
www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• 
EDEBIYATlN KlRK AYAKLI KARINCASI 

• • 
ASlM BEZIRCI 
Hazırlayan: Adnan Özya lçıner 

Asım Bezırcı edebiyat tarihçisi, eleşt1rmen, denemeel ve 
çevirmen. ı9~7'de Erzincan'da dogdu. İlkokulu Erzincan' da, 

ortaokulu ve liseyi parasız yatılı olarak Erzurum'da okudu . 
195o'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili 

ve Edebiyatı Bölümü 'nden mezun oldu. Aynı yıl, Gerçek 
gazetesinde yazarlığa başlayan Bezirci, ~6 yıl boyunca 

muhasebecilik yapmak zorunda kalmasına karşın örnek bir 
çalışkanlıkla çok sayıda ürün verdi. Ataç'm öznel/izienimsel 

eleştiri anlayışına karşı nesnel/bıhmsel eleştiri çığırının 

açılması için büyük çaba sarf etti. Başta Nazım Hikmet olmak 
üzere tanınmış birçokyazann eserlerını derleyip yayına 

hazırladı. ~Temmuz 1993'te Sivas toplukıyımında 34 ilerici 
aydın ve sanatçıyla birlikte ka tl edildi. 

Bezirci'nin bütün eserleri yayınevimizce yayınlanmaktadır. 

Onlar, Ali Yüce 'nin KırkAyaklı Kannca şiirindeki 
kırk ayağı da koparılarak, yolunarak, yenilere k 

özellikle de yakılarak yok edilen karıncanın "Hiç 
ayağın kalmadı işte/Sen bu dağı aşama dm" 

tehdidineverdiği cevabı bilmiyorlardı. Onların 
bilmedikleri cevap, Asım Bezirci gibi, yaşamı 

boyunca, haksızlıklara karşı direnenlerin 
kaçınılmaz karşı koyuşunun yinelenmesinden 

başka bir şey değildi: 
"Dön de bir bak 

Dağ biraz küçüldü işte 
Daha çok kannca var geride" 

İşte Asım Bezirci' de, bu karıncanın ta kendisiydi. 
Hazırladığımız bu kitapta, onun onurlu yaşamının bilinen bilinmeyen bütün özellikleriyle 
yansıtmaya çalıştık. Eşinin, kendisinin, eleştirmenlerin, yazar arkadaşlarıyla dostlannın 

kaleminden anılan, eleştiri anlayışı, yaşamı, özellikleri en ince ayrıntılarına kadar aniatıl dı. 
Gençlik günlerinin yazılan, günlüğünden parçalar, bir öyküsüyle şiirlerinden örnekler eklendi. 
İnsanın, emeğin, emekçinin sömürülmesine karşı olanAsım Bezirci yaşamı süresince eşitçi, 

paylaşımcı, insana haklı bir düzenden yana oldu. Bu uğurda hem yaşamı, hem de düşünceleriyle 
savaşım verdi. Şimdi de kitaplarıyla bu savaşımını sürdürüyor. 

Adnan Özyalçıner 
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2 ıiroı 

ADALET ERDEMi VE BARIŞ 

T EVFIK TA ş 

2009'un.Agustos ayının son çeyreğinde f'Şini 
ve onun erişf'bildiği akrahalannı değişik ateşli 
silahlarla öldüren Zonguldaklı Şafak Köksal'ı da 
konuştu Türkiyf'. 

Neredeyse bütün basın ve yayın organların
da, Şafak Köksal'ın Kürt topraklarında, sanş 
koşullarında askerlik yapması, orada psikoloji
sinin bozulması öne çıkarıldı . Kon~ulanlann 

tümü. farklı ifadelerle de olsa. sonuçta Türkiye 
Cumhuri..yetfnin ordusuyla PKKgerillalan ara
sındaki savaşa bağlandı. Ve buna "Vietnam 
Sendromu·· deniyordu. Böylece. Vietnam'ı if#gal 
eden ABD ordusuyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
ordusu i~cilik bakımından eşitlenmiş olm u 
yormuydu? 

(Tuhaftır ki ben şimdi, 'Türk ordusıt Kürt top
raklannda i~galci'' desem, hayatımı kaydırırlar, 
ama böyle eşitlenince bir şey olmuyor!) 

Neyse diyeceğim, bu bağınttiarın tünıü hak
lıdır. 

Ruhu yaralanmış olan Köksal'ın işlf'diği ci
nayetler, AKP'nin "Demokratik açılım" dediği 

planın üzerine geldi. Buıjun medyası. "Ban~ın 
ne kadar elzem" olduğunu söylemek için bu olaya 
sarıldı ... 

Buna da diyecek yok; !ürkiye Türklerindir 
Medyası" yıllardır bunu dayapamıyordu ... 

Öyle bir ülkedeyiz ki, buna bile muhtacız. 
••• 
Bir toplumun sa~ı satın alması için, ora

dan erdemierin tiimünü kovmak gerekir . . . 
Türkiye. ordusuyla giriştiği 12 Eylül faşist 

darbesiyle bunuyaptı önce. Sonra "Tark" dediği, 

dedirttiği kesimlerin tümüne: Kürt baJinna ve 
hükmettiği öteki halkiara savaşı .. sattı" .. . 

Uzunca olacak parantezimi anlayışla karşıla
manızı rica ederim: 

(Evet bildiğiniz anlamda bir malın satılma
sından söz ediyorum. Blıiın ülkemiz yıllardır 
bir savaşın bedelini ödemektedir. Onca mernıi. 

silah, havan. tank. uçak, helikopter. asker, 
U)uşturucu. fuh~, ıiitbelilerin bütün çalışan 
kesimlerden daha yüksek ücretler alması, dinci 
gericiliğin yükselmesi, bilime yaklaşmakta za-

- - - -----------
ten ı.orlanan üniversitenin bilimden büsbütün 

ayrılması, özelleştirmeler, kitlesel U}ııizlik, yok

sulluklar silsil esinin sarıp sarmalaması .. . Tüm 

bunlar, aldımıza ve h~ımıza gelen öteki bütün 

felaketler, biz Türk lrkçılığımn savaşını .. satın al

dığımız" için oldu.) 

Banş için evet önce silahların susması gere

kir ... 

Ama bu konuşulurken, ben pek dillendiril

meyen birkaç kavramı yeniden anıınsatıp, bir

biriyle bağıntısını kurmayı sizlere bırakarak 

sahneden/sayfadan çekileceğim: 

Dasiret 

Yiğitlik 

Cesaret 

Ilıınlılık 

Cömertlik/Mertlik 

Sadelik 

İ ncelik/N ezaket 

Sevgi ve onur 

Siz bunlara başka kavramlar e.ldeyebilir, in

sanlığın başka erdemlerini aşağıda söyleyece

ğim erdemler erdemiyle ili•kilendirebilirsi

niz ... 

Bana söyleyebilir misiniz, Adalet kavramı 

olmadan bunlar ne işe yarar? 

Peki ama bunları içermeyen bir adalet kav

ramı ne işe yarar? 

Barış insanın en güzel, v~çilemez erdem

lerinin tekzeminidir •. . Sa~. Şafak Köbal gi

bi basiretten. yiğitlikten, cesaretten, ılunlılık

tan, cömertlikten, sadelikten, incelik, sevgi ve 

onurdan yoksun insanlar şekillendirir . •. Ama 

bundan daha beteri. toplumun en sağlıklı görü

nen kesimleri bile. bu hastalığın bir ~asıdır. 

Banş üstünüzde olsun! 
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Edward Hicks'ın tablosundaki uyum, olanaksızın uyumudur: 

Reasam, bir Quaker vaizi olarak İtaya'nm kitabındaki "İnsanogluyla hayvanlar arasındaki banş"ı 

öven II. bölümtınü resme~tir. 

Her şey uyumlu; yırtıcılar yırtıcı değil. ezilenlerde, yırtılıp av oıag.:Ienlerde korku yok. Ama bir ay 

rmtı var reamin sol kenan nda; ABD'nin Peruısylvania Eyaleti 'nin kurucusu William Penn 'in yerliler

le yap~ anlaı,madır bu. 
Ben, Perınsylvaııia Eyaleti'nin kuruluı, biçiminin. oradaki, yerlilerin çektiklerinin bu yazıyı oku 

yanlar tarafından ineeleneceği ni umut etmek istiyorum. 

Böylece "Banş" dendiğinde, istenenin ne olduğuna da bakın ış olaca.klardır çünkü . .. O 
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AYNAYA BAKABiLMEK! 
------ --

BARIŞ AVŞAR ----- --'--

Bir gençlik arkadaşımız anlatmıştı. ~ocukluk yıl 
lannda yaşadıgı ciddi bir psikolojik sorunu ... 
Ona göre çevresindeki herkes "arkasın
dan~ konuşuyordu. Arkadaşlan. akra
baları, dedesi-ninesı hatta anne ba
bası! .. Hepsinin, her-
kesin yüzüne gül
dügı.tnü ama ar
kasından ku
yusunu kaz
dıgım. her an 
terk edilebilece
gini. ihanete ugra
yabilecegini düşü
nüyordu. Müthiş bir 
yalnızhk hissi, güven
sizlikve histerik ruh ha
line bUrünüyordu o an
larda. İnsanların, hem de en 
yakınlarının bile kendisine karşı 
samirniyetsiz olduklarına ikna 
olarak yaşamaya çalışan bir çocuk! 
Hayata zor bir başlangıç ... 

Sonra bir psikologa götürülmüş ve şöyle aşılmış 
sorun: Her gün aynanın önüne geçerek kırk kere mi 
elli kere mi ne kadarsa artık şu sözleri tekrarlamış. 
.. Benim için kötü bir şe)' demiyorlar ... Beni seviyorlar ... " 
Kendi kendini ikna etmişti böylece, çünkü problemi 
kendi kafasında yaratmıştı. kim bilir hangi itkiyle ... 

Bir çocuk için anlatılınca hüzünlü ve şefkat uyan · 
dırıcı bir hikaye. Ancak bırnun anlatılmasının nede
ni, kendisi hakkında sürekli "atıp tuttugumuzu~ dü
şünen bir başka arkadaşımızdı. Yirmili yaşlardaydık 
ve o yaşta biri için" aynah çözüm ~ün artık çok geç ka
lmmış bir yöntem olabilecegini konuşmuştuk dalga 
geçerek. Kazık kadar bir üniversite öğrencisinin her 
gun aynanın önüne gcçtigini ve "Yok hayır, senin ku
yunu kazmıp>rlar. seni seviyorlar aslında" dedigini ha-

4 1 ifOJ 

yal etmek bile rahatsız 
edici ve komik gö

rünüyordu ger
çekten! Pe · ya 
birilerini 

kası dan 
dol plar 

çevird gini 
düşünen bir 

toplum için? 
Bakın şimdi t unu 

bir okuyun: 

'Uyanık olmak lazım'! ı 
"uya.nık olmak lazım. söylenen her ıözü, 

yapıları her hareketi ıyi değerlendirmek, boş sözl~ boş 
laftar. safsata gibi kelimeLer ~~llanıp geç.iştirmeme ·. g~
rekır. muhakkak değerlendınlmeh ve ırdelenme ıdır. 
çan ki her şeye müsait b~r yapımız var. değişkeniz. im n ne 
yaptığı ne söyl-ediği belli değil. ben şuna inanıyon.ı ger
çekten Turkiye üzen ne çok büyük bir senary-o ve oyu!oy
nanıJ-or ama tam olarak ip uçlan. belli. degil. eger · se
nary-o dogruzarnanda uygutanırsa 60-707iyıllard ha 
daha ... ~ 

\Hlliyet gazetesinin internet sitesinde 24 
2009 tarihinde yayınlanan bir habere yönelik o 
cu yorumu bu. Hatalanyla, yarım kalmışlıgıyla a en 
aktardık! Getirilememiş sonunda da herhalde. " anı 
o 601ı, ?O'Ii kanlı yıllardan daha çok kanşacak o alık 
boyle giderse" gibi bir fikir öne sürülüyor Yokyo ha
yır, haber "Kart açılımı" ile ilgili değil. Ergeneko da
vası iddianamesinin fantastik sayfalarından bi iyle 
ilgilı: Sanatçı Fuat Saka, Yunan devletinin adam1 la
rak Türkiye'de bir Laz milleti yaratmaya çalışı or
muş. En yakın çalışma arkadaşı da Volkan o · 
nak'mış. Eh. İsmail TUrüt olamayacagma göre! E ge
nekoncuların kendilerine kurduldan "bol düşmfnlı. 
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hiç dostlu" dünyada savaş açılacak bir yeni cephe söz 
konusu olmuş yani. Bölücü Laz müzisyenler cephesi! 
Onlarla da mücadele etmek şart tabii. Kazım Koyun
cu da belli ki ölerek kurtulmuş liste)' e girmekten. 

Milliyet internet editörlerinin pek ciddiye alma
yarakve ironiyle aktardıkları haberi abartılı ve safsa 
ta olarak degeriendiren okuyucu yorunılan da yapıl
mış. ~uyanık olmak laıun '' başlıklı bu yorum onlara 
da bir yanıt ayru zamanda ve gayet ciddi. 

Gayet ciddi ne? Gayet ciddi birvaka! Histeri! 
Çünkü her gün alakah alakasız birçok habere bu

na benzer yorumlar getiriyor yüzlerce. binlerce 
"okur". 

Avrupa Birligi ile enerji anlaşmasına da. Rusya ile 
yapılan enerji anlaşmasına da ... Kuzey Irak'taki se 
çimlere de, Kuzey Kıbrıs'taki seçimlere de ... Ajda 
Pekkan'ınAynur Dogan'la düetine de. HülyaAvşar'ın 
ailesindeki Kürtlük-Türklük ilişkilerini anlattığı rö
portajına da ... 

'Histerik' yeti~tirilen bir halk 

Bir iç savaşı yıllardır omuzlarında taşıyan ülkemiz 
için yıllardır aklı başında eli kalem tutanların yaptıgı 
bir uyanydı: Bu savaşın Kürtler üzerindeki tahrip edi 

ci etkisi, en az onlar kadar, Türkleri de yaralıyor. Bir 
ülkede silahlar konuşuyorsa onların sesinden etki 
Jenmeyen kimse kalamaz çünk-ü. Ve bir halk en somut 
haliyle fiziksel şiddete maruz kalırken yanıbaşındaki 
halka yıllardır bunun haklı olduğu. yapılması gerekti
gı. bu işin başka türlü çözülemeyeceği anlatıldı. 

Bugun silahların susmasma ilk kez bu kadar yak
laşılmışken yaratılan tahribatı n boyutlarını da göste 
riyor işte o o1.-uyucu yorurnları: "Bizim kuyumuııı ka
zan/ar ı•ar, her an her şey olabilir ... " 

Bu bulaşı cı sa ncıdan mustarip herkes kendini na
sıl ifade edebilirse öyle anlatıyor. Okuyucu öyle, ffya
zar" şöyl e: 

··- Geç şöyle, otur. 
- Töplumsel sureç ... 
- Bırak şimdi sen süreci mii.reci! Dan. du n l(idi_rorsun. 

olmuyor işte ... Kafayı kullan. alıştıra alışhra git .... ·· 
Yılmaz Özdil'in Hürriyet'te 6 Agustos 2009'daya

yınlanan, ''DTP)i.e buluştu açılım~ konuştu ... " başlıklı 
köşe ya1.1sının girişi bu. Ahmet Türk'le TaY)'İp Erdo
ğan görüşmesi Uzerine yazarın kendince yaratıcıhgı
nı konuşturduğu bir fantazi. Bildiğiniz "Beyaz Türk" 
elitizminin medyadaki en ırkçı hallerinden birine 
bürundügü an! 

Aynı gazetenin gediklisi Bekir Coşkun'un da 
"TtJplamsel stıreç" diyen Ahmet Türk fikri çok hoşuna 
gitmiş k-i o da hemen bir gün sonra Ahmet Türk'e, 
"Sen kimsiniz~, ''Pırt mentlJ" falan dedirterek katılmış 
zeka özUrlu bu zevıekliğe. 

Her ikisi de ··açılıma" karşıgayet saldırganyazıla
ra devam ediyorlar. Menılekerte Türkçeden başka bir 
dilin konuşulmasını anlaşarnama ve bölünme gerek
çesi ilan eden bir şeyler yazmış örneğin Özdil. sonra 
bunu o "başka dil''e çevirtmeye çalışmış. Seki? çevir

menin hiçbiri bunu yapmaya yanaşmayınca da bagır 

mış: "Kurtçeçevinnenlerbenisansarledi. Işte ben de bu 
nu söylemeye çalışıxordum.'" 

Yine Özdil ünlü "İzmirliler" yazılarında yere göge 
koyamadıgı hemşeh risi Sezen Aksu 'ya da kızıyor şim

di "açılım ı destPkledi" diye. ona da "saza n" deme yara 
tıcılıgını gösteriyor. Urfalı Bekir Coşkun Mardinli 
AhmetTürk'ün Türkçesiyle dalga geçmiş çok mu! 

Bu ikisinin memlekette, "ilerici~. ''çagdaş", ''halk
çı" kalem erbabı olarak ekmek yemekte olduklarını 
düştınürsek yıllardır "gericiler"i vann siı duşünün 
diyecek oluyor insan. Ama hep öyle anılanlar destek
liyor açılımı, çünkü AKP yapıyor. Ve bu ilericiler de 
desteklemiyor. karşı çıkıyor. çünkü AKP yapıyor! 

Her ağzıru açanın , adını ffterör" koysa bile mem
leketin en büyük sorunu olarak kabul ettiği mevıu bu 
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kadar kısır bir dönguye sakuluyor yani: Açılımı des

tekleJenler AKP"lidir. o zaman desteklcnmeınelidir. 

yoksa AKP'li olunur! 

kenler. kahnnı çekenleri anlatanlar böyle geri mi 

durmalıdır? Böyle soğuk? 

Memleket için ... 

H er ·Açılım· isteyen AKP'li mi? Birparanoyakolgeziyor memlekette: ABDTtieki-

Örneğin Tarık Akan'a soruyorlar. Yılmaz Cü- ye'nin başına Kürt çorabı örüyor ... Kimileri Yılmaz 

ne) "in kaleminin ucunda Kürt insanını kaç ket sı ne- Özdil gibi. Bekir Coşkun gibi. O ray Egin gibi yeniden 

map taşımış. o bildiğini1. Tarık Akan'a. Diyor ki. ve yenıden yaratıyor. uçlara taşıyor onu ... Kimileri de 

"Ortada henuz bir şq xok. Açılım dıyorlar. ne)in açılı- onunla bir olup TarıkAkan gibi kaşlarını çahveriyor: 

nu? Maddeleri ortaxa koysuni ar. ondan sonra biz de fi - Kimse Türkiye 'yi sevrniyor ... İçeride ve dışanda hep 

kir ve d il ş ün eeleri m izi sö_rleyeli m. N e oldugunu bilmedi- bizi m arka mı zd an iş çevi riyorlar ... Her an her yerden 

gimız konu hakkırıda ne saxleyebı.liriz ki? Şu an benim bir darbe gelebilir ... Neydi o okuyucu yorumunun 

söyleyebilecegim bir ,.------------------------.., başlığı: Uyanık ol-
ş~ı· )'Ok. BekleJip gö mak lazım! 

rereğiı... Bizim arkadaşa 

Öyle buzzz gibi ve çocuklugunu zehir 

öylP. kararlı!.. eden o hastalıgın 

AKP Grup Top- nedenini bilmiyoruz 

lantısı'nda kırk yılın ama memleketin 

"emniyetçisi" Ab- onca "ilericisine", 

di.ılkadir Aksu silk- "demokratına", 

lüm püklüm "analar "solcusuna" ... sosyal 

için·· aglarken. bu demokratına" böyle 

oyuna gelmeyen Ta- ettiren nedeni bili-

nk Akan hiçbir şe- yoruz yani: Bu Kürt-

kilde burnundan kıl ler şeriatçılada bir 

aldırmamaktadır. olup her an memle-

Çuukü bu hacı-hoca keti satabilir! 

takımı varsa işin İyi de ... 

i<;inde bir iş vardır: Üzerinde yaşadı-

İyi de nıadem ğın ülkende birlikte 

bunun içeriğinin ne nefes aldığın insan-

oldugunun belli ol- lara, Kürtlere, Laz-

nıamasına kızgınsın lara. Araplara kar-

ve ortada bir" dolap'' şı. .. Hele de 30 yıl-

döndüğünü duştlnı.i- dır kan aglayan 

yorsun. '"Biz istan- Kürtlere karşı, bu 

bııl"da 12 F.ylıil işken- kadar güvensizsen, 

eeltanelerini gördu.k onları "örülen ço-

amu Diyarbakır Ce- rapların yüntl-yu-

ıaevı'ndekil.erin gördı.i.ğüniJ kimse gimnenııştir. Biz so/cu magı" olarak görüyorsan ve şöyle rahatça gözlerini 

olduğumuzdan ezildik. oradaki arkadaşLarmttı hem sol- yumup uyuyamıyorsan bu topraklarda, "bütünltiğif' 

cıı hem Kürt olduklanndan iki kere erildi. Şımdı bir açı- ne işine yarayacak sanki! 

lım )Upılacaksa o zaman bu rı lan _Yaparak o halka dağ- Bu histeriden beslenenler, onsuz yaşayanıayanlar 

dan başka yol. bırakmcqrı.n bir devlet zihniyetinın toptan için degil ama onun kurbanı olanlar için, şu bizim ay-

def,iişmesigerekir. Acaba AKPbu kadar yurekli midir! YiL- na tedavisi yararlı olabilir belki de. Özellikle de, 

reklıyse. açılımları böyle olaca.ha destekleriz elbette!" "Akan kan dursun elbeııe. yeter bu kadar" bile diyeme-

deyivcrsenc ... Çok mıı olur },lların görmüş geçirmiş yen sanat erbabı için ... Aynayı da Ahmet Kaya'nın lO 

TarıkAkan'ı için? Şarkıcı Alişan. "l)i olur. gıiıel olur yıl önce. daha ortadaAKP falan da yokken çıkarıp bı-

bu açılını n derken. ) ıliardır memleketin kalırını çe raktığı_verde bulabilirler ... o 
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Qefle 'den geriy e kalan ses 

ARAM DİKRAN 

ŞEYHMUS DIKE~ 

"Wey lo lo birindaro bilbilo 
Li bayele xist helin tev xira kiro ·· 
Derler ki; ne denli yaşlarursa yaşlansın. insanı, 

iki özelliği tarif eder. Biri sesidir: ses. yaşla birlikte 
bir miktar çatallaşsa da hnısını kaybetmezmiş. Öteki 
de gözleridir; melul ve mah1un baksa da ferini yitir
mezmiş göıler. 

MamostcAram e Dikran'ı 73 yaşında ve Diyarbe
kir sahnesinde bir festival final gecesinde. adı "Roj 
ba.ş Diyarbekir'' olan ve şehre ilk kez gelişinin ikinci 
gününde. sözleri kendisi tarafından yazılan ve yine 
kendisi tarafından besteleneo 
stranını htizünlü sesiyle dillen
dirirken bir kez daha tanıdım . 

Kadim şehrin şehremini 

Osman Baydemir'le içimden 
geçeni yıllar evvel paylaşmış. 

demiştim ki: Aram e Dikran'ı. 
Şivan Perwer'i, Garabet e Xa
ço'yu ve Civan Haco'yu Diyar
bekir sahnesinde buluşturmak 
gerek ... 

Ömürdur bu işte. İnsan öm
rü dedigtni1 göz açıp kapayın

caya kadar geçip gidiyor. Önce 
Garabet e Xaço gitti, Erivan'da, 
öte yakaya. "DengbeJ dediginyedi 
gün yedi gece klam söytediği hal · 
de, hala söyleyecek söza oland,r" 
diyen Garahet. dengbcj sesini 
de yaruna kalıp gitti. 

Şimdi de Aram, qejle günle
rinde terkisine atıp diyar diyar 
sürgünlükle ruhunda, bedenin· 
de, dimağı.nda taşıdıgı ve son 
duragı Diyarbekir olan sesiyle 
''Roj Baş Diyarbekir" deyip gitti. 

'Di :rewnin şeı;an de min ba
wer nedikir. 

Bi ça.van bibinim. bajare Di
yarbekir. 

Rojbaş Diyorbekir me pir beri ya te kir, 
Te deri U me vektr. te me şa kir Diyarbekir' 

İ ki ha lk, bir asırlık acı. .. 

Ana tarafından Silvan. baba tarafından Sason Er 
menile rindenArarn e Dikran 'ın asıl soyadı \ielıl-yan. 

Ama o denli özümsemiş ki Diyarbekir'i! Şehrın. bu· 
tün tarihi kayıtlarda geçen yedi isminden biri olan 
Ermcoice 'Dikranagerd'i seçmiş . 2000 sene evvel 
Kral Dikran'ın kurdugu l. Dikran Krallıgına baş 
kentlik yapmış Dikranagerd'in Dikran 'ıru soya d ola 
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rak seçmiş kendine. Bir 
de enstrüman seçmiş. Di
yarbekir musikisinin baş 
sazı Gümbüş, vazgeçilme
ti olmuş. 

Yakın akraba iki halk. 
Kürtler ve Ermeniler. Ay
nı cografyayı binlerce yıl 
dan bu yana paylaşırlar

ken bir büyük felakete 
kurhan edilmiş bu iki ak
raba halk, bir asır boyu bu 
kıyırom acısmı yürekle
rinde hissetmişler. 

miş lo 'ya gömün ·. Şimdi 

bütün danyaya diyorum ki; 
benim yenm Amed 'dir. 
Olürsem. Amed ·e defne din. 
Ben bu hurmetkcır ve vefa
kar halktan uzak kala
mam. Orası hayatımın top
rağı. varlık sebebidir. ·· 

Katliamın, göçün, 

Aram'ın babası bir 
kaval ustası, Sason'daki 
kırımdan sonra bir Kürt 
tarafından korunmuş . Ya
şı kemale erdikten sonra 
da diğer aile fertlerini 
bulmak için Suriye 'ye yol 
almış. Ama Kürdün vefa-

Şeyhmus Qjken ileAram Dikran. 2008. Diyarbalar 

sürgünlüğün hüzünle bu
luşturduğu ses ve hüınU 
bu denli yüzüne yakıştı 
ran bir adamdı Aram e 
D:ıkran. Bir .l-uşak 

Aram 'ın ve Aram gibi bir
kaç şahsiyetin musikide 
yarattığı bir ekolün sesi, 
ahengi ile büyüdü. O se
beple bugün yine 
Aram'dan uyarlanan bir 

karlığını hiç unutmamış. Oğlu Aram musikişinas 
olunca babasından ilk tavsiyeyi almış bir emir gibi, 
sonra da baba sözünü bir ömür boyu vasiyet bellemiş, 
hiç unutmamış: ''Ben Kürtler sayesinde ölümden kur
tıtldıı.nı. Bız Kürtlerle beraber bayadak. Birbirimizi çok 
severdik. Şimdi sizler bayadanuz artr.k. Hep Kartierin 
dostu. o/.un. Onlara karşı saygılı olun. Sana.tçı olursan, 
Kurtçe söylemelisin. ·· 

Qamişlo, Ermenistan, Avrupa ve Diyarbekir; 75 
yıla sıkışan koca bir ömür ve 60 yıla yaklaşan sanat 
hayatı. Biz1.at kendisi tarafından kasete ve cd'ye 
ol-unmuş 400'ün üzerinde. en az beş dilde okunmuş 
parçalar. 

'Orası hayatımın toprağı' 

Tıpkı ~ehmed Uzun gibi! 'Uzun' nasıl Avru 
pa' dayken. "Ben /Jlil rsem Siverek ·e defnedi.n" deyip son
ra da Diyarbekir' e gelince vasiyetini değiştirip ölümü 
üzerine Diyarbekir'e defnedildiyse, Aı-am da benzer 
bir ka.deri paylaşır. Ömrünün son deminde, ölümün
den iki yıl önce Diyarbekir'e gelir. Yine tıpkı Meh
med Uzun gibi "şifayı Diyarbekir' de bulur", Diyarbe
kir her ikisine de ''şifa" kaynağı olur. 

Derin bir ödem ve hasretle vurgular Aı-am: "Di
yarbekir·e gittim. Büytı.k bir hurmetle ve ilgiyle karşılan 

dım. Sahipleniıdim. Hasta kalbi.m bu denli yoğun ilgiye 
ve gönül hoşluguna. dayanamazdı. Bu nedenle hasta 
düştüm. Tedavi oldum. Diyarbekir'e gitmeden vasiyet et
miştim ki; 'olürsem beni sargande doğdugum yere. Qa-

8 Tll'OJ 

dönlük şöyle diyor: 
Tu hem guli. hem rihani 
Tu hem derdt. hem dermani 
Tu hem Kurd i., hem Ermen i 
Weran ezim, malenı xerab ... 
'Rüyalannıda giJrsenı i nanmazdım Diyarbekir 'i göre

bilmeyil İyi ganler olsun Diyarbekir, seni çok özledını. 
Sen kapılanm bize aç~p. bizı çok mutlu ettin' diyen Ara m 
c Dikran' ı Kürt halkı hiç ama hiç unutmayacak. Er
meni halkı da. mazlum ve mağdur diğer bütün dünya 
halklan da ... 

Derde bilbil ne qefesa zer'in e, 
Mexsede bilbil vetene xve bibine ... 
Kez bt di çimoma nk 1 Em te ji bir n.akin 1 Seni hiç ama 

hiç unutmayacağl-z M amosteAranı deyip Diyarbekir'de 
yapılacak cenaze töreni ve defin üzerine de birkaç pa
ragrafyazıpAram Usta'yı ugurlayacaktım. Ama müm 
l'iln olmadı. 

Yine hilkat garibeleri baskın çıktı. Hrant'ın tabi
riyle "Ermenilerin bu topraklarda gözil var. Ama sahip 
olmak için değiıt Ölünce içine gi-rmek için" sözüne bile 
tahammül edemeyen bir zalim zihniyet gücünü gös
terdi. Hem de Kürt sorununun çöıümü için bunca gü
rültünün koparıldığı ve Şivan Perwer. NeşetErtaş ile 
Norşin edebiyatının yapıldığı günlerde ... 

l l Ağustos günü Diyarbekir 'in ve bütün Kürt coğ
rafyasının barış elçisi ve Türkiye Barış Meclisinin de 
üyesi Sait Şanh 'nın n aaşı başında Di yarbekir Ulu Ca
misindeydik. Öbekleşmiş en az yirmi grupla sohbet 
etme şansım oldu. İstisnasıı tümünün ortak paydası 
Aram 'ın cenazesillin akıbetiydi. Anlaşılan siyasal-
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bürokratik ve militer güçlerin gözü kes m edi, bir grup 

Ermeni rahiple birlikte bir Ermeni'nin cenazesinin 

ardından binlerce Kürdün yürüyüp son görevlerini 

eda etmelerine ... 

Gerekçe basitti. '"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol

madığı için'', vasiye li olsa bile toprağıyla kucaklaşma

sına izin yoktu. Yıllarca şarkılanndan kor kanlar. şar

kılara. Kürt diline yasak ve baskı uygulaya nlar bu kez 

de bir ölüden ürküyorlardı. Bir kimlikten korkuyor

lardı. Ve elbette Hrant"ın cenazesinde İstanbul'da ya

şanan devasa görünlünün bir benzerinin Diyarbe

kir'de yaşanmasına tahammülleri yoktu. 

Mamoste Aram e Dikran stranlarıyl a hep yaşaya

cak. Tıpkı edebiyalıyla yaşayan Mehmed Uzun gibi. 

Filmleriyle yaşayan Yılmaz Güney gibi. Şarkılarıyla 

yaşayan Ahmet Kaya gibi. Şiirleriyl e yaşayan Nazım 

Hikmet ve diger tüm sürgünler gibi. .. 

Ölümünden beş gün sonra bir akşam saatinde ya

zının hükmü kelamı tamamlanmışken, usta Dikran 'ı 

ka d im şehrin Urfakapısı'ndaki Hıristiyan mezarh

ğında temsili bir törenle öte yakaya ugurlarken içim-

ROJİN: 

den dökülenler ona veda dizelerimdir. 

Aram deder adıma kadim topraklann kayda degen 

sicilınde 

Rıl sipiler ağız birlik edip şerh düşmüşler mala Dt

ko 'nun kaydına binxet 'te 

Anam Farqın "den söküp getirdiğı zıbının gögsüne 

adımı işlerken 

Melikyanlar bir baş daha çogalmış sicilden duşar

rnek isteyenlerin inadına 

Dikranagerd, yedi adlı şehrimin en eski adının yüzü 

suyu hürmetine 

İ kıletmeden, Dıkran 'ı öteki adım belledim bütu.n sür

günlügıı.m ce 

Kim baktıysa yüzüme 1ıiixnun oteki adı. Aram 'ın 

bakışlarında gizli· dedi 

Rahat olsun benden sonra da dünyanın ugultusunu 

terkisine yoldaş kılanlar 

Ara.m e Dikran bulu.şacak elbet onu topraklanndan 

sürenle1in inadına 

Nar-ı cehennemde ya.şatmaya yeltenseler de, boza

caklar oyunu yığit evlatlar ... ~ 

Vicdan sınırları resmi sınırları aşamadı 
Benim için eski filmlerdeki aşk şarkıları, romantizm. naiflik. duruluk, samimiyeL Velhasıl aşk şar

kılarının Kürtçede en önemli adresi Aram Tigran ... Onu yıllar önce bir yemekte tanımıştım, birlikte kon

sere de çıkmıştık O gün saatlerce. Ermeni olmasına karşın Kürt 

müzi~indeki eme~ini, Kürtlere karşı büyük sevgi besledigini, Kürt 

rnüzi~inin geldigi yeri, Ermeni şarkıları ile Kürtçe şarkıların ben

zerli~i ve kültürlerin birbirinden etkilenmesini konuşmuştuk. Çok 

şey yaşamıştı, yerinin farkındaydı, yüzündeki çizgiler her şeyi anla

tıyordu. Sesindeki kısık ahenk şarkılarına anlam katıyordu. Çok 

tatlı bir inadı vardı ve bunun Ermeni-Kürt alaşımıyla alakalı oldu

~una dair espri yapmıştık. 
Ölüm haberini duyunca çok üzüldüm. Mutlaka cenazesine git

meliydim. Çok önemli bir Kürt sanatçısıydı, son görevimizi yap

malıydık ve onun, kendi istediltince Diyarbakır'da gömülmesi çok 

anlamlı olacaktı. Bir sanatçının son iste~i olan gömülmek istedi

~i yer için bile vatandaşlık istenmesi çok üzücü. Bir insanın son 

uykusunda ne zararı olabilir ki diye düşünüyorsun ister istemez. 

Çok dokundu; vicdan sınırları resmi sınırları aşmalıydı, olmadı... 
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unn'ro·im crun cıncğ·u o·ı. . . bilbile !!:elen lıt' ıcelrıt. . . ntrtsuz hrılklurın biilbiilil . . . . b c ::ı ,, . 

Ara m Tigran' a layık olabilmek ... 
MEHMET Anı 

Kürt Müziği önemli bir öncüsünü kaybetti. Önemi
nin yeterince farkında mıydık. ondan yeterince feyz 
alıp kendisinden öğrenebileceklerimizi yeterince öğ
rendik mi. emin degilim. Umarım uzun yıllar yaşadığı 
Avrupa'da araştırmacılar, genç müzisyenler ve konu
nun ilgilileri kendisiyle geniş söyleşiler yapmış. hah
zasıru kayıt altına almış, "insan'' Aram Tigran'ınhika
yesine ve tanıklıkları na biri nci ağızdan vakıf olmuşlar
dır. Ama pektimilli degilim. Zira, tarihin savaşlar tari
hi. hayatın siyasal denklemler ve mücadeleler içinden 
kavrandığı bir geleneğimiz var. Kişisel tanıklıklann, 
monografilerin, biyoı,rrafilerin, hatıratın, içinde şekil
lendikleri. hayat bulduklan kültürel dokuya dair sun
dukları zengin ipuçlarının henüz yeterince farkında 
bir toplum oldugumuzu düşün
müyorum. 

Bu açılardan Aram Tigran 
müstesna bir örnekti. Coğralya
mızın çok kültürlü gerçeğinin 
canlı bir figürüydü. Heideg
ger'in bir sözünü duymuştum: 
"Tek meskenimiz dilimizdir .. diye. 
Ar am, k e nd ine ev olarak Kürtçe
yi seçmişti ya da kavmininyaşa
dığı trajedi onu bu eve getirmiş
ti. Bu durumla barışık bir hali 
vardı. Ermeni kimliği ile kurdu
gu ilişkinin genişligini ve derin
liğini bilmediğimden onun ka
musal alana çıktığı yönü, Kartçe 
Müzik Sanatçm kimliği üzerin
den konuşabiliyorum ancak. 

Bu çerçeveden baktığımda duru, anlaşılır bir 
Kürtçe; cümhüşte ve bağırmayan, naif bir sesle ci
simleşmiş rafine ve hünerli bir müzisyenlik, sade 
ama şık ve bakımlı fiziki görünümü ile tam bir beye
fendi fotografı görebiliyorum. 

Kendisiyle aynı l-ulisi iki kez paylaşma şansına 
sahip oldum. İkisi arasmda on iki yıllık bir süre ol
masına rağmen hiç yaşlanınayan bir görüntüsü, ne
şesi vardı. Kuliste dinleyicilerini kihar karşılar, biz 
genç müzisyenlerle hemen çocuklaşır. cümbtişti eline 
ahp aklına Yunanca, Ermenice, Kürtçe, Türkçe hangi 
şarkı gelirse okur, okuduğıı şarkıdaki müzikal ince
liklerio altını çizmek istercesine zeka panltıları ile 
gözlerimize bakardı. Bu hali ile "dünyalı'' olmayı ba
şarmış. çocuk ruhlu. renldi bir insan portresi çizdiği-
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ni söyleyebilirim. Ben de ona birkaç şarkımı çaldım. 
beğendi ve beni onurlandınp sevindirdi. Kaç yaban
cı dil bildiğimizi sordu. Neredeyse hiç. diye cevapla
dığımızda hayıflanıp ''Çokfakirsiniz" dedi. Dilin zen
ginlik demek olduğunun gayet farkındaydı. 

Ders çıkarılacak gaflarımız 

Özellikle annem çok sevdiği için, kasetleri uzun 
yıllar evimizde çalınıp duran Aram'ın. mtizisyenliği 
min oluşmasında önemli bir yeri var. Onun tanıtıp 
sevdirdiği kinll şarkıları yorumladığımız oldu. Bunlar 
daha da işlenebilecek zengin melodiler, güzel sözler
dir. Böylelikle Aram. genç kuşak müzisyenlerin sesin 
de yaşayacak. Bıraktığı miras üzerine iyi düşünmemiz 

gerek. Sadelik onun belirgin yö
nüydü. İstanbul'dayapılan kayıt
larda seçilen orkestrasyonlarda 
bu yönüne ters davranıldığını ve 
müziğine yakışmayan standart 
bir '"türkü albamü saundu" oluş

turulduğunu üzülerek söylemek 
istiyorum. Ve ne yazık ki geçen 
yıl İstanbul'da.Aram'ın ve müzi
ğinin sadeliğinin yeterince dik 
kate alınmadığı bir etkinlikle 
misafir edildiğini gördük. Mi
marisi , akustiği, dekorasyonu 
çok çok elverişsiz bir dtiğün salo
nunda, sahnede virtüözite sergi
leyen kalabalık bir orkestra eşli
ğinde Aram'ın ve ctimbüşünün 
naif sesini duyamadık. Oysa din

leyiciler onu İstanbul'da ilk ve son kez dinliyorlardı. 
Umarım bir ders çıkarınışı ıdır. 

Adı bir dil ile özdeşleşmiş. sevenlerinin kalbinde 
ve genç kuşak müzisyenlerin sesinde yaşayacak bir 
sanatçının nerede yattığı çok da önemli değildir. Ama 
bir insanın vasiyetine, son isteğine saygı göstermek 
bir yana; Kürtler onu bir değer olarak kabul ederken, 
hele de "Huzur ve Banş Açılımı .. gibi projelerin tartı
şıldığı, ülkenin geçmişi ile yüzleşmesinin konuşul
duğıı bir dönemde bu vasiyetin resmi prosedtirler 
içinde boğulmasına göz yumulmasını, hükümetin. 
Kürtler ve Ermeniler nezdinde önemli bir jest fırsa 
tını kaçırınası olarak degerlendiriyorum, nezaketsiz 
buluyorum. Biraz vicdan. biraz samirniyet diyorum. 

Anısı öntinde saygıyla eğiliyorum. ~ 
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Yedi milyar insana teslim edilen emanet 

PAKRAT ESTUKYAN 

Hiçlikten geldik. hiçliğe gideceğiz. Yaşam dediği

miz deneyim belki de bu yüzden ·emanet' diye taruro

lanır. Maddi anlamda bize ait bir şey kalmayacak ge

ride. Toprak altında çürüyecek bedenlerimiz. Ema

neti taşırken özendiğimiz, diyetlerle zinde tutmaya 

çalıştığımız. sağlıklı olmak için keyif aldığımız her 

şeyden esirgediğimiz Vticutlanmız, olgunlaşıp düşen 

meyveler gibi toprağa karışacaklar. İnsan aklı bu dü

şünceyle barışamadığından olsa gerek. bir yığın tek

noloji üretti. bedeni mumyalayarak korumaya çalıştı. 

İnanç felsefeleri tinsel yaşamı yorumlayarak, ölüm

den so ma da bir yaşam olduğu fikrini veya reenkar

nasyon düşüncesini işleyerek ölümü kahullenmeye 

çalıştı. Öğretileri ile bir umut vermeye çalışsalar da, 

Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişine yazılı veciz söz 

hep baki kaldı: ''Her canlı ölümü tadacaktır". 

Devl et ö l ü de n m i korund u ? 1 

Giden için gerçekten de film bitmiştir. O aşama

da asıl mesel e, geride kalanların bu filmi hangi mec

rada sürdüreceği meselesidir. Aram Dlkran. evladı 

olduğu Ermeni halkının kaderini paylaştı ve savrul

duğu yaban ellerde emaneti teslim etti. Yedi milyar 

insana teslim edilen emanetlerden biri idi onun da 

sırtladığı. Ancak o, sanatçı duyarlılığı ile bilinci ile 

sıradan bir yaşamın sınırlarını aştı ve ardından onu 

anacak birden fazla halk bırakarak gitti hiçliğe. 

Ürettiği veya yorumladığı iki yüzden 

fazla Kurmanci türkti ile Kürt halkı

nın gönlünü fethetti. Kürtler de yü

eeltmek istedi sanatçısını. Olu-

şan bürokratik tıkanıklığı aş 

mak için sürdürdükleri çahaya 

hep birlikte tanık olduk. Ancak 

yasalar Aram Dikran gibi sa 

natçıları yüceltmek isteyen

lere karşı tasarlanmıştır. 
Anayasa'wn ruhu buna 

engeldir. O ruhu. 
"devleti vatandaşa 

karşı korumak" diye 

ifade etmişti mevcut 
Anayasanın müellifi 
Prof. Orhan Aldı-

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

kaçtı. İşte günümüz bürokratları, tam da bunu yaptı

lar ''TC vatandaşı degildir. Türkiye 'de gömalemez ·• der

ken. Şüphe yok ki bu sav saltArarn Dikran'a karşı dil

lendirildi. Yoksa ölüm ve defin o bürokratlara danı

şılmadan yapılan işlerden dir. Burada aslolan, Erme

ni Ara m Dikran'ın Kürt halkının koynuna gömülme

sini engellemektir. Diyarbekir'deki yıkık. çatısız 

Surp Giragos Kilisesi'nde binlerce insanın, daha 

doğrusu Kürt halkının katılacağı cenaze törenini en

gellemektir. Hrant Dink'in cenaze törenindekine 

benzer görüntülere tahammülü yoktur, vatandaşına 

karşı korunan devletin. 
Ancak unutmamak gerekir; mezarının Brüksel'de 

olması Aram Dikran'ı Oiyarbekir'den uzaklaştıra

maz. Olsa olsa 'Di yarbekir Aram Dikran Mazik Okulu' 

öğrencilerinin. ölüm yıldönümünde veya 24 Ni

san'larda mezarına bir demet çiçek koymasım zor

laştırabilir. Halkın. sanatçısını yüceltmek için yara

taeağı binbir fırsatı engelleyecek polis gücü henüz 

keşfedilmedi. Pek çok yarumcunun katılımı ile ha

zırlanacak bir 'Aram Dikran Kılamlan · adlı alhümün 

yılın en çok satan alhümü olarak ödüllendirilmesini 

hangi yasa. hangi bürokrat engelleyecek? Zaman, on

ların elindeki silahları teker teker etkisizleştirme, 

yok etme zamanıdır. Şimdi sivil toplum örgütleri, ay

dınlar, sanatçılar üretecekleri projelerle zorbaların 

oyununu bozacak bir mücadele götürmek 

zorundalar. 
Ara m Dilcra n, ilkesel bir karar ve ter

cih ile Kürtçe la lamlar seslendirdi. Ünlü 

dengbej Garabede Xeço gibi. Ancak her 

zeminde Ermeni kinıliği ile hallan 

karşısına çıktı. Onun Ermenice 

söylediği türküler de sayı bakımın-

dan digerlerinden az değildir. Bu 
bağlamda Ermeni 
sivil toplum örgüt
lerine ve kamu ku

ruluşlarına düşen 

görevler de az değil. 
İş şimdi, Ermeni 

sivil toplum örgüt-
leri ve aydınlara dü

şen görevleri tartış 
maya kaldı. O 

Çiıim : Evin Çiçek 
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anrergi.rneru n cıncg·ugı ... bilbile gelen bewel.at .. . yurt s uz halkla rı n biil bii l ii. .. 

ŞİV AN PERWER: 

O da ölümsüzler kervanına katıldı 
Aram Ti~ran fiziki olarak aramızdan ayrıldı. Ancak 

onun Kürt müzi!line bıraktJ!1ı büyük bir zenginliktir. O 
Kürt müzi!linde büyük bir renklir. "Ey Dilbere" gibi eser
ler dillerde destandır. Kürt halkına bıraktıgı çok deı1erli 
şeyler var. O da Mihemead Şexo, Tahsin Taha, Memed Arif 
Cizrewi, Ayşe Şan gibi sanatçıların ölümsüzler kervanına 
katıldı. Yeri cennet olsun ... 

VEDAT YILDIRIM (Kardeş Türküler): 
Kültürlere hizmetle görevliydi sanki 
Aram Tigran, Ermeni olmasına raı1men Kürt kültürüne de 

hizmet etmiş muhteşem bir insandı. Tüm ülkelerde saygı gö
ren. iyi bir sanatçıydı. Kültürlere hizmet etmek onun göre
viydi sanki. Kürt müziılinin amcalarından biriydi. 1\endisiyle 
tanışma fırsatı buldu~um için çok mutluyum. O Kürt kültü
rüne ve müzi!!ine çok büyük katkılar yaptı. Çok farklı bir 
müzisyendi. Dengbej geleneılinin dışında bir tarzı vardı. Göç
ler yaşadı. Oradan oraya gitmek zorunda kaldı; Suriye, Er
menistan, Yunanistan ... Hem Ermeni olmanın hem de Kürtçe 

sanat yapmanın tüm sıkıntılarını yaşadı. Onun vasiyeli Diyarbakır'a defnedilmekti. Buna izin 
verilmedi. Bu tür şeyler, son dönemde sıkça tartışılan 'Kürt açılımı'na dair de kuşkular ya
ratıyor insanda. 

IZ Tİl'OJ 

SERHAT KARAKAŞ (Çar Newa}: 
Bir gün kendileri isteyecekler 
Benim Mamoste Aram Tigran'la özel bir dostlugum vardı. 

4 yıl önce onun anısına bir albüm yapmıştım. Kendi stilim olu
şana kadar, hep onun türkülerini söyledim. Her albümümde 
onun bir parçasına yer verdim. Onun her Kürdün yaşamında 
önemli bir yeri vardır. İlk aşk türkülerini ondan dinledim. Di
yarbakır'da bir konser vermişti. Ben onun o topraklarda bir 
konser vermesini çok önemsiyordum. Onun Diyarbakır'da ge
çirdigi ameliyata grup üyemiz Doktor Fikri Kutlay da katıl· 
mıştı. O bize Aram Tigran ' ın ameliyattan sonra uyanır uyan
rnaz 'Diyarbekir mala mına' türküsünü söylerligini anlatmıştı. 
Gerçekten çok büyük bir kayıp. Böyle bir dönemde böyle bir 
insanın Türkiye'de defnedilmesine izin verilmemesini anlaya
mıyorum. Bir taraftan Kültür Bakanı Ertugrul Cünay baş saglıgı diliyor ama diger taraftan Di
yarbakır'a getirilmesine izin verilmiyor. Bu da Türkiye'nin anlaşılmaz demokrasi anlayışına bir 
örnek işle! Böyle degeriere zamanında sahip çıkılmıyor bu ülkede. Ama sanırım tıpkı Nazım Hik· 
met gibi Aram Tigran'ı da bir gün Türkiye kendisi isteyecek. 
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MEN CE 
ARJEN ARY 

HUrik.eke li hev hati bü, esmereke gwingenimi ... 

He diya we du cani. have we derengi şevedinava 

li vi nan de ji di ya we re gotihu, 'hurme ... ev zike tc qiz 

be, eze nave d İ)'a :\.'WC rakim .. 

Hurmeya ku dücwest bi wi ziki kureki din ji bine, 

pe pişta xwe qewin bikc di 

na va mal e de; weki ku bibeje b ila be, hew sere xwe 

kil kiribü bi jer u bi jor de. 

Pişti ve sohbete ne bi tu. deste evareke Xweda 

Mence x:istihu na va lepen pirika hernil zaroken gund. 

Fatimka Eli? 

Zaroken qizin. bi gotina pira Ferha Ose. weki der

xa av li ser, zu digihan fekidayine. 

Fata ku ve sihara zü li ser tehten li dervey:ı gund 

mina ku li pawika rewiycke be bi mitale. dest li ber rtı 

li riya Serekaniye dieşand. li du Menca ku ve sihare 

sere heft şefeqan bi dizi rahiştibu boxçika xwe Cı bi du 

pismame xwe Hesen ketibu de dineri. 

ji heytinen şi van dihat derxistin ku !..eri li besten 

li J€:r di çera sihare de ye.? 

Ya ku çubu, mina çivlka bi fire keti u carekedinde 

venegere heline. Menca wc bf.ı. 

Beri ku bide xwe ü rabe, des te xwe careke din xis

tin bin çenge xwe, b er bi jor ve neri, j i neçari keserek 

veda. Cı got. 'Xweda riha bave me stirand ku pismame 

te ye. ne keseki din ... yan na Xweda zane be we li ser 

qtına te delike çend mcr li erde bigeviziyana ... ·~ 

TifOJ 13 
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S tran en Destana ~Dim-Dim' e · 

NORA CEWARY 

Serhildana Kela "Dim-Dime" pareke diroka me 
ya geş e ku hatiye parastine bi biranin - bi zargotina 
gel ve çawa destan. stran. bi ni visara diroknivise faris 
-İskender MUıışiva. bilekolinen zanyari ve, bi nivi
saren folldori ve, bi heykele ci ye serbildane ve. bi ke
viren kele, bi kuma ave .. . 

Her nimf.ıne, nivisara tekst f.ı awaza diroka serhil-

dana kele he dewlemend dikin. giyana gel ya azadiye 
he geş dikin. 

Di arşiva profesor H. Cindi de 3 nimf.ıneyen 
dengnivisaren stranen "Dim-Dime" hatine xwediki
rine ku sazbendzanen ermeni di salen l940'i de ji 

• Ji arşiva He c iyi! Ci ndi 

If TifOJ 

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

stranbejan re nivisine. 
Eyan e ku prof. H. Cindi di salen 1930- 1 940'i de 

stranbejan biriye li gel sazbendzanen ermeni ku 
stranen wan bi deng f.ı nota binivisin. Ew dengnivisar 
1 bi dengve/ di arşiva Enstituya Hunermendzaniye ya 
Akademiya Ermenistane (di fondaAram Koçaryan 
da), notenivisar ji di arşiva H.Cindi ya şexsi de tene 

parastin. Di arşiva wi de xen 
ji dengnivisara Gayane 
Çebotaryan ku hatiye çap ki
rine wisa ji 2 dengnivisaren 
sazbendzan Müşex Axayane 
"Dim-Di me" hatine xwedi-
kirine ku i ro em dixwazin ra
beri xwendevanan bikin. M. 
Axayan emekdare folklora 
ermeniyan ya sazbendeye ye 
heja ye: wexteld direj li Ens-
tituya Hunermendzaniye kar 
kiriye. 

}i xeberen stranen nivi
sar em texmin di.kin ku 
stranbej dikare ermeni be. 
Çawa nota, wisa ji xeberen 
stranan bi qeleme hatine ni
visandin ü di nava salan de 
renge xwe hebeki winda kiri
ne. Xeberen kurdi bi tipen 
ermeni ne, bi destnivisara 
H. Cindl. Ji awazen nivisi 
wisa ji tene texmink.irine ku 
stranbej yeki kal büye ji her 
ku di stranan de çiqas ji leq

la stranan hatine xwedikirine ew wekhevbüna paren 
stranan kem in. metroritmen strana azane ku ne tey
betine ji bo stranen .. Dim-Dime". 

Em tevi orjinale wisa ji bergirtina orjinaJe didin: 
••• 
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Ileciye Cindi wexte de gelek şaxen destane nivt

sine ku salen başqe de hatine çapkirine. Infarına
toren wi ya folkilori wisa ji ermeni b üne. Mixabin ez 

lenegeryame ku eyankim ev nimüne ji ku ne. parçe ji 
ki jan şax1 ne. 

Her wiha nimCıneyen nişandayi dengnivisaren 

stranen "O im-Oime" hi nimünen baş ve tam dikin il 

di nava dengnivisaren stranen kurdi de ciheki heja 

dikarİn bigrin. 
Paşwextiye baş di ve he guh bidine vanstranendi

ro ki yen giranbuha ku he ji di nava gel de dijin. lıew
ceye berevkirine ne, guhdariye ne. 

Pera j'i bi texmina min gelek heja ye bibliografiya 
stranen ··oim-Oime'' yen çapkiri. ser CD'ya ji bo 

lekolinen paşwextiye bene hazirkirine. 
Me guman heye wisa ji tevi huyaren "Dim-Dime~ 

ü stranen we huyaren merxasiye yen mayin ji tevt 

tekst fı stranen wetenheıiye, ku pareke herhemen gel 

yen heja ne, bala peşekıana bikşinin, bene nivisare, 

lekoline. Em hev'idar in ku nivisaren heja bivin be
revok weki ''heykela" ji bo qedirgirtina merxasen gel 

weki Xane Çendzerin, hevkaren Xan, xanimen kele fı 

geleken mayin. 
Nimf.tnen stranen "Dim-Dime·· wisa jimeva ha

tine notenivtsare, hazirkirine, çapkirine di bere
voken başqe de, weki: 

1- N. Cewari "Stranen kurdiye cimetye" ya İnsti

tfıta Hunermendıanye, Erevan. s. 1983, rfı 44-46 / 3 

nimiln/. 
2- ''Müzik, dans ü şerqiyen kurdi" hazirkiriye M. 

Bayrak. Anqara. s. 2002. cild 2 rfı 999. 1001 /2 ni
mün/. 

Me wisa ji dengnivisara Gayane Çebotaryan /ji 

arşiva H. Cindil daye çapkirine di berevaka M. Bay 
rrakyejorgotida. rü 1000. ~ 
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Yazar Faik Bulut ile 'açılım süreci 'nin d ünü, bugünü ve geleceği ... 

~Kürt meselesi eşittir terör' 
denklemi çöktü 

1-Iukı.imetin Once "Kilrt açılımı·. sonra da 'demokratik 
açılını · diye tanımladığı. süreci hazırlayan dinamikleri 
saptayarak başlayalım isterseniz. 

Dış dinamiklerle başlarsak: özellikle Ameri
ka'nın Irak'tan çekilmesiyle birlik"ie. Türkiye'yi böl 
gedc 'vekil' tayin etmek, bırakacağı boşlukları Türki
ye 'yle doldurmak yönündeki ihtiyaç, sanırım önemli 
bir etken. I rak, ABD açısından önemli. SuudiArabis
tan, Ürdün. Mısır gibi, Arnerikan politikaları çerçe
ves inde Irak'a elini uzatacak ülkeler. yeterince tat
min edici degiller. Dolayısıyla ABD açı sından. hem 
islamı hem modernizmi temsil eden bir ülke, Türki
ye. Yani Am.erika'nın. Batı'nın gözüyle baktığınızda 

Türkiye ideal birvekil. T\ itekim Türkiye de iki -üç yıl-

16 TİfOJ 

Yaz ayların ın en sıcak günlerinden 
geçerken, Kürt sorunu da bugüne 
kadar olmadık sıcaklıkta tartışılı

yor. Hükümetin başlattı~ı " açılım 

süreci", meseleye çöz üm arayışla

rının toplumsal düzeyde tartışılma
ya başlanmasına kapı araladı. 
Kürt mücadelesi başta olmak üze
re, iç ve dış dinamiklerin zorunlu 
kıldı~ı bir de~işim ihtiyacına denk 
düşüyor 'açılım ' ... Sınırları , kapsa
mı ve içeri~inin eşit hakçı, köklü 
bir çözümle örtüşüp örtüşmeyece
~ini; ve en önemlisi de sürece yö
nelik 'akil ' tutumun ana hatlarını, 
"Kürt mahallesinden" bir aydın , 

Faik Bulut ile konu ştuk. Bulut, 
'aç ılım ' sürecine ilişkin olarak De
mokratik Toplum Kongres i'nin dü · 
zenledi ~i 'Çalı ş tay'ın katılım c ıla· 

rından biri olarak, 'içeri'den fikir 
ve e~iliml eri anlamamıza ışık tu
tabilecek gözlem ve saptarnalarda 
bulunuyor ... 

dır bu rolü oynamaya çalışıyor. Irak'taki Şiileri, Sün
nileri davet ediyor. Direnişçil erio temsilcileri bile 
burada toplantı yaptı. Kürtler gelip gidiyor, vs ... 

NATO'nun Fırat-Dicle gi bi sınır aşırı sulann 
kendi korumasında olmasını isteyen kararları çerçe
vesinde de, Batı için Türkiye önemli bir ülke. 

Yine. Nabuko denilen meşhur Avrupa-Amerikan 
projesinin bir ayağı eksik olsa da diğer ayağı işleme
ye başladı; Kürt bölgesindeki petrol, Türkiyeli bir 
şirket vasıtasıyla anık bu tarafla ra akınaya başlıyor. 

Evet. Batı açısından Türkiye ideal bir aktör. Ama 
Türkiye kendi iç meselelerini çöımedigi müddetçe 
bu rolü hakkıyla oynayamaz. Başta da Kürt korkusu; 
gerek T rak" taki Kürtlerin bir devlet kurması ve gerek-
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se PKK. Bu meselelerin çö

zülmesi laıım. Güney" deki 

Talabani ve Barzani ile iyi 

i lişkiler geliştirmek. sınırla

ra pek dokunmadan, Turki 

ye'nin hamiliginde. bir de 

facto entegrasyon yaratmak. 

işin bir yanıdır. 

Buradan içeriye geliyo

ruz, iç dinamit...lere ... 

Türkiye 25 yıldır bu me

seleyi askeri yöntemlerle çö

zemedi. Bu sefer belki siyaset 

ve başka yolları deneyerek 

çözeril. deniyor. "PKK eşittir 

terör .. denklemi üzerinden 

PKK'yi bitiremedi. Askeri 

çözümgeldi duvara dayandı. O l...ış oıtasındayaptıkla- 1 

n "sınır ötesi harekat" ciddi bir bo1.gundu. Askeri 

açıdan bir kınlma noktası yaşandı ve bunu gördüler. 

Arkasından da bir sünl operasyon yapıldı, Kandil 

bombaland ı. kar etmedi . Bu noktaya geldiler. 

Yani Kürt gerçcgi. kendismi devlete kabul ettirdı. 

Kapıya dayandı. Ve AK.P'nin ismini "açılım"lo)dtıgu 

süreç başla d ı. 

Açılırnın ırerigine ilişkin ilk bakışta neler söylenı>bılir? 

'Açılım 'da ne var? Dogrusunu isterseniz. dört ba

şı mamur bir proje. bir plan yok halen. Zaten DTP 

Başkanı Ahmet Türk'le buluşmasından sonraki ko

nuşmaya bakugınızda da Başbakan, 'Bu mesele kısa. 

orta ve uzun mdelı bir süreçtir ı·e bu süreç içinde her şe)' 

netleşecektir· dedi. Demek ki ellerinde kamuoyunun 

kafasında oluşmuş sorulara cevap olahilecek somut 

bir plan yok. Edindigim izlenim. AKP açılımının. en 

azından Kürt kesimlerindeki beklentilerin çok geri

sinde oldugu yönündedir. 

Kürt enstitüleri, Kürdoloji bölümleri falan açıla

cak: radyo, televizyon. Kürtçe mevlut olacak: eski yer 

isimleri iade edilecek. .. Kabaca bunlar. Ama anadi lde 

eğilim. kültürel-idari ö7erklik anlamına gelen şeyler. 

operasyonların durması, Öca lan 'a özgürlük, PKK'nin 

muhalap alınması yok. Bunlar 'kırmızı çizgiler'. bun

ları unutun diyorlar. 

Şimdi bu güclük çeı·çeve, yine de iki nedenle 

önemlidir: Birincisi. 85 yıllık inkardan sonra "ya ben 

ne yapıyorum. duvaradayandım ... ··derken, eski politi

kalarını re~ize etme. gözden geçirme söı konusu. 

İkincisi. özellikle de Türkiye kamuoyunu hazırlamak. 

en aı ı ndan çözüme gidecek belli yolları , patikaları dö

şemek açısından olumludur. önemsenmcsi gerekir. 

foıografl;ır, Drvrim Buyükacaruglu 

Sıı.recın AKP'nin 'özel' hesapianna dönuk ylJnlerin

den bahsedılebılir mı? 

AKP hükilmetı. Kün dinamigini yanına alarak ge

lecek seçimlerde CHP ve MHP'yi bitirmek isli) or 

olabilir. Çözümsüz lıık kendini dayattıgında, bahn 

ben istedimama gördiigunüı gibi karşı çıkııla.r. destek ol 

madıları:s. denilebilir. 

Bir de şu olabilir: Kürt hareketini parçalayarak 

bitırmek. oradan da l...endisine güç devşirmek. .. Böy

le bir niyetın oldugu kanaatim taşıyorum dogrusu . 

Yani bir taraftan. 85 yıllık politikadan geri dönüş 

önemlidir. Fakat digeryandan da KurtmeselesiAKP'nın 

meselesidır dıyerek mcsclenin eksenini kaydırmaya 

dönük bir )'önünün olabileceğini de düşünüyorum. 

Kürt halkının haklarından çok devletin bekaası vur 

gusunun baskın olması biraz da buna işarettir. 

A.KP haktımeti ile 'devlet stratejisi· aımında 'ortak 

pa)'da ·ıı bır buluşmadan bahsedilebilir o halde ... 

MGK' dan açı lı ma tam d eslek diye yazıldı. 

MGK'nın diger ayagı TSK'nın desteginin amacı belli 

dır: bu süreç PKK'yi bit irecekse AKP' nin yanında ol 

mak! Askerin bakış açı sı hep bu oldu. Kart gerçeğini 

belli oranda kabul ettiler ama onların burun derdi. 

dagdaki "eşkıyaJ'l .. , "terdnı .. bitirmektir. Geçmişte. 

l996/97'dc Refah Partisi'ne ses çıkarmamasının 

önemli nedeni de buydu ordunun. RP din kardeşliği 

temelinde çözebili r dı ye kredi açtılar. Bu işi istenilen 

biçimde sonuçlandıramayınca, 28 Şubat'la RP'yi tas 

fiye ettiler. 
Şunu anlatmaya ça lışıyorum; eger devlet bu sü 

reçte güçlcnmezse. o zaman belki devletle. orduyla 

htikiımet arasında Kürt sorununa) allaşımda yeni çe

li şki l er çıkabilir ve soreç farklı biçimler alabilir. 
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Sizin de çizdiğiniz tabloda. ·açılım· denilen sürecin 
aslında bir zorunluluklar silsilesi sonucunda kendisini 
dayatmış oldugu söylenebilir. BöyLeyse eger, "AKP sami
mi mi, değil mi?" sorusundan hareketle süreçten tama
mıyla uzak durma tutumu doğru olur mu? Yani. kapsa
mı ve sınırlanndan bağr.msı.z bir 'değişim' ihtiyacı zorun
luluksa eğer. 'samimiyet ', süreci anlamak ve irdelemekte 
tek 6lçüt olabiLir mi? 

'Samimiyet' işin esası degildir. Zaten samirniyet 
olsa, sorun diye bir şey olmaz. Bundan kaç yıl önce. 
"siz bu meseleyi konuşmasanız, Kürt meselesi diye bir 
mesele olmaz" diyen Başbakan'ın bugun bu noktaya 
gelmesi samirniyet degil, zorunluluktur. Zorunluluk
lar, bazen hiç istemedigin şeylere mecbur eder. Me
sela Filistinlileri en fazla katleden şahinler kanadın
dan olan İzaak Rabin, başbakankenArafat'la el sıkış
mak zorunda kaldı .. . İ dam ipleriyle ortalıkta dolaşan 
MHP. Öcalan'ın teslim edilmesinden sonra, idam 
kararıma kaldırılmasına imza attı ... 

Yani mesele, samirniyetten ziyade, politik zorun
luluklardır. İmam Hatip'teyken Tayyip Erdoğan'a, 
"siz bir gan sırtının Amerika ya dayayıp politika yapa
caksınız" denseydi, herhalde rüyasında bile inanrnaz
dı. Demek ki zorunluluk Erdoğan ·ı bu noktaya getir
miştir. 

Tam da bu açıdan, şu da önemli herhalde; eğer bir 
mecburiyet, bir zorunluluk varsa ortada, mantıki olarak 
değişecek bir şeyler de olsa gerektir. Yani bu süreç, hiçbir 
şey değişmeden, 'eski 'nin aynen tekranndan ibaret kala
bilir mi? Özellikle bazı sol çevrelerde. peşi-
nen. "bu süreçten bir şey çıkmaz. ilgilenme-

hyaklaşıyorum. Gözlemliyorum; ne, neredennereye 
kadar gidebi lir? Nitekim kuşkularımı helirttim. 
Ama topyekun reddiyeci olmamak gerekir. Olayı an 
be an izlemek, eğer halkların yararına bir şey varsa. 
buna olumlu demekten çekinmernek lazım. Daha 
henüz hiçbir şey billurlaşmış degil, ama bir yerde 
netleşmişler; askeri yönteme daha az ağr.rlık verelim. 
siyasi, ekonomik, diplomatik çabalara daha fazla yo
ğunlaşalım ... 

Burada şöyle bir örnek verecegim: l920'lerde 
Kürtler Süleymaniye'de Şeyh Mahmut Serzenci li
derliginde bir krallık kurdular, devletimsi gibi bir 
şey ... Şeyh Mahmut kendisini desteklemesi için Le
nin ' e de mektup yazdı, i ngi !izlere de yazdı, Mustafa 
Kemal' e de yazdı falan. Yeter ki kendini var etsin. Var 
edemedi. İngilizlerle çatıştı, lO sene sürgüne gönde
rildi, şu oldu, bu oldu, sonuçta sıfır noktasına döndü. 
Sıfır noktasına gelindikten sonra, l932'de Irak kral
lığı ile İngilizler. Kürtlere kültürel haklar verme ko
nusunda anlaştılar ve anayasaya da girdi. /932 Yerel 
Diller Yasası. Kürtler o zaman dağınık, çok da tatmin 
edici bulmadıkları halde mecburen kabul ettiler. Bu 
yasa üzerinden önce Kürt komünistleri harekete geç
ti. O zamanlar Sovyetler BirHgi ile temas halindeydi
ler. Ondan sonra partileşme başladı. Bunun üzerine 
ikame edilen adımlardan sonra özerkJik talebi yük
seldi. Kürtlerin resmi özerklik talebi 1956, 57. 58. 
59'lardır. Onların slogam hep "Irak ·a demokrasi Kür
distan ·a özerklik .. idi. ll Mart l970 'te Saddam resmi 
olarak özerkligi ilan etti, bununla yetindiler. Bugun 

yelim" gibisinden bir ön kabul var. Boylesi 
bir 'ön kabul', sareci zorlamak için yapıla
bileceklerden uzaklaşmaJO da getirmez mi? 

Bir tuğla konulmuştur artık 

Bu açılım nereye kadar gider, içerigi 
nedir; içinin Kürt tarafınca ne kadar dol
durulacağı, ayrı konular ... Fakat politika 
olarak açılırnın kendisi bile aslında bir 
degişimdir. 85 yıllık politikalarda bir 
değişimdir. Büyük dönemeç demiyo
rum, değişimdir. Mesela hep Kart yoktur 
cümlesi kuruluyorsa, fakat günün birin
de Kürt de olabilir deniyorsa. burada bir 
değişim var demektir. Bizde algılamalar 
hep mutlakiyeder üzerine kuruludur. 
Degişim kavramı hep devrimler. dev
rimsel olaylar üzerinden kurgulanır. 
Halbuki degişimler her zaman devrimsel 
olmayabilir. 

Ben burada kendi adıma çok ihtiyat-
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Bu 'açılım' nasıl bir seyir izler sizce. süreç geriye sarabilir mi? 
Çok komplike, geriye dönüşleri de içerebilecek ve evet 

seneler alahilecek bir süreçtir bu. Herzaman her ihtimal vardır. 
Süreci baltalamak isteyen de olur, süreç kendiliginden de 
tıkanabilir. AKP bunu hazınedemeyecek duruma da gelebilir. 
Ama her ne olursa olsun. buraya bir tuğla örülmüştür. Üç yıl 
sonra, beş yıl sonra, eger bu süreç yeniden başlayacaksa. bu 
tuglanın üzerinden başlayacaktır. Artık sıfırdan, yani kart kurt 
vardır, Kürt yoktur noktasından başlamayacaktır. Düşünün ki 
devlet. 85 yıld ı r MİT Kürdologları yetiştirdi, milyarlarca lira 
para döktü, Kart yoktur diye yayınlar yaptırdı falan. Bir TRT 
Şeş'in açılmasıyla bu Kürdologlara artık hiç ihtiyaç kalmadı. 
Kürt yoktur diyene deli diye bakarlar artık! Dolayısıyla süreç 
yıkılsa bile, konulmuş tugladan başlayacak. Bu bakımdan, ya hep 
ya hiç mantıgı dogru degil ve Kürt meselesi de ya hep ya hiç 
mantığıyla çözülecek bir mesele değil. 
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ise geniş çaplı, kapsamlı, esnek federasyon denen bir 

aşamaya geldiler ... 

Ben hala, bütün bu kazarum ve birikimlerin baş

langıcı esas olarak 1932 yerel diller yasasıdır, diye 

düşünüyorum. 

Çok önemsiz gibi giJrülebiLecek bir kazanım etkin po

Litika ve mücadeleyle iJnemU kazanımlan tetikleyebiliyor 

yani. 
Evet. Bugün kendini dayatan süreci sadece 

AKP'nin, ordunun, devletin himmetiyle açıklamak 

da yanlıştır. Öncesi bir yana, 25-30 yıllık bir müca

dele vardır. Bu mücadele sadece silahlı değildir. 

kentte olmuştur, köyde olmuştur, kültürel anlamda 

olmuştur vs. Zorunluluğu dayatan en önemli etken

lerden biri budur. Sadece Amerika'nın dayatması fa

lan da degil yani. Eğer bu konu

nun öznesi bir halk yoksa, Ame

rika istedigi kadar "Türkiye 'de bir 

Garca meselesi var, Gürcalere hak 
verin .. desin. 

Kaldı ki, Amerika, Kürt me

selesini hep bastırma yönünde 

irade kullandı. Başından beri 

hep Kürtlerin bastırılması yö

nünde Türkiye'ye destek verdi. 

Bunun tipik iki örneği, 12 Mart 

ve 12 Eylül'dür. Demek ki son 

süreç bir mücadelenin dayatma

sının da sonucudur. 

Bugane kadar Kiirt sorunu hep 

'teriJrle milcadeıe · ekseninde em

poze edildi ve biJylesi bir toplumsal 

koşullanma yaratıldı. Bu 'açıhm · 

denilen sürecin sözkonusu 'top

lumsal algı 'nın çozalmesine yol açan bir etkisi de olmu

yormu? 
Ben başından söyledim zaten. PKK eşittir terör 

meselesi, Kürt meselesi eşittir terör meselesi denk

lemleri çöktü. 

Savaşla bu işin çiJzalebilecegine dair inanış da böyle .. . 

Evet, o paradigma da bitti. Bunlar, kazanımlardır. 

Bundan sonra savaş ve çatışmalar olabilir mi. olabi

lir. Ger iye dönüşler her zaman mümkündür. 

DTP'ye yönelik operasyonlan nasıl degerlendirmeli? 

Bence devlet; bunlar dağla bağLantılı. birebir PKK 

kadrolarıdır. bunları enterne edersek DTP'deki ılımlıla 

rın iJnana açanz, diye düşünmüş olabilir. Halbuki 

yanlış bir hesap bu. Dagdan inip ovada politika yap-

sınlar diyen kirndi peki? Bu yakalananların hepsi de 

sonuçta ovada politika yapıyorlardı zaten! 

Başta da belirttiniz, devletin bu ·açılım 'ı yaparken 

kırmızı çizgileri var. Kürt tarafının da vazgeçilmez talep

leri bulunmakta. Bu durum. ne kadar diyalog sureci ola

rak tanımlansa da, sürecin. gerçekte kıyasıya bir mıJ.ca

dele içerdij,fi anlamına da geLiyor. Ömegin, Kartleri daha 

aza razı etmek amaçlı bazı tartışmalar ortaya atıldı. Re

ferandum yapalım, ayrıLma çıkmazsa kolektifhaklar ta

lep edilmesin ... Ya da, kolektifhak talebi demokratikleş

me çerçevesine sığmaz, ille de biJlanmeyi de tartışalı.m gi

bisinden, 'erken dogum ·amaçlı iJneTiler ... 

Evet, katılıyorum. Bütün o yazılanlar aslında ma

saya oturolmadan birbirine seslerini duyurmalardır. 

Bütün o öneriler. erken kurgulardır ve köşeye sıkış-

tırmalard ır. Eksen kaymasına yol açar. Genel anlam

da Kürtlerin kafasında böyle, bölünmeyi tartışalım 

yargısı yok. Emekli büyükelçinin o bahsettiğiniz re

ferandum önerisine gelince ... Bu koşullarda referan

duın yapılacak. Sonuç diyelim ki yüzde 80'e yüzde 20 

çıkacak ve denilecek ki. bakın gördünüz mü işte. ko

lektif haklardan vazgeçin!. . Köşeye sıkıştırma amaçlı 

rest çelanedir bu. Genel olarakTürkiye'yi yöneten si

yaset ve yazar çizer takımı şimdiden bir pazarlık var

mış gibi bu önerilerle ''Kürtler bakın bundan yukanya 

çıkmayın" diye psikolojik baskı yaratıyorlar. 

M uhataplık meselesi için neler söylersiniz ... 

Bu muhataplık meselesi ayrı bir konu. Şunu söyle

yeyim. Kürtlerin (buna Öcalan, PKK. DTP. diğer Kürt 
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Bizim de fkırmızı çizgilerimiz' var 

Sürecin. Kürt tarafındaki y-ansımal{Jnna gelelim ... 
Kürt cenahında, yogunca tartışıhyor bu süreç. İstanbul ve 

Ankara'daki Kürt aydınları kendi aramızda toplandık. 
Haziran ayı içinde 700 kişinin katılımıyla Diyarbakır'da 
yapılan Demokratik Toplum Kongresi toplantısında bu 
mesele tartışılmaya başlandı. Bir de yine Demokratik 
Toplum Kongresi'nin Çahştay adıyla örgüdediği daha dar 
toplantılardan birincisini yaptık. Oralardaki her şey 

yansımadı basına ve ben de ancak yansıyabilecek şeyleri 

söylüyorum. 
Bence en dikkat çekici olay. bir ikisinin dışında, hiçbir 

Kürt, ··ayr~lalım. aJ7ı devlet kuralım·· demedi. Vurgular 
genellikle 'yerli' ve 'yerinde' çöztımler üzerinde oldu. 
Mümkün olduğunca yalıaneıyı bu işin içine kalmamak. Ama 
bu temenninin ötesine geçmeyecek, gördügüm kadarıyla. 
Çünkü Kürt meselesi hem bölgesel. hem uluslararası bir hal 
almış durumda. 

Yine, Kürklerin geneli az önce sözünü ettiğim ')•a hep ya. 
hiç'' mantıgında değil. Tabü ki bizim de ''kırmızı çizgilerimiı'' 
vardır. ~esela anadilde egitim kesinlikle şart, yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi ve özerkleşmesi. Genel 
birleşme noktaları bu yöndeydi. Olmazsa olmazlar bunlardı. 

"Türkiye 'yi yönetenler bu meseleyi tUmayle bizim ıehimize 
çozecekler ... " şeklinde bir kayıtsız iyimserlik yoktu. Tersine. 
farklı bir yöntemle Kürt taleplerini tasfiye etmeye yönelik 
çabalar olarak da bakıyorlar. Ama bütUn bu kuşkulara 
rağmen, diyaloğu. teması kesmeye yönelik bir tutum da 
olmayacaktır. 

noktasında. "bana beş dakika müsaade" diye
cek. alacak cep telefonunu, Kandil'e ya da 
DTP'nin bilmem en yetkilisine ya da bir şe
kilde Öcalan 'ı n avukatına, "fikrin nedir" diye 
soracaktır. 

Sürecin başında. PKK'y-e silah bıraktırması 
ve güçleri sınır dışına çekmesi y-önünde Öca
lan 'dan çok açık bir beklenti vardı. Son dö
nemde Öcalan 'a yönelik olarak yeniden tır

mandırılan 'teröristbaşı ' konsepti, bu beklenti
nin karşıhk bulmayacagının aniaşılmasıy-la 
mı ilgiL~ acaba? 

Öcalan'ın düşünce sistematiğini oku 
yan. Kürt meselesini yakından takip eden. 
PKK literatürüne vakıf biri olarak. Öca
lan'ın üç şeyi yapmayacagını düşünüyorum: 

Bir; kendisine özgürlük istemeyecel.'iir. 
Yani beni serbest bırakın demeyecektir. Bü
tün PKK'liler, .. Öcal.an öıgür olmadan hiçbir Şey' 
olmaz" desinler isterse. Öcalan çok realisttir: 
kendisine özgürlük istemeyecektir ama ko
şuUarının düzeltilmesinitalep edecektir. 

İkincisi: Türkiye'deki silahlı PKKgüçle 
rini n sınırötesine çekilmesini istemeye
cektir. 

Üçüncüsü ise: silahların bırakılınasını 
istemeyecektir, tahminime göre. Bunu bir 
sürece baglayacaktır. Yani adım adım. Diye 
li m ki Türkiye'de bir siyasi adım atılır, çatış 
masızlıkbiraz daha devam eder. Bir adım da 
ha atılır, bu sefer biraz daha farklı bir pozis partileri ve oluşumları, 'sivil toplum' dahildir) bir şe

kilde görüş ve önerileri dikkate alınmadan, bunlarla 
temas kurulmadan. bunların kabul edeceği çerçeveler 
oluşmadan, mesel e çözüldü dense hile bir sonuç alına
mayacaktır. Çok basit mantıgı vardır. Kürt sorununun 
özü. öznesi Kürtlerdir. Derler ya. "allah da biliyor kul 
da biliyor ki··. bugıin devletin en güvendiği bir korucu
başım bile Kürtlerin tek ı emsilcisi diye getirtin masa
ya oturtun. onun yapacagı şey de sonuçta gelip DTP'ye. 
diğer Künlere. PKK'ye. Kandil'e ve İmralı'daki Öca
lan'a damşmak olacaktır. Devlet de bunu çok iyi bili
yor. Buna İngilizcede 'backchanel' derler. Yani arka ka
nallardan temaslar ... Genelde de bu tür temaslar olur. 
süreç böyle temastarla şekillenir. Ben klasik anlamda 
bir masada şunlarla şunlar oturacaktır şeklinde dü
şünmüyorum. Türkiye'de muhtemelen süreç böyle iş
lemeyecektir. Daha farklı kanallarla gidecektir. Ama 
varsayalım ki masanın bir tarafında onlar bir tarafında 
bunlar oturuyorlar diye düşündüğümüzde bile. Künle
ri temsilen masaya oturacak her kimse. bir tıkanma 

yon a lınır. Adım adım. çatışmasızlıktan silahsızlandır 

ma aşamasına geçilir. Bu da. silahları , Amerikayerine 
nispelen herkesin kabul edebilecegi birilerine teslim 
etme şeklinde olabilir. vb. 
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Silahsızlandırma, devletin bir dizi adım atmasını da 
gerekt.irecektir yani ... 

Tabii ki. devletin de böyle, aşamalı önerileri ol
duğunu lahmin ediyorum. Yani karşılıklı adımları 

gerel-tirecek bir süreç olacak alacaksa ... Bunlar tek
nik konulardır ve tartışılır. Ama işte .. Efendim bıınlar 
getirsin de silahları teslim etsinler" gibi bir beklenti hiç 
gerçekçi değildir. 

Ya da Öcalan açıklama y-apsın da silahları teslim et
tirsin gibi ... 

Evet ama PKK zaten söylüyor, silah benim master 
kartımdır diye. Önemli bir koz ya ni. Eğer bu kozu el
lerinden atarlarsayarın bu meselenin puçlaştırılaca
gını ifade ediyorlar. Diyorlar ki. bak kardeşim biz si-
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lahlarımızı susturduk, hatta barış gruplan gMderdik. 

hapsedildik. S O O m i li tan da kaybettilv. Ama en kiJtiisü de 

devlet bunu bizim tümüyle yenıldigimiz. silahı da onun 

için kullanamadıgımız şeklinde yorumladı. İ ddialan bu 

ve aslında hayat ve olaylar da bu yönde gelişti zaten. 

Biraz da CHP ve MHP'yi değerlendirelim. CHP

MHP'nin 'redçi' tutumunda, devlet içinde 'açıLım· süre

cine ilişkin irade birliğinin olmadığı gibi bir arka plan 

var mıdır acaba? 

Dünyanın her yerinde, devletler yekpare degildir. 

Türkiye'de de böyledir. Yani devletin içinden bu kadar 

faili meçhullere imza atan belli odaklar olmuştur. as

ker sivil üst bürokraside her türlü gelişmeye bir şekil

de direnen olmuştur. hayırhalı bakan olmuştur. Kuş

kusuz, bu Kürt meselesinde de böyle olacaktır. Birta

kım kanatlann. gruplarınfikirleri çatışacak. çatışanfi

kirler belki şiddet kullanmaya bile gidebilecektir. 

İçinde şiddet ve provokasyon olan devlet içi çekişme ve 

çatışmalarla süreci geriye döndürme gayretlerinin ola

bileceğini düşünüyorum. Ama bu unsurlar, ABD-AB 

konjonl'türünün paralelinde olmadıklan için. kendi

lerini kabul ettiremezler. Süreç baltalanabilir veya 

eğer bu iş tümüyle başarısız olursa. bundan beklentile

ri olanlar. özellikle Kürt taı·afı da umutsu7.luğa kapılır

sa. ülke çapmda genel bir iç çatışmaya. şiddetli bir ko

puşa dönüşebilir. Bu en kötü senaryo olur. 

Bu anlamda, MHP. eğer Kürt meselesi çözülürse 

Türk milliyetçiliğinin artık prim yapamayacağını gö

rüp. AKP' ni n hitap edebilecegi tabanı korumaya. kış

kırtrnaya. korkularta yönetmeye girişti. Ki MHP'nin 

ideolojisi de bu yönde oldugu için yadırganacak bir 

durumu yoktur. 
CHP ise bütün o i tiraze ı tutumuna rağmen hala iki 

arada bir d erede bence. Zaten Kürtleri kaybetmiş du

rumda. CHP tabanının da izlediği. okuduğu. dinledi

ği aydın. sanatçı. kanaat önderlerini de kaybedebile

ceği korkusunu yaşıyor CHP. Ve bir ayağı orada bir 

ayağı buradadır. Bunların en şahini Onur Öymen bi

le. ''bizim raporlarımız varzaten" diye. gidişata göre tu

tumun zeminini yokluyor. Bu AKP'nin girişimini 

destekleme şeklinde olmaz tabii ama. "bizim de alter

natif programımız. projelerimiz var" şeklinde gündeme 

getirilebilir... 
Baştan bu yana anlattı klarımı 

zı bir sonuca baglayarak; eger di

yalektik yani çok boyutlu düşUnU

yorsak. olaylan ne toptan kabul. 

ne toptan reddetmek lazım. Ben 

dedigim gibi ihtiyatlı davranmak 

tan yanayım. 

Sürece bir şekilde 'mudahil' ol

mayı yadsımak anlamına gelir mi 

bu 'ihtiyath'tutum? 

Hayır. gerek Kürt mahallesin

den gerekse diğer çevrelerden si

yasetçiler de aydınlar da, sürecin doğru işlemesi, 

doğru mecraya sob.'U.lması için yardımcı olmak duru

mundadır. Buna müdahil olmak da, içinde olmak da 

denilebilir. Mesela. Amerika bu işin içindeyse. 

mümkün olduğu kadar Amerika'nın müdahalesini 

sınırlayıp bunu yerLi ve yerinde bir çözüm haline getir

meye çalışmak. 

Amerika'nın sürece yakınlığı bu, sı.lreçten uzak dur

manın gerekçesi yapılabiliyor ... 

ABD bu işin arkasındadır diye. her şey tukakadır 

demek. ABD'nin dediğinin olacağı anlamına gele

cektir zaten. Orada neyi ne ölçüde düzeltirsiniz, yani 

halkların aleyhine olabilecek. kardeşliği zedeleyebi

lecek neyi düzeltebilirsiniz kaygısıyla yaklaşmak. as

la ABD-AKP yanlılığı değildir. Türk ile Kürt ne kadar 

bir araya gelerek çözebilirse. kardeşliğin ve çözümün 

temeli o kadar sağlam olur ve yanlışlardan da o kadar 

fazla arınılır. Önemli olan bu. 

Bir solcu, bir sosyalist. bir ilerici Türkiye'de olup 

biten hiçbir şeye bigane kalamaz. Bigane kalmama

nın önemli yolu ise sürece bir şekilde mudahale et

mektir. Külliyen reddediyorum dediğinde ise o mü

dahale değil hariçten gazel okumaktır. 

Özetle söyleyeyim; bu süreç devam ederken ya da 

sonuçlandığında, yarın öbür gün Diyarbakır'a gilligi

nizde. derler ki, ''bak bu dışarıdan birisiydi. ama şu ştı 

şeyleri yaptı" ... Ya da siz, ''kardeşim ben buraya kadar 

yaptım ama nedeyim ki sonrası elimden gelmedi, vicda

nen rahatım" dersiniz. 

Özeti budur; sürecin bir tarafına bir şekilde mü

dahale edelim .. . ~ 

Til'Oj 2/ 
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Eşitlik mücadelesinde bir merhale 

PROF o CEM SOMEL 

l980'li yılların sonundan itibaren siyasi hayatı

mııda gündemi iki mücadele işgal edegeldi: Laik
Müslüman çatışması ve Kürt sorunu ... 

l980'liyıllarda kamuoyu demokrasiye dönüşle. si
yasetten yasaklanmış siyasetçilerin haklannın iadesiy
le meşgul edildi. Bu arada devlet neo-liberal reformla
rı uygulayadurdu. LatinAmerika ülkelerinde de neo-li
heral reformları faşist dileta rejimleri başlattıktan son
ra. bu reformlarm devamı, parlamenter demokrasiye 
dönmenin bedeli olarak toplurnlara kabul ettirilmişti. 

l990'lı yıllardaki burjuva iktidarları neo-liberal 
politikaları birer birer uygularken. emekçi örgütleri 
iki konudaki (Laik-Müslüman çatışması ve Kürt soru
nu) tutumlanna göre kendilerini tanımladı. ayrıştı . 

Emekçi örgütlerinin dağınıklığından yararlanan bur
juva iktidarları yirmi sene istihdamı esnekleştirdi. 
kamu kesiminde çalışanlan 
dört farklı statuye ayırdı, 
emekli olma yaşını, prim 
ödeme sUresini yükseltti , 
tarım ürünleri ithalatını 

serbestleştirdi, tarımda 

destekleme aJ ı ml arını tasfi
ye etti , yurtdışına servet 
transfer etmeyi serhestleş 

tirdi. dogrudan vergi oran
larını düşürüp dolaylı ver
gileri artırdı , KİTieri özel
leştirdi, saglıkve eğitim sis
temlerini azar azar özelleş 

tirdi. Bütün bu reformlar. kar, faiz, kira gelirlerini ya
ni mülk gelirlerini ve yüksek tahsiliiierin rantım ar
tırmaya; emek gelirlerini (ücretleri -maaşlan) reel 
olarak azaltmaya yönelik politikalardı. 

Yirmi yıl boyunca gazetelerin birinci sayfalarını 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan çatışma haberleri. 
TSK'nın laiklik uyarıları. baş örtülü kadınların mü
cadele haberleri doldururken. neo -liberal reformlar 
birer birer uygulandı. Burjuva sınıfı laiklik-siyasal 
İslam çatışmasından ve Kürt sorunundan, emekçile
rin dikkatini dağıtmak onları hölmekte yararlandı . 

Manzara değişiyor ... 

Şimdi Kürtlerin, emekçilerin, sosyalistlerin, de
mokratların mücadelesi ve burjuvalar arası çekişmeler 
sonucu bu manzara değişmektedir. Bir kere AKP'nin 

22 TİfOJ 

iktidara gelmesiyle siyasal İslamcı-laikçi çekişınesi 
anlamını kaybetmeye yüz tuttu. Müslümanlardan oluş 

tuğu içinAKP'nin adaletli bir siyaset iıleyeceğini uman 
kitleler hayal kırıklıgına ugradı. Emekçiler açısından 
adaletin önemli bir yönü sosyal adalettir. AKP'nin 
A'sında sosyal adalet olmadığını fark ettiler. Bu parti
nin, başını örtme hakkını hile candan savunmadığını. 
istismar ettiğini gördüler. Siyasal İslamcı kesimde. 
emekçi perspektifinden hakanların sınıf tahlilleri 
yapmaya başlayıp yollarını Müslüman geçinen burju
valardan ayırdığı birsath-ı mail e girdik. 

Öte yandan laik Cumhuriyeti kurtannak için darbe 
yapmayı kuranlar da, AKP'nin siyasal İslamcı-laikçi 
çekişmesini bir demokrasi meselesine dönüştürme 

sine fırsat verdi. Bu da laik cephenin itibarını zayıflat
tı ; laiklik elden gidiyor iddiasında istim kalma d ı. 

Burjuvaların Kürt sonı 

nunu da artık eskisi gibi 
kullanamayacağı ortaya çık
tı. Kürt halkının, Kürt siya
setçilerinin, sosyalistlerin. 
demokratların mücadelesi 
ve on binlerce can kaybı. 
burjuva odaklarından bir 
kısmını Kürt sorununu çöz
me arayışına itti. Faili meç
hul cinayetlere. Hrant 
Dink'inki gibi katili be U i ci
nayetlere toplumun tepkisi; 
Mardin'de Bilge köyü kat

liarnı gibi olaylar; şehit asker ailelerinden bazılarının 
'vatana feda oısun' havasına girmemesi ve nihayet Er
genekon soruşturmasında teşhir edilen komplolar, 
provokasyonlar, inkarcı milliyetçi tutumu ve sorunu 
ordunun çözeceği görüşünü zayıflattı: demokratik çö
züm talebini kuvvetlendirdi. Burjuva sınıfı bu sorunu 
istismarda sınıra dayandığını, daha sürdürorse muh
temelen geri tepeceğini anladı. 

Cumhuriyet 1930'lu yıllarda emekçilerin sosyo
ekonomik düzene sadakatini Türk miJJiyetçiliğinin 
simgeleriyle. efsaneleriyle, hamasetiyle saglamaya gi
rişmişti. Cumhuriyetin yetmiş yıllık milliyetçi, inkarcı. 
ayırırncı ideolojik siyaseti artık tartışmaya açılmıştır. 

Büyük sermayedar kesim Cumhuriyetin ideoloji
sinin tartışılmasına razı görünmektedir. Ama burju
va sınıfının başka kesimleri kolay kolay rıza göster-
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meyecektir. Elli, altmış yaşlanndaki devlet görevlile

rinin hayatları boyunca ''milli menfaat ··adına baskıcı, 

adaletsiz politikalar izlediğini kabul etmesi zordur. 

Bağlı olduğu simgelerden vazgeçmesi kolay değildir. 

Ayrıca Türk emekçileri arasında da milliyetçi söy

lemden etkilenenler vardır. 

Türk milliyetçiliginin t e meli 

Her milliyetçilik bir ,. öteki yi·· dışlama üzerine. 

bir husumet üzerine kurulur. Tüı·k milliyetçiliğinin 

temeli nedir? Anadolu halkı Batılı devletlerin müs

temleke idaresini ve vesayet idaresini görmediği için 

Türk milliyetçiliğinin Batı emperyalizmine karşı 

-örneğin Hintlilerdeki Çiniilerdeki gibi- köklü bir 

duruşu yoktur. Türk milliyetçiliği Osmanlı İmpara

torluğu 'nda gayrimUslim halklara, özellikle Anadolu

lu gayrimUslim halklarına karşı oluştu. Bunun sebebi 

Avrupalı sermayedarların gayrimUslim Osmanlı te 

baasından kişilerle ortaklık kurarak, ticari ajanları 

nı , vekilierini gayrimüslimlcrden seçerek Anado

lu'nun burjuva sınıfını bunlardan oluşturmaya çalış 

masıydı. Anadolu'da Rumların, Ermenilerin. Yahu

dilerin hepsi burjuva degildi. ama Avrupalıların ay

rımcılığı bunların bir kısmında sermaye birikimini 

destekledi. İstiklal harbini yönetenler açısından bu 

harp ve ardından Yunanistan ile yaptıkları Müslü

man- Hıristiyan ahali mübadelesi Müslüman Türk 

seçkinlerinin hakim sınıf olacağı bir devlet ve millet 

oluşturma projesi idi. Varlık Vergisi uygularnası ve 

6 -7 Eylül olayları da gayrimüslim Türklere karşı 

Müslüman Türk burjuvalarının iktisadi hakimiyetini 

perçinierne hamleleri idi. Kısaca Türk milliyetçiliği 

ağırlıkla gayrimüslimleri ötekileştirerek gelişti. 

Ya Kürtler? 

Cumhuriyet rejiminin Kürtlere, Araplara ve Fars

Iara bakışı , Avrupalıların Türklere. Araplara ve diğer 

Şark milletlerine bakışı ile aynı idi. Şimdilerde or

yantalizm denilen bu bakış. Doğu toplumlarını kapi

talist medeniyetin gerisinde kalmış, az gelişmiş top 

lumlar olarak görmektir. Türk burjuva sı nıfı Etrüsk

lerle, Macarlad a akrabalık iddia ederken, yaptığı in

ktlaplar la kendi dağılsundaki halklarla ve öz geçmi

şiyle arasına mesafe koymaya çalıştı.l Ne var ki bu 

milliyetçilik 'Doğu 'yu rakip olarak görmediği için, o 

istikamette bir düşmanlık duygusu geliştirmedi. 

Türkiye'de Kürt isyanları gerçek bir iç savaşa dö

nüşmedi ise bunun bir sebebi Türk milliyetçiliğinin 

bu özelliğinden olsa gerektir. Diğer sebebi de Kürt is

yancılarının, milliyetçilerinin böyle bir çatışmaya yol 

açacak davranışlardan kaçınmas ı, asker üniforması 

içinde dahi olsa, Türk emekçisine duyduğu yakınlık

tır.2 Bütün bunlarda İslam dinini paylaşmanın ve 

Anadolu'nun kültür mirasının etkisi inkar edilemez. 

Barışın harcı ; ortak kültür ve direniş 

Cumhuriyetin ideolojik temelleri tartışmaya açı

lınca açılımı engellemek için provokasyon teşebbüsle

ri olması beklenir. Ama artık süreç birkaç bomba pat

latınakla durdurulacak gibi değildir. Şemdinli davası, 
Ergenekon davası bu topluma provokasyonları görme

yi öğretti. Artık kamuoyunun provokatörlerin umduğu 

şekilde provokasyonlardan etkilenmesi beklenmez. 

Halkın barış özlemine direnen Türk milliyetçisi 

mihraklar ''milletin bin yıllık harcı .. diye sloganlar üre

tiyor. Anadolu halkının harcı, bir milliyelin dilini, 

kültürünü, kimliğini, tarihini yüceltip, başka milliyet

lerinkini aşağılayan milliyetçilik ideolojisi değildir. 

Zaten milliyetçiligin bin yıllık geçmişi yoktur. M il

liyetçiliğin de millet kavramının da geçmişi üç yüz se

neliktir. Bunları Avrupa'da burjuva sınıfları icat etti. 

Peki. bin yıldır Anadolu halkını birleştiren bir şey yok 

mudur? Degişik diller konuşan. değişik dinlerden 

Anadolu halkı, bu coğrafyada ortak bir kültür yarat

mıştır. Sosyal ilişkileriyle. örf ve §detleriyle, mimari

siyle. aşlanyla. farklı dinlerdeki benzer inançlarıyla, 

degişik dillerde söylenen ortak atasözleri ve ezgileriyle 

bir Anadolu kültürü vardır. Anadolu halkını birleşti

ren ikinci unsur, Selçııklu Devleti'nin. Osmanlı Dev

leti'nin zulmüne karşı birlikte direnme tarihidir.3 

Sonuçta. Anadolu'yu değişik milliyetlerden, din

lerden, mezheplerden insanların bütün kimlikleriy

le eşitlik temelinde kaynaştığı bir ülke haline getir

mek için ne gerekiyorsa. geçmişimizde ve kültür mi

rasımızda kökleri mevcuttur. Anadalulu emekçiler 

milliyetçilikten sıyrıldıkça. sosyo-ekonomik eşitlik 

hedefi doğrultusundaki mücadelesinde rnerhaleleri 

daha hızlı katedecektir. ~ 

DIPNOTlAR, 

ı Bu konuda Dogudan dergisinin birinci (Eylul-Ekim 2007) sa

yısında ~Türkler Dogu'ya nasıl bakıyor?- konulu dosyadaki 

makalelere bakılabilir. 

2 Dogudan dergisinin onuncu (Mart- Nisan 2009) sayısındaki 

"Türkiye'de Kürt Sorunu; Çöıüm Perspektifleri" başlıklı dos

yada Daim:i Cengiz "GömUlme Hakkı" başlıklı makalesinde 

Dersimi i bir isyancının eriere empalisini anlatmaktadır. 

3 Bu direniş tarihinden bir kesile örnek olarak. ı 906 yılında 11. 

Abdülhamit idaresınin saldığı vergilere karşı Müslümaruyla. 

Hıristiyaoıyla Erı:urum halkının ayaklanmasının anlatıldığı 

Vergi. Zulüm ve İsyan (Coşkun Can Aktan. Dilek Dileyici ve ö-z
gür Saraç, Ankara. Phoenix Yayınevi. 2002) kitabının 224-

229. sayfalarına bakılabilir . 
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YuseF KARATAŞ 

Dikenli tellerle parçalanan Kurt cografyasındaki 
en derin yaraların izini taşıyan yerlerden biridir 
Ceylanpınar. Bu kent. dikenli teller ardmdanyakın
larıyla bayramlaşma_ya çalışanların gönınrtıleriyle 

hafızalarımızda yer etti yıllarca ... 'Pınarbaşı· an.la 
m ında. Arapların 'Ras-el Ayıt· ve Kürtlerin 'Sereka 
nipf olarak adlandırdığı bu bölgenin Türkiye sınır 

ları içinde kalan bölümüne Cumhuriyetten sonra 
'Ce_ylanpınar· adı verilmiştir. Dikenli tellerın sadece 
sınırları degil, aynı zamanda insanların kaderlerini 
de çizdigi buyörcuin 'talih'i. devletin 1943'te tarım 
işletmesi kurmasıyla degişmeye başlamış: dedct 
üretme çiftligi. 1 mi Iyon ?6 1 bin 261 dekar arazi
siyle dünyanın ikinci büyük çiftliği olarak Bölgeye 
can vermiştir. Ceylanpınar. k'Üçük bır köyk.en sürek 
li büyüyerek nüfusu 60 bini bulan bir ilçe haline gel
miştir. 

12 Eylül darbesinden sonra bir yandan emekçiler 
ve Kürt halkı üzerinde terör estirilirken. öte yandan 
ülke ekonomisinin uluslararası sermayenin çıkarları 
temelinde ·yeniden yapıland ırılması'na yönelik 
adımlar atılmıştı. Bu coğrafyada günümü" Dehaq'la
rına karşı acılı bir başkaldı rı sürecinin başlangıç ta
rihi olan 1984. Ceylanp ınar için talihinin yeniden 
kararmaya başl adıgı bir tarihtir aynı zamanda. Cey
lanpınar De\ Jet Üretme Çiftligi. 1984. 'te ô?e ll eştırme 
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polıtikalanna zemin hazırlamak üzere kurulan Ti
GEM'e (Tarım İşletmeleri Genel Mi.ıdurlügü) 'tarım 
işletınesr adı altında bağlanmıştır. O gune kadar 
?500 işçının çalıştığı ve binlerce büyükbaş ve on 
binlerce küçükbaş hayvanın. yüz binlerce fıstık aga 
cının bulunduğu işletme. artık kendi kadeı·iyle baş 

başa bırakılrruşlır. Emekli olanların yerlerini çocuk 
!arına devrctligi işletmede çalışan sayısı 90'lıyıllarla 

birlikte hızla düşmeye başlamış. işçi sayısı düştükçe 

işletme giderek ba.kımsızlığa tt>rk t>dilm iştir. Her yıl 

300 emekli veren Ceylanpınar TİCEM'de çalışan 
kadrolu işçi sayısı bugün sadece 1026. İşletmede 
hizmetlerin önemli bir kısmı raşerona devredilmiş 
durumda. Taşerona bağlı işçi l er, yılda 6 '? aysigorta
sız ve agır şartl ar altında gı.iıılük 13 14 TL karşılıgın 
da çalıştırı lıyor. Ta şeronların kar hırsı nedeniyle ba
kıınsız bı rakıla n, tiUlanmayan binlerce fıstık ve zeytin 
agacı kuruyor. Kuruluş amacı. "çiftçi_re kalıtelt ve d6L 
kademesı )'liksek tohum. jtde. fidan ve damızlık ha)'l'an 
ıemııı etmek·. gelişen rarım tekno/.oji.sinı yakından takip 
ederek degışerı çiftçi ihtiyaçlarını tam ve zamanında 
karşılama h··· olarak belirtilen işletme. uygulanan po
litikalar nedeniyle lıat.ırlanan sonunu bekliyor. 

Söylem H' gerçe k . .. 

Ülkeyi yönetenler. yıl l ardır GAP'ın (Güneydoğu 
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Anadolu Projesi) Bölge'ye hayat verecegini, açlık 

ve işsizliği ortadan kaldıracağım söylüyor. 

GAP'ın merkezi olan Urfa 'nın sınır ilçesi Cey

lanpınar, uygulanan politikalar nedeniyle varlık 

içinde yokluğu yaşarken egemenlerin söylemle

ri ve gerçek arasındaki çelişkiyi de ortaya seri

yor. Kendi başına terk edilmesine rağmen Cey

lanpınar tarım işletmesinin 2006 'ya kadar yıllık 

128 milyon TL gelir elde edebilmesi. sahip ol

duf,ru potansiyeli göstermesi bakımından önem 

taşımaktadır. Bir yandan tarım makinelerinin 

satılması nedeniyle işlenmeyen yüz binlerce dö

nümlük araziler ve yeni kuyular açılıp gerektigi 

gibi sulama yapılmadıgı için kuruyan binlerce 

fıstık ve zeyt in ağaçları ... Ve işletmenin orta ye

rinde devletin burayı ölüme terk eden politika

larının sembolü gibi 1978'de atılan temeliyle 

duran 'süt fabrikası harabeleri'! Öte yandan 

Ceylanpınar· ın işsiz on bin genci ve her yıl baş 

ka yerlere mevsimlik tanm işçiligi için göçen 

binlerce topraksız köylü ... 

Kürt sorununun çözümü konusunun ülke ta

rihinde ilk kez bu kadar ileriden ve geniş çevre

lerin kan lımıyla tartışıldığı bir süreçten geçiyo 

ruz. Sorunun bu düzeyde tartışılmaya başlanmış 

olması elbette olumludur. ama tartışmanın öte 

tarafında duran ve kendini mücadelesiyle diril

ten Kürt halkı. çözüm için sözünü söylemiştir: 

ulusal demokratik mücadelesinin temsilcileri 

nin muhatap alınması ve Lam hak eşitliğine da

yalı birlikte yaşam ... 

Yirmi beş yıllık çatışmalı sürecin tozu duma

nı durolmaya başladıkça, arka planda duran Kürt 

emekçilerin sınıfsal talepleri: sorunun ekono

mik ve sosyal boyutu da daha fazla görülür ola

caktır. Peki, ·nedır bu Kürt emekçilerin talepleri?'. 

sorusunun cevabını Ceylanpınar'a bakarak ver

mek mümkündür: GAP'ın halkın çıkarları te

melinde yeniden yapı landırılması; topraksız 

köylülerin ihtiyaçları temelinde bir toprak re 

formunun yapıJması: Ceylanpınar TİCEM gibi 

işletmelerin kuruluş amaçlarına uygıın olarak 

Bölge'nin tarım potansiyelinin geliştiri lmesi te

melinde çalışma yapan işletmeler haline getiril

mesi: tanm ve hayvancılığa dayalı sanayi işlet

melerinin yapılması ... 

Bugün görmek için belki Ceylanpınar' a inmek 

gerekiyor ama bu topraklaı·da tanm tekelleri, bü

yük toprak ağaları ve yoksul Kürt köylüleri arasın

da yeni bir kavga da mayalanıyor ... ıt,) 
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Kürdoloji ve kayıp yılları kazanmak 

SELIM TEMO ------------- ------------

Bu yılın bahar aylarından beridir. Mardin'de. 
Mardin Artuldu Üniversitesi'nde hummalı bir çalış
ma içindeyiı. Bir kısmı kamuoyuna da yansıyan bu 
çalışmanın esası. bir Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü 
açmaktır. Türkiye tarihi açısından bir ilk olma özelli
gl. taşıyan bu olgu. aynı zamanda kamuoyunun daha 
önce kurmadığı cümleleri n hayat ve gerçeklik karşı
sındaki sınavı olarak da tanımlanabilir. 

ilgili ya da ilgisiz kamuoyunun bildiği şeyler sı 
nırlıydı ve ne kadar yeni bilgiyle donanırsa donansın. 
bir türlü değişrnek bilmiyordu. Mesela yüzlerce divan 
var dersiniz, karşınızdaki size "peki edebiyatı var mı?" 
diye sorar. Kürt toplumu gibi Kürt diliyle ilgili olarak 
da o kadar yalan yanlış cümleler kurulmuş ki. iftira 
gerçeğin yerini alınış gerçekten. Devletin türlü bi
rimlerinde hazırlanan kitaplar da bu yanlışlar man
ıumesini büyütmeye devam etmekte. 

TRT 6 konusunda da savunduğumuz gibi bütün ya
saklamalara karşın kültürel ve akademik olarak pek 
çok bölüm ile pek çok TV kanalını kotaracak sayıda ni
telikli insanlar yetişmiştir. Kamuoyunun pek de tanı

madığı Kürt aydınları içinde kültürel ve edebi konu
larda ciddi çalışmalar yapan çok sayıda isim vardır. 
Buna karşın basında uzun süre böylesi bölümlerin 
açılması halinde öğretim üyesi sıkıntısının yaşanacağı 
yazılıp çizilmiştir. 

Dil ve edebiyat bölümleri. genellikle bir dilin es
ki, yeni ve halk edebiyatı ile lehçe edebiyatlan üze
rinde çalışır. Sözgelimi Türk dili ve edebiyatı bölüm
lerinde çok sayıda "lehçe"nin edebiyatlan. degişik 
yüzyıl ya da dönemlerdeki metinlerio incelenmesi 
gibi dersler söz konusudur. Ancak 
konu Kürt dili/ dilleri/ lehçeleri 
olunca, verili durum bir ''kusur'' 
olarak sunulmaktadır. 

Hemen herkes için yeni olan 
cümleler kurulurken. işi konuya 
hakim isimlere bırakmak yerinde 
olacaktır. Elbette ki böylesi bir bö
lüm ya da bölüm üstü kurumun ku
rulması. önünde, arkasında, 

önünde farı edilen hikayeden ha
ğımsız düşünülemez. Sonuçta bir 
biyoloji, bir hukuk. bir muhasebe 
bölümü kurulmuyor. Türlü siyasal 
ve ideolojik kavram. konum, tu-

Z6 TirOJ 

tum la birlikte düşünüldüğünde, bölümünya da bölüm 
üstü kurumun akademikyeterlilik ve donarumına sıra 
gelmeyecektir. Ancak bizim için önemli olan nokta
lar. akademik çerçeve içinde kalmak durumundadır. 

Bugün dünyadaki üniversitelerin birçoğunda dil 
araştırmalarından folklor araştırmalanna. müzikoloji
den tarihe kadar Kürdoloji içinde sayılabilecek pek çok 
alanda çalışmalar yapılmaktadır. Ayru şekilde pek çok 
üniversitede Kürtçe seçmeli ders olarak okutulmakta 
ya da bazı üniversiteler gelişim projeleri içinde Kürdo
lojiyle ilgili çalı şmalarıkarar altına almaktadır. Bu üni
versiteleri şöyle sıralayabiliriz: Amsterdam Üniversi
tesi, Bilgi Üniversitesi. Duhok Üniversitesi, Duisburg
Essen Üniversitesi, Exeter Üniversitesi, Göttingen 
Üniversitesi. Hakkari Üniversitesi, Hamburg Üniver
sitesi. Hür Berlin Üniversitesi. Indiana Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, Koya Üniversitesi, Kurdistan 
Üniversitesi. Leiden Üniversitesi, Londra Üniversitesi 
(SOAS), Mardin Artuklu Üniversitesi. Muş Alpaslan 
Üniversitesi, Petcrsburg Üniversitesi, Rouen Üniver
sitesi, Salahaddin Üniversitesi, Sorbonne Üniversitesi, 
Süleymaniye Üniversitesi. Toronto Üniversitesi, Upp
sala Ünjversitesi ve Yale Üniversitesi. 

Bütün bu üniversitelerde yapılan çalışmalar, Kür
dolojinin geniş sınırlan içinde ayn birer değer ve 
önem taşımaktadır. Yukarıda sözü edilen hikayeyle 
birlikte düşünüldüğünde. bir çaba, niyet. heves ve 
alanı topariama girişimi eksikliğinin yol açabilecegi 
sakıncalar da bir ölçüde açıga çıkacaktır. Yükün ağır 
olmasını mazeret olarak düşünüp ileri sürmeden ya
pılacak olan çalışmanın yogun bir emek gerektirdigi 

de açıktır. 

İşe Kürdolojinin yeniden tari
fiyle başlanabilir. Ancak öncelikle 
külliyatın tamamının toparlanma
sı gerekecektir. Kürt halkı. dünya
nın en hızlı on yıllarını varlık yok
luk mücadelesiyle geçirdi. Bu sü
reç ya yok sayılacak, ya "mutas
yon "la yakalanacak, ya da insanüs
tü bir çabayla çalışılarak kayıp yıl
lar kazanılacaktır. Elbette zor ve 
makul olan, son seçenektir. Bu 
anlamda Kürt akademisyen ve en
telektüellerinin türlü boyutlardaki 
katkısı hayati önemdedir. ~ 
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DOSYA 

Dema ku dewlemendi ü asta bikaranina zirnaneki ya di hemü qaden jiyane de te niqaşkirin 

yek ji pivanen sereke en ku li ber çavan te girtin ji werger e. Her çi qas bi awayeki gişti di çar

çoveya wejeye de te niqaşkirin ji di roja me de werger weki navgineke -di seri de televizyon

di hemü qaden ragihandine yen civaki de ciheki giring digire. Pirs ü pirsgireken wergera,idub

laja filmen sinemeye ü rezfilman her diçe zedetir derdikeve peş. Di ve pevajoya ku her diçe bi

karanina kurdi ya di qaden weje ü ragihaııdine de zede dibe. ınijara wergere ji behtir derdike

ve peş ü dibe sedema niqaşen cur bi cur. Oi dosyaya ve hejnıare de pirs ı.1 pirsgireker1 tekiidari 

wergere di ve çarçoveye de tene niqaşkirin. 

Bir di lin zenginli~inin ve kullanışlılığının önemli ölçülerinden biri de çeviridir. Çeviri sözko

nusu olduğunda genelde ·yazınsal çeviri' akla gelse de. günümüz toplumsal yaşamını şekillen

dirmede etkin bir rolü olan (tdevizyon ve sinema başta olmak üzere) kitle iletişim araçlarında 

da çeviri çok önemli. Film ve dizilerdeki alt yazı. dublaj vb ... Kürtçenin sözkonusu iletişim 

araçlarında kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 'çeviri\•e ilişkin sorular. sorunlar da daha 

çok gündeme geliyor. 

Amadekar (Hazırlayan ): Cemil Oguz 
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Di peşketina ziman, 

çand u ramane de rola wergere 

DAWUD RhıWAR 

Bi diroka xwe ya ku digih~e 3 hezar sal Beri isa ve, bı 
taybeti Jl pışti Şere Ohane ye 2'yemin -ku hewcehiya da

nOstendına di navbera neteweyan de dıgihije asta heri bi

lind-, giringıya wergere her diçe zede dıbe o bergeha we 

jT fireh dıbe. (Boztaş 1993: 55-65) Di serelema me de ku 

weki serdema globarzme te qebOikirin O sinaren dı nav

bera dewletan/neteweyan de her diçe bemane dıbin, 

werger edi bOye wek1 parçeyeki jiyana cıvakan a çandi, 

abori, sıyasi O hwd ... Civaken peşketl ji zO de ye nlqaşen 

li ser gıringıya wergere lı dO xwe hiştıne O di roja me de, 

ji gıringıya wergere behtır, li ser wergereke he baştir nl

qaşan/xebatan dımeşlnın. Di ve ç:arçoveye de, bi salan 

beri nıha li zaningehan beşen wergemasıye hatıne vekirin 

O miıara wergere dı van beşan de edi wekl ilmeki zanıstl 

te xwendin. Wekl gelek waren dın, di vi wari de ji em 

kurd, -jı ber rewşa xwe ya ku te zanln- mıxabin ku nO bı 

nO dest bi niqaşkirina ve meseleye dikin•. Werger ji bo 

mileten din çı ifade bike ı i bo kurdan Ji heman tışti ifade 

dike, loma )i cm dikarin Ji tecrube, nlqaş O mrxandınen 

mileten din sOd wergınn O li gor rewş O derfeten xwe, ıı 

xwe re nyeke bıbinın. D1 ve nrlisare de, de bi kurtasi lı ser 
rafa wergere ya dı peşketma z1man, roman Cı çarıda mı/e

tan de O bi taybeti xebaten tırkan yerı salen 19401. be se

kinin. Di dawiya ntıfıse de ji de li ser kurd O hewcehıya wan 
o bı wcrgere nırxandineke kurt were kinn. 

Werger asoyen nO li ber çanda hilgi r vedike 

Dema ku mırov li diroka ramani ya mirovahiye 

dinere, mirov dibine ku dı navbera wergere O derketına 

hole ya gelek ekol O ramanen ku bandor li nirxen civaki 

kırine de tekiliyeke xurt heye. Yek ji sedemen ve yeke 

yen sereke, werger ji navgineke ragihandine ya di navbe

ra zımanan wMetır hezeke bandorker e ku çandan xurt 

O dewlemend dıke O nyen nO lı ber peşketina wan vedı

ke. Dema ku mirov li diroka huner, niVıs O ramane dinere, 

mirov dıbine ku dı hin sereleman de wergere di peşketı

na cıvakan de rista lokomotifeke listiye, asoyen nO li ber 

cıvakan vekinye O zor daye sinaren wan en heyi. (Yucel 

2006: 207-220) Lewre, werger bı awayeki gışti xwediye 

imaıeke nOxwaz e O ji berhemen dı çanda xwecihki. an

go çanda hilgir de hey! cihetır e. Werger, tişten ku di çan

da hilgir de tunın, an ji raman O neziktedaylnen nehatıne 

ifade kınn di xwe de dihewine O denye asoyen nO 1 bcr 

e ndamen zıman O çanda h il gir vedike. 

Akşit Göktürk. bı helbesteke helbestvane navdar 

john Keats ( 1795-1821) a ku lı ser gıringıya wergere ye 

dest bi pırtOka xwe ya bi nave Çeviri: Dılenn Dilı f'Ner

ger. Zımane Zımanan) dıke. Keats, di helbesta xwe de 

coş O heyecana xwe ya ji bo xwendina Homeros tine 

zımen. Keats yewnanıya kevn nızane. Ew bı nya wergere 

Homeros dıXWine. Hemwelatiye wT George Chapman di 

dawıya sedsala 16'an de Homeros werdigerine. Ev 

reziken helbesta Keats giringiya wergere ya dı peşketına 

çand O ramane de pır baş tinin zımen; 

Ez pır genyam /1 welaten Jl zeran 

Min pır dewleı ü Qralıyeten bı heybet ditm: 

Ez geriyam lı ge/ek gıraven rojava 

C1he ku hazanan Apolion derdixistin asimanan. 

Mın tım nave Yli dıbih7st, nave wi welate mezın 

Ew welatc ku Homerose serbı/md le desth1fatdar 

Le min qet nckJşandibu hundıre xwe. 

hewaya Wi wclati ya paq~. 

Ta ku mın denge bi heybet ü gur ye Chapman bıhist 

Ez weki raçavgereki sterkan büm we kelrye 

Weki stemaseki ku gerescerkek nO dikeve beregeha ditma Wi; 

Yan F weki Corteze xweşmer bi çaven xwe yen qerteli 

Lı Pasifike dmen -dema ku hemD zilamen Wi, 

Mat mabün lı hev du dınenn- Bedeng, j1 hendefeke lı Danene. 

W eki ku Gokturk ji dibeje, ji bo xwendevaneki jir ev 

rezik tere dikın be ka werger xwedi bandoreke çawa ye. 

Kese di helbeste de, li welaten cur bı cur en dewlemend 

pır geriyaye. dewlet O qraltiyen bi heybet ditıne. Li roıa

va giraven nO ditine, ditıye be ka hozan çawa pesne yez

dane hunere Apolion didın, wi derdixin qate heftan. Le 

beri ku ew li wergera Chapman a xurt O bı heybet rast 

were, vıfı qet hewaya paqij a we cihana di bin desthilat-

" Mııara 'dı nav kurdan de direka wergere yan Ji wergeren peşin' bı sere >Me h~jayi l~kolineke berfireh e. Lewre le zanin ku dı medre

seyan de, d1 seri de Qur'an O kıteben hedisan, gelek kıt~ben erebi bı nya wergere hatine >Mendın. Heta iro Ji di mızgeften gundan de, 

mela dema ku we'zan dıkın, rezik bı rezik peşi bi erebi dıxWinın, dOre F j ı bo cemaete werdigerinın kurdi. Disa hın kıteben weki Eqi

deya isıame O hwd, hene ku mırov dikare wan weki pırtOken wergerkıri bihesibine. Çawa ku li roıava wergeren peşin bchtır ı ı ineile 

hatıne kınn, dı nav kurdan de dıbe ku peşi Ji wergera kıteben eli-islami y~n erebi-fansi ı ı bo kureli hatıbıne kirin. 
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dariya Homeros de nekişandıye hundıre xwe. Çawa ku 

wergera Chapman dıxwTne, xwe weki stemaseki ku ge

resterkek nO dibine his dıke. Xwe dike şüna deryavaneki 

ku bı çaven xwe yen qerteli li Okyanusa Pasifike dinere ... 

Dema ku mırov bi vi çavi le dinere, mirov dıbine ku 

werger ne tene kareki zımanzaniye ye ku wateye ji zıma

neki bıyan tine zımaneki nas. W erger, nasandina cihanen 

ditır e ku ew cihan bı zimanen artır hatine penasekinn. 

(Gokturk 2002: 13-1 4) 

Werger hem zirnan peş dixe hem ji ramane 

Çawa ku zıman dıkare şewe bide ramane. raman ji 

dikare şewe bıde ziman, ew yek ji dike ku werger ıi du 

alıyan ve bandore li çanda hilgir dike. Li aliyeki bandore li 

zımane hı lgır dıke, lı alıye din ji bandore li çanda ku bı zı

mane hilgir te axaftın dike, ev yek ji d ike xwendevan (di 

roıa me de temaşevan ji di nav de ne) bi çaveki cihe nezı

ki bememen xwecihi dıbin O dikin ku bememen xwecı

hi, xwe mecbüri peşketıne dibinin. 

Nedim Gursel dibeje, "cıvakek di serdema peşketine 

de, heke li ber pengaveke peşketine be, tene bi hinarti

na çanden ji derveyi xwe, dıkare x:ırve ji bandora bi rdozi

ya kevneşopi xilas bike. Hewcehiya birdoziya nO, lewre 

bingeha ramani ya ku de çanda nO bıafirine, ji ber ve yeke 

bi wergere heye." Rola diyarker a ku çalakiyen wergere 

yen ku di demen cıhe de hatıne kirin, di derket ina hole 

ya gelek serdemen/ekolen weki Renaissance, Klasizm, 

Romantızm, Reailzme de listıye, ve nenna Gursel piştrast 

dike. (Yucel 2006: 207-220) 

Disa, bandora wergeren ineile yen Martin Luther a dı 
reformasyona Almanyaye de. bün yek ı i sedemen heri gr

ring en ronakbüna cıvaka alman. Martin Luther, dı sedsa

la 16'an de. ineila kevn O nO, bı awayeki ku gel je fem bı
ke werdigerine. Bı ve yeke hem dıbe sedema xıristiyani li 

Almanyaye zedetir belav dibe. hem ji dı ronakbüna civa

ka alman de roleke gelek giring dilize. Wergeren ineile 

hem dıbin sedema peşketına (zimane) almani, hem ji dı

kın ku çanda xwendine di nav gele alman de belav dibe. 

Bi wergeren Luther re, der heza xwe ya bere wında di

ke. Ev yek jT hışmendıya vepırsine ya kesan peş dixe O d i

ke ku hişmendiyeke rexneyi dı nava civaka alman de bi 

cıh bibe. (Sevım 2006) Helbet mirov dikare ji serdemen 

cur bi cur en welaten biyan minakan bide, le ji ber ku 

behtir neziki me ne O di vf wari de ji xwedi tecrubeyeke 

gelek balkeş ın, mirov dikare li rola wergere ya dı meder

niteya tırkan de bınere O ıe südwergıre. 

Di pevajoya avakirina komara tirk de rola wergere 

PiştT ku dewleta Osmani belav dibe. tırken ku heta 

we deme bi her awayi düri çand O jiyana cihana rojavayi 

ne, bi avakinna komare re pevajoyeke nO ya ber bi roja-

vabüne ve didın destpekirin. Ev pevaıoya ku ıı hela 

peşeng O niviskaren tırk ve weki pevajoya modembün O 

ronakbüne te qebülkınn. mirov dıkare bi awayeki weki 

pevaıoyeke bemema wergere ji bınırxine. Bi taybeti ji 

peşketinen di salen 19401 de, hema bibeje pareke mezın 

dı encama xebaten wergere de derdıkevin hole. Mırov 

dıkare ve pevajoye jı du aliyan ve hılde dest. Yek; peşke

tın O standartkınna (zimane) tırki; ya duyem ji peşketına 

çandi O ramani ya cıvaka tirk. Dema ku mirov li ser hOr 

dıbe, mırov dıbine ku di wan her du waran de ji ciheki 

laybet e wergere heye. 

Dı hela zımani de, tirk zimane Osmani weki zirnane

ki sOni (yapay) dinirxinin O dest bi xebateke şoreşa zıma

ni dikın. Pişti ilankınna komare. Ataturk. ji bo peşxıstına 

zimane tırki O avakırina Pirtükxaneya Tirk a Neteweyi. di 

1924'an de "Heyeta Telif O Tercume"ye wezifedardıke. 

Ev heyet dı 1926'an de wezifaya x:ırve dewn "Da~reya Ta

rım O Terbiye"ye dike. Her wısa pere Ji 'şoreşa tipan' te 

lıdarxistn O tırk ıı tipen erebi derbasi fıpen latini dıbin ... 

Werger riya zirnan O ramanek nO li ber tirkan vedike 

D i mijara wergere de, seferberiya esil, bı Yekem Kon

greya Neşriyate ya ku di sala 1939'an de dicıve, dest pe di

ke. Mirov jı bıryaren ten gırtin fem dike ku ji bo rOnıştın O 

mayindebOna komare. tirk roleke pir mezin li wergere bar 

dikin. Di Rapora Encumena T ercumeye de wıha te gotin: 

"Jı bo jıyana zaneyi ya welate me, iro giringiya wergere j ı 

hela her kesi ve te zanin. Werger, hem we jı bo ani'na 

... ftkrt!n medeniyete yen aleme o hasasıyeten we, hem ji jı 

bo dewlemendbüna zımane me, de xizmete bıke" Wezire 

Perwerdehiya MiiiT Hasan Ali Yucel ji di axaftına xwe ya di 

kongereye de wiha dıbeje, ''Tırkıyeya Komarparez. mec

bur e ku bememen fikri yen nO O kevn en cihana medeni 

wergerine zimane xwe O bı rabihistin O hizınna aleme he 

büna xwe xurt bike ... " Pışfı ve kongreye, bi pıştgınya xurt 

a dewlete t irk. seferberiyeke mezın a wergere dıdın 

destpekınn. Di navbera salen 1940 O 19501 de bi gışti 676 

pirtOkan ji zimanen cur bı cur werdıgerin in tirki. PırtOken 

ku ten wergerandin ji dı sen de bi riya Enstituyen Gundan 

O Malen Gel, ıi hela gelek saziyan ve li gel lene belavkinn. 

Ev ji jı alıyeki ve dı nav civakatırk de çanda x:ırvendıne zede 

dike. Mıjara wergere ji hela H. Ali Yucel ve weki "Doza 

Medeniyete" te nirxandin. (Yucel 2006: 207-220) 

Ev xebaten wergere, dı nav tirkan de encamen gelek 

balkeş derdıxın hole. Careki werger dı peşketına nıvisa 

tırki de roleke pir ereni dılize, gelek deri O asoyen nO lı 

ber nıvisa tırki vedike. Dema ku mirov li hejmara pırtüken 

ku pışti salen 1940i lı Tirkiyeye hatine çapkın n dinere mı

rev dibine ku çandeke xwendıne ya cıdi derketıye hole. 

Weki nımOne, dı navbera salen 1729 O 1928·an de -ku 

ev sal di hernan deme de sala pekanina 'şoreşa tipan' e-

28 hezar pırtOk tene çapkınn. Heke em lı salan belav bi-
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kin sale 140 pirtOk hatina çapkirin. Le tene di deh salcn 

piştl 1928'an de, 16.603 pırtOk, ango ji bo her saleke 

1606 pırtOk hatine çapkirin. (Bektaş: 1999: 359) 

Bi rast! jT tirkan di wan salan de xebateke pir baş me

şandiye. Helbet dibe ku alıyen we, yan jT bandaren we 

yen neyeni ji hebin O hene ji, le miıara me ne ew e. Yani 

dibe ku bi awayekl radikal qutbOna ji Osman! kinneke 

neyeni be ji ji bo cıvaka tirl<. Le em bchsa tişteke ôıtır dı

kin. Ya em behs dikin ev e: Tirkan hedefek dayeber xwe 

O bi xebat eke baş gihiştine ve hedefa xwe. iro em bi ecı
binin O neecibinin zımanekl t irkl ye standart heye ku ge

lek ji Osman! cihetır e. Ast O seviyeya wejeya tirki', her wi

sa jiyan O çanda civaka tirk, ligel hemO problemen xwe ji 

ji ya serdema Osmaniyan gelek cihetir e. Di pekanina ve 

yeke de jl wergere ro leke mezin listıye ... 

Yani bi kurtasi em dibTnin ku wergere hem kiriye ku 

zimane tırkl peş ketiye, hem ji di hela fikr, feraset O jiya

na civaki de bandor li cıvaka tırk kınye. 

Rewşa kurdan a Troyin O werger 

W eki ku me li jore öıt bı sedsalan e wergere li clhane 

roleke wiha ereni O ginng listiye. Lewre werger dikare ji 

bo zıman O çanda kuröı ji roleke wiha mezin bılize. Bi tay

beti ji di standartkirin O peşxistina zimane kuröı de pedi

viyeke mezin bi wergere heye. Pışti van agahiyen gişti, kar 

heke ku em li rewşa kurdan vegerin. di sere sedsala 2 1 'e 

de. wekl cıvakek pirziman, kurd dikari n çawa Ji wergere is

tifade bikin? Ben her tişfı, belki ji mirov peşl bi ve pirse 

dest pe bıke de baştir be; ev hez dı kurdan de heye bi 

rewşa xwe ya iro, bikann bi awayekT xurt ji wergere isti

fade bi kin? An ji di vi waıi de daxwazeke ciöı heye gelo? 

Bi min, rewşa kurdan a pir-zimanT hewcehıya kurdan 

a bi wergere dadixe asta hen ıenn. Lewre siyasetmedar 

O hemO xwendayen kurd (di vir de em t ene behsa 

kurden bakure Kurdıstane dikı n , dibe ku li BaşOr rewş 

cıhe be le li parçeyen din kem zede rewş wekl ya bakur 

e), xwendinen xwe bi zimanen öıtir dikın. Wekl nımüne. 

kurd, ı i i neili bigıre heta Qurane, ıi pirtOken felseti yen 

yewnanan bigıre ta klasTken rüsan, ji pirtüken civakınasiye 

bıgire ta Manifestoya Marks O heta kiteben populer en 

roja me, yani hema bıbeıe di hemCı waran de, kijan pır

t Oke bixwTnin, Thtiyaciya wan bi xwendineke çawa hebe, 

ew bi zirnaneki öıtir pek tinin. 

Dema ku em li pirtOken wergere yen ku weşanxa

neyen kurd bo zirnaneki din dane wergerandin O weşan

dine binen n rewş we hınek din li ber çaven me zelal bıbe . 

Ji N oam Chomsky bigire ta Frantz Fanon, ji 1. Wallers

tein bigire ta Edward Seid heta bi dehan naven din, bi de

han pirtCıken ji mijaren cur bi cur ji hela weşanxaneyen 

kurd ve j ı zımanen cur bı cur bo zimane tirkl hatine wer

gerandin. Bi min di vır de tu gunehe weşanxaneyan tune 

ye, çimkl ew ji aliyekl ve dezgehen ticarı ne, lewre jı heı-

30 nroı 

mara te firetın dınenn. Weşanxaneyek ku bizane werge

rek Chomsky a kuröı we bı hezaran be firot in, helbet de 

we pirtüke bı kuröı derxine. Le j ı hin pırtüken ku ji bo kur

dT hatine wergerandin jT te zanin ku pirtOken bo kuröı t en 

wergerandın hejmareke pır kem tene firotin ... 

Yani heta ku siyasetmedar, rewşenbir O xwendeyen 

kurd xwendinen xwe bi zirnaneki dın bikin miıara wer

gere we her tim ji bo kurdan mijareke zehmet be. 

Kurd li kurdT venegerin werger nikare tişteki bike 

Heman rewş ıi bo hemO qaden dın en j ıyane ji der

bas dibe. Weki nimOne du sal ben nıha bemarneya şixu

landine ya kompitore Linux bi kuröı ha te amadekiri n. Ge

lo çend kurdan ev bemame li kompitora xwe bar kir? i ro 

di clhana internete de, bı rasti jl di encama hewldanen 

hin kesan de, gelek bemame Cı malperen weki googleye 

kuröı ji di nav zimanen di malperan an bemarneyan de bı 

cih kinne. Le gelo xwendeyen kurdan eleqeyeke çawa ni

şan i wan bernameyan didın? Heman rewş ıi sinemaye bi

gere heta aberiye di gelek qadan de derbas dibe. Yani 

mijara wergere bi awayekl meseleya peşkeşi O daxwaziye 

ye. Heta ku daxwaz tune be, ke we ji bo çi peşkeş bike? 

U vır, neziktedayina kurdan a li hemben kuröı ôısa 

wekl problemeke ciöı derdıkeve peşberi me. Ango, mijar 

te li hışmendıya kurdan a ji bo kureli ase dibe. Bi min he

tani ku di nav kurdan de hişmendiyeke xurt ji bo zımane 

kuröı demekeve hole, ne mimkOn e kurd tevgereke xurt 

o bi bandor a ji bo wergere bidın destpekirin. Yani ben 

seferberiyeke jı bo wergere, seferbenyeke xurt ji bo ve

gera kurdan a li kuröı lazim e. Pışti ku ew pek were, pirs

gireka wergere ji de jixweber çareser bibe. Çawa hcbe, 

her kurdek di heman deme de wergerek e! 

rebıwor@gmoıl.com 
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Kürtçenin {'güncel' sorunları 

fEHiM IşıK 

Dil, halkiann en önemlı anlaşma araçlanndan bındir. 

Halkiann varlıgının korunmasında, gelışmesınde, yaşamın 

her alanında ilişkı geliştirmede, en önemlı unsurdur. Öz

cesı dil, halklaşmanın nirengi noktasıdır. 

Bu durum Kürtler açısından da böyledır. Daha da 

ötesı, tüm asimilasyon. baskı ve yok etme girişımierine 

ragmen Kürt halkının varlıgını sürdürmesinde dil neredey

se en önemli unsur olmuştur. 

Kürt dilinin varlıgını sürdürüp günümüze ulaşmasında 

dengbejlenn yadsınamaz bir payı var. Sözlü edebiyatın ta

şıyıcısı dengbejler, dilin yanı sıra Kürt tarihinin de taşıyıcılı

gını yapmışlar. Dengbejlerin ya da sözlü edebiyat gelene

ginin Kürtler içinde güçlü bir biçimde yer edınmesi olma

saydı, şimdilerde bırakın Kürt dilinın varlıgından. belki Kürt

lenn varlıgından bıle söz etmek mümkün olmayabılirdi. 

H ıç şüphe yok Kürt dili ve edebıyatının kökenı çok es

kilere dayanıyor. 2 bın 300-2 bin 400 yıldan bu yanadır 

Kürtler. dillerinı yazılı olarak da kullanıyorlar. lik yazılı Kürt

çe metın olan şiinn yazan Borazboz, Milaltan Önce 330 yı

lında yazdıgı şiınnde, eşıne olan aşkını ifade ediyor. Baba 

T ahi re Hemedani. Erı Henn, ibn Xerıkan ve onlan takiben 

gelen Kürt edebıyatçılan, Kürt dılinden cıddi eserler yayın

lamış, tasawuf ve divan edebiyatının Kürtçedeki öncüileri 

olmuşlar. Ancak şu da bir gerçek ki, neredeyse son ıki yüz 

yıl, agırlıkla da son 80-90 yıl Kürt dilinin en verimsız dö

nemleri olmuştur. Elbet Kürtler sözü edilen bu dönemler

de de eserler vermişler. Ne yazık ki bu eserler agır koşul

larda asimılasyon ve baskı koşullannda üretilen eserlerdır. 

Bu dönemde egemenler Kürtlerin varlıgını inkar etmiş, Kürt 

halkının kültürüne. geleneklerine neredeyse bir bütün ola

rak set çekmişler. Egemenlenn asıl amacı. Kürt dilinı ve gi

derek Kürt kimligini kökten yok etmektır. 

Kürtler bu acılı süreçte hep direndı. Dillerinin yok ol

maması için ciddi çabalar harcadı. Elbet, baskılar Kürt dılı

ne sekte vurdu, birçok Kürt baskı ve asımilasyon nedeniy

le kendi dilını unuttu, kültürünü, gelenegını yaşayamadı. 

Ancak Kürt dili, Kürtçe bir bütün olarak yok edılemedi. 

Kürtler açısından bu bıle başlı başına ciddi bir başan

dır; ancak bu 'başan' artık yeterli degil, yetmemeli. Dilin 

korunması önemlidır; buna ragmen şunu da unutmamak 

gerekır ki tehlike henüz geçmış degıl. Üstelik tehlike gıde

rek de büyüyor. Kürtlerin dört bır yanı egemen dillerle 

sanlmış durumda Dünyadaki teknolojık gelışmeler gıde

rek tüm dılieri egemen dillenn baskısı altına alıyor. Önü

müzdeki günler Kürtler açısından, özellikle de Kürtçe açı-

sından yeni ve önemlı sorunlara. daha dogrusu 'güncel' 

sorunlara gebedir. Bu sorunun tek çözüm mercı

ı ıse bizzat Kürtlerin, Kürt yazarlannın, Kürt edebıyatçılan

nın kendısidir. 

Kürt dilinın 'güncel' sorunlan derken, belki birileri açı

sından çok önemli görünmeyen, ince aynntılara dikkat çek

mekgerekir. Çevın. sözlük. ımla kılavuzu oluşturulması; gra

mer kurallannın belırginleşmesi; güçlü bır yazı dilinin oluş

turulması. özellıkle de görsel ve yazılı medyada kullanılan 

dılın sade, anlaşılır ve ortak sözcüklenn agırlıkta kullanıldıgı 

bır biçime kavuşturulması, Kürtçenin günümüzde üzennde 

durulması gereken önemli ve ınce aynntılar banndıran so

runlandır. Kürt yazarlar, yapımcılar, sunucular, yönetmen

ler. sanatçılar bu açıdan ciddi bir sorumluluk altındadırlar. 

Bu önemlı saptama çerçevesinde Kürtlen yakından il

gilendiren 'güncel' sorunlardan birkaçına daha yakından 

bakmakta yarar var. 

Medyada Kürtçe kullanımı 

Bilindigi gıbi Kürtler yaklaşık 15-20 yıldır görsel med

ya yayımcılıg. da yapıyorlar. Teknoloıinın sundugu olanak

larla neredeyse her Kürt evinde ızlenen televizyon kanal

lan var. 2009 yılının ilk gününden bu yana devlet kanalı 

TRT Şeş de Kürtçe yayın yapmaya başladı. 

Bu televizyon kanallannda yüzlerce program yayınla

nıyor. Belgeseller, sinema filmleri, dizi filmler, tıyatro 

oyunlan. skeçler, çocuk programlan, çızgi filmler vb. ya

yınlar ... Bu programiann bir kısmı orijinal Kürtçe ıle izleyi

cinın karşısına çıkarken, önemli bir kısmı da çeviri ve dub

laj ıle Kürt televızyonlannda yayımlanıyor. 

Bu olumlu bır gelışmedir; Kürt dilının önemli bir kaza

nımıdır. Bu önemli kazanıma ragmen Kürtçe televizyon

larda yayımlanan programlann, özellikle de dublaj sonra

sı seyırci ile buluşanlann bir kısmında, ne yazık ki Kürtçe

nın büyük sorunlarla yüz yüze kalmasına neden olabilecek 

ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 

Bu sorunu okuyucu ile payiaşırken bizzat kendimı ve 

yakın çevremde Kürtçeyi iyi bılen kişılen göz önüne getir

dim. Kendı açımdan ırdelersem; yaklaşık 20 yıldır Kürtçe 

yazıyorum. Kürtçenin Kurmancı lehçesinin yanı sıra Sora

ni lehçesını de nispeten biliyorum. Kendi bölgem dışında 

diger bölgelenn agızlan üzenne de çalıştıgımdan, Kürtçe

deki birçok sözcüge yabancı degılım. Ancak ben bıle bu 

televizyonlarda. özellikle de çevinsi yapılıp dublaj ile ızle

yiciye sunulan programlarda, konuyu anlamakta, kullanı-
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lan sözcükleri çözmekte zorlanıyorum. Üstelık birçok 

yanlış sözcük de kullanılıyor. 

PedagoJi egitimınde ögrencilere öncelikle şu ögretilır. 

"Insanlar dogruyu kolay ögrenemezler. Çünkü egitim süreç
lerinde btrçok dogru vardır ve bu dogrular ögrencilere her 

gün sunulur. Ancak yanlışlık bır kez yapılmaya görsün. Yan
lış söylem insanın agzmdan btr kez ç:tktt mı, ögrencı o yanlış 

söylemi unutmaz ve mutlaka ak/mm bir köşesinde tutar:" 

Elbet pedagoglar bu süreci daha çok çocuk egıtimi ve 

yüz yüze egıtım açısından kullansalar da, unutmamak ge

rekır ki televizyon da bir egıtım aracıdır ve egıtiminı yüz

beyüz sürdürüyor. Bu anlamıyla egitim süreçlen içın ge

çerli olan pedagog bakış açısını, h ıç kuşkusuz görsel. hat

ta yazıl ı medya içın de kullanabiliriz. 

Kürtçe televızyon izleyicileri, özellikle de Kürtçeyi çok 

ıyi kullanamayanlar işıttıklen, gördüklen her sözcügü akıl

lannda tutarak günlük yaşamlannda da kullanıyorlar. Bu 

karmaşa içinde Kürtçe konuşan kışiye. ömegın tek prog

ramda onlarca kez kul lan ılan şu sözcüklerden hangisin ı 

kullanmasını önerirsıniz? "Usa. u/o, wılo, wele, weha ... " Tü

mü de "böyle" anlamında kullanılan bu sözcüklenn hiçbi

ri yanlış degıl ve bu sözcüklerin her biri bir bölgeye özgü. 

Bu sözcük kullanımındakı karmaşanın yanı sıra agırl ıkla 

TRT Şeş'te görülen bir başka vahim hata daha var ki, di

ger tüm sorunlann tümünün üzerine neredeyse tuz-biber 

ekıyor. Ömegın konuşmacı veya sunucu, program esna

sında birçok Türkçe sözcüge Kürtçe ekler getırerek, 'yap
mlşkir, gelmlşkı/' gibi, derdini anlatıyor(!). Bu durum az 

çok Roj Tv ve Kurd 1 'de de görülebılıyor. 

Bir diger öneml ı sorun da çevındir. Kürtçem Türkçe

den daha iyı o lmasına ragmen şimdiye kadar televızyon

lann hiçbinnde çevıri ve dublaj ile izleyiciye sunulan bır 

programı gönül rahatlıgıyla izledim diyemem. Aynı filmie

rin Türkçeye dublajlannda bir sorun yok. Karadenızlisi de. 

Diyarbakırlısı da. Edimelisi de anlamakta zorlanmıyor. 

Kürtçede ı se neredeyse facia denebılecek hatalar var. Ba

zılannda konuyu anlayıncaya kadar gözümüz çıkıyor. 

Yapılan çeviri lenn yanlış oldugunu iddia etmıyorum. 

Hiç kuşkusuz çevinierin tümü dogru. kullan ılan sözcükler 

de Kürtçe. Ancak özellikle kullanılan lehçelenn ortak bir 

agzı esas a lınmadıgı ve her çevirmen kendi yöresel agzını 

esas alarak çeviri yaptıgı ıçın, ister istemez çevirilerde cid

di karmaşalar görünüyor. Bunun üzenne dublaJ elemanı

nın telaffuz bozukluklan da eklenince ortaya çıkan ürün 

bazen bir facia olabiliyor. 

Bu hatalı ve yanlış durum. salt çevirmenlerde görülen 

bir durum degil. Sunucu ve konuklann önemli bir bölü

münde de bu sorun kendini göstermektedir. Özellikle de 

sunucular. kendi yöresel agızlannı kullanmaktan vazgeç

miyorlar. Hatta kendi yöresel agzını ısrarla dayatmaya ça

lışan, üstüne üstlük kendine haklılık payı çıkaranlar da var. 
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T elevızyon ıçin dıllendirdigımiz bu sorunlar. bir biçi

miyle radyo. gazete, dergi gibi diger görsel ve yazılı med

yada da görülmektedir. 

Çözüm! 

Bu sorunlar önemlidir ve çözülmesi gerekir. Elbet gün

lük konuşmada herkes kendi agzını kullanmakta serbest ol

malı. Ancak günlük konuşma dışındakı alanlarda. yanı yazı l ı 

ve görsel medyada. hatta mektup yazarken bile her lehçe

nın ortak agzını oluşturmaya cıddı bıçımde ihtiyaç var. Her 

lehçe kendi ürününü bu ortak agız ile üretmelidir. 

Bu anlamda en önemli ömegımız, Istanbul Türkçesi

dir. Türkiye'nın her bölgesinde farklı bır agız kul lanı lmak

tadır. Ancak yazılı ve görsel medyanın tümünde egemen 

olan agız. Istanbul Türkçesidir. 

Sorunun çözümü için Kürt dili ve edebiyatı üzerine 

ugraş veren kurumlara ciddi sorumluluklar düşmektedir. 

Bu kurumlar ciddi bir programla sorunu çözme konusun

da adımlar atmalı, gerekirse yazar, yapımcı, yönetmen, 

dublaJ sanatçıs ı ve diger sanatçılan cıddi bir akademik egi

tım sürecinden geçirmelidir. 

Söz kurumlara gelınce, bır aynntıya dıkkat çekmeden 

de yazıyı bitırmek istemiyorum. 

Kürtlerin bu alanda çalışma yürüten, emek veren çok 

sayıda kurum ve kadrosunun oldugu muhakkak, Bu ku

rumlann, kadrolann önemli bir bölümü de siyaseten bir 

ve benzer düşünmüyorlar. Bu nedenle çalışmalarda za

man zaman ciddi aynlıklar, farklılıklar bile gözlenebilıyor. 

Her kişi ve kurumun kendi dünya görüşüne has bır 

bakış açısı üzennden örgütlenmesi dogaldır. Dogal olma

yan ayn düşünen bu kurum ve kadrolann, üzerinde anla

şabılecekleri cıddi bir iş için bir araya gelerek ışbirlıgi ge

lıştırmemelendir. 

Neredeyse her yazar, ç:ızer. edebiyatç:ı bu sorunlara 

diklkat çekıyor. Ancak iş sorunu çözme konusunda adım 

atmaya gelince bu kez "öncülük" savaşı baş gösteriyor. 

Geçmişte bunu birçok kez gördük. Sorunun çözülmesi is

teniyorsa bunun yaşanmaması gerekir. 

Öte yandan şimdiye kadar verilenemege haksızlık et

mek gıbi algılanacak bır duruma da diklkat çekmek istıyo

rum. Elbet bu alanda şimdıye kadar birçok ürün veri ldi. 

kurumsal/kışisel emek harcandı. Bunlann her bın de ken

di alanında önemli bırer degerdir. Ancak bunlar sorunu 

çözmeye yetmedi. Kişı ya da yayınevi olarak çok iyi bir 

sözlük, dil bılgisi, gramer yapmış olabilır, kendinizce bazı 

kurallar belirleyip o kurallara uyuyor olabilirsiniz. Bu yalnız 

başına yeterli degil. Dogrusu, bu sorunu kal ı cı olarak çö

zecek adımlar atmaktadır. 

Bu adımlan yaygınlaştırmak ve sorunu çözmek için 

ortak. kurumsal ve akademik bakış açılan gereklıdir. 
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Em werdigerinin an W erdigerin? 

DI LAW ER ZERAQ 

Wergera esasi şayik. e; resemya berheme venaşere, 

şewla ku dtdiye qut nake. 

Waiıer Benjamin 

Gelo miravan çima hewceti pe dit ku deq ü tekstan 

ı i zımanekl wergennın ser zımaneki ditir? W an j ı ber kljan 

sedemen abori'. hıqüqi. sıyasi, yan Ji ramani ev tekst wer

gerandin? Tevi ku ev dıyarde wekl hınceten kesane, <piş

li ku mırovan tekst xwendın, kefa wan je re hat O ginngi 

pe dan, bi meraq O daxwazeke bear O needıli xwestın ku 

wan gotın O ramanan di zimane xwe de ji bıbejin O bi kes 

O komen xelke xwe re parve bikin>, an ji bi sedemen ci

vakl. < geleki normal O xwezayi ye ku ç:and ji hev bandor 

bigirin> te ravekirin Ji. reng O ihtimal e ku tekiliya wergere 

bi 'iqti'dar' O 'şidete ' re hebe.ı 

Legenna bersiveke baş an ji peydekinna tespiteke te

qez a ji bo van yekan mijara nıvisareke gelek taybet e O 

j ı bo nıviseke aqara we dıyarkin ji ev yek ne mımkun e. 

U~ ez e bala we bibim ser ve yeke o biMjım: Gelek 

balkeş e ku gelek seyda O melayan pişti demeke xwe ji 

MewiOda Erebi dane ali O wan bı xwe Mewlüd niv'isandi

ne. Belki ev yek helwestek e lı hember iqtidara Erebi ya 

lı ser ola Tslame O çanda we .. 

Helbet di roja iroyin de ı i bo wergera li Kurdi (O ıi bo 

wergera ji Kurdi) tışte gınntir 'ziman' e ku heta ev 

pırs(gırek) çareser nebe de hemO fıkren ku de ben 

derpeşkınn negihi'jın serT ü beredayi bi m inin. kar. ji ber ve 

yeke ez dıbejim, heye ku hın tişten ku ez e li ıer dan ça

van bıkim bibin sedem ku bersiv ıi pirsan re peyde bıbin. 

Em bıfkirin O ı i xwe bipirsin: ?Gelo her kese ku du 

desten wi/e hene, dikare li kemane bıjene?" Ez bawer ım, 

teqez de bersiva me hemOyan 'na' be. 

Carinan gelek bi ker te ku mirov gotına dawi dı sen 

de dibeje, ez e ji wısan bikım o bibejim: "Nexwe, her 

kese ku bi du zimanan dizane nikare wergere bike." 

Tcar, çawan te saloxdan bila be saloxdan, dawıya da

Wı wergeran: veguhezıyeke dı navbera du çand O zirna

nan de ye. Bı gotineke di, pışti peydekınna hevtaya wate

yi ü fonksiyoneli ya derbirina di zirnaneki de, veguhastına 

we ya lı zımanekl ditir e. 

Ü li gori ku Paul Rıcoeur radiguhezine me O dibeje, 

"tu p7vaneke teqez ü diYorkin ya wergereke baş tu ne ye." 

em dikarin bejin, başiya wergerane maye j i xurti O ıehati

tıya wergereli re. 2 

Lı vir pırsa 'werger kJ ye?' derdikeve peşıya me. J ı bo 

ve ıi ez dikanm bejım. werger: ew kes e ku, keseki jehati 

ye O xwedi paşxaneyeke xurt a zanine ye. bi metodeke 

hevgirti dıxebıte, xwedi ezmOndariyeke berfıreh e O di zı 

mane xwe de bı qasi nıviskara/e ku berilema (an ji teks

ta) wi/e werdigerine, xwedi vegot ineke xurt e. 

Tcar ligel van yekan, du pirsen giring O kanger xwe li me 

ferz d ıki n: ''Gelo di zimane Kureli de, (çi wekT zimane ıeder

kT -zımane ku Je te wergerandin.- çi ji wekl zimane mebesti 

-zımone ku le te wergerandin-) kesen ku em bi reheti kari

bın jı wan re bejın 'werger' hene? Gelo ev peyt O agahiyen 

zanisti yen der heqe wergerane de çı qas pek ten?" 

Bersi'vandina van pırsan pir O pir çetin O dOrOdırej e. 

Bi taybeti dı van demen dawiye de, wergerana ji Kurdi 

(yan ji li Kureli), bOye qada 'berdiberdane.' Ji ber ku Kur

di erdeke beyar e O bi taybeti li Tirkıyeye her kese ku bı 

du zımanan (Kurdi-Tirkl) dizane, dixwaze bı gis ıne xwe 

çaleke dı ve erde de veke O beyi ku bifıkire ka we berhe

meke baş O kerhati je çebıbe yan na, toven xwe yen ku 

yek bi yek j ı wergerana xwe fıridandiye le direşine. Ü da

wiya dawi gisin li Kureli dibe gisine reş. 

T evi ve yeke Ji. tu kesi ji me qebOI nake O nayine ser 

eyne xwe ku wergerana ku wi/e kınye bi kıl O kemas'i ye. 

Helbet sedema ve yeke ne tene parsOqalindi O qurebO

na me ye. Ji ber tunebOna pergaleke perwerdeyiye ya ı i 

bo Kureli, gelek deveken heremi O teng -her çi qas her 

yek nişaneyen zengini O fıreh ıya çand O zımane Kureli bın 

ji- bi awayekl beseraber ü belawela hebOn O bandora 

xwe didominın. J ı ber ve yeke ji hemanen çand o zimane 

Kurdi di nav sistemeke de O bi awayekl hevgirti lı hev 

kom nabın O tekiliya du çand O zimanan ku di wergerane 

de behsa xebere ye. xweşikl O bı awayekl durist pek 

na ye. 

T eonsyene wergerane ye Frensi Antoıne Berman 

dıbeje. "dı wergerane de bi gışti du feraseten wergeran he

ye" O wıha dıdomine, "Wergeren ku dıxwazın peyve bıdin 

der ü yen ku dıxwazin wateye bidin der.?3 

Helbet ev destnişankirina Antoine Berman di werge

rana j i Tirl<i l ı Kureli (an ıi ji Kurdi li TirkT) de Ji lı dar e O 

ez a nıha dixwazim di vi wari' de du minakan derpeşe we 

bikım. 

A yekem. weki serboriyek e. Şeveke hevaleki min ku, 

jı bo televizyoneke Kureli -ya ku şaxeke we li Amede Ji 
heye ü li ser peyke weşane dıke-. ji ingilizi tilman werdi

geri'ne Kureli. bi telefone ı ı mın pirsi ka ıi bo peyva 'soyu! 

mak' a Tirl<i kiıan lekere yan ji biweje bi kar bine o pe re 
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ji Tirkiya hevoke got. Tirkiya hevoke wiha bO: ?Şehnn en 

büyük bonkasr soyu/du.? Mın jl tavile je re got. "wek leke
ra xwerü O ji bo ve çalakıye dı Kurdl de lekera 'şelandın' 
heye." O pe re ji mın çend deqe je xwestin, min lı fer

henga xwe ya bıweJan a Kurdi-Tırkl' ni hen O bi riya e-ma
ile tevi Tirkiya wan çend altematifen di peşkeşi wi kinn. 

Şelandın: (yalın fı ı l) 1) Soymak. (bir kımseyı , bir yeri. 

bir kervanı, önünü keserek. hırsızlık amacıyla, cebren ve 
baskın yaparak parasını ve malını almak) 2) Bır kimseden 

sürekl i para sızdırarak. otlanarak onu parasız kılmak. (ar
go) 

Paqij ki ri n: (bileşık deyim fııl) 1 ) Temizlemek. 2) So
yup sogana çevırmek. (bır yeri) (mec-deyım) (argo) 

Tazi kirin: (bil eşık deyim fıil) 1) Soymak (bır kımsen ın 
gıysrlerıni çıkartmak). 2) Soyup sogana çevirmek. (bir kim

~ (mec-deyım) (argo) 
ZiiOt kınn: (bileşik deyim fııl) 1) Kelleştirrnek (bir kim

senın saçını kazıtmak) 2) Yolmak (şeftali vs gibi meyvele
rin kabugun üstünedeki tüyleri almak. bir kımseden para 
sızdırmak) (mec-deyim) (argo). 3) Soyup sogana çevir

mek. (bır kimseyi) (mec-deyim) (argo) 

Derpıye qune je stendin: Soyup sogana çevirmek. 
(bir kimseyi) (deyim-mec) 

ji pot kın n: 1) Soyup sogana çevirmek. (bır kimseyi) 

(deyim-mec) (argo) 
Çend roJ şuııde, hevale min bı mehdtırşi li min vege

riya. Mın sedem Je pırsT. wl got, "tu dizani redakton~ ku 
tekstan ji bo dublaJe arnade dike ?bele ew kese ku heta 

tu beji devoki diaxive, di hernan deme de hem dibeje 
'wani' hem jT dibeje 'wenl u ew bi xwe devokeke dTtir ji 
devoka xwe çedıke-. lekera 'şelandin' kiriye 'tazi kirin'. 
Yane hevok di dublaJe de bı Kurdl wıha hatiye gotın: 

'Bankaya her/ mezm o bojer hat tazikmn.? 
Minaka duyem jT ev e. Di Kurdi de se awayen pirse

gotina 'ne oldu?' ya bi Tirki heye. Ev in. 'Çi qewimi-Çi bu
Çi pe hat' 

Bi gışti taybetıya van tabiran ev e: 

Çı qewiml?: Gava bOyerek rO bide te bikaranin. (ml
nak: Li vir çi qewimi ku her der wisan geremoll O lihevke
ti ye?) 

Çı bO?: ı ) ji bo rewşeke Cı kirGyeke le bikaranin. 2) ji 
bo rGdana bOyereke te oıkaranln. 3) Wekl bergidana 'so

run degıl' a bı Tirkl wekl 'tışt nabe' te bıkaranln. (m/nak: 
Çi bü, ma dinya xera bu min seva para te xwar?!) 

Çı pe hat?: 1 ) Gava bOyerek bi ser yekl de were, yan 

Ji tıştek le biqewime te bıkaranTn. 2) W eki bergidana 'so
run degıl' a bı TirkT weki 'tişt pe naye' te bikaranTn. (Çı bi 

wl/e hat: çı pe hat) (mlnak: Ev zarok çi pe hat ku ser O 
çaven w7/e wisan werimiye.) 

Her yek ji van tabiran di cT O dema bikaranine de li 
gon xwe wateyan hildigınn, bı vi awayT hı n nuans pek ten 
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O ji ber we ji ew di şuna hev de nayen bikaranln. icar j ı 

ber ku her herem her seyan ji br kar nayTne, tevlihevıyek 

xwe dide der. 

Disan rojeke qumanda di deste min de, ez di nav ka

nalan de digenyam, di TRT 6'e de rasti fi1meke hatım O 

bı qasi du deqeyan le aliqandT mam. Li ser ekrane dTme

neke odeyeke; xuya bO ku tiştek li wir qewımibO; her der 
lihevketi O her tışt belawela bO. jineke jT hewl dida ku 

odeye bikeys bike. Kelıyeke şOnde deriye odeye vebü, zı
lameki li ber den xuya kir O bi çaven fırehbOyl Ji j ınike re 

got: "çJ br ve dere hauye?" 

Ez bawer ım, bi mlnaka ku mın li JOr daye. nuans u cT 

u sedema bikaranina şaş a "ÇI bi ve dere hatiye?" baş te 
famkirin. 

Lı aliyeki di ji, di wergere de tegiheke weki 'nehatı na 

wergerandın' lı ser zimanan e. ji bo ve yeke em yekser 

dikarin bere xwe bidin Paul Ricoeur ku dibeje: "Her tım 

mimkun e ku mirov heman tiştJ di zjmanekl d/ de bi awa
yekl d/ur beje. "4 

Nexwe, kar maye ji jehatTtiya werger re. Ji ber ku 

berxwedaneke zimani ya teksta ku de je were wergeran

din O ya teksta ku de le were wergerandin heye. Di ve 

rewşe de werger wekl giyanT dibe du beş. Dixwaze zore 

bide her du aliyan ji. O her weki Nermi Uygur ji dibeje, 

"ger karibe tişte ku di zimanekT de hatiye golın dı zimane 

ditır de Jl beje, wergeran tekü.z O serketi ye." S 

Dawiya dawT em ten li ser zımen disekinin ku tiştekl 

weki 'nehatina wergerandın' tune ye; her zıman l ı gori 

çanda ku di hundıre xwe de dihew'ine, re o derfeta 'gotı

na bi awayekJ d/tu' dide werger O başT u serketibüna kar 

maye ıirekl O jehatibOna werger re. 

Wekl gotına dawT dikarim beıim ku; di wergerane de 

zirnan gelek tişt e O çanda ku di nav zımen de hewiyaye, 

ji bo danina tekiliya dı navbera du zimanan de tıştekT 

biveneve ye O her wekl Nermi Uygur ji di bej e, "Tişten ku 

ten zrmen di heman deme de lı zimen j7 ten wergerandin.? 

O pırsa semivTse he ji li raste ye. 

ÇAVKANi: 

1 Werger:sixürekT/e bıyan e yan ji sixOre/a biyan1b0n~ ye (Tuncay 

Bırkan)http://www.cevbir.org/index.php?option=com_con

tent&vıew=artıcle&ıd= 5 2:1ost&catid= 37:yazıcizı&ltemıd= 75 

2 Lı vir ez p~şnıyaza peyva 'raguhestın ' c ya M. Dogan a ji bo ber

gidana peyva 'wergeran·~. ıi bo peyveke di p~şniyaz dikım. (Ra
guhestin: bi ingilizi transfusıon. transfer. transposıtıon (mat), bi 

Tirki, aktanm) 

3 Bıjareya Wergeran~ (zanista wergeran~ ç:ı ye?). Ber+ıevok We-

şanen Sel. Stenbol. 2008 

4 Paul Ricoeur. U Ser Wergeran~. Weşan~n YKY. 2008, Stenbol. 

S Nenni Uygur. Heza Zımen. Weşan~n YKY, 2001. Stenbol. 

6 Hernan bertıem. 
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Çeviri, dilin sınırlarını genişletir 

CiHAN R oı 

"Ez tJ mam navbera du çeman e.·· (lkı dere arasında 

susuz kaldım) Meme Alan'dan alıntılanarı bu söz Kürtçe

nin bınlerce yıllık yazınsal yaşamının özetidır lkı dere ara

sında susuz kalan ama kurumayan, kurumayan ama hep 

cılız kalan, yer yer boy venp yeşeren ama bahçeye dönü

şerneyen bir dil... 

Aynı dilin sözlü edebıyatının kaç iklimde türlü türlü 

bahçeleri varken, bildigınız o malum sebeplerden dolayı, 

yazınsal dıl hep kabuk kırmayla ugraştı. Başka dıllerle ya

zınsal olarak etkıleşim olanaklannı bula-nadı, degişimı, ge

lışimi çok yavaş oldugu ıçın dinamikleşemedı. 

Sıkça yapılan bırtekrar olsa da şimdıye kadar dilimız ve 

edebiyatımızın büyük eksikfennden bin, çevıriden yoksun 

olmasıydı. Bu, her dönemin sorunu olmuştur. Bilindigı gıbı 

çevıri aynı zamanda kültürel etkileşımi, farklı olanla iletişimı 

saglıyor Bu etkileşım fark! şekılde düşünme, attematifli dü

şünme, karşılaştırma ve kendını eleştırmeyı de berabennde 

getinyor. Kürt edebıyatı gıbı genellikle yaşama ayna tutmuş 

bir edebıyat. çevın sayesınde yaratıcı, kurgusal ve düşsel ola

nı da yakalamış olacak Okuyucunun, yazann dille olan iliş

kisı kalıpsal, duygusal ve sloganik olmaktan kurtulup, sorgu

lamaya dayalı bir ilişkı halini alacaktır. Okuyucu, çeviri eser

lennı okudugunda en ıyı koruma ve geliştırmenin sorgula

mayla olacagını bır daha görecektir. 

Edebıyatımıza heyecan getırmekte olan çevırilenn 

önemli bır katkısı, anlatım olanaklan ve dile esneklik. pra

tıklık kazandırmaksa diger faydası da dili yenı kelimelerle 

tanıştırmasıdı r. Kürtlerin "şehir kültürü" ile olan ilışkısini 

düşündügümüzde, çeviriler aynı zamanda dil ı kent dili 

yapma çabasına da önemlı bir katkıdır. 

Burada bir noktaya da dkkat çekmek gerekir. yalnızca 

başka dılierden Kürtçeye çevin eksık kalır. Kürtçeden de 

başka dıliere çevin yap,fmalıdır. Eleştirmenı olmayan, oku

yucusunun durumu bell ı olan bir dı l için ertelenemez bir 

durumdur bu. Salt bu nedenden dolayı degil elbette, Kürt

çe edebiyatı da dünya edebiyatına bır şeyler katmalıdır. 

Her dil bır iklımse, her dıl bir karakterse. her edebı 

ürün bir düş, bır yaşam ya da gerçeklıkse Kürtçe edebiya

tın da başka dillere çevınsı ihmal edilmemelidir. Yazınsal 

olarak belirtilen durum nasıl bir gerçeklıkse Kürtçenın tarih-

sel süreç içinde Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklan ve 

buralardaki kültürlere. dillere ve diniere yabancı olmaması 

onlarla olan ilişkısı de başka bır gerçeklik ve zenginliktır. 

Kürtçe, edebıyat di lı olarak olanaklan olan bır dild r 

Verilen ürünler nıcelik olarak az olmasına ragmen eger 

Kürtçeye eserler başanlı bir şekilde çevnlebıl ıyorsa. bu. di

lin olanaklanyla ılgi lidır. Bu olanaklar daha çok sözlü ede 

biyat birikimfen ve dilin kendi ılışkılerine dayanmaktadır. 

Bir ikı yazımda. edebiyatta bıreyı deşifre etmelıyız, dı

lımızi deşıfre etme zamanı gelmiştır demıştim. Yapılan ve 

yapılacak çevınler aynı zamanda edebıyatımızı daha kolay 

deşıfre etme ımkanını da bıze sunacaktır. 

Çevınnin süreklı ve venmli olması ıçın okuyucunun da 

çevınlen eserleri sahiplenmesi. okuması gerekmektedir. 

Bu, yayınevlerine nefes aldıracak onlar ıçin moral olacak 

Yapılmış tüm çevınlerın ve son dönemlerde hedefle 

nen projelenn çok anlamlı ve umut vericı oldugunu be

lirtmeliyım. Ki yapılan ve yapılacak çevıri lerin onıına dil

lerden olması başlı başına önem arz etmekte. Öyle görü

nüyor kı önümüzdeki süreçte çcvın edebıyatı yeni tartış

ma alanlan açacak. Çevınnın sagl ıklı ve uzun soluklu ol

ması Kürt edebiyatının, modem dünyada, yen· yaşamlar, 

yerler ve yolculuklar düşlernesi demektir. 

Celal Üster, Radtkal Kitap'ta; "yazmak. roman ya do 

öykü yazmak. salt yazmak mıdtr? Yoksa yazmak üstüne dü

şünmek mtdtr aynt zamanda? Btr yontyla, daha önce yaztl 

mış olanlan yorumlamak mtdtr?" şeklinde sorular sormuş

tu. Bu sorulan Kürt edebıyatı içın esas al ırsak, denilcbilir 

ki edcbiyatçılar artık sadece yazmakla kalmıyor, yazmak 

üstüne düşünüyorlar, yazılrıış olanlan yorumluyorlar." 

Çevın eserler yorumlara renk ve dennlik katacaktr. 

lkı dere arasında susuz kalmış dilın bahçesi çeş·tlen

mektedır. Gıttikçe renklenıp daha canlanmaktadır. Her 

geçen gün atılan adımlarla dılimız. dile gelmcktedır. Çevı

ri gibi ctkınlıklerle dilin s ınırlan genışlemektedir. Çevı n dı

le. edebiyata yöneltilen sorulara cevaptır aynı zamanda. 

Bır d !ın Cervantes'e, Kafka'ya. Geothe'ye, Vıctor Hu

go'ya. Garcia Marquez'e, Yaşar Kemal'e, Orhan Pamuk'a, 

T olstoy'a ... merhaba demesı, başka bır aşk. başka bır göz 

ve yolculuktur. 
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Peşenge wergera bi kurdı : 

Mela Mehmude Bayezidi 
j AN Dosr 

Bı wergerandina kiteba Şerefname ya min~ Bedlise 
Şerefxan re Mela Mehmüde Bayezidl ( 1797 -1867) x:vVı

neke nO henkand rehen wejeya kuröı. 

Ew cara yekem bü ku kitebek bi sere x:vve ji zirnane
kı biyani j ı bo zımane kurdl. kurmanciya jorin te werge
randrn. 

Şerefname wekJ nasnameya gele kuru. kitebeke gelekJ 
giranbuha ye, danere we bi x:vve j1' dibeje ku Wı ji nebOna 
kiteben der bare öıroka kuröı, dest avetıya penüsa x:vve Cı 

x:vvestiye kitebeke taybet ji bo tarixa gele kurd binivislne. 
Şerefnameya ku sala 1 OOS?e koç!, beramber sala 

1595/ 1596?e zayfnl hatibü nivlsln, betiri du sedsalan ma 
beyi ku kesek we wergerine zımane kuröı. Beguman ev yek 
ronahıye daveıe ser mrjara neaktJfbCına tevgera wejeyl br 
giştl Cı tevgera wergerandine di nav kurdan de. Kurd her dr 
direjrya öıroke de, bi taybetl piştl hatina lslame, tu beşdari
yeke br rek Cı pek di ve tevegera giring de nekirin. Qet ne
hate bala kesekJ ji mlren wan, ji rewşenblr-en wan ku wer
gerandın dıkare şoreşeke dı weje. zrman Cı beri her tiştl di 
avakirina mejiyekJ neteweyT de roleke gelekJ mezin billze. 

Em lı vir eger x:vve bi gelen hererne re bidin ber hev, 
em dibinin ku xebata me di vi aiT de ji sifre derbas nabe. 

Bi a!Tkariya dTplomat Jaba hat wergerandin 

Bi reya wergerandine zimane kuröı dikanbü gelekJ bi 
gavin mezintir Cı bıleztır peş biketa le ev strateji hiç ne li 
bala keseki bO. 

Heta wergerandina Şerefnameye jl ne di bala Mela 
MehmCıde Bayeziöı de bü. eger ne bi alikari O dax:vvaza 
dTplomate dewleta rüsT August jaba ( 180 1- 1894) bOya. 

Ev wergera yekem Cı peşeng, berhema a!Tkariya öıti
neke zanisti, akademik bO ku li ba zanayen kurdan en 
sedsalen bıhuri peyda nedibCı. Bi xera hevnasina Bayezlöı 
Cı jaba li Erzerome ev çalakiya gııing dest pe kir. 

Olsa jl ev xebata giring wekl ku dıviyabü nehate belav
kirin. Ango destxeta Bayezldl. cihe x:vve li muzexaneyen 
dewleta rüsyaye x:vveş kır Cı her li wir ma. Ev werger ne
bO para rewşenbTren kurd ji ber ku ji esas de ıi bo lekoli'
neren biyanT hatibü pekanTn. Dıviyabü rıJnıvTsen (examp
laren) ve wergere pirbuna O bı kemani sed, du sed nusxe 
ji ber hatibana girtin Q lı kesen zana bıhata belavkirin. 

Ev yek jT gıredayT sistema weşangenya klasik a li rojhi
lat e. Li gor we sisteme, dıve bazar hebe. dive nasix he
bın , dive weraq hebin. Eger em bi zimane Tro bipeyivin 
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eme bi bej in ku weraqen dema bere wekJ weşangeren de
ma nıha ne. J ıx:vve nave wan j1' ji gotin wereq ya erebi ha
tiye, wereq kaxiz e, weraq j1' wekJ tu bibeıT kaxizgerl Yani 
kese ku tekiliya wl bi kare kitebnivlsiye re heye. Nasix Jl 
ew kesen ku kare wan destxetan pir dikin, yani kitebek 
hebe Q were x:vvestin gelek dane ıi we kitebe hebin. çend 
nasix ten Q bi şev Cı roj dixebitin O kıteban nasix dıkin. 
Weki çapxaneyan. Ev yekjl ne belaş bO, kese nasıx, bi tay
betT eger xeten Wı cıwan buna pereyekJ baş jl qezenc di
kir. Lı bajaren mezin mina Bexda, Heleb, Stenbol, Şam Q 

gelek bajaren din ev pişe, bi sistem bO loma JT bı hezaran 
destxet peyda bün O di her mijare de krteb hatin nivlsln. 

Bayezldl ''lskendername" ji wergerandiye 

Di 'Mem Q Zin'a Ehmede XanT de, gelek termen 
giredayT pişeya niviskari Q kitebgeriye hene, ji wan even lı 

ıer in: 
Sehhaf. Mucellid, ŞTraze, Nasix, Nusxe, Cuz-i, Bend, 

Sersefhe. Eelibe tencim Cl hdw. 
Li nav kurdan, tevgera nıvTsandine hebO, le ne bı zi

mane kurdl bO, yani kiteben şenete en bi zimane erebi, 
öıwanen helbestan en bi zimane farisT. di nav kurdan de 
dihatin nivlsin O nusxe je pir dibOn. 

Kitebeke mina Mem Q Zlne, eger di nav farisan de 
bOya, we bi gelek şewe xet Cı bi deste gelekan bihata ni
Vısandin. We nusxeyen bi wene hebOna. wisa jT wergera 
kiteba Bayezlöı. 

Li gor lekoiTnen min. Bayeziöı hın nivlsen din jT wer
gerandine zimane kuröı, mina lskendemameya Nizami. 

Di kiteba Peter Lerch (Forschungen uber die Kurden) 
de, hi n metelok Cı biweıen ji zimane tirkJ wergerandl hene, 
bi tevay1 bTst O penc metelok in. Her wiha heft maliken 
wergeranöı, ji destana lskendemame, ya helbestvane iranl 
ye mezin Nizarni Gencewl ( 1 14 1- 1205), di nav rupelen 
pırtOka P.Lerch de Cı bi tipen erebi (lı gor renivls Cı elıfbeya 
latin! jT nivTsanöı ye) O wergera almani jl hene. Diyar e ku 
wergerandina wan malikan ne bi helbestl büye. bele wer
gerandıneke pexşanl ye O tipane ye, yani ne edebi ye. he
ma bibeıe wergerek bi lez e, le bi kurdiyeke paqij ku Lerch 
bi x:vve jl dibeje kurdiya wergere geleki sade O delal e! Li 
jer ez wan hefta maliken wergeranöı bi cih dikim: 

Xeberzonino /skender p OJDrino 

Ons ü xerobkinna Berde 'e ü bırina Nüşobe bı esir1 

ji bo dunyogeran ra dt dunyaye OJot!n 
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xoş te se(ere d1 nav sc(crc kmn 

d1 her bajcrekJ dfrm tiner ü xeml 

d1 her qonaxekJ Msoy/ kmn 

ji vştc dizi xeber hi/anin 
Ji nedltıyan pay hilanin 

/akın b1bini paşıya şuxuli 
dı baj{~re xo da ye mırov xundkar 

xeyn mayın di baJerc xo da. di gel münan 
çevr e Ji xundkariyo boJcrc menvan 

di bajere menvan eger çı dıbe qenc e 
dil nabe ;ı eVına mali va/o 

lskender dı ge/ wi mlfazi ku hebD 
Heml weqti meyla wi li ser ba1ere xo xuyabO. 

Eger em bala xvve bidin zimane wergere. bı rasti ji zi

maneki, lı gor we deme ango beri sed O penci sali, gele

ki sade O rewan e. Le gava em bi teksta orijinal a farisi re 

dıdin ber hev, hineki qelsiye di wergere de dibTnin. Xuya 

dıke ku werger lezandiye O lı ser teksta xwe ya werge

randT zede nexebıtT ye. Ka icar em binerin be P. Lerch lı 

ser ve wergere çi dıbeıe: 

Tekst€m kurdi ji Erzerome: 

Di serf de, ji deftcro jobo ya ku d1 çi/eya sola por de }1 

okodem'Ye re şondiye. [w destxeteke Jı 118 rOpelan e. Aliye 

cepe her deqo orijinal O wergera b1 deste Xoce ye. u aliye 

roste ]i. A jabo"Lerch dimvisine Şabo!" hewl daye ku teksta 

kurefi b1 tipen al(abeya latJnl, transklfpte b1ke "venıVisine". jı 

rOpel 1-4 6, se parçe ji lskendemomeyo Nı azmi ne, porçcye 

ye kc m 7, ye duyem 7 O O ye seyem jf 1 O malik ın. )i rOpel 4 7-

118 wergera 244 biwej O meteloken tırk/ne ku ji kiteba jou

bert: Grommıre wrque (1-107, 109-245)houne wergırlln. 

Di ve paragrafe de, P. Lerch nabeje gelo ew xoceye 

ku ew destxet nıvTsıye ki ye? Le gava em lı nıviseke P. 

Lerch bı xvve vegenn, ku di nav de beşek ji nameya A. Ja-

P1sporeki wergere d1beje; 'Werger huner e." Gelo hune

ro wergere di çi de ye? 

Bele, ne hemO cureyen wergere, le bele wergera 

wejeyi huner e. Ew mina huneren din kareld afırineri ye. 

Afırandına berhemeke nuh e, wergera weıeyi. Wergeren 

zirek. ıı ber ku ve dizanın. J ı peyvan behtır bı veguhezan-

f..ı ır, ı ı '1 n r•ı ı 11 d' i 

ba ye, ku ji Erzerome di 1 0-22'e tiOna sala 1857?an de ji 

akademiye re şandibO, vegerin, em dibTnın ku A. jaba lı 

ser Mela MehmOde Bayezidi dibeje Xoceye min ango 

mamosteye min: 
"Dema ew li Erzerome bO. yekemin kes bO ku deqen bı 

zımone forisi redekte dikınn O werdıgerondın ser zımane tır
ki Demo şere ve dowıye ye /ı diji ROsyoye lidorket bıraye wi 

hotibO kuştın. EWi bıroyi ofikonyo kure MehmOd efendi d1 

kor O boren boz1rgonıye de dikir. MehmOd efendiye reben, 

nemo konbO deboro xwe bıke, (. . .) wi plonen xwe guherfn 

O Ji sola /856?on de bO Xoceye (momosreye) mm e toybec 

der bore zimone kurefi de." 
Lı vir em digihın we encame ku mela MehmOde Ba

yezidi beşek j ı lskendemameya Nızami JT wergerandiye 

kurdi. her wiha 244 meteloken tirl<l' jT! Ev yek bı sere xvve 
babetek balkeş e ji bo lekoiTneke beriireh O pewisti bı ge

ra li wan teksten wergerandi yen heta nıha, bi kemani ji 

bo me windayi ne, heye. 

Wergerandin rola heri mezın di imtıhana zimanan de 

diliıe , ew dıde xuyakirin ka gelo zimanek heta ldıan radeye 

bı hez e O dikare bersiva dıjwaıiyen zimani bıde. Bı reya 

wer-gerandıne zıman mecbür e ku peş bıkeve, ziman yan ji 

yen ku dinivlsin mecbür in li termen nO, lı peyven nO, li fer

hengan, li nava xelke lı getinan bigenn ü qeyd bıkın. 

Wergerandin pexşan e. pexşan ji meıi O fıkr e, kurdan 

ji pir dereng dest bı pexşane kirin. Le di gel ve yeke ji hevi 
heye heye ku edi bingeha fıkreke kurdi were/te avakınn. 

Kare wergerandine dive kareld bı sistem be, strateııye

ke we ya naskıri hebe. saz'i pe rabin ne kesen bi tena sere 

x:we. Lı vır edi dive dirav ü her cure imkan ji bo ve xebate 

wenn veqetandin O kare ku bi sede salan maye beyi ku em 

desten xvve bıd ine, j ı nO ve bikin. Di deh salan de krtebxa

neya kurdi, zimane kurdi dikare zengin bi be. H eta niha, yek 

kurd nikare bibeıe ku jedera fıkren vlt, kiteben bi zimane 

kurdi ne. Siyaset, felsefe. zanist, huner, rexnevani ü diyanet 

JT hemO bı zimanen zırbave ne, ne bi zimanen de ne. Ev ji 

qedereke ku edi dawıya we bOye erkeki netewi. 

di na atmosfere mijOI di bin. Jı bo berhemeke wejeyi şewe

ya vegotıne, stil giring e. Her wiha çiroka ku te vegotin ji 

giring e, le tişte ji wan gıringtir atmosfer bi xwe ye. Dive 

peyamen ku di peyv O hevokan de nehatıne gotin ji ben 

veguhezandin, lewma ıi bo wergereke biserket:J lehürbü

neke huneri pewist e, ne xebateke zanısti. Beguman ev ji 
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bo wergera weıeyl wisa ye, ji bo wergera zanistl hın pl

vanen din hene. WekT mTnak ji bo wergera berhemen oli 

yan en teknTkT wergereke pev bi peyv dikare pewTst be. 

Werger dı nav kurdan de ya hcri zahf ji zımanen ser

desten kurdan e, çi ma ji zimanen din pır kem e? 

Pirsyareke zaf balkeş e. Dıbe ku mırov bibeje, ıi ber 

ku kesen bi zımanen serdestan dizanın di nav kurdan de 

pirtir ın. Bi min wısa te nhiyeta kurdan dest nade ku ew 

lı ser lingen X'Ne rawestın O bey! serdesten X'Ne bi cihan e 

re bikevin tekilıye. Ma kare wergere. dawiya dawT ne da

ni'na t ekiliyen bi zirnan O çanden cihe re ye? Gelek kes 

hene bi deh salan li Ewropaye diminın. zimane welate ku 

le dijTn baş dizanın JT. le bele wergere j ı tirki dikın an wer 

digerinin ser zimanen dın en serdesten xwe. Wısa xuya 

ye gıredaneke xurt heye di navbena wan kurdan ü zi

mane serdest de. ku nahele bı cihane re rasterast bikevin 

danOstandine. 

Ü wergera jı kurdl ji bo zimane serdesten kurdan? 
Bi taybetl ez wergera ji kurdi ji bo tirkT wekT berde

wamıya asTmilasyone dibTnim. Ka be rewşa wergeren jı 

bo erebT yan farisi çi ye. ez baş ne agahdar ım. Van salen 

dawT gelek bememen kurdi hatin wergerandin bo tirki. 

Piraniya wan bı desten kurdan hatın kirin ü X'Nendevanen 

ku wan dıxwinın ji kurd in. Le w isa xuya ye ku hı n hez he

ne dixwazin vT kaıi derxın qadeke din. Ve dema dawT 

weşanxaneyen tırkan yen mezin weki Dogan, iletişim Cı 
Metis jT bi awayekT aktTv dest avetın vi kaıi. Ger mebesta 

wan tene bidestxıstina bazare ba, min e ev kirina wan 

wekT karekT comerzlel binirxanda. Qedere ez dıbTnim Ji 

xemen bazirganT yan edebi betır hewl te dan ku ew heı

mara kem ku bi kurdi dixwinin ji vegeıinı n ser tirkT. Ge 

!ek caran beıi ku kurdiya pirtukeke bigihTje X'Nedevanan 

wergera we ya tirki te kınn. Beguman weşanxaneyen ku 

bi kurdi weşane di kin jT ne di we rewşa ku kanbin bi we

şanxaneyen tırkan re tekevın reqabete. Hevıya min ew e 

ku nivTskaren afıiner haya wan ji ve yeke hebe ü xwe ne

kın alaven ve kirine. Beguman ez wergerandinen bi deste 

nıvlskaran ji derveyi ç:alakıyeke wejeyl dibinım O hızren 

min di der bare wan de t en zanin. 

Lı gori nMna we kljan berhema kurefi be wergerandın jı 
bo olmani dikare cıhek baş werbigire di listeya pirtükftroşiye 
de lt Almanyaye? 

Mixabin ez ııyana wejeyl ya li ser Axa Azad nıkarim 

baş teqlb bikim. Tışte ku ez bejif'Yl de betir li ser ber

hemen bi kurmaneT ü elfabeya latTni be. Dı van bTst salen 

dawT gelek bemem derçOn. Mixabın hejmareke wan a 

mezin X'Neöı gelek lawaziyen bıngehin e. le geleken ku 

hejayl wergere ne jT hene. Ez dixwazim bere nave çend 

romanen ku tavi le hatin bTra min bidım: Labirinta Cinan 

(Hesene Mete). Satum (Remezan A lan), Rojniviska Spl-
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noza (Şener Ozmen) O MTmame Qan Dost). Her wiha j ı 

nav ç:Troken Fewaz Husen, Hesene Mete, Helim YOsiv, 

Tosıne Reşid. Yaqob Tilermeni O Enwer Karahan dıkare 

ji bo her yekT ıi wan pırtOkek be amadekirin. ve dawiye 

gelek bememen ku derketine Cı hTn negihane deste mın 

jT hene. Jı ber ku bi tevahT l ı A lmanyaye eleqeya ji bo hel

beste kem e. eze li vir behsa berhemen helbestan nekim. 

Beguman gelek helbesten ku hejayi wergerene ji hene. 

Boşüre Kurdistan€ dikare çi ji bo wergeren J' bo kurefi bi
kc? 

Ger biX'Naze dikare gelek tıştan bike. Qedere ez di

binim dixwazın hı n tiştan bikın le bele şewirmenden X'Ne

öı agahdan Cı azmOn, li derdora wan kem ın . Wergeıi ka

reki zaf gıran e. je re gelek dem dive. Her wiha ıi bo ku 

karibe wergereke ku te xwestın pek be a!Tkanya diravi 

dıve. O ji her tıştT gııingtır jT komeke xebate ı ı bo pekani

na proıeyen di vi wari de dive. Beguman ne komeke ku 

ıi kesen ne ehle kare xwe ne pek te. Ger desthilatdariya 

Kurdistane bıxwaze bi berpirsyariyen xwe re rabe. dive 

beıi her tişti dezgehekl' ava bike Cı piştre jT butçeyeke j ı 

bo kare wergerane veqetine. Hinge dikare li ser projeyen 

ku de ben çekinn xebat bibe. W ekı' mTnak dıkare listeyek 

Ji romanen kuröı be tesbit kınn. Em bej in di nava 2 salan 

de 1 O romanen kuröı de ben wergerandın bo zımanen 

EwropT. Her wıha ew koma ku dı vi waıi de kar dike dı

kare nave 20 berhemen ıi z manen ci he tesbrt bıke O wan 

bide wergerandın bo kuröı. Ku koma xebate kare xwe 

baş bike dikare bursan bıde wan kesen ku diX'Nazin ber

hemeke wergeıinın. An ji derfeta cihe ku le kar bikın Ji 

wan re arnade bike. Weki mTnak dikarin sale 20 

wergeren ku dixwazin kar bıkin derfeta ku li Kurdistane 

wT kare xwe bikin ıi wan re pek bine. Ger kesen li welet 

diminın O diwazın jı zımanen biyani wergeıinin. dikare 

derfet bo wan be dan j ı bo ku ben welate zimane ku ıe 

werdigeıinın O li wir demeke birninin ıi bo ku zanebOna 

xwe ya li ser zıman O çanda wl welaF bi peş de bi bin. Her 

sal dikare xelata wergere be dan. 

Par mevane peşangeha p1rtOkan a navneteweyi li 

Frankfurte Tirkiye bO. Sala 2007'an ji Ka talanya bı ç:anda 

X'Ne mevane rumete bO li Frankfurt. Gelek caran bal hat 

kışandın ku ev her du bOyer jT j ı bo kurdan zaf gııing in. 

le mıxabın ev giıingi nehat öıtin. Bi reya hın berhemen ji 

kurdi wergerandi o hin çalakıyen weıeyl kurdan ji dıkari

bO bala dınyaye bıkişanda ser X'Ne. Ji ber ku antoloıiyeke 

kurteç:irokan a jı 1 S ç:iroken ı S nıviskaren kurd bi werge

ra almani li ber deste min arnade bü, min bi nameyeke 

peşniyari dezgeha Arasa li Hewlere kir ku ew we bı awe

yeki bıweşinin, mıxabın mın tu bersiv Ji j ı wan wemegırt. 

Bi BeşdarbOna Katolanyaye re lı ber welaten ne xweöı 

dewlet Ji vebO O ger kurd bıxwazın dıkarin di salen be de 

bı ç:anda X'Ne b1bin welate mevan li Frankfurt€, ku je re ji 
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xebat ü amadekari dıve. Di seri de Ji dive amadekınna h ın 

bememen wergerand" be. 

Wergera }t Lıman~ 2 ü J'ye hün çawa dmırximn yan ]i çi 

Je re dtbepn? 

Her wergerek şiroveyek e. Ger di ser zimane duye 

min an seyemin re werger be kınn berhem ıı rewşa XYVe 

gelek tiştan wında dike. ji ber ku bı reya wergere çanden 

cı he bı hcv re dikevın tekılıye ü hev nas dıkın, zaf gıring e 

ku jı zimane berheme ye resen be wergerandin. Dı 

rewşen ku deneten wergera jı zımane resen ne gengaz 

be, dibe ku mırov jı neçari di ser zimanen din re werge

rine. Lı Ewropaye yek weşanxaneya ku ji xwe razibe Cı 

wergerane dı ser zımane duyin re bıde kırin tune ye. 

Danasina hen aktuel 11 bo wergere çi ye? 

Wergera weıeyi, şirovekınna teksteki wejeyi Jı zıma

neki ıı bo yeki dın e. D ve danasine de du peyv hene ku 

ji bo wergere zaf giring ın: şirovei<Jnn Cı tekst. Mebest pe 

ew e ku di pevaıoya wergere de ne veguhezandıneke 

raste rast. le bel€: şırovckınna tekste resen gıring e. Her 

wıha dıve werger ne ıı peyvan dest b kare XYVe bike. le 

"Wenn. em dagerin 1er. zımonen 

wan tcvlihev bıkin da ku jt 
gotmen hevdü (em nekin." 

TekwinVI 

Daxwaza femkinna ji "kesen mayi' meraqeke meri 

van a gelek Kevn e. Pedıvıyek pır bi hez e ku meriv jı zi

mane "yen xenci' xwe fem bıke. Ev daXMtaZ Cı pediVi ne 

bes jı bo tegihıştina bı axaftın Cı galegalen 'beniadem' in. 

her wıha ıı bo tegıhıştına bi zar Cı zimane hemO candar O 

ruhberen i ser rüye erde ne ji. 

Gelek çirok Cı fablen ku rıirov ü heywanat te de, bi 

hevdü re diaxıvın, me guhdari kinne Cı XMtendine. ji 

destpeke heta iro. mırovan XYVestıye ku we nezanıya XYVe 

ya di der bare zımanek bıyani de tek bıbe. Çi ye. ev me

seleya Sultan Silemane ku haydan zımane hemü lawir Cı 

sewalan e1 O Feqıye Teyran e ku bı z.mane teveki teyr O 

tiCıran d:zane! Ev tişt ı ı deri rastıya fesaneyan. rastıya hew

leke pir xurt a mırovan e ku ew dıXYVazin hemO dengen 

XYVczaye deşifre bikın Cı XYVe bıgıhinın wateya wan. 

D nava cıvake de. pırsgıreka ragıhandine p.rsgirekek 

sereke ye. j ı bcr ku d hemü tekiliyen abori, çandi. sıyasi 

O hwd. de, yeKane alav zıman e Cı ıi sedema ku her civa

kek xwedi zımanek cıhe ye, dı ware ragihandin O Jı hev 
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bele ıi tekst dest pe bike Cı dakeve wergirandına hevokan 

Cı pıştre ji ya peyvan. Wergera/e berhemen wejeyi dive ji 

b"r neke ku ew tekstan werdigerine, ne peyvan. 

Ptrsgtreken wergeran ü prrosesa wergerc çi ne, bi taybet 

F wergcrcn kur& 

Pırsgireken hen gıring kembüna eleqeya ı i bo wer

gere ye. ji ber ku heta nıha wergeri mina karekı takekesi 

hatıye kınn Cı keseki le meze nekinye be xebaten ku bu

ne çiqasi bıserketi ne: dı nav xebaten li ber deste me de 

gelekı i wan XYVedi nırxen nizm ın. Ve yeke hişt ku bı te

vahi eleqe jı berhemen wergerandi re kem bibe, an ne

mine. Gclek kesen ku dest daveıin vi kan nikann j i bın ra

bın. Kese ku wergere bike dıve XYVedi zanineke kur be. 

Eger werger ne XYVedi XYVendineke dorlireh. kesayetiye

kc rcxnegır Cı helwesteke bı prensip be. de tu cari nı kari

be wergereke bı ser keti pek bine. Beguman ev rewş li 

der fakteren dın. nahele ku bazareke berhemen werge

randi çebibe. Kareki ku pereyan neyne O kesek nekeve 

bın mi le w de nıkaribe baş biçe. 

ferıkırine de pirsgirek rü dıdin. Her wıha, civak mecburi 

pewendanyek daimine ku ev yek ji dike ku ew e hewla 

çareserkirina ve pırsgıreke bıdin. A dive qonaxe de wer

ger wekl rastıyek ıenager derdıkeve hole. Her çiqas be

şek gıran Jl kesen wejevan Cı zımanzan lı hember wergere 

bin jl. ıı ber sedemen ku me behs kınn. çare nin e dive 

werger bene kınn. Tirs O likara van kesan ev e ku (behtir 

r dı derbare metnen wejeyi de) dı navbera du zimanan 

de. waleyen ku tu car hevdO qepeçe nakin (lı hevdü na

banın) hene. ıi rüye mantiqen jihevcuda, pıri fenomenen 

hemayi tekabCıle hevdü nakin. V. Wolf dıbeıe: "Tıştek 

beker e ku mirov wergeren ku ji zimane Gıreki hatine ki

n n, biXYVine. Çimkl werger bı tene dikann wergerek wan 

e nexuyayi (rüpoşkiri) bidın deste me." Le W. Humbolt 

bi nMnek hışktır nezike pirsgıreke dibe Cı ji bini ve li hem

ber wergere disekıne: "Her wergerek, li gori min, tıştek 

be çareseri ye ku mırov rabe, çareser bıke." Mirov dıka

re tebigıheje ku Humbolt çı dibeje, le hınek zehmet e ku 

mırov tevli nenna wl bıbe. Le, Wolf bı nirxandinen XYVe 

ye:n li ser wergere, peşkari kritika we dibe O mirov dahfi 

ser reyen maqül en pekaninen we dike dide Cı dike ku 

mirov van pirsan dayne ber XYVe: Werger, le wergerek 

çawa? Du civaken ku listık. şahi, çand O tore O radeya 

peşketına teknik Cı zanyariya wan ıı hevdü cOda be, we li 
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hevdO wergerandına zımanen wan jl dijwartir be O we 

pirsgrek jl girantir bin. 

ji ber ku di wergerandina metnen zanistiye de nave

rok gnng e O şewaz ne pirsgrekek ewarebOne ye, dive mi

rov behtir li ser wergeren wejeyi-hunen sen bi eşine. Lew

ra, di metnen wani de, hema bigire şewaz cehda peşiya 

naveroke dike. Werger, wexta ku bı zimane dereke (bi

yani) re rO bi rO dimlne, dive ev se pirs bene bala wl: 

NiViskar çi dibeje? 
Nivlskar qesta çı dıke? 
O ew ve tişte çawa vedıbeJe? 
Pirsa yekem O ya duyem giredayi zanebOna werger a 

di derbare zimane biyani de ye. Yane, werger ji bo ku dest 

bi kare >0Ne bike, weki kriter careke dive van herdO tiştan 

bizanibe o ji gotin o reziken we nivise fem bike. Minak. ku 

çav bi rezikek mina "Mere souvenirs, maitresses des mait

resses"* bıkeve, bi kemani nızanibe ku ev hevok te wate

ya "Dayika serpehatiyan, delala delalan" O qesta helbest

van jl (li gor kesa ku behsa mijare ye) heskiriya wl, an j7 ji
neke örtir e. werger we nikanbe dest bi kare >0Ne bike. 

Pirsgireken dijwartir di zike pirsa seyemin de, ango di nava 

çawagotine de ne ku di vi wan de. dive werger hezdan 

tegihiştina zımane biyani O ye bikaranina derfeten zimane 

>0Ne be: ji ali hilbijartina peyven rast, vegotin O >0Neşgoti

nek dirtıst ve .... Ango ku metnen di dest werger de, em bı

karibin bışibinin pnzmayek separsO; parsOye giring O bala 

>0Nendeven li ser, ye seyemln, yane ye "çawa vedibeje" ye. 

ji bo werger, werger ne mijOiiyek bazare O abon ye. 

Ku kareke vi kan hebe. ev j7 kefxweşiya naskirin O bi ka

ranina du zimanan e. Werger repl7kek. an j7 helbestek O 

çlrokek >0Nendiye, je hez kiriye o dixwaze ku we li zi

mane xwe ye zikmaki wergerine O her wiha, ve kefxwe

şiye bi kesen öıtir re parve bike. Le jr vir O şOn de kelem 

derdikevin peşiya werger. Çimki, ji bo werger zanebOna 

bi gremara herdO zımanan O feraseta wejeyi bi tene qlm 

nake. Dive ku ew heta radeyeke, tahmek Ji berhema ku 

ew de wergenne, werbigire O we bieciblne jl. Te zanin ku 

berhemen ku li derveyi ve pivane hatine wergerandin-te

vi ku ji ali naveroke ve rast hatine wergerandin ji- sere 

care dilikurnin an j7 nekanne ji bine atmosfera zimane bi

yani bıçin der. Yane. bi gotineke belavbOyl: "behna wer

gere, ji wergere te." 

Werger ji kare niviskare esas (e >0Nediye metna o~i

nal) bi zehmetir e. Werger, ji bo ku bixwaze, an ji !iv O 

tevgereke bine zimen, gava ku le bigere, di zimane wi bi 

>0Ne de, li ber deste wi gelek peyv peyda dibin, ango ji bo 

tevkirina vetışte zede natengije o dikare peyva guncav bi

neqine. Le di wergere de, ne ew qasi serbest e O mecbOr 

e ku wateya hen nezik hilbibijere. Wexta ku werger bır

yara peyve da, dive ku li ser hemO pejn O qetsen iht imal 

en niviskar o heyama ku ew te de jiyaye, bisekine. 

Helbet, di şule wergere de, pirsgireka bingehln gu-
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hestina biwejan O hin ibareyen bıwejt ne. Çimki, biwej O 

gelek ifadeyen seyr, wesfen netewi O fokal hildigirin nava 

xwe. Loma jt, pirri caran werger beçare dimine, gava ku 

wateya biwejeke beramberi ya zimane hember dike. Tiş

ta ku ji deste wi be O bike; neqandina wateyen wan en 

nezi hev e. Ev ji, pirri caran pirsgreka "di lsoziya bi metna 

bingehin re" derdixe hole. Minak. di zimane fransi de 

biwejek heye, ji min re mereq e ku gelo di tu zimani de 

biweJek ku we qepeçe bike heyean na: L'esprit de l'eca

lier (Gıyane derenceye). 

Mirovek ku j i derenceye dadıkeve Jer O ji nişke ve lı 

ser pepe!Oken we dısekine 0 ... dibe; "xwezi min ev tişt 

wiha nekiriba, an ji xwezi min wiha ne le w iha gotiba". 

Ango, biwej Ji bo dema ku li şaşi O kemasiyeke vardiqile, 

an j1 di rewşen didulmayine de te bi kar anin. Çırok ev e 

ku li ser derenceye giyane Wı kesi diguhere. Ez bawer im 

tiştek seyr e ku yeki ingiliz ra be, ve gotine wekl "Spnt of 

the groud", an j1' t irkeki weki " Merdiven ruhu" wergerine. 

Disa. kijan werger beyi ku ravekirinek taybet bike, we bi

karibe rengdera kurdi "porkure", an Jl bıweja "pere gevı

zandin" (ku yek pereyen yeki dereng dixine. t e bi kara

nin). wergenne ser zımane >0Ne? 

Werger, her tim di nava du pirsgreken wergere de 

dıheciqe: Heger ku ew j i bo dilsozi metna bingehin bimi

ne, gotin bi gotin wergerine O bı tevi ku hişk O betahm ın 

Ji peyven ku rasterast wateya hevdO dıbln in dayne, wer

ger e bibe wergerek mekanik. Na, heger ku çejek ji wer

gerek bi vi rengi netsine, azad tevbigere O wergera xwe 

bi gotin O biwejen zede biediline, we çaxe jT taiOkeya 

binpekirina metna orıinal xwe dide der. Rewşek nazik e 

ku hOn him bikaribin metna orjlnal hiparezin O him jl heza 

vegotineke estetik O huneri ya zimane xwe bı kar binin. 

Sereşiya wergere ya esas ji nava van herdO pırsgrekan di

çe der. Ve sereşiye beht ir di wergera helbeste de, bi tay

beti j1' di helbesta bi wezin de çedibe. Lewra, werger 

mecbOr e wezne bipareze, dengen ku di zimane werge

randi de saz dibin. dive ku bi qasi zimane o~inal helbes

t ane, nerm O herikbar bin. O bi ve yeke re, dive wate ji 

jr dest neye berdan! Gelo rewşa keseki ku helbesta bi 

wezin werdigenne hinek naşibe ya Wı dımstiroşi ku dı her 

desteki wi de eyarek dims heye O beye ku yeki ji wan 

deyne, hem dive deve wan gırede O hem jl dims nerijtne! 

Ez dibejim heger rewşa werger ne bi qasl ya dimsfiroşl 

rewşek pesirtengiye be jl gelek zehmet e O beguman pis

poriyek temam di>0Naze. 

Heger be qebOikirin ku werger jT hunerek e, we çaxe 

dive bete zanin ku gelek girek o pirsgreken we, gel ek kul 

O kurederen we Ji hene. Le, wergerek. qet nebe, dıve ji 

bo destpeke j i gelek pivanen xwe haydar be O hewl bi

de ku esle metneke dema te bihistin bandorek çawa di

ke, dive li ser >0Nendevanen zimane le wergerandi Ji he

man bandore bihele. 
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Çend not li ser ji tirki 

wergera ji ho kurdi 

MuKIT ARSLAN 
---------------------------------

Heta ve roje wisa bawer dikim ku min nezlkl 4000 

rO pel ji tirki wergerandiy~ kurdi. Di dema wergere de ez 

rasti hinek astengi O zihmet'iyan hatim. Ji bili van tıştan, 

rasti hinek tişten balkeş ji hatim. Ev tışten ku min li gor 

xwe bi çend xalan rezkir. dıxwazim bi we re parvebikim. 

Pırsgireka peyvan 

Pirsgireka idyoman 

Pirsgireka gotinen peşiyan 

Pirsgireka rezimani 

Zayend 1 b- Qertaf 1 c- Dem 1 d- Gnavk 

Ev xalen ku min li jor da reze. nı ha eze her yeki bi mi

nakan bi we re parvebıkim ku em ji hev fem bikin. 

Pisgireka Peyvan 

Deha: O bır deha idi 

Ew dehayek bO 

Ew deha bO 

Ew keseki behempa bO 

Em çi bibej in ji di der bare peyven bi vi awayi de her 

kes de li gor şiroveya xwe tişteki binivise, standardek tu

ne jı bo ve peyve. 

Meşekat: Meşakat yolu 1 Meşekatli bir yol 

Reya meşeqete 

Reyeke bı meşeqete 

Kurd zedetir ıi bo ve peyve zihmet bikartinin; Em bi-

cenbinin: 

Reya zihmete 

Reyeke bi zıhmeti 

weki ku hün ji dibinin çenabe. 

Yansıtmak Bu durumun yansıtılma biçimi dogru mu? 

Awaye peşberkinna ve rewşe rast e? 

Dı ferhengen kurdi de j i bo ve peyve biriqandin he-

ye. Em bi biııqandine wergerinin: 

Awaye biriqandina ve rewşe raste? 

Gelo biriqandin li şuna peyve rOnişt? Na !!' 
Em ve peyve hineki din ji bi minakan bidominin ... 

Cemal aynada yansıyan aksint görünce çok şaş ırdı. 

Cemal dema di neynike de xwe aıt şaş bO ma. 

Ka em dikann bibejin; 

Cemal dema di neynike de binqandina xwe dit şaş 

bO ma. 

Çenabe. Kesen wergere dikın di rewşen bı vi awa)fı 

de li ferhengan meze dikin le mixabin dema ferheng ha

tine çekirin ev tişt nehatine fıkirandin. 

Muhteşem: Bu muhteşem yapı karşısında insan adeta 

büyüleniyor. 

Li hember ve avahiya nuwaze mirov efsOndari dibe. 

Me li vir nuwazeya di ferhenge de bikarani. Tjar em li 

hevokeke din binenn. 

Mükemmel: Bu mükemmel bir duygu. 

Ev hesteki nuwazeye 

Ev hesteki mikemmele 

Ka em bibejin çı . me nuwaze ji bo muhteşem bikara

nibO. · 

Tjar muhteşem, ihtişam, hanka O mükemmel ka eme 

çawa bikin. Di ferhengan de li hember tevan nuwaze di

nivise. Nuwaze him rOneniştiye, him ji çiqas nuwaze dibe 

bila bibe tera van peyvan tevi nake. 

Yol ayınmı: 

Araba yol ayınmına geldi. 

Erebe hat çiqere 

Erebe hat veqetandeka re 

Erebe hat cudare 

Erebe hat cihere 

Bu konu yol ayınmına geldı 

Ev mijar hate dawiya re 

Ev mijar hate cihere 

Ev mijar hate cudare 

Ka kijane were bikaranin. Bi çar minakan min xwest 

ku ez derde xwe bibejim. ijar ev peyv li gor deman hej 

nehatıne çekinn dibe ku di wan deran de ji pirsgirekan 

derxin. 

Wek minak Fikir O Raman 

Ez difı kirim 1 Ez diramim 

Eze bifıkirim 1 Eze biramım 
Ez fıkinbüm 1 Ez ramiyabüm 

Minani ku li vir ji dixuye peyva raman, di hevoken li 

gor deme de rOnane, le naye, ç:enabe. Li jor bi çend xa

lan min pirsgireken li gor xwe dan reze. Di hejmaren din 

de peyder pe eze bı minakan qala wan ji bikim. 

TİTOJ 41 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



N ivi skariya h i kur di . .. Le çawa? 

EDIB POLA T 

Der bare niviskaren ku bi esle xwe kurd in le bi 
tirki diniYisin de gelek tişt hatin gotin. ··çawa'"yi ı1 

"çima"hiya ve yeke ne mijara ve makaleye ye. Nivis 
karek esilkurd bixwaze ed:ı bi zimane dayike herhe
man biafirine de çi bike, reçek çawa bişoplne? Ger ev 
yek ''vegera li kurdi"' he, ew devegere ku dere? 

Di seri de em bejin. rewşenhiren k:urd di diliis
taneo dewleten serdest de perwerdehiya xwe ku ta di
kin. Beri niha bi sı: -çil salan mamosteyek an ronak
birek bixwesta bibuna belbestvan an niviskar, bi pi
rani zirnan e tirkl ji xwe re dihijart . .Ji b er ku kurdi we
ki niha bi peş ve neçfthfı, ji miroveki ji reze re nebfi
bfı tercih. Lewma kesen we deme weki nifşek ~ niv'is
karenlhelbestvanen esilkurd" hatin naskirin. Ji Eh
medA.rif, Yaşar Kemal. Yilmaz Guneyu heta niha ge
lek niviskar an senaristen navdar ku kurdbıina xwe 
inkar nekirin jimecburi xizmete ji edebiyat u hunera 
tirki r e kirin. Berhemen wan tene xizmete ji edehi
yat/hunera tir ki re küin? Ev ye k jt pir hat niqaşkiri n, 
le dive were gotin l'U pişti şikestina nire asi.rnilasyone 
edi ji niviskaren esilk:urd re tercihani visina bi. kurdi 
hey e. Bere ev fersend belki kem bü, le ni ha şeı:t hatin 
guhartin. Li peş her niv1skareki/a esilkurd du re he
n e: afirandina herhemen hi tirlô an bi kurdl... Di bin 
deste niviskaren esilkurd de edi reziman h ene. roj
name hene, kovar b ene u bihe1.aran pirtük hene, ger 
hixwaze dikare alfabeya k:urd.i zü h1n hibe. dikare ali
kariye ji niviskaren kurd bixwaze, di cur bi cur ka
nalen kurdi de dikare li filmen kurdi temaşe bike ıi 
h eke n e di kare dewlete de be. dikare bist ıi çar saetan 
bi tirki nepeyive le bi kurdi biji. 

Axaf1in cihe ye, afirandina berheınan cihe ye. 
H elbet dive hewza mirov tijt be beri herikine . 

Niviskareki/a esilkurd b:ixwaze vegere kurdi. de 
"vegere" ku dere? 

Heke ew beri niha bi kurdin eni visibe, ev ye k na 
be "veger'' ! (Mirov j i t ir ki venagere kur di. mi rov kur
di dihij ere!) 

Kesen wiha ku eı wan nas dikim. yan mamosteyen 
zimane tirki ne, an mamosteyen dibistanen li Tirb
yeye ne. Kese ku pispore zirnan ıi edebiyata tirki be. 
h elbet de evyekje rezehmet be. Ji her ku eşqa hunere 
ne bi kurdile bi zirnaneki din di dil u mejiye wi/we de 
bi cih bıiye, ji guhertinekwiha re sal u zernan dive. 

Te zanin, nivisina herhernan bi alikariya hestan pek 
te. ger hest bi tirkibin pirtıik de çawa werinhonandin? 
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Niv1skaren me yen ku heta eva re liAmede bi kur
di dipeyivin. hevalen me ne. li civaten me rıidinen. 
ev are an sibeha d1tire diçin cem kompitura xwe fı di
reqinin tirki. de çawa dest bi kurdi biki.n? 

Dive ewil mirov wan kesan fam bike, hin bike da 
ew çawa haline we asta edehiyata tirki? 

- Bi salan zirnan e tirk1 ji w an re büye riya xweifa-
dekiri ne, 

- Tene ne tirkinüs in, hi n ji wan wejenase tirki ne jt. 
- Hesten w an ji hi tir ki ne. 
- Di nava weşanxaneyen tirk de ciheki ji A.'"We re 

girtine. herhemen ku dinivisin li erde naminin. 
Ji bo em kurdl bi van niviskaran bidin hezkirin çi 

dikeve ser m.ilen me? 
- Di ve em wan nexeyidinin, mina kesen ku li zi

mane xwe ixanete kiribe li wan neniherin. 
- Rexneyan hi şeweyek pozitif, bi arınanca enca

mek ereni H wan btnin. 
- Alikariya wan ji bo xwendina pirtıiken kurdi bikin. 
Ev hevalen me dive nexşereyek çawa hidin her 

xwe? 
- Di seri de. dive dev ji axaftina bi t:irki berdin, 

bist u çar saetan kw:dewar bijin. 
- Rojname, kovar Cı pirtfıken bi kurdi b ixinin, li 

film en bi kurdi temaşe bikin. 
- Hine gramera kurdi bibin. 
- Dest bi xy;endina edebiyata kurdi bikin fı çiqas 

pirtfı.ken bi kurdi hatibin çapkirin dive di bin desten 
wan de bin. (Bo peydakirina pirtıikan niviskaren din 
di ve alikariya wan bikin.) 

- Bi salan j1 bidome, dive ew bi sebr fı sehat van 
pirtıikan bixinin. 

- E w il bi nivisen kurt, bi serpebatiyan an ceri 
bandinan dest b i n ivisina kurdi bikin. 

Evyekter dike ku ew bibin niviskarela Kurd ? 
Na. Pişti ku hewza xwe dagirtin ıi pirtıik nivisan

din, herberna xwe ya ewil dive bikaribin bi din çapki
rin. Belki weki dema niv1sina bi tirki, hibesanı we 
şanxane wan qebıil nekin. Ew de çawa xwe di kurdi 
de. di na va dinyaya weşanxaneyen kurd de b ide ispat
kirin? Ji ve yeke r e j1 wext di ve. Lewma min di ser! de 
got "niviskareki/a esilkurd devegere ku dere?'" 

Di seri de ciheki ku xwe li dergeh ıi diwane wan big
re nin e. H eta kurd hedewlet bin ev beçaı·eti de bidome. 

Digel hemıi neyiniyan. dive ew ji cihe.ld dest pe 
biki.n. Destpekir:in ü lephilanin fereca xere ye! 
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( :uma Boynukara cboynukaraOmynet.com 
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(Koy kahvesinde geçer. Muhtaro Mlıl gelmemiştir. Sılo miLdar yerini almış, levhayı da masanın önüne asmıştır, 

Cecodayi ise diğer köşede tarla almak işleriyle uğraşmaktadır.) 

Cecodayi: Bana bir çay. Vthmo ja) Hayırdır, niye 

satıyorsun toprağını? 

Ah mo: Canım öyle istiyor. 

Cecodayi: İ yi düşün. 
Ahmo: Düşündüm. 

Cecodayi: İyi, sen bilirsin. Buraya hem parmak 

has. hem de imza at. (Ahmo söylenenleri yapar.) 
Ahmo: (Sılo ja) Ula Sıl o bak biz arkadaş ız, hele 

bir sigara yak. 
Sılo: Olur mu? Bundan içelim. Söyle Ahmo der

din nedir? 
Ah mo: Diyorum l..i beni önce yazasın ... 

Sıl o: Biliyorsun yazılmak isıeye n çok insan var ... 

Hatta karşı köylerden gelenler bile var. Talep böyle 

fazla olunca. biz de ne yapacağımızı şaşırdık ... 

Heno: Muhtaro saat kaçta gelecek? 

Sılo: Buyıırun ... 

lleno: Benim babanla işim var. 

Sılo: Hele bir söyle, belki ben hallederim. 

Heno: Yok yok. ben babam bekleyecegim. 

Sılo: Peki sen bilirsin ... (Heno geldiği masaya gi

der.) 
Ahmo: Hani sen de yeni evlendin ... Demem o ki, 

belki bir şeye ihtiyacın olur. 

Sıl o: Olmaz desem. yalan olur. 

Ahm.o: Sana bir akıl vereyim. Bak şimdi sen beni 

yazacaksın, sonra ... Sonra biı" kitabına uydurursun. 

Toprağı mı sa tn m ... Aha bütün para burada ... 

Sılo: Yavaş konuş ula. Millet duyacak. 

Ahmo: Sana vereyim ... Al .. . Ne dersin? Millet de 

getirir. ma Sıl o sen beni dinle. Böyle birfırsat bir da

ha eline geçmez ha ... Benden söylemesi. 

Sılo: Madem bu kadar ısrar ediyorsun. (Ahmo 

elinde tuttuğu kdğıda sarıh parayı Sılo jo. verip, keyifli 
bir halde masanın yanından ayrılırken ... Sılo önandeki 

kağıtlara bir şeyler yazar.) Bu iş tamamdır. 

Ahmo: (Heno 'nun oturduğu masaya oturur.) Bu iş 

tamamdır. 

Heno: Hangiiş tamamdır .. . Hele ağıındakini çı-

kar .. . 
Ahmo: Benişimi hallettim. 

Heno: Nasıl hallettin, anlat hele. 

Ahmo: Sıl o 'yu kafaya aldım. 

Heno: Yoksa para mı verdin? 

Ahmo: He ... 
Heno: Ne kadar verdin? 

Ahmo: Tarlayı sattım ona verdim. Tarlayı ne ya

pacağım artık. Artık memur olacağım. Böyle bir iş bir 

daha olmaz. Allah Muhtaro'dan razı olsun. Adam bi

ze babalık ediyor. 

Heno: Tarlayı kime sattın? 

Ahrno: Cecodayi'ya, parayı da peşin verdi. 

Heno: V alla ben de satacağını ... 

Ahmo: Geç kalma, elini çabuk tut. Başka köyler

den de talep varmış işe. Sılo da delikanlı çocuk ha, 

hemen halletti ... 

Heno: (Cecodayi'nın masasının önünde. tutuk.) 

Cecodayi diyorum ki .. . 

Cecodayi: Hayırdır .. . Söyle hele ... 
Heno: (Birden) Ben tariarnı satmak istiyorum ... 
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Cecodayi: İyi, sen bilirsin. İmza la buraları ... Par

mağını basınayı da un utma ... (Heno söyienenleti yap
tıktan sonra parayı, altp, hemen Sılo'nun masasına gi 
der.) 

Heno: Beni de yaz. 

Sılo: Nereye yazayım? 

H eno: Ah mo 'yu nereye yazmışsan, beni de oraya 

yaz. 

Sılo: Peki ... (Ale girer.) 
Heno: Bu da senin hakkın. (Parayı masanın üstü

nekoyar.) 
Ale: Cecodayi balayorum da işin iyidir ha. 

Cecodayi: Ee-

e dünya hali, yuvarlanıp gidiyor. 

Ale: İyidir iyi. 

Cecodayi: Otuı· hele, bir çay iç. 

Ale: Ben kendime içerim. sağ ol. 

Cecodayi: (Mıho masanın önüne gelmiştir.) Söyle 

Mıho? 

Mtho: Benim tarlayı diyorum. 

Cecodayi: Olur alalım ... (K6.ğıtları önüne sürer. 
Mıho imzalar. parayı, alıp Stıo 'nun yanına gider. Sılo 

parayı aııp, Mıho 'yu yazar.) 
Ale: Sılo yine müdürlük mü yapıyorsun. Hııı ... 

Sılo: He, niye? 

Ale: Duyduguma göre Usufun babası gelecekmiş, 

haberin var mı? Şehirde duydum ... Kirvelerine mek

tup yazmış ... Korkma canım, sana karışacak hali yok 

ya . . . 

Sıl o: Ne demek istiyorsun? 

Ale: Hiç, niye kızıyorsun? 

Sılo: Adamı kızdırıyorsun da, onun için k.ızıyo

rum. 
Ale: Müdürler kızmaz ... (Bir kürsü altp. bir köşede 

oturur.) Bana bir çay verin hele. 

Çaycı: Verelim babarn verelim. (Çay dağtt~r.) 
Ahmo: (Alı?'nin yanına gelerek.) Ale adını yazdır-

dm mı? 

Ale:)lnlanrradım, neye? 

Ahmo: İş için. 

Ale: fhtiyacım yok .. . İhtiyaç meselesi. .. (Beş klJ_r-
lı:ı gi.rer.) 

l. Köylü: (Köylüler selamlaşırlar.) Stlo beni de yaz. 

Sılo: Babamı bekleyeceksin. 

Ahnıo: (I.Köyiiı'ye) Para istiyor, h.iz de para verdik. 

I . Köylü: Bizim paramız yok ki. 

Ahmo: Paranız yok. toprağınız da mı yok? 
I. Köylü: Var. 

Ahmo: Onu satın, biz de sattık 

1. Köylü: Kim alır, kimde para vaı·? (Bu arada Sılo 
CecodaJi 'nın yanına gelir, topladığı paraJ'l gizlice verir.) 
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Ahmo: Cecodayi alıyor, ona satın. Sonra Sılo"ya 

gidin. Stlo yaz.ar. 

l. Köylü: Selamünaleykum Cecodayi. 

Cecodayi: Aleykümselam. Söyle, hayırdır? Hele 
otur. 

L. Köylü: Bizim tarlayı satmak istiyorum. Alacak 

mısın? (Diğer köylülere) Siz de satacak mısınız? (Baş

lanyla onaylarlar) Hepim.iz satmak istiyoruz . .. N e di

yorsun? 

Cecodayi: Olur. (Kdgıtlan öne suret) Buraları im

zalayın. parmağınızı da basın paranızı alın. (SÖJ-iene
rıi yapa.rlar. paray~ aldıktan sonra, Sılo ·nun masasına 
giderler.) 

I. Köylü: Bizi de yazacaksın. 

Sılo: (Alı?'nin tüm olanlan izlediğini fark eder) Ol

maz babamı bekleyeceksiniz. (K oylaler beklemektedir. 
Ahmo yanlarına getir.) 

Ahmo: Hayrolane oldu? 

l, Köy lU: Diyor ki. babarnı bekleyeceksiniz ... Bu 

adam ne zaman gelecek? 

Ale: Büyük adamlar geç gelir. 

Ahmo: Ben hallederim, ula Sı!o bunların işini 

hallet... 

Sılo: Ale'yi görmüyor musun pis pis bakıyor .. 
Ahmo: Ondan sana ne? Yazıktır bunların işini 

ballet, baktopraklarını da sa ltılar. 

Sılo: (No.za çekerek) Bana ne, ben mi dedim sat? 

Satmasaydı lar. 

Ahmo: Öyle ama bir kitabına uydur. hayırdır ... 
Sıl o: Peki tamam. ama bu son olsun ... V allahi ben 

zor durumda kalıyorum. 

Ahmo: (köylı:ılere) İşinizi hallettim, tamamdır. 
(Milleti sıraya koyııp tek tek yazdırır. Yazılanlar parala
rını verir. Sonra kahvenin başka köşesinde otururlar. Se
vinçlidirler.) 

Ale: Sılo işler nasıl, iyi midir? 

Sılo: He iyidir. sana ne? 

Ale: Hiç canım, öylesine sordum ... 

Sıl o: (A[(fnin yo.nına gelerek) İstersen seni yaza

yım. para mara da almayacağım senden. 

Ale: (Yaksek sesle) Duydunuz mu hana neler diyor 

Sılo? Diyor ki: seni bedava yazayım ... (Gülerek) Yok. 

babam yok. ihtiyacım yok. Ben hal.imden memnu

num. (Sılo çok bozulmuştur. Söyleyecek bir söz bulamaz. 
gidip masasına oturmaktan başka.) Hani diyorum ki.: 
bu iş bitersene olacak? 

Cecodayi: Bitmez. 

Ale: Ya olmazsa,l'Umandangelip bu köye korucu

luğu vermez de, başka köye verirse? 

Sılo: Öyle olmaz. Öyle bir şey olamaz, burada 

adam öldü ya ... 
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Ale: Her adam ölen köye verseler~ 
Sılo: (Tedirgindiı) Ne demek istiyorsun? 
Ale: Hiç canım. Kendi kendime öyle konuşuyo

rum. 
Sılo: Allah akıl versin. 
Cecodayi: Amin ... (!çeri Muhtaro ve Nuro girer. 

yanlamıda Helo vardır. Muhıaro 'nun i.çeri girmesiyle 

herkes ayagı. katkar ALe hariç. Mulıtaro yerine geçer. Çay
cı hemen kahvesini getirir.) 

M uhtaro: Sılo benimle görüşmek isteyenlerin lis-
tesini çıkard ın mı? 

Sılo: Çıkarclım. 

Muhtaro: İş için milletin adım da yazdın mı? 

Sılo: Yazdım. 

Cecodayi: (Muhtaro'nun yanına gelerek) Her şey 

tamamdır. 

Muhtaro: iyi iyi ... 

Cecodayi: Bir Hılafo bir de Ale gelmedi, başkalan 
tamamdır. 

Muhtaro: Onlar da gelirler, ıneraklanmayın. Ge
lirler ... 

Sıl o: Baba milletle görüşecek misin: çagı.ra yım mı? 

Muhtaro: Ben hallederim. (Nuro'ya) Çok mühim 
işler hallettim şehirde. Çok mühim. (Kahvesini yu
dunılar) Bana dediler ki. sen bildiği n gibi yap, gerisi

ne karışma. Allah var. adamlar hoş adam camm ... 
N uro: Cami için. 

Muhtaro: O iş tamamclır. Melle kafan yorma. Bi
zim ahırı geçici olarak karakol yapacağız. Sonra, bu 

yazın okul, cami. karakoL yol yapmaya başlamışlar 

hile; sa~lık ocağı da yapılacak. Efendime söyleyeyim. 
bizim Sıl o 'yu da çok beğeniyorlar. 

Helo: Bizim çocugu da yazsaydınız. 
Muhtaro: Yazsınlar Helo, burada her şey kanunlar 

çerçevesinde yapılır. (Kahveye hitaben konuşur) Sev
gili köylülerim. kıymetli büyülderim, aziz arkadaşla
rım. Bu iş hallolmuştur. Her şey yoluna girmiştir ... 
Bir haflaya kalmaz işe başlayacağız. Allah dinden 
imandan ayırmasın. Ben konuşmayı sevmern, iş yap
mayı severim. Köyde hiç kimse magdur kalmayacak
hr. (Aıkışlanır) Sağ olun. Allahın izniyle köyümüz şe
hir gihi olacak, telefonumuz olacak, elektriğimiz ola
cak. otobüsümüz olacak. Dediğim gibi, Allah dinden 
imandan ayırmasın. Sağ olun. ~ 
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Kürt sinemasının genç sesin i duymak 

RtNDA DENİZ 

Bundan 8-9 sene evvelinde kulaktan kulaga bir 
fısıltıyla ve çekineeli kurulan "Kurt Sinema..sı" tamla
masının artık tok bir sesle telaffuzunu gözlemleyebi

!iyoruz. Buna ilk dayanak olarak, festivallerdeki Kürt 
yönetmen ve yapımlarının sayısındaki artışı göstere

biliriz. Ayrıca dört ayrı ülkede ve dünyanın muhtelif 
noktalanndaki Kürt topluluklarında hatırı sayılır sa
yıda gencin sinemaya yönelimleri de bu savı dogrula
yan başka bir işaret ... 

Kürtlerin yaşadığı bölgeleri tek tek ele alarak on
ların sonu sinemaya çıkan kültürel yolculuklarını ve 

buraya olan tarihsel bağlarını incelemek ayrı bir yazı 
konusu kuşkusuz. 

Bu bağlamda. 

geniş bir açıyla ve 
bütünsel olarak 

önemsiz bir şeyi üstün bir ruhla yapabilir··. Belki de asıl 

ihtiyacımız olan bu 'ruhun' varlığı ... 
Türkiye "nin kültür ambarında · erk'in istediği 

renk! ere boyanmış tavuklar gibiydi Kürtler. Kendile
ri olmamaları adına. onlara hayailerindeki fistanı di

kip giydirmişlerdi. Fakat Kürtler, üstlerine serpilen 
tozları silkelemeyi, bilinçlenme basamaklarını çık

mayı başarmışlardır. Bunda büyük payı dengb~jlik 
kültürü. dolayısıyla sözlü tarih aktarmacılıgı.na denk 
düşen müzik birikimleri alır. Bu çagda ise. geçen 
yüzyılda müziğin üstlendiği bu tarihi misyona ·sine
ma' da ortak olmaya adaydır. Ama n esilden nesile 

kültür al--tarımın
da, Kürt toplumu
nun. sinema gibi. 

Kürt sinema..sı adına YAZAN VE YÖNETEN 

onlar için yeni bir 

sanatı benimseme 
ve sahiplenmesi 
belli bir vakit ala-

yapılan çalışmala

rın. yazılan yazıla

rın ve diğer verile
rin toplamından 

oluşturulmuş , 

Müjde Arslan'ın 

derlediği ve Dev
rim Kılıç'ın büyük 
emek verdiği Kurt 
sineması: Yurtsuz
luk, Sınır ve Olum 
adlı kitabını kay
nak göstererek; 
ışın Türkiye kıs 

mına. özellikle ye-

ÖMER KURT 

tişmekte olan ve 
Kürt sinemasında 
hakim rengi oluşturacağı kanısında olduğum yönet
men kuşağına dönelim. Böylece kitabın bana göre bir 

eksikliği de giderilmiş olacak. Çünkü bu meseleyi 
önemli filmler yapan ve adını duyurmuş üç-beş is
min ötesine geçip, 'dipten gelen dalga'ya kulak ka
bartarak konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Dün
yada Balıman Ghobadi, Hiner Saleem, Jalal Jay Jon
roy; Türkiye'de ise Yılmaz Güney. Kazım Öz ve Hüse
yin Karabey üçgenlerinden ziyade, daha çoğul çok
genlere yayılma ihtiyacımız var. B. Washington'un 
deyimiyle: "Herkes ustii.n bir şey yapamaz; ama herkes 
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caktır kuşkusuz. 

Kürtlerin Türk 
sinema konseptine 
gark olmuş vaz i 

yetleri de bir başka 
zorlayıcı unsurdur. 
Kürtlerin. Türk si

nemasındaki ko 
numunun fotoğra
fını Müslüm Yücel 
Türk Sinemasında 

KiJrtıer adlı kitapta 
çeknıişti. Önce Ye
şil çam'da sonra 
uzantısı olan TV 

dizilerinde Kürtler; birer folklorik öğe, Türkçe
Kürtçe karışımı üçüncü bir lisanı konuşan gölgelerdi. 

Egemenlerin düşlediği Kürdü sinemada yaratmaları 
onlar açısından bir başarı gibi gözükse de bu. diğer 
taraf için de bir avantaja yol açtı. Zira etki, tepkiyi do 

ğuruyor. 

Sonuçta. makyajlanarı şey bir gün solar. yapay 
renkler uçar gider. Geriye gerçeğin kendisi kalır. 
Renkli boyalada gizlenen Kürt büyümüş. kendisini. 
'kendisinin olacak sinema da· da yaratma peşine düş 

müştür. Bu arzusunun kökleri taa o kültür arnbann-
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daki yok sayılan babalan ve dedelerinin temsili
ne karşılık gelir . 

' Terör' ninnis iyle yetişen 

bir kuşağın f ilmleri 

Attı ğı her adımm , al dığı her nefesin çok ra
hatlıkla yasada bir karşılığını bularak teröristik 
bir eylem yaftalamasıyla büyümüş bir insanın, 
soru·asındaki üretimlerine siyasetin bulaşmama
sı mümkün mü? Bugün bölgede sinema yapmak
la meşgul Kürt arkadaşların ürünlerinde de bu 
var. 

Karsh Erol Mintaş'ın üçlemesinin ilk filmi 
olan Butimar'da, bir ana-oğulun. şehir ve köy ara
sında kalmış , fakat ne şehirli ne de kendi köyüne 
ait olmayışlıkları anlatılır. Mintaş , bu yalın ve 
sessiz filmde, zorunlu göçle köklerinden koparıl
mışların sesini yansıtmıştır. 

Dersimli belgesel sinemacı Caner Canerik'in 

çalışmalan da kendi coğrafyasındaki renklerden 
ve payına düşen acılardan bir demet sunar. Bava 
Duzgini de Dersim'deki kutsal bir tapınma rneka 
nına götürür bizleri. İnanç ve insanları yolu izi 
olmayan o çetin dağın tepesine götüTen sebepleri 
üzerinde düşündürür. Pırdesur'daysa göçlerle bo 
şaltılmış bir kentten arda kalanları gösterir. Son 
çalışması 73. Millet ise bölgedeki Çingenelere 

döndürür yüzümüzü. 
Mardinli Müjde Arslan, ''kumalığa" dikkat 

çeker Kirase Mirin§: HewUi belgeseliyle. Kendi ak
rabaları ve köylülerinden yola çıkar Arslan. Bu 
yolculuğu her izleyen. o yaranın yansımasını, 
kend i yakınında benzer duı·umda olan herhangi 
bir kadından görehilecek kadar tanıdık bulur. 
Son Oyun ve Tov adlı kısa metraj l ı çalışmaları da 
Aı·slan'ın gelecekte başaracaklarının bugünden 
habercisi. 

Dikkat çeken diğer bir isim. BiLlisli ve uzun 
yıllardır İzmir MKM'de çalışıp atölyeler düzenle
yen İlhan Bakır. Mezopotamya'da 'deq' (dövme) 
araştırmalarım BedenAyetleri belgeselinde topar
laınış Bakır. Her figüıiin. her şeklin sahip olduğu 
öyküleri izler ve dinleriı. Be Si u Be Dar adlı kısa 

metraj çalışması ise hapishanede işkence gören 
bir gencin yaşama döndükten sonra sallantılı ruh 
dünyasını ve 'işkenceye giren ile işkenceden çıkan 
aynı kişi degildir' gerçeğini aıılatır. Filmde, Rus 
sinemasında ve ünlü Yunan yönetmen Theo An
gelopoulos 'un filmlerinde görmeye alıştığımız 
'plan sekans' çekim tekniği dikkat çekiyor. 
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Murat Malgir 

maz'ı anlatır. Diger bir belgeseli Nar
kolepsi'dir. Tıpta 'aşırı uyumak' anla
mına gelen Narkolepsi'de Sivas katli
amını anlatmıştH'. Dilek, Notasyon'da 
ise cezaevlerindeki 'hayata dönüş' 
operasyonlarıru irdeliyor. 

Batman kökenli Metin Avdaç ise 
daha farklı bir konuya götürür bizi: 
Kara Altından Altın Mikro fona. Batman 
bölgesinde petrol bulunduktan sonra 
hızla petrol rafinerileri ardından 

TPAO kurulur. 1963 yılında kurulan 
TPAO orkestrası. 1968 yılında, arala
rında Haramiler, Mogollar ve Erkin 
Koray gibi isimleri geride bırakarak 
Altın Mikrofon yarışmasında birinci 

Batman'dan Veysel Çelik, 2932 adlı kısa metraj 
çalışmasında, hapishanede geçen bir zaman dilimini. 
kimi zaman sembolik boyutta ama çoğunlukla yakın 
plan çekimlerle sanatsal bir anlatımla veriyor. Oğlu
nun görüşüne giden annenin Kürtçe konuşma yasağı 
yüzünden bildiği tek Türkçe cümle kulaklarımızda 
yankılanır: "Kamber Ateş, nasılsın?'' ... 

olur. 'Batman Orkestrası'nı Altın 

Mikrofona götüren yolculuğu. nostaljik bir tatla ve 
Batman'ın nereden nereye geld.igini de görerek izli
yoruz. Genel anlamda işçi ve emekçileri konu alan 
Avdaç'ın lşığınıızın Emekçileri. Torakçılar. Çotanak 
isimli başka çalışma ları da bulunmakta. 

Mardinli Haydar Demirtaş'ın , Gezici Nalbant. Ya
ra ve şu aralar çekimlerini Midyat'ta yeni bitirdiği 
Babam Tarih Yapıyor adlı çalışmalan bulunuyor. De
mirtaş, etnik değerleri özgün konular etrafında se
naryolandıran yaratıcı bir yönetmen. 

Yine Batman'dan Murat Malgir'in, SoyaAdak ve 
Öldaren Banş adlı iki çalışması bulunuyor. "Öldüren 
Barış~ bölgedeki arazi üzerinden şekillenen düşman

lıklardan bir kesit sunuyor. Birbirleriyle çatışmalı iki 
ailenin barışının bir tarladan/bölgeden geçmemesi 
üzerine kurulur ve trajik bir sonla biter. 

Diyarbakır'dan Hatice Kamer. Anne Ben Hasta De
ğilim 'de. Batman'da yaşayarı vegayolan bir gencin ön
ce kendi ailesinden başlayarak sonra çevresini de sa-

Diyarbakır'dan De-
niz Oğuzsoy ve Emre 
Kara taş, kamerayı pa
muk işçilerine döndü
ruyar Beyaz Prenses ile. 
Bölgeden tarlada çalı

şan bir grup ailenin ya
şamlarına konuk olu
yoruz. Trip ot kullan
madan ve yakından ha
reketli çekimleriyle 
dikkat çeken film, bu 
yılki Altın Koza Film 
Festivali' nde belgesel 
dalında finale kalma 
başarısını elde etti. 

Sivas Koçgiri bölge
sinden Medet Dilek. 
Cu-an Di'nin Daga 
nü'nde, Kızıltepe'de 

katledilen Uğur Kay-

4-8 TİfOJ 

Bülg·edeki sinema etkinlikleri 
Diyarbakır Sanat Merkezi'ningeçtiğimiz Mayıs ayın

da düzenlediği "3. ffiuslararast Film Gaııleri." filmleriyle 
birlikte genç yönetmenleri görme fırsatı oldu. Akabinde 
Mardin Sinema Derneği'nin bünyesinde ··t~-. ffiuslararası 

Mardinfilm Festivali" deneyimled yaşandı ve birçok ça
lışma halkla buluşturuldu. Yine Mardin ve Diyarbakır' da 
düzenlenmiş sinema atölyeleri sayesinde yeni gençlere 
sinema eğitimleri için kapı açılmakta. Tüm bu gelişme
lerin en önemli fonksiyonu. Kürt yönetmenlerin ürlln
lerini Kürt halkıyla buluşturnıasıdır. Henüz izleyici kit

lesini bulamamış ve sektörleşememiş bir yapının buna 
acil ihtiyacı var. Şimdi, bu sonbabarda Diyarbakır' da ya
pılması beklenen "Kün. Film Festi.vali'' var. 

2001 yılından bu yana her yıl düzenlenen 'Londra 
Kart Film Festıva.h 'nin yanında ilki bu sene İtalya' da yapı-
lacak olan, 'Roma Kart Film Giinleri.' ile Amerika'da. 'New 

York Kürt FUm Festivali' sayesinde, bölge menşeyH ürün
ler dışarıdaki izleyici ye ulaşacak. 

ran baskıh-sıkıntılı haya
tını anlatıyor. Farklı cinsel 
terciblerin yörede yarattı
gı tepkileri görmek açı
sından kayda değer bir ça
lışma. 

Yine Diyarbakır'dan 

Nazire Turan ' ın Nar ve 
Bekleyiş. Ali Kemal Çı

nar'ın Şev, Arin Arjen'in 
Kaos adlı kısa metraj ça
lışmaları da anmalı. Arin, 
Miraz Sezar'ın bugünler
de yeni bitirdiği. Min Dit 
adlı uzun metrajlı filmi 
nin yardımcı yönetmen
liğini de yaptı. 

Erzurum'dan Ömer 
Leventoglu, Eşa Şewate ile 
ülkedeki kirli savaşın ka
dın üzerindeki etkilerini, 
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Zaroken Axa Qelişt' de ise. Urfa' da tarlada pamuk işçi
liği yapan bir ailenin bir yılını anlalmakladır. 

Dersim'denArin İnanAslan'ınSt üBd ve Kınnıı'sı 
birçok ödül almış kısa metraj çalışmalardır . Filiz Işık 
Bulut'un Diyarbakır 5 no 'lu Cezaevi'nin görüşe gelen 
malıktı m ya kı n 1 arı üzerine anlattığı Deng filmi. Çay an 
Demirel'in aynı cezaevinin belgeseli olan 5 No 'lu Ce
zaevi ile Dersim katliamını konu aldığı Dersim 38 ad l ı 

belgeseli ülkede birçok Jestivalde gös1 erildi . 
Batman'dan M. Tayfun Aydın, Hasankeyf'te ya

pılmak istenen Ilısu Barajı'na dikkat çeker lçimdeki 
Mezar 'da . Yine Batman'dan ve sinema egitimini 
İran'da almış Faysal Soysal'ın. İran sineması dina
miklerini hissettiğimiz üç kısa metrajlı filmi vardır. 

Diyarbakır'dan Ömer Kurt ise bölgenin egitim 
alanındaki geri kalmışlıgı.nın tanıklığını, çektigi vi
deolarla bizlerle paylaşmakta. Adalet adlı bir kısa fil 
mi de bulunan Kurt , şu sıralar bölgedeki müzisyen 
şahsiyetler ve dengbejleri konu eden bir belgesel 
üzerinde çalışıyor. 

Batman'dan Ferit Çagıl'ın şehirleşme ve çocukla
rın oyun oynama alanlarındaki kısıtlanmışlığı anlat
tığı Uçurtma; Özgür Fındık'ın Qelema Sure, Mehmet 
Oruç'un Ellerfilmini eklcyelim. Mustafa Özgün, Şiyar 
Gedik, Nihat Nüyan, Kamuran Çakır ise bölgede si 
nema adına üreten diğer isimler. Adına ulaşamadıgı 

mız daha birçok sinema gönüllüsü var elbette . Bütün 
bu çalışmalaı· ve sahipleri, bir nevi 'ilk meyve' duru
mundalar ve taşıdıklar ı misyon adına da çok özel ve 
önemlilcr. 

Özgürlük sorun ise sanat, }lOlitiktir 

Sincmayı bir kurarn olarak gören ve bunun üzeri
ne teoriler üreten dahi yönetmen Eiscnstein sine
maya şöyle bakar: "Bence 'niçin· sorusunıı tam olarak 
ortaya koymadıkça. kişi bir film üzerine çalışma:ra baş 

la yamaz. H angi gizli dııygular l'e tutkular üzerine spekü 
!asyon )"apmanız gerektiği ni saptamadıkça bir şey ya rat 
mak olana.ksızdır. " l Elimizdeki erken dönem Kürt ya
pımiarını ince lı>diğimizde de ortak olan şey. bir sızı 
yı aniatmada veya ortak bir acı da buluşmalarıdır. Bu
nun adı 'varolma· ya da 'kimlik' sorunudur. Böylelik
le sinema bir nevi dert anlatma. kendini ifade etme, 
içindeki dünyayı tasvir etme aracına bürünmektedir. 

Filınlerin diğer bir ortak noktası da kahramanla
n ya da konuları itibarıyla ·acılı ' bir nitelikte olması 

dır. Bereket ki: Kürtler acılarıyla yaşamaya alışmak

tan öte onlarla alay edip gülme malzemesi yapmayı 

öğrenmişlerdir. Yaşadığı çetin doğa şartlarını güldü
rüye bulaştırabilmişlerdir. Söz konusu çalışmalarda 

tasarlanmanuş. istem dışı sızan bir komedi unsuru 
buluru? .. Bava Dıızgin.i'deb ibadet eden adamın dua-
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sında, Batmanlı gay gencin kendini anlatışında, 

üzerine kuma gelen kadının kendi kocasına laf at

masında, ... Bir parça gülmekle-üzülmek arasında

ki paradoksun bulaştığı bu filmlerde sanatsal kaygı 

dan çok folklorik ögeleri yansıtma çabası hissedili

yor. Dolayısıyla da bu kaygı, sanahn ·estetik' unsu 

runu ihmal etmeye götürebilmiştir. 

Gelen, gidende saklı 

Filmlerde, seçilen konular itiharıyla: ölüm, in.kar 

ediJmişlik, yoksulluk, mezhep -din ayrılıkları, ceza

lar, infazlar, grevler. isyanlar, göçler, yasaklar, iş

kenceler, cezaevleri, ... gibi ' erk'in reva gördükleri 

ile feodal geleneğin kalıntıları arasında hareket edil

diğini görüyoruz. (M oslow'un ünlü ihtiyaçlar hiyerar

şisini hatırlaya.lım; temel ihtiyaçlar karşılanmadan, 

entelektüel açhk hissedilmez.) Mealen, 'asal dertler' 

varken 'beden ve hazları' hatırlanmaz. Geleceği yo

rumlamak müneccim.lerin işi amenna, fakat önü

müzdeki malzemeden ve aşçıdan yola çıkarak nasıl 

bir yemek yiyeceğimizin öngörüsünü yapabiliriz pe

kala. Şimdiden Mezopotamya'da hangi arketiplerin 

çağrılacagının, kimlerin mezardan perdeye canlan

dırılacagırun, destanların, renkli insan yaşamları

nın, gizi kendinde saklı hangi kadınların ve onların 

peşinde ordularla çarpışan hangi erkeklerin anlatı

lacağı merakındayım. İnsanlıgın en eski mirasına 

sahip cografyasından gelen bu yönetmenlerin leziz 

safralarına konuk olacağımıza inanıyorum. Kayda 

geçsin! 
Kürtler için 'özgürlük' ve 'kabul ediliş' adına 

önemli siyasi gelişmelerin yaşandığı bu zaman dili

minde ümit ediyorum ki önümüzdeki on yılda aşkı, 

felsefi çelişkileri, evrensel çıkış noktalarını göste

ren filmleri izleyebiliriz. Dilerim Kürdü ve Türkü ile 

sorunları değil, çözümlerin keyfini çıkardıgımız bir 

ülkede en fazla düşlerdeki entelektüel sinemayı ko

nuşur, tartışırız. PeriAbraham'abir röportajda Kürt 

sinemasını sormuşlar, yanıt olarak 'üç kelime' de

miş: ':Atak, gaıelve yoksul. "2 

Bize göre, bir de ' inatçı'! 

Tıpkı onu yaratanlar gibi. 4) 

nndadenız@'ıocmail.com 

DIPNOTLAR: 

1 Sinema Sanatı. Sergey M. Eisenstein. Derleyen: ]ay Leyda. 

Türkçeye Çeviren: Nilgün Şarman. İstanbul: Payel Yayınevi. 

1993. s. 16 

2 Tiroj. sayı: ll. s. 52, Peri Alıraha m. 2004. 
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BİRANİNEKE TAL 
TosiN@ REşio 

Meta Cewar keçmama bave min bu. ]iyana we dar 
1 O O sali damand (s ala ji dayik bana w e kes i nizanibıı). 

Bira we tiştekt nebtnayi bU; dikariba. ser bayareke 50 
sal bere btlyi bi detaıen wisa har bigota, qey bej'i ew bııyar 
duh, per baye. 

Sala 1969 an min ji bo malbata me je pirs kir ıı go
tinen we nivisin. Çend roj bere ew pelenedi zer bılyi ketin 
ber deste min ü careke jt min ew xwendin. Bi bawariya 
min ev kurtediroka malbete ma. rupdekı tragediya 
ezdiyen Serhede tıneber çavan a we ji bo xwerıdevanan 
balkeş be. Meta Cewar çawan gotiye, min wi.:ıa ji ni visiye 
u wisa ji raberi xwendevanan dikim. 

"Qeza Qerse da 14 gunde sipka hebıln. Sılsiz da 8 
mal e şerqiya hebün, ternam m eri ve h ev en n ezik bün. 
Le piraniya gund isedizi bün, malxalane have te. Du 
mal e şerqiya ji li Şatiroxliye bebıln: mala Reşit, Sinot 
ı1 mala Teyo. 

Ji ziyareta gund ra digotin ''Ziyareta Gulheyrane". 
keleka ziarete ra çeme Gulheyrane dikşiya. Ziyareteke 
eyan bıl ıl xenji ezdiya wisa ji mil e ten mayin dihatine 
her. N ava gund dereke xiravbılyi ji hebı1, çawan ziya
ret diçılne her we ji. 

Keleka gund geliye axe hıl, milke wan bıl. Ava 
gund kem bı1. Careke ji Gulbeyrane karez kirin anin. 
le paşe karez şikest. wisa ji ma. Zivistana ava qalixa 
hin vedixwarin, hin didane pez. 

Gunde Susiz ji Qerse epeceyi dur hıl. Siware baş 
roje da diçün, vedigeriyan, le erebe roje da nedigihiş

tine. Kirin-firotana wan himli Qerse bıl, le carna di
çünXirave Digore dikana Egit axa bi Vaxoye file re ve
kiribıl. 

Tişte wani firotane himli pez bu, rün, pener, biri ı1 
genim. Gund hi xwe zozan bu, demediketine zozanan. 

Şerqiye Süsiz ji Eyntahe. gunde Esmer hatibün. 
Mala axe (Emer axaye serekeşire ela ezdiyen sipka 
T.R.) ılrisa ra giliye xwe dikine yek ü ji Eyntave tene 
topraxa üris. Qerse, Qers hinge ya ı1risabı1 (Evyekbi
hara sala 1874'an büye T.R.). Wexta batine şerqi çar 
mal hılne, du mal ten Qerse, du mal ji li wir, gunde 
Esmer dimtnin. 

Der heqe gunde Sılsiz de keçikan kilameke wiha di-
gotin: 

Geliye Go me bi gongile. 
Eyla Sinco miqabile, 
Lawko. qurba. şüşa dile min şikestiye 

Belki bicebire. 

Ma l e şerq iya 

Ji Eyntabe du mal hatin, mala Keleş ı1 mala Emo. 
Keleş u Emo bire hev bün. Penc kure Keleş bün: üz
man, Simo. Meme, Çeto, Kurdol. 

İcar sale şer. gav eskere üris şün de vekişiya. es
kere tiı·ka d1sa hat. Ezdiye wan gunda gişk revın. W e 
revü beze da qira me hat: ki hate kuştin, ki Ava Reş da 
çu, ki winda bU. 

Rome Axbarane xwe gihande me. Piraniya mere 

mayi ji li wir kuştin. Qira mala Eli axa li gunde Ca
müşvana Mezin anin. Kurd j1 Rome ra hatibün. qira 

mala Eli axa wan ani. 
İja ez seva malakalkete bejim. 
Ye Ozmane kalkete J. J. zar Mn: Etife. Meme, Re

zaq. Sileman, Sifiyan. Reşit. Ahme, Zozan, Xeme. 
Pero, Bese. }i wan se man; ReşH, Ahme u Zozan2 . 

Ye Simo se kur, qizek hün, kes nema. nizanim 
reve da çawa bün, 

Ye Meme du kur. se qiz bün, ji zureta wi kes nema. 
Ye Çeto du qiz, du kur b ün, nizanim reve da çi ha

te sere wan. 
Ye Kurdo tene Qanat ma, xwede min qurbana wi 

hike. 
5 kure Emo bün; Qubat, Üse, Reşo. Bekir, Xalit. 
Ye Üse se kur, qizek bU n, reve da nizani m çawa bU n, 
Ye Reşo se kur. du qiz bun. kes ji wan nema, 

Ye Xalit se qiz, se kur bün. reve da nizanim çawa 
bu n. 

}i 7 zare Qubattene Avas ı1 ez maruma xwede man, 
Ji 5 zare Bekir, tene· Hetem ı1 Seyran man. 
Akure min. Şikir jiXwede pey aqasıra duye ocaxe 

Keleş ı1 Emo venesiya. niha ji hün rahüne. ~ 

DİPNOTlAR: 

1 Be guman keç ji hebüne, le mera Cewar ne seva Keleı?. ne ji seva 

Em o. oave keçeo w an na de . 

2 Li vir meta Cewar besa mera n nake. ji ber ku berı we ji min re 

gotibü. weki eskeren tirkan meran gişan (kalke mıo Ozman ji 

nav wan de) berev dikin , d iki n merekeke O saxe sax dişewit!nin . 
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AKSESÜAR 

FE\VZI Bf LGE 

Mirovahiye ji demen pirimitif ü heya niha her 

dem pediviya X\Ve xemiJandine ditine Ü ji her WC ji 

aksesilar bi kar an ine. Cartnan hesti. kevir , qiloç. pe

pik. çerın. text, dendik carinan 1.er, ziv. lek . .. carinan 

j1: hiri, pernbo , hevrişm kirine aksesuar fı bi X\ve ve 

kirine. Ji bo ku X\VC merxastir. carinan bedewtir an 

pirozlir re birlin pediviya aksesuaran b i xwe ve kirine 

rutin e u dur e büne arnüren xemlc. estetik u bedewiye. 

Aksesuar ji weki diyalektika htmere her dem gu
heriye carinan gerewere. carinan ji xwerü bu ye. W eki 

weneyen klasik ü nfıjen. Ew 

ji mina huner e bere ji bir ü 

baweriyan zaye u herdem di

bin bandora pevajoyan iı bi

zaven hunere de maye. 

Di civak an di netewe

yeke de gava mirov li aksesfı 

aren keseki/e binere rewşa 

wi/ e ya civaki. çandi, zayenili 

u abori bi hesani dibine. Ji 
her we ji müov dikare beje 

alesesuar alaven ku heıi pir Cı 

zu kesayetiya mirovan dide 

des t e. Aksesuar ji bill dem Cı 
dewı·anan li gor statuya kc

seki dinava civake de ji gu
herine - ango li gorrewşake

seki ya abori, civaki zayendi 

ü çandi aksesilar wi/e ji gu
herine-. 

Ger mirov pirsa ku '' çima 

ew qas sal fı zernan mirovan 

tu car dev ji aksesuaran ber 

nedaye?'' bike; we bi hesani 

bibine ku mirovan ji hebüna 

X\Ve fı heya i ro her dem X\ves

tine X\Ve baştir, mertir. bede-w-tir re bidin e. Dawxaza 

k.-u xwe di çaven miroven din de idallze bi kin e . Ev ji 

nlşaneyeke x:urt e u eşkere d ike ku m irov şerd u merc 

çi dibe bila hibe di nava hewld arıeka h X\Ve. mala 

xwe, bajar ii welate X\Ve ji yen her kesi baştir fı bedew

tir re bidin. 

Di hela deriıniye de mirov nezfk hibe we deme ev 

te we Wateya k-u ffill'OV her dem ji X\Ve ne bawer biine. 

Ango X\Ve ji X\ve cudatir X\Vestine r e bi din. 
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Weki çawa ku mimaıiya her neteweye amuren 

av ahiyen xwe li gor dewlemendiya xwezaya xwe hilbi

jartine. (Mina welateki ku daristan en we pir. ava

hiyen xwe ji daran, yeki h dar tunebin ji ax an kevi

ran ava kirine.) a mfı ı·en aksesuaren X\Ve ji ji heyber. 

bujenen xwe ango d1sa li gor erd1ngeriya X\Ve, dewle

mendiya welale xwe hilberandine Cı di nava pevajoya 

d1roke de ev aksesuar bune sembol en neteweyan ... 

aksesuaren m1na yen Afrikaye an j1 kurdan. Kurdan 

bela ku her! pir scwal xwedi kirine Cı bi çandiniye re 

tekildar bune alaven X\Ve 
be r e u hin behtir ji hiri, 

pembo. çerm. hesti, qiloç u 
hwd. hilhijartine. Hin ji li 
gelek hereman gulik fı gula

vend. pişt, kofi yen X\Ve ji hi

riye çe dikin. AJı·iki ji li gor 

erdingeriya welaıen xwe, 

wclaten li her belıran ji 

behlir alaven di nava ave de 

deıten. rnina dahsi, şeyta

nok, deve kevjal, mircan Cı 

hwd. dikin aksesuar. 

Piştı peşkeıina tekiliyen 
kapitallzme ala ve n rewşe an

go alesesuar bi ıumeri zivir:ln 

pereyan. Mina zer. ziv. el 

mas, mircan u hwd. A rasti di 

herdeme de alaven xemle 

- aksesuar- X\Vedi bfıhayeki 

ne. Le ev dinava tekliyenka

pitalizme de ziviriye pereyan 

u bela ku per eye kedkaran bi 

qasi zer u ziv. elmas u yakU

tan bikire tuneye ak:sesılaren 

qelp (emitasyon) hatine hil

berandin. Ku pediviya kesen kedkar bi we regeze ça

reser bi kin ii disa pereyan kar bikin. 

Di roja me de jin ji meran behtir aksesiiaran bi 

X\\l'e ve dikin. Aksesilar li ser d erfıniya mirova n ban

cioreke ereni dik-in. An mirov li gor deriıniya xwe, - li 
gor temene wa n ev biguhere ji- aksesiiaran bi xwe ve 

vedike. Carinan dema kefxweş be, carinan ji ji bo 

kefıı:weş hibe. Di demen beri kapitalizme de heta di 

gele k d emen diroke de me ran ji jinan behtir aksesu -
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ar bikar anine. Ü ev heyademen feodal domiyaye. Le 
dinava tekiliyen qapıtallıme de wek1 her tişli jin ji 
zlvirandine pereyan. An bedewiya jinc bCıye cekek 
hed xurt. }inen ku statüyeke baş ji xwe re dest xisti 
be edi m1na d emen bere weki jinen axe. mtr, an be

gan pir zede pediviya h."U aksesuaran bi xwe ve bike 
nabtne. 

Kurdan ji bo xemla mal en xwe u bere ji ji her ha
weriyen xwe aksesuar bi kar anine ku piştre ev ji 7.i
virine amuren bedewiye. Alesesliaren ji biri. pernbo. 
kevir, dar, çerm, periken civlkan. bUjen. dendik, qi
loç hesli giş kirine arnüren bedewiye. Ango bi wan 

aksesuaran; xwe Cı malen xwe pe xemilandine. Pişti 
islamiyete arnüren weki nivişt, berbejin, pirozank. 
çavik. şlire eli li hwd. pir bUne. }i bo xcmla malan ji 

qiloç. hcrmel. gW.ik li gW.avend, tebck. Cı hwd. Gava 
rnirov bala :.\:we bide di wencyen klasik u manyerıst 
de kesen - bUneweren- ku idaltze b üne de herna he 
ma hunermendan - wenesaza n- aksesilar bi wan ve 
nekiıine. Li gor wan ji xwe e w idalizebunc Cı piroz in. 
Li gor baweriyen wc dem Cı kes an j i xwe e w 1dol an go 
bilneweren idalize bune ne. Kesen heri baş, bedew. 

piroz u rnerxas ev in. Ji bo ın.inak di weneyen İsa. 
Musa, Meryem, peri Cı horiyan de hema hema qet 
aksesuar tunene. Weki ku di sere nivise de ji diyar 
bliye; di destpeke de mirovahiyc di nava tekiliyen 

n eç ir u neçirvaniye de ji bo ku merxasiya xwc aşkere 
re rniroven din bide. Hesti, qiloç. diran, çcrm u 

hwd. ye neçira :.\."\ve bi xwe ve kiriye ... }i her k.'U xwes
tiye x:we ji miroven din berztir, mertir re bide. An
go ).."\ve idali7e kirine, an >.."\vestine bi kin. Piştre jl ew 
aksesuarnan hinek ji wan bune heyberen ··sem

bolen- i dalize büne. Mina taç. gerden1, go pal u hwd. 
Xuyaye ku h eya pirsgireka rrı.irovana bedewbune, 

bedewtirinbune, idealbunc. berzbune hebe aksesu
aı· ji ho le ranabin. Heger xwestina miravan a bedew

tirinlıune. idalize hune: ger komplesek be we deme 
ev pirsgireka gişi miravan e. Na ger ne kompleks be 
veca ev tişteki doziniye ıl we dis herdem bi miravan 

re bij1. Le ye heri bedew her! baş Cı berz tu car neye 
zeft kirin. '~e tu kes negeje. We aste ji ber ku rniro 
vahiye 1 u demen (serdemen) diroke de eslet:ikeke 

ın.isoger ıefl nekiriye Cı wcki ku Plehanov ji gotiye: 
"'Her serdem dinyaya rastin bi idalen x .... ve ve gire da

ye Cı h eri bedcwbün rişten li gor idealen xwe hilbijar
tiye tegihiştiye - . Ji her we ji bedewi. heri bedewbün 
li gor pevajoya dlroke guheriye. diguhere. 

Ya ji bo do k.'U heri bedew bü dikare jibo iro er
jeng xuya bike. Ji bo mina k aksesuaren jinen kur
dan yen weki serkezi, eyün, ptrozank, xizem. xirxal. 

gulik Cı gulavenden şar Cı pişten bizken x.erir (yen 
jinen Amede) ger bi elekeki kin (mini) an bi şaleki 
qot li xwe bike we nebedew, belkiji erjcng xuya bike 
le do ango hcya 40. 50 sal bere ji di ci vaka me de li
basen wan. li xwe kirinen wan bi wan aksesuarnan 

hin bcdC\\<iir :.\.uya dibun. * 
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ZORUNLU GÖÇÜN GÖÇMENLERİ 

KEMAL İNAL 

Türkiye, bir göç ve göçmenler ülkesi; tarihinde 
isteyerek ama daha çok da zorla yer değiştirmiş in

sanlann yaşadığı acılı bir coğrafya. Hemen her türlü 
krizin ardından fatura öncelikle ezilen, horlanan, 
dışlanan. ekonomik açıdan güçsüzleştirilmiş, sömü

rülmüş, aynıncılığa uğramış alt sınıfa mensup insan
!ara çıkanldığında, geriye tek seçenek bırakılmış bu 
ülkede: Cöç(ür)mek! 

isteyerek yapılan göçün bile yarattığı birçok sorun 
var; belirsizlik. güvensizlik. yoksulluk. eşitsizlik, yal

nızlık, iletişimsizlik, korku ve kaygı vd ... Göçün ülke
mizde en sık rastlanan biçimlerinden biri de zorunlu 

göç olmuştur. Hemen her buyük savaş sonrası, ciddi 
bir siyasal sorunun ardından ya da sıcak bir çatışmayı 

takiben yoksul ve yoksun insanlar topraklarından, 

mülklerinden, tarihlerinden edilmiş; yerlerinden, 

köylerinden. topraklarından, evlerinden edilen in
sanlar da, gidecekleri bir başka adres hile gösterilme
den amansız ve insafsız bir göç sürecinin kucağına itil

mişlerdir. Ama acı olan şuduı· ki, özellikle l990'ların 

başlarından itibaren Türkiye 'nin doğusundan batıya 

doğru yaşanan zorunlu göç, ne hikmetse uzun yıllar 

Türkiyeli akadernisyenlerin bir türlü ilgi alanına gire

memiş, bu sosyolojik olgu adeta görmezden gelirımiş

tir. Fakat son yıllarda bir avuç Türkiyeli akademisye

nin ilgiye değer çalışması, zorunlu göç mağdurlarmın 

inanılmaz ölçü ve kapsamda yaşadığı göç travmasını 

gözler önüne senneye başlamıştır. Ayhan Kaya önder

liğindeki bir grup akademisyen (Emre Işık, Bahar Şa

hin. Esra Elmas, Basri Çağlayan, Pelin Aksoy ve Şafak 

Velioğlu) tarafından yapılan ve Diyarbakır, Mersin ve 

İstanbul illerine zorunlu göç sonucu yerleşen Kürtle

rin göç nedeniyle yaşadıkları çok çeşitli sorunları du

yarlı bir akademik çalışmayla ele alan Türkiye 'de İç Göç

ler Bütünıeşme m~ Geri Dönüş mü?• adlı yapıt, konuya 

olabildiğince vakıf olmuştur. 

Anket) e re s ığdırılamaz haller ... 

Öncelikle. Kaya ve arkadaşlannın çalışması, zo-

• Ayhan Kaya (yay. Haz.). Türkiye· de İç Göçler Bütünleşme mi Geri Dönüş mü? İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay .. 2009.222 s. 
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runlu göçe maruz kalmış insanların sorunlu hallerini 
anket gibi sadece sayısal degeriere yaslanan, nicelik
sel bir yaklaşımla değil. derinlemesine. birebir ya da 
grup odaklı görüşmelerle, daha içeriden, emik bir 
yaklaşımla insanların her türlü özelligini ele alarak 
olanca ve eksiksiz bir biçimde kavramaya çalışmış. 

Böylece insanlarınyaşam öyküleri. aniatıl arı ve gün
delik hayatta kullandıkları taktikler anlaşılınaya çalı
şılmış; yapılan derinlemesine görüşmelerle araştır 

macılar yonı.nısamacı (lıermenöıik) yaklaşımla araştır

dıkları olgunun ardında yatan unsurları, yani göç
menlerin duygularını. aklını, taktik ve pratiklerini 
anlamaya çalışmışlar. Nihayetinde araştırılan kesi 
me mensup örneklernde yer alan insanlan n. göç gibi 
çok çeşitli travmalar yaratan bir bağlamda araştırıl
ması durumunda. elbette çok yönlü ele alınması ge
rckir.Anketkii.ğıtlarının. soru maddelerinin, rakam
ların tam kavrayamayacagı somut. gündelik hayatı sa
ran, renkli. dinamik ve çok boyutlu bir yaşam vardır; 
bu hayatın içinde işsizlik. dışlanma, horlanma. polis 
ve asker baskısı. yoksulluk. intihar. geriye dönüş is
teği. terk edilen köye özlem, geleceğe dair umutsuz
luk gibi binbir türlü insanlık hali 
vardır. Pozitivist çalışmalann ya-

dayanmaktadır. Hem etnik köken hem de sınıfsal 
pozisyonun dezavantajlaştıncı etkisiyle kamusal 
alanda mobilize olmaları türlü - çeşitli şekillerde en
gellenen Ktirtlerin Türk toplumuyla entegrasyonu 
haliyle gerçekleşememekte: Kürtler, tıpkı Avru
pa· daki Türk göçmen işçilerin yaptıkları gibi, göç ko
şullannda "paralel etnik ağlarını'' (etnik siyaset. et
nik işletme, etnik medya, etnik sivil toplum örgütü 
vb .) oluşturmak zorunda kalmaktadırlar. 

Üçüncü olarak, çalışma, mevcut bir olguyu tespit 
edip kalemini elinden bırakmamakta, aksine zorun
lu göç magdurlannın daha insanca bir hayat yaşama 

ları için hem yerel hem de ulusal ve uluslararası en
tegrasyonu için önkoşulları tespit etmekte ve öneri
ler getirmektedir. 

Sonuç olarak çalışma, asıl sorunun, zorunlu göç 
mağduru Kürt göçmenlerin kendileri değil ama bu 
göçmenlerin karşılaştıkları sorunlar olduğurlu başarı

lı biçimde dile getirmektedir. Kürt göçmenlere atfedi
len ve Kürtlüğe feodal değerlerin içkin bir yansıması 
olarak kabul edilen çeşitli geleneksel sorunlara (kuma. 
dini n.ikah, töre cinayetleri, namus meselesi, çocuk 

yaşta zorla evlendirme vb.) göç 

kalayamadığı hayatın bu dinamik TURKIVE'DI Iç ~ua 
yönünü Kaya ve arkadaşları, özel- 80r0NL1ŞME Ml GaRI DONO' .01 

sonrası metropol kentlerin varoş
larında eklenen diğer ciddi so
runlarla (aynmcılık, ırkçılık, aşa
ğılama, linç. işsizlik. sefaJet vb.) likle zorurılu göç mağduru Kürt

lerin ağızlarından bire bir aktar
dıkları tanıklıkla. travmatik göç 
tecrübesinin tam da ne oldugunu 
aniayacak biçimde bize aktara
bilmiştir. 

Kürt göçmenler 

ve 'etnoklas ' 

İkinci olarak. çalışmada . smıf 
ile etnisite konusunun nasıl iç içe 
geçtiği; Kürt meselesi ve Kürtlük 
durumunun metropol ken tlerin 
zor koşullarında aynı za manda 
nasıl da sınıf temelli bir olgu ha
line geldiği gösterilmiş. Zorunlu göçe uğratılmış. ye
rinden yurdundan ansızın ve insafsızca edilmiş Kürt 
yurttaşlarımızın etnik kimliklerinden ötürü sınıf 
merdiveninin en altına ister istemez nasıl yerleştiril

dikleri de bize büyük resim içinde sunulmuş . Kaya. 
Kürtlerin bu anlamda Türkiye'de yaşadıkları dene
yimlerinin bir tür '"etnoklas" (etnik sınıf) perspekti
find e görülebileceği ne işaret eder, zira zorunlu göçün 
ucu gelip mülksüzleş(tir)meye, yoksullaş(tır)maya 

PlollltJII·~--

göç. travmadan çıkıp bir trajedi 
halini almakta; haliyle yazarların 
vurguladıgı gibi sorun gelecekte 
patlayacaktehlikeli bir bomba hü-
viyetine bürünınektedir. Burada, 
saha araşhrmasında edinilen bir 
bulguyla da desteklendiği gibi. zo
runlu göçten en çok etkilenen ka
dm ve çocuklar için acilen bir şey
ler yapmak lazım, zira her iki ke
sim de göç karşısında en savun
masız kişilerden oluşmaktadır. 

Özellikle çocukları bekleyen so
runlar (okulu bırakma. kapkaç, ti-

nercilik. hırsızlık vb.) açısından zorunlu göçün yarat
hğı koşullar bir an evvel çözülmelidir. Kaya ve arka
daşlarının çalışması, getirdiği çözümlerle yıllardır 
akademisyenlerin görmezden geldiği zorunlu göç 
mağdurlarırun egemen medyada dile getirilmeyen acı 
lı hallerini son derece ayrıntılı biçimde sergilediği için 
mutlaka herkes, başta bu "gariban ., insanlara ön yargı
lı ve stereotipler açısından bakan insanlar tarafından 
okunınalıdır. O 
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HATI! 

DR. Ö ~~ L R ULUÇ H 

Mihman misafir. Xizir c. bi xer hat bı sefa hat. di 

ser dil ü çavan re hat. Te negot sar e seqem e. te ne gor 

şev e ta ı·i ye. te negot ne id e roj i ye. te negoL. şin e. şa

h! ye tu hati. Ne ha Cı bahoz. ne şert u mercen awarte li 

le re nebfın asteng. te ew binpe kirin Cı hat i haLi. .. Bi 

ıehmet. bi serl'ira1i. be tirs ü xof. bi dizi ü eşkere ha -

li. Te em li xwe dicivandin, li gor roje. şert O mercan. 

a ı-i nd li me re digot. Te ya rind u aşti. bi eşq u mi h be

li bi me salix da ü xwest. Em di gotinen te de derne

ketin. Roj helat. hewa xaş bü. navbera insana n de dıj 

beri rabü. hevna me rast geri. tu hati. hat i. 

Bave min bi gotinen te em terbiye dikirin. Şireten 
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re "eki ayetan b ün bi me. Mevane min. pir iı mirc 
min. dil fı cane min w rih ü cane me yi. ller roj em 

guhdare te bün. Bi te em kefxweş u serfiraz biın. İş fı 
kare me hebü le qismete me ji zede bu. Hatitu hati. te

vi xer ü bereket dihatl. Li pe have xwe ez ketim reya te. 

Li have xwe bitir min hez dikir li te. Tu hati hati. .. 

:'olan fı zad ku tune biı, cih Ct war tune bü. lı 

ber diiwaran mabiım, bekcs Ct beçare bum, ru 

hati hati. Te ez s partim nas Ct dos tan. Ji bo min te 

rica dibrin li wan, tu hati. Mc cih u war degiş 

kir. me xwe parast le mixe min qest fı derb beın, 

me heps u zindan ditin. tu ha tl hati. Dem u dew

ran. wext u seyran degiş bıi. le tu tim li ya rast 

dimayi, tu hati hati. Bi hale kamilan. bi gotinen 

arifan. bi cşqa dilan u mirovan tu hati hati? 

Hale me baş bfı. zernan xweş bu. çaven me li 

re man. tu nchatı nehatl. Emhişyar ü bendewar 

him, dar bi gupi.k ü bi çiçek bU n. Gul vebün , bi

nevşa fedi kir. beybiın stüxwar kir. Bihare be h n 

veda tu nehati nehati. Em ji bo te hatin. Re çe

tin büye. bi zehmeti fı asteng bCıye. şili şepeli 

büye. ronahiya me li re ma ye. me gazi di kir le ru 

nehati nehati. Ev cihe ku tu le mayi. te li xara 

meqam gini, pirozbahiya me ye. Ew der cihe 

dia ü diruzen me ye. Ew der meqame Le. dil fı 

ware me ye. Em heval li LC ra diaxif1ne, em guh 

didine ser. gotinen te. Bi te mc hevo din dit. ni

yazbend bün. me di.kir desten te maçi bilcin le 

tu nehati nehati. Şfın desten te me balgi maç 

kir. Germ bü wek desten te. Roj hilat di tariye 

de bi te. bo me. Tu hati han. Ser dil iı çavan de 

tu hati. Bi bedeneka nü. bi cemaleke nü, bi ki 

raseki nt.l, tu hati. Ser di l ü cavan re, bi xer üne 

fa hali. 
Karwanek çu. bi rewşa xwe. karwanek hat bi 

dindara xwe. E ku çfıyin re oxir be. şame fedi 
nekin. E ku mayin bira wan bir nekin. Hemo 

warcnxwe li te ten re berdan. mal ü waren wan, 

ter ni va derewin. E ku mayin hal ıl gotinen wan 

in, werasa meıin ew e, di zargotinen da veşartine . 

Deng ü scda, eşq Ct awaza wan e en dü mayi. Ew ji ew di 

dil fı peyven mel'i ıane de veşartine. Bi zare 

dengbejan neqil dibe. 
Silav iı destıirek li w an re. Ew xezineya peyvan in. 

derınane kul ü birinendilan in. Zare wan çirok, qesi-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



de, stran u kilarn in, bideng u awaz in. Mala wan bi 
ava. Le mixemin belengaze dilig in. Wiha bi riı fı qi
met, lejiyanek pir bi zehmet. E çitol hibe? 

Şeva bori , di xewne de eı ketim bajareki, be ser ı1 
her bı1ne, karwan li navbcre dimeşine. Bare wan ce
wahirfı tifariq e. Li ser deveke hekek ket u şikest. Ka
pik le vebU, ew li her min bu cad ek mezin. Min kar
wan terikand. di zik heke da ez ketim behreke. Dem 
derhas bı1, riıye min spi Mn. ez vegeriyam. Min dit 
ku karwan hin dimeşe ... Le ku hekek wiha be le bare 
karwan e çi biyat be!.. 

Di vi bajari de, gul vebiıne. sosin dilin bune, bil
bil li ser gule de bi nalin e. Sofiyen vir gulfiroş in, 
xwedi guldank ü zar xwaş in. Ne kese, xwedi derew, 
pexil, qil ı1 qalli cem wan in. Av ı1 benda wan, aş ı1 
arvane wan. bar ı1 kar. xwarin ı1 vexwarina wan. gul 
in gul. Gula didin. gula distinin. çerx ı1 dewrana wan 
gul in gul. .. Bajar. bajare gulan e, ew navı1 bazara di
lan e ... 

W ere berde lo seyado lo sekmano berde. Bi qur
çimandina gule kesek dilşad nebı1ye. nalina bilbil 
canbori ye. seyad ı1 sekmanan li goşte xezale. keviye 
xer nediti ye. Mirove nekes, b1lebaz. fel çirfık xadi tu 
menzilan nebfıye. 

Ew gotinen peşiyan in. Pewist e ku mirov bifami
ne, dapaline. çira le derx:ine. Ew mihhet e, a rast ı1 bi 
dilfı.can e. xafil ı1 bi guman nebe. Hemfı gotinen weli 
Cı usdaza wiha ne. Kedkar, neçirvanen peyva e ser
wext in. li ser lingan e. 

Arif. bi veşarti li hev dilin pirsan e. Van demen 
han. mirovek hat li me guhdar kir. paçek neçfı li me 
re deliw ü doliw rast kir. Arif dibe: ?Sek:ınanek hati
bü. li meydane re qazek hanibü. Ew kirin biroşe se 
mehan e agir le kem nebf:ı , le qet nakele, hele zehmet 
xara binere. şam e agir venemire?. Mevan rabıi çü 
mitbaxe. ve geri got, "Tiştek li ser agir nin e''. Heval 
keniyan, gotin "ew qaz e. ser hişk e, behiş e. agir li 
wir re qet nin e". Revalanew birin ku di re keve. Ma 
hU.n diben e bikele? Bele. yek sehat u yek qismet e. 

Erne eşkere O veşarti, keli ı1 nekelt. zane fı neıan 
bej in. Le em e be xof ı1 beguman bej in. li gotinen xwe 
xwedi der kevin. Cotinen heq. ku di ku de hat ew der 
heq e. Heq ne li mala Cı her deriyan e, li deşt ı1 zoza
nan. ne li der Cı haniyan e. Ki ku inan d ike dizane ku 
heq li her dane. Kana wi dile meriyan e. W erin em wi 
dili neşkeninin. N ezergebe piroz, wekile Xuda; azad. 
rizgar, wekhev bihinin. Bi bene wi gire din, amnete 
.xwe ı1 wi bikin. 

Ez dil birçi me. li meydane me, gudhare hebek 
xweliya teyre simıirg im, li bende me. Bilind firiya li 
van geliyan, du re li xwe vegeriya ... ~ 
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tartışma 

KÜRT MİLLİYETÇİLİGİ VE MODERNLİK 

ALl ARIF 

Sosyolog 

Milliyetçilik, özellikle son yirmi yıl içinde itibarı 

en kötü olan kavramlardan biri. Milliyetçilik deyince 

çoğu insanın tüyleri ürperiyor. Bu kavram. bazı çev

reler açısından özellikle Kürt hareketiyle bir arada 

kullanıldığında çok daha itici bir hal alıyor: "Kürt 

milliyetçiligi"! Kürt hareketi olumsuzlanırken en sık 

kullanılan kavramdır bu. 
Acaba milliyetçilik ya da Kürt milli.yetçiligi, günü

müzdeki popüler bakış açısının algıladığı gibi olum

suz işlevleri olan kavramlar mıdır? Bu kavramların 

günümüzde bir karşılıkları, önemi yok mu? 

Bu sorulara cevap aramadan önce Terry Eagle

ton'dan önümüzü aydınlatacak bir alıntıyla başlaya

lım: 7oplumsal sınıfın. en azı.ndan Karl Marx'a göre. 

kendisinin bir yabancılaş

ma biçimi oldugu, bireysel 

yaşamın özelliginin kolek 

tif anonimliğe geçmesini 

geçersiz kıldığı bazen unu

tulur. Marx'ın bu tür konu

lardaki beylik liberal gö

rüşten ayrıldığı yer, bu ya

bancılaşmadan kurtulmak 

için sınıfın çevresine degil, 

fakat bir şekiLde sınıfın 

içinden geçip diğer yana 

gitmeniz gerektigi yolunda

ki inancıdır. Sınıf ya da 

ulusun ortadan kalkmasını 

istemek, şimdi bazı. çağdaş post yapısal kurama göre in

dirgenemez farklılığı yaşamayı isternek ezenin ellerine 

düşmektir"l. Yazar, şöyle devam eder: "Sosyalizm. 

borsa kadar kapitalist aşamaya baglıdır ve her kurtuluş

çu ku ram gibi kendini ilerici bir şekilde devre dı .ş ı bı rak

makla uğraşır. Kurtuluşçu politika. kendi öliimünü dile 

getiren maddi koşulları yaratmak için vardır ve bu yüz

den herzaman kendi kendiniyıkıcı tuhaf aygıtları bulu

nur. ''(28) 

Milliyetçilik olmasaydı. .. 

Milliyetçilik ve modernlik, birbiriyle kopmaz 
bağlarla bağlı olan iki kavramdır. ModernJik olmadan 

milliyetçiliği. milliyetçilik olmadan modernliği anla

yabilmemiz. imk.ansıza yakın bir şeydir. Teknolojik 
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boyutunun yanında. toplumsal bir boyutu da olan mo

dernlik, millet ve milliyerçiliğın yaratmış oldugu top

lumsal aura'dan, yani toplumsal merkezileşmeden. 

millet sınırlan içinde bulunan bütün insanları birey

sel kanaale sahip eşit statüdeki vatandaşlardan oluşan 

bir birlik olarak algılamasından bağımsız düşünüle

bilir mi? Burada burjuva kamusallık ve vatandaşlık 

kavramının kurguladıgı eşitlik olgusunun handikap
lannın farkında olsak da, bu eşitlik imgesinin top

lumda varolan sınıfsal eşitsizliği perdeleyen ideolojik 

bir argüman oldugunu kabul etsek de. modern za

manlann getirisi olan milliyetçiliğin toplumsal geti

rilerini tümden inlcir etmemizi gerektirmez. Milli

yetçilik olmasaydı bireysel ve kamusal akıl yürütme 
nin olmazsa olmazı olan 

seküler. yani din dışı dü
şünce ya da kadının top
lumsal hayattaki roltinün 
erkekle eşitlenmesi için 
verilen çaba münıkün ola
bilir miydi? Milli bütün

lüği.ı bozan. milli devlet ile 
vatandaş arasında kurul

ması gereken bire bir. 
modern ilişkiyi balralayan 

aşiret sistemi. cemaatler 
ve yerel unsurların milli
yetçilik olmadan tasfiyesi 
mümkün mü? Aydın lan

manın kardeşi milliyetçilik olmadan dinsel hurafeler 

yerini bilimsel bilgiye b ırakahil ir mi? Ya da milliyet

çilik olmadan insanların kul veya te b aa da n bireye dö

nüşebilmcsi mümkün mü? 
Bu soruları çogaltmanıız mtimkün. 

Tekrar Eagleton'danyaptıgımıL alıntıya dönelim. 

Eagleton, bu alıntıda. sosyalizmin kapitalizmle kop

maz bağlarla bağlı oldugunu. kapitalizmin yarattıgı 

sınıfsal yapılar ve çelişkiler olmadan sosyalizme ge

çişin mümkün olmadıgını ifade etmektedir. Aynı 

şey, millet olgusu için de geçerlidir. İnsanların her 

türlü etnik. dini, cemaatsel. cinsel. yerel, ırksal vb. 

ayrımlar olmadan birbirleriyle hoşgörü içinde yaşa

malarının anahtarı. özellikle bizim gibi millet olgu

sunu tam anlamıyla içine sindirememiş toplumlar 
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için millet ve milliyetçiliği bir 
kenara bırakıp yereli , aşireti. 

cemaati, dini daha amiyane ta
birle 'küçük olan 'ı yaşamaya 
kalkışmak degildir. Böyle bir 
tavır küresel güçler ve yerler 
egemenlerin değirmenine su 
taşımaktan başka bir işe yara
maz. Yukanda bahsettiğim ide 

al, baskıcı olmayan birlikteliğe 
adım atmanın yolu, modern ol
gular olan millet ve ınilliyetçili 
ğin içinden geçip üst boyuta 
ulaşmaktır. Milliyetçilik. in
sanları ezen. onlar üzerinde ta
hakküm kuran ve Kant'ın deği-
şiyle, 'insan/,a,rı ergin olmama hali · içinde bırakan tüm 
pre-modern ilişki tarzlarını tasfiye edip insanlan bir 
nebze de olsun özgüdeştirmeden milliyetçilik sonra
sı boyutu hayal etmek, yalnızca bu pre-modern yapı 

ların varlığına hizmet eder. 

Modernlik göstergeleri 

Kürt milliyetçiliği , sol düşünceden beslenen ve 
ortaya çıktığı andan itibaren modern kaygıları olan 
bir harekettir. Bu milliyetçilik, Kürt coğrafyasının 
yapısından kaynaklı olarak feodal unsurları içinde 
barındırsa da, her daim seküler bir özellik göster
miştir. Eğer devlet güçlerinin yoğun baskısı ve feodal 
güçlerin bir Ja.sınının korucu adı altında sel'erher 
edilmesi olmasaydı . yani süreç kendi doğallığı içinde 
seyretseydi belki de feodal yapıların adım adım tasfi
yesi mümkün olabilir di. Ama şu aşamada net bir şey
ler söylemek zor. 

Kürt milliyetçiliği , bütün milliyetçiliklerde - ve 
Türk milliyetçiliğinde- olduğu gibi sorunlu bir ka
dın-erkek eşitliği algısına sahip olsa da, kadının top
lumdaki statüsünün yükseltilmesi için özel çaba sarf 
edildiği bir gerçektir. Feodal ve dini basla.mn yoğun 
bir şekilde hissedildiği Kürt coğrafyasının çoğu il ve 
ilçesinde başı açık, modern kadınların belediye baş 

kanı olarak seçilmesi. DTP'nin Meclis grubunda ya
şam tarzı ve dış görünüş itibarıyla modern kadınlarm 
çoğunlukta bulunması, bu tezimizi desteklemektedir. 

Kürt ınilliyetçiliği . bütün Kürt coğrafyasmda yaşa
yan insanlar için din dışı ortak bir duygu alam yarata
rak bir merkezileşme kapasitesine sahip olduğunu 
göstermiştir. Kürtçenin farklılehçelerini de konuşsa
lar, farklı dini inaınşa da sahip olsalar, Dersim'de ya
şayan insanlarla Hakkari' de yaşayanlar. ortak duygular 
besleyebilmekte. ortak amaçlar, kaygılar için harekete 

geçebilmektedirler. Bu durum, aşiret ve cemaatçilik
ten arınmış ortak vatandaşlık için önemli bir ön koşul
dur. Ancak yaşanan savaş ortamı nedeniyle bu vatan
daşlık girişimi de sonuçlanamadığından, yani doğal 
mecrasında akamadığından, sürece dair daha net bir 
görüşe sahip olmamız mümkün değildir. 

Kürt milliyetçiliğinin modern oldugunun diğer 
bir göstergesi de bu milliyetçilik için koşturanların, 
fikir üretelllerin önemli bir çoğunluğunun modern 
tedrisattan geçmiş olmalarıdır. Bu kişiler, modern 
yaşam tarzına sahip. modern kaygılar içinde yaşayan 
ve düşünen insanlardır. Kürt milliyetçiliği, oluşumu
na katkı sunan modern insanların modern kaygıla

rıyla yoğrulmuştur. 

Kürt milliyetçiliğini baskılamak isteyen devletin 
bu baslalama esnasındaharekete geçirdigi güçler. Kürt 
miJJiyetçiliğinin modernliğinin diğer bir göstergesi
dir. Öyle ki savaş esnasında pre-modern olan bütün 
yapılar savaşa alet edilerek hem Kürt coğrafyasında 
hakim ol~mak istenmiş hem Kürt milliyetçiliğinin 
modernliği karşısında bölgede bu pre-modern güçler 
egemen kılınmak istenmiştir. Kürt bölgesinde insan
ların hayatım zindana çeviren dinsel baskının günü
müzdeki egemenliği, yok olmaya yüz tutmuş aşiret ya
pısımn koruculuk sistemiyle yeniden canlandırılması. 
devletin aslında Kürt bölgesi açısından bir modernlik 
kaygısı taşımadığı mn göstergesidir. 

' Modern devJet ' e bak! 

Koruculuk sistemi. burada irdelenmeye değer. 

Modern devlet hakkında yazı yazan düşünürler, vergi 
toplama. ücret ödeme. siyasal haklarm kullanımı vb. 
alanlarda modern devlet ile vatandaş arasında bir 
aracının- dolayıının olmaması gerektiğini ifade 
ederler. Oysa Türhye 'de devletin egemen zihniyeti
nin Kürt bölgesi açısından öyle bir anlayışı yoktur. 
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Türkiye'deki hakim siyasal partiler, seçimler döne
minde Kürt coğralyasındaki tüm insanlarla bire bir 
ilişkiye geçip onları ikna etmek yerine aşiret reisie
rinden oluşan birkaç kişiyi ikna etmeyi tercih edi
yorlar. Bu tabii ki işlerine geliyor. çünkü çok daha 
kolay ve masraf'sı ı. Bu nedenle ülkenin siyasal parti
leri. bölgedeki aşiret yapısının taraftarıdır lar. 

Bunun yanında. aşiretçilik nedeniyle devlet. doğ

rudan vatandaştan bir talepte bulunmaz, devletin bir 
uygulamasından vatandaş dogrudan faydalanmaı. 

H er zaman aşiret ileri gelenlerinin dolayımı lazım. 

Mardin'in Bilge köyünde korucuların gerçekleş

tirdiği katliamdan sonra korucu! u k sistemi sorgulan
maya başlandı. Bu sorgulamalar esnasında eski def
terler de karıştırıldı. Bir gazeteden okuduğum haber
de. 1990'larda (yılı tam hatırlamıyorum) Meclis İn
san Haklan Komisyonu üyeleri Cizre'deki koruculara 
dair sorgulama yapmak için Şırnak V alisinin huzuru
na çıkmışlar. Valiye il genelinde kaç korucu oldugunu 
soruyorlar, sayıları bilmediği şeklinde cevap vermiş. 
Peki bu koruculara maaşları nasıl veriyorsunuz diye 
sormuşlar, cevap olarak da Vali. aşiretten birkaç kişi 
geldiğini, tüm aşiret mensubu korucuların maaşları

nın bunlara verildiğini söylemiştir. . 
V alinin bu cevapları oldukça ilginçtir. Çünkü mo

dern devletin en önemli özelliklerinden biri , kayıt 
altına alabilme kapasitesidir. Modern devletin yaptı
ğı bütün işlemler kayıt altındadır. Devletin hangi ku
rumunda kaç kişi çalıştığı. ne kadar maaş aldığı. si
goıtası vb. hepsi kayıt altında olmalıdır. Ama bizim 
memleketimizdeki 'modern· devlet, onbinlerce kişi
nin istihdam edildiği bu koruculuk sitemini kayıt aJ
ma ihtiyacını çok fazla hissetmemiş ya da varolan ka
yıtları gizli tutmuş. İlginç olan bir diğer nokta. maaş 
veriliş sistemidir. Aşiret ileri gelenlerine o aşu·ete 
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mensup tüm korucuların maaşları ve
rilip, sıradan korucuların alacağı pa
ra, aşüet reisinin insafına bırakıl 

mıştır. Öyle ki aşiret reisinin bu ma
aşların her birinden kendine pay 
ayırması oldukça olağandır. Bu koru
culuk sistemi ve devletle iyi geçinen 
aşiret reisierinin gördükleri teşvikler 
sayesinde bazı aşiret reisieri oldukça 
zenginleşmiş. hem ülkemizin doğu

sunda, ama özellikle batıda ve sahil 
bölgelerinde. metropollerde önemli 
sayıda gayrimenl"lll satın alınalarım 
sağlamış. bunun yanında önemli pa
rasal kaynakları kontrol eder hale 
gelmişlerdir. 

Milliyetçiliğin açmaz ia rı. .. 

Ancak bütün milliyetçiliklerde olduğu gibi Kürt 
milliyetçiliğinin de bazı çıkmazları vardır ve bu çık

mazların kaynagı da genellikle modernHktir. Bunla
rm başında, Kürt milliyetçiliğinin Kürt halkını ho
mojen bir yapı olarak görmesi, bu halkın içinde varo
lan sınıfsal çatışmalara karşı kayıtsız olmasıdır. Küıi 
milliyetçiliğinin şimdi yaratmış olduğu duygu orta
mının gücü sayesinde değişik katmanlar arasında va
rolan sıruJsal çelişkiler, bugünlerde bir düzeye kadar 
emilebiliyor. Ama bu duygu ortamının aşınacağı za
manlarda sınıfsal çelişkilerin su yüzüne çıkması ka
çınılmaz ve Kürt milliyetçiliğinin böylesi bir duruma 
verecek sağlam cevaplan yok. 

Bunun yanında. Kürt hareketini destekleyen. 
onun içinde bulunan önemli bir toprak agası- aşiret 

reisi grubu vardır. Modernlik Kürt bölgesine nüfuz 
ettiğinde bunların toplumsal konumunun sarsılması
nın Kürt hareketi üzerindeki etkilerinin de ne olacağı 
tam belli değiL Bu kesimlerden ileride ayakta kalan 
olursa, Kürt milliyetçiliğinin duygu ortamının aşınma 
sürecinde su yüzüne çıkacaksımfsal çatışma ortamın

da tııtumlarınm ne olacağı da bizim için ilgi çekicidir. 
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Kürt halkımn 

modernleşmesinde. modern bir ideoloji olan milli 
yetçiliğin önemli bir payı vardır. Bu doğrultuda. bazı 
sorunları. eksiklikleri olsa da K-urt milliyetçiliğinden 
korkmamak gerekmekte. ~ 

O rP!\ OT: 

1 Eagleıon. Terry (1993) ''Milliyetçilik: Ironi ve Baglı.lık" Milli

yetçilik, Sömurgecili.k ve Yazın içinde, Çev. Ş. Kaya, Kabalcı Ki

tabevi. İstanbul. sf. 25. 
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Li her dara gftze 

CillAN ROJ 

Di navbera wi ü jina wi de bi qasi gaveke navber 
hebU .. Diricifı: , xwedan bi ser wı ketibü. Zipiken 
xwedane her ku mezin bCın ji zu nediberikl:n. Jina wı: 
pe şi bi sayaki li renge ruye wi niheri. "Ve germa ha
vine çi bi te hat?" pirsi jinike. Deng bi merik neket. 
Bi hale neçaran, bi nerinen kfır. bi xof li jina xwe 
niheri. Kel bi cane merik ket. Reng behtir li wi tari 
bü: rfı le bübü çilreng: so re mor. reşeşin. renge şima

yi, renge çeqeli. renge ji renge sakoye wi taritir ı1 be
tektir. .. 

Bedengiya merik. hale m eri k bil sed em tirs bi ser 
jinike jl bikeve. Xwedane xwe li eniya we ji da der. 1 i
nik bi qasi se gavan ji mere xwe bi dür çü Ci pişta xwe 
spart dara gtıze. Caı·din jimere xwe p.irs kir: 

- Çi bi sere te de hat. ger rnirin be ji bej e. Tu bi a 
İsa diki , bi a Musa diki. bi a Mihemed diki bej e ... 

Merik ne dikaribil hesiren xwe veşere. Li jina xwe 
üli dara gUıe niheri. Bi dehan serpeha-
tiyen wi hebfın di der bare dara güze 
de ku bist sal bün mewe penedi
ket. Dare ji hukum li hale vti 

nekir. Renge rfıye jina wl ü 
renge dare li hev dikirin. 

Jin:ik diheyiri. Deste 
sibehe, li ser taşte bi 
dehan gotinenxweş ji 
bo jina xwe gotibü 
merik ı1 ji mal 
çıibü nava gund. 
Gotinen ji deve 
jinike derdiketin 
bi tirs bün. B'ist 
sal bün tu 

awayi neditihı1. 

N eweribü li rüye 
men~ xwe bi
nibere. Xwe bi 
xwe, ··çavsori bu
ye? got jinike. Dfı re, 
"Na. Ev ne hale çavsoran e. 
Beçareyi heye di nav nerinen wi 

de .... gel o, li nav gund. kes - mesan der 
heqe min de tişten xirab jimere min 

re got. beli na be, hinek bixwazin mere min ji min bi
kin ... abi xer, daw1 bi xer be ... n 

Merik gihiştibü her deriye tewleye. Care du caran 
bi ser jina xwe de ziviri. Merik ket tewleye. Sawa mi
rine bi ser jinike ket. Hay je hebü kumere we dernan
çe di tewleye de veşartiye. Zaroken we bi bira we ha
tin. Beden le sar bU. Xwe tawanbar kir jin:ike: 

"Keçe, tu çi ehmeq i. m ere te çü demaçeye bine tu 

ji mayi! Hersameran a peşi mina aşiteye. Bireve. Xwe 
veşere ..... he fikir di sere we de neqediya bün bi bez 
çü mal, ),n;\'e veşart. 

Merik di tewleye de bi deng digiriya. Demançe 
derxist. mina dergtışeke demançe da her dile xwe. Di 
dest xwe de bir u ani. "Ez ketime çi hali , are di dile 
xwe de ji jina xwe vedişerim. Heywax li min! Eze çawa 
ve rezale te ji we re ji bej im. eze çawa we kezebreşi bi
kim ... " fikiri merik. demançe maçi kir,li hernan ciyi 

bi cih kir lı ji tewleye derket. 
Wexta ji tewleye derket der

dar qoleçan kir be tu kes wi 

dibine an na. Kes xuya ne

dikir. Jina xwe jili her 
dare nedit. Hinek 

behn le fireh bü: 
- Çi baş. min de 

bi vi hali çawa me
sele ji jina xwe re 
bigota, got fı ket ser 
riya nav gund. 

Bi re de li çare
yan difikiri. Xwe 
bi xwe diaxivi: 

- Nabe ez bi a 
meleye bi maeş 

bikim. belki ew jl 
tirsandine. helbet de 
ew hi a dewlete bike. 
Gere ez biçim cem me
laye me (ji bo kesekiji 

medreseye ders ditibu, wani di
got). ka ew çi dibeje. Ev çi wijdan e. ev 

çi afat e bi ser me de hatiye! .. 
Bi re depergi ciraneki xwe hat. Her du ji hi heye
can diaxivin. Girane wi dest pe kir: 
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- Sibe we ben gunde me, ne? 
- Wisa dibejin. 
- Heyra, Xwede kiı'iye sileha min tune. 
- Sileha te hebüya te de bi derewan telaqe xwe bi-

aveta? 
- Na gid1, eze çawa ji ho sileheke jina xwe herdim, 

w ele min dibir teslim d iki r .... Şerte jin herdane li go
rı şeriete giran e ... 

Merik ket hale li hemher jina xwe. Bi kurtepisti 
gote cirane xwe: 

- Ez pe dizanim! 
Cirane wi mina hixwaze ilme xwe ye oli der hibe 

dest pe kir: 
- Ger insan jina xwe b erde Cı d:tsa hixwaze jina xwe 

li xwe mar h ike .... 
Merik bi behntengi bi hers ket: 
-Ya evde X wed e. ne min got ez bi şertan dizanim! 
Cirane wi bi serde çü: 
- Gere e jina xwe berdaye hiçe bin herzeleki. Jina 

wi ı1 mereki hi yan li ser henele 'wi işe xirab' bi hev re 
bikin, denge wi işe xirab here guhan, we çaxe incex 
dikare carek din jina xwe li xwe mar bike! ... 

Merik perperişan bu. Meleye bi maeş ji sibehe 
hernan tişt ji wi re gotibil. Denge melayi he di guhen 
wi de hü: 

- Leşker li ser hukum in, ne tiştek rast e insan se 
keviran bik:e deste kesan ı1 wan hi telaqan hide 
so nde ... Xeber dan min ji. E w e sibe werin ı1 yek bi 
yek we bi telaqan bi-din sonde. Tu dizani derbe heye. 
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Ger silehen we hebin binin teslim hikin. bi derewan 
sond mekin, we jina we ji we be berdan. 

E w gotinen melayi bübün sed em ku m er ik li hem
ber jina xwe bikeve wi hali. Pişti bi mele re axivi bil. 

xwe teseli kiribu merik: 

- E w bi zore min didin sonde. Eze ji sond hixwim, 
ma ji ho çi jina min ji min be berdan, gotibü. 

Wexta hatibü cem jina xwe taswas bi wi ketibil., le 

b ira hira jina min ji min he berdan ... eze çawa şerten 

şeriete bi cih b:inim, xwe bikujim çetil' e, fikir1bü. 
Çu cem seydaye medreseye. Melaye medreseye 

gelekiji wi h ez dikir. J i hale wi tegihişt he çi qas beça

re ye. Peşi ew da so nde : 

-Tu dizani qedrü qimeta te li cem min pir e. Ev e 

te sodn xwar. gere tu ji tu evde X wed e re nebeji. .. Ger 

leşker pe bihesin min tiştek wani ji te re gotiye we 
malik li min mirat bikin. 

Merik bi hale zarokan li ser hev, "Soz yek Xwede 

yek. Bi se telaqan ez ji kesı re nabejim? got. Mela bi 

d engeki niz m go te merik: 

- Ger sibeh hangi te kirin bexem hiçe ı1 bej e bi se 

telaqen befitü sileha min tune ye. Hiç tiştek nabe. Ji

na te ji ji te na ye berdan. Çirnki ew bi zore sonde hi te 

di din kirin. 
Per u bask bi merik ve hatibün. Xweşhal ji cem 

seyda rabu. Bi lez u bez çu mal. 

Li mal çe nd caran bi dengeki şirin hang li jina xwe 
kir.~ 
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Zimane ku ez kor kirim 
ŞENGUL ÜGUR 

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

Ev bist u du sal in çi dema ku ez li 
portreye have xwe e ku bi diware peşberi 
min ve daliqandiye dinerim, du hesten 
dijber bihev re di jim. Ji aliyeld ve ez beri 
li have xwe dilcim u dixwazim ku niha li 
ha min buya, min xwe biavetana 
hembeza wi u weki zarokeki di hembeza 
wi de ter bigiriyama, min rüye maç1 bi
kirana il ji aliyeki ve ji ez dibejim "baş e 
ku miriye. min have wisa nave, ku niha ji 
we gore rahe Cı were ha min ji eze qet 
peça xwe nedime!. . ·· 

Çi deına ku ez li ve portreya have xwe 
dineri m, keştiya biraninan radiheje min 
illi ser pelen deme min dibe we şeva be
ri niha bi bist Cı du salan. W e şeva ku ez li 
her çave have xwe bübilm dijmin. we şe
va ku have min ji bo min edi hew b av bU. 

Çi dema ku ez li ve portreya bave xwe 
dinerim. ez li çave xwe ye ku we şeve bi 
deste have min kor bu diwarqilim ü bo ve 
ji hllete min ji have min diçe. Le disa ji, 
her çendi çave min kor kiribe ji. her 
çendi ku ew şeva dojehin bi biramin te 
ji, disa ji ew have min bil. Ez beriya wi 
dikim. çi dema ku ew şev bi bira min te 
di dile xwe de bi giri dibejim .. Xwezi we 
şevete wiha nekira bavo! Xwezi tu li her 
çave min reş nebüya! Xwezi çi dema ku 
min tu bi biT hianina min hi te ne hi hez 
kirin ü herikirio tu bi bir hianina! " Le. 
dikim ü nakim nikarim hesten xwe yen 
bi hers en en li gel have xwe d1 dile xwe 
de tune bikim. 

Li gor ku xwişka min digot pişti ku ez 
ji hiş ketibilmji have min se heje din li li 
min şkandibiln. Wi dikir il ne dikir 
behna wi li min venedibü. Heri dawi da 
ku hehna xwe li min veke. rahiştibil he
jeki din her bi laşe min ve hejandibü. 
çawa bühil ew hej di çave min re çübO. il 
çave min kor k:iribü. Tevi ve, disa ji have 
min bela xwe ji min venekiribü. Xwişka 
min Nisrine il diya minareben Nofa da 
ku min ji dest have min hifilltin xwe 
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avetibun ser kelaxe min u bi vi awayi bi hale miriyan 
ez ji des te have min xilas kiribüm. Pişti we şeve nez:i 
deh roj an min nilcaribil ji nav ni vi nan xwe tev bileb1-
tinim. Hem1 goşt ü bestiyen min en zarok diarihan. 
Şewat ji bedena min, ji dil ü giyane min diçü. Bi ser 
we şeva beqidoş de du şev derhas bün o have min bi 
qeyrana dil miribü. Dema ku ez li nav nivinan bi ha 
leld m iriyan direjkiri bum, ji nişke ve deste xwe her 
bi dile xwe ve avet u wiha tewiri erde bübCı. Bave min 
li her çave min miribu. Le ez li ser negiriyabi'tm. 

Beri we şeva beqidoş. have min geleki ji min bez 
dikiı-.. Min ji geleki je h ez di.k:ir. Ere hi deste min ne
digirt. ez ma çi nedikirim, ji min re ne digot. "ji te bez 
dikim". le disa ji min dizanihCl ku j i min h ez d ike. A 
ku bave min li min anibil xezebe. ya ku have min li 
min kiribu dijmin ü bübiı. sedemku çave minkor bi
be ew qerneya be qidoş bu. 

Kengı ew roj te bıramin ez nifira li wi zilami u zi
mane wi zilami dikim. Ez di dile xwe de dibejim "Ku 
ez neçüma we dibistana jehrpeketi de ev tişt pek ne
hatiba. Hem1 se dem ew zilam ü zimane wi bU! .. " 

Beri 1..'"1.1 em b için we dibistana jehrpeketi. beri' ku 
em di wan polan de feri işkence u heqarete ben kef 
kefa me bü. Ne roje tera me dikir ku em ter bigerin Cı 
bilizin ne j1 şeve. Em di nav xewn ü xeyalen zarokti de 
winda dibCın. Le rojeke ji nişke de em pe hisiyan ku 
zaroke gund en temene wan ser heftan re dive li di
histane bene qeyd kirin ı) e ku zaroken xwe li dibis
tane qeyd neke ji de ciza li wan were birin. Li gel ku 
temene min gihaştibCı dehan ji. have min bi çembure 
min girtibü ü ez li we dibistana jehrpeketi qey kiri
bUm. 

Axir.. Me di ku erne di poleke de ne. Beri ku em 
bizanibin ji ho çi em li wir in, beri ku em bizanibün 
ku ew kese "'mielim (mamoste) ·· je re le gotin de çi 
feri me bike. be tehat li benda wi bün. We gave. zila
mek1 ku roteke stilr li dest, bi awirine mj. kete hun
dire pole Cı bi denge ki hişk bi ser me de qeriya u got: 
'" Kalkin lan yerinizden! •·• ]i b er ku me nedizani ka çi 
dibeje ü ji bo çi wiha bi ser me de diqlıiya. me zara 
kan bi çaven tije pirs li h ev dineri da ku em bikaribin 
fehm hikin ka ev zilam doza çi .li me dike. Me di de
meka kin de fehm kir ku ev zilam dixwaze çi bibeje. 
Me neri ku ew zilam bi rota li dest li hevaleki me dixe 
u bi deste din. destnişan dike ku em ji ciye xwe rahin. 

ji roja peşin ü hetani roja ku em qerneyan hisu
nin ji. weki ku li ser wi zilam1 ferza nimeje be. her ku 
dikete hundire we pole ü hetani ku zengile le dixist, 
ew rota xwe ya stiir bi ser dest. mil, navmin ü piye me 
de dihejand Cı qerinek ji me bilind dibü u ew denge 
qer1na me, beyi ku kes pe bihese di hundire we pole 
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de pişti l'"l.l çend caran li xwe vedigeriya di nava 

bedengiye de winda dibu. 
Axir .. Roj hatibü ku em ji we pole, ji wi zilam! xi

las hibin. Roja dayina qerneyan hatibu ü me qer
neyen xwe standibun. Em ji kefa weki çükan bi bask 
bübün. Lo ma ji bo demeke erne ji wan roten wi zilam1 

xilas hihılna. Erne neçar nemane bo ku em ıimane wi 

zilami nizanin ledane bixwin. 
Qerne ji bo me qet ne giring b Cı . No ten li qerneye 

ji qet ne giring bü. Ji X\ve me nedizani ew kaxiza ku je 

re qeme diliate gotin ji bo çi dabüne me ji. 
Le, çend caran have min ji min re gotibu "dive 

qerneya te baş be. ku hemi puanete ne 5 bin eze a te 
bidim tel" Ez ji te nedigihiştim ku bave min çi dibeje. 

Dema ku hübü evar u ez çübüm mal e, have min ji 
min qerneya min xwestibü. Min jt qerneya xwe ya ku 
min avetibu quncikeki menzela ku em le radiketin 
anihu dabCı dest wi. Pişt1 ku bi keliyeke çave xwe li 
qerneye gerandibü ü çave wi bi püana ku li beram
bere waneya Zimane Tir ki ketibu hi ş di sere wi ne ma

bu. Hema ji nişke de dest le ricifibun, çav le sor bU
nun, firnik le bel bübün ü di dengeki bi hers ji min 
pirs1 bU: ,. Ev çi püana ku te ji dersa Zimane Tirki yek 
standiye!? Ev çi 'yek' el?" 

Min ji di her xwe de bi tirs digot: "'Yek!?Yeka çi!? 
Yabo bi Xwede min tiştek nekiriye! Yabo ez qürbana 
t e li min nexe! Yabo bi qurban tu süce min nin el.." 

Le, have min ker hübü ü ev gotina mina "yabo bi 
qurhana te. tu süce min nin e!" nedibihist edi. Her ku 
min digot "yabo qurhana te tu suci! min nin el" have 
min bi hemi himeta xwe li we bedana mina zarok di

xist. Her ku min digot "'yabo bi qurbana te tu süce 
min nin el~ wi hejeke din li min dişkand. 

Aha we şeve. ew zilam u ıimane wi zilami weki 
mareki reş kete navbera min ü have min ü kir ku he
ta hetaya ez ü have "'"e li hev bibin dijmin. 

Aha we şeve, ew zilam u zimane wi zilami kir ku bi 

deste have min çave min e çepe kor hibe. 
Aha piştı we ş eve hi du ş evanew zilam u zimane wi 

zilam1 kir ku have min li her çave min bimre ü ez li ser 
negirim. 

Ev bist u du sal in çi dema ku ez li portreye have 
xwe ye ku bi diware peşberi min ve daliqandiye 
dinerim, ew şev bi b ira min te ü çi dema ku ew şev bi 
b ira min te ez ji wi zilame de st bi rot. ji zimane wi zi
lame dest bi rot nefret dikim. Çi dema ku ew şev hi 
b ira min te, li rojniviska "'"e ya ku ev bist u du salan e 
digrim, li herarnberi waneya Zimane Tirki bi kurdi 
bejmara ''Yek'"e le dikim u dibejim "yabo bi qurbana 
ta, tu süce min nin el"~ 
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MUNZUR'un sesine kulak verin! 

BARIŞ YILDIRIM 
-----------------------------------

Avukat IHD Tunceli T emsılcısi 

Canın içindeki can Munıur'a ilk kelepçe vuruldu. 
Tunceli Mazgirt Köprüsü mevkisinde inşa edilen ve 
oluşacak baraj gölü Tunceli şehir merkezinin içine 
kadar uzanacak olan Uzunçayır Barajı'nda 17 Ağus

tos'ta su tutulmaya başlandı. Çevre Kanunu'na göre 
hazırlanması gereken Çevresel Etki Değerlendirme Ra

poru hazırlanmadan ve yapılması zorunlu olan arıtma 

tesisleri yapılmadan ... Bu baraj ın su altında bıraka

cağı alanlarda yöre insanının Alevi inancı açısından 
önemli olan Gola Çetu (Xızır'ın Gölü) gibi ibadet 
alanları bulunmasına aldırılmadan ... 

2009 yılı Dersim tarihinde şimdiden bir milat 
olarak yerini almıştır. 1937-38 Dersimiilere neyi 
hatırlatıyorsa, 2009 Dersim Doga Jenosidi de o çer 

çevede anılacaktır. Zira Uzunçayır Barajı'nın su tut
maya başlaması' doğa jenosidi'nin başlaması demek
tir. 17 Ağustos günü bir grup insan ile Uzunçayır Ba
rajı'na giderek baraj gövdesinin üzerine çıktık ve 
simgesel olarak baraj gövdesini taşladık. Bu da, doga 
jenosidine karşı Dersim in lifadasını başlatmakanla

mına geliyordu. 
Devlet. yılların savaş pratigiyle yapamadığını. 

böyle yapmak istemektedir. Doğanın bile özel savaş 
yöntemlerine alet edildigi bir sürecin tanığı oluyo
ruz. Amaç belli; bölgeyi haritadan silmek. Demokra
tik hak ve talepler söz konusu olduğunda bir çakıl taşı 

bile vermeyiz hamaseti yapanlar, ülkenin, insanlığın 
doğal mirası niteliğincieki Munzur'a kıymak:ta hiçbir 
sakınca görmüyorlar. Ya Dersim ve Munzur bu ülke-

nin bir parçası olarak algılanmamakta ya da Dersim 
ve Munzur geçmişte olduğu gibi "tenkil edilmesi gere

ken" olarak görülmekte. 
Munzur Vadisi'nde yapımı kararlaştınlan diğer 

baı·ajların durumuna gelince ... 
Tunceli-Ovacık arasında uzanan Munzur Vadi

si'nde 42.000 hektarlık bir alan 1971 yılında Milli 

Park ilan edilmişti. Vadideki akarsu kaynakları, en

demik bitki türleri, yöreye özgü hayvan türleri. yaba
ni hayvan varlığı. tabiat değerleri milli park ilan edil 
meyi gerektiriyordu. 

işte bugün Munrur VadisiMilli Park~ ciddi bir teh
dit altındadır. Zira ilgili mercilerce Milli Park alanın

da Konaktepe Barajı, Konaktepe l, H Hidro Elektrik 

Santrali (HES) etüt ve sondaj çalışmaları yapılmakta 
dır. Yine Tunceli şehir merkezinin hemen yanıba

şında yapı l ması kararlaştırılan ve yine Munzur Vadi
si Milli Parkı'nın bir bölümünü de içine alan Bozka
ya Barajı'nın ihale işlemleri vs. tamamlanmış. etüd 
ve sondaj çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca yapılma

sı düşünülen Akyayık, Kaletepe barajları ise master 
plan içindedir. 

Munzur VadisiMilli Parkı özellikleri ve güzellik 
leri bakımından kültür ve tabiat varlıkları hukuku 

hükümlerine göre l. derece doğal sit statüsünde ol 
ması gereken bir alandır. Konunun hukuksal boyul
lannın anlaşılır olması bakımından bazı hukuki dü
zenlemeleri hatırlatmak gerekiyor: 

Anayasa 'nın "Tarih. kültür ve tabiat varlıklarının 
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konmması" kenar başlıklı 63. maddesinde. "Devlet. 
tarih. kültür ve tcıbiat va.rlıklcırının ve degerierinin ko
runmasını saglar. bu amaçlcı d~tekleyici ve teşvik edi-ei 
tedbirleri alır ... ~ hükmü bulunmaktadır. 

Ülkemizin de taraf olduğu Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 'de. Avrupa 'nın 
Yaban Hayatı ve Yaşama Ortanılannı Koruma Sözleşme
si'nde. Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi 'nde endemik flora 
ve fauna)'l barındıran doğal alaniann mutlaka korun
ması yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Korunması Gerekli Taşınmcız Kaltür ve Tcıbia.t Var
lıklannın Tespit ve Tescili Hakkındaki Yonetmelik. Ta
bii sit'i 'ilginç özellik ve güzelliklere sahip olan veender 
bulunan korunma-sı gerekli alcınları ve ta.şınmaz tabiat 
varlıklannı' .. .ifade eder şeklinde tanımlamaktadır. 

Ülkemizde dogal sit alanı olarak tespit ve tescil 
edilmiş doğa alanlarıyla kı.yaslandığında M unzur Va
disi 'nin doğal sit alanı statüsünü fazlasıyla hak ettiği 
anlaşılacal..-tır. Kı 

Kültür ve Tabiat 
V arlıklarını Koru 
ma huk"Ukuna göre 
doğal sit alanların
da hiçbir şekilde 

Baraj. Hidro Elek
trik Santrali yapıla
mamaktadır. Oysa. 
MunıurVadisı Mil
li Parkı doğal sit 
alanı olarak tespit 
ve tescil edilmedi 
ğinden. bahsi geçen 
alanda etüd ve son
daj çalışmaları ya
pılan barajlar nedeniyle ekolojik sistem tamamen 
geri dönüşümsüz olarak bozulacakur. 

Munıur Vadisi'nin ı. derece doğal sit alanı tespit 
ve tescili için ı o Mart 2008 tarihinde Kültür ve Tu
rizm Bakanlıgı'na gönderilmek üzere Tunceli Valili
ği'ne verdigirniz dilekçe 60 gün içerisinde yanıtlan
madığından talep reddedilmiş sayılmaktadır. Zımni 

red işleminin iptali amacıyla İdare Mahkemesi'nde 
açtıgımız iptal davasında "davalı" Kültür ve Turizm 
Bakanlıgı. gönderdiği birinci savunma dilekçesinde 
davanın reddini t<ılep etti. Yargılamasüreci halen de
vam etmektedir. 

Belirtmek gerekir ki . .Munzur Vadisi'nin dogal sit 
alanı ilan edilmesi talebi son derece sağlam gerekçe
lere dayanmaktadır. l6.ll.200l tarihli Elazığ Müıe 
Müdürlüğü raporuyla. ilgili mcrcilere. Munzur Vadisi 
boyunca karakteristik özellik ve güzelliktc bir bütün 
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olarak ekolojik dengesinin korunınası için ı. derece 
doğalsit alanı önerisinde bulunulmuştur. Ve fakat Er
zurum Kültün•e Tabiat Varlıklanm Koruma Kurulu bu 
rapor ve öneriyi aniaşılamaz bir şekilde görmezden 
gelmiştir. Bu tam anlaımyla bir skandaldır. 

Görülüyor ki, .\filli park statüsü maalesef baraj ve 

H.E.S. yapıroma engel teşkil etmemektedir. Yüıilrlük

teki \i illi Parklar Kanunu ''kamu yaran açı~mdan vaz
geçilmez ve kesin bir zorun.lulı~k" bulunduğunda, milli 
park alanlarında 'yapı ve tesis' kurulabilmesine olanak 
vermektedir. Yani Munzur VadisiMilli Parkı dogal sit 
alanı ilan edilmiş olsaydı kesinlikle baraj projeleri ha
ya ta geçirilemeyecekti. Nitekim Karadeniz Bölgesi'nde 
bulunan Fırtına Vadi.si'nde Hidro Elektrik Santralleri 
yapımına dair projeler kapsamında inşai çalışmalara 
başlanmışken Vadi'nin doğal sit alanı ilan edilmesiyle 
bu projeler iptal edilmiştir. Keza Rize'nin Fındıklı il
çesinde Hidro Elel..-trik Santralleri yapılması planla

nan Çağlayan Vcıdisi 
de yakın denilebile 
cek bir tarihte doğal 
sit alanı olarak tes
pit ve tescil edilmiş

tir .Ve bu durum 
bahsi geçen vadiye 
dokunulmazlık sta
tüsü kazandırmıştır. 

Hukuksal olarak 
.. ilginç özellık ve gıt
zellik/ere sa h ip olan 
veender bulunan ko
runması gerekli 
alcınlar"ın. doğal sit 
alanı olarak tespit 

ve tescil edilmesi gerekmekteyken, Munzur Vadi 
si' nin bugüne kadar neden doğal sit alanı sayılmadı
ğını sorgulamakyurttaş olarak hakkımızdır. Hatırla

tını ki Munzur VadisiMilli ParJ...'l Türkiye'de bulun
maktadır! Tabiat varlıklarını korumak ve bu varlı.kla 

rı gelecek nesillere taşımak. yetkili ve görevli idari 
birimler açısından bir lütuf degil Anayasa'dan. Tür 
k:iye'nin de taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelerden 
kaynaklanan bir yükümlülül-tür. 

Bu yıl dokuzuncusu dtizenlenen Munzur Kültür ve 
Doğa Festivali'nin teması da Tarihimiz, Gelecegimiz, 
Ozga.rluğıımilz Munzur 1. Derece Doğal Sıt Alanı flo.n 
Edilsin şeklindeydi. Onbinlerce insan festivalde bu 
talebi haykırdı. Bu sese kulak verilmelidir. 

Munzur'un insanhga. insanlığın da Munzur'a ihti
yacıvar! O 

avb<Jnsyıldinm@lıotmatl.com 
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BİR KAMP OLARAK 

TUNCELİ'DE YAŞAMAK 

Bu kez mutlaka gitmeliyim düşüncesiyle çıktım 
yola. Bu yıl dokuzuncusu yapılacak olan Munıur Kül 
tür ve Doğa Festivali'nin ana teması ffÇevre" . slogam 
"Tarihimiz Geleceğimiz Özgür/.agt.tmaz Munzur 1. Derece 
Dogal SitAlanı llan Edilsin" idi. Munzurlular. Munıur 
üzerine yapılacak olan on hidroelektrik santrali ba
rajı için ayağa kalkmışlardı. 

Tunceli'ne gitmek kolay mı? Çocukluğurnun en 
güzel2 yılı geçti orada. İlkokula Tunceli'nde başladım. 
O kulum, evimiz ... Babam bürokrattı; 1965-196 7 ara
sı yıllarda tayin olup ayrılıncaya kadar. kışlan eviıni zin 
bahçesindeki karlardan babamın yaptıgı kulübede oy
namayı. okuldan eve soğuktan ağlayarak gelmeyi, 
Munzur'un kıyısında çamurdan köfteler yapmayı. yaz
ları bögürtlen toplamayı sevdim. Bir de hatırladıgım, 

bir bahar günü, kıyıda ayağını kayıp Munzur'a kapıldı 

gımda. beni 16-17 yaşlannda bir ahinin l 00 metre 

kadar ileri den, sudan topladıgı. Biraz Kırmanci öğren
diğim için annemin Tuncelili çocuklarla oyuamamı 
yasaklaması. Bir de Munzur'un deli gözeleri, bir de ye

şil dağlannın ışık vermez orman sıklıgı. 
O yıllar hiç korku yoktu yüreğimde. Tuncelililerin 

korkularını da bilmezdim. Yoksulluklarını bilirdim 
ama. Yıllar sonra, okula başladığını yerin aslında bir 
isyan yeri olduğunu ve insanlannın acılarla savrul-

muş oldugunu okuduğumda: Tunceli bu kez Dersim 
olarak düştü aklıma, şehrin adının Kalan olduğunu 
ancak gençliğimde öğrenebildim. 

Şimdi aradan 41 yıl geçtikten sonra. benim için 
Tunceli'ne varmak, yeni başka bir kişisel serüvenle 
karışacaktı. 

Özenle hazırlandım şehrime. 

Adı Dersim, soyadı Tunceli! 

Pertek yoluna düştüğümüzde, sırtımı bir heyecan 
sarsılması aldı. Hatırlıyordum, yolu, dönemeçleri , va
dileri, hepsini .. . de, feribota binişimizde ve inişimiz
de bizi iki kere kontrol eden özel harekatçılan elbette 
hatırlamıyordum. Ferihota binerken hadi tamam(!) 
inişte niye kontrol edilmiştik ki? Acaba gölden gizlice 
terörist toplayacaguruzdan mı şüpheleniliyordu? 

Akın akın gençler akın akın arabalar, minibüsler 
akın akın ... Kasahaların önü ardı, yolların tozunu yu
tan, otostop yapan, yürüyen onlarca gençle dolu. 
Hepsi oraya doğru yollardaydı. Yüzlerce kişi Tunce
li'ne gidiyordu. 

Dikkatli okurum, sanırım Tunceli'ne. Tunce
li'nde dediğimi fark etmişsindir. Zira benim çocuk
lugumda şehrin adı Tunc-eli gibi söylenirdi de on
dan. şimdi de Tunceli 'ye yerine Tunceli'ne, Tunce-
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li' nde diyorum. Bu ağız alışkanlıgını yolda fark ettim 
ve kendimden utandnn. Adı Dersim. soyadı Tunceli. 

Birçok şey söylenebilir. Ben şimdi sosyal bilimler 
egitimi almış bir entelektüel olarak konuşacağım. Zi
ra ne Dersim'e dair bir sosyolojik araşnrmam var, ne 
de bunu yapmak niyetindeyim. Şimdi kalbimin sesi
ni aklımın sesiyle birleştirebilirsem. buna bir de bil
gimin göıünü ekleyebilirsem yetecek bana. Zira Tu n
celi'yi, Dersim'i konuşmak söz konusu olduğunda. 
hep a.klım devreye giremez, biraz gönül biraz yürek 
biraz bilgi olacak. 

Trafik laınbasız ~ehir: Şehrin girışinde en çok 
şaşırdıgım trafik lamhalarının yokluğu idi. Tek lam
ha yok. Nedeni askeri araçlann geçiş üstünlüğü imiş. 

Bu yüzden başka şehirlere giden Tuncelililerin çok 
trafik kazası geçirdiğini anlattılar. 

Festival gödemleri: Orada kaldığım üç gün bo
yunca, tek bir resmi elbiseli polis ortada gözUkmedi. 
trafik polisleri hariç. Tek bir asker şehrin içinde do
laşmadı. Sezen Aksu geldi. güzel guzel söyledi gitti, 
Zerrin Özer kızdı gitti, Kürt, Zaza, Türk ünlü ünsüz 
gruplar. şarkıcılar hepsi kendi dillerinden ama 'mut
laka isyan' diyen şarkılarını söylediler, kızlar oglan 
lar Munzur'da minicik bikinilerle yüıdüler, yasak 
dağlara doga yürüyüşleri düzenlendi, geeeni n yarıla
rına kadar Kırmanci, Zaza.ki halaylar çekildi, ateşler 
yandı, "Barajlara hayır" yürüyüşleri yapıldı, "Varttnık 
burası. lvfirik nıezrası ... ·· türkusü hep bir ağızdan söy
lendi. "Faşist köpekler. öcümüzil. alacagız!" sloganı po 
lislere karşı atıldı. Iegal, illegal, yarı legal ne kadar 
örgüt varsa gun boyunca bayraklarla. sloganlada do
laştılar, şehrin yeni Valisi açılış günü Öcalan'a "sa 
yın .. diyerek seslenen birçok konuşmacıyı gözünü bi
le kırpıştırmadan dinledi ... Ne oluyordu yahu! 

Öte yandan ... 

l';azimiye'ye dogru yol alıyoruz. Gecenin ürpertici 
bir hali var. Her köşebaşı bir karakol (kentin 75 ilko
kulu ve 150 karakolu var!). ller dönemeç. kuş uçmaz 
her dagın başı birer ışık yıımağı: Karakollar. Der
sim' in içinden gece geçiyoruz. ıpıssız! Gündüzün o 
capcanlı meydarunın gece vakti insanı korkutan bir 
sessizliği ve yalmzlıgı var. "Şu rada iki ay önce .. . Geçen 
hafta tam bu nehrin altından ... !şte bu tarafyasak böl 
ge .. . İşte şuradaki kiJyl.er ... ··diye başlayan konuşmalar 
geçiyor. Naziıniye'den geederi karşı tepelere rutin 
atış yapılıyor. Sıradan bir konuşma. tam o tarafta 
mezralar varımş. "İnsanlar .. ?''. Son günkü yürüyüşte. 

sanki İunir. Konak meydanındaymışız gibi rahatça. 
sloganlar birbirini kovalarken. tepelerin üstlerinde 
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snipperları seçiyorum. Gün boyu başımdaki agrmm 
sebebini irtifa farkına bağlamıştım. Şimdi anlıyo 

rum: burası bir kamp! Kendimi hiç güvende hisset
miyorum. Bütün o sloganların ardından ürkekçe ba
şımı kaldırıp tepelere bakmayı adet edindim. Başım 
cemierede gibi sıl·1Şıyor. Bu korku bildigim eski kor
ku. durumun yumuşamış olması, yeni dönemin "açı 
lımlarının' insanları büyük oranda ralıatlattıgını bil
mek bile korkurola baş etmemi sağlayamıyor. 

Dersim'in delileri! 

"'Tuncelı'nin delileri çoktur" diyorlar. Müjgan Ha
lis, Sabah gazetesindeki yazısında, 'Tunceli halkı diğer 
toplumların aksine delilerini dışiayarak degil. nerede-)'se 
yacelterek ve sahiplenerek rehabilite ediyor·· diyor ve Se
yuşen 'in bilinen hikayesini anlatıyor: "Ri.vayete g<Jre 
Dersim isyanında çok J•akın.ını kaybetmesi nedeniyle ... 
askerden d/i nap geldiğinde .. ı" 

Delirmeyenin aklından şüphe etmek lazım! Bir 
süre Tunceli'de psikiyatr olarak görev yapmış olan 
arkadaşım açıklıyor: ''Psıkoz olarak teşhis konantann 
pek çogu nevrozlu aslında. Durumsal bozukluklan var l'e 
genellikle kaygı yüksekliği veya yas kaynaklı. Aynı gt.ı.n 
içinde arka arkaya iki hasta mm. agır yası. olan (gencini 
dağda kaybetmiş) bir ana ile bir uzatmah çavuşun teda
visi için çalışıyorum. Bıı parçalanma ve ikicilik. burada
ki her insanda var. " 

Tabii ama bir farkla. bazılarımn elinde ağır silah 
da var. Arama emri. sorgusuz gözaltı. olağanüstünun 
olağanlaşması .. . Kim delirmeyebilir? 

'Kamp' sızıltıları 

içten içe sızianmalar var. bazı iç çelişkiler festival 
boyunca alttan aha sızıyor: TUDEF ile Belediye ara 
s ında. Almanya Dersim Dernekleriyle Festival Ko mi
tesi arasında, Alevi Dernekleri Federasyonuyla şun
lar arasında, Festival Komitesiyle bunlar arasında, 
Kurmançlarla Zazalar arasında. Belediyeyle festivale 
katılan gruplar arasında, şehrin yerlileriyle şehri terk 
edip yıllarca uzak yaşadıktan sonra dönenler arasın
da. Munzur Çevre Dernegi'yle şunlar arasında ... Alt
tan alta şikayetlenm.eler sızıyor: "Biz Kumıanç değiliz, 

Zazayız, hayır Dersim/iyiz. burayı Diyarbakır·a çevirdi
ler, biz Kıımıan.cı bilmeyiz H. aslında Dersim 'e yatırım 
yapmak lazım. biz üniversite olarak size 5000 <Jğrenci 
geti.receğiz. siz zenginleşeceksiniz. barajların istim/ak pa
ra.sını alabilirsek ogl.ana dakkan açabiliriz. yoksa biz de 
gitmek zorunda kalacağı-z! .. ·· Bu sızıanmaların bazıları 
yoksullukla boğuşan ve büyük yatırım yapılacak olan 
her kentteki olası çekişmelerin benzeriydi. 
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Ancak bazıları başka bir işaret ve
riyordu: Festivalin amacı ve Der
sim'inyeri: Dersim, fcstivalboyunca. 

en devrimci olanlar da dahil, tarihin

deki yerellik motifleri ve bir parça 
magduriyet haklılaştırmasından öte
ye gitmeden tasvir ediliyor; festival 

ise. bu motillere sıkıca tutunan bir 
kent festivali havasında, şarkı türkü 

geçiyordu. Seyit Rıza, Kaypakkaya, 

Che. Deniz. Mahir tişörtleri bu ıemi
nin motifleri olarak, Kışla meyda
nında yerini alıyor, festival boyunca 

etnisist bir politikanın pek de ötesine 

geçmeyen konuşmalar agırlı.klanıyor, 
Dersim Festivali sanki Diyarbakır 

Festivali gibi görünüyordu. 

Kamp ve kutsal insan 

Bu festival dolaJlmıyla Tunce

li'yi anlamanın yolu, Agamben'in 
'kamp 'ını anlamaktan geçıyor. Zor 
lanmarlan Tunceli'ye "kamp" diye 

biliriz. Her ne kadar Agamben bu 

kavramı neo-liberalizmin kentleri 

için kullanmış olsa ve Tunceli de, 

asıl olarak geçimini kırsal alandan 
sağiasa da, Agamben'in "kamp'' 

kavramını en iyi burada görebiliriz. 
Kamp, öyle bir alandır ki, burada is 

tisnalar kural olmaya başlar, kalıcı
laşırı. Bir istisna durumunda genel

geçer hukukun askıya alınmasıyla 

beliren. egemen iktidarın istisna 

hali sürecindeki eylemini meşru 

kıldıgı. bireylerin siyasi karar alma 
sürecinden çıkartıldığı yer, bir 

kamptır. Bir mekin:ın 'kamp' ola

bilmesi için. politik bir işleyişe ihti

yaç vardır. Bu politik işleyişin iki 
yönünden binnde duran egemen 

ise. digeride kutsal insan' dır (homo 

sacer). Kutsal insan nedir? Yardım
cı, Schmitt'in kampı için yaptıgı "Bir 

kez olağanusta halılanı için uygunge

rekçe yaratıldığında, bunun sareklı

leştirilmesi" (Schmitt 2005) betim
lemesini izleyerek, 'kutsal insan 'ı 

şöyle tanımlıyor: Roma Hukul."U'na 
göre homo sacer. kurban edilmesine 

iıin verilmeyen, ama öldürülmesi de 
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cinayet sayılmayan kişidir (bu açılardan hem beşeri 
hem de ilahi hukukun istisnası dır). Hayatı o kadar 
kıymetsizdir ki, öldürülmesi cinayet olarak kabul 
edilmez; aynı nedenden dolayı, kurban edilmeye de 
değer bulunmaz. Agamben'in tanımlamasıyla, "çıp
lak hayata'' indirgenmiştir ... Toplumsalisiyasal nite
liklerinden sıyrılmış ve çıplak hayatına indirgenmiş 
olan homo sacer için söz konusu haklardan (yaşama 
hakkı da dahil olmak üzere) söz edilemez - herhangi 
biri, bu eyleminden sorumlu tutulmadan onu öldüre
bilir. Başka bir deyişle, homo sac er kaı·şısında herkes 
egemendir. Aynı şekilde, egemen karşısında herkes 
potansiyel olarak homo sacer'dir. çünkü egemen -
yukarıda anlatıldığı üzere- eylemlerinden sorumlu 
tutulmadan hakları askıya alabilir: "Egemenlik alanı. 
cinayet işlemeksizin ve kurban etmeksizin adam Oldür
menin meşn.ı olduğu alandır"3 . 1978 'den bu yana bir 
tek gün bile "olağanüstü hal'' in dışında yaşaroaınış. 
şimdilerde 31 yaşındaki kadın ve erkekler için Tu n
celi gerçek bir 'kamp 'tır. 

Mekan kırımı: 

Haziran 2006 ·da yayınlanan City of Collision ki ta
bının4 yazarlarından birisi olan Sari Hanefi. "Filis
tin 'de ya.şanan sornnun. bir mekan kırımı oldugunu an
!atıyor: Sınırlar, etnik çatışma vb. yoluyla mekanın kon
trol altına alınması. bu baskılann mimarlık ve kentsel 
planlama yoluyla meşrnlaştınıması .. . "5 Dersim'i bun
dan iyi aniayabilir miyiz? Munzur için kurulacak. su
yu kesen Wm kesilerin, kentin toprakla ve doğayla 
ilintisini koparması anlamına geleceği; dahası kentin 
mekanında bir kırım yaratacagmı. egemen görmilyar 
ve istemiyor da olabilir mi? Diken, egemen ile kutsal 
insan arasındaki ilişkinin politik bir ilişki oldugunu 
anlahr6, Dersim için su kes il erine karşı politika 
üretmek bu yüzden bugün. kenti için. tarihi ve özgür
lüğil için hak talep etmek anlamına geliyor. 

'Yerel bir renk, bir koku olmaya rua' 

N e vatandaş ne özne ne de hak sahibi olan ise, bu
gün bu hak salıipliğini aramanın yolunu ':Alevilige ı:ıe 

yerel bir renk olmaya. a.da.nnıak" olarak görmekte bul
muş gibi. Mistik bir yüceltmeyle. şamanlığa vurolan 
işaretietle (Kutsal Munzur, Kutsal Dag. Kutsal me- 1 

kanlar vb.), Dersimli olmaya. Alevilik ve yerellik ü7.e
rinden yapılan vurgularla ilerletilmeye çalışılan bu 
duygusal alan, nihayetinde egemenin diline düşecek 
gibi görünüyor: Nitekim, üniversiteyerektör atanma 
döneminde YÖK ile görüşen kent heyetine, "Tamam 
biz oraya bir Alevi atayabiliriz ·· deniliyor. sanki bütün 

dert bir Alevi'nin rektörlilğüyle bitebilirmiş gibi: ya 
da yine üniversite toplantısında "Burası Dersim 'in 
üniversitesi, siz farkında mısınız?" diye soran halka. bir 
akademik yetkili çıkıp "Eee, AlevilikAraştırma Merkezi 
açtık ya!" diye yanıt verebiliyor. Bu merkez için YÖK 
tarafından uygun görtil en kişi ise. llahiyatçı bir pro
fesör! Belediye. kanalizasyon konusunda uyarıldı
ğında ya da kente yeni imar alanlarının açılmasında
ki rolünün kötü oldugu konusunda dikkati çekildi
ğinde, her belediye gibi bozuluyor. 

Yerelliğin bir kültüre, kültür'ün de kimliğe ve 
hepsinin birden etnisiteye indirgenmesi, neo-libe
ral dönemin, sınıf politikalarının karşısına dikebil
diği en güçlü silahlardan biri. Bir renk. bir doku, hoş 
bir çeşit olarak kalmaya mahkUm edilmek, dahası 
buna razı olmak ise 'kutsal insan' m son çaresi olarak 
sunuluyor. Bütün festival boyunca, s ımf ve gelir po li
tikaları konusunda tek bir laf edilmemesi, Munzur 
için atağa kalkmış olan örgütler de dahil, halkın geçi
Ininin nasıl döneceğini sorgulayan bir tek yapıcı 
önerinin sunulmamış olması. festivalin bal, böcek 
ilzerinden bir Aııadolu festivali havasına dönmesi, 
son derece vahim. Paylaşma politikalarını iyi eleştir
rneyi bilen Marksistlerin ilietme politikalarını da 
şimdi hayata geçirmesi gerekiyor: Tunceli de deseniz 
Dersim de, aynı kültür-kimlik-yerellik ekseninde 
söz söylemeye devam ettikçe, ne göçÜ ne korkuyu yok 
edecek bir kalkış ilretilemez. Dersim'in 10. Festiva
li'ni üretimi arttıracak çalıştaylarla, insan haklarını 
güçlendirecek ortak uygulamalarla. yaşayanlara gelir 
kapısı açacak ve uygulaması hemen yapılacak olan 
ama eşitsizliği körüklemeyecek olan projelerle beze
mezsek. Dersimlinin gazabından korkalım. ~ 

Nozgen 1 @gmoil.com 

DİPNOTI.AR: 

l Halis. Müjgan. "Bir Delinin Hanra Defteri". Sabah, lıttp://ar
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ber, l9 FFFA45AEB1484 B9F3638A884587FE8.html. 

2 Agamhen. Giorgio (200 1) Kutsallnsan, Egemen İktidar ve Çıp

lak Hayat. istanbul: Aynntı. 

3 Yardımcı, Sibel. "1 Mayıs. Egemenlık ve Olağantlstü Hal". Biri

kim. (24 Mayıs 2008). http://www.birikimdergi.sı .com/bıri

kimlmakale.aspx?mid•429 

4 City of Collısion. j arusaleıı:ı and the Principles of Conflict U rba

nisıı:ı . (2006), Birkh~user. Puhl. of Arclıitecture. 

5 Tan. Pelin. (ll Ağustos 2009). http://tanpelin.blogs

pot.com/ search?q· city• of+collision 

6 Diken. Bülent ve Laustsen. Carsten B. (2005) The Cultııre of 

Exception. Sociology Facingthe Camp. Londra: Routledge. 
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Pirtuken zarokan 

Weşarıen Enstttu_ro 

Kwdi J1ıAmedt 

Wcşanxaneya Enstituya 
Kurdi ya Amede 5 pirtlıken 
zarakan çap kir. Zaroken 
kurd di betlaye de dikaı·in 
van bixwinin. Enstituya 
Kurdi ya Amede ku di gel ek 
wari de pirtilkan anıade di

ke u diweşine ve care 5 pirtük bi hev re ji bo ıarokan 
arnade kir. Pi:rtilken çirokan bi nave 'P"ıre u Dik'. 'Pire ü 

Rovi', 'Rovi ü Şer'. 'Gaye Cot' ü 'H erdem Ciwan e' batin 
weşandin ü pirtük xitabi zarokeo di navbera temene 8 ü 
12'an dike. Pirttlkji bo bale zarokanbikişinin bi wene
yan hatine xemilandin 

Osmanlı ve Cu mhu riyet Dö n e minde 

DERS İM 

Cafer Demir 

Umut YG)tncıhk 

Sargan. Qopo ve Çıban 
J...-itaplarıyla da tanıdığımız 
Cafer Demir, son kitabı Os
manlı ııe Cumhuriyet Dane
minde Dersinı'de. Dersim 
tarihini ve dönemin siyasal
sosyal koşullarını ayrıntılı 
bir şekilde ele alıyor. 'Tarih 

bu şekilde arıga çıkarntıp kavranmadan buganu ~·e yanm 
gDrebilmek ve bu kapsarnda toplumsal çıkara dair yeni pro
jeler üretme~· ve gelişttrebilmek olanaklı olmadığı gibi. tari
hi n agı.rmanevi yükü. ve sorumlulugu hep (sırtta) hissedile
cekti.r'' diyen Demir. Dersim gerçekli~ni dönemin ko
şulları içerisinde. bütünlüklü ve ayrıntılı aniatma ama
cını hedefliyor. 

Do tma m 

Rewşen Bedirxan 

Weşan~n.Aresıo. 

Pirtüka "Dotmam- a 
Rewşen Bedirxan bi şiara ku 
Celadet Eli Bedirxan nivi
sandibü dest pe dike le bi 
nivis fı axaftinen Rewşen 
Xanim dom dike. Bi taybeti 

.__ _______ __,J biraninen we yen Kongreya 

li Diji Koledariye a k."U di 1957'an de li Atina-Yewnanis
tane çebü. ji gelek aliyan ve balkeş dixuyin. Bi nivis. bel
ge u fotoyan rupeleld din e diroka me roni dibe. Bi we
şandina ve kitebe di 100 saliya Rewşen Bedirxan de em 
ronakbirek. jinek, hevalek, dayikek. mamostayek, xebat
karek, xatıineke pirreng ku qet jibirkirin heq nekiriye ji 
neı ve nas di kin. 

Kürd i s t an ' ı 

Dü~ lerken 

Carol Prunhuber 

Ave.•ra Ya_ıınlorı 

Kitap. halkı adına barış 
anlaşması yapmakunıuduy

la İran hükümet temsilcileri 
ile görüşen Abdurrahman 
Qasımlo'nun. 1989'da Vi 
yana'da. acımasız bir sui 
kasta kurban gidişini anla

tarak başlıyor. Qasımlo, İran Kürt Devriminin lideriydi. 
Onun dUsturu "lran'a demokrasi. Kürdistao'a özerk
lik"ti. Bu amaçla Ayetullah Humeyni'nin dini rejimine 
karşı on sene boyunca mücadelesini sürdürdü. 

Bu eser, yazarın ilk elden edindigi bilgiler. politik 
belgeler ve konuşmalarla betimlenen gerçek olaylar, 
polis raporları, yayırolanmış materyaller, mektuplar ve 
röportajların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. 

Su r e dar 
Mehmet Çetin 

Sur JWc plıgı 

UNESCO'nun 21 Şubat 
2009'dayayımladığı "Tehli
ke Altındaki Diller Atla
sı''nda, Kırmancki'ye (Dı

mılk:iJZauık:i) de dikkat çe 
kilmişti. Çetin'in Sıın~dar 
adlı Kırmaneki şiir kitabı bu 
tehdit ve yok edişi. estetik 

bir kanııla duyurmaya çalışıyor. Şairin. anadilindeki ilk 
şiir kitabı olan Smidar. Aralık l 983'te Metris Askeri 
Cezaevi 'nde kaldıgı hücre duvarına yazdığı. ~serba ma 
wm..-ıe merdayno nıka''/ "bizim için ölüm vaktidir şim
di- dizesiyle başlıyor. Günlük yaşamda gidereksolgun
laşan dilin yitmek.'te olan sesini duymaya ve şiirle du
}ıırmaya çalışanSuredar; dilin imge cografyasım geniş
letmeye, şiirin olanaklarıyla ayak izlerini belirgin kıl-
maya emek veriyor . 
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