivise ji afirandiye. pewisti yan ji mirov di

kare beje ku ?rewşenbüni? bi xwe ye. Bi hesteki beri 

baş ji mirov dikare bej e I.."U pewisti zanine, zanin ji ji 
hacetan bigre heta nivise, gelek tiştan afirandiye. 

Bele, ye ji ditina nivise re j'i büye sedem. pewisti bi 

xwe ye. Her wiha çekirina hacetan de ji te ditin ku 
pewisti re li her gelek tiştan vekiriye. Em li vir dika

rin tesbita pewistiye. weki zanin ü rewşenbüniya we 
deme ji şirove bikin. 

i visen Ewi l : Tableten Surneri 

j i bo cara peşi ya karanina nivise gele k tişt ten e 

got in. Le te zanin ku nivis, ewil 3500 sal Beri Zayıne, 
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bi riya hi n sembolü dengan ve ji ali Surneriyan ve 

hatiye karanin. Nivise ku surneriyan bikaraniye, 

pişt re akadt elami, asuri u urartuyan ji bi hin gu-

herandinan di tableten xwe de xebitandine. 

Misiri yan. Ber'l Zayine 31 OO?i de. ideog

rafen Surneriyan peşvebirin ü nivisa hiyerog-

ranin. 

senibol O dengen ku misiri bikar
dianiyan her çiqas ji ya surneri
yan peşketi be ji. ew he ji derbasi 

elilbayek1 nebübun. ivisen xwe li ser 
tableten ku ji keviran pekbati dinivisandin. 

Beri Zayille 2500?an de nivisen xwe li ser pelen ku je 

re digotin pa pirus nivlsandi n. 
Nivis, bi peşketina pewisti O zanine ve elifbaya 

xwe ji dit. Her qewm. her el ü eş!r. her şaristani aifa

beya xwe bi sembol en xwe ve pek ani u derd fı elemen 
xwe, kef u şahiyen xwe bi van sembolan ve li ser papi

rüsan. li ser tableten kevir nivisandin. 

Tesira Zerdeşt ft Avesta 

Te zantn ku her zirnan li ser bingeha xwe. li ser 

deng fı rengen xwe ye tayben peş ve çuyi fı di qada za

nin fı rcwşenbfı.ne de c iye xwe girtiye. İro gelek leko 

linvan pe qani ne ku ye ji zimane kurdi re büye bin

geh , Zend Avestaya Zerdeşt e. Bi ve nerine mirov di

kare Zend Avesta Cı. felsefeya Zerdeşt, weki bingeha 

rewşenbuniya kurdan jt binirx!ne. 
Zend -Avesta, an j'l Avesta, pirtüka piroz a baweri

ya Zerdeşti ye. Zerdeştı:, oleki heremi ye. Damezri

nere ve baweriye. Zerdeşt pexember e. Her çiqas hin 
nerineo cuda hebin ji bi gor piraniya zanist ü lekoli

neran, Zerdeşt, 600 sal beri zayıne, li herema ku gele 

Ari le dijin de jiya ye. Avestaye pirttıka piroz a ve ole. 

ji ali Zerdcşt pexeniber ve hatiye nivisandin. 
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Avesta. ji 21 beşen kurt pek te. 
Bi tevayi fi heıar bend e. Bi hel
bestlô hatiye nivisandin. ji van be
şan tene 3 beş tro di deste lekoli
neran de mewcud in. Ji bill ev se 
beşen ku bi nave Yas na, Wisparad u 
W endidad te zanin, beşen din di 
dema İskendere Mezin de hatine 
windakirin. Ferohare ku nave xwe 
ji meleki parezger. ango ji Fravaşi 
girtiye, sembola Zerdeştl ye. 

Di navbera çar pirtUken piroz 
en olen mezin u nerin u felsefeya 
Zerdeşti de gel ek tişten ku dişibi
hin hev u du hene. Zerdeşt pexem
ber di fetsefa };we de. dinerin (ı ha 
weriya ;\"ve de. ji xwe re mirov bin
geh girtiye. Li hemberi xirabi başi. 
li hemberi tariti ronahi. li hemberi 
dijwari ji aşbıln u lihevkirin bijartiye. Ji bo rizani ji 
ho le rabe. wesiyet li muriden xwe kirine. ~irov ku bi 
van nerinan çav li Zerdeşti b ike dibine k"ll n erin u fe!
sefeya ku Zerdeşt pexember di Avestaye de parastiye. 
her wiha dişihibe nerinen piroz ku di çar pirtfiken 
Xwedayi de ji derketine peş. 

Zerdeşt pexcmber di dema persiyan de, U hakure 
rojavaye welata persan de. ango axen ku kurden ewi 
lin le jiyane. jiya ye. Se kUr u se keçen wi hebune. 
N av e hevjina wi, de u have wi u nave kUr u kcçen w i ji 
te ıanin. E w jiyana ).'WC, di heşa sezdemin a Avestaye 
de, ango di Spina Nask:i de nivisandiye. 

Bawermenden Zerdeşti wisa pe hawer in ku, ew di 
sih saliya xwe de ji ali Ahura Mazdaye ve hatiye piro
ıandin. Pişti' ku hatiye pi'rozan
din ye ewil baweri pe alline jl 
hevjina wi H evi, keçen wi Freni, 
Pf.ırikfista Cı Triti; küre n w i W as
tar, U ruvat N ara u Haware Çiş 

ra Cı biraziye wi Madyoimang e. 
Di baweriya Zerdeşti de başi 

u xirabi her dem li nav h ev di
jin. Le di navbera başi u xirahi 
de, tariti Cı ronahi de her dem 
şereki heye. 1\iwenere başi u 
ronahiye Alıura Mazda ye; ye 
niweneriya xirabi Cı tariliye dike 
ji. Ehriman e. Le tiştek xwe bi 
eşkereyi dide xuyakirin ji ew e 
ku, başi Cı xirabi her çiqas bi hev 
re di nav şer de bin ji. ew dizike 
yekmakeki de dijin. Başi fıxira-

bi hev ıi dü. di zike yek makeki de 
mezin dilin. 

Kurd ii beşansiya wan 

Baweriya Zerdeşti ji biJi ku 
bandora xwe li nertn ü ramyaren 
kurdan ü zimane kurdt bike. gelek 
salen direj li ser felsefa cı olperes
tiya hererne ji tesira xwe kiriye. Pi
raniya gelen Ari. heta ku xwe bi 
ol en din ve giı·c dane pirani bi fe! 
sefe Cı ola Zerdeşt pexemhere ve, 
zanin Cı rewşenbuna xwe peşve bi
rine. Wisa te ditin ku kurd ji paı·a 
xwe ji ve yeke girtine. Mirandinen 
kevnare yen kurdan bingeha xwe 
hema beje bi tevayi ji ve felsefeya 
ku me qal kir. ango ji felsefeya Zer-
deşte digre. Le beşansı ü beqidü

ıniya kurdan, her ku çüye l."Urdan li hemher gelen din 
en hererne behez kiriye. 

Di nerineo lekolineren Avestaye de ji W dilin ku 
di navbera zimane Avesta u kurdiye de bingcheki qa
im heye. Bi taybeti di navbera zaravaya zazaki u zi 
man e Avesta de nezikbuneki te ditin. Ji her ve yekc ye 
ku gele k lekolinvan fı zimanas. zazaki weki prokurdi. 
ango weki bingeha kurdi fı bemü zaravayen kurdi di
din nasin. Zimane kurdi. zirnaneki Hind ıi Ewropi ye. 
Kurdi. di ve beşa Hind ü Ewropi de ji di nav şaxen zi
manen İranide eihe xwe girtiye. Te ıantn k"U Avesta. 
bingeha hernCı zimanen şaxen İrani ye. Zimane kurdi' 
ji ji ve yeke bepar nin e. U li hemher zimanen din. 

weki me li jor ji behs kir beqi 
dümi u ?beşansiyeki? kurdan 
heye ku heta niha ji tesira xwe li 
wan dike. 

Zirnan ıi gelen xwedi dewlet 
en ku li herema kurd le dijin de 
serdestbün. bi sedsalan bando 
reki mezin li ser kurdan u zi 
mane wan danane. 100 ıso 
salen dumahi. bi taybeti ji pişti 
damezrandina Koroara Tirki 
yeye. gelek belge fı klasiken kur 
dan yan hatine veşartin, yan ji 
hatine windakirin. Ev 'beşansi 
yeki? mezin e fı tesireki nehaş ji 
li kurdan kiriye. Her wiha di 
rewşenbfuıiya kurdan de ji paş 
demayineki mezin pekaniye. 

100-150 salen dümahi, di 
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warc zanisti Cı pcşketine de salen heri giring in . Her 

wiha ev salen hane, d i netewebüyin u n eteweperweri 

de ji tesirekimezin li gelen hererne kiriye. Kurd di ve 

deme de betifaq u bedewlet in . j i he r ve her ku d iç in 
zedetir di bin bandora çand Cı zimanen dewleti de di 

mini n ü tesira bişaftinen demi ji wan ji best ii serd es

tiyen neteweyi dür dixe. Ev yek di rewşenhuna kurdan 

de ji bi awayeki neyini xwe d ide xuyakirin. 

Ev babete ki dür ü direj e. 'Di ve tesira van ı 0 0 - ıso 

salen dumahiye bi awayek1 rek ü pek, bi awayeki aka

demik be nirxandin. llegüman. rewşenhuna kurdan 

ku van 100- l 5 0 sal en dü mahiye. bi taybeti ji 80 sal en 
dümalıiye her çiqas di bin bandora çand Cı zimanen 

serdest de be ji. d isa ji xwe afirandiye ü li h emberi he
mi zori xwc pcı? ve ji biriye. U diyaı· e ku ev yek teri 

ı . .-ıı rdan nekiriye. Di gelek wari de ji gelen h ere rne paş 

ve mane. 

Qet şi k nin e ku kurdan di 80 sal en dümahi de zerte

ki mezin xwarine. Ev L.ext ji encax bi xebaten akademik il 

bi helwesten zanyari ji hole radibe. Niha ev derfet li ber 

kw·dan he ye. Pcşketinen saziyen kurda n . ezmCınen aka

demisyen. rewşenhir ü siyasetmedaran. bes ku kurd bi 

hev re bitifaqb in . dikare ev r iya li her leurdan veke Q ew 

mesafeya ku navbere de çebüye. ji hole rakc. ~ 
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NUSAYBiN'İN GÜLLERİ, SlNlRlN SORGÜLLERİ - 4 

"Kirveyi.z, kardeşiz. kanla bağLıyız 
Karşıyaka köyleri, obalanyla 
Kız alıp vennişiz yüzp.llar boyu. 
Komşuyuz yakayakaya 
Birbirine kanşır tavuklarımız 
Bilmezlikten değil. 
Fıkara lıktan 

Pasaporta ısınmamış içimiz 
Budur katlimize sebep suçumuz. 
Gayrı eşkı:raya çıkar adımız 

Kaçakçıya 

Soyguncu :ra 
Ha)'lna ..... 

Ahnıed Arıf 

Nusaybin deyince kuşkusuz akla ilk gelen şeyl er

den biri de savaş. Yıllardır sürüp giden korkunç sa
vaş ... Bütün bölge illerinde oldugu gibi Nusaybin'de 
de hissediliyor savaşın ağırlı ğı; evlere, sokaklara. 
yollara sinmiş kokusu. usaybin' de her evde en az bir 
ölü var. En az bir. Geçmişten geleceğe taşınan yaşam 

öğelerinden biri de savaşın ta kendisi. 

Sınır da bunu pekiştiren hatlardan biri. Dikenli 
tellerinin baskısı, askerlerin bir kat fazla ağırlığı. 

mayınlar ... Savaş orada, sınırı koruma amacını da ta
şıyor aynı zamanda. Yeni bir sınıra karşı. mevcut sı
nırı korumayı! Kimsenin ağzından çıkmasa da bu 
''yeni bir sınır" lafı, hazırda var olan sınırın eziyetini 
fazlasıyla çekiyor bura insanı. 

Bütün alışılmışlığına ragmen sınıra ve savaşa. her 
yerde belli ediyor bunlar kendini. Nusaybin'e ilkvar
dığımız günlerde sınır ve savaşa dair anlatı l an ilk hi
kaye de, üç kadının ortaklaşan kaderini anlatıyordu. 

Aynı sınırın dibi. aynı mayın 

Üçü de Suriyeli gelinlerdi. N usaybin.dc eğer Suri
yeli gelinler birbirlerine yakın oturuyorlarsa, mutla 
ka bir ilişki geliştiriyorlar. Uyum zorlugunu. bir ara
da tutunarak geçiştirmeye çalışıyorlar. Hatta bir der
nek kurma girişimleri bile var. Biz usaybin'deyken 
bu girişimin toplantıları sürüyordu. 

Nusaybin'deki son günümü bu kadınlara ayır
makla doğru bir karar vermiştim. Evlerine doğru yo
la koyulduk 
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SorgüL 55 yaşındaymış . 37 yıldır evli. O. köyden 

geçerken sınır. pasaport falan yokmuş. öyle serbest 

geçiyorlarmış. Sekiz çocuk annesi. Suriye'den iki ka

dınJa birlikte gelrniı;;ler. 

Bir gün, üç kadın birlikte taziyeye gitmişler. Bir

den bir patlama sesi gelmiş. Çocuklar alullarına gel

miş ilk önce. sokakta oynar bıraknıışlar. Sonra taziye 

evine gelip. üç kadını da çagırmış birileri. 

Nusaybin'de sınır ile evler arasında ancak bir 

arabanıngeçebileceğigenişlikte biryol var. Yolun di 

binde ilk dikenli tel başlıyor. yani sınır ve mayınlı 

alan. Sorgül'ü. ~Eve misafir geldi~ diye çagırmışlar 

ama o korkmuş yine de. Endişelenrniş. 

Eve geldiğinde kalabalıgı görmüş. Polisler. hatta 

Mardin 'den gelenler bile varmış. Diger kadınları tel-

lerin arasına almışlar ama Sorgül'ü almamışlar. Sor 

gül. onu hasta oldugu için almadıklarını dı.işünmüş. 

Halbuki en fazla yaralanan onun çocuguymuş. 

Yaklaşık 12 yıl önce olmuş olay. Sorgül iseher an

lattıgında 12 saat. 12 dakika. 12 s ani ye önce olmuş 

gibi anlatıyor. Üç Suriyeli kadının, üç Suriyeli gelinin 

üç çocugu. aynı sınırın dibinde. aynı mayının patla

masıyla can vermiş. 

"Bizim kaderimiz çocuklarımızın kaderi. Herkes 

acayip karşıladı. 'Üço de böyle, çocukları da böyle' 

dediler'' diye anlattı Sorgül. 

Bitirirken ... 

Her kadının sınırları vardır. Toplumun çizdiği o 

kalın çizgiler ya da her bir kadının çizdikleri. Onlar 
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da dikenli tellerden oluşur. O sınırlar da kadınların 

canını yakar. 
Sınırın kadınları için bu yanma, yakılına katbekat 

fazladır. Çünl.'i.i artık devrede sadece kadınlık-erkek

lik rolleri degil. çok daha fazlası: devletler. bayraklar. 

diller, kültürler. ekonomik ilişkiler ... vardır. Tam da 

bir kadın olma durumundan kaynaklı. sınırın bu ta

rafına sürüklenirler. Toprak davası için, aile davası 

için . .. Ve bir aile kurdurulup. tüm ilişkiler onun üze 

rioden şekillendiri lir . 72 yaşındaki bir erkeğin koy

nuna girmekten, erkek dünyasının kıskacında yaşa

ma devam etmeye uğraşmak, anne- baha özleminden 

ölümlere kadar birçok şey yaşanır artık. Geriye be

şikte bir bebe ve içine hapsedilen dört duvar kalır. 

Dört duvar arasına girebilen bir araştırmacı ancak ve 

ancak sesi dışarı duyurabilecek, sınırın kadınlarını 

anlatabilecek bir çıglık olabilir. 

Çaresizlikten, çokça öğrenmişlikten, ancak çö 

zümleyebilmekten çıktı bu yazı dizisi. Ben onlardan 

kad ının ne demek olduğunu öğrendim. onlar yanla 

rına gelebildiğim için teşekkür ettiler. Ben sınıra 

farklı bakmaya başladım, onlar acılarının tek ortağı 

nın artık bir tek kendileri olmamasına gülümsediler. 

Atılan her kahkahada, dökülen her gözyaşında. 

zorla veya hevesle çıkan her sözcükte sınır ve kadın 

vardı. Hem sının. hem kadını anlatıyordu. 

Ben' sınır'dan döndüm. Bunları yazdım. Yazabil

diğim kadarını. 

Şimdi koca bir teşekkür borçluyum onlara. Bana 

bu degeri verdikleri için ... ~ 
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Hunere Munzur Çemi u Romantizm 

HUD AT MORS UM BU L -----------------------

Edebiyate kurelki heme lehçeyan de her roje bi
neyna aver şino. La ez wazena ne nuşteye xo de hete 
neteweyi ra edebiyate lehçeya kirmaneki ser o çend 
ç1yan vajera. Wexto ke merdim hunere neteweyi ser o 
vindet. gani niyado ra romantizm!. tarlx. u felsefeye 
romantizmi. gani hira-hira ser o vindo. 

Mi waşt ke ne nuşteye xo de, edebiyate kirmaneki 
ra. ez romanane Munzur Çemi u hunere ey e nuştişi 
ser o vindime. Lahele ayc ra ver, eke ez derheqe me
todoloj1ya xo de taye izehetan bi di. do ri nd bo. Çunki 
ez wazena he te romantikiye ra edebiyate Munzur Çe 
mt bineyke kiritikbikime. Romantlım nuşteye mi de 
cayede hira geno. 

Weşanxaneye YJ0f ne derheqi de ki
tabode newe weşanayo. uştoxe ne kita
bi Isaiah Berlin. nameye kitabi z1 Ro
mantikliğin Kökleri (Koke Romantikiye) 
yo. Ez wazena ke no ki tab mi re ra ye bi
musno. 

Ez şena vajera ke tesire romantizmi 
fikre Ewropa ser o zaf o. Hem zi şekl da
yo ma neteweyane binan. Kefşkerdişe 
fikre romantizmi no het ra muhimiya xo 
zede ya. Isaiah Berlin vano. metode ro
mantizm1 ebe sebr metode tarixi şuxulneno. (Berlin. 
200?:39) Romantiki, derheqe heyecanan Cı netewc
yiye de nusene. Ma ne babetan edeb:iyate romantiki 
de zaf vinen:ime. 

Ma vinen:ime ke Munzur Çem zi babctane xo tarlx. 
ra geno. Romane ey tarlx.e Kurdistani ser o ye. Terte
leye Dersimi, Gülümse Ey Dersim de yeno ra ziwan. 
Koçkerdişe ma u şere kurdan fı tirkan Gula Çeme Pen·e 
de yeno ra ziwan. 

Kirmaneki de bi nameye Hotay Serra Usife Qurzki:ı:i 
yew romane serebutan (taslak roman) ye Munzur Çe
mi esto, 1992 de Weşanxaneye Roja Nu ra weşaniya
yo. Yew roman ıl bi nameye Gula Çeme Perre 200? de 
Weşanxaneye Vateyi ra weşaniyayo. Ziwane tirki de 
romane xo bineyna zede ye. N arneye romanane ey wi
na rez bene: l.Gülümse Ey Dersim (3 cildi), 2 .Ekme
ği de Yaktılar ü 3. i sya na Çagn. 

Gani ma karakteran. mekan ü demi ser o ciya-ci
ya bivindime. Miyane her çar romanan de çi ferqi 
este. inan biyarime meydan. Nuştişe Munzur Çemi 

koti ra heze xo gen o. gani ma etud b ike rime. 
Kitabo veren e kirmanckiHotaySerra Usife Qurzki

:ı:i yo. Retani ni ka htre kitabe ey forme romani de bi 
tirld nus1yay. 

Hotay Serra Usife Qurzkizi de. qisme Vateyo Veren 
de Munıur Çem wina vano: ~Ez hevi (omid) kena ke 
Jeyde ne kitabi reseno isone ma ü iye ke eywanene, par
çikede Kurdistani de heyat çutır bıyo. şari çi diyo. heqa 
d ey de bene wayireftkri. ·· (r.lO) Ne vateye ey arney bu
rend. Munıur Çem ebe romane xo Gula Çeme Perre na 
idiaya xo dewam kerda arda tiya. 

Qisme yev.ine ebe teswir kerdena rnekani dest 
pekeno. \<fa vinenime ke ma Gexi de yime. Derüdor 

ebe nameye e çemanyeno ra ıiwan. La
hele teswir beze xo paweno. Qayte ne ni
müncyi bilime: 

?Çeme Perre bine Gexı de. mıyane tir ıl 
k aşan de sere keno teber, ver keno ra ba 
şii.re- rojawani, koyan qilaşneno ra, nat ıl 
weti ser çiv dano; ge beno vindi, ge vejino: 
heto çep de Awa Temrane. heto rast de 
Çeme Hergepı keno xo virare. pil ra bi qije 
dereyan sipeno we, her çi ke şi beno gi.rd, 
beno girozin; pilesino ko ıı şuyan ro, de

vaceri ser kuwno duri. Ceviyo xorin de ge beno hira ge be
no teng: ge ser rispiye be no giran ü hedi-hedi rayir geno, 
ge beno şıp. be no xortede des ıl heşt serre, nino zaftkerde
ne. Ge beno mangaye şit dana. ge boxeyede wi.sari yo he 
reşe keno. Ge xeynwaze ya. :rirabiye çik a nezaneno. de 
rildore zora hes keno, ge pelane harandana piro. beno 
berz-beno nizm. xo kuyno noverü bover ra. dar u ber u ke
mer u kuçı jtno ra xo ver aver erzino, Depe, Qizilkılise ü 
Mazgüdi xo pey de verdano. s ifte o bi Çeme Miıuri ra ke
leye xo yewbin ro birrnene. kuwne tevirare, şone Pertage 
deresene bi Çeme Muradi. ·· (r. 7) 

Roşan Lcıgin seba hikayeye Munzur Çemi vano 
ke. ··Munzur Çe m hewne ma perune ard o ıiwan. n Na
meye hikayeya Munzur Çemi ··Hewne Newroze" bi. 
Munzur Çcm ebe ne romane xo ye neweyi ne bewni 
yan zl ne kabusi ano ra ziwan. 

Kabuse kurdan ra ez çi qest kena. taye ne zi biya
rime orte. Qehremana romane Munzur Çemi azeba bi 
nameye Gulcan a. Gulcane ne serran de ciwanede 
aıebe ya kurda. H eya te inan Kudistan de xirabe beno. 
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Eskere tirkan ne mileti nefi keno. hem zi sey e ser 

ran e verenan ca ye ıi nemusneno bi inan. N o k eye koç 

keno yeno İstanbul. Edebiyate kirmanekı de şarista

ni tay ca gene. Ko roman. zafane İstanbul de derd ü 

kule kurdan ano ra liwan. Hem teswiran de hem psi

koloji de şiyo cayede xorin . No het ra ıi romanede 

muhim o. 

Roman de kab us seni yen o pe. ez na ye zi feke yew 

qehremani ra vaci: "Sisteme tirkan sisternede nıjadpe

resı o: cinawire yo. Ginawir ki be qurban neşkino biciwi 

yo. Ti. nequrbananrayewa." (r. 493) 
Tesw1re xo zaf huşk e. Romane Munzur Çemi de 

mecaz. alegori u teşbihi 
çiyode dur! ye. Htkaya xo de ca bi ca ne hetan ra 

maçiye vinenime Iabele ne romani de caye de girs 

negeno. Mihail Şoholov u Cengiz Aytmatov behse dar 

ıl beri u kemcr:ı kene. Nuştoxi wendoxan m1yane 

hehskerdişc xo de kene vi ndi. Teber ra ye w dinya es

ta. Yew dinyaya bine new e ra yena ronayenc. Seke ti

ja newiye biviraziyo. beni. Gerek nuştox xo binimno. 

Ma wendoxi, miyane reng Cı boye de bimanime. Gani 

nuştox Homaye nuşteye xo bo. Homayede hencn ke 

xo bikişo. La azadb1yayiş u iradeye xo zi tede estbo. 

Gani xo nuşteye xo de hihelno. 

Tiyaıroye yunaniyan de her kes her çi zanitenc. 

Rind yan xirab. her çi telewe de bi. Ciwamerdiye ser o 

qisey kerdene. Derse daync mil eti. H eliyayiş çin bi. 

Xiyalode newe neşkino wendox yan zi temaşekerdo 

xan bikero teber. Roman seba propagandayi ycno 

nuştene. No heqiqet seba romane tirkan zi henen o. 

Romane Munzur Çemi de malumatroşiye kema 

siyede yan zi neweşiyede gird a. 

?Kore Vanh-i. eyni sey Koye Kel:rasıkoye de qijkek o. 

Koye Kelxasi ser o çitur ke mo re asuriyan esto. ne koyi ser 

o ki merdim e anneniyan vineno. Labele 

mor€ annenfyon sey e asunyan 
leşkeri niyo. More ınan. kilise 

JU. Wini aseno ke ne koyi na 
me-yi xo o dere ra girewto. •· (r. 8) 

Seke şima cor ra waneni. ma 

vinen:ımc ke peroye romani de zi 

qehremanodc kaJ wina zaf malu 

matroşiye keno. Her ca de flkre 

kali yan zi fikre nuştoxi yeno ra 

vere ma. Nuştox1 beni waşto ke ma 

her çekuya ey qebul bikime. 

Ziwane Munzur Çemi neri yo. 

Neri beno ptlla talım nedano . .Malu 

matroşiye tcdc zaf a. Derudor teswir 

kerdenc bende hira u xorin niya. Her 

fikre xo. hlskerdişe xo kelaxaş keno. ki 
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zirneno erzeno teber. Roman gerek mezge ma de bi 

heliyo. La o her malumati tahn dano miyane mezge 

ma. Meselaya xo 7.af huşk geno. 

Niyadayişe xo de ideolojik o. Her karaktere xo yo 

kın·d rind beno. Eye ke xayintiye kene. zafane axa ü 

beg e. Eye ke feqir e. ila ehe dafa dişmenan qan be ne. 

Tena Raybero Qop Gı1lümse Ey Dersim u isyana Çağrı 

de axa ü ;\:ulame ey kurd e. Xirabiye zi dormeye inan ra 

yen e. 

Yani ma vinenime kc niyadayişo ideolojik nuşte

na Munzur Çemi keno leng. ldeolojiyo ke her çi bikc

ro bina niyameyo u neno zi. Edebiyat de gani ruri est 

bo. Munzur Çem neşkino zCıran bikero. o bi XO zi ka 

rakterade durust o. Na durustiye zirardana nuştena 

Munzur Çe mi. 

Kitabe ihrahim Ehmedi]ana Gel ebe ziwane rapo 

ri nus1yayo. Ki tab de seke Haşim Ehmedzade zi vano. 

zafe karakleran eb e heqiqete xo. ne kc fe k e xo ra. feke 

nuştox1 ra qisey kene. a neweşiye hem Munzur Çe

mi de hem zi zafaneye nesr.nuştoxane kurdan de es ta. 

Zaf çi nuseno. No derheq de jehati yo. İlla ketari 

xi ser o kare xo balkeş o. 1\a jehatiye de wcxto ke bi 

tezkani binusiyo. Munzur Çemi zede bene lahele ka

ille ü seniniye (nitelik) kemiyena. 

Ez XO re xo ra pers kcna ke gel o Munzur Çem şiki 

no derheqe xo de leqan bikero? Her çi bi ziwanede 

cidlyet qisey ben o. Halbuki hen\ nakokiye girani mi 

yan e ma kurdan de es te ke ganl ma inan ebe ziwancde 

ironik binusime. Xo de leq kerdiş qey kem.i yo? Qcy 

sey leşkere (leşkerc kurdan) qayt keno? 

I\ o kar de, romannuştiş de ma newe yime. ne 

kemaniye ke ez nuseno heto bin de 1.af karade girs o. 

Kamcin hetan ra rind o. ma gerek inan zi binusime. 

l.Lehçeya ma u ziwane ma tebü yo ke 

dewlemend beni. Fikrkerdena ma bena 

1ede. 

2. akokiye kc dewletane dagirkeran 

miyane ma de viraşte, ma inan ebe roma 

ni miyan ra darenime we. Ma yew fikr 

kerdene de yenime yew ca. Nimuneye 

bidime: 

·· Dorüvere Koye Şeytanı de eleıvı ıl su-

nf. kumıanc kinnanci bi çekuyeda bine 

ıaıayi temixan der e. Pe ro waye ıL bi ra. 

ded ıl deıa. nas a dost, kerwa u xanı
mi ye. Kes no het rakesi çiye nevano. 

Her dı heti lehçeya yewbinf zanene. 

dine yewbini ra hunnet kene. ·· (r. 

9) 

3 - Munzur Çcm roman de 

xeyli vateyane verenan xebetneno. No 
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het ra dewlemendlyede girde 
teder a. Romanane xo ye tirk1 
de zl bandora fikrkerdena ey ser 
o kurd biyayiş esto. 

Munzur Çemi de erotizm neno 
ra ziwan. Munzur Çem etike xo ye 
feodalizmi ra acer neno. Neşldno 
yew sehneye maçkerdene teswir bi
kero. Biewnlme: 

?Ne çekuyan ra dime, beçike Elife şi 
mabene pore Mirzayr.. tede Jeteliyayr.. 
Des te mirza yi kı hina mabene çiçikane aye 
de bt. Bi o tore çime xo nişti pera.·· (r. 11 9) 

Ma edi zanenime ke erotizm bingeye 
felsefeyi de zi cayede girs geno. Mesela, 
Marki de Sade fı Eugenne Battaille. filozofe 
leşi ye. Ma htkayane Roşan Lezgini de yan zi 
romano ke Deniz Gunduz ncwe nuseno de 
erotizmi vinenime. No hct ra kemiya hlkayane kir
maneki bena vindi. 

Goreye fikre mi ra tarifkerdişe zereye rnekani de 
zi rind nenuseno. Ecli ndinyaye eşyayi psikolojiya 
merdiman fı karal."teran ano ra ziwan. Ma vincnimc 
ke romane moderni de edi yew saete de çi biyo çi 
nebiyo hurdi- hurdi yen o ra ziwan. Bi taybct eşya yi 
cayede gird gene. Nuşteyan de. bi taybet roman de. 
kin c fı kol e karakteran, yan zi. mekano ke e tede rake
wene, şine tuwalet. nan wene ma rind nevinenime. 
Tiya de ez nimf.ıneyeko baş bidime: 

? Bero viren ra ke ı·erdi ra raste-rast kewti odayeda 
qijkeke. H ete inan de uca ra çardaxe vajiyene. Ça.rdaxe de 
hire beri bt. Ninan ra yew tam hembere bere gırsı de bt. 
Peyecu musa yı ke o ber. bere kileri yo. Çı ye werdene: va 
jime ke ardi. ron-toraq. kartoli. piyaı u çiyo bin u ca der o. 
Her di bere bini hembere yewbini de b&. Yew çep yew rast 
de. 

Refan ser o qab-qecax amebt rezkerdene. Quşqaneyi. 
biroşf. tawikı, u.skira ıı bardazi; girs ıl hurdi tebax ıl çiye 
bını pero teLewe de bi. Heto çep de. bine refan de kt adir
gana sipiye ser o. viz-vize biye, lu/ıya çaydani ra pıı.xur 
vejiyene. No amene o mane ke çay arnade bi. (r. 66) 

Karaktcran e be leş i f.ı kincan yan zi ebe jest ü mi
mikane xo gerek blyere ra ıiwan. Dergiye. kilmiye. 
renge pori ameyo nuştene. Ebc çekuye standardan 
ninan nuseno. Ma seba ne .Gi nimuneyek bidime hol 
ben o: 

?Çitur k e Zerifa bibı teber. Culcane ki ca ye xo ra wuş
tibi ra. şibt ver~ pencera. kaleka perdqe tutini ra niyada
bi ke hala Piro ke Zerifa vatene. merdimede senen bi. 
Yew~de dergo qerbi Pfr. Por de ha ma hama ke tela siyaye 
nemendibt. Reng~ ri u po ri wini zidde yewbini bi ke, mer-

dimi vatene ke qaUbe vewre. cor de no ro 
parçeyede komtıi ser. Tena derg ne. xeyle ki 
qalind bı. Mabene her di berikan hama
hama ke metreye vejiyene. Her deste xo 
honde hılye. her engışta xo honde goşede 
digoşe biye. (r. 128) 

Ri pelane binan de, vajime ke ri 
pele 166 de kenek1 yewbini sen
cene. Leşane xo ser iıkr dane. No 
zi cayede mublm o. ma nezdiye 
leşa inan beni me. 

Biyayişe ma ye sosyali pero 
yene nuştene. Her het ra ı:ruı ne 
romani ra filcr genime. Wexto 
ke İstanbul de Gulcane bizi

wane XO qisey kena. kurdbiyayiş ten 
g1yede girde ano ra meydan. Ti çime inan de bena 

·· vcrga fekgonine ··. ( r. 2 l 2) 
Ne biyayişi feke Munzur Çemi ra nusiyene. Ma 

koti ra zanime? Cerebnayeni yan zi meqaleye Munzur 
Çemi zi ebe ne ziwanl nusiyay. Gani ferqe miyane zi
wane romani u meqaleyan de estbo yan ney? 

H ete teknike romansazkeredene de zaf zor neda
. no wendoxi. Dem kronolojik derhas beno. Taye cayan 
de leytmotifi viraz'iyay. Niyadayişe xo ra peyi , ca bi ca 
şuxulneno. 

Ebe narneyane karaheran nuşlox her het ra vere 
xo vineno. Surprize pili nevej1ne verniya wendoxi. 
Nameye tirkan Tarkan, Cengiz e. Ne xirab e. Miyane 
tirkan de ki nameye xo Ajda esıa . Sey nameye xo rind 
zi bena. No hal tahmode xax, çiyode betahm ano vere 
ma de nano ro. R.omane binan de z1 ne tesbite ma caye 
xo gen e. 

Edebiyate kurdan de kirmaneki zi caye xo giran
giran gena. Et heni omid keno ke sey Munıur Çemi 
leşkere edebiyate kurdki hibe zede. La bel e sey leşker 
nenuse. 

Çimey'i: 

Çem. Munzur. Gula Çeme Perre, Weşanx:aneye 
Vateyi. İstanbul 2007 

Çem. Munzur . Gülümse Ey Dersim - I. II. III. Öz
gürlük Yolu Yayınla rı istanbul2006 

Çem, Munıur. Ekmeği de Yahılar. Pencinar Ya
yınları, Kol n 1997 

Çem, Munzu r. İsyana Çagrı, Stockholm 1996 
lsaiah Berlin. Romantikliğin Kökenleri. YKY. 

İstanbul 2007 
Haşim Ehmedzade. Roman ve Ulus. Peri Yayınla

rı. Istanbul 2004 ~ 
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MASKE DÜŞERSE. • • 

SERPIL İLGÜN 

Seyfi, boyu kadar silalım dipçigi ile kafasına kal'a 

sına darbeler aldı ya gözümüzün önünde. Kral çıplak 

lı ya. Üstelik bir 23 Nisan günü olmuştu ya. Günün 

özüne uygun. bir günlügüne çocuk sever oldu çok iz 

lenen televizyonlar. gazeteler. Bir 23 Nisan parodisi 

gibiydi her şey. gülemedigimiz ... 
(0 kadar sıkışmışn ki ·terör örgülü'. Hakkari· den 

İstanhul'a bütün eylemlerde çocukları kışkıı1ıp b.-ı.ıl

lanıyordu. N e yapsın öıel harekatçı. öfkesine yenitip 

saldırıvermiş çocuğa. Yine de bir polis bunu yapma 

malıymış. Koskoca kurumıın içinden çıkıyormuş işte 

böyle çürük yumurtalar!. .) 
Zaten geregi de yapılm ı ştı ya; özel harekatçı uzak

!aştırma almıştı jet hızıyla. Paşa da hastaneye gidip 

çocugu ziyaret etmişti. Tamam işte. Geçip gitmişti ... 

FA~IZAN .. 

Geçer mi? 
Daha da vahimi Seyfi ~iyi çocukmuş" . Bir televiz

yon kanalı aynen şu cümleyle girdi habere: " ... ü.stelık 

Seyfi taş atan çocuklardan bıri degilmiş?!" 

Yani Seyfi taş atsaymış. öldüresiye dövtılmeyi hak 

etmiş oluyormuş! .. 

Canlı yayma alınan/baglanan uzmanlara sordular, 

Seyfi bu travmayı atıatabilecek miymiş? CYogun bir 
1 

tedavi desteği ile e\ el. atlatırmış ... ) 

Çocuklar bu kadar kolay mı kışkınrmış? 
(Efendım, "çok kardeşli'' olmasalar. Kurtler bu 

kadar çogalmasalar, anne baba yeterli ilgiyi/şefkati 

gösterse. oyuncakları, parkları. spor alanları olsa. 

kendilerini boşlukta hissetmezler. ellerine taş alıp 

polise saldırmazlarmış ... ) 
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Peki, unutınası ne kadar zaman alırmış? 

Unutmak ... (Kolay olmazmış ama tabii uzman 

yardımı ve de eğitimle-Seyfilise 1 'den terkya-unu

turmuş. niye unutmasınmış ... ) 
.Bir de tabii terör bit(iril)meliymiş. 

Başka bir uzmana göre de bu çocuklar, kaybede

cek bir şeyi olmayanlara mahsus bir öfke. bir cesaret 

taşıyormuş. (''kaybetme- meselesini, borsada para 

kaybetmeyi anlatır gibi anlatsa da, sözü. ''teröre ve 

örgütün kirli emellerine" bağiasa da. dikkatli 

okur/izleyen için tek başına bu cümle bile bu degerli 

uzmanı daha izleniridinlenir kı lıyor.) 

••• 
Öyle bir parodiydi ki, .. oralarda n sanki ilk kez bir 

çocuga kıyılıyordu. Sanki aynı gün Seyfi'nin mahalle 

arkadaşı, yaşıtı Abdulsamet, polis

ten kaçarken düşüp ölmemiş gibi. .. 

Sanki Uğur Kaymaz öldürülme

miş, daha geçen yıl yine bir bayram 
kullamasında (Newroz'da) 15 ya

şındaki Cüneyt'in kolu bükülüp kı

rılmamış. üstüne hapse atılmamış

tı! Ellerinde taş izi aranan. atletleri 

ıslak olduğu. yürekleri hızlı attığı 

için bir insan ömrü cezalara mah

kum edilen lerin binlereesi çocuk 
değilmiş gibi ... 

Öyle bir parodi işte. Acı acı bile 
olsa gülernedik 

Hiç çocuga kıyı.lır mı? 
Bu topraklarda kıyılır. evet. 

Komşu topraklarda da. Biıden çok uzak topraklarda 

da. "Kadın da olsa. çocuk da olsa vurun .. diyen çok 

adam var bu dünyada. Ama, sisteme. il-tidara, zalime 

öfkelenmek kolay. Zor olan kendini Seyfi'nin yerine 

koymak. Oyunu tersten kurmak, bir günlüğüne Seyfi 

olmak. Bir çocuk karınca yuvasını eşelemek yerine 

nı ye polise taş atar, bir iyice düşünmek ... 

Bir çocugun ölesiye dövtılüp bir kenara atılması 

canımızı çok acıttı evet, bagırdık çağırdık eyleme 

durduk da toplasan Seyfilerin mahalledeki çocukla

rın sayısına bile niye erişemedik diye sorgulamak. 

Ve unutmamak. . . 
Sinrnek midir. SeyfiOer) kadar cesur olamamak 

mıdır, kaybedcccklerimizden korkmak mıdır? .. Ya

nıtlann sosyolog psikolog işi olmadığı kesinclir. ~ 
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Mem kurd e, Zin Kurdistan e 

LüKMAN POLAT - - ------

Piraniya niviskaren lrurd pirtüken hev naxwinin. 
Le. binek je pirtüken hev dixwinin. Ez u H elim Yusiv 
ji wan niviskaran in ku pirtfıken hev u du u her wiha 
pirtüken nivtskaren kurd dixwinin. 

Ez k-urteçlrok u romanen Helim Yusiv diecihinim. 
baş dibtnim u bi dilxweşi dixwinim. Min di nirxandi
neke xwe ya li ser hostaye cdebiyata kurdi Ehmede Xa
ni ü berhema wi ya nemir ''Mem ü Zin" e de gotibu, 
., M em kurd cü Zin Kurdistan e." Niha ji Iriviskare kurd 
c nUJen modern - IIelim Yüsiv bi nave ~Meme Be 
Zin'' ango kurde be Kurdistan. berhemeke heja ya ede
bi afirandiye. Wi bi mecazi be ji. bi şeweyeke alegorik 
daye xuyakirin ku M em kurd e u Zin Kurdistan e ü lew
re ji M em be Zin na be. ango kurd be Kurdistan nahe. 

Di kurteçirokan de biııgeh me ye 

Di kurteçiroka yekem a di pirtuke de rewş ü 
haJeruhiyeta penaberekt kurd te ravekil'in. Kurteçi
roka duyem bi nexşen surealizme hatiye hunandin. 
Di kurteç!roken niviskar de bingeh de ye. me ye. an
go dayika niştiman e, yani Kurdistan e. Di hemü kur
teçirokan de metoda peşkeşkirin u ravek:irina alego
rik bi şeweyeke huneri ü edebi hatiye pekanin. Di 
kurteçiroka seyem a bi sernave ?Çiroka mereki xwin 
kesk" de psikoloji. ironi ü romantlım heye. Çirokeke 
nüjen a ironik u romantik bi estetikeke huneri hatiye 
afirandin. Di jiyana insanan de rewşa ınirov a psiko 
lo jik gele k giring e. Derüniya lehenge çiroke bi şewe

yeke hunert ya edebi hatiye qalkirin. 
Di kurteçiroken Helim Yusiv de tehm, lezet u 

rengen kurteçiroken Çexov te dilin. E w ji weki nivis
kare navdar e rus Çcxov. dimenen jiyana rojane 
peşkeşi xwcndcvanen kurd dike. Weki min di 
destpeka nivise de got, di pirtuka Helim Yusiv de 15 
kurteç'iroken nujen hene. Pewist nake ez yek bi yek 
belısa naveroka hcmü kurteçirokan bikim. ]i bo ev 
go tar direj n eb c bi çend gotinan ez ve bibejim: kurte
çiroken H elim Yusiv hejayi xwendine ne u di ve xwen
devanen kurd van kurtcçirokan ü her du romanen wi 
yen giranbuha bu.,vinin. 

Yen l"ll nebe evindar bi xweşiya evin ü evindariye 
nizane. Tu eş bi qase eşa evina tekçüyi zor u zahmet 
nin e. Eşa evine eşekc xedar e. Yen evindar bi xweşi u 
lehmetiya evine dizanin. Niviskaren çiroken evine ji 
evin u evindariye wisa xweş rave dilcin ku dibine zi-

mane gorubeja evindaran. Niviskaren ku çiroken 
evine dinivisin, nikarin bi hemü xwendevanan bidin 
femkirin. Weki ku niviskare nüjen Helim Yusiv bi 
deve dildareki dide got.in: "Tene evindar ji çiroken 
evine fe m di kin, dikarin bi stranen evine re binalin u 
wateya hesira n zanibin. Tene evindar dikarin zanibin 
renge ari ya evine çawa çavan kor dike." 

Rave ker in e k e hostcti ya sehn eyen e r otik 

Ni viskar çiroka beri dawi a pirtüke bi hostatiyeke 
hunerı çiroke di kirase şanogeriye de peşkeşe xwen
devanan kiriye. Werek:iya H elim Yilsiv ya der bare ra
vek:irina sahneyen erotik ü hunera erotlzme di çirok 
ü romaneo xwe de. şayane pesne ye. Di herhemen wi 
de hebüna sahneyen erotik ü peşkeşkirina huncra 
pevşabune Dişana werek:iya wi ye ü her wiha her
hemen wi hi n pirtir bi ni rx kiriye, as ta wan a huneri u 
edebi bilind kiriye. 

Km-reçiroken H elim Yusiv ji bela naveroka xwe ve 
dewlemend in. Teknika nivisina wan xurt e u li hev u 
du hanandina wan bi huneri pek hatiye. Di kurteçi
roken wi de mirov rengen cuda ü nexşen ji ekoleo 
edebiyata cihane dibine. Di kurteçirokan de realit eya 
rasteqin a sosyal civaki. ironi. sembolizm, alegori, 
surealizm u romantizm hene. Di herhemen wi de ma 
nedari. fantazi , sahneyen erotik u romantik, vego 
tinen şadbüne, xweşiya hesten rihi ü deruniya insen 
te ravekirin. Xwendevan di binek kurteçiroken wi de 
xwe bi xwe di bi nin. Demamin kurteçiroka wi ya li ser 
penaberekt xwend, destpeka penaheriya min ha te her 
çaven min. 

Yusiv di kurteçiroken xwe dedigel realizm f.i su
real'izme, romantizm u alegoriye jl bihuneri bi kartı

ne. Şeweya bikaranina alegoriye hesan nin e. je re 
hostati di ve. Ew di kurteçiroken xwe de derüniya in
san Cı hesten mirov en xwezayi ü psikolojiya insan baş 
rave d ike. Di kurteçiroka ?mereki xwinkesk"' de psi
kolojiya lehenge çiroke u rewşa wi ya rojane xweş te 
qalkirin. Kurteçiroka wi ya ku li ser mijara e1. e yekl 
bikujim de hatiye honandin gelek balkeş e u ji bela 
huneri ü edebi ve çirokeka bi nirx e. payebilind e. 
Her mijara kurteçirokeke wi dikare hibe mijara ro
maneke u bi teknika rornaniviseriye ew mijar bingeh 
be girtin u li ser we mijare roman be honandi n Cı afi
randin.@ 
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HUZNA RISTEN ŞIKESTI 

RECEB Dt LDAR -------------------
Di qada edehiyata kurdi de. di nav saleke dawi de 

gele k dtwanen helhestan hatin çapkirin fı gihlşti n b er 

desten xwendevanan. Ji van diwanan yekje ji. diwana 

Mizgtn Ronake ye ku bi nave ~Sev }i Me Dikujin" ji 

aliye Weşan.xaneya Lise ve di dawiya sala 2008'an de 

hatihfı çapkirin fı helav kirin. Kiteb bi temami 112 

rfıpel e fı ji du beşan pek hatiye. Mizgin Ronake nave 

HBişkivina Risteyen şikesti" li beşa yekem kiriye fı ev 

beş ji si fı se helhestan pek te. Wisa xuyaye ku helbest

kara me helbesten xwe yen dawin di ve beşe de civan

dine. Di beşa ''Heyv Şikest. Dile Min Reviya" ango ya 

duyemin de ji çel helbest cih dig-

dide her hev. Di felsefe de je re di bej in yekitiya dijbe

ran. Bi kurtahi risteke sade. risteke erjeng, risteke 

ewreng fı risteke nuweza ye. Gul bi xwe jiyan e, vejina 

jiyane dijitiye ji bi xwe re tine, dibe sebeb e mirine. Ev 

diyalektik bixwe ye. Bi şiroveyeke din gul welat be, 

welate her bi rizgarbfıne ve diçe eş iı jane ji bi xwe re 

tine. bi çaveki din gul keçeke bedew be u bihişk:ive. 
ewe dile gelekxortan bihije u hibe sebeba gelekkul ü 

keseran .. 
Bi sekneke bilbilkuj sekiniyi tu 

Li her deriye rojhilat 
Ew gula bi awireke bilbilkuj li 

rin. disa xuya ye ku hclbestkara 
me di ve beşe de helbesten xwe 
yen peşin dane ser hev. 

Sev ji Me Dikujin 
Mizgin Ronak 

1 her deriye Rojhilate sekiniye gel o 
~ Welate Mizgine bixwe ye. Ew gul 

wisa rengin. wisa bihehn wisa 
şerln e ku bi sedan sal e bi dehe
z.aran bilbilan xwe ji bo we dane 
kuştin, le ew dev ji we awir fı hel-

Ciye serbilindiye ye ku di hel
besta kurdi de bi qasi meran edi 
denge jinen kurd ji büind dibin. 
Eger mebesta me bakur ı1 bi tay-
beli kurmanci be, di ve qade de 
nave helhestkaren weki jana Sey
da bi diwanen ~Deste Sibe?. ~Şe

va Dawi'' fı '"Ber Eva ri," Fatma 
Savci bi diwanen ··culen Qasid,'" 

u "Xewnen Zivin." Guliıer bi di
wanen "Keziyen Jinebf' ü ''Büka 

Baranc" gelek derketine peş. 

Mizgin Ronak bi diwana "Sev Ji 
Me Dikujin" kaba xwe avet nav 
kaban fı di reya lutkeya helbeste 
de tev li ve peşbaziye hfı . 

Bi şkivina gule zi lm e 

Mizgine deriye qelema xwe ji gelek qaden jiyane 

re vekiriye. Carna ramane derdixe peş dide ser reya 

felsefeye. carna ji qirejiya ve dinye aciz dibe u xwe 

daveje bexte zarokatiya xwe, carna heviyaxwe ji jiyane 

dihire fı di gola xeman de avjeniye dike. carna he 

valen xwe bi bir tine fı dide du biraninen wan, carna ji 

bi xwe dihese di nav mij fı dümana dile xwe de digevi

ıe. W eki rista ku me li jor ji lekiriye, helbestkara me 

qalih şikestine u gihiştiye asteke gel ek bilind. Eger tu 

bi çaveki felsefi le bineri. bişkiVın ıayin e, zilm mi

rine t1ne, di hevokeke ew qas kin de, zayin u mirine 
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westa xwe ya bilhilkuj bernade. 
H 'in j1 çav le ye ku bilbil li ser we
rin kuştin. 

Ü miriyen kardoxan hişyar in 
Bi ser zindiyan ve dinal in 

1 i ber ku kardox negihiştine 
miraden xwe. ne gihiştine ax ü 

azadiya xwe ü mirin e. çaven wan 
vekiri mane, li benda zindiyan e 
ku tişte wan nikaribfıye bik:in zin

di bikin ü bi rehet1 karihin çaven 
xwe bigrin O tekevin xewa bexte-
wariye. Sebeb ev e ku bi ser zindi

yan ve dinalin. Diben em çüne le çaven me li ser we 

ne. em hişyar in me ji bir nekin. Mizgin bi van her du 

risteyan pir ıelal eşkere dike ku çiqas rumete dide 
keda şehidan. 

Em spasdar in cihan 
Te em bi bilina sevan ji kuştin 

Xelke me. milete me bi tifingan. bombeyan, şu

ran. an go bi çeken heri kiret hatin kuştin. J i yana wan 

di bin zilm fı bindestiye de derhas bfı. her tim ruye ji

yane ye tahl ditilifın. Kuştin para me bU le bi rfıyen 

xwe yen reş, bi alaven nexweş Yı kari dikirin. Le icar 

rnirine bi renge jiyane ye xweş, bi behna sevan nişani 

me dan, ew mabfı we ji kirin, ey cihan ma te veya ji bi 
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me kir. me kar~n te y~nxerah ditibfın, le ev ji ku der
ket? Bi van rist~n xwe Mizgin hem dixwaze em kare
sata Helebçeye ji bir nek:in hem ji rewşa insaniyeta 
iroyin radixe her çavan. 

Şanoyek e heyat 
Le tu kes xwe nalize, hey hat! 
Helbestkar bi çave şanoyeke li heyate din ere. l~ tu 

kes rola xwe rast nalize. İnsan bi maskeyan digerin. 
Xwezi maskeyeke biteneli ser rfıye insana n buya. Tu 
yeki datini yeka din derdikeve. Heyat parçeyeke ji 
xwezayeye, le insan bi van maskeyanjixwezaye bi dur 
ketine. O iv~ ınsan di xwezaye de li ci yen xwe ye raste
qin bigerin. 

Rexneyen xwe li heyate didomine fı diheje "ji her 
ku jehr e heyat." ma ji bo kurdeke/i xwe nas kiriye çi 
ye heyat? Yan çol ü çi ya yan ji zindan derketiye p~şiya 
wan. Stara we zarokatiya we ye, le naxwaze we bi kesi 
re parve b ike, wek:i ku navoka ku we bijiyaneve gire 
d ide ew be, we ji nav deste xwe bernade. "Çi winda fı 
torin e ev zarokati/ Dinava destemin de kilitkiri ye. r 

B~hna we ji min te 
Gul bfı ew! Behna gulan ji min te! 
Çem bu ew. behna çeman ji min t~! 
Hevalen helbestkar bandoreke pir mezin li ser ji

yana wc hiştine. Her çiqas ji wan qetiyabe, di nav di
war~n biliod de ase mabe ji, ew her tim bi hevalen 
xwe re ye, yan ji hevalen we tim di nav dile we de ne. 
Ew wefakar e, wan ji bir nake. Ew parçeyeke ji wan e, 
ma ne yek can bin we çawa behna wan j~ were, wan 
hevalen winda. wan hevalen çüyi, wan heval~n di nav 
dilan de dijin ... 

Bi sere wan çivikan kim 
çav agir~ zivistan~ ne 
O dibelinin berf~ 
Em t~ digihijin ku helbestkar yeka xwezaperest e. 

C ava ilahan dora jiyane dorpeç kiribe mirove çi ma bi 
sere çivikan sond bixwe. ji xwe gava bi ser~ çivikan 
so nd nexwe ji xwe daveje bexte ro n diken xezalan. "Bi 
rondike xezalan kim/ Ez e !şev bimrim." Çimki we 
"si ya he mü yezdanan .. şikandiye. 

Ü hesret, ma ki bi salan ji hezldriy~n xwe bi dur 
bikeve. we çav li xwe neke bizoten agir~ zivistane. ma 
gava laş bi v~ hesrete bikele w~ çawa sermaya berf~ 
his bike. ma we kija berf li her v~ daxwaze di her xwe 
bide O nehele. 

Lew tu ni karl zuha b iki mi jangen xezaleke 
Rojek te O dil~ w~ dişk~. ji .xwe dipirse: "tu kinge 

şikestt,lo dilo?"le ew ji bersive nahine. ma dileki şi
kesti w~ çi bike, gava tarisıane xwe l~ peçahe. bi ten e 
şibake u heyv je re mabin. Bere xwe dide ronahiya 
heyve u disajixwe dipirse: "Çima ez dineheyv im?" Ji 

we roje şünde şirlka xemen we heyvali naverasta ez

man e. Gava em vegerin ser rista jorin: Xezal brindar 

e. edi teqeta beze te de nemaye, çar aliyen we gur. çe 

qel ü keftar in. De were b ila bi jangen ve xezal e şi 1 ne

bin? Le dive zanibe ku jiyan bi heviyan dagirtiye. ki 

dizane ... 

Ev şe va heyveke şikesti ye 

Derhas be. bextewari nine 

Helbestkar derde dile xwe bi heyva ro ni re par ve 

d ike, em di van ristan de ji diliinin ku bextewari tu ne 

be ji bere we tim li ronahiye u xweıaye ye. Ji her ku 

heyv parçeyeke ji xwezaye ye bi reheti dile xwe 

dispere we. Le disa ji şev derhas nahin. gazin pere 

naldn: "me dile x:we ji vexist/ şev neqediya." Carna ji 

di şeven dijwar de li çirfısken jiyane di gere. di nav xe

yalan de çargav dibeze. Xeyal we serxweş dikin. le 

paşe ew bixwe şiretan li xwe d ike. "Bi xeyalan serxweş 

nebe, heyvlexistiye!" 

Her çiqas Mizgin ronak helbesten xwe bi wezna 

serbest ni visibe ji. gelek herilcbar in ii di hundire xwe 

de ritmeke xweş dihonin. Ji her wc ji dixwendine de 

meriv nalikume. Zimane we sade ye, kurmanciya 

Amede ye. Digel her ku ki.teba we ya yekemin ü hel

besten we yen peşin in ji, heLbesten Mizgin Ronake 

mirov bi hevi dikin. \Visa xuya dike ku di qada hel 

besta kurdl de ji iro pe ve erne her dem rasti imzeya 

Mizgin Ronake werin. Bila qelema we xurt dile we 

bextewar be. Erne gotare bi heLbesteke we biqedinin. 

••• 
Çaven Te Roni 

Tu bi qulingan re diçi baştır 

Havin te 

Beybünen serbaz dibişkivin li bakur 

Gava ku tu diçi 

Le romantizm mir 

Çaven te roni! 

Helbest bi piişen deşta Am e de re 

Li hadibin 

Kevir giyaniya dil 

Av, m iri na xemen sorgul 

Çaven te roni! 

Sev Ji Me Dikujin, Mizgin ronak, helbest, 2008. 
\V eşanxaneya Lis ~ 
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Kurınançlar bu tarafa 

Zazalar bu tarafa 

EvRIM ALATAŞ ------

Hani Diyarbakır Türkçesi diye bir şey va rdır ya? 
Diyarbakır'ın ·yerlileri" de derler "Biz kö-ydengelmemi 
şiı, yerlıyiz ... ·· Bunu, bir beyazlık bir üst sınıfın men 

subu olma edasıyla söylerler. Ki dil orada kırılmıştır 

da, haberleri olmaz. Kocaman çatlağın üzerinde olul'

maktadırlar onlar. işte oradan başlayıp. berilere uza

nan, Kürtçenin Türkçeleşme hali ve bir dilin egilme-

sinden doğacak yanlış manalara ulaşacağız yazıda. İyi 

bir girizgah oldu mu emin değilim. Belki ilerleyen kı 

sım larda manalı cümleler kurmuş olurum. 
Evvela yazımıza başlık olan hadiseye girelim. Bu

nu yazacağım. yazarken doğru yapacak mıyım inanın 

bilmiyorum. Ama fazla kaygı. yaııyı öldürür. Ol se

bepten girelim hadiseye .. . 

62 rtroı 

Dersimiz: Dil 
Konu: Dil bükülürse ne olur? 

Diyarbakır'da Devlet Hastanesi'nin kadın doğum 

bölümünde bekliyorum. Doğuracak olan ben deği
lim. Yakınım ... Koridorun başındaki kapı kapalı ve 

güvenlikçiler kapıyı tutmuş. erkeklerin içeri girme

sine engel oluyorlar. Kadınlanru kollanndan tutup 

getiren ve şikayetleri direk kendileri anlatan adam

lar, bu güvenlik çemherini aşamayınea siniı'leniyor-

lar. Bugüne kadar görmemişler böyle erkeklerin kapı 

dışarı edildiğini . Kadın güvenlikçiye bir şey diye mi

yarlar ama on dakikada bir. bir kişi çıkıp erkek gü

venlikçiyi dövmeye kalkışıyor. Güvenlikçi yiğit~ Tav il. 
vermiyor. Sonra erkekler orada kapımn ardında }'lğı

lırken, kadınlar içeri alınıyor. Ve fakat adamlar arka

da bağırıyor. "Kardeşim Türkçe bilmiyor haaa! Al beni 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



içeri!'" Güvenlikçinin ona da vereceği yanıt var: Dok
torlar biliyor. korkmal 

Kadınlar içeri giriyor. İkinci aşama, kadınların 
Kumançi mi Zazaki mi konuştuklarını bilmek. Sonra 
Zazalar başka bir kapıya yönlendiriliyor. ··oradaki 
doktor Zazaca biliyor" diyorlar. t şte böyle hayatın ritmi 
bir yerde tutuluyor. Kereden baksan iyidir ... Kadın
ların kendi başlarına muayene olmaları, dertlerini 
anlatabilmeleri. dil denen iktidarın. yasalann ve er
keklerin elinden alınıp, en mahrem yerde ka d ı nlara 
sunulmas ı, iyidir ... 

O i 1 dönmeyince olmuyor 

Devam edelim ... Devamı. dilin büküldUğü. kml 
dığı yerlerle devam edelim. Şu Diyarbakır Türkçesi 
denilen hadise ile ... Me
sela "yürnyerek gıtrnek ··ye
rine "ayakla gitmek·· diye 
bir ifade vardır. Sanki 
amuda kalkarak gitmek, 
yan yan gitmek. kafa üs
tünde gitmek gibi seçe
nekler varmış gibi... İlk 
duyana çok saçma görü
necek bir söz! Ancak bu
nun Kürtçeden Türkçeye 
çevrilmiş bir ifade oldu
ğunu bilenler anlar. işin o 
kadar da saçma olmadığı
nı. "Kendime geziyorom ··. 
"kendime yemek yedim·· 

gibi çevrili ifade ler de 
böyledir. Başkasına ye
mek yeme şansı varmış 

gibi! Çoktur böyle kelime. 
Bitişik yerine yap ışık. .. 

Bu çevrili sözlerden beni en çok güldüren. "koy
mak" kelimesidir. Bu kelime ktifrU çagnştırdıgı için. 
koymak yerine "bırakma·· kelimesi tercih ediliyor. 
Düşünün bakalım ... !\e kadar kullanabilirsiniz ki bu 
bırakmayı? Çocuğunun adını ne bıral.Tın'? Adını Ba
ran bıraktım.. . Çayı masaya bırak. . . Daha da ötesi: 
''Osman Baydemir bu sene yine adaylığını bıraktı ... ·· 

Bir de siyasi literatüre de giren kelimeler vardır. 
Yine Kürtçeden çevrilenlerden biridir bulundugu ye
ri ve konumu tarif ederken .. iistündeJim .. demek. 
"Bilgisayann ü.5tandeyim", "yemegin üst ün deyim". 
"çayın üstündeyim" gibi . .. Peki şöyle bir soru ile kar
şılaşırsanız: "Siz şimdi nerenin ustündesiniz?" I\ e ce
vap vereceksiniz? Direk bast ıgın yere bakarsın. top-

rak deyip geçeyim mi tanıyayım mı diye .. . Bu basit 
bir sorudur. 'Nerede başkanlık ya da yöneticilık görevi 
yunıtuyorsun .. . 

İkinci soru: "Sız şimdi nerede kalıyorsunuz ... .. Be 
ninı gibi bilmezs<>niz. dudagm171 büküp. ''şimdiye ka
darortalıkta mı kalıyordum. adama bak ya .. diye mırıl

danıp. tam da .. evde" diyecekken ikinci soruyla karşı 

laşırsınız. Karşınızdaki. soruyu anlamadığınızı fark 
ederse tabi i ..... Hangi kurumda kalıJ·orsunuz ... .. ll aaa
a. hay Allah iyiligini versin! 

Tabii girmişiz mevzuya. biraz daha açılalım. De 
dim ya. bu ko)mak kelimesi gibi bir sürü sakıncalı 
kelıme vardır. Söylemesi ayıp. "delik" ... Si fonu tamir 
etmeye gelen adam. "Yenge. affedersin, bu deliğe yeni 
bir conta takmak gerekiyor" diyor. Durduk yere yüıüm 

kızarıyor. Be adam. niye affedersin diyorsun ki? Bu 
nasıl bir muhahbettir ... Ya da kuyruga giriyorsun. 
"Beyefendi önüm e geçme., diyorsun, adam si ni rle ba kı
yor. geveleniyor. Sen bunun klasik bir kuyruk ger
ginligi oldugunu sanıyorsun. adamın mırıldanma
sından anlıyorsun ki bu "önılme geçme .. sözü. çok ayıp 
bir söz! 

Yanidemem o ki. dil dönmeyince olmuyor. Sap gi
bi ortada kalıyor:;un. ~e anlıyorsun. ne anlata biliyor
sun. Hayatı mütemadiyen çeviri yaparak yaşıyorsun. 
Çeviri halası bol bir hayat bu. Sürekli dipnotlar gere
kiyor. Satırlarmıızın a ltı dipnotlada dolu. Ne yapa
l ı m? "Zengin bir metindir bıı ·· mu diyelim. yoksa "Nırç. 
çeıiri.den aym tadı alaınıyorum .. mu? Bakalım işte ... Bu 
da böyle bir yazı olsun. Kenarda dursun ... ~ 

TİrOJ 63 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



A A 

DURI 

BAwcR RO~f 

Düri. 
gelek dur ... 
Xeyalen me. ew valahiya ku em ketine, ew re çe ku 

me li du xwe he?t. 
bi w an reçan me ne dixwest jiyaneki nCı biafirin i n; 

jiyana me herdCıka ... 
her ti?t gelek dur ma . 
ji xwe ji dfır ketim: 
reyen ku dime?im. dikim nakim li du xwe nahelim. 

peyven ku deve min de derdikevin, be watebar in ... 

di mejiye min de e?eki pir dijwar: 

pe re mijül dibim ... 
ü 
xwe davejim hembeze xewen direwin, 

ew xcwen ku hemu kulu jaran bi mirovan didin 

jibirkirin. 

64 TirOJ 

ax can! 

çiqas alkol dikevc. kemtir dibe di damare min de 

xwin: 

beze min nema. taqat di çokemin de ... 

min xwe windakir ... 

wiha zant ku X\'fediye ti?teki le tu nizan 1. heya tu 

wi/we windabiki ... 

ji her ve/Vi yeke dil e?i neki?In c: 

kese k ne X\vediye keseki d in e. 

Mirov ten e ji X\''e her pirsiyar(in) e. 

ü tenc X\vediye xwe ye. 

LeWTe ku mirov xwe windabike dile?i diki?in e. 

Ev yek ba? e, 

ji her ku c?. hesten jiyinbun a mirov bi mirov(an) 

d ide zanin. $-
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Bir 'Laz çocuğu 'nun gözünden Diyarbakır Newrozu 

NEVROZİ XVAMERİ RT'AS! * 

FIRD'EVS PERILOCLU 

"Newroz, halk& Dehak 'ın zulmünden kurtaran De
m~rci Kawa 'nın efsanesidir. 

Newroz. bir halkın zalim bı.r tirandan kurtulup öz
garlügüne kavuşmasının sembolüdü r .. , 

Newroza ilişkin bildiğim tek öykü buydu Amed'e 
geldiğim ilk ana kadar. .. 

Öyküsü buysa bu coğrafyanın , gerçekliği ise özgür 
olmanın -karşı konulamaz- dayanılmaz hafifliğiy

di. .. 
Ama bedeli agırdı ... 
Tektipleştirilme gereğince küstürülen halklar. 

yok sayılan diller, inançlar, soldurolan renkler ... 
Ve her geçen gun cepten yenerek yoksullaştırılan 

kü 1 tür el zenginlikler, gidenler(!), kalanlar ... 

Yine yok sayılan bir halkın, aşagılanan, dili ve 
kültürü her geçen gün değersizleştirilen, Laz halkı 

nın çocugu olarak. Lazcayı anadil olarak konuşan bir 
Laz olarak. Amed'deyim bugün ... 

Amed'de Newrozu kutlamarun farklılığıru yaşa
mak için gelmiştim, pek de bilmediğim düşlerimin 
uzak ülkesine gelmiştim. 

Aslında ne kadar yakın olabilecegirniıi görene 
kadar öyle sandığım .. . 

Zira yok sayılan, aşagılanan, kimlikleri ve kültür
leri değersizleştir ilmeye çalışılan Kürt kardeşlerimi
zi yakından tanıyana kadar ... 

ffNewroz bayramsa onu da biz kutlanz!" diyen zih
niyetin versiyonlarını iyi bilen biri olarak Amed' de
yim bugün ... 

DiyarbakJr kuçelerind.e, Gavur mahallesi'nde yürti
yecek. dünyanın ikinci büyük surlanna hrmanacak, 
bambaşka bir coğrafyada Kürtçenin yankılarını dinle
yecektim. Kendi dilime kardeş yapacaktım Kürtçeyi . .. 

Newroz'u Amed'de yüzbinlerle kutlayacak olma
nın heyecarunı da ayrıca duyumsayarak ... 

Amed' deki ilk günüm. küçük bir Laz grubunun 
bir araya gelişiyle daha da anlam kazanıyor. 

nunyanın en politik şehirlerinden birindeyiz. 
daha ilk anda açıkça fark edilebilecek bir gözlem bu. 

Savaş uçaklan geçiyor başımızdan. neyse, aldJr
rmyoruz ... 

Buradaki ev sahibimiz de bir Laz yoldaşımız. hizi 
önce BenUSen mahallesinin yollarına düşürüyor. Be
nüSen. zorunlu göç sonrası kurulan bır yerleşim yeri. 
Burası, yoksulluğıın ve savaşın insanlardan götür 
düklerinin açıkça göılenebildigi bir yer, fakat tüm 
önyargılara direnen çocukların ve gençlerin geleceğe 
tutunma arzularının da merkezi konumunda. Gönül
lu birçok aktivistle birlikte belediye bu çocukları. 
gençleri ve kadınları topluma kazandırmada sosyal 
bir merkez kurmuş. Okuma-yazma 1.-ursları. Univer
siteye hazırlık kursları ve internet olanakları ... 

Toplumun gündelik yaşamına dair bu şahitliğim, 
üzerimde bıraktığı olumlu intiba nedeniyle, oldukça 
manidardJ. 

Belki onlarca kitap okusam karuksayamayacagım 
kadar özel bir bütünleşme yaşadı m Benı1Sen' i göıün 
ce. Tasavvurlarımın ne kadar eksik kaldığını. bu 
(halk) gerçekliğinin içine girince anladım. 

BenıiSen, Sur içi, Gavur mahallesi. kenger nedir 
tartışmaları, dost sohbetleri derken Newroz günü ge
lip çatınca hepirniıde farklı bir heyecan vardJ. 

Tarihi bir güne şahitliğimizin farkındaydık .. 
Diyarbakır sokakları boşalrmş, üzerinde ''Newroz 

Pi.roı Be~ yazılı belediye otobüsleriyle yüzbinler 
"Newroz yaytası ''na akın etmişti. 

Alanın tam ortasında gözün gördüğü her yer in
sandı. 

İnsanın böyle bir görkemi oluşturabildiğini ilk 
kez görüyordum. 

Yeryüzü salt insandı. tarifi de imkansız ... 
Oysa haber bultenleri ''Nevruz Diyarbaklr'da olay

sız geçtl .. şeklinde içi boş ifadeyle (es) geçmişti! 
Newroz alanı , halk siyasetinin gerçek diliydi o 

gün; ink§r,imha ve asimilasyon politikalarına karşı 
direnci n de en güçlü göstergesi. .. 

Soldorulan renklere inat her yerde rengarenk 
giysileriyle Kürt kadınları. dayeler ... 

Susturulmaya inat yükselen zılgıtlar. .. 
II ep aynı Çö7Umü işaret eden sloganlar. ye k milyon 

bir ağızdan! 
Bu kadar büyük savaş acıları çel-miş bir halk hala 

böylesine korkusuzca ve coşku içinde özgürlük çıglı 
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ğı atıyorsa biçbir baskı ve zulüm bu halkı engelleye

mezdi. 
Newroz. Kürtlerin kimliklerinden gurur duyarale 

geldiğini. Kürtltıgün artık utanılacak. sakınılacak bir 

durum olmadığını içselleştirdiklerini. ulus bilinci

nin yediden yetmişe aşılandığını ve örgütlü bir hal

lan neleri başarabildiğini gösteriyordu kör gözlere ... 

Hariçten gaıel okuyaniaral 

Kürt halkı tüm sarsıcı gerçekliğiyle en "var" ha

liyle oradaydı! 

66 11roJ 

Ve Laz halkının çocuklanndan biri de en "var" 
haliyle Kürt halkının yanında! 

Xalkepeşi cumanoba şen i. .. Halkların kardeşliği 
için ... 

Bu yazı: yanm tanıklığımın. eksik ve bitmemiş 
cümleleriyle Newroz kalabalığının anlamını iyi oku
yamayanlaradır ... 

O:rosk 'veri ar k 'w na şeni ... Özgür bır dünya için ... O 

DIPNOTı 

• NevrozLxvıımeri rt'as: ... Newroz ptror. be!.. 
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Ressam Ahmet Kara.b!flak 'suçsuzluğunun tanığı' sanata sığınıyor 

~suç ORTAKLIGI'ndan 

arındıran resimler 

MücE Tuzcuocı.u 

Bir savaş nasıl atlatılır? Savaşta gördüğün sahne
ler alnidan çıkar mı? Işıksızlık .. . Bir annenin çocuk
larının gözleri önünde öldürülmesi... Kapı önünde 
uzanmış ölü bedenler ... Yardıma uzanan eller .. . 

İlk anki his! e yaşanır. her akla düştügünde. Ki za
ten çıl-maz hiç akılda n. İrkilmesi. tirkmesi. etkisi ar
tık ömür boyunca. içte bir yük olarak kalır. Yük ohna
sı. ağırlıgından. Yoksa ömür boyıınca sızlayan bir açık 
yaradır. Her hatırlandığında. yaranın üzerine tuz 
basması ile birlikte ... 

Ve savaşların farkıyoktur birbirinden. Düşükyo

ğunluklusu. ağın. uzunu, kısası yoktur. Bunu en iyi. 
yaşayanlar bilir. anlar. Savaşın küçüğünün, büyüğü
nün. ırkının. dilinin. dininin olmayacağını ... 

Dünya üzerinde atılan her kurşun. aynı etkiyi ya-
ratırçünkü ... İspanya'daki içsavaş da. Kürt toprakla-
rındaki de .. . 

Buradan yola çıkıyor ressamAhmet Karabulak. Üç 
yıllık bir çalışma sonucunda. acısına kattığı zift ile 
savaşı anlatıyor. sanaıtnın dilinden. 

Nasıl mı? 

Sergi salonuna girdiğinizde. sizi. yüzükoyun 
uzanmış bir ölü beden ile karşılaştırıp irkilterek. Sil
kin ip. bedene tekrar baktığınızda. yanında bir de kü-

çücük bir beden daha. bir bebek oldugunu fark edi
yorsunuz. Sonra da onun. Halepçe'de evinin önünde 
katledilen dede vetorunun hikayesi olduğunu ... 

"Konuş ey sanat' 

Evet. Savaşı anlatıyor Karabulak. Bu savaş. İspan
ya'da da olabilirdi. Kürdistan'da da ... O yüzden Gu
crnika'dan kareler serpiştirilmişti tabloların her bi
rine. Pablo Picasso'nun tspanya iç savaşımanlatan 
tablosundan at kafaları. haykıran kadınlar, öltl be
beklr.r alınmı:j. Kurdün savaşına eklenmiş, Uzerine 
ıift dökülmüş. 

··cuernika 'dan Halepçe.'ye O km" bile yok! Bu fi
kirle hazırlanıyor proje. Guernika'da siyah-beyaz-gri 
idi renkler. "'Suç Ortaklığı ''nda ise ıift rengi! Petrol 
uğruna savaşiann çıkartıldığı bir döneme de herhal
de bu denk düşebilirdi. 

Van'dan Batman'a, Adana'dan Varto'ya kadar kı
sım losım sergilenmiş ve ttim eserler 18 Nisan'dan 
itibaren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Bi
nası ' nda sergileniyor. Diyarbakulılara anlatıyor. za
ten bildikleri şeyleri ... 

Tablolar anlatıyor dedik ya herşeyi. ressam Kara
bulak da söylüyor sözün U: "'20. yüzyı.lda doğdum. Dan-
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ya kendi Laıilıinin en kanlı ikı saraşının kokusunu taşı

yordu. Kendi yılz:Jılımla bir h~apla.şma sonucudur sa

nat serüı·enim. Öfkemin yoldnşı ·suçw·ıugumun ·suç 
ORTACr 'SUÇ'suılugumun tesrilıdir. 21. Jii·ZJ11dapnı. 

Valışeı.in. kntlıanılann ve sal'aşlann tamğıyım. Bu. ta

nıklık biraz daha ·suç·a ıtnıekıe ve ·suç ORTA.KLICrnıı 

arttırmakta. 

2J1iZJılrıı wwaş grincesını tutuxorum. llerkesin biraz 

'SUÇ'lu uldugrılıerkesin 'SUÇ'a urtak oldugu bı.r giince. 

Tannlardııprıadı biıı. 

Sana sı!!lnıyorom q sanat! leıyü:o:üntın aydınlığına 

bi.r ışık .~un. ·suç ORTAKI.lCf"mdan anndır beni. Suç

suılııgwnun ıarıığısm. 

Konuş ey SANAT. .... 

6~ ılroı 

Ressaını 'nı«'çlıul' 

Diyarbakırlılar. bu ı;efer de ~anat ın diliyle savaşı iz

liyorlar. Her gün üzerlerindf>n geçen savaş uçakları. 

geçmişin taze anılan, bugünün ölllnı haberleri, operas 

vonlannın vanında bir de sanat ilc anlamlandınvorlar 
~ J • 

yaşadıklannı. Onlar. çok defa barış elini uzattıklannı 

haykırdılar, Tıpkı sergide. uzanan eller gibi. Onlar da 

Sa\·aşın karanlığını yaşamak istemediklerini söyhıyor~ 

lar. Tıpkı, sergide eksik olmayan gaz lanıbaları gibi ... 

Picasso. ~ergisini gezen Alman general c, "Bıı ıab

lOJıı bendrğil. riz_raptmıı"demit?ti. 

Peki bu sergiyi? Yerde uzanan dedeyi. parçalamış 

bedenleri. 'faili rncçhulleri'"!O 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kahramanlar, kurhanlar, kuruntular ... 

BARIŞ AVŞAR 

Vaktin birirıde 

Gwais Kı111 d en ıle n 
:r·erde. btiWn bildiği 

sabah tan akşama ka

da.r Jrıta.kta. pinekle
mek olan bir genç var
mış. Bu duruma da
yanamayan hayna
na.sı, bir gün gen ci ,-....,~~tl.:1 

hayal gücüyle doga 
üstü güçlere bağla
yan, ulaşılmaılaştı
ran insanı ... 

Kahramanlık 

yoJu 

Bu dönüştürmeye 
karşı ı,akanlar, böyle 
bir şeyi göze alanlar 
da olmuş elbet. Onlar 
da. efsaneleri n ve öy
k.'iilerin "kahra
man''ları olarak ha
tırlanmışlar. Meıo 

potamya'nın. Mı-

azarla.nıı.~. O da u tan
mı.ş ve evden. kaçmış. 
Bir g6lde yaşamaxa 
karar vermiş. Niyeti 

ınsan. ve balina yiJ"f!
rek ı;arnım dOJ11Tan 
bir canavarı 6ldii.r
m.ekmiş. Bayala bir 

kuşun da yardım.wı 
CaTavagg.io: "Kuşk-ucu Thomas"/! 602-1603 sır'ın. Yunan·ın. 

alarak. ağaç kil tilklerinde n. bir tuzak hazı.rlamış. Üsw.n.e 
de. canavara yem olsun diye iki çocuk asmış. Ca.navar 
tuzağa düşnıılş. Genç. canavann deriçini giyip balık av 
lamaya koyıt/.muş. Avla.dığı balıkları da. kendi.sine karşı 
bunca serı davranan kapıanasın ııı eşiği.rıe hiç sektirme

den bırakmara ba.slamı.ş. Ko.dırı. bu beklenmedik arma

ğanlardan o kadar hoşlan.nıış kı. kendisini güçlü bir bü
'J'ÜCÜ sanmaya başlamış. Sonunda genç adam kadına 
tüm gerçegi anlatınca, kadın öyle ııtanmı.ş ki. utan.cı.n
dan ölüveımiş. 

(Kuzey- Batı Amerika Kızılderili efsanesi) 

İnsanın başlangıçtan bu yana )'aşadığı bir para 

daksun adı. ~kurban". Canavarla ra. şeytanlanı. iblis 
lere. kötücul tannlanı. tepegözlere, cinlere, ejderha 
lara ... Kurbanlar sunup durmuşuz hep. Bu yüıden 

bitmez tükenme" bir sunu töreni aynı zamanda in
sanlık tari hi. Bugün de devam eden ... Üstelik giderek 
daha fazla fenalık ederek ve affedilmezleşerek. 

Her ne kadar çıkış noktası olarak efsaneler ya da 

dini hikayeler akla gelse de bunların her birinin 
özündeyaralıcı ve aktarıcı olaraktümkorkulanyla çı

rılçıplak insam görürüz. Zalim bir hükümda rdan. iş
galci ordulardan. kötü geçen bir kıştan. iruındıgı di . 
nin duşmanlarından. kıtlıktan, ayıdan. yJlandan. 
l"Urttan, deprerndcn. selden korkan ve kendini çok 

çaresi;'; hisseden insanı ... Baş edemediği her bela.rı 

Ortadoğu'nun gözü 
pek kahramanları: Gılgamış, inanna. Horus, IIektor, 
Adonis ... 

Gel gör lci bu kahram.a.ular asla kesin bir zafer el

de edememiştir. Ya yaptıklannın kıymeti ıamanında 

biJi nmemlş. ya en yakın takipçileı·i~in ihanetine uğ
ramış. ya tam kötiılükleı·in birini yenmişken diğeri 
tarafından gafil avlanıverm.işler. Hepsiyle başa çıka

bilense zamana direnenıemiş. Daha da ötesi kahra
manlar hep ~bir" olmuş. Kahraman hep tek başına 

kahraman olmuş. Ne zaman ki ~çok'' olmaya çalışıl
mış. işler kartşmış: Gılgaınış tam ölümsüzlük otunu 

halkına götürtip paylaşacakkan bir yılana k.aptıı'ııltş. 
Hek'ior. Troya'sı için ve Troya'sının gözü önünde en 

güçlü düşınanyan tanrı Ak.hillcus'un elinden ölümü 

tatmış. Adonis, yı lı n sekiz ayını Aphrodite 'in yan ı n

da geçirmeyi, dolayısıyla. insanlara seki ı ay bahar ge 
tirıneyi seçince tanrı Ares'in gönderdiği Lir yaban 

domuzu tarafmdan öldürülmüş ... Kahramanlar dö
nüp dolaşıp k:urbanlar olmuş ... 

İtalyaıı ressam Caravaggio bir başka ünlü kalıra 
ma rl- kurbanla ilgili İncil' deki bir tartışmayı kendi 

döneminin sıradan insanları arasında sürdürür. Aziz 

Kuş.b.'Ucu Thomas. İsa'nın yaralarma ve o yaralara 

ragmen karşısında dıkilmesine şüpheyle yaklaşmak

tadır. Tarihin en ünlü kahraman 1."Urhanı İsa ona 

şüphesini giderme fırsatı sunmaktadır hndi eliyle. 
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izleyeni tedirgin eden ise bu ünlü dini sahnenin can

landırılması değil, Thomas ve diger iki azizin yüzle

rindeki sıradanlık, yıpranmışlık ve yorgunlul..-tur. 

Omrü boyunca çalışmış işçiler gibidirler. Gerçekten 

de kahramanlara inanarak. onlarm peşine duşerek 

yorulmuştur insanlık. Her seferinde yaşadıgı hayal 

kırıklıkların ın ytıküdür omuzlarmdaki de ... 

Kötülügü uzak tutmak için ... 

Ki zaten kahraman olup adını unutturmamanın 

bedeli de agırdır. Herkes bu yuk.ı.in altına giremez. 

İşte '"kurban ~·erme~ düşüneesi burada kök salar. in

sanlığın kolektifkorkularuıa karşı kolektif çöıümdür 

kurban vermek. Kötülükler zaten güçbirliği halinde

dir. Ya yerin altında. ya göğün i.ıstünde, ya Kaf Da

gı'nın ardında. ya cehennemde ... Yapılrn~sı gereken 

hepsini birden sakinleştirebilmcktir. 

Kurban etmek denilince her ne kadar akla öncelik

leAntik Çağboyuncasüren savaş esirlerinin \ '3 da hav

vanlann öldiırülmesi gelse de kökenlerı farhlı görün~
yor. Babilli Berossos M.Ö. :t yüzyıla ait Yeni Yıl Şen 

likleri kapdannda her }11 başlangıcında bir kraliyet 

ailesi u,vesinin l"llrban edilmesinin gelenek oldugunu 

söylüyor. Berossos'u "Tarih 8(})1J.IICll Kent'' başlıklı 

araştırmasında alıntılayan l.ewis Mumford, bir açıkla

ma getiriyor burada: Berossos kendi çağından değil 

yaı:ının ve kentin ortaya çıkışından çok öncesindeki ı 

bir gelenek."ten söz ediyor. Böyle bir gelenek. taht ka,._ 

galannın iıieal bir kılıfı \C çözüm yolu gibi görunUyor 

olsa da yine de tarihin herhangi bir dönemi için iddia-

lı bir kold .. "tivizme işaret edi) or! Fakat amaç insan us
tti köttılükleri engellemek olunca daha anlaı;;ılır geli

yor. O 1.amanın canavarları sadece kralivet kanıvla sa-

kinleşebiliyormuı;; • J 

demek ki. .. 

Kendini 

kurban etmek 

Yine de ister kra

liyet üyesi ister savaş 

esiri olsun tck tek öl 

dürmelcrle hayatı 

kötülere karşı ve ayuı 

zamanda kötüler üze

rinden örgütlerneye 

devam etmenin yet
mediği bir zaman ge

lip çanyor. Ki bu aynı 

zamanda cchenne

min tekrar tekrar ve 

giderek daha organize inşası sürecidir. Korkuların 

çokluğu ve onların günlük dünyevi kaynaklannın bit

mez tükenmezligi. baş edilemezligi her dilde ve dinde 

cehennemler kurmayı derli toplu tek çözüm haline 

getiriyor. 

Rönesans İtal)ası'nın önemli ressamlarından Lııca 

Signorelli'nin Orvieto Katedrali duvarlanndaki freski 

bu organize cehennemİ inananiann gözleri önüne cü

:retle sunar. İnsanın çekchileceği en büyük acılar bura 

da sergilenmel..-te. derisi yüıülenlerin kontrolünü 

zırhlı-kılıçlı melekler yi.irütmektedir. Açgözlü cehen

nem varlıklan onlardan korkar. Ve ı:aten yemleri o 

"günahkıirlarıa··. insanlıgı.n bütün günahlarının kur 

banlanyla Jetinmek durumundadırlar. Günahk.irlar 

dan temizlenmişbir dünyanın perde arkasıdır gösteri 

len. Signorelli bu eseri yarattığı. sırada Avrupa· daki son 

\h.ıshimaıı bölge olan Granada' rnn Katolik Ispanya 

krallığı tarafından fetbedilmesi ile Yahudilerin İspan

ya'dan başlayarak zulüm ve işkencelerle Avrupa'dan 

konumalannın üzerinden henüz 7-8 yıl geçmiştir. 

Avrupa gunahkilrlardan tcmizlenmekte. başka dinler

den olanlardışan atılmaktadır. '"Dışansı" canavarla

rın ve şeytaniann barınagıdır. Kovulanlar canavarları 

uzak tutacak kadar ~tenıi:dcnmiş" olmayı sağlayacak 

kurbanlardır. Aslında bütün bir kıtanın dünü ve gele . 

cegi. bıittın k-uşaklar boyu kurban edilmektedir. 

O gtinlerin izlerinin halen silinemediğine dair 

işaretler bugün de bitmiyor ki. Birleşmiş Avrupa'nın 

buna henzer tüm yargıları ve hnkümleri aştığını söy

lcyebiliyor muyuz? Ya da tam da bu temizliğin başla 

dıgı dönemde "keşfedilen·· Amerika kıtasında ortaya 

çıkan ABD medenivetinin? Onlar elivle birbir.lerinin . . 
canavarı yapılıp duran halkları gördükçe aksini dü-

~ünmek mliml...iln mü? 
Evlerinde rahatça 

ve mutlu yaşayıp git 

mek \'arke n birbirleri 

için hayatı zorlaştıran 

kaynana ile ciamat gi ~ 

hi. dışarıdan gelen 

her lafı n peşine ta!.."ll 

madan. çocukları ca

navarlara yem olarak 

ı;unmadan, kendisin

de olmayan büyülü 

güçlere inanmadan, 

boş inançlan n \'C ku
runtuların ),;urbanı 

olmadan yaşayahil

mck?O 
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Hrant'ın 

Kat ilO er)i. .. 
Temel Demirer 

PeriYayınlan 

Hrant Dink'in katiedilişi 

nin ardından Yüksel Cadde

si'nde toplananlara yaptığı 

konuşmada. "Tarihimizde bir 

soykırım vardır. Ad ı Ermeni 

Soykınmı'dır. ( ... ) Dün Er

menileri katledenler, bugün 

Kürt kardeşlerimize saldırmaktadırlar ... n diyen Temel 

Demirer'e 301. maddeden açılan davanın savunmaları bir 

kitapta toplandı: H ranı'ın Katil(ter)i. Kitapta. Ermeni soy

kırımının belgelere dayalı bir anlatımından Kılrtlere yö

nelik "kirli savaş-ın ayrıntılarına: Mafyalaşan "derin n dev

lete ve bu kör parmağım gözüne adaletsizlikler karşısında, 

yurttaşı na karşı "devletCni koruma üzerine yerleşen bir 

''Hukuk" mekanizmasının trajedisine. bu ülke insanları 

nın hesaplaşması gereken pek çok şey yer alıyor ... 

Burhan ' ın Kitabı 

Yayma Hazırlayan: 

Hüseyin Kalkan 

Avesıa Yayınları 

Caıeteci Burhan Karadeniz. 

Yeni Ülke ve Özgür Gündem 

için çalışırken 1992 yılmda 

Diyarbakır kent merkezinde 

saldırıya uğramış ve bu saldı 

ndan şans eseri yaralı olarak 

kurtulınuştu. Tedavisini Al

manya'da sürdürüp, bu ülkeye yerleşmişti. Ancakyaşamını 

tekerlekli sandalyede sürdürmek zo runda kaldı. Televiz

yon programları yaptı. Almanya' da yayınlanan Özgür Poli

tika gazetesine yazılar yazdı. 2003 yılmda geçirdigi bir ka 
za sonucu. yaşamını yitirdi. 

Ölümünün beşinci yılında yayınlanan Burhan'ın Kita

bı ' nda , Burhan Karadeniz'in yazıların ı n yanı sıra kendisi 

ile yapılm ış bir söyleşi de yer alıyor. Kitapta aync..c1 kimi 

meslektaşı. kimi arkadaşı olan Mehmet Al.-taş, Cünay As 
lan. SibelAkkulak, Lütfü Bulutoglu. Nejdet Buldan, Hasan 

(1ı1 1 ııf. flı'l,';, 

Bildirici. Dara Cibran. Faysal Dağlı, A.Kadir Konuk. Hüse 

yin Kalkan. Mehmet Sebatlı, Sezai Sarıoglu. Cindi Onur, 

Recep Maraşlı ve Kadriye Yalnız'ın Burhan Karadeniz'le il

gili yazıları yer alıyor. 

~ 

KADlN 
Lib e ralizm/ 

Muhafazakarlık 

Kıskacında Kadın 

Sibel Öıbudun-Cahide 

San-Temel Demirer 

Kaldıraç Yayınevi 

Bu kitapta yer alan yazıla

rın çoğu. (neo-)liberalizm 

ile (neo-)muhafazakar lığın. 

sek:Uler referanslı siyasalar 

ile dinsel referanslı olanla

rın. konu kadın(lar) oldu mu, meş'um "Kutsal İttifak"lar

dan kaçınmadıkları üzerine odaklanıyor. Ve bunun eril. 

daha doğru deyişle ataerk-il bir "zihniyetler dünyası" ile 

ilintili oldugunu sergilerneye çalışıyorlar. Her zaman ·· eril n 

olarak tasarlanan iktidar karşısında. "güçsüzlerin, iktidar

sızlann, madunların. ezilenlerin" yerine ilişkin olan ortak 

ve eril bir ~ıihniyet"in izdüşüınleri. .. 

Buka Baran e 
Cul!zer 

WeşanenAI'esta 

Duyemin kiteba Culizer 

'Buka Barani!' di nav we

şanenAvesta de direza Şah

marane de derket Kiteba we 

ya yekem 'Keziyen ]inebi' ji 

di eyni reze de çap bfıhı1 o. 
rasti eleqeyek meıin hatibu. 

- e Direza Şahmarana ku tene ji 
""""'=========~ herhemen edebi yen jinen 

kurd pek te, di 8'e Ada ra 2006'an de 5 kiteb bi hev re çap 

bUbO.n Q bi ve kitebe re ku disa 8'eAdare çap dibe, digihije 

jimara 16'an. Di nav Şahınaran de ji hemü parçeyen Kur

rustane niviskar cih digrin. 

]i kitebe: Zarokbfına mina ku diheft sali de/ Kefeneki şin 

le kiribüniİroj dane sibe/]i ber min ço.. 
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cemıyet, 

demek 

Semema 
eaşdar 

Naveki 

Rezbere 

Eşkere, şefaf 

ICinaye 

Kurteya 
nimreye 
berepaşki 

Pbemberek 

Dini, ayini 

erewen~ 
ıanin 

Naveki ]inan 
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