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ULUSLARARASI iLiŞKiLER TARiHi 
(Diplomasi Tarihi) 

• Diplomasi •.. Ürkütücü çağnşımlarla yüklü bir sözcük ••• 
Savaş, komplo, hırsiarın pazarlık masası, ince aldatmacalar, gizli tehditler .•• 

• inançlar, duygular, gelenekler için savaştıklarını sanan milyonlarca insanın 
gerçekte ne için ölüme gönderildiklerinin gizli tarihi... 

• Amarna mektupları diye bilinen tabletlerle başlayıp günümüze kadar süren 
binlerce yıllık bir mücadele tarihi ••• 

• Hayatımıza yön ve biçim vermeye çalışanlar arasındaki örtülü ilişkiler ••• 

• Bu örtülü, gizli, kendine özgü bir dille kurulmuş "yasak bölge"ye 
nasıl girebiliriz? 

= 
trvfUJo: Amu Toun.ı 

JjLUSLARARASI 
ILIŞKiLER TARIHI 

{Diplo iJfltUı T,,.,, 
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YARALI BİLİNÇ 

HAKKI ÖZDAL 

HU.kümetin "Kürt açı.!ımı- diye başlayıp son olarak 
"Mi:Ui birlik ve beraberlik" adıyla vaftiz ettigi süreç, Ha
bur sınır kapısından giriş yapan PKK kadrolarının 
bölge halkı tarafından olağanüstü bir coşkuyla karşı
lanması üzerine 'kesintiye' uğramış gibi görünüyor. 

ıeslim ol pu.sulalan atalım insanlanmıza. Yorgun. kor
kak, nedameı getirmiş eşktyalar olarak, başlanmı.zı eğe
lim ve kimsenin göztlnün içine bak.amadan sartiyelim 

a.ynklanmın me:zmlanmı:w! .. 

25 yıllık bir acının, 25 saat kadar süren bir sevinç 'N eden kutluyorsıın' diye sorulmaz 

karşısında yeniden bir şantaj sopası olarak savnıldu- 'Barış· dünyanın her yerinde ve her durumda 
ğu ve hakikatli bir banşa gerçekte kimin hazır olma- 'kutlanan' bir şeydir. 

dıgı.oı gösteren bi.r dürneo kırma... En azılı düşmanlar, birbirinin canına kanına en 
Hayırsız bir babanın, iyi niyetle eve döndükleri acımasız yöntemle·rJe kast etmiş olanlar bile -hatta 

gün oğullannı ve kızlarını yeniden kendi problemli belki de en çok onlar- artık silah sılanayacak olma-
otoritesine biat etmeye zorlaması gibi bir güç/güç- nın (böyle bir olasılığın da) coşkusunu yaşarlar. 
süzlük hezeyanı... Bunca Birlikte ya da ayn ama 
acıya mal olmuş olmasına banş kutlanacak bir şey-
rağmen "görmezden gel- dir ... Bir ihtimalken bile. 
me" hastalığının geçmedi Çocuktan önce gebeli-
ğini ve kolay geçmeyeceğini ğin kutlanması, sevinçle 
gösteren bir · ateşlenme' ve karşılanması gibi ... 
'kusma' nöbeti... Tasadan kurtulmak. 

Banş. onu gerçekten hastalıktan iyileşrnek gur-
arayanlann olanca berrak- betten dönmek. sevgiliye 

lığıyla görebildiği bir yerde ~~~-----:;::====~~~~~!.. kavuşmak ve hanşmak 
dururken, arkasına onlarca ;: kutlanır ... 
yıldır savaşın faturasının Bunlar için insanlara 

bir bölümünü ödemeye [=~===========::::::::::::::::::::::::: "neden kuılu.yorsun ~ diye 
mahküm edilmiş ve sürekli sorulmaz, -neden kutlamı-
düşmanlık ttreten. onu diri yorsun~ diye sonılur ... 

tutan bir dilin basıncıyla Biz de öyle yapmalıyız 
doldurulmuş insanların ve bu kötü savaşın bir şe-
~ haklı tepki"lerini alan bu kildemağdur ettigi batıda-
gönülsüzler koalisyonu ta- ki tüm insaııları:n.. şehit ya-
raiından bir "lütuf' haline kınlanndan askerlere ka-
getiriliyor. dar herkesin, neden sava-

Şöyle bir 'banş' hali hayal ediyor olmalılar: şm bitmesi ihtimaline karşı bir ümit, neşeli bir ümiı 
Lütfen bağtşlayın bizi. yanlı.şlanmın affedin ve ca- göstermediğini sormalı:yız ... 

hilliğımize acıyı n. Bir avuç çapulcu olarak çıkıı.gımı.zyol 
da. şimdi birlroç bın avuç azılı katiL haZine geldik ve sizi 
de bunca zaman ıığroştırdık. Kapılan açın da sessizce 
içeri swı.şalım. Bize hasret kalmış ana babalanmı.z sevinç 
çığlıklanm i.çeri doğru atsınl.ar. Yanmı.ş l«Jyierimizin 
lcü.Uerinden kendimize saklambaç odalan yapalım. Pan
zerterin arka.sırıOO siirü.klenerek değil de yürüyerek geldi 
gimize şukredelim ve lütuf sancağmınn gölgesinde piş -
manlık ayinleri dü.zenleyelim. GalLer, karanfiller değil. 

Barışın tırnak ucu görününce ... 

Aslında gerçek bir barış. henüz yalnızca bir ihti

mal olarak duruyorken ve son derece hassas bir kız
gın demirin üstünde yürüyerek ona erişmek zorun
luyken ortaya çıkan bu ~ tuhafiık"; yani savaştan kur
tulacak taraflardan birinin bu durumdan boşout ol
maması ve hoşnut olanlara lepki göstermesi, bu sava
şın motivasyonuyla da ilgili bir refleks. Bir görmez-
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den gelme halinin vardıgı son ve acıklı nokta. 
İşin en başında 'öir avuç çapulcu" diyerek ya da 

türlü isimlerle bir "asayiş" sorununa indirgeyerek; 
sonra ''o ra "da olup biten hiçb ir şeyi "bura "ya ak

settirmeyerek; 
her ne olursa olsun bir "çatışma" dayani karşılık

lı ateş edilen bir durumda ölmüş gençlerden birini 
resmi törenler ve nutuklarla defnederken "ötekileri" 
oracık:ta kazılmış çukurlara atıp ailelerine bile gös
term.eyerek; 

sorunu "sanki öyle bir şey yokmuş gibi" görmez
den gelerek ya da gerçek boyutlarıyla bilmeyerek ya
şayan "bura"daki insanlara bir damla olsun hakikat 
vermek isteyen "ora"nın ve "bura"nın aydınlarını 
toprağınaltma ya da ondan çok farklı olmayan hapis
Iere göndererek 

kendiliğinden silahlanmış "eşkıyaların" karşısı

na, devlet eliyle ve çogunlukla zorla silahlanmış ko-

'öiz yapmadık" demenin bir kanıt olarak kabul edil
mesine ·· alışmış" olarak; 

ve şimdi burada saymalda bitmeyecek kadar tek 
! yanlılık ve haksızlığın üstünü bir ucuz milliyetçilik 

şalıyla örtüp, eğitimsiz, yoksul ve çaresiz bırakılmış 
Türk gençlerinin öfkesini arsızca kullanarak. onları 
hem ucuz savaş mühimmatı hem de her an sokakları 
terörize edebilecek bir şantaj sopası olarak yedekle
yip suistimal ederek gürdürülmüş bir fiziki ve psiko
lojik savaşın yaraladığı bilinçler kabul etmiyor şimdi 
barış gösterilerini. 

Gerçek anlamda hiçbir savaşın kazanılamayacagı 

nı bilmeyen ve zaten savaş boyunca akla gelecek her 
yolla "ezici bir zafer"in dilini kullanıp düşünü kuran 
bir kavga atmosferinin yarattıgı fanatizm, sanki yete
rince örselememiş, "hakkından yeterince gelmemiş" 
gibi, bir damla huzur ihtimali karşısında coşkuya ka
pılan insanların, "kendi insanlarının" sevincini te-

BABA BABA YAŞASI/n 
BAR/Ş OLACAK KÜÇÜK ABfM 

POLiSE t>AŞ AiTlGI iÇiW 
GiRl>iGi HAPiSTUt ÇlKACAK 

BÜYÜK ABfM l>AGl>AW illfCfK 
ÇOK SfViiiÇLiYiM. .. 

SfViiiMf SUS! 
rör kalemine yazıyorlar. 

Onları yalnızca ''karde

şim her şqiniz yerinde". 

"cumhurbaşkanı bile oluyor

sunuz··. "etle tırnak gibiyiz", 

''dı.ş gaçler bizi birbirimize 

düşürüyor" gibi savaş teren
nümleriyle hatırlayan ve 
sevinçlerine bile şüpheyle. 

hatta daha da ilerisi. tiksin
tiyle bakan bir zihniyet ba 
rışa hazır mıdır? 

SÜRıC i PROVAI<f 
fl>fCEJ(Si/1. 

"'"'~~,.. ....... 

o __ 7 _____ _ 

Halilİncesu 

rucuları sürüp, bir toplumu bir kez daha böl erek; 
en ufak bir hak taleb ini, hukuk arayışını, türkül e

ri, zılgıtlan , baba yadigarı isimleri, ana yadigarı mo
tifve renkleri, ~eşik"tekini, "beşik"tekini bölucü ilan 
ederek ve bu çılgın histeriyi, tuzluklardan trafik ışık
Iarına kadar eşsiz bir fantezi dünyasında "bölücü ha
yaleti avcı lı ğı" için gezdirerek; 

gurbette ya da kendi topraklannda kendi ucuz 
emekleriyle kaldırdıkları hasadın yiyecekleri yerine 
bok yedirilen ve "her an yeniden bok yedirmeye va 
racak bir pervasızlıgın" gölgesi altında yaşamaya zor -
!anmış insanlardan sürekli kuşkulanarak; 

bunların kentlere sürülmüş, kaçmış. sığınmış 
olanlarını, en yoksul evlerde devletin yalnızca poli 
siyle tanıştırarak; 

çocuklarının kafasını dipçikle. karnını havan 
merm.isiyle parçalayıp. sonra hiç hesap vermemeye. 
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Kutlanmayan. uğruna 

havai fişekler ve sevinç 
konfetileri atılmayan bir 
barış olabilir mi? 

~Bu taraf'ta 25 yıl boyunca halının altına süpürül
müş savaşın sonunu da yok mu sayacagız? Son çeyrek 
yüzyılımız, bu devlet için kadim bir görmezden gelme 
saplantısından kaynaklanmıyor mu zaten? Barışın 
tırnak ucunu görünce sokaklara dökülen yüzbinlerce 
Kürt'ün Turider veya savaşın ~öbür taraf'ı hakkında 

bir tek kötü söz söyledigini duyan olmuş mu? 

Anlaşılıyor ki Türk toplumunun bilincindeki sa
vaş yarası iyileştirilmeli ... 

Savaşın bir futbol maçı olmadığı. barışa sevinme
nin ötekini hor gören bir ~zafer geçidi" anlamına 
gelmedi.ği anlaşılmalı ... 

Yoksa gerillalar aslında bir yöre giysisi olan haki 
formalarıyla da gelseler. Diyarbakır Cezaevi'nde dip
çik ve can zoruyla giydirilen "tektip" elbiseleri e de 
barış olamayacak ... O 
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BARIŞ AVŞAR 

16 Kasım 2000'de sürgünde yitirdigirniz Ahmet Kaya ya ... 

... Dağlarda ta/an olur mu 

Do~ta hiç yoları 

Olürsem du yarı olur mn 
Şufelegin işine bak ... 
Dedi Jehat ... Arkadaşlarına gtilUmsüyordu. Ah

met abisi gıbi son mısradaki ""Şu ~yu uzatarak söyler

ken yüzüne yayılıvermişti gülüı;;ü ... Ah ula n be Ahmet 
ahi ah~ 

Birileri seslendi onlara sonra, '"Gençler bir gelin 
bakalım buraya ... " mı dediler acaba? 

Ya da. '"Gelin lan bakayım buraya ... ·· mı? Yoksa. 

':Alo beyler. az buraya bakın bakalım ... " mı? Bilmiyo
ruz. Ama seslendiler işte ... "Yunus polisler'" ... Üç yu 

nus polisi ... Şehrin insan dalgalan arasında belirive 
ren "yunuslar·· ... Denizin dalgaları arasında görunüp 
kaybolanlar gibi anılsınlar diye konmuştu herhalde 

bu motosikletli polislerin isinıleri . Arna denizdekile 
rin hep gülümser yüzleri yoktu karşuannda 15 yaşın

dakiJehat Kaplan ve arkadaşlarının. Ne düşündükle

rini belli etmeyen. donuk.yüzlerdi. Ve ilk soru geldi: 
O şarkıyı söyleyen kirndi biraz önce? 
Jehat. "Ben.dim'" dedi. Bir soru daha: 

Şarkı)• tekrar söyler mi..sin? 
Azarlanınayı bekleyen Jehat şaşırdı önce. Ulan 

yoksa ... Polis de olsa insan, seviyordur Alırnet Kaya'yı 
o da ne olacak. .. Ölçüp biçme Jehat. naılanma, ne de 
güzel söyluvorsun demek ki bak istek geldi! Başladı: 

Şu. dağdaki gezen e bak 
Gt:Jzlerinin rengine bak 
Mal'i gözler kan kan olmuş 
Şu feleb'rin işine bak ... 
Bitti bir kez daha, "'Mavi' nin Türküsü'" ... Polis 

sordu: 
Bunu kim söylüyor? 
Yuh. bu da bilinmez mi be! 
E. Ahmet Kaya ... 
"Külttt~" ... Ya da "kırttt:·· ... "KarttttC belki! Belki 

de "'Kürtlttt!" 

Kürdtin bir )'tunrukla kırılan burnundan hangi 
ses çıkarsa o ses işte! 

Sonra yuınrugun sebebi açıklandı: 
"Istanbul "un kurtuluş gününde bu şarkı söylenir mi?" 
O gün 6 Ekim 2009'du ... 

Kurtuluş Savaşı' nın muzaffer ordusu, emperyalist 
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şört giydikleri için. orası "çok 
acayip milliyetçi" bir yer olduğu 
için ... Minibüste Kürtçe konu
şan adamı on dakika dövüyor

lar! Böyle adamların yetiştire

ceği çocuklar yarın öğretmen, 
doktor, polis olarak Diyarba
kır'a, Urfa'ya, Ağrı'ya gittikle

rinde neler olacak acaba? 
Ya da işte Yozgat'ta, toprak

ta çalışmaya gelmiş 200 Kür
dün çadıriarına baskın verili
yor: 'Yakanz sizi!", "Keseriz si

ri!". "Bumunuzu. kolunuzu. ka

fanızı kırunz! ~ 

işgal kuvvetlerinin çekip gittiği 
isuı.nbul'a 6 Ekim I923'te, 

sevgi gösterileri arasmda ve 
tam 83 yıl önce o gün girmiş

lerdi. Düşman iki gün önce çe
kilip gittigi için şehrin kurta
rılması sırasında kan dökül
memişti. Peki acaba 83 yıl önce 
şehir kurtarılırken akmayan 
kan mıydı. 15 yaşındaki Je
hat'ın burnundan sızan şu an? 
83 yıldır şehrin bir kuytusunda 
gizlenip kalmış düşman, bulu
nup ceı.alandınlmış mı oluyor

du böylece? Yoksa 83 yıl önce 
kanamaya başlayan bir yaradan 
akan kanın devamı mıydı bu? 
Dışarıdan gelen düşmanı ko 

Jehat Kaplan 

Evet belki belirli yerlerle sı 

nırlı görünüyor bu olaylar. 
"manferit" diyenler de vardır! 

valarken içeride düşmanlar/düşmanlıklar yaralılarak 
akıtılan kanların ... 

J e hat 'ın burnıınu kıranlar sonra yine "degişti M ler. 

Peçete verdiler kanı silsin diye. "Git, bum un incinmiş. 
dinlen biraz .. dediler. .. 

Bunları yaparhn, söylerken ne düşünmilşlerdi 
acaba? 

"Başımıza bela olo.cak şimdi, def edelim gitsin en iJi-
... '? 

sı mı . 

~Bak yine güctlmii. kontroL edemedim, kınldı galiba 

burnu. iş uzamadan atalım şunu başımızdan" mı? 

"Hay eLimin ayarını ... ŞunLarı savuşturup kaybola

lım ortalıktan" mı? 

Jehat. işte burnu böylece eline verilerek yoUandı 
Bahçelievler Sadri Alışık Parkı 'na doğru ... 

Ahmet abisinin kırık kalbi elinde Paris'e yollan
masımn üzerinden 1 O yıl ve 4 ay geçmişti ... 

••• 
Bunlar yaşanmadan üç gün önce. ülkemizin baş

bakanı partisinin olağan kongresinde "olagan dışı" 
sözler etmişti: "Hoşça kalıki gözilm diyen Ahmet Ka

ya 'ya ııefagiJstenneyen TiirkiJ·e'nin şa.rkılan eksik kahr. ·· 
Peki o zaman]ehat'ın burnunu kurtuluş günü şe

refine kıran polis, en üst amiri olan başbakana mu
halefet mi ediyordu acaba? Yoksa çok fena bir kum

pas mı dönüyordu? 
Hayır, sadece şunu söylemek gerekiyordu: Bu tilkc

de eline silah alıp dağa çıkmış her KUrdün hesabı. eli
ne silah almamış. dağa çıkmamış, aksine en büyükle
rinden başlayarak şehirlere gelmiş yerleşmiş Kürtler
den soruluyor yıllardır. Sakarya'da neredeyse her ay, 
"Kürt yakalayıp dövme·· günleri düzenleniyor! Kürtçe 
konuştukları için, Ahmet Kaya resminin bulunduğu ti-
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Ancak işte Ahmet Kaya. bu "mü.nlerit" durumların na 
sıl birer çıkmaz lekcyc dönüşerek insanların, toplu

mun. ülkenin alnına yapıştıgını hatırlattıgı için önemli 
bugün yine ... Nasıl bir ayıp nu? Biz bugünABD ile. ya
salarıyla. vatandaşlık bilinciyle nasıl alay edebiliyoruz 
hala? Obama başkan olsa bile ... Daha 50-60 sene önce 
siyahlan kanunla otobüsün arkasına yollayan ülke degil 
mi o? O kadar işte! isterse şimdiye kadarki tüm ABD 
başkanlarının aslında siyah olduğu, her gün pudralanıp 
pudralamp halkın önüne çıktıklan açıklansın! O kara 
leke silinir mi? 

Bu ülkede Kürtleri, her yaştan. her cinsten, her 
meslekten Kürtleri. böyle kırıp döktükçe çıkmaz bir 
lekeyi yapıştınyorlar üstümüze. Aslında başbakan da 
dahil bütün devlet Jehat'ın bumunu kıran polisi ve 
benzerlerini görevden de alsa, Kürtlere linç düzenle
yenler-düzenlemeye çalışanlar kollarından tutulup 

içeriye de atılsa, hala ve yine de çocuklan öldürenler 
ce7.alandırılsa da düzeltilemeyecek bir sorunumuz 

var cümleten: Halk denilen devin kimi hücrelerini 
yiyip bitiren bir ayrımcılık-ırkçılık- linççilik! Soru 

nu yaratanların bile kontrol ederneyeceği bir ölümcül 
hastalık. Çunl...i.ı halkı kanunlarla, emirlerle, operas 

yonlarla birbirine kırdırabBirsiniz ama bunun tersi
ni bu araçlarla yapama7.stnız. Ve Sakarya'da. Yoz 

gat'ta. istanbul· da. herhangi bir yerde büyük biryıkı 
ma dönüşürse bu hastalık, o kara leke çıkmaz ülkemi
ıin üstünden. 

••• 
Tüm bunların başlangıcıymış aslında Ahmet Ka

ya' nın yaşadıkları... Magazin Gazetecileri Derne
gi'nin Ödül Töreni'nde ve üstelik canlı yayında ... Bil
medigi. ana dilinde şarkı söylemek istedigi için bir 
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toplu cinnetin içinde ku!;iatılanAhmet Kaya .. . Bir kez 
daha hatırlayalım o gecenin yaratıcılarını: Tunca 
Yöndcr, Şenay Düdek, Serdar Ortaç. Reha Muhtar, 
Ayna grubu, Ercan Saatçi. Erdal Acar ... Hiç sürpri7. 
yok! Serdar Ortaç sonradan defalarca Ahmet Kaya 'yı 
çok sevdiğini söylese de. Rcha Muhtar ortalığı yatış
tırmak için salıneye çıktığını ve ~Memleketim " şarkı 

sını başiattığını anlatsa da ... Surpriz yok! O gece Ah 
nıer Kaya'ya ve eşi Gülten Kaya'yayağdırılan çatal bı
çaga karşı duran iki "ünlü" var orada sadece: Mehmet 
Aslantugve Savaş Ay ... 

Bir de diger katılımcı 

lar: İbrahim Tatlıses .. . 
Malısun KırmızıgüL Aj
da Pekkan ... Kadir İna 
nır .. . Edip Akhayram . .. 
Mustafa Topaloglu ... Öz
can Deniz ... 10. Yıl Marşı 
korosu bunlar... 1 O yıl 
önceki ... Kumar meraklı

sı "Uzaylt Mustafa- beyi 
kendi aleminde bıraka

cak olursak eğer, bugün 
bu isimler hatırianınca 
tekrar. hepsi sürpriz! Ya
rısı Kürt zaten! 

Onlar bugün Kürtçe 
şarkıları coşkuyla söylü
yorlar konserlerinde ve 
Kürt sorununu ele alan 
film bile çekerek iyi şey
ler yapmaya çalışıyorlar 
kendi bildiklerince! 

Ajda Pekkan·ı daha 
yeni gördük, Kürt l?arkıcı 
Ay nur Dogan 'la şarkı söy
lerken ... 

Edip .ı\kbayram. ken 
disi de benzer bir operas
yonla, "PKK konserlennde şarkı sayiediği irın" köşeye 
sıkıştırılmaya çalışunuştı birkaç }ll önce ve. "Çıkar 
şarkımı so.rlerim. gerısi beni ilgılendimıez. .. deyivcrmiş. 

adına Cumhuriyet mitingleri denilen F.rgenckoncu 
a)inlerin sahnelerinde almıştı soluğu .. . 

Kadir İnanır ... Geçen ay yapılan 46. AntalyaAltın 
Portakal Film Festivali'nde 40. Sanat Yılı nedeniyle 
bir ödül aldı o da. Ödül nedeniyle bir toplantı düzen
lenmişti. Ve bir soru sanıldu kendisine: Acaba festi
valde bu yıl ilk kez Kürtçe filmierin gösterilmesi hak
kında ne düşünüyordu? Cevabı Şö)leydi: "'Bendoi(Uda 
çok film çektim. Feodal dıizenin alıında ezilın~ş halkın 

özgurlılgünü işledik. Hatırlaymız. 'Kaıırcılar' filmi. El
bette ki bu topraklarda yan yana yaşadığımız tüm diller. 
yan yana yan.şsın. 

Hiç kimse başkalarından sorumlu değildir. Hiç 
kimse bir tek gece yüzünden hayatı boyu suçlanma
malı belki. Ama Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ko
nuştuğu zaman hep çok sen konuşuyor bugün hala. 
Kendisine yaşatıla nlarla katılaştırılmış kalbini koyu
veriyor orta yere haklı olarak. Ve o gece orada o linci 
gerçekleştirenlerin kendisinden özür dilernesinin bir 
anlamı olmadıgını, çUnküAhmet Kaya'nın asla sadece 

kendisine ait olmadıguu. 
onu seven milyonlarca in
sana ait oldugunu söylü
yor ısrarla . 

Hiç kimse başkasın
dan sorumlu değildir de
nebilir. Hele de sanatçıy
sanız, daha da rahatsınıı
dır başkasına karşı! 

Fakat herkes içinde 
yaşadıgı topluma karşı 

sorumludur. Hele de sa
natçıysanıı! 

O gece Ahmet Kaya "ya 
karşı bir sorumluluk his
setmeyenler bugun çok 
pişman/üzgün/mahcup 

olabilirler. Olmayanlar 
da vardır belki. Ancak 
olanlar için şu yukarıda 
sö7tinU ettiğimiz, kanun
la. emirle ıyilcştirileme
yecek hastalıga karşı bir 
şeyler yapma zamanıdır 
şimdi! Sadece orada bu
lunanlar için değil. orada 
bülunınayan ama bulun
duğu yerden Kaya'nın 

linç edilmesine ses çıkarmayanlar için de ... Çünk"ti 
16 Kasım 2000'de Paris'te karısımn ve kızının kuca
gı.ndan uçup giden adam. bu Ulkeye bır şeyi yeniden 
ve unututmayacak şekilde gösterdi: Şarkılar yasalar
dan daha guçlüdür~ 

Yeter ki utangaçlık etmeden. peşini bırakmadan. 
birlikte ve ytıksek sesle söyleyin! Şu yıkıcılığa karşı . 

banş ve kardeşlik şarkıları ... AKP' nin açılımı için 
değil. halkın buna çok ihtiyacı oldugu için ... 

Söyleyin ki. 
"'o angııneşli guıelgilnlere inanan 
Afutlu bir Yusufcuk havalansın ... ~ 
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M uzika kur di ii pirçandi 
--------

V E o ,\T y ı L o ı R n. ı 

Di ve nivlsc de ez dixwaıinı tecrubeycn .xwe yen 

min diprojeya 'Kardı>ş Turkulcr· de bi dest xistiyı> bi 

we re parve bikim. Le hele agahiyen k'U eze li ser b ise · 

k:inim ne akademik in, daxwaza min e" e ku cı. çend 

pirsan dencim ho le ü em bi hev re li ser van mijaran 

minaqeşe bikin. Ewil: di ve em çarçoveya nerincn xwc 

di yar bilin da ku pirçandi u rengini ya xwc bi \?ewaıe

ke rast ı.i ıelal binirxinin. 

Beri her tiştı; ji bo ner!neke rengin dive xeriteya 

çandi ya waren me were arnade kirin. Le mi.xahin. li 

Ti rkiyeye li ser ve mijare bi a" ay eki pirçandi nehati

ye sekinin. Rexisıinen kurdan ji di vi wari dekaren 

sistematik ü dudirej nedomandine. Berhevkirina 

dans ü muıika geleri, berhavkirina xebaten diroka 

dc\ki ü wejeya devki bi awayeki bclawela ı1 be nizanı 

berdewam büne. 
Niha: li gor ve nerinc; erne li 

ser çe nd mijaran bisekinin: 
- Dive xebaten me ne di si

noren siyasi. di sinaren çandi 

de bidomin. Bi rasti jl. beri qir· 

na nete\\edewletan waren me li 
gor ve hişmendiye hatibf.ın bi

navkirin. Weki minak: herema 

Serhede. hercma Botane ... Ge

lo bi pediviyeke çawa cw herem 

wisa hatine binavkirin: Ji her ku 

devok. muz ik ü folkloren gund ü 

bajaren van heremen ku bi na

veki hatibün besihandin hev

pişk in. 
Minakek din em bidin: Dı 

navbera Diyarbekir. Elez1z, Me

leti ü Sewase de ji aliye şewazen 
muzike. xetck an ji hewzeyek bi 

nave 'incesaz'e te zanin. 
- Bin av kirinen et niki yan ji 

oli -minak. Rojhilata Navin 

w are m isilmaniye ye yan ji ware 

erehan e- ji nerinen me teng 
di kin ü dişibinin hev ... Ji her 

k'U li Mezopotamyaye; gclek ne~ 

tewe ü ol bi hev re dijin. 
- Ji aliye din; li ve erdnigari

ya çandi k'U em behs dikin: dive 

li ser tevgeren koçberiye. tev

geren desthilatdaran ü tevgeren 
li ser jiyana miroven hereıne 

tesir kirine lekolin were kirin. 

Minak: beri erişen Ya .... -u:r. Sultan 

Selim herema Dersime ü 

herem~n ku elewi le dijiyan di 

bin serdestiya sefewiyan de 
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bem. Ji her Inı li ve hen!mt> bi pirani elcwi dijiyan, 

gele ve herem~ bi İra ne re tekili danibfı. Piştre asma

niyan ew war dagir kir ii gelek ıordari kir. Çi ma em 

van biiyeren diroki dinirxinin? Arınanca me ew e ku 

em fem hikin. gelo tekiliya elewiyen Dersime u ehli 

beqen ku li Iran e dijin heyeyan na. Ji her ku, meqam 

ü ritmen ehli-heqan ü elewiyen Dersime ii Meraşe 

carinan dişibın hev. 

Hozanen gerok il muzi'k 

Ji her ve yeke: ne mimkun e ku Meıı·a -Botan k.'ll 

gelek çand u ol he bUna xwe bi awayeld hibritik dido 

m inin bi naven ye k etni.ki yan ji ye k-oli weri o binav

kirin. 

- ]i bo tekiliyen çan di tesira (erka) hozanen gerok 

ji geleki giring e. Ji her ku ev hoıan li gel ek hereman 

digerin ii carinan muzik fı wejeya heremen biyani t:i

ninheremenxwe: ve danehe\e li gor xwe şirove dikin 

u bi şewaıeke nu tevli çanda xwe dikin. .. ,.. 
Bele: niha eme li gor ve çarçoweye li ser çend 

hereman hisekini n: 

Ne mimkun e ku li Meıra-Botan kurd ji di bin 

tesira çanden derdoraxwe de nemlnin. 

Kurdan ji bi gelek gelen din re jiyanekc hevpişk 

ava kirine. }i bo baş were fehmkirin, erne hi n eki li ser 

sistema eşiran bi se kinin: Di nav konfederasyona eşi

ran de eşiren ne kurd ji hene- weki minak. here li 

Hekariye eşiren nastiiriyan ku ji neteweya Asilriyan 

ten ji cih digirtin. 

J i xeyni ve: Li Hekariye kurd u nastiiri dawetan bi 

hev re piroz dikinn. !\e xeribe govend ü muüken hev 

du biin ... Cil ü hergen wan ji weki hev bfın. te ne li ser 

nastüriyan peri (konik) hcbun. Di ve rewşe de: ne 

mimkün e ku di navbera ritrn ü meqamen Inırdan u 

nasturiyan de tekiliyek çenebe. Kurd di cejnen giring 

de diçün seredana nasturiyan, nasturi ji diçf.ın serda

na kurdan. Em dikari n bej in: ji aliye mcqarn, ritrn. ii 

şewaza vokale. cudahiya muzika Hekari ya di nava 

muı.ika kurdan de ji we tekiliya çandi ya bi nasturiyan 

re te ... Biraybeti forma şeşbendi teneli Hekariye te 

d1tin ii miroven nastu rt ji ve form e bi kar tinin. Li gel 
ve; Yermeni ji li ve hererne jiyane. Kem be ji. iro em 

dikarin higih'ijin stranen nasturiyan le mixabin şopa 

çandayermeni)anli Hekariye qet nernayc. 

Li hererne meqamen oll 

Em dikarin pirçandiya Hekariye bi awayeki gişti 

wisa binirxinin: Çanda vi wari ü herema Bolane ban

dor li hev kiriye fı gelek stranen hevpişk çebüne. Li 

1 jer başiir- li herema Behdinan ji çandeke hevpişk 

te ınıya kirin ü şeweyen van her du hereman dişibin 

hcv. Ligel ve şewe u muziken Uludere'ye gelek cuda 

ne. Li gor agahiyan. gelen vi wari ji Iran ı1 Baştır koç

her hı1ne fi hatine vir. 

Wexta ku me li Hckariye stı·an berhev dikirin. me 

dit ku gelek dengbejen vi wari ji xeyni denghejiye ha

fiziye ji dikin. Şewazen wan en strandina ayetan tesir 

U şh\azen strandina stranen geleri kiriye. Di bin 

tesira meqamen Qurane de ji ma ne. Em dikari n bejin 

ku ew meqam bi erehan -1-.-u ola İslame anine ve 

hereme- gihiştine ve dere. Ev bandor li heremaSert 

a Bedlise ji te xuyak'irin. bi taybeti ji dinava stranen 

o li de ... 

Li ve hererne tevgeren teriqetan ı1 ji her ve yeke ji 

muziken mistikgeleb:urt in. Teriqetan dikaribun bi 

hesani di nava rniroven vi w ari de ola xwe bel av b iki

ra. Ji her ku cv herem ciheki ewle bü ü ji bandora hi 

kumeta n ji dür bı1. Bere danı1stendina di navbera vt> 

hererne fi İran Cı Iraq e de ge lo çawa diqewimi ii ve tev-

1 gere bandorek çawa li muziken ve hererne dikir... 

Dive lekolin were kirin. 

H ün ji dizanin. medreseyen hererne ji bo peşketi

na çand fı zimane kurdan rexistinen heri giring bün. 

Ji xeyni zimane farisi u ercbi, perwerdeya zimane 

kurdi ji li van medreseyan batibii dayin. Berhemen 

helbestvanen kurd en weki Melaye Ciziri. Ehmede 

Xanl. Feqiye Teyran hatihün xwendin. Dersen ' tüa

vefe hatilitın dayio ku şagirt meqamen Qurane hin 

bibin. Li gor çavkaniyan helhestvanc navdar e kurdan 

Feqiyc Teyran di bin tesira wejeya i ra ne de maye. bi 

taybeti ji di bin bandora Feriuddin Atar de. Hel

hesten Feqiye Teyran di nav ezidiyan de hi awayeld 

devki te zanin. 

Li gel ve yeke: beri avabüna sinoren siyasi. xelken 

ve hererne ji bo dan üstandine yan ji ji bo tenduristiye 

diçun bajare Urmiye yan ji Misfıle .b..-u ev bajar ji W an 
1 ii bajaren din ncziktir hfın. Loma, dive tekiliyen bı 

İra ne re yen di wi wcxti de werin kolandin. 

Ri bab çi ma ten e li herima Merdine he) e 

Li Hekari ii li parçeyek W ane, du eşir gelek xurt 

in. Pinyanişi ü Ertüşi. Eşira Pinyanişi hinekl ji Ertu

~iyan rnuhefazakartir e. Di dawaten wan de tene 

dengen insanan te bikarantn u govend te gerandin. 

U. di dawaten Ertüşiyan de dahol ü zirne ji cihe x'\'e 

digirin. Kesen ku li van enstrumanan dixin mitrib in 

ii pirani ji herema Botane tene vir. Ew ji neteweya 

Qereçiyan (Romanan) ten ii Qereçi bi Paşayan - li 

hercma Yerrneniyan w;sa te binavkirin- re rnerivcn 
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h ev in. Ew gel dl nav kurdan de asimtle büne iı hi kur 
di diaxivin. W an zirnan iı muziken ::\:we mina Qereçı
yan neparastine. U em nizani n ku w an tesirek çawa li 
ınuzika kurdi kiriye. ev ji dive were koland in. 

Mitriben Botan -bi taybeti li Merdine- li rihabe 
dixin. Çiına rihah teneli ve hererne ji ali mitrihan ve 
te bikaranin? Ev enstruman di muzika osmaniyan de 
jt b eye? Ev ji pirsek e ... 

Digel ve: li van hereman li Radyoya Yer1wane ji te 
guhdarkirin. Di repertiıwara ve radyoye de şewaza 
Serhede xwedi cihekı giring e. Em dikarin bej in ku bi 
saya van radyoyan (Yeriwan, Bexda) dl nava kurdan 
de repertiıwareke hevpişk ava büye. 

Dengbejen Hekariye jl digel repertiıwaren xwe 
repertiıwara Serhade ji ve radyoye yan ji bi tekiliyen 
bi bajare W anerehin bune. 

Radyoya Bexdaye ji xizmet daye pirçandiye. Celek 
stranbej iı dengbejen k."Urdan pirani ji her sedemen 
siyasi koç kirine Başiır ü beşdan bemarneye n Radyo
ya Bexdaye bune. Enstrumantasyona van stranen 
kurdl ku di ve radyoyc de te lex.istin di bin bandora 
Muzika Erebi de ye. Amuren tenebi karanin 'incesaı: 

in. weki keman. iıd iı timpilke (darhiqe). Sounda wan 
a Rojhilata Navin e le yen ku icra d iki n karakterıs
tiken (taybetmendiyen) muzika kurdanji dizanin. 

Li vir ez dixwazim li ser mijareke din bisekinim: 
Peyva 'Muzika Ere bi' ku em bi kartinin ji bi pirsgirek 

e. Ji bo gel ek insanarı Rojbilata .Navin tene ware ere
han te hesihandin. Ji ber ku gelekinsan di bin tesira 
oryantalizme de ne. 1 i Rojbilata N avin ji xeyni islame 
gel ek ol en din ji henc. ji xeyni ereban: asuri. yerıne
ni. cihiı. nusayri. .. hwd. 

Di nav kurdan de şewaza 'İnceııaz'e 

Şewaza 'İncesaz'e ku şewazeke bajari ye -li ba
jaren Harput-Eleziz-.Diyarbekir. Meleti, Sewas Cı 

Rihaye ji xuya dibe Q ev xet bi nave 'Xeta İncesaze' te 
bikaranin. Derdora van bajaran here j i kozmopoli1 bU 
-suryani, yermen'l, t irk. kurd- pirani ligund u zoza 
nan-, mamuren osmaniyan hemıl bi hev re dijiyan. 
Bajaribun li wan derangeleki kevnar e. Bi Stenbole re 
ji tekiliyen çandi ü rewşenbiriye xurt bün. mamüren 
osmani diçı1n ü dihatin ... Van mamı1ran bi dewle
menden V'i w ari re li gor ıewqen xwe şahi çedikirin ... 

Li gel ve yeke, sedsala beri ve nifı1sa Rümiyan ji 
zehfbıl. Cihu hehfın. Ji ho batina kemaneya ve erdni
gariye gelek spek"Ulasyon hene. Hinek dibejin RUmi 
yan ani ye, hinek ji idiadikin ku cihiıyan ani ye ... Bel
kı ji ereban ... Li Dersime jt klarnet gelek te bikara

nın. Bere li Dersime klarnetjenen Yermeni gelek 
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navdar bu ne. Ji bili ve, hinek kevneşopiyen elewiyen 
vi wad Q ermeniyen xiristiyan ji dişibin hev. W eki 

minak Elew:ıyen Dersime ji şahiya sersale re dihejin 
'gagan'. Ermeni ji şahiya sersale çe dikin. nave we şa
hi ye ji · gaxant' e. Ji bill ve; dive Yermeniyen veşarti ji 
neyen jibirkirin. 

Li Dersime. elewitl dinava zaıa. kurmanc O tirkan 
de biıye sedema gelek tekiliyan. Zaza fı kurmanc di 
bin handora edehiyeta elewiyen tirkil faris de ji ma 
ne. Weki minak; Şah Hatayı: seroke Safewiyan hı1 ı1 
Dersim di bin deste wi de bu. bi xwe ji ji şai.ren elew'i
yan bü-

Çawa ku, erebi büye zimane İslame, tirki ji li 

Dersim. Mereş iı Sewase di nav muziken elewiyan de 
geleki hatiye bikaranin. (Bru.nessen). Ji Bili ve, belki 
nezaniya nivisandina zazalô fı kurmanci ji ali ' pir'an 
(dede) ji blıye sedema ve rewşe ... Em nabejin qet ni
visen zazaki ü kurmanci tune b üye; le geleki kem in. 

Ji ali forma muıike ve ji belki tesir çehfıne. W eki 
minak. ri tma 918 di muzika ne o ll ya 1..aı.a ı1 kw·man
can de xuya nabe .. . Le liDersimebi taybeti di gelek 
beyten (deyiş) zazaki de ev rltın te bikaranin. Di nav 
tirkan de ji ev ritm geleki navdar c ... 

Dersim, Eleziz, Meleti, Semsfır ü Mereş ji hewze
yek e ... Di navbera elewiyen V'i wari de tekili hcne. }i 
bili ve, me li jor ji behs kirihü: ev war heta sedsala 
şanzdenıin dl bin deste sefewiyan de bu. Celo. di we 
sedsal e de bi ola ehl- i heqan (İran) re tekiliyekc çawa 
çe buhCı. di ve lekoliner li serve meseleye ji hiseki nin. 

}i her lm muzika Ehl-i Heqan ji gelek aliyan ve dişibe 
muzika Elewiyen vi wari. DiNava Ehl-i Heq'an de 
Azeri ji zehf in ... 

İran şaristaniyeke kevnar e u di ware muzike de 
gelek saıi hatine avakirin. Sistematizasyona meqe
man ıl enstrumantasyon gelekı peşketi ye ... Kurden 
ku li bajaren İran e dijin ji di bin tesira we de mane ... 

Li Rihaye lawje ii xezal 

Dawiya dawi e m hineki jt li ser herema Rihaye b ise
kinin: Bajarcki geleki kevnar e. Navendeke oli ye ji. 
Behna Rojbilata N avi n zehf te de heye- şewazen amu
ran, şewaı.en vokalan (glisendo pir e). Li ve dere jt di 
nav muzikjenen kurd de tirlô zehf te hi.karanin. 
Stranbejen kurd lawjeyan bi kurdi ı1 xezelan bi tirkı-di 
nav de peyven farisi zede ne- d.ixwinin. Di nav xeıelan 

de Helbesten helbestvanen welô Fuzuli gelekı tene bi
karani n. Ez bawer im di navbera muzika Riha ıl Kerkiıke 
de jl tekiliyek hcye ... Meqamen kurd. ereb u tirkan ge
leki dişibin hev ... Muzika tirken Barak- ku li Entebe 
1.ehf in- jitesir daye hunermenden vi wari ... ilı.\ 
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Nijadperesti u kimyaya Diyarhekirspore 

ALl FIKRI lŞiK 

Tima Oiyarbekirspore. ji bo amadebüna sezona 
nu ya Su per Liga Turkcelle derfet u imkane ter hazi
riye di despeke de bi dest nexist. Gava ku iıkandina 
sezona nil ji nav leven hakem der ket. he listikvanen 
Diyarbekirspore bi tevayi bi hev re antremanek ji ne
kirihfı. 

Di maçabi Fenerbahçe re tim travma yekem'in jiya. 
Aligire Diyarbekirspore d i bin bandora hesten x-w e yen 
vala de man. Dimenen ne rast il ne xwezi. dora maçe 
seranser rapeça ii aligiren Diyarbekirspore. fotoyeki 
riitirş dişandin navbera raya gişti ya futbola Tirkiyeye. 
Ya rasti ji xwe nijadpereste futbola Tirkiyeye li hema
naMn! E w hılyer bizav ii heza wan he xurtir kir! 

Werhasili, ro ja maça Bursaspore. hem ii dek ii do Iab 
ü kumpas arnade bun. Federasyon. hakem u alibriren 
Bursaspore bi hevkariyeke şayan. listikeke 
ne ji adetan li dar xistin. Bi slogane racist u 
tezahurata be ehlaq peşi er1ş birin ser ali
giren Diyarbekirspore. Ev yek ter nekir, bi 
koltix u keviran raste rast qesti cane aligiren 
Diyarbekirspore kirin. Li tiribunan ew bu
yer diqewimin. li ser giyaye kesk ji hakem 
qetliameke mezin bi çavsori diafirand. Du 
golen ofsayd resen qeyd kir u penaltiyeke ku 
zarok ji dizanin ne penalti bfı fikand. 

Pişti we maçekimyaya Diyarbekirspore 
ji bini de xera bU. Edi tim ribe xwe winda
kiri bil. Federasyona futbole ji bi cezaya 
m ez in u be edalet Di yarbekirspor tawanbar 
kir. Se maç ceza li Teknik Direktar Ziya 
Dogan biri. Dive pevajoye de hinek qelem 
fı der fı dor li hemberi we rewşe tevgirtin. Bi pevajoya 
vebUna kurd re binek kes piştgiriya Diyarbekirspore 
kirin le mixabin tu encamen pozit'iv derneketin hole. 

Ew encamen pozitiv ji xwe ni.karibfın derkevin 
holc. Lewre.raya gişti ya futbola Tirkiyeye ji meju de di 
bin kontrola nijadperestan de ye. Ew çirok ne çiroka 
iro ye. Beri 1 990'1 di navbera allgiren kurd fı tirkan 
de. reqabeteke sosyal ü niv nijadperesti. bi hemu xi
reciren :xwe ve berdewam dikir. Car carnan ew reqa
bet. şikeki. metazor ji: di binava xwe de dihewand. Ali
gir di nava wan konjonkturen sist u ji peşide ne orga
nizeki ri de. bi hesten defacto, welô çirüske agir ji niş
ke ve erişi hev dikirin. Le tu cari, ew huyeren ku em 
vega belısa wan dikin. karaktereki, sistematik. weki 
racism a lanetkiri, rengeki honandi: nedistend ... 

Futbola Tirkiyeye. Federasyona Futboleya Tirki
yeye ii saziyen futbola Tirkiyeye her daim di bin dest
hilatgiriya nijadperest u asimilasyonist de bu. Ew 
rewş. rewşeke diroki ye. Bi avakirina Ko mara Tirki
yeye re hemfı saziyen ''netewi"' hi reçeteke şovenist 
hatin perwerdekirin. Erkasiyası ji roja avakirina xwe 
u vir de, ji bo kontrolkirina pevajoya siyasi iı rojeva 
rojane. deste xwe ji nava kar ü bare futbole nekişan

diye. Werhasili, li Tirkiyeye futbol u siyaset di hernan 
deme de wek1 goşt fı neyniık ji h ev veneqetiya ye. 

Le mixabin, pişti 1990'i, erken siyası biryareke 
dan. Edi tu maç li stadyfıma be "İstiklal Marşi'" fı be 
~şehitler ölmez vatan bölünmez .. dest pe nekir. Beri fi
kandina hakem. weki ritueleke racisme, linge futbo 
listikvaneki li tope neket. Ew biryar ji aliki aligir te-

26.09.2009. maça Bursaspor il Diyarbekirspore 

rorize kir ii ji aliyen din ve ji. deqen racı:sme. weki 
ideolojiyeke fermi reşand bi ser tiribiinan ve. 

Wiha xuya bfı ku ew tedbir teri wan nekir. Wek1 
kerlye gure reş, çiqas mafyayen ku li Tirkiyeye bi 
desten dewlete hatibün xwedikirin, giş amade kirin u 
bi ser saıiyen futboleve wezifedar ki ri n. H ezen resen 
u hezen gayri meşru bi her alavi do ra stadyıim fı nav
ginen futboleve rapeçan. Ii we tabloye ji xuya dike ku 
futbola Tirkiyeye, atmosfer ii ribe we hat jelırkiri n. 

Ji we roje heya iro, futbola ku li Tirkiyeye te listin, 
ne reqabeteke sosyali. ew futbol biiye ritueleke nijad
perestiye. Racism büye tdeolojiya al1gire futbola Tir
kiyeye. Em dikarin bi reheti bibejin cih ii ware ra
cisme, iro mekanen ku futbol te de te ne listin e. Fut
bolli Tirk:iyeye = Racism e. ~ 
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Perwerdehiya hi zimane kurdi 

SA.\ti TAN 

Bi destpekirina niqaşen çareseriya demokratik a 

bo keşeya kurdan. mijara perwerdehiya bi zimane 

kurdi ji di asteke cuda dekete roj eve. Em ji dixwazin 

bi ve gotara xwe bi rengeki cu da beşdari ve ntqaşe bi 

bin. Bere evmijar bi ten e ji hela hineksaziyenkurdan 

ve dihate gotübejkirin u ji bo mafe perwerdehiya bi 

zimane kurdi xebat dihatin kirin u tekoşln diliate da

yin. Beri ku em qala niqaşen iroyin bikin, me dive 

em bineki qala xebaten TZPKurdi yen lUnkirina zi-

ma ne kurdi bi kin. Ji her ku cara peşin e ku di xebaten 

hindekariya kurdi de bez ü şiyaneke rexistini derke

tiye hole. bi awayel...i domdari xebaten hindekariya 

kurdi tene kirin. 
Tevgera Zirnan u Perwerdehiya Kurdi (TZPKurdi) 

he di sala 2006'an de ji bo niqaşkirina ve mijare li 

Amede konferansek li dar xist. Her wiha di sala 

2008'an de TZPKurdi li Amedebi beşdariya LSO kesi 

konferansek di ware hindekariya zimane kurdt de 

pek ani. Di ve konferanse de X\Ve ji nü ve bi rexistin 

kir, Medisa Perwerdehiye bate avak:irin ü li ser ve 

bingebe ji xebaten hindekariya kurdi bi peş ketin ü di 

12 Tll'OJ 

nava saleke de nezi 4 -5 hezar kes beşdari kursen 

TZPKurdl bun. gelekanji wandi as ten cuda de bawer

name wergirtin. Dinava çend salen dawin de bi sed an 

mamoste hatin gihandin fı materyalen lUndekariye 

hat in amadek:irin. 
Di sala 2009'an de ji bi hernan mebeste TZPKur 

dı konferansekli dar xist. Di ve konferanse de ji xe

baten saleke hatin nirxandin, kemast ü tengasi hatin 

destnişankirin li ser ve bingebe rexisıina hlnkirina 

zimen hate xurtkirin. Di hemü konferansan de ji ji 

bill beşdariya kesen pispor. tekaşer ü bindekaren zi 

mane kurdi ji arnade bun. W an ji bi awayeki berfireh 

xebaten xwe nirxandin. bal \..:işandin ser tengasi ü 

kemasiyan. 
J i bilivan xebatan ev du sal in aktivisten TZPKur 

di ü saziyen kurd ji bo mafe perwerdehiya bi zimane 

kurdi tedikoşin. Di sala 2008'an di seri de li bajaren 

kurdan. li seranseri Tirkiyeye bi deh hezaran kes 

beşdari çalaklyen zirnan bün, Tsal ji ev çalaki bi 

awayen cur bi cur didomin. 

Li hemberi ve yeke rewş ü helwesta satiyen fermt 
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yen Tirkiyeye neyini bU. H eta niha xebaten ku li ser 
kurdan hatine k:irin. ji bo xurtkirina bingeha politi
kayen red fı inkare bıine. II ine k kesen ku na ve pro
fesoriye li ser e. pirlUk ji ho inkarkirina k-urda n nlvi
sandlne. Ji wan kesan Prof. Dr. Cah1t Gulensoy qaşo li 
ser etimolojiya zimane 1.-urdi pirtfıkek nivisandlye. 
plranlya peyven kurdi \\eki tirkl nişan dane. Bo ni 
mfme Gulensoy di we pirtüke de peyva ~isot n weki "ısı 
otu •· hatiye nişandaytn. Xehaten bi vi rengi he ji li za
ntngchen Tirkiyeye ji xwe re cih dihinin, kesen bi vi 
rengi he ji nasnave zanyariye bi kar tinin. Rayedaren 
dewlete he ji mijara perwerdehiya bi zimane kurdi 
wek1 xeta bi nav dikin. Rayedaren dewlete fı aligiren 
ideo lojiya fermi dixwazin mafen zimani ji di çarçove 
ya mafen ıakekesi de bihelin iı bi tene mafe hinbiına 
zirnan e kurdi bidin kurdan. W eki gava dawin jt qala 
"waneyen vebijerki'' te kirln. 

Bi lgi u Sahanci dest bi kurdi kirin 

Bi weşana TRT 6'e re vekirlna beşenkurdolojiye ji 
ketiye rojeve. Di vi wari de heri zede nave Zantngeha 
Artukluye ya Merdine derhas dibe. U seriledana ve 
zaningeha ya jl bo beşa zirnan ü wejeya kurdi j i hela 
YOK' e ve nehate pejirandin fı li şuna we biryara veki
rina "Enstituya Zimanen Jindar·' hate dayin. Bl vi 
awayi diyar biı ku rayedarcn YOK'e he ji ne xwedlye 
we tegihiştine ne ku nave kurdan fı kurdi hipejirinin. 
H eta niha gava heri berbiçav ji bela Zaningeha Bilgi u 
Zaningeha Salıaneiye ve hatiye avetin, li van zaninge 
han waneyen zimane kurdi weki waneya vebijerki' 
dest pe kiriye. 

Ev ye k ji nişan dide ku sere peşin guhartina zihni 
yeıe pewisı e. H eta ku zihnlyet iı pergala heyi ya per
werdehiye neguhere. zede nlrx u qimeta van xebatan 
nin e. Di ve sere peşin dewlet h ebu na kurdan. nasna
meya wanhipejirtne. Ji ho ku re li her çareseri u mafe 
perwerdehiya zimane kurdi re vebe. dive dewlet nas 
nameya kurdan. diroka wan, weje ü zimane wan weki 
pekhateyeke serhixwe nas bike. 

Ile ta ku zihniyeta red u inkareneye terikandin. ne 
ma fe perwerdehiya bizimane dayike pek te. ne ji na 
veroka perwerdehiye demokratik dibe. 

Heke naveroka perwerdehiye demokratik nebe, 
kurdlhUna waneyan ji zede ne giring e. Di vi wart de 
minaka hert berbiçav rewşa dibistanen rum u erme
nan c. Hcwşa wan dibistanan helwest u mebesta dew 
!ete bi awayeki zelalli her çavan radixe. Lewre ji sere 
peşin dive nasnameya kurdi bikeve bin ewlehiya ma 
keqanftni fı tekoştna kurdana demokratik ji weki par-

çeyeki tekoşina demokratik a Tirkiyeye were ditin. 

Ji b o d e m o k r a tikbuna T irkiyeye 

m a f e p crwe rd e hiye 

Tevi herncı qeyd fı benden aligiren ideolojiya ko
marak oligarşik ji beşen cur bi cur en civake diliinin 
ku mafe perwerdehiye ne ji bo aşti ü çareseriye, her 
wiha ji bo demokratikbuna Tirkiyeye. ji bo perwerde
hiyeke demokratik, ji bo gihiştina nifşen azad u ji bo 
bilindbüna qel'iteya penverdehiye pir giring e. 

Niha ne tcne li ser pewistt u giringiya perwerde
hiya bizi man e dayike xebat tene kirin. her wiha li ser 
modelen cur bi cur en perwerdehiya pirzimani ji xe
bat hene. Nemaıe ji beşdariya akademisyenan a van 
xebatan pir giring e. Lewre bi beşdariya wan ji nlr
xandinen siyasi zedetir, nirxandinen pedagojik tene 
kirin. Ez bi xwe ji 16- 1 Te kewçere beşdari komxeba
teke bi vi rengi büm. Ez dixwazim hinek encamen ku 
min ji we komxebate derxistine dawi li ve gotara xwe 
bini m: 

- Perwerdehiya bizimane dayike ji bo zarakan pir gi
ring e, perwerdehiya ku li ser inkarkirina zimane dayike 
pek te. bandoreke pirxerab li kesayetiya zarakan dike. di 
be sedema travmayen mezin 

- Hinbüna çend zimanan bi hev re pekan e. liman 
bandoreke neyini li hev nakin, bi vepeçan bi awayekL 
ereni bandore li hev dikin. Miroven pirzimani baştir hın 
di bin. liman tişteki ji hev kem nakin, bi vepeçan li hev 
zede di kin. 1 i bo ve yeke ji dive li şUna pergaleke perwerde
hiye ya kemker, pergaleke zedeker be tercthkirin. 

-]i bo ku pirzimaniyeke baş pek were, dive wekhevi. di 
navbera zimanan de pek were. 

- }ı bo ku perwerdehiya bi zimane dayike pek were. 
ptwi.sti bi pekhatına xweseriya hereman heye. 

- Kesek ji bo zirnaneki nı1 hin bıbe. dive sere peşin zi
mane :rwe ye dayike hin bibe. 

- Zarok dive peşi bizimane dayikaxwe desı bi perwerde
hiye bike. piştre hedi hedi zimane duyemtn (j'ermi) hin bibe 
ı1 pi,ştre dive perwerdehi bi her dıı zimanan ji were kirin. 

- Di ve a rmanca perwerdehiye e w be ku mirov karibe 
çend zimanan di asteke bilind be bi hev re bi kar bine. 

- Li Tirkireye komen ziman en cuda hene. ji bo her 
kome dive nıodelen cuda bene bikaranin. Bo nimune mi
rov nikare ji bo h:urden li herema kurdan u kurden Sten
bole hernan modele bi kar bine. Her wiha mirov nikare 
modela ji bo kurdan. ji bo komeke din bi kar bine. 

- ]i bo diyarkirina modelan dive U ser rewşa zimanan 
ı1 komen zimani dwe xebaten zani.sti ı1 civaki yen qade 
werin kirin. 4t 
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KÜLTÜREL HAKLAR 

BiREYSEL Mİ KOLEKTİF Mİ? 

SIBEL ÖZBUDUN -------------- ------------

Bizi kamyona doldurdular 

Tüfekli iki erin nezaretinde 

Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular 

Günlerce yolculuktan sonra bir köye attılar 

Tarihöncesi köpekler havlıyordıı ... ··ı 

Genelkurmay Başkanı i lker Başbug, özellikle Kürt 

sorunu söz konusu olduğunda.~ entelel.'1üel birikinll

ni" konuşturmayı. belli ki, seviyor. Öyle anlaşılıyor 

ki. "kültürel haklar" konusunda epey kafa da yormuş . 

H atırlayacaksınıı, bir gaıeteciye şöyle demişti : 

'TSK olarak bizim tutumumuz çok açık. Kültürel öz

gürlüklere evet. Bireysel kalmak şarhyla. Devlet kultürel 

özgürlüklerin önünü açabilir. Bıınun dışında. yok top

lumsal haklar vesaire gibi dtışilncelerin biz yanında de

giliz. Bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin iki 

niteliği.dir. Biri ulus-devlet. ıkınci.si üniter devlet. Biz ne 

ulus-devletin çivısini aynatma konusunda tavır alırız ne 

de üniter-devletin. Ama elbette kültürel farklılıklara da 

saygı.lı oldugumuzu ifade ettik. Onlara da saygılıyız. An

cak bunu siyasi alanlara taşımak, toplumsal haklara 

taşımanın ulus-devlet yapımıza zarar verecegini düşü

nüyoroz. ··z 
İlker Başbug, yine hatırlanacaktır. Nisan ayı orta

larında, Harp Akademileri'nde yaptığı bir konuşma

da konuyu daha ayrıntılı bir tanda getirmişti günde

me. "Türkiyelilik ·· tanımının kimi çevrelerde tepki 

yarattığı bu konuşmada da J.;iiltürel hakların bireysel 

oldugunun altını özenle çizmişti: 
"ikincil kimlikler ancak ikincil kültürel kimlik şek 

linde bireysel seviyede yaşanabilir, geliştirilebilir ve ko 

rona bilir. Bunu kültürel bir zenginlik olarak görüyoruz. 

Bireysel özgürlukterin sınırının, azınlık ve grnp hakları 

ile kesişmesine. yeni azınlıklar ve üst-kimlikler yaratıl

masına izin veremeyiz. Tarihsel hafızamız. ulusunıuwn 

mutlu ve mareffeh gelecegi ve anayasal düzenimizin ko 

ronmas~ bunu gerektirmektedir. 

- ikincil kültarel kimliklerin anayasal ve yasal çerçe

vede tanınması -ki bu grnp hakkı olarak tanınması

anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. ulus

devlet ve üniter-devlet yapısı içinde bıı mümkün değildir. 

Devlet, ulus-devletin güçlendintmesi amacıyla ( ... ) 

If TirOJ 

tüm yurttaşlarına olduğu gibi özellikle Doğu ve Güneydo

[Jıı Anadolu bölgelerinde yaşamakta olan Kürt ve Zaza 

kökenli va tandaşlanmıza 'daha müreffeh bir yaşanı ·. 

fırsat eşitliginden daha fazla yararlanabilme ·ve 'kendi

lerini her alanda geliştirebilme · imkanlarını saglamak 

zorondadır. Ayrıca, bu yurttaşlarımızın 'magduriyete 

uğradıkları şeklindeki algılarının ·düzeltilmesi ve degi.ş

tirilmesi gerekmektedir . .. 3 

Arşivlere gittiginizde. Başbug'un bu tutumunun 

yeni olmad ı~nı . Genelkurmay İkinci Başkanlığı sı

rasında da aynı konul arı terennüm ettiğini görüyor

sunuz: 
':AzınLık hakları bireysel haklar olup. bu hakların ilgi 

alanı kültürel alandır. Diğer bir deyişle, azınlık hakları 

m grup haklarına cWnüştürmek ve ilgi alanını siyasal 

alana yaymak. konuya ili.şki.n uluslararası kabul edilen 

görüşlere uygun degildir ... ··4 

Kuşkusuz, "Biz 'Kart-Kurt-Kürt'çuleri. 'Kürt' deni 

lince eli tabancasına gidenleri gördük,·· diye bir Palyan

na'cılığa soyunmak da mümkün ... Ama çözümleyici 

degil... 
O zaman gelin, Genelkurmay Başkanı'nın "kim

liksel açılımları" gerçekte ne anlama geliyor ve bun

ların sınırları nelerdir, ona bir göz atalım: 

-Kültürel kimlik ve haklar diye bir ''şey"in varlı

ğını kabul ediyoruz. 
- N e ki, bu ancak bireysel olarak tasarruf ed il ebi

lecekbir "şey"dir. 
- Bu "şey"in siyasallaş(tırıi)ması ve/veya ya

sal/Anayasal düzeyde kayda geçirilmesi, bir "azınlık" 

ya da "grup hakları'' kategorisi yaratmak olur ki, bu 

"un iter ulus devlet·· anlayışına terstir ve TSK buna ke

sinlikle karşıdır. 
Bir başka deyişle. Genelkurmay Başkanı'na göre 

Kürtlerin evlerinde, hatta sokakta Kürtçe konuşma

smda, Kürtçe müzik dinlemesinde. Kürtçe kurslar 

açılmasında. Kürtçe gazete-kitap hasılınasında bir 

mahzur yoktur. H er bir Kürt bireyi. "bireysel olarak'' 

bu "kültürel hak"lardan yararlanabilir. Hatta bu du

rumun diğer ''küllüı·el" gruplara (Lazlar. Çerkezler. 

Araplar, Boşnaklar vb.) genişlemesi de -yine bireysel 

düı.lemde kalmak kaydıyla ve kerhen de olsa- kabul 
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edilebilir. Ancak bunların bir "hak"' olarak Anayasal 
(hatta yasal) düzlemde tescili kabul edilemez! 

Bir başka deyişle, devletin farklı kültürel arka 
planlara sahip yurttaşlanyla ilişkisi. Anayasal (hatta 
"yasal" diyor Genelkurmay Başkanı) bir düzleme ta
şınmaksızın. göz yummalar, içtihatlar. yargı karar
lan, fiili durumlar çerçevesinde "idare edilebilir''; 
nihai hedefin. onları ·· 'daha müreffeh bir yaşam· , 

·fırsat eşitliğinden daha fazla yararlanabilme' ve 
'kendilerini her alanda geliştirebilme' imkanlan ~ 

sağlayarak asimile etmek olduğu bir an bile unutul
maksızın ... 

Çu v ala sığdırılamayan ' tayin hakkı'! 

Genelkurmay Başkanı'nın "kültür'' algısının bir 
hayli "light" olduğu anlaşılıyor; sinema-tiyatro, der
gi. kitap, müzik dans. folklor, belki biraz dil ve eği
tim ... İşte o kadar. "Hain emelli"'lerin elinde siyasal
laşabilecek, bu nedenle de sürekli teyakkuz duru
munda bulunulması gereken, ancak kendi hallerine 
bırakıldıgında , "masum'' konular. Ne bileyim. bu ha
liyle alay komutanının diyelim ki Diyarbakır'ın ··düş 

man işgali "nden kurtuluş törenleri sırasında "go
vend"e katılmasında hiçbir sakınca yok. .. 

Herhangi bir sıradan yurttaşın "kültür" algısıyla 
örtüşen bir algı bu ... Ne vad:i, yapısal ili şkil er ve on
ların dayanağını oluşturan hukuk ilkeleri sıradan 
yurttaş algısı üzerine bina edilem ez. 

Yine de, Genelkurmay Başkanı'nın söylemi, as
lında "münferit'' değil. Şaşırtıcı gelebilir. ama bu 

söylemin, gerek AB, gerekse BM çerçevesinde "kül
türel hak"ka ilişkin olarak kabul edilmiş onlarca ka
rarın "'rubu"nu biraz zorlamalı da olsa, yansıttığını 

söyleyebiliriz ... 
Birleşmiş Milletler Örgütü' nün. günümüzde yaşa

dığı en büyük çelişki nedir diye soracak olursanız. ya
mhp şaşıp bir tarihte almış olduğu ve bir türlü çuvala 
sığdıramadığı "halkların kendi kaderini tayin hakkı ··na 
ilişkin kararı oldugunu söyleyebilirim. Bilindiği üze
re, bu hak. hem Uluslararası- Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin (UESKHS), hem de 
Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin 
(USSHS) birinci rruıddesinde teyit edilmektedir. 5 Ve 
ilişkin BM literatüründe. (çoğunluğu UESKHS'de be
lirtilen) ekonomik ve sosyal ve (gerek İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi'nde - 2?. madde- gerekse 
UESKHS 'de - 15. maddeL son derece muhtasar ola
rak geçen, ancak ··soykırım Suçunun Engellenmesi 
ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Uluslararası Kültü
rel İşbirliği UNESCO ilkeleri8. BM Kalkırıma Hakkı 

Bildirgesi. Kültürel Politikalar Mex:ico City Bildirge
si9 ve son olarak da. 2007' de onaylanarak yürürlüğe 
giren BM Yerli Halkların Hakları Bildirgesi 'nde içe
riği doldurulan) "kültürel haklar"a dayanak oluştur
maktadır. 

'Halkların kendi kaderini tayin hakkı·· hiç kuşku 
yok ki, tanımı gereği, bireysel olarak gerçekleştiril

mesi mümkün olmayan. "kolektif' bir haktır. Ve bu 
durum, BM'nin büyük paydaşlarmı, Kuzey'in kapita
list ülkelerini fazlasıyla tedirgin etmektedir. Aslına 
bakılırsa. "'halkların kendi kaderini tayin hakkı., , sö

mürgeciliğin tasfiyesi sürecini yönetecek bir eksen 
ilke olarak kabul edilmiş. ancak, ulus-altı birim.Jer 
(etnik grup ve m.illiyetler) tarafından sahiplenildik
çe. yeryüzünün XX. yüzyılın ikinci yarısında dönüştü
ğü "ulus -devletler" coğrafyası için giderek bir sıkıntı 
kaynağı haline gelmiştir. Robbins ve Stamatopou
lo"nun deyişiyle: 

"Kendi kaderini tayin hakkına 194-8 'de İnsan Hakla

n Evrensel Bildirgesi 'nde değinilmemişti. 1948"i yazan

Iann birçoğu sömürgeci güçlerdi ve böylesi bir hakkı tanı 

ma ya gönüllü olmamalannda şaşırtıcı bir yan yoktu. 

Kendi kaderini tayin ilk kez bir hak olarak 1966"daki 

Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sozleşmesi 'nde kabul 

edildi. Tabii 1966 ya gelindiğinde sömürgeterin tasfiyesi 

süreci devLetlerin listesine artan sayıda eski sömargeyi 

eklemekteydi ve bu nedenLe kendi kaderini tayine kulak 

vemıek daha kolaydı. Soguk Savaş 'ın ardından, tabii ye

ni bir ıılu.sal bağımsızlık ilanları dalgası yaşandı. Ama 

günümüzde kendi kaderini tayin adına ne olup bitiyor? 

İki özgül örnek. Filistin ve Batı Sahra dışında kendi ka

derini tayin. uluslararası ölçekte tüm meşru hak sahiple

rine çoktan tanınmış bir hak olarak görülmekte. Mevcut 

ulu.s-devletlerce egemenliğe tercüme edilmemişse. o za

man böyle bir hak yoktur. İnsan Haklan İzleme Orgütü ve 

Uluslararası Af Orgütü gibi gruplar kendi kaderini. tayine 
ilişkin konulara değinmezler ... ··ı O 

Sıkıntıyı aşmanın bir yolu, ''halklar" tanımını, 

kültürel azınlıklan dışta bırakacak şekilde "devlet sa

hibi uluslar" ve devlet sahibi olmaya aday sömürge 
halkları ile sınırlandırmabır -ki BM belgelerinden 
bazılarında bu ima edilir. Bu hesapla, gerçekten de 
yeryüzünde meşru olarak "kendi kaderini tayin hak

kı,. ndan yararlanma mı ş hal k yoktw·. Bundan böyle bu 
yöndeki talepler ise, "devletlerin egemenlik hakla
rıyla çelişecekleri için", ·· gayrimeşru'' sayılacaktır. 

Aristo mantığırun suistimali ... 

Hakların birey(sel)cile~tirilmesi 

Daha etkin bir yol ise. "halkların kendi kaderlerini 
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tayin hakkı''nı, ''İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi~nde 

belirtilen temel hakların gerçeklenmesinin bir ön

koşuluna indirgemek ve bir başka deyişle. Bildirge
nin "birey(sel)ci ve liberal" ruhuna. taalluk etmektir. 

·· ... Basit bir şekilde söylemek gerekirse, bugan dil 

haklan olarak anılan hakların hepsi değilse de çoğu. ge

nel insan hakları stand.artlarından. özellikle de, ayrım

cılığa ugramama hakkı; ifade özgürlüğü hakkı; özel ya

şam hakkı; dilsel bir azınlığa mensup kişilerin. grubunun 

diğer ayeleriyle iLişkilerinde kendi diılerini kullanma 

hakkından doğan haklardır. Batarı bu haklar, uluslara -

rası hukukun genel olarak tanımış olduğu ·otantik'. bi

reysel insan hakıarıdır, ··diyor örnegin Murdoch Üni
versitesi'nden (Avustralya) Fernand de Varennes.ll 

''Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı .. bir "bi
reysel hak"ka indirgendiginde, ondan kaynaklanan 

ve (doğalan gereği ancak kolektif olarak uygulanabi
lecek) tüm haklar da "bireysel baklar"a irca edilebil

mektedir. Böylelikle. BM bildirgelerinin kaleme alı

nışında özellikle örgüt içerisinde neo -liberal söy

lemlerin hakim hale geldiği 1990'lı yıllarda belirgin
leşen bir dil değişikliği ortaya çıkar. Örneğin, BM 
Genel Kurulu'nun 18 Aralık 1992'de kabul ettiği 
4 71135 sayılı karar, ''Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dil 

sel Azınhklara Mensup KİŞİLERİN Hakları Bildirge

si''dir; grupların. kolektivitelerin değil... Böylelikle 
BM, hak sahibi olanların kişiler/bireyler olduğunu 
yanlış anlaşılınaya yer vermeyecek bir dille anlat

maktadır ... 
AB de bu eğilime ayak uydurmakta gecikmez: 

199 5 'te imzalanan Avrupa Konseyi Ulusal Azınhkların 

Korunması ÇerçeveAnlaşması'nda da hak sahiplerinin 
azınlık grupları yani kolektiviteler değil, "azınlık 

gruplarına mensup kişiler" olduğunun aln özenle çizil
mekte ve ulusal azınlıkların korunmasının. "insan 

haklarının ulusıararası korunmasının ayrılmaz bir par

çası·· olduğu vurgularımaktadır (madde 1). 

Kolektivitesi:ı kültür olmaz 

Oysa ''kendi kaderini tayin'' ve bundan kaynakla

nan iktisadi, siyasal ve kültürel hakların çoğu doğası 
gereği kolektif bir nitelik taşımaktadırlar. Örnegin 
''grev hakkı" ancak pratikte bir işçi kolektivitesinin 

toplu edimi, kuı·amda ise sınıfsal bir hak oldugunda 
anlamlı olur, yani «hak'. özelli ğini yüklenir. Kişile 

rin birey olarak grev yapmasının hiçbir anlam ya da 
yaptmmı yoktur. "Grev hakkı''nın bireysel bir hak 
olarak sunulması, grev kırıcılığını meşrulaştırma

nın ve yasal güvence altına almanın öteki adı olabilir 

ancak. 

16 TifOJ 

N asıl ki, ekonomik ve sosyal haklar ancak iktisadi 
ve toplumsal kolektivitelerin. bir başka deyişle sınıf

ların hakkı olarak anlaşıldıklarında anlamlıysal2, 
"kültürel haklar" da ancak kültürel grupların hakları 

olarak kavramsallaştırıldıklarında bir anlam ifade 
edebilecektir l3. Çunkü külti.ir, tanımı gereği. kolek
tiviteye ait bir "şey'' dir (UNESCO'nun diliyle. "yara

tıcı faaliyetlerde bir araya gelip işbirliği yapan bireyler

den kaynaklanan toplumsal bir görünga''dürl4). Bir 
başka deyişle. kültürel görüngülerin yaratı cısı , taşıyı

cısı, aktancısı kolektivitelerdir: kültürel pratikler de 
büyük ölçude kolektif katılım gerektiren toplumsal 
edimlerdir: bir dili konuşmak için birden fazla kişi 
gerekir; bir töreni gerçekleştirmek. oyun oynamak, 
avlanmak, giyinmek. konut inşa etmek. üretim yap
mak. masal anlatmak için de öyle ... 

Öte yandan, küJtürel hakları bireysel haklar ola
rak tanımlayan anlayış. kültürü dil (ve kısmen sanat 
edebiyat, giderek folklor) ile sınırlı olarak algılamak
ta. onun geçimfaaliyetleri ve yaşam tarzı ile bağlantı
larını kaçırmaktadır. Oysa en genel tanın11yla kültür, 
uzun süre birlikte yaşayan ve geçimini birlikte surdu
ren bir kolektivitenin deneyim ortaklıkları bağla

mında geliştirdiği ortak anlamlandırma çerçcveleri
dir. "Kül türe! haklar·· ise. ''bu ~ faaliyet. yaşam tarzı ve 

anlam çerçevelerini sürdürme ya da değiştirme ko
nusunda bizatihi grubun karar verme yetkisinden 
başka bir şeye gönderme yapamaz. 

Örnekleyeyim: Türkiye'de Osmanlı'dan bu yana. 
zorunlu isklin politikaları uygula nır. Güvenlik. çanş

ınalar. fizibilite ya da örneğin baraj vb. inşaatı nede
niyle köyler göçertil ir, halklar süıiilür. göçerler yer
leşik yaşama zorlanır. yaşam koşullarında. geçim 
örüntülerinde dramatik değişiklikler gerçekleştiri
lir; örneğin hayvancılıktan tarıma geçmeleri öngörü
lür, ormanları yakılır. topraklarında monokültür uy
gıılamasına başlanır, vb. vb. Bunlar yapılırken, hedef 
toplulukların fikrini almak kimsenin aklına gelmez. 
En yüksek mülki amir in tebligatı ve jandarma dipçi
ği. yeterli sayılır. 

Ya da örneğin yukarılarda "tanmsal verimliligi. art

tırıp nüfusu azaltacak önlemler'' konusunda karar alı
nır. Kırsal, geçim temellerini yitirerek iç göç zorunlu

luğuyla baş başa kalır. Köy terk edilir, inşaat işçileri. 
bakkal ç ırakları ve işportacılara d önüşmüş eski çiftçi
ler kent varaşlarını doldurur. Yine kendilerine bir şey 
soran olmamıştır ... Bunlar olurken bir kültürel dağar

cık kimse farkında olmadan yok olur gider ... Egemen
lerin ma d unların geçim, yaşam ve düşünme öıüntüle
rini süı-ekli olarakyeniden biçimlendirme üzerindeki 
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sorgusuz tekeli, kendi başına vahim bir kültürel hak
ların ihlalidir -diğer ihlalleri n yam sıra ... 

Oysa kolektif hakların olmazsa olmaz bileşeni, 

toplulukların kendi yaşamlan nı. yazguarını etkileye
cek kararlara katılması. yaşam tarzlarını. geçim 
öruntülerini değişti rip değiştirmeyecekleri. nasıl, ne 
ölçüde ve ne yönde değiştireceklerine ilişkin karar
larda söz hakkının bulunmasıdu. Bu sınıfsal olduğu 

kadar yerel. etnik, dilsel. .. kolektiviteler için de asli
dir. Burada devletin görevi, (kolektivitelerin eşitsiz 
güç ilişkileri üzerine kurulduğu bilgisinden hareket
le) kolektiviteııin mensuplan üzerinde bir baskı ara
cına dönüşmemesini, bireylerin kolektiviteye dahil 
(ve ona müdahil) olma ya da ayrı lma haklarmı güven
ce altına almak ve kolektiviteye genel refahtan yarar
lanma olanaklarını sunmaktır. 

Hiç kuşku yok ki, kendini bir kolektivite olarak 
gören (kimliğin başka - .. nesnel"- bir ölçütü yoktur 
çünkü) insanların ölçeği. değişkendir. Bir köy ya da 
aşiretten. milyonlarca kişiyi kapsayan bir dinsel ya da 
dilsel gruba. yaniyerelden ulus-devlete, hatta birden 
fazla ulus-devleti kapsayan bir bölgeye dek uzanabil
mektedir bu ölçek. Ancak ölçek genişliği. nasıl yaşa
mak istediklerine dair karar haklarını ilganın vesile
sini oluşturamaz; yalnızca karar alma mekanizmalan 
daha karmaşıklaşabilir, karar süreçlerine dahil olan 
etkenlerİn sayısı artabilir. Ancak aslolan, kolektivite 
ya da halkların. nasıl yaşamak istediklerine dair ka
rar hakkını. nihai olarak ellerinde tutmala ndır. 

Şu halde l...iiltürel haklar üzerinde düşündügümüz 

ya da konuştuğumuzda aklımızdan çıkartmamarnıı 

gereken üç nokta var: 
- Kültürel haklar. iktisadi ve toplumsal haklardan 

ayrı düşünülemezler: 

- Bireylere değil. kolektivitelere taalluk ederler: 
- Kolektivitenin kendi yazgısını tayin hakkına iç-

kin. dolayısıyla da doğası gereği siyasaldırlar. 

Bu ilkelerin kabulü. hiç kuşku yok ki. "ulus-dev
let" formu üzerinde yeniden düşünmeyi gerektiriyor. 
Belki de, ··ulus ··u. her türlü duygusal yukten ve kinılik 
damgasından arınmış. yalnızca toplumsal gereksi
nimleri karşılamaya yönelik nötr - ve nihai tahlilde 
sönümlenmeye mahkUm- bir örgütlenme/aygıt/idari 

organ olarak biçimlendirilmiş, denetiminde olma
mn dönüşümlü olduğu ve hiçbir bireye artı bir - mad
di ya da manevi- çıkar sağlamadığı bir·· devlet"e yurt
taşlık baglarıyla baglı, serbestçe dahil olup çıkabile

cekleri kolektiviteleri de ihtiva eden , özyönetime da
yalı bir "toplumsallık'' olarak tahayyü.l etmek. daha 
sağlıklı bir düşünce tarzı ... Ama böylesi bir tahayyü
lün, her şeyden önce mevcut iktidar yapılarının kök-

lü bir biçimde değiştirilmesi gerektiğini gözden ka

çırmadan ... Ş,) 
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Hukukçu Fırat Aydınkaya: 

Yeni Anayasa 

toplum sosyolojisinin özeti olmalı 
1982 Aruıyasası'nda yapr.lacak kısmi değişikUkl.erle 

Türkiye ·nin yeni aruıyasa ihtiyacı karşılanabilir mi? 

Darbe anayasasına degişiklik ppmak suretiyle 

onu demokratik bir anayasaya dönüştürme fikri ta

mamen boş bir çabadır. Bu türden bir davranış. 

özünde darbe anayasasım yeni koşullara uyarlamak

tan öteye gitmez. Bu çaba. yırtık bir balonun terziye 

teslim edilmesine benzer. Terzi ne kadar iyi niyetli 

olursa olsun bu balon yama kabul etmeyecektir. Öte 

yandan jandarma tüzügünü andıran 1982 Anayasa

sı· nı parça parça degiştirip demokratik bir anayasaya 

dönüştürmek mümkiln de degildir. Zira bu anayasa

nın ıuhu katı otonterizrnle yogrulmuştur. En demok

ratik degişiklikler bile bu nıhu degişti remez. Bu aı·a

da parça değişikliklerin toplumsal psikolojiye etkisi 

de vardır. Bu değişimler bir yanılsama yaratmak1a 

çogu zaman. Bu parça değişimler. yeni anayasa yapı

mının toplumsal algıda gereksiz bir çaba olarak gö

rülmesine yol açma riski barındırmaktadır. 

18 rtrOJ 

Sonuç olarak. darbe dik.-tatoıyasırun Türkiye hal
kım sınırsız denetim altıı-ıa almak için Lopluma da

yattıgı anayasayı kısmi olarak değiştirmeye çalışmak. 

bu anayasada ısrar etmektir. Bu anayas;ıda ısrar et
mek ise darbe koşullarının sürme:sine nza göster
mektir. Bu nedenle halkın tüm kesimlerinin iştirakı 
ile yeni bir toplunısal sözleşme yapmaktan başka ça
re yoktuı·. 

Yeni bir anayasanın 'yol haritası· nasıl olmalıdır? 

Nasıl bir prosedürle. hangi parametreler olgunlaşınca ve 
ne kadar bir süre içinde hazırlanmalıdır? 

Aslında bu topraklarda anayasa gelenegi pekyeni 
s;ıyılmaı. Yuz elli yıldan bu yana iyi kötü bir anayasa 
gelenegi var. Osmanlı dönemini de hesaha katarsak. 
bu gelenegin neredeyse tümünün yukarıdan aşagıya 
gelişmiş elit ve jakoben bir süreç oldugu görülecek 
tir. Toplumsal bir sözleşmcyi andıran belki de tek 
anayasa faaliyeti 1921 Anayasası'dır. Ne var ki bu fa
alıyet de büyük oranda elit bir çabanın ürünü olup. 
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savaş koşullarının etkisi alundadır. 

Diger tüm anayasa faaliyeti öyle ya da 

böyle silahların gölgrsinde hazırlan

mıştır. 

Bu nedenlr anayasa geleneği sakat

Janmıştır. Öncelikle bu sakat gelenegi 

yıkm:ık önemlidir. Ancak bunun için 

öncelikle Türkiye· nin dinsel, dilsel, 

etnik vb. demografik haritası çıkarıl 

malıdır. Toplumsal temsiliye ti her açı

danonaya çıkartacak alan araştırmala

n yapılmalı. Buna haglı olarak Turkiye 

toplumunu ortaya çıkaran bileşenlerin 

adi l ve eşit temsılini öngören bır me

kanizma kurulmalı. Bu mekanizma 

·ı...ıırucu meclis' biçiminde organize 

olarak anayasa yapma faaliye tine baş 

lamalıdır. Ortaya çıkan anayasa da yine 

balkoyuna sunulm:ılıdır. 

Anayasa yapım faaliyetini yürüte

cek '.l'Urucu meclıs', maksimum katı

lım temsiline dayanmalı. Hem şe k-ıl 

olarak hem de içerık olarak demokra

tik ve çogulcu ilkeler baglamında ya

pı! malıdı r. 

Demokratik bir anayasada "başlangıç ilkeleri "ne yer 

verilmesi gerekli midir? 

Anayasa başlatı!fLÇ w.,eleline bana kalırsa hiç gerek 

yo.l'tur. Hele Türkiye reel politiginde annyasaya yapı 

lan bu tür rnüştemilatlar çogu zaman anayasayı hile 

felç edebilir. Anayasalar.' devleti kullanma kılavuzla

n' ise: baslangıçıll.·elcri de anayasa_yı bıllanma kılavu

zu işlevi görmektedir. Kı 'anayasa ıçinde anayasa· gi

bi bir durum ortaya çıkmaktadır. Hatırlarsak eger. 

l 982 Anayasası'nın başlangıç ilkelerinde yer alan 

''kutsal Tiırk deDletı .. ibaresi hem anayasanın bile önü

ne geçtı hem de tum anayasayı bu anlam ile yenıden 

tanımladı. Bu nede ııJe başlangıç ilkeleri ana_va::;ayı 

baştan zehirleyebıli r. 

Öte yandan yeni anayasada dokunulamat. madde

ler de olmamalıdır. 1982 Anayasası degiştirilmesi 

teklif dahi edilemeyen maddeler koymuştur. Bu du

rum anayasay- ı bir na s. kutsal bir dogma mertebesinr 

çıkarmakur. Bu. degişerı toplumsal sosyolojiye me)

dan okumak tır. Anayasa faaliye ti ve normları da top 

lumsal maya baglı olarak degişebilınelidir. Ancak 

bu na rağmen. yine de Türkiye reel polıt igini de dik

kate alarak, eger Loplumsa l mutabakat olursa "temel 

insan bakları normlarını" ve ''çoğulcu demokra tik 

standartla rı" kesinkes garantiye alan değişmez mad-

de!er anayasaya konulabüir. Anrak ta

bii dar ve sınırlı olmak koşuluyla. 

Anayasada nasıl bir yurttaşlık tanımı 

yapılmasından yanasınız, somut olarak 

ifade edebilir misiniz? 

Türkiye'de anayasalar şimdiye del. 

hep ''ideal vatandaş'' profilini anayasa

da ıaruınlamıştır. Elbette bunun içi de 

asimilasyonun yogun içerığiyle dona

tılmıştır. Anayasalar hep "Ne Mutlu 

Türk'um Dıyene" repliginin asimilas

yoncu idealin e baglanmıştır. 1 ?S2 

Anayasası'nın 66. maddesi asimilas

yonu <ınayasal bir çerçeveye oturtarak 

e mik bir vatandaşlık tanım ı yapmışt ır. 

Bu nedenle yeni anayasa .. özne/özde 

vatandaş " tanımlaması yapmamalı. Bu 

ınanada vatandaşlığı bir hak olarak ta

nımlamalı. Bu şekilde vatandaşhgı et

nik. dinsel ve sınıfsa l referanslardan 

k'Unarmalıdır. Kısacası. "ulkede yaşa

yan herkes Türhye Cumhuıiyeti Patarı

daşıdır" denile rek anayasal vatandaşlık 

uygulanmasına geçilmelidir. 

Alt ve üst kimlik ve buna baglı olarak da Kart kimliği 

nasıl tanımlanmalıdır anayasada? 

·\nayasa metinleri ıoplum sosyolojisuün tam bir 

ö4eti olmalıdır. Bu manada türn toplumsal aidiycde 

ri n keııdini hulacagı bir metin olmalıdır. Bunun için 

mutlaka aidi)etlerin ifade edilmesi şart değıldir. 

Anayasada .. ifade erlilme ·· ile ''kendini bulma~ şüp

hesız aynı şeyler degildir. Bana kalırsa "kulrürel çe

şıtlilik'' mutlaka anayasal ga rant iye alınmalırlır. 

Özellikle toplumsal çogulculugun ranındıgı bir ifade 

mutlaka yeni anayasada yer bulmal ı dır. Bunun içi rı 

anayasada ŞÖ) le bir tanımlama yapılabilir: "Deı•let: al

kedeki hi.lwrel. siyasal ve toplumsal çeşitliligeve ço~rul 

culuga dayanır. Devletın. temel amacı bu çcşitliligi {{a

rantılemektn. ·· Bu tanımlama anaps<ıJı ülkedeki tum 

farb.lı kimlikler için tanımlayıcı ve kuşatıc ı bır şern

cıiye halıne getirebil ir. 

Yenı anapsa herhangi bir .limligi referans alma

malı dır. Devleti referans almamalıdır. İnsanı refe

rans a l malıdır. t\e var ki geçmişi telafi ve güven du)· 

gusunu yenielen inşa etmek için anayasaya konu]acab. 

geçicı bir maddeyle devletin şimdiye kadar yok kabul 

ettigi etnik ve kıilnireJ kimliklerin va dıgımn tamn

dıgı açıkça ilan edilmelidir. 

Yerel y6netimlerin gorev ve yetkileri, Tarkiye 'nin bol-
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gelere ayrılması gerektiği ve Kürtlenn son yıllarda sıklık

la gundeme getirdikleri "demokratik konfederalizm ·· 

önermesi gibi tanışma konuları yeni anayasada nasıl 

karşılık bulabilir? 
Kuramsal olarak doğrudan demokrasiye yani hal

kın öz yönetimine en yakın yönetim modeli yerinden 

yönetımdir. I\ e var ki anayasa gelenegi. merJ...ezi yö

nf'timlerin fi.nal yaptığı zamanlarda olgunlaı?tı. Bu 

nedenle anayasaların görunmez gtırevi. aslında güçler 

arasında elbette ki nıcrke1.i güçler arasında güç pay

laşımı yapmak."tır. Alıayasalar kuı·ı:etler apılı!ft denilen 

güç ınşasının huJ.."Ukunu da duıenler. Bu nedenlerle 

aslında anayasa anla_yıı;;ı merkezi ulus-devletııı J.."Ulla 

nımınm bır el kıtahıdır. Bu mantıkla anayasanın bel

ki de başlangıç görevi mNkezi ororiteyi konırnak ve 

koUamaktı r. 

işın kuramsal yam bir yana. bu ülkeye Osmanlı 

devletinden kalan bir miras dil federalizme benzeven 

yönetimlerin yıkıcı etkisi oldugu şeklindf'kı yanlış fi

kirlerdir. Devlf'tin bekaasını esaı; alan bu görüşe gö

re. ycıinden yönetım ı eknık.Jeri bölünmeve davetiye

dir. Bu nedenle ünitet- devlet repligi nf'redeyı;e Al

lah ·ın yüzüncü adı haliue gctirilnıiı?tir! Bu arıla,vıı? ne-

20 TİTOJ 

deniyle üniterizm dışında bır yönetimin kabul edi! 

mesi fikrini önermek bile 1ordur. 

Ancak buna r;ıgmen Türkiye ·ye özgıı bir yönetim 

modeli bulunabilir. lJniter yapı içerisinde yerel yö

netimlerın ğıı~lf'ndiri.lmesi ongörüJebilir. Üniter ya 

pının kimi merkezı) etkılerı yerel yonetinılere dev

redilebilır. Gevşek federalizmler bemeri gevşek i.mi

tenz:nı modeli de geliştirilebilir. Bu baglaroda valıle 

rin merkezden tayini verme. yerelden seçilmesi. böl 

ge meclislerinin kurulması. egıtiın. saglık. ulaşım. 

hizmet sektörü \'C benzeri alanlard:ı yelkilerin mer

kezden yerellere devri söz konusu olabilir. Sonuç 

olarak un iteryapının gevşetilmesı ile yerinden yöne 

tim modelleri gerçekleştirilebilir. Eger amaç dogru

dan demokrasi ise merkezi egemenliğin tekelindeki 

k ımı yetkiler _yerel!" de~Tedilebilir. Sonuç olarak yeni 

anayasada kamu yönetimi yerelleştırilmelı. merkezi 

gücün yereli dogrudan ilgilendiren kimi yetkilf'ri ye

relle paylaştırılmalıdır. 

Anayasa hangi hak ve özgurlükler düzenini esas al

malıdır? Anadil ve resmi dil tartışmaları nasıl çözüm

lenmeli? Din ve inan~ iJzgürlüğa baglamında gayrimas

limler ve Aleviler konusuna ilişkin öneriniz nedir? Tür

ban. anayasada düzenlenmeli mi? 

Yenı anayasa insanı merkeze alan bir bakışin ya 

zılmalı dır. Dı>vlec. toplum. birey \e doga ansındaki 

"mimari'' adil bir şekilde korunmalıdır. Kışisel hak 

ve özgürlükler hiçbir kayıt konulm:ıksllln garanti al

tına alınmalıdır. Bu bağlaında Aınıpa Insan Haklan 

So:::leşmesi anayasanın bir parçası haline getirilmeli 

dir. Özellikleremel hak ve özgi.irlükleri garantiye alan 

maddeler 'ama'sıt, 'fakar's11 basit ve püri.lzsı17. olma

lıdır. Otc yandan hakların kullanımının öznesi sadf"

ce ''birey" olmamalıdır. Bu baglanıda grup haı:kı da 

tanınma! ı. Toplumsal gnıplar da hak ve özgurlükler in 

süjesı olabilmelıd i r. 

Anadilde egitını konusu anayasal garantiye alın

malıdır. Bu anlamda şöyle b ir tanınılama yapılabilir: 

"Turkire )1ırttaşlarının resmi .Yazışma dili Türkçedir. 

Ancak dile-yen herkPs kendı anadilıııdc rPsmi yanşma 

:mpma hakkına sahiptir. Ana-dilde eğitim sPrbesttir. Di

leyen herkes kendi anadilın-de egitim gornıe hakkına sa

h ıp tır. Bıı sekilde anadilde egitim :;orunu ve resmi dil 

meselesı çö7ulebilir. 

Din ö?.gür lııgtı anayasal garantiye alınmalıdır: 

''Herke,ç dıledı!fi dinı vqa düşünr•eyi seçmekte ve bıı d ın 

ile dü~i.ıncenin gereklerini serbestçe yerine getinnehte öı

gu.rdiir ... Anayasaya konulacak böyleı;i bir madde ile 

hem rürban sorunu hem de Alevi meselesi halledile

bilir diye düşünüyorum. ~ 
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Di jiyana her du gelan de serdemeke nu 

- - - --- ----- AH!v!ET TULGAR 

WERGER: HAYDAR DiLJE~ 

Ev demek e ku dosten 
min yen DTP'yi ji dibejin. 
"ku de xwin raweste fı aşti 
were, em amadene ku ji bir 
bikin.·· Rojnameya ~Ozgur 

Gundem"e bi munasebe
tal ··e Rezbere Roja Aştiye 
ya Ciliane. di ı ·e Rezbera 
2004'an de pevekek der
xistibu. Di we peveke de 
niviseke min ya bi sernivi
sa "Jibirkirina wan'' hatibfı 
weşandin. Min di we nivisa 
xwe de di bin ronahiya ra
manen filozof Kant de 
te koşina kurdana ji bo maf 
ü dade li gor xwe nirxandi
bü u giringiya we tekoşine 
anibü ziman. 

lekoşina gele kurd meze 
dikir, min imperatifiya 
Kant ya katagorik danibiı 
peşiya xwe. Kant bi impe
ratifiya xwe ya katagorik 
wiha digot: wisa tevbigere 
ku bira rebaza tevgera vina 
(irade) te weki prensiba 
rebaıa gişti bikaribe der
has hibe." 

Ev peşniyar yan ji 
prensiben ku min di we 
nivisa xwe de anibiın 

zimen. ku ez bi awayeki 
vekiri bejim, weki ku ji bo 
hik:umeten Tirkiye u d1p
lomaten wan yen ku we 
deme ji aliye hiquqa nav
neteweyi ve, di pirsa Kib
ris ü Ermeniyan de gelek 
tengav biıbUn re hatibiın 
gotin. 

Di sala 2004'an de 
derdoren intelektuel. siya
si u d adi (hiqüqi) yen ci
hane bi minasebeta 200 
saliya mirina İmınanuel 
Kant. carek din aktuelbiı-

İmınanuel Kam 

Le niha çareseriya pirsa 
k:urd ew qas belav büye ku 
edi büye pirsa civake. Li 

kolanan di deve her kes! de evpirs heye. Loma evim
peratıfiya Kanti ya katagoı·Jk xitabi hernil hemwe]a
tiyen l-u xwe lirk u aliye şer dibJ:nin ji dike. Lo ma ve 
teze dive miröv ji bo wan ji bine ?,i men. 

na tezen vi lılozofe mezin. bi operasyona Amerikaye 
ya li Afganistane u dagirkeriya we ya 1 raqe ve gire di
dan ü di van buyeran de bandora Neteweyen Yekbüyi 
u bedengmayina wan minaqeşe dikirin. diceribandin 
ü rasliya wan tezan dipivan. W e deme ez ji di bin ban
dora we atmosfere de bum. Loma dema ku min li 

Sala. 2004'an. sala ku ew ilana kurda navdar di 
rojnameyen "Le Monde" u "International Herald 
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Tribun·· de hatibü weşandin. We deme 200 hemwe

latiyan ev ilan imze kiribün. Ez yek ji wan büm. Lo ma 
min niqaşenli ser ve ilane ji nezikve şopandin. Baş te 

bira min ku we deme di belavoke de Hberhevdana 
ma fen tirken Kilirise u mafe kurdan çawan bf.ibfı se
dema infialeke u weki nimune Ozdemir İnce di qun 
cike xwe ye di rojnameya Hurriyete de çawan agir di 
barand. fro ji li diji ve infiale imperatifiya Kanti ya 

katagorik argumaneke baş e. 
Di ve wateye de xwendina min ya di der bare Kant 

de berdewam kir. Dema ku tonen peşi yen ''vekirina 
kurd'" ya AK Partiye hatin bihistin. ez bi nivisen f:ilo 
zof yen 1 i ser ·· aştiya eb edi" xerik bUm. Ez bi kUrahi li 

ser w an teıan rawestiyam u min li ser maseya xwe di 
bin ronahiya teıen Kant de ev niqaş şopandin u nir
xandin. Ne pekane ku ez wan noten >.·we hemuyan di 

ve nivise de bi cih bilim. E w li ve nivise hllnayen. le 
mimkün e ku ez rojekedi formateke din de wan bi 
nivisim. 

Le welô k'U min di destpeka nivise de behs kiribf.ı, 

niha ez dikarim tekevim pirsa ku di seri de Ahmet 

Turku hin dosten me yen DTP'yiyen din peşniyar di
kin u dibejin "jibirkirin". 

]i ber ku. bi qasi ku ez dibinim, AK Parti bi peva
joya ku bi "vekirina kurd'' ya ji "vekirina demokratik" 
bi nav dike, wisa hewayeke dide xwe ku tişte ku ji dest 
we te de b ike u paşe xwe bi de ali. Bel e. H elbet bi mal 
haten leşkeran re te peyivandin. hewl te dayin ku dile 
wan be girtin, hang li partiyen mixalefete te kir in, çav 
li leşkeran danagerin. her tim li ser wan in. Le hin ji 

ev pevajo de di paradigmaya Tirkiyeye dekijan kevi
ran li şüne bilivtne naye hesabkirin. Ku bi ve para
digmaye be berdewamkirin, si be dikare rewşeke wisa 
peyda hibe ku li van erdan di nav komik u gelen de 
şere h1n bi şide t ru bide. Di rewşeke wiha aloz de ew 

kliken desthelatdariye yen ku xwe li xewe danine di
karin şiyar bibin. Ev yek ji her çav naye girtin. 

Kant dibeje, aştiyeke ne rast1 ji agirbesteke zede
tir peş na.keve ü aştiyeke bi "rezev" dikare re li ber 
şeren nu veke. Ango iro ki ku behsa aştiye dike. dive 
ji agirbeste wedetir, ji bo aştiyeke rasti ü mayinde çi 
pew1st e we peşniyar bike ü bine zimen. Dive weki ku 
ji şewate mal direvine tevnegere. Helbet dive peşiki

ya rawestandina xwine neye ihmalkirin. 
Niha, di demeke ku DTP ji bo aştiye arnadebuna 

~:we ifade dikin u ji aliye şer ye hemher ji hernan tişti 
dixwazin, ango ku mirov direya aşriyeke rast! de dirne
şe an ji de bimeşe, şi yara '"jibtrk:irin'· çiqas bi kerte" 

Hans Sanere ku asistaniya Karl jaspers ji kiriye. ji 
nivisa Kant ya li ser aştiya rasti peşniyareke d ike u li 
ser hoyen aştiyeke rasti wiha dibeje: "Ku aştiyek de 

ZZ TİTO] 

ma yinde be. di ve ira d eya aştiye beşert ü şürt be. Ü ku 
be şert u ş urt be. he mü rastiyen şer yen bere li hem

her aştiye sifir in u ne tiştek in. Loma taybetiyeke aş

tiye ya hevdemi heye. Bi aştiye di jiyana her du gelan 
de demeke nü dest pe dike. Aşti ne e w e ku politi
kayen ku heta we roje hatine meşandin berdewam 
bin. Tam vacaye we, aşti di fikir ü tevgera siyasi de 
destpeki rina serdemeke nfi ye. Ev ji giredayi bi awa
yeki radikal guhertina şikle fikir e. 

Baş e. gelo "jibirkirin" dikare dişikle fikir Cı ra

mane de guhertineke radikal pek bine? 
Yan j1 j i bo ku guhertineke fikri ya radikal pek w e

re di ve mirov di jiyana her du geJan de daxwaza ser

demeka nu bivejine u ji bo ve yeke ji tam berevajiye 
jibirkirine, dive mirov ji bir neke n nede jiblrkirin, 
ne wisa? 

Ku mirov bi bir bine fı bide bibiranin politikaya 
ku heta we roje hatiye meşandin bi awayeki vekiri 
derdikeve hole? 

Bi ya min, ew komsuyona ku bi nave "Komsuyona 

rasti u dade'' hin ji me gelek caran peşniyar dikin, di
kare bi keri vi kari were. 

hadeya ku aştiye dixwaze, dive ji awira gişti re 
vebeje ku politikaya kevn edi nameşe. ji bo ve yeke ji 
d i ve tawanen ku h eta niha hatine kirin derkevin ho le. 
Dive mirov rubiruye rastiye hibe. 

Ku aşti de di ware fikir u tevgere de reya serde
meke nu veke. u ew paradigmaya ku ji gelen vi welati 
re teng te be guhertin, niha de ma birani n u bibirxis
tine ye. 

Helbet ev pevajoyek e. Ev pevajoya ku de bi bira
nin u bibirxistine dest pe bike. de bi gaven ji bo 

amadekirina bingeha aştiya rasti berdewam bike u 
guhertinen qanüni de bi niqaş u lihevkirine li pey 
hevwerin. 

Loma dive mirov ji pevajoye be hevi nebe. Dive 
mirov li biçiıkbiin ü kemasiyen gaven peşi nenere ü 
nebeje ev aştiyeke rastinin e. ev agirbestek e fı vene
kişe li keleke rünene. 

Disa gaven ku di ve pevajoye de de ben avetin ez e 
bi tegtneke Kant binirxinim an salox bi di m. Alma ni

ya van her du tegtnan wiha ye: Provisorisch- perem
torisch. Mabesta Kant ji ·· provisorisch" ev e: Tişt ya ji 
kirinen ku ji bo demeke muwaqet ten ceribandin, ka
tagorik, xizmeta gihaştina hikumeke "misogerkiri" 

dikin e. Ew tişten rasti. kategirik, taybetmendiyen 
hikumen misoger ji bi ~peremtorisch" salox dide. 

Di ve pevajoye de guhertinen ku di Zagona Binge
bin de de ben kirin. de rotaya niqaşen ku ji ni ha de 
di navbera van tegtnan de dest pe kirine destn'işan 
bikin. ~ 
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Çend minaken li ser 

wergera tirki u kurdi 

MuKIT AR S LA N 

Di bejmara 40'i de, di der bare pingireken wer
gere de, min li ser pirsgirck.a peyvan bi çend minakan 
hinek dilinen xwe anibit ziman. Di ve hejmare de jt 
eze di der bare wergere de. pirsgireka idiyom. go 
tinen peşiyan, zayend, peşdanin, dem i.ı cinavkan. bi 
minakan peşberi we bikim. 

}i damezirandina Komara Tirkiyeye heta iro, kurd 
bi tirki hatine perwerdekirin, ve yeke gelek bandor li 
ser idiyorneo k:uı·dl kiriye. Bi vi awayi ji kurd di der 
bare idiyorneo kurdi de pir lawaz mane. Ev yek di 
wergeran de pir xurt derdikeve peşberi me. Dema em 
bala xwe di din wergeran. ev tişten xav i.ı tamosarki bi 
hemfı rastiya xwe ve derdikevin peşberi me, ka bi 
çend minakan em bibinin hela : 

Amma da yaptin (Te ji kir ha) - Rastiya we: Te ji 
berda ha, Boyunıın öıçusünü aldı (Pivarıa bejna xwe 
girt) - Rastiya we: Çu li ser qfuıa xwe rfuıi~t, Canın 

sağ olsun (B ila can e te sex be) - Rastiya we: Bila du 
ri te be, xwede te bilıele, Cigeri beş para etmez (C"ıge
ra wl penc quri~an nake) Rastiya we: Newerekeki 
li we raste ye, Çıkmaz ayın son çarşambası (H eta çar
şemiya meha tune) - Rastiya we: H eta ku qaıtti r 
bize, Çarak tahtaya basmaz (Peli texteye ~il nake) 
Rastiya we: (Zu bi zu naye xapandin), Devede kulak 
(Pir piçUk) - Rastiya w€: Bi qasi kuıiya derziye. Do
kuz doğurdu (Tu qey dibeji neh bi zar e) - Rastiya we: 
Bi xwe de rit, Ensesinde boza pişirdi (Li ser histilye w e 
boza kelaııdin) - Rastiya we: Malik le xirab kirin, 
Eşek hoşaftan ne anlar (Ker ji xo~ave çi fem dike) -
Rasttya we: Ho~o. Erne bego, Fol yok yumurta yok 
(Ti~tek li hole tune) - Rastiya we: Guman naçe, Fıl 
dır fıldırarıyor (Li her ali le digere) -Rastiya we: Qu
loquncoledigere, Jvırzıvır(Qivirzivir) - Rastiyawe: 
Kul u kureder, İcabına bakmak Gi hole rakirin) -
Rastiya we: Seri winda.kirin, İsternem yan cebime koy 
(Naxwazim le bike berika. min) - Rastiya we: Min 
dil tune le tu dizaııl, Kan ter içinde kalmak (D i xwl
dane de buye av) - Rastıya we: Reş u he~in buye, Laf 
e besi (Peyv maman) - Rasttya we: Virle.k, Lamı ci mi 
yok (Lanı u cim tune) - Rastiya we: Ne hilde ne ji 
dayne, N aLına mıhına vuımak (Him li nal dixe him li 
mix) - Rastiya we: Nizane çi gilyi buxwe, Nur topu gi-

bi (W eki goga. nilr e) - Rastiya we: Welô berf e, Ok 
yaydan çıktı (Tir ji kevane derket) - Rastiya we: Ji 
dev derket care, Onun ipiyle kuyuya inilmez (Bi bene 
wi mirov n.ikare dakeve bire) - Rastiya we: Mirov 
nikare pi~ta xwe bi wl girede, Orumcek kafalı (Pa~
veru) - Rastiya we: Aqil çuçik, Para peşin kırmızı me 
şin (Pere pe~in paşe me~in) - Rastiya we: Bere 
bijnıere pa~e hilbij ere, Şeytan diyor ki (Şeytan 
dibeje) - Rastiya we: Cin diheje . ... 

Ev rewş di der bare gotinen peşiyan de h1n x.irabtir 
e. Gotinen peşiyen tirkan raste rast ten wergerandin. 
Kurdeki k"U t irki n izanibe gelo ew de ji van çi fem bi
ke. Li ser ve rnijare ji gelek zede minak hene. le bi 
çend minakan ka em peşberi web iki n; 

Besle kargayı oysun g6ıünü (Qijike xwedf. bike bila 
çave te derxe) - Ra.stıya we: Qirde me kor. bexte me reş. 

Can boğazdan gelir (Can ji xwarine te) - Rastiya we: Wek 
hestil-an ji palane xwe bixwe. Evdeki hesap çarşıya uy
maz (H esabe m ale li süke nehat) - Rastiya we: Gılıe xwe 
hesab dike. seven xelke hesab nake. Fazla naz aşık u.san
dınr (N aza zede evindaran bezar dike) - Rastiya we: Ev 
dil e. ne bi lxur e. Gelen giden i aratır (Kese te, ye d içe tina 
beıiya nıirov) - Rastıya we: Sal bi sal. xwezi bi sala par. 
Horoz 6lür glizü ç6pşükte kalır (Dik dimire çav li sergo di
mine) - RastEya we: Aş ji dest çüye. pirsa çeqçeqe dike. 
Isıran it di.şini gostermez (Kuçike geı b ike dirane zwe ni 
şan nade)- Rastiya we: Dil dixwaze, le ji dest naye. 

Pirsgirekeke din ji li ser zayende ye. Le li ser za
yende mesele he direjtir fı berfirehtir e, ji her ku li 
hinek hen'lınan bi rasti ji kurd di nav axaftinen xwe 
de zayende tevlihev dikin. Ev yek binekiji her zara
vaye kurdi ne, hinek ji ji her nivis i.ı herhemen bere 
ne. Zimanzanen kurdan ji bo zayende çe nd xal mşan
kirine. eze van xalan bi we re parvebikim. 

Me 
Navdaren ku naven miroven me ne. 
Navdaren ku nave heywanen me ne. 
Peyven bf:ranı yen navder(Ku hevmaneya wan di kur-

di de tımebe) 
Naven alaven muzike 
Navderen ku deme ni.şan didin 
Naven nexweşiyan. eş ıl birinan. 
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Naven navginen gı.ıhastine. 

Naven erdnigari (çem ne Le de). 

Naven tişten esmanf. ıl tişten ku je ten xwar€. 

Naven xwaıinan ıl tişten keLandi (Nan u goşt ne 

ıe de) 
Navderen lekeri. 
Navderen abstrakt yen ji rengdereki çebüyi. (Xiza 

ni, qelsi. reşahi, bilindahi. stııri. kori. firehi) 
Naven tipan. pronavan, rengderan. hokeran. 

Termen rezimarıi 
Naven çek ıl silehan. 

Naven maddeyen kimyayi. 

N er 
Naven miroven ner. 
Naven heywanen ner. 

Nave hejmaran ( Yek ne te de) 

Naven ku ji heywanen nav male ten bidestxis

tin. (Hiri, Uv ıi. kej ne te de). 

Pi.rsgirekeke din ji bikaranina p€şdaninin li. daçe 

kan e. heri zede ji (de u li) di vı wari de ş a.ş derdike 

vin peşberi me. 
Minak , Ew de b içe. (We biçe) - RastiJ'a hevoke: 

Ew de biçe ye. le di ktırdi de denge -d- ye dikare bi 

keve. we çaxe hevok bi vi awayi saz dibe; Ewe b içe. Le 

di wergeran de weki we biçe. derdikeve peşiya me. ka 

ijar ew -e- ya seri çıl kııdere. Denge peşdanin ü paş 

daninan dikarin bikevin le ji cinavkan deng nakeve. 

W eki din jE heri zede (li )şaş te bikaranin. Di nav 

hevokan de ai) bi awayeki gelekı pir xirab te bikara

rıin. 

Minak :Li vir Heskef e. Yane dibeje ku; Ev der 

f:leskef e. - Sinor li vir destpe d.ike. (Sınır buradan 

başlıyor). RastEya we: Sinor ji ve dere destpe dike. 

Hevokeke din: Li her ali ten (Her taraftan gelirorlar). 

Rastiya we: ]i her ali ıen. 

Pirsgireka cinavkan eze di rıav deme de bidim, ji 

ber ku heri ze de dema dem digı.ıhereser dema bori 

pirsgerek derte hale. Em bere cinavken xwe kifş bikin. 

Ez. Tu. E w 1 Min. Te. W e-Wi 

Em. Hün. Ew / Me, We. Wan 
Niha ji em werin ser şaşiyan : Ez dibejim - Ez go

tım(Mın got) 1 Tu dibeji - Tu got(Te got) 1 E w dibeje 

E w got(We&Wi got) 
Em dibejin - Em gotin(Me got) ! Hün dibejin 

H un gotin(We got) 1 Ew dib€jin - E w gotin(Wan go

tin). 
Li ser ve pirsgireke ten€ bi peyva ··got'· sekinim le 

di gele k leke ra n de ev ş aş i h eye. Derde min li vir te ne 

balkişandina şaşiyan e. Ev ji ku bi çend minakan 

hatibe zirnan u balkişandibe de baş bibe. ~ 
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~Türkiye Türklerindir' Gazeteciliği! 

fATiıı Poı..AT 

"Gazeteci: başta barış. denwkrasi ve insan hakları 

olmak aze re, insanlıgın evrensel değerlerini. çok sesliligi. 

farklılıklara. saygı;-ı savunur. Milliyet. ırk, etnisite. cin

siyet. diı. din. sınıf ve felsefi inanç ayıımcılığı yapmadan 

tüm ulusla.rın. tüm halklaıın ve tüm bireylerin haklarını 

ve saygınlığını tanır. İnsanlar. topluluklar ve uluslar 

arasında nefreti. düşmanlığı körükleyici yayından kaçı

mr. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireyierin kültürel de 

gerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan 

saldııı konusu yapamaz. Gazeteci: her türden şiddeti 

haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın rapamaz . .. 

Bilmeyenler için hatırlatalım . Bu alın n. Türki
ye'de en fazla üyeye sahip gazetecilik meslek örgütü 
olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin, Türkiye Ga
zetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi' başlıklı m et
ninden alındı. Metnin giriş cümlesi de şöyle: ·~şagı
da tanımı yapıldığı üzere her gazeteci ve basın-yayın or

ganı. gazetecinin haklarını savunmalı ve meslek ilkeleri 

ne uymalı. uyulmasını gozetmelidir. ·· 

N c var ki. Türkiye· d e hakim medya düzeni açısın 

dan bu ilkeler her gün defalarca ihlal edilen birer ·şe 

bir efsanesi' olmayı sürdürüyor. Barış ve Demokratik 
Çözüm Gruplannın Türkiye 'ye gel iş sürecinde Türki
ye hakim medyasının ortaya koyduğu tavır ise bu açı
dan incelenmesi gereken özel bir örnek oluşturuyor. 

S apıklık testinden geçmekse sorun ... 

Türkiye hakim medyası ve bu 
medya nın etkin isimleri öyle yazı
lar kaleme aldılar ki, - biz yillarca 
onlarla birlikte yaşadıgı.nuz için 
şaşırmıyon.ız ama- bu yazılar gir
meye can attıkları AB üyesi ülke
lerin medya düzeninde onların 
pek hoşuna gitmeyecek bir sonu
ca, 'Türklügun aşagılanmasına' 

bile vesile yapılabilir. 
Akşam gazetesinin 'önemli' 

isimlerinden Serdar Turgut'un 
··PKK terorıstı olınadığıma pişma 

nım'" başhkl1 yazısında kullandığı 

üslup bırakalım basın meslek il
kelerini. ·sapıklık testinde' yaza
nına özel bir yer kazandıracak 
cinstendi. Şöyle diyor Serdar Tur-

gut: ··Benim hayatımda da her makul Tü rk gencinin 

mutlaka karşı karşıya kaldıgı ikileml.e yüzleş me zamanı 

gelmişti. Teröri.st olmahydım bu netti ama Ya silahlanıp 

dağa çıkacaktım ya da siıahımla şehirde ka lawktım · ... 

(. .. )Keşke o dönemde yeni oluşmaya başlayan nü.ve 

halindeki PKK'ya katılsaymışım. Öcalan yandaki üni 

versitede okuyordu. Zaten o ne kadar Kurtse ben de o ka 

dar Kürt sayılabi/.irdim. O da Kart çe bilmiyor ben de ... 

Katıldıgım takdirde oıgatte bir kaltar şoku yaşamam da 

mümkiin degildi. 

Çıkardım dağa. gül gibi yaşardım. 'Sen da.g koşulları

na adapte olamazsın' diyenlere i.se sadece şwııı söyleyece

ğim: Istanbul'da yaşama koşııllarına adapte olabildiy

sem bıı danyadaki her türlü dağda da yaşayabilirim ben. 

(. . .) PKK'lı olarak dağa çıkabilir. arada bir dağdan 

inip birkaç Türk öldurebilirdim. No problem. Bu benim 

için bir sorun yaratmazdı. PKK'nın basın hucresinde mi

litan olarak yer alırdım, olur biterdi iş. Ca.nım sıkılınca 

arada bir dağdan inip yayın yönetmeni öldarüram. her 

şey yolıma giriverirdi. Tıkır tıkır işlerdi bütün her şey. 

( ... )Sonra dagda Ocal.an ·ın açıklamalarıyla anladı

ğım kadarıyla. arada bir toplu seks partileri de oluyor. 

Bunlara da mutlaka militan bir aktiflikle katılırdım. 

Bugune kadar hoşlandığım bir PKlCh bir kadın henuz 

g6rmedim ama olsun. Dağda bulamazsam da bir hücre 

oluşturup. şehri basıp Rojin 'i daga kaldın.verirdim olur 

bit erdi. 

(. .. ) Tam bu mükemmel yaşam 

stilinden sonra dağı terk edip aşa 

gıya indi-ğımde devlet bana 'Hangi 

ülkede yaşamak istersin?' diye so 

racak. ABD'nin New York kentine 

giderdim tabii ki ... Bunlar bilyük 

ihtimalle bana business class bile 

ti de alır. cebime harcırah da ko 

yar/ardı herhalde. 

Başta dogru karar verip PKJCya 

katılsaydım, Uderlik kadrosuna 

muhakkak yukselirdim diye daşü 

nüyorum. Ama lider de olamasay

dım zararı yok. Çanku düz mili 

tanlara belki hangı ülkeye gitmek 

istersin diye sormuy orlar ama 

dağdan inenlere hiç olmazsa saygı 

gösteriyorlar ... (24 Ekim 2009) 
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Brifinge ih tiyacı olmayan yazarlar 

Hürriyet gazetesinin Türk basınına 'bebek katili' 
tanımını kazandıran Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul 

Özkök de, ~Kart kardeşime iki çift s<Jzüm var'' başlığıyla 
yayımlanan yazısında Silopi'de sınır kapısında 

PKK'lilerin dönüşü sırasında , barışa onlarca yıldır 
özlem duyan bölge halkının yaptığı karşılamayı de
ğerlendiriyor ve şu ifadeleri kullanıyor: "Ortada tek 

zafer varsa, o da demokratik iradenindir. 

Savaşan ordunıındur. 

Dayanan halkındır. 

Cesur siyasetçilerindir. 

Bu şov artık b itmeli ve silah

lar tamamen bırakılmalı. dağ

lar boşalmalı ve meydan süka

nete, agırbaşlılığa terk edilmeli. 

Banşı gerçekten i.steyen bütün 

sağduyulu Kurt kardeşlelimi.z

den bunu saglamalannı bekli

yoruz. 

Bizler üzerimize düşeni yap

tık. Sıra sizlerde. ''(22 Ekim 
2009) 

Ertugrul Özkök'ün bu söz
leri gazetesinin logosunda 
'açılım sürecine· ragmen ne
den hala 'Türkiye Türklerin
dir' ifadesinin ısrarla yer al
dığını özetler nitelikte aslın
da. Özkök, barış özlemini dil e 
getiren Kürt halkının eylemi
ni 'şov' olarak nitelendirip. 
onlara da 'savaşı siz değil, biz 
Türkler kazand ık' demeye ge
tirerek 'üzerine düşeni yaptı

ğını' söylüyor. 
Milliyet'in Tercüman'dan 

devşirdiği yazarı Taha Akyol 
ise, ~Ateşle oynuyorlar" başlık

lı yazısında şöyl e diyor: 'Dağ

dan inenler, ellerinde silahla. 

sırtlannda üniformayla geldiler! Örgüt tarafından 'elçi· 

olarak gönderildiklerini söylediler. 

Ve yargı onları serbest bıraktı. 

Baykal Artık PKK'lı olmak suç değil ' diye tepki göste 

rirken haklı değil mi? 

Öbur tarafta. eline silah almamış 7 genç ''dağa çık
maya hazırlanan örgüt üyeleri .. olarak İstanbul'da tu
tuklandı. 

Bu nasıl adalet?! Silahlıyı bırak, silahsızı tutuklaf 
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( .. .) PKK ve partisi DTP'nin "açılım" konusunda iyi 

niyetli olmadığı açıktır. Her "geliş "i ''siyasi ajitasyon "a 

dönüştürüyorlar. 

Avrupa 'dan gelecek olanlar için aynı "ajitasyon "u 

İstanbul 'da da yapacaklarını açıkLadılar! 
İçişleri Bakanı ve İstanbul Valiliği buna izin velilme

yeceğini açıkladı. Evet, izin verilmemelidir!" (24 Ekim 
2009) 

Taha Akyol' un talebi karşılığını buldu ve bu yazı 

sının yayınlandığı gün Başbakan Erdoğan. Avru
pa 'dan İstanbul'a gelecek olan 
grubun gelişinin ertelendigi
ni açıkladı. 

Bu isimterin başında bu
lunduğu gazetelerin ve etleili 
oldukları tel evizyonların olaya 
nasıl yaklaştığını ise bu yazı
nın sınırları içinde ayrıca 

uzun uzun örneklerneye gerek 
yok. Elbette bu dilin belirlen
mesinde. Türkiye hilim 
medyasının içinde doğup bü
yüdügti. şekillendigi şoven 

kültürün rolü büyüktür ve on
lar da bugün bu kültürü her 
günkü yayımlarıyla yeniden 
üretiyorlar. Sadece PKK'li 
gruplann barışa katkı sunmak 
amacıyla Türkiye'ye geldikleri 
süreçte hakim medyanın or
taya koyduğu refleks bile şu 
gerçegi açığa çıkarmıştır : 

Bu ülkede azıınsanınaya 

cak bir nüfus oranına sahip 
Kürtler. hilim medya açısın
dan sevinçlerinin düzeyi, onu 
ortaya koyına biçimleri bile 
kontrol edilmesi gereken bir 
topluluktur. Hakim medyanın 
başlıklarındaki sözcüklerle 
söylersek. bu ülkede Kürtler 
'şov' yapamazlar. ancak Türk

ler yapabilir ve Kürtler de izleyebilir! 
Eğer bir 'açı lım 'dan söz ediliyorsa. bu üsluba sa

hip hakim medya düzeninin, bu ' açılım'ın önündeki 
en ciddi engellerden birini oluşturduğu bu kısacık 
süre içinde bir kez daha görülmüştür. Bir halkın se
vincine nizarn vermeyi bile üzerine vazife gören bu 
oryantalist şımarıklık ve ukalalık barışı inşa etmek 
çabasındaki en ciddi he sa plaşm.a noktalarından biri
ni oluşturuyor. ~ 
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DOSYA - FORUM 

'1\ürt açılımı· ... 'Demokratik açılım' ... 'Milli Birlik Projesi' ... 

Sürece ilişkin isimlendirmeler Jeğişse de tarihten birikegelen zorunluluğun lfayattığı bir 
ihtiyaç Jcğişmiyor ... 

Değişim ihtiyacı bir zorunluluk ... 

Kürtlerin mücaJelesi başta olmak üzere. iç-dış dinamil\ ve etkenierin zorunlu kıiJığı bir 

Jeğişim ihtiyacı bu. 

'Açılım' denilenin bu ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağı ise söylemine değil içerdiklerine 

bağlı. .. 

İçeriıle il işkin tartışmalar sürüyor. sürecelc. 

Tiroj. söz konusu tartışma sürecine katk ıda bulunmak için. 'Türk mahallesinden · çok 

değerli kadın aydınlarıınızı buluşturdu . 

Yazar ve sosyolog Oya Raydar. şair-yazar Sennur Sezer. ~azeteci-yazar Yıld ı z Ramazanoğlu. 

akademisyen f:sra Arsan ve müzisyen Feryal Öney. 'Açıl ım' sürecini konuştular. 

En özel haliyle. sürecin ciddi bir içeriklendirme sorunu olduğu ortak fikrinin çıktığı 

Forum'un 10 Ekim'de. yani daha ·barış ~rubu'nun gelişi ve sonrası gelişıneler yaşanmadan 

gerçekleştirildiğini de hatırlatalım. 

Hazırlayanlar: Sevda Karaca, Olcay Geridönmez, Serpil ilgün 
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'1 .'' 1\: 'ı ı ' ' ' • i 

• Oya hantm/o boşloyolim. Cumhurboşkont'nm "iy1 şey

ler o/ocak" söz/en sonrast hükümetin boşlotttg1 ve önce 'Kürt 

oçtllm1' sonra 'demokratik OÇtlim ve nthoyet 'Milli B1rlik Pro

jesi' od/ond1rmosmdo karar ktld1g1 süreç devam edtyor Ön

celikle siz bu 'Kürt oÇtflmt'ndon 'Mi/lt B1rl1k Projesi'ne geçişt 

nastl degerlendinyorsunuz, nasil b1r milli b1rlikten bohsed1/tyor 

oc o bo? 

O YA BAYDAR: Şimdi 'iy1 şeyler olacak'tan ve Kürt 

aç1l 1mından Milli B1rltk Projesine gıden yolu ben en baştan 

tahmın etmiştım. Çünkü mevcut sıyasal ıktidann gücü 

devlet iktıdannın gücüyle boy ölçüşüyor. Ve çok cıddi bir 

boy ölçüşme. Hem de bu 'açJ!,m' denilen, her türlü açılı

rnın önünü kesrnek ısteyen birtakım güçler var Türl<i

ye'de. Bunlan biliyoruz ve bu güçler karşısında. açılımlar

dan yana olanlar. henüz devlette yeterince güçlü degiller 

ve o manada da iktidann bütününü ellennde bulundur

muyarlar Bu yüzden bu noktaya gıderdı zaten. lkıncis .. 

şunu da söylemek laz1m: açılımdan yana olan mevcut si

28 TİI'OJ 

yasal iktıdann bütün kanatla

nnın. bir bütün olarak. bu bı 

zim anladıgımız türden bır 

Kürt açıl1mı. bır demokratık 

açılım, bır yurttaş açdımına 

kadar ilen gıderneyecek ka 

natlar oldugunu da düşünü

yorum. Tabıı bütün bunlann 

yanında. bır yandan da her 

zamanki gibı ordumuz sopayı 

degil ama silahı göstennce 

arkadan, yumuşak yumuşak 

söylemlerle. gayet tabu k1 bu 

açılım bu noktaya gelirdi. 

Ama umutsuz olmayalım yine de. Çok önemli buluyo

rum. Bakın her yerde konuşuyoruz. Herkes konuşuyor. 

karşı olan da konuşuyor. Kürt diyoruz. şu diyoruz. bu dı

yoruz. Yan1 konuşmak çok önemlı. Konuşmaya başlamak 

çok önemli. Ve konuşmaya başlarken. bınlenmızın başına 

bır şeyler gelse dahi, bütün bunlarla açılıma dogru gidiyo

ruz. Bır gün bir şey olacak tabii, ama çok yakında bekle

meyelım. 

• AKP'nin bu konudaki tutumunu stz nos1/ degerfendlri

yorsunuz? Yan1. büWn bu sürecm st(atlandmlmast, (arklt fork

lt projeler o/orak gündeme getırilmes1, sonuçta hükümet yet

kililen·nm agzmdan dmledik.lenmtzle b1çtmlentyor. Hakikaten 

Türkiye holklannm ihtiyaCI olan banş ve çözümle AKP'nin 

önerdigt proje aynt şey mi acaba? 

O . B.: Şımdı o proıeyi tam göremiyoruz ya da bu pro 

je sürekli degışıyor. Yani ben bunu söylerken, Denız Bay

kal tavnyla söylemıyorum: "söyleyın. söyleyin baka/tm, hay

di aniatm an/atm" falan. hayır bu degil. Adam 'ge/m oçtftmt 

konuşa/tm' derken. öteki o taraftan diyor ki, 'haydt baka

lim söyle ne yapacaksan'! Ben o anlamda söylemiyorum. 

Ama proJe tam anlamıyla netleşmemıştir. Netleşen yön

lennde de gereklı. yeteri direnç yok hükümetten. "Ne ka

dannt yedtreb1/mm. yediremcdtglm yerden nereden döne

nm?' tutumu var. Belki pragmatik ve 'gerçekçi' bır tutum 

olabılır sıyaseten. ama tabii kı kitlelerde ve de özellikle 

Kürt halkında ya da bizim gıbilerde, bıraz da hayal kınklı

gına yol açıcı olabiliyor. Bunun yanında, olduklan nokta ne 

olursa olsun. "her şeyt göze aldtk. oy kaybetmeyt de göze 

afd1k" söylem var. Evet, eger göze alınmışsa, o zaman. 

uçuk şeylerden aşın ve hakıkaten bu ülkenın şu ankı du· 

rumunun kaıdıramayacagı taleplenn yerine gelmesinden 

falan söz etmıyorum ama bır noktaya kadar daha güçlü 
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durabiimelen lazım. Bu neden olamıyor? Ben projenin, 

eger bu bir proJeyse, yeterince ıç:selleştınlmemiş oldugu

nu düşünüyorum. Söylem olarak çok ıyı, bu bıle hoş bir 

şey, yani söylem dilimiz her zaman bizi belirliyor da za

manla. Böyle konuştukç:a, zamanla onlar da farl<Jı bir yere 

geleceklerdir. Çok güzel. Ama bu söylemin ıçinde ilkesel 

anlamda yeterınce güçlü doldurulmuş bir şey, iç:selleştiril

miş bir şey yok 

Esnek faşizmde yaşıyoruz 

• Sennur homm, sızinle devam edeftm. Asimda oçtftm 
taroşmolonnm ilk gününden beri biz bu açıftmm içensmde ne 

oldugunu degil, ne olmadıgmı duyduk hükümet kanodmdon. 
Işte, mesela neydt bunlar? Anayasa degiştirifemez, anadilde 
egitim olamaz, gibt. . . Pek çok kesim tarafından da tartışı

lan ve neym degışmeyecegme daır kayttiann belırtildtfti btr 
açılımm, bu haliyle kaldıgt sürece, gerçek bir banş ve çözüm 

açtftmt saglayacagtm düşünüyor musunuz? 

SENNUR SEZER: Ben sözlerden çok yaşananlara ba

kıyorum. Iyi şeyler olacak. dendi, bır çoban kızın kaç: par

ça oldugunu yaşadık Ve bu toplumda hıçbır yankı uyan

dırmadı. Geçen gün genç: bir şair arkadaş, Onur Cay

maz'ın bana bır iletısi geldi. 

Tabii böyle bir şeyi karşılaş

tırmak dogru degil ama, bu 

bogazı kesılerek öldürülen 

Münewer'e duyulan ınfıali, 

oradaki küçücük - ve bir tek 

resmı var, gözünü kapatma 

demiş fotografçı herhalde

o kızcagız ıçin göstermedik 

Kolu kınlan delikanlı için bir 

tepki duymadık, şu anda kaç: 

çocuk yargılanıyor. bilmıyo

ruz, hiçbir tepkı duymadık 

Ve bu ç:ocuklann hepsi lise 

ögrencilen. Evler basılıyor. tepkı duymuyoruz. Insanlar 

gözaltına alınıyor, tepki duymuyoruz. Ve dikkat ediyorum, 

ekmek küçüldükçe, sıradan dedıgimiz halkın hamurdan

ması tehlikeli boyuta geliyor. Benı hıç: Genelkurmay'ın ne 

dedigı, başbakanın ne söyledigi ılgılendirmiyor. Ama bır 

eczanede bir kızcagız, elinde ılaç: raporuyla annesinin, ışte 

şu kadar ılaç alması gerektigin ı savundugu zaman: orada

kı. eli yüzü düzgün, temiz, lstanbullu denecek nıtelikte, 

efendıden. yaşı yetmişe yakın bir bey. "Bunlar Wrbanltdtr 
lo( anlamaz" diyerek· arkasından, kızın annesinı görünce, 

"bunlara hak verdiler konuşuyorlar, bunlar Kürt" diye, sıra

dan bir adam. ıki tane ılaç yerine üç tane ilaç alma tartış

masın ı baglıyorsa, beni bu ılgilendinyor. Bunlara hak verdi
ler, ne kadar aşagılayıcı bir laf. Ben "ne verdiler" dedim. 
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"Açtltm, açtftm dtye bütün gün televizyon söylüyor" dedı! 

Şimdi, sanki herkesın olan tartışma hakkına, halkın bır 

kısmına yaşanması olanaksız gibi bakıyorsa bıri, ve de şu 

kaldı n mı birlikte ç:ignedıklenmızden binyse eger ... Arka

dan benim yaşadıgım bır şey oldu. Benım aılem yüz yılı aş

kın bir zamandır lstanbullu. Paramı alan şoförden, lstan

bul'u emekliler işgal etti, kalkın başınızı dinleyecegıniz yer

lere gidin gibı bir nutuk dinledim. Şimdi insanlar daraldık

ça, bir ötekın i suçlu görüyorsa ve biraz da buna, gizlı-açı k, 

bıraz medyanın yardımı. biraz ara sıra siyasetçi lerimizın 

yardımıyla suçlu budur diye gösteriliyorsa. geçen gün 

programa aldıgım bır arkadaşı rı sözüyle söyleyeyim, yazar 

sözü bu, btz bir esnek foşızmde yaş1yoruz. Ne zaman da

ralacagı belirsiz bir faşizmde yaşıyoruz. Bu faşizmin kural

lannı ıster yönetıcıler koysun, asıl tehlikelisı, bız birbirimi

ze koyuyorsak burada açılımdan söz etmek, bana biraz 

sahte gibi geliyor. 

• Oya hanım, b1r röportapmzdo, sonınun kolio çözümü 

ıçın Türk tarafının oldugu kadar Kürt torofimn do kırm1zt çiz

gılerinden vazgeçmesi gerekiyor diyorsunuz. Nedtr bu kırmt
zt çtzgiler? 

OYA BA YDAR: Türk tarafının kırmızı çızgılennden 

söz edebiliriz. Yani röportajda öyle dediysem bır düzelt

me yapmam lazım. Kürt tarafında kırmızı çizgilerden çok 

bellı konularda belırsızlik ve diretme var. Türk tarafının 

kırmızı çizgilerinı hıç aniatmayayım Arkadaşlar da söyle

yecekler, ama bılınen şeyler bunlar zaten. Bunların yansırı

dan fazlası dernın de söyledigım gibı boş kavramlar; 'voto
mn. milletin bölünmez bütünlügü' vs ... 

Adamlar 'aynlmayt talep etmıyoruz', dıyorlar. Vatan bö

lünecek dıyor ötekıler. Yani bu kırmızı çizgiler işte ... Bu 

kadar kof olmayan bazı şeyler var bunları gözetmek lazım 

tabii. Ama Kürt siyaseti açısından, Kürt halkı da demiyo

rum ben. Kürt siyasetı açısından baktıgımız zaman, biliyo

rum çok zor bunu söylemesi, söylemesi çok kolay. yap

ması çok zor, sılah tapınc.ndan çıkmak lazım. Bızım dev

rimcılik eski zamanlarda, benım zamanımda sılahla ölçü

lürdü hep. Yani ne kadar silahtan yanaysan, ne kadar şid

detten yanaysan, ne kadar buna uygun bir mücadeleden 

yanaysan o kadar devrimci sayılırdın . Bana bazen kızarlar 

bu yüzden ama yıne de açık söylemek ıstiyorum, sol ha

reketımizde nedense devrimedik her zaman sadece de

virmek olarak anlaşılır. o devirme de ne kadar şiddetle 

olursa o kadar yüce bır devrimcısindir sen. Eskiden de 

böyleydi şimdi bi le bunun izlen var. Kürt hareketının . sı

yasal hareketinin bır bölümünde bunu izlemek mümkün. 

Tabı i bır yandan da bunca yı ldır, otuz yıldır, daha fazlasın

da daglarda biçimlerımiş bir hayat. bir yaşam bıçimi var, 

bütün arka planlanyla. Bunun bırakılması da çok zordur. 

Buna ragmen, kısa keseyim, silahtan vazgeçmek gerek. 
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Ben hep böyle düşünürüm, o Brecht'ın bir sözü mü

dür. ama, düşünün bir savaş çıkmış, ikı ordu var ve ıki or

dunun bütün askerleri "bız bu savaşı rstemıyoruz" diyorlar 

ve silah bırakıyorlar. Düşünsenıze, kim savaşacak? Hanka. 

Tabii bu kadar basit olmadıgını biliyorum ben. Ama bunu 

kafamıza yerleştirirsek. Kürt siyasal hareketi de bunu ka

fasına yerleştirirse, Türkıye tarafında da açılımdan yana 

olan güçlerin elı güçlenir. O zaman biz diyebiliriz ki, yurt

taşlıgı Türklük üzerinden tanımlamayın. Biz dıyebiliriz kı, 

anadil öyle bır haktır ki ... anadil meselesi diyebiliriz. Biz 

şunu diyebiliriz. bız bunu diyebiliriz. Şimdi haklılıgımızı yer 

yer yıtinyoruz bazen. Görünüşte en azından ... 

'Teslim ol' lafını kaldırmak lazım 

• Bu silah mevzusu açıfmışken; biliyorsunuz asker tara
findan 'son terönstc kadar yok edecegiz, koşulsuz şartsrz st

lah bırakıp teslim olsunlar' denilen, hükümet cephesinden. 
'silah bıraksmlar. bakalım do sonra geregini yapanz' dıye ko

nuşulan, banş tarafinda olanlar ıçinde ise genellikle iki tara
fin da sılahr brrakması üzennden tart.ışılryor. Sız, Kürt taro(ı
nrn silah brrakmasrnı herhangi bir koşu/o, şarta boglryor mu

sunuz? 

O.B.: Yok, kademeli bir bıçımde, bu ışler de kademe

li olur, kademe! i bir biçimde. Ama silah bırakmak için on

lann da Türk tarafından, Türk devletınden bır şey görme

leri lazım. Sadece lafta açılım, sözde açı lım, açı lım, tamam 

ama o açılımdan sonra geldin benı taradın. 

Bir yandan açılım diyorsun, bir yandan tezkere çıkıyor 

Meclisten. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu derler. Mil

letin de kıl ı kıpırdamadı. Eskiden biz banş gırişimi filan bır 

şeyler yapardık, baktım biz bile yapmadık bir şey. Ben 

söylendim biraz, o kadar. Bir yandan açılım yaparken. bır 

yandan tezkereyi ç ıkartarnazsın. Karşı tarafa önkoşul da

yatmadan, ama bır şeyler vereceksiniz. Bir şeylerde güven 

saglayacaksınız en azından. Korkunç bir güvensizlık var. 

Ancak o zaman, belki silahiann bırakılmasına, gömülmesı

ne ıkna etmek mümkün. 

Bakın, ben teknik taraflannı bi lmem. N iyetieniidi mi 

bunlann hepsi mümkündür. Göze alındı mı; başbakan bo

yuna göze aldık göze aldık diyor. Göze alınsa gerçekten, 

niyetienildı mı, nasıl bırakılacak, ne olacak, kaçar kişilık 

gruplar. kimler nereye gidecek ... bunlarteknık ışlerd ı r. Iş

t e gelsinler teslim olsunlan T esi im olma l afın ı kaldırmak 

lazım bir kere. Basıt şeyler, çok basıt şeyler, insanlan çok 

etkiler. Pişman olmak. teslım olmak, onur kıncı her şeyı 

yok etmek lazım. Insanlar orada şöyle bir savaş veriyor

lar, begenelim begenmeyelim, karşı olalım, yandaş olalım. 

bu ayn hikaye ama insanlar orada yıllardır, yıllardır ölerek 

kendi açılanndan haklılıklan olduguna sonuna kadar inan

dıklan bir savaş veriyorlar. Ve sen onlara pişman ol. tes-
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lim ol filan dedin mi, ben de olmam. Olacagım varsa ol

mam. 

Özetle. benim bu konuda söyleyecegim, rencide edi

cı şeylerden kaçınıp silahlı gruplara eşit yurttaş olabılme 

hakkı saglamak lazım. Ama bunlar belirli güveneelcnn ger

çekten verilmesiyle olur. Siz söylediniz, benim her sefe

nnde tüylenm dıken diken oluyor. son PKK'Ir mı ne diyor 

adamlar. Son genila da demiyorlar, ölene kadar, öldürüle

ne kadar diyorlar ... Ya bu asker agzına bıle yakışmıyor. 

Çünkü asker de insandı r. Ölene kadar, öldürülene kadar 

laflanyla gitmez bu iş. Bu. kafalannda artık. şu veya bu bı

çimde degişmesi lazım. Degiştirmek de Türkiye demok

ratık güçlerine düşüyor. 

• Medyayı tartışmaya, özel alanı oldugu için, Esra ho
nrmlo başlayalım. Bütün bu yazılıp Ç17ilıp ortaya konulan 

şeylerin 'göstenlme' biçimlerinrn oldugu ve bunun da medya 
arocılıgıyla yapıldıgı bilinıyor. Teslim olma lofinı bır kere kal
dıralım dedi mesela Oya Boydor, tepki duymazlıgrmrzdon 

bahsettr Sennur honm Nitekim Boydar'rn Çöplügün Gene

rali kıtobı da repki duymazlrğrmızrn nasrl oluşturulduguno 
ilişkin önemit brr ömek oluşturuyor. Şimdr, bütün bu süreç 
medyada yansrtılrrken, herkesin ka(asrnda, 'acaba bu defa 
gerçekten tartrşabilecek. konuşobılecek mıyız' diye bir bek
lenti de oluştu elbette. Şimdi herkes çok rahat konuşabiliyor
muş grbr görünüyor ama gerçekte öyle mi acaba? 

ESRA ARSAN: Evet, aslında ben de tam da bir siyasi 

iletışim sürecı olarak bakıyorum. Yani, AKP'nın ve Başba

kan Erdogan'ın Kürt 

açılımı ekseninde ver

digi mesajlann, çok 

da somut, ayaklan ye

re basan ve günlük 

dilde, işte gazeteler, 

televizyon lar aracılı

gıyla kamuya aktanlan 

mesajlardan sonra, 

günlük di lde dönüşü

münün, kamuda or

tak bır konsensüs ala

nının oluşması açısın

dan çok da yeterlı 

mesajlar olmad ıgını 

düşünüyorum. Yani, geriye dönüp baktıgımızda, 1990'1ar

dan Itibaren, Turgut Özal, arkasından gelen siyasetçıler. 

Tansu Çiller döneminde de bahsi geçen benzer süreçle

rin, yani benzer Kürt açı l ımı süreçlerinden acaba ne tür 

bir farkı var diye baktıgımızda, belki de Tayyıp Erdogan'ın 

retorik anlamında bıraz daha öne geçmiş olabilecegini 

düşünüyorum. Çünkü bir kere medyayı kullanma açısın

dan şu anda diger sıyasetçılere oranla biraz daha güçlü ol-
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dugu bır dönemden geçıyor. Yani, verdıgı mesajiann ba

sında yer alış biçimi ve bu mesaılann aslında çok da ver

mek istedigı anlamın kenarlannda dolaşıp ama sanki çok 

büyük bir dönüşüm yaratacakmış edasıyla sunulması açı

sından şanslı bır dönemden geçiyor. 

celikle bir diyalog zernının ın oluşturulması gerekiyor. Bir 

sıyasal sürecın tetıklenmesi gerekiyor, bir aksiyon alanının 

oluşması gerekiyor. Fakat bu sorunun iki tarafı arasında 

bır gergınlık var. Yanı , daha dognusu hükümet, sonunun 

dıger tarafını , diger siyasal tarafı kabul etmiyor, onunla gö

rüşmek ıstemiyor. Dolayısıyla bir kere burada sorunun 

teşhısi problemi m ız var. Teşhisini yanlış yaptıgımız zaman 

da çözüme giden yolu da, tedaviye gıden yolu da bır ke

re yanlış aktarmış oluyoruz insanlara. 

Sorunun teşhisi çok arızalı 

Bununla ne demek istiyorum? Aslında biraz önce ko

nuştugumuz, herkesin de belki uzlaşacagı konu, mesele bir 

eşıtlik meselesi. Yanı eşit yurttaşlık meselesi. Burada insan

lar çok fazla bir şey istemiyorlar. Kürt açılımı dedıgımiz şey, 

bu ülkede yaşayan bütün yurttaşiann etnık. dini kökeni ne 

olursa olsun. eşit şartlarda yaşama arzusu. Bu, anadilini kul

lanmak olabilir, bu eşit şekilde sıyaset yapmak olabılır, eşit 

şekilde devlet imkanlanndan yararlanmak olabılır. Bunlar 

sagl ık. egitim vs. gıbi çok basıt şeyler aslında. Bütün mesele 

bu. Fakat. buradan baktıgımızda, hükümet gerçekten eşıtlik 

baglamında verdigi mesajlarda bize gerekli donelen veriyor 

mu? Bu yok. Yani, eşitlık temellı, bu anayasa degişıkligi ola

bilır, diger yasalardaki degişiklıkler olabilir. ekonomik gıri

şimler olabıl ır ve tabı i ki en önemlısi banş sürecinin saglan

ması olabilir. Yani banşçı bir mesaj ... 

Ben hem ünıversıtedeki ögrencılerimden. gençlerden, 

hem de kamusal alanda konuştugum kişilerden, işte ne 

bileyım, otobüste, vapurda. şurada burada ınsanların gün

lük konuşmalanna tanıklık ettigirnde bu yanı lgıyı. bu çar

pıklıgı çok net bir şekilde görüyorum. Yani. hükümetin 

sanki bır açılırnmış gibi bize sunulan planı, aslında kamuo

yu üzerinde. bıreyler üzerinde bizi toplumca eşitl ige ve 

mutluluga götürecek bir proje olarak algı lanmıyor. Tam 

tersi, ötekıleştirmenin, dışlamanın, ma~inalize etmenin 

daha da aslında kamusal alanda yaygınlaştınldıgı daha çok 

dikkatlenn bu soruna bu anlamda çekildigi bir süreci te

tikliyor. Türk-Kürt aynmcılıgı varsa bugün Türkiye'de, bu 

proje. ışte açıl ım projesi diyebilirsiniz, demokiratikleşme 
Öbür taraftan, hükümetın 

özellikle banş eksenlı sıyasal 

mesajianna baktıgımda, önce

likle bir kere bu sonunun teş

his edilmesi gerekiyor. Yanı , 

bir çatışma var burada Iki si

lahlı güç çatışıyor, bir tarafta 

Türk ordusu birtarafta genlla

lar. Ve bu süreç nasıl tan ımla

nıyor? Yani, bız günlük dılde. 

gazetelerden, televizyonlar

dan, haberleri okudugumuz 

zaman, sokaga çıktıgımız za

man, kahvelerde, gazete bayi

lerinde. kamusal alanda insan

lar bu sonunu nasıl teşhis edi

yorlar. nasıl konuşuyorlar ken

di aralannda? Bir kere bu so

runun dognu anlatılmad ıgını 

görüyoruz. Yani, hükümet bu 

sorunu çözecekmiş ya da çöz

meye niyetliymiş gibı bir sıya

sal iletışim süreetne gırmesıne 

ragmen, aslında sorunun ne 

oldugunu kamuya aniatış bıçi

mı çok anzalı. Çünkü bi liyor

sunuz, sonunun tarafian var. 

Sonunun tarafian arasında ön-

Darbe Anayasası'na dokundurtmayan solcu türü! 

Hep Genelkurrrıay'ın. hükümetin tutumunu tarttşıyoruz; b1r de tobıi sosyofıstlenn bu 
konuda üstlerine düşen, düşmest gereken sorumlulugu ne ölçilde yenne getircligıni de 
sormak gerekmez mi? 

OYA BAYDAR: Uzatmadan şöyle diyeyim. Ben mesela geçmişte, içinde bu

lundugum sosyalist hareketlerde de bu konunun yeterince anlayışla ele alındıgı

nı düşünmüyorum. Kendimden pay biçeyim, yani benim kafamda şöyleydi. Işte 

devrim olur, düzelir. Vardır ya, sosyalizm gelir düzelir; kadın meselesi, devrim 

olur kadın meselesi düzelir; çevre meselesi düzelir; Kürt meselesi mi, devrim 

olur, sosyalizm olur, düzelir! Bunun böyle olmadı~ını anlamak için, sosyalizm ol

dugu zaman da kolay kolay çözülmediğini anlamak için son yirmi yılın deneyim

lerini yaşamamız gerekti. Artık bir kendimize bakıp düşünmemiz gerekti. Çok 

basit laflar edilemeyecegini, bunun bambaşka bir sorun oldu!~Jnu görmek için. 

Demek istedi~im şu ki, Türkiye solunun bu konuda zaten zaafları vardı, kötü ni

yet degil ama zaafları vardı. Bugüne geldigimizde, beni acıtan bir şekilde, içinden 

de çıktıgım Türkiye solunun ne kadar milliyetçi, ne kadar şoven oldugunu göre

biliyorum. Bütün kanadarıyla değil tabii ki, hiç haksızlık yapmayayım. Haksızlık 

yapmayayım ama o Türk-Sünni yüceltmesi, kafası ve iktidarı meselesinin Türki

ye solu içinde de bazı kesimlerinde, tekrar altını çizerek, bazı kesimlerinde ne 

kadar güçlü olduğunu görüyorum. Bu da tabii Kürt meselesine de yansıyor. Ana

yasanın kılına dokundurtmayız diyen bir sol varsa eğer. Evet dokundurturuz, 

çünkü bu 1982 darbe anayasası bir kere. Ne demek yani, darbe anayasasını mı 

savunuyorsun senr Böyle bir sol varken, çok zor. Bizim de kendimize çeki dü

zen vermemiz lazım ve sol deyince artık Türkiye'de, sosyalist sol deyince bunu 

asla bir blok olarak görmememiz, hatta belki artık farklı terimler filan kullanma

mız lazım. Çünkü bu tip terimierin hepsinin içi boşaldı. 
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projesı diyebilirsiniz. ne dersenız deyı n, sokaktaki insanda 

bu aynmcı lıgın kaldınlması. bu ötekileştınnenin yok edı l 

mesı üzennde bir netice venniyor bence. Tam tersi ... 

'Hoşgörü' alçaltıc ıd ır 

• Ytfdız hanım/o devam ed e lım . . . Bır yozmızdo diyorsu
nuz ki, "bıraz do Kürt ümmct olalım dersek eger Türkıye 'de 

kıyamet kopar" Yanı bugün AKP hükümetmm söylemlenne 

boşladıgı yerden bugüne geldigımiz noktada din ögesi, üm
met ögesı çok vurucu bir nokta, çok temel nokta oldu. Ama 
Istanbul'un kurtuluş gününde comı mahyalannda milliyetçi 

mesajlan gördük mesela. Bir taraftan bir ümmet ve hepımiz 
din kardeşıyiz vurgusu. oma diger taraftan o mahyalaro do 
yansıyan ve hıç elden bırokılmayan milliyetçi/ık.. . Siz nasıl 
açıklarsmız bu çelışk.ı ya da çelişki gıbı görünen durumu? 
AKP'nın bu dm kardeşligı vurgusunun samımı olduguna ına

nıyor musunuz mesela? 
YILDIZ RAMAZANOGLU: Aslında AKP çok da faz

la ümmet vurgusu yapmıyor zaten ve daha ziyade liberal 

aydınlara daha yakın duran bır söylem ıçinde şu anda. 

Son zamanlarda gel iştird ıgi söylem biraz böyle. Camiler

de bu mahyalann ası lması kı 

sadece dıni günlerde, özel 

günlerde yapılan bir şey. Me

sela Sultan Ahmet Camisine 

"Ne mutlu Türküm diyene" di

ye bir mahya asılması, aslında 

durumun bütün vahametinı 

ortaya koyan ve can acıtan 

bir olay. Türkiye'de gerçek 

bir laiklik var mı yok mu tar

tışmasından başlayıp ve bir 

şekilde yeri geldigı zaman as

lında dini kullanmak. yen gel

digi zaman da bu dine karşı 

bir tavır takınmak ve onun degerieriyle yüzleşmek, işte 

onun görünürlügüyle rahatsızlık ortaya koymak vs. Türki

ye gerçekten hiçbir şeyini netleştirememış. her şeyin son 

derece kannaşık, son derece fiu oldugu bir yer. Bir ber

raklık yok bir kere, baştan beri. 

Burada baştan beri dınlıyorum ve gerçekten bir yan

dan da tekırar ögreniyorum, üzennden geçiyoruz, çok gü

zel konuşmalar dinlıyorum burada. Fakat eşitlikten , kar

deşlıkten, özgürlüklerden bahsederken, yalnızca hukuki 

düzenlemelerle olamayacagı da çok açık bir şey. Çünkü 

baştan beri zaten görüyoruz, biraz edebıyattan da başla

dık. biraz giriş yaptık ama, mesela Güneydogu'da olup bı

tenler hakkında Mıgırdiç Margosyan'ın öykülenne baktıgı

mız zaman, orada her şeyın kendi dogallıgı ıçinde eşitligin 

nasıl kuruldugunu görüyoruz. Şimdi burada yukandan 
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aşagı. ışte, b ır hoşgörüden bahsedi liyor. Türklenn Kürtle

re göstennesı gereken bir hoşgörüden ... Aslında hoşgö

rü kadar alçaltıcı bır şey olamaz. Çünkü eşitler arasında bir 

hoşgörüden bile söz edi lemez esasında. Ancak esneklik

ten, toleranstan. karşılıklı anlayıştan, duyarl ılıktan bahsedı

lebilirken, aslında dogal olarak yaşanan birçok şeyın günü

müz hukuki düzenlemelerle zoraki saglanma çabası içinde 

oldugumuzu görüyoruz. 

Peki bu noktaya nasıl geldık? Aslında açılım derken 

ben şunu anlıyorum, her şeyin tartışmaya açıldıgı bır nok

taya geldik. Bu çok degeri i. Tabii parantez içinde şunu da 

söylemek lazım, şöyle söylemler de var, biz bu noktaya 

birdenbıı-e nasıl geldık, daha önce hıç konuşamıyorduk. 

bugün konuşulan yazılan bırçok şey mesela birkaç sene 

önce yazılıp konuşulsaydı, hepsi hukuki takıbat. belki tu

tuklama getırecek şeylerken, bugün birdenbire çok rahat

ladık, herkes her şeyi konuşabiliyor, ki hukuki bir degişik

lik de yok. Yanı özgürlükleri. ifade özgürlüklerin ı kısıtlayan. 

her bir cümlenizden halkı b irbınne karşı kışkırtma netice

si çıkarabilecek hukıukı düzenlemeler hala geçerliligini ko

rurken, varken, bir terörle mücadele kanunu gibı bı r de

moklesin kı l ıcı varken ve bu ıstenild ıgi gibı esnek kullan ıla

b ı liyerken yıllardan beri; şimdi bırdenbire, hiç kimsenın de 

takibata ugramadıgı, herkesın epeyce de özgürce bırçok 

konuyu gündeme getırd ıgini ve tartışmaya açtıgını görebi

liyoruz. Bunlar da aslında çok degerlı şeyler. Biraz ewel 

de dedıgim gib ı "dış güçler" parantezi, şu anda başkalan 

bunu istiyor, başka ıradeler var ortada, söylemı de var 

ama aslında Tanzimat'tan beri baktıgınız zaman, bir pro

Jeksiyon yaplıgınız zaman, her zaman böyle söylemlenn 

geliştınlmesı mümkün. Buna da çok takı l ıp paraneyak bır 

şeye ginnemek lazım. Sonuçta bu mıllet artık bır şeylenn 

sürdürülemez oldugunu gördü. Hükümet de bunu görü

yor. Dolayısıyla bu açılırn ın bir degeri var elbette ama içi 

doldurulamıyor. Neden? Çünkü T ayyip Erdogan sürekli 

bir adım ilen iki adım geri atan bir insan ve söyledıklen

nin arkasında çok da fazla dunnadı bugüne kadar. dura

madı. Mesela bundan birkaç: sene önce, seçimlerden ön

ceydi ve hı ç unutmuyorum. zannedıyorum Adıya

man'daydı , çok önemlı bır konuşma yapmıştı. Çünkü ora

dakı halk o kadar duyarlı kı, ınanın bir tek kelımeden bile 

insanlar çıkanmda bulunuyor ve inanı lmaz bir hassasiyet 

var. Ve işte Türkiye Cumhunyeti vatandaşlıgı üst şemsıye

sinden bahsetmişti ve "devlet de hata yopabılır. gerektigm
de özür dıleyebilır" demiştı. O zaman ben de Adıyaman. 

Urfa oralarda dolaşıyordum ve inanılmaz bır toplumsal 

karşı lıgı vardı bu sözlenn. 

Türklogon de içi boşald ı 

Fakat öte yandan. birdenbire, aradan çok kısa bır za-
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man geçtikten sonra, "çoluk çocuk do o/so ge

reken tepki verilecektir" gibi mesela çok vahim 

bir noktaya geliniyor. Arkasından açılımdan 

söz ediliyor. Biraz önce de bahsettiginiz gibi, 

Ceylan'ın nası l öldügü çok açık. Annesi zaten, 

insan bunları konuşurken çok etkileniyor, bu 

kelımelen telaffuz etmek bi le korkunç ama 

ç:ocugunun genye kalanlannı etegine topluyor. 

O eteginde toplanan şeylerin içinde neyle öl

dürüldügü var. Mayın mıdır, roket midir, baş

ka bir şey midir, şu mudur bu mudur, gayet 

açık. Şimdi şayet gerçekten bir samirniyet var

sa ortada, hemen üç: gün içinde, Ceylan'ın ne 

şekilde öldürüldügünün, bunun faillerinin kım 

oldugunun, bu roketin veya her neyse nere

den atı ldıgın ı n hemen aydınlat ılması, gerekli 

takıbatın yapılması lazım. Ama biz görüyoruz 

ki daha Ugur Kaymaz'ın. Mardin Kızıltepe'de 

öldürülen Ugur Kaymaz'ın bi le neticesi çok 

vahim. O ç:ocugu öldürenler beraat ettiler. 12 

yaşında babasıyla öldürülen bir çocuk. şu an

da resmi kayrtlarda terörist olarak yaftalanmış 

durumda. Yani insanlann, ç:ocuklann hepsinın 

iade itıban söz konusu. 

Ben de bu çocuklar için adafet gınşiminin 
içindeyim ve çok yakından izledigim bir şey. 

Şu ana kadar birtakım iyi nıyetl i girişimler oldu 

ama neticeye gidecek ve gerçekten olayı hak

kaniyetle neticelendirecek bir girişime hala ta

nık olamıyoruz. Halbuki ortada çok açık bir 

hak ıh l ali var ve kendi çocuklarına yapılsa idi 

bir tek gün bile o çocuklann orada kalmasını 

asla kimsenin gönlü kabul etmeyecekken; şu 

anda Fen lisesinde, Anadolu lisesinde, öyle 

yoksul çocuklar filan da degıl. son derece ba

şan l ı, sanki özel seçilmış, yani kültürel ve top

lumsal bir asimilasyon için sanki özellikle seçıl

mış gibi, en başanlı ç:ocuklann cezaevinde tu

tuluyor olması, hem de çok kötü koşullarda. 

bunlar gerçekten affedilmez şeyler. Ve biraz 

ewel de konuşuldugu gibi samimiyetin testi 

olan şeyler. 

Fakat ben burada bir şeye daha açıklık ge

tırmek istiyorum. Biz yenıden. yüz sene önce

sine gidip o Cumhuriyetin kuruluş sürecinde

ki o iradeye. o yaklaşıma da bir proJeksiyon 

yapmamız gerekiyor. Ki bu konuda da birçok 

yayınlar var şu anda. Ben bunu da önemsiyo

rum. Çünkü biz baştan bir ulus-devlete geçer

ken bir imparatorluktan, ırklann, etnisitelerin 
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Kürt açılimı, ödenmesi gereken bir borçtur 

Ne olarak odlondınrsak odlondıralım diyoruz ya, bu sorunun adının ne ol
dugunun, sokaktaki insanın algı ve anlama düzeyleri üzennde bır etkisı yok 

mudur acaba? Yani, medyadaki tortışmolann dili ve çerçevesi. meselenin so
kakta nasıl aniaşılıp konuşuldugunu etki/emiyor mu? Özellikle Kürt sorunu 
açısından korıuştugumuzda . .. 

ESRA ARSAN: Tabii ki bir etki hedefleniyor. Ama burada hedefle

nen etkinin, ben açıkçası sorunun çözümüne dönük oldugunu dü~ün

müyorum. Sorunun çözümünü getiren bir etki oldu~nu düşünmüyo

rum açıkçası. Tabii ki ben alana çıkıp etki ölçümü yapmış degilim, med

yanın etkisini ölçmek de çok kolay bir şey degil. Günlük ampirik, yani 

küçük gözlemlerimi söyleyebilirim ancak. Artı üniversitedeki öırenci

lerimle yaptıgım konuşmalarda, onların hissiyatını ölçmeye çalışıyo

rum, acaba nasıl bakılıyor diye. Hükümetin bu açılım mesajlannın as

lında, biraz önce Sennur hanımın da söyledigi gibi, Tayyip Erdoğan'ın 

hani bu , gilzel konuşayım, herkesi memnun edeyim, her kesimden in

sanı memnun edeyim bakış açısının bir yansıması ve daha büyük ölçek

li bir modeli olduğunu düşünüyorum. Bakın biz Kürt meselesinde ne 

kadar da hassassız ve bu konuda bir şeyler yapmak istiyoruz, e zaten 

dış dünyanın, başta da Avrupa Birli~i olmak üzere birtakım baskıları 

var üzerimizde, dolayısıyla bu konuda bir şeyler yapacagız. Peki, bir 

şey yapman gerekiyorsa, buna çözüm getirmek için asıl yapman gere

ken nedir? Önce sorunu teşhis etmek. Ki bu eşitsizlik meselesidir, 

eşitsizligin dile getiriliyor olmasıdır, hak arayışıdır. Bunu bu ~ekilde ta· 

rif etmiyorsun. Nasıl tarif ediyorsun? Bir itaat meselesi üzerinden ta· 

rif ediyorsun. Eğer sen yola gelirsen Kürt açılımı olur. Sen önce bir ba

şını öne koy bakalım, külahım koy önüne, bir düşün, bir silahı bırak, bir 

kendine gel. Sen kaçıncı sınıf yurttaşsın, bir onu düşün diye baktıgımız 

zaman, biz hep bir şeyler vermiş oluyoruz. Kürt açılımı hükümetin ve

receği bir şey olamaz. Hükümetin zaten borçlu oldugu, bugüne kadar 

Türkiye'nin başına gelmiş hükümetlerin ödemesi gereken, ama öde

medikleri bir borç. Ve bu geçmişten devraldı~ı borçla yaşıyor AKP hü

kümeti de. Ve bu borcu ödemek durumunda. Ama bunu biz size veri

len bir hibe, size yapılan bir iyilik, bakın istersek biz bu konuyu düşü· 

nürüz, gündemimize alırız gibi bakıldıgı zaman, bence kamuda da böy

le bir bakış açısı oluşuyor. Yani Sennur hanımın dedigi, "bakın biz on

lara ne haklar verdik ama hal5. konuşuyorlar bunlar", ya da, "bunlara 

biraz daha hak verirsek, başımıza çıkar" gibi. 

Böyle algılandıgı zaman kamuda, o zaman yanlış bir şeyler var. Ama 

hükümet bu mesajı bu şekilde vermekten rahatsız mı, diye sorarsanız, 

bence rahatsız değil. Çünkü hükümetin zaten kendi içinde içselleştir

diıi bir bakış açısı degil bu. Yani AKP iktidarının Kürt meselesi konu

sunda, eşitlikçi bir zeminde, eşit yurttaşlık zemininde baktığını düşün

müyorum. O anlamda da içi boş mesajlar oldugunu düşünüyorum. Biz 

tabii konuşuyoruz bunların üzerinde, tabii konu~acagız, Oya hanımın 

dedigi gibi bunu konuşuyor olmak da çok önemli bir şey. Yani, bizim 

üniversitelerde, kamusal alanda, televizyon kanallarında en azından 

Kürt meselesini tartışıyor olmamız çok önemli bir şey, ama önce so

runu doğru teşhis etmemiz lazım. 
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çok da fazla öne çıkmadıgı, herkesi içine alan bir birarada 

yaşama ıradesinden (Cumhurıyet sendromu diyecegım ar

tık. çünkü içinde demokrasiyi, açılımı hakikaten o cumhur 

dedigirniz halkın beklenti ve taleplerini içermeyen bir şey 

oldugu için) bu noktaya gelirken Türklügün kurulumu da 

aslında son derece anzal ı. Neden? Çünkü o Batılılaşma 

konsepti içinde aslında Türklügün de ıçı boşaldı. Yani, 

Türk olmak da aslında çok da fazla öyle övünülecek bir 

şey olmaktan çıktı . Neden? Çünkü Avrupa'ya gittıgin za

man birisi derse ki aynı ltalyana benzworsunuz falan, insan

lar bundan övünür hale geldi. A harika bir şey. Yani, Tür

kiye'de ltalyana benzemek bi le bir övünç vesilesı. Çünkü 

Türk olmakla alakah degerierin de içi boşaltıldı, özgüveni

miz büyük bir yıkıma ugradı. 

Yurttaşlık Türklük üzerinden tanımlanmamalı 

• Oya hamm, Kürt açtiımı dendıginde, siz nasıl doldurur

sunuz içini? 
OYA BA YDAR: V alla benim formülleri m kolay. Ben 

hep diyorum kı öteden beri, bana bir bıraksınlar ben bu 

işi çözeri m de çözenm! Tabii bu böyle olmayacak Şaka 

bır yana, şimdi burada şunu da görelim. Tek tarafiı bir so

run degil bu. Kürt kesiminin de. Kürt siyasal hareketinın 

de bazı şeylere ikna olması lazım. Yani evet, bir pozıtif ay

nmcıl ık tamam, şu bu, ama iki tarafın da ikna olması lazım. 

Zaman zaman Kürt siyasal hareketinde de açılımdan ya

na olanlan bıle bıraz kötü duruma düşürecek belli söylem 

ve eylemiere rastlıyoruz. Önce bu taraftan başlayayım, 

şeytanın avukatligını yapayım; her gün şu kadar insan 

ölürken mayınlarla, her gün şu kadar şehit meselesi var

ken Türkiye'de bazı şeyleri anlatmamız çok zorlaşabılır. 

Bunun dışında. ben şöyle düşünüyorum; bakın aşkta, 

işte ve halklar meselesinde gıdeni, gitmek isteyeni tutma

yacaksın. Yaramaz işe. Tutmayacaksın. Önce bu kadardan 

başlayayım, en sonundan başlayayım. Biz aynimak istiyo

ruz, bu söylem rahat olmalıdır. Aynimak istiyoruz. görül

melidir. Kim aynimak istıyor, nerden nereye, nasıl ayni

mak ... Evet buyurun, aynimak isteyenler. Ha bu referan

dumla mı olur, şununla, bununla mı olur. Böyle bir şey 

mesela en başta. Ille de burada kalın, vatanın bölünmez

ligi falan, ben bu, nasıl diyeyim, eskimiş desem biraz ren

cide edici olacak. ama bu içi boş kavramiara karşıyım. 

Bunlar içı boş lafiar. Şu anda muhalefet partilennin ettigi 

çogu lafa baktıgınızda, bu kadar içı boş, bu kadar anlam

sız söz bir arada nasıl olur insan hayret edıyor. 

Bana sormuştunuz. Önce şunu yapanm. Anayasada, 

hatta bu yasayla bi le mümkün, gereklı degişikliklerle, üç 

maddeymiş beş maddeymiş, onlan demiyorum. ilk üç 

madde fi lan, bunlan zorlamaya bile hiç gerek yok Ben 

hukukçu degilim, ama hepimiz kadar düşünebilıyorum, 
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bıld ıgim kadanyla, gördügüm kadanyla, küçük degişiklik

lerle bile, Türkiye'de yurttaşlıgı Türklük üzerinden tanım

lamaktan vazgeçmek gerek Öyle baktıgınız zaman, eski

den böyle düşünmezdik. şimdi düşünüyorum. ben neyim, 

Türk müyüm ben? Bulgarlık var, Tatarlık var, Çerkezlik 

var. daha kim bilir neler var. Bu manada, Türklük üzerin

den tanımlamaktan vazgeçmeliyiz yurttaşlıgı, o zaman 

herkes eşit yurttaş olacak 

Kuşkulanalım ama ümitli de olalım 

• Herkesin ortak noktasr, kardeşlik. birlik mesaj/an ... 
Kardeşligin anlamı mr farkir acaba? Devlet cephesinden sö
zü edilen kardeşlik ile bizim burada konuştugumuz kardeş
lık de birbirinin aynısr degil galiba. Bu noktada Ferya/'e dö
nelim. Senin işaret ewgin kordeşlik ile resmi agızlardan ko
nuşulan kardeşirk aym mr? 

FERYAL ÖNEY: Biz bu çelişkiyi konserlerde ilk açılış 

konuşmasını yapar

ken çok yaşıyoruz. 

Kardeşlikten bahsedi

yoruz. banştan söz 

ediyoruz falan. Bizim 

konserler T ürkiye'de

ki yaman çelişkin in or

taya çıktıgı konserler 

oluyor biraz da. Her 

partiden insan olabi li-_ 

yor. Kendin i MHP'li 

hisseden insanlar bile 

olabi liyor. Niye geldi 

ki şımdı bu diye ba

zen düşünüyorum. 

Biz acaba o kadar basit bir şey mi söylüyoruz kardeşlik ol

sun, banş olsun derken. Ama ondan sonra duyuyorum ki 

o MHP'li benim arkadaşıma agzından kaç:ınveriyor; "Ya 
Kürtçeyi anladrk da Ermeniceyi şimdi niye söylüyor Kardeş 
Türkü/er?" Onun kardeşlıgi oraya kadar yani. O zaman di

yorum kı . ha benim tarif ettigim kardeşlik. onun tanf etti

giyle aynı degil. Içim rahatlıyor. Ama sanatçılar. edebiyat

çılar, herkes şımdi açılım süreci üzerine çok güzel konuş

tu, ben hep benzer şeyleri düşündüm. Hatta zaten ben

den çok daha güzel konuşulacagını, konuşuldugunu da 

düşündüm. Ama şöyle özetleyebilirim: Açılımdan söz 

edildigi gün devrim olacagına herhalde hiçbirimiz ınanma

dık A evet başka bır sabaha uyanıyoruz falan! Bunu zaten 

düşünmedik Ama şunu düşündük; 90'1ann başından bu

raya gelinen süreçte. bir iktidar partisi, bir şeyleri son/andtr
mak istryoruz artık dıye konuşmak zorunda kaldı . Kürt so

runundan ve demokratik açılımdan. başka başka şeyler

den bahsedılir oldu. Bu anlamda da ben ümitl iyim. Ve 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1 ı!! 1\1 t j ll'ı ı, 11 1' 1' '1 ., J' ) 

evet. şüpheyle de şu ana kadar izledik Acaba ne diyecek

ler, ne çözecekler, hangisinın arkasında durabdiyorlar fa

lan. Ama o şüpheler zaten sanatçılan n, edebiyatçılann, ya

zar ve çızerlerin hep aklındadır. Bız şüphelerimizle. karşı

mııdakinin söylediklerine tam güvenmeyerek varoluyo

ruz zaten. Bu toplumdaki şovenıst bilinci bıraz da bizler 

degiştirecegiz herlıalde. Zaten başbakandan beklemiyor

duk bunu. Tabii ki o söyledigi şeyleri biraz ıleriye götüre

bilirse çok güzel olur, ama en azından toplumda bir şey 

baş ladı bence. 

şamda, kabulleniş bile milliyetçi bir şeydir. O bize ögreti

len şeyı kabullenmek, fark etmemek, yanıbaşımızdaki in

sanın ugradıgı haksızlıgı fark edememek. bunlarla da ug

raşmamız gerekiyor. 

Anayasa, istemeseniz de değişecek 

• Son dönemlerde. Kürtlerin temsıloleriyle oturu/up ko

nuşulmodon bu soruno bir çözüm bulunomoz diyen çok ge
niş bır kabulden bahsediyoruz, oma öteki taraftan do Kürt

lenn muhatap olınmodıgını, bir de üstelik hem DTP'lı/erin 

po/ıs marifetıyle Meclisten alınıp götürülmesi olasılıkfannı do 
hesaba kawgımızda, bırakın muhatop olmayı, itibarsıziaştır
ma egilıminin söz konusu oldugunu görebiliyoruz Acaba 
D TP. PKK. bır şekilde mu ho top alınmadan AKP'nın ya da 

devletin muhotopsız çözebılecegi bir sorun mu ortadaki? 

Taksiye bindigimizde mesela, ben de maalesef çok 

mill iyetçi söylemlerle karşılaşabil iyorum. Bana kim oldu

gumu, kimligimi, hiçbir şeyimi sormadan birçok kimlık 

hakkında ileri geri konuşabiliyor, o kadar da rahatlar ya

ni yolda, sokakta. ögretilmiş Türk olmak. Sünni olmak; 

evet bunlar ögretilmiş ve onlann dışı nda kalanlar çok ra

hat konuşulabiliyor. Kısaca şunu söyleyecegim, sadece 

Kardeş Türküler ve Feminist çevre üyesi bir kadın olarak, 

ümidim var. Bizler. toplumdaki o milliyetçi algıyı degişti

rebi liriz ve bunun çok yavaş olacagını da bilerek de ümit

sizl ige düşmeyelim diyorum. O yüzden, evet ımza kam

panyaianna ben de hiç inanamıyorum, yani inancım kal

madı ama bir araya gelip 

YILDIZ RAMAZANOGLU: Hayır kesınl ikle çöze

mez. DTP'nın burada tabi ı ki çok önemli bir temsil ıyet ka

bil ıyeti var ve PKK de büyük bir tabana yasianıyor sonuç

ta. Yani evlatlannı daga göndermış ınsanlar, onlann bütün 

akrabalan, bütün arka planına baktıgınız zaman çok büyük 

bir nüfusla karşı karşıyayız ve elbette temsil kabiliyeti var, 

elbette biraz ewel bahsettigimiz, kendini haklı gören bir 

en azından konuşmanın, 

çogalmanın ve uzun va

deye yayılmış çeşitl i ey

lemler yapılmasının ge

rekliligine inanıyorum. 

Ben ümitli bakıyerum 

ama bır rehavet de var 

yani. Bizim şu refleksleri

mizi bir güçlendirmemız 

gerekiyor. Yavaş yavaş 

konuşmaya başladık ar

tık. Ne yapacagız diye, 

toplantıya gıdiyoruz. 

Ama bir yandan da uzun 

vadede gerçekten kendi

mizi de egitmemiz lazım. 

Ben sadece Türk olarak 

biliyorum kendimi, [Oya 

Baydar'a dönerek] sizin 

gıbi melez insanlan şanslı 

görüyorum ben. Ama 

ben. sadece Türküm. O 

bahsedilen Türk kimligi 

vardır ya. bize ilkokuldan 

beri ögretilen. Hıçbir za

man kendimi öyle hisset

medım tabii ama zaman 

zaman dı lde, gündelik ya-

Hep cesur bulmu§umdur Hülya Av§ar'ı 
FERYAL ÖNEY: Somuta indirgediğimizde mesela bütün bunları, yani en baştan beri ko" 

nuştuğumuz şeyleri, az çok ortaya çıkan tabloda şunu görüyoruz; AKP'nin bugün ortaya koy-ı 

duğu, açılım olarak nitelendirilen sürecin içi hala doldurulmayı bekliyor. Onun dışında, bu açı

lıma ilişkin bilgilerini aldığımız medya sürekli bir şeyler pompalıyor bize ve zaten halihazırd 

Cumhuriyetin kuruluş döneminden bugüne yaşadığımız bir süreç var ve bu süreçte biz, öğre

tilen insanlarız. Milliyetçilik, cinsiyetçilik bunun bir öğesi aynı zamanda. Ama bütün bu topla

ma baktığımızda hala temiz kalmaya çabalayan bir başka kesimden de bahsediyoruz. Temiz kal· 

ma çabası, bunların dışında kalıp ben yokum demenin ötesinde bir şey. Bir somut adım da ge 

rekiyor hakikaten. Nedir o somut adım, yani bu Kürt açılımı örnegin nasıl bir zemine oturur

sa hakikaten barış ya da kardeşlik demeyelim de beraberlik gerçekleşebilecek? 

Kesinlikle öncelikle, çatışmasız bir ortamın saglanması gerekiyor. Bunun sözünü hem ikti

dardakilerin vermesi gerekiyor, hem bizlerin inanması ve bunu yaptırmak için ne gerekiyors 

onu yapmak .. . Dönem dönem önemli kampanyalar, önemli eylemler de yapıldı, anayasadaki 

bazı maddeleri degiştiren. Ya da işte başbakanı, baştakileri bir şeyleri söylemeye zorlayan. Iş

te Hülya Avşar, bence çok önemli bir şey yaptı. Yani geçmişte de onun başına çok şeyler gel

di. Yok işte Türk bayraklı balonu tekmeledi falan diye. O kadıncagızın başına böyle şeyler ge

liyor. Bir çelişki yaşadı başlangıçta açılım tartışmalarında, Sezen Aksu için söyledigi şeyler be

nim kafamı karıştırdı. Ne demek istiyor bu kadın, magazine! düşündüm, acaba kıskandı mı fa

lan, ne oldu diye ... Ama sonra söyledigi şeyler, mahkemedeki tavrı. Ben onu söylemek zo

rundayım. Sanatçılar, edebiyatçılar oturup konuşmaya başladık ya, o mahkemeyi kaçırdık, ken

di kendimize oturup konuşuyoruz, ne yapacağız, ne yapacagız, orada bir mahkeme oluyor. 

Çok somut bir şey oluyor, gidip destek olmak lazım o kadına, kaçırıyoruz. Çok cesurca çün

kü. Vakti zamanında Kardeş Türküler'in Kürtçe klipleri yayınlanmazken çagırmıştı, hiç kimse 

yapmamıştı. Gayet magazine! bir programdı Hülya Avşar Show. Ama biz oraya çıktık, çok da 

güzel sözümüzü söyledik. Kürtçe şarkılar da söylendi falan. Ben o anlamda hep cesur bulmu

şumdur Hülya Avşar' ı -zaman zaman kafası karışsa da. Bizim destek olmamız gerekiyordu. 
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dava iç,n ortaya çıkmış insanlar. Fakat öte yandan. bu ın

sanlar da bır çözüme ulaşılması nı engellemek ıçın dennle

mesıne bazı söylemler içinde. Oya hanımın dedigine de 

katılıyorum: bunlann karşılıklı olması gerekıyor, bir ıyi ni

yetin. Fakat DTP'nın mesela şöyle bir problemi de var: 

DTP aynen Kemalist söylemin bır başka versiyonunu ye 

nıden üreten bır yaklaşım da içinde ayn ı zamanda Bu be

nım için çok önemli. çünkü bız bunu daha önce Sabahat 

hanımla [Tuncer] ve başka birkaç milletvekiliyle de görüş

müştük Hatta Aysel Tugluk'un bir yazısı var, Radikal 

ıkı'de, hıç unutmuyorum. Neredeyse orduya bir selam 

gönderen ve aslında bız de sizin gibı bakıyoruz, bız de 

dindarlara karşı sizinle birlıkte hareket edebilınz gıbi söy

lemler gelıştirmıştı. Aslında Kürt meselesi dindar insanla 

nn kendilerini gerçekleştırmesının önündekı engeller me

selesinden, hak ve özgürlükler meselesınden, yurttaşlık 

meselesinden aynlamaz. Hepsı bırbirint doguruyor, bırbı

nnın ıçinden geçiyor. B.r örnek daha vermek istıyorum 

ben; şımdi, pekı, ayn bır devlet filan kurulsa lstiyorlarsa in

sanlar, benım ıçin hıçbır sakıncası yok. bunun da önü açı l

malı. Herkes iyi niyetle ne istıyorsa söylemelı, herkes ıçı

ne sınen bir hayatı yaşama hakkına sahip olmalı. Bu dün-

yaya bır kere gelıyorsunuz. Fakat mesela Kuzey Irak'ta bır 

oluşumdan bahsediliyor. Ben Kuzey Irak'taki oluşumu bı

raz yakından inceledıgim zaman, görüyorum kı. çok acı 

bir şey, aynen, 80, 1 00 sene ewel Kemalist bir söylem 

içınde, bır Cumhunyet ama aynı zamanda kendısinin ta

nımladıgının dışında kalan çogu ınsan ı dışanda bırakan bir 

söylem içinde gelişen bir zemın. Bu sefer de aynen Türk 

ulusçulugunun Kürt ulusçulugu şeklınde kuruldugunu gö

rüyoruz. Bir simetri gıbi ... 

Bütün bu deneyimlerden de yola çıkılarak biz bunu 

yeniden, çok insani, herkesi kardeşlik. insanlık. eşitlik, ada 

let temelinde (çünkü her şey adaletle ayakta durur, ada

let yoksa hiçbır şey yok zaten) bir araya getirecek. herke

si eşit yurttaşlar yapacak bır söylem geliştırmemiz lazım. 

Bu da önce zihinsel bir gelişmeyle olacak. Sadece hukuk

la, bırtakım anayasa maddefen degişse ne olacak! Şu an

da bakın, internet sitelerinin bazılannda o kadar korkunç 

söylemler var kı. insan okurken ürpenyor. Yani Kürtlere 

karşı geliştin lmiş, aniann da ötekilere karşı geliştırdıgi. Bü 

tün bunlann degişmesi bir süreç meselesı. Bütün bunlann 

degişmesi. hani bıraz ewel bahsedılıyor. yazılıyor çiziliyor, 

bütün bunlar nereye gidiyor diye. Bence bir havuza biri-

lsmet Özel, şiir içinden 1rkç1lık üretiyor 

• Yıldtz hantm, Kürt açılimı dönüp dolaşıp Mil/ı Bırlık Projest olarak nttelendınldi. Ve tartışmalar TOrklük ile Müslüman

lık bJrleştıriliyor mu noktasına da gıttı. Siz bu genel statükocu durumun, Cumhunyetın kuruluşundan itibaren bütün halk

Iann bırlikteligını nasıl başka bır şey üzennden ceme/lendirdıgını onlatıyorsunuz Peki AKP açısından düşündügümüzde, bu

gün geldıg, noktada. o genel stacükocu ç1zgiye mı çekıltyor yoksa zaten öyle miydi? AKP'nrn durdugu noktayı nasıl deger

lendınyorsunuz? 

YILDIZ RAMAZANOCLU: Şimdi AKP'nin yaslandı~ zemine bir bakmak lazım. Bu zemin, oldukça dindar, 

muhafazak~r bir zemin. Ve bu zeminde gerçekten inanılmaz arızalar da var. Şöyle arızalar; mesela dindar insan

ların oldukça büyük bir kesimi, son derece milliyetçi, statükocu hatta sagcı söylemler içinde. Dolayısıyla o TUrk

logon yeniden kurulumu esnasında işte insanlara şu da dayatılmıştı; ya bir etnik ulus olarak Türklükten söz et

miyoruz da kendini Türk hissetmekten, bir kültür olarak, birleştirici bir Türklükten ... Şimdi deniyor ya Ameri

kalı olmak gibi bir şey. Alakası yok aslında. Dolayısıyla şimdi kendini Türk hisseden herkes Türktür noktasına. 

bir mensubiyet, bir aidiyet noktasına gelinditinde, dindar insanların buna hiç de bir itirazı olmadı. Dolayısıyla. 

hani biraz ewel bahseniginiz benim söyleşimde geçen cümle, peki o zaman, eger, mademki ümmetiz, hepimiz 

Türk olalım, Türklük de zaten bir etnisiteye yaslanan bir şey olmadıgı için, dolayısıyla daha ziyade Türklük eşit

tir Müslümanlık. Mesela şair lsmet Özel'i, bunu gerçekten böyle tarif edip büyük bir egretilemeyle, aslında so

fıstike bir şekilde, şiirin içinden inanılmaz bir ırkçılıgı ve ayrımcılıgı üreten bir kişi olarak görüyorum ve çok ya

dırgıyorum. Asla kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Peki o zaman, insanlar, mensubiyet olarak da olsa, ben ken

dimi Türk olarak hissetmiyorum derliginde ne olacak? Insanların kendini Türk hissetmeme gibi bir özgürlügü ve 

şansı mı? Hissetmedil iniz zaman hissettirifecek Çünkü eger kendinizi Türk olarak hissetmiyorsanız o zaman 

eşitlikten, özgürlükten, insani bir vatandaşlıktan ve varoluştan yararlanamıyorsunuz. Işte bunun satlanması için 

zaten dil üzerinde büyük baskılar yapıldı biliyorsunuz. Şu anda Kürtçeyi herkes konuşabiliyor ama. bundan bir

kaç sene önce dolmuşta iki delikanlı Kürtçe konuşsa, neredeyse şiddete varacak bakışlar, belki birtakım uyarı

larta karşılaşırlardı ve resmi olarak da Kürtçe yasaklanmıştı zaten. Egitim dili olmaktan vazgeçtim. 
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kiyor, sonra olgunlaşacak yanı, böyle böyle olgunlaşacak 

Çünkü konuşmaya başlamak bır kere çok önemli. Daha 

sonra zihinlenn havalanmasıyla ve yenı bir zihinsel yapı

lanmayla hukukta da karşıligını bulacak; anayasa, isteme

seniz de degişecek Çünkü sürdürıJiebilir bir anayasa de

M anlaşı ldı ki bununla devam et memiz mümkün degıl. 

Her şeyin yoluna girecegini düşünüyorum. Ama çok 

emek istiyor tabii. 

"Anneler aglamasın demek yetmez" 

• Blfıyorsunuz, hep, analar aglamasm. biz analann göz

yaşlannı dındırmek için bu yola çıktık. bu yola baş koyduk gi

bi cümleler kuruluyor. Ve aslında sizm onlattıgmız ve canımı

zı çok yakan Ceylan olayı . . . Ne oluyor do acaba, hani, on

lar bizım kardeşimiz, kardeşlertmiz. bu kardeş/eşmey1 kimse 

bozamayacak diyorlar. On/ann tarif etrig1 kordeşlikle sizin 

tarif ettiginiz aynı şey mi acaba.? 

SENNUR SEZER: Hayır. Anneler konuşmaya başladı 

gında susturulamaz. onu biliyorlar. Onun için, sizi alanlar

dan çekmek istiyoruz dıyorlar herhalde. Şu anda bız bu 

oturumu yaparken, bugün cumartesi, ben tarih düşeyım, 

kayıplar aranıyor. Türkiye'deki, bir yıldaki kayıp sayısına bir 

1 ~ } l 1 U ı r r 1 , •, r , , r 1 

bakın. Bir kısmı kadın. Peki, bunları biliyoruz. Özelljkle ba

zı bölgelerde kimlik kagıtlan bile olmadıgı ıçin , yasal ola

rak yok olanlar nerede? Yok edılenler nerede? N eden 

bunlara cevap verilmıyor? Yani anneler aglamasın , güzel 

bir söz, biz de söylüyoruz bunu. Belki de 65'1erden beri 

söylüyoruz, sokaklara çıktık. "evlat aasıno son" yürüyüşle

ri düzenledik Annelik kutsal bir kurum ama kötüye kulla

nılmaya başlandı. Anneler aglamasın. Ama bakıyorsunuz, 

açılım diye söylenen yerde, beyefendi konuşurken, çok 

hoş adlar anıyor, Ahmedı Xanı diyor, ama onun Türki

ye'de Türkçe-Kürtçe yayınlanan kitabı beraat ettiyse, ön

sözünün bütünü yayınlanmadıgı içı n, ya da önsözü yayın

lanmadıgı içind ır. Önsözünde Kürt diltyle ilgili, Kürtlerle il

gili bır bölüm vardı r, Mehmet Emin Bozaslan o bölümü 

çevirmedigi için beraat etti. Bugün de bir insani aşkı, mis

tik bir aşka çevirdigi için beraat edebilir. D ikkat ediyorum, 

uçuşan ısimler arasında, benim dünya görüşüme çok ya

kın paylaşımcı bir Kürt yazan yok Yani kimse Cigerhun 

demiyor. Yani bu darlaştırma içinde, bütün Kürtleri Müs

lüman lık parantezine alarak halletmeye çalışıyorlar. Bu 

kardeşlık sadece bir dünya görüşüyle kardeşlık oluyor. 

Ben nasıl, beyefendi için, iyi bir vatandaş degilsem onun 

Mesela hep deniliyor ya Osmanlı vs. Osmanlı'da da o zaman Tanzimat'tan itibaren, birinci, ikinci meşruti

yetler döneminde de aslında bölgedeki birtakım şeylerle yavaş yavaş oynanmaya başlanmıştı . Beyliklerle idare 

ediliyor ya orası, biraz daha merkezden uzak, ademi merkeziyet dedigirniz bir sistem, yavaş yavaş bir merkezi

leşmeye dogru gittiginde. Bu da yine dünyada ulus-devletlerin kurulma sürecinde, bir t ek TOrkiye'de degil, bü

tün dünyada ulus-devletlerin kurulmaya başlandıgı bir dönemden bahsediyoruz. 

Dolayısıyla olaylar aslında o kadar basit degil, mesela biraz evvel Sennur hanım bir noktaya temas etti, ger

çekten çok önemli. Yani her şeyi bir Islam kardeşilgi içinde tanımladıgınız zaman, o zaman daha üstte olan o va

tandaşlık. Islam olanları da olmayanları, herkesi içine alacak bir vatandaşlık biraz daha dışarıda kaldı. Esas kurul

ması gerekenin bu oldugunu zannediyorum söylediniz. Fakat öte yandan baktıgımız zaman, şu anda mesela Kürt 

halkını temsil edenlerin sadece DTP oldugu ve PKK oldugu düşünülüyor. Onlar örgütlü oldugu için böyle. Iyi 

güzel ama, bir de örgütlü olmayan, sesini duyuramayan, fakat işte kendini Islama nispet eden, Şafı olan, bu ülke

deki, bu Sünni ve Hanefı, bu koyu hani dini yaklaşımın biraz daha dışında olup da kendini ifade edemeyen, Di

yanet işlerinde bile hakkını hukukunu elde edemeyen, Aleviler gibi, Şafıler de var. O açıdan baktıgınız zaman, 

aslında Kürt aydınlarının da bölgedeki Islami varoluşu dışladıgını, bunu görmezden geldigini, hatta bir imkan ola

rak da kullanılabilecekken, degerlendirilebilecekken, bu varoluşu da reddettiklerini görüyoruz. Yani, iki taraftan 

da baktıgınız zaman, gerçekten karşılıklı dışlamalar, yani var olan bir şeyi yok saymalar söz konusu. 

• DTP ömegm, Kürtlerin siyasal temsilciSI olarak yer almwor mu? Bugün, muhatap alip olmoma meselesinde AKP'nm 
durdugu nokta da biraz bu türden argümanlaro dayanmıyor mu? 

Ama şimdi bakın, bölgedeki nUfusa bakalım ve bu ülkede yaklaşık 15 milyon civarında Kürt var, belki de 20 

milyon, daha da fazla olabilir . .. Fakat DTP'nin aldıgı oya baktıgımız zaman, kendini Kürt olarak hisseden, Kürt 

olarak tanımlayan insanların birçogunun da oy vermedigini görüyoruz. Peki bu oy vermeyenler kimler? Neden 

oy vermiyorlar, neden acaba DTP içinde kendilerini temsil ediliyor olarak his setmiyorlar? Buna da bakmak la

zım. DTP örgUtiU ve benim için de çok degerli. Yani DTP'nin söylemleri, DTP'nin varoluşu, temsil kabiliyeti çok 

degerli, ama bu ülkede DTP'nin dışında kalan Kürtler de var. Onlara da bakmak lazım diye düşünüyorum. 
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ölçütlerine göre, Kürt halkının ya da Alevi halkının onun 

içın kırmızı çizgileri var. Dikkat edin, ne sayın Gül, ne sa

yın Başbakan, insanlıktan başlayarak söylemiyor, inançlar

dan başlayarak söylüyor. Peki ne olacak, ben Hanefiyim. 

Kürt halkı Şafi ya da Tunceli'dekıler Alevı . ne olacak, bız 

daha sonra mezheplerimıze göre bır daha mı aynlacagız? 

Aynca, benım kınadıgım bır sözdür, beyefendı 'benım 

eştm de Kürt btz gcçmtyoruz', dedi. Ailelerin geçınmesi 

üzenne, ya da kardeş olmasına, kız alıp vermek konusuna 

getirilmeden, yalnızca insan olarak bu topraklarda birlıkte 

yaşamadan söz edıldıgi zaman ve bunu halkın da duyum

sadıgı zaman. Yani. insanlar geldiler. bu sabah okudum ga 

lıba, bir başkasına söyletılmiş. Istanbul'da Orhan Veli za 

manında bu kadar tınerci yoktu, dıye. Yani bir halkı sade

ce tınercilikle, sadece mafyayla, sadece kötü ışlerle suçlar-

sanız, ötekı duruma getirmenin ufak taşlandır bunlar. lyı 

niyet var. ama herkes bilır ki cehennemin yolu da ıyi ni

yetle döşenmıştir. 

• Boşbokonm bohsettıgıniz o konuşması çok tortıştldt; 

içmde pek çok şitrin. btroz gözyoşmm, btroz do asitnda ho

most btr nutkun oldugu btr ıçerikteydt. Btr şair olarak SIZ no

sil yorumluyorsunuz o konuşmoyt? 
S.S.: Ben hamasetten korkanm, çünkü ısim vermeden 

söyleyeyım, bir zamaniann çok popüler bir edebiyatçısı

nın 1 O Kasım günü şiir okurken bayıldıgını gördüm. Sonra 

başka bır anmaya gıttik, artık herkes bekliyor, gelemez, 

adam bayıldı orada, herhalde hastaneye kaldınldı derken, 

ç ıktı aynı konuşmayı yaptı ve aynı yerde bayıldı. Ben ha

masete o günden ben nanmıyorum. Sayın başbakanımız 

gerçekten biliyor, iyı biliyor diyemeyecegim, biliyor, ama 

kullanmayı ıyi biliyor. Yanı, benim çok ıyi tanıdıgım ögren-
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ci arkadaşlan mı hatırlıyorum. haması sözler eden. T artış

malarda, eski münazaralarda olsa, mutlaka ekıbin en iyi 

konuşanı seçilırdi, ama en hakiısı degil. 

Samimiyedn ölçüsü icraattır 

• Özellikle hükümet yonltst medyonm. her (lrsorto, 'asim

do boşbakan bu sorunu çözmek istiyor do elinı kolunu bag

loyonlar var' porontezmt elden btrokmtyor oluşunu, medyo

dokı sapaşmafon do dikkate olarak, nostl degerlendirebılinz? 

ESRA ARSAN : Tabii, medyada şu anda çok ciddi bir 

kampiaşma var. çok kutuplaşmış bır yapı var. Ve bu yapı

nın içınde iktıdar karşıtı ve ı ktidar yanlısı medya gruplannı 

görüyoruz. lktıdar yanlısı medya gruplan tabii kı her koşul 

altında ıktıdann söylediklerini tasdik eder. iktidann düşün

celenn ın propagandasını yapar durumda O anlamda ta

bii ki samimiyetierinin ölçüsüne 

çok şüpheyle yaklaşmamız laz ım. 

Türk basını hep yanlıdır as l ında 

ama hani bir adalet ve vicdan me

kanizması da aslında gelişmiştır 

belli konularda. Tabi ı Kürt mesele

sınde bu vicdan ve adalet duygu

sunun çok da net olmadıgını görü

yoruz. Biraz kaygan bir zernın ve 

bu anlamda aslında T ayyip Erdo

gan'a destek verelim derken. top

lumsal gerçekligı ve toplumsal hafı

zayı da reddeder bir konuma dü

şüyorlar. Eger başbakan gerçekten 

çok samimi olsaydı, bugün Güney

doguda cezaevinde olan 18 yaş ı n 

altındaki çocuklardan başiardı ön

celikle. Onlann uzun süredir yargı

lanma süreçlen devam edıyor, sorgular devam ediyor, tu

tuklanmalar devam edıyor. Önce bu çocuklar için bir şey 

yapard ı. 

Samimiyetin ölçüsü iktidarlar açıs ından bence ıcraat

tır. Bir politikacı sürekli çıkıp bir şeyler söylüyorsa, bir şey

ler vaat ediyorsa, onun ne kadar samimi oldugunu göre

bilmemız ıçin bizim toplumsal yaralanmıza çözüm getire

cek aksıyonlar yapması lazım. Böyle bir durum görmüyo

ruz bız. Kürt meselesi konusunda özellikle somut atılmış 

herhangi bir adım yok Güvenlık güçleri çocuklan vuru

yorlar, sanki orası çocuk aviama bölgesiymış gıbi ve bera

at ediyorlar. Samımıyetınizı buralardan ölçerim ben sizin. 

Analar aglıyorsa, orada da analar çok aglıyor, herkesin ca

nı çok yanıyor, hepımızın çok yanıyor. O anlamda med

yanın samımiyet ölçeklerinı tabii yanlılıklan ölçüsünde de

gerlendirmemız gerekiyor maalesef. 

• Son dönemlerde revoçto olon bazı 'muhalefet' btçim-
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leri var. Bırçok kesim tarafindan do (emel olınmokto; imza 
kampanyalan açmak. ışte basın bildmieri hazırlamak gibı. 

Elbette kı tamamen yadstmıyoruz ama sormak gerekiyor 
herhalde: Kürtlenn mücadelesım dtşında tutorsok. bır banş 

ortamının yarotJimosı konusunda bu [ürden bıçimlere en
dekslenmiş bır muhalefet düzeyinın yeterince etkın olobile
cegıni düşünüyor musunuz? 

OYA BAYDAR: Tabıi kı yeterlı degil ama çabalandı
gını düşünüyorum. Bu çabalar yenı de degıl. Ben şimdi ha
tırlıyorum, ilk bu Kürt meselesini konuşal ım diye düşün

dügümüzde 200 1 'di. Bonş Ginşimı çerçevesinde bir şey 
yapmıştık Kürt önderlerini falan çagırarak küçük gruplar 
halinde bir şeyler düşünmüştük Sonra başka ışler de dü
şünüldü. Hiç uzatmadan, bır sünü bir sünü bir şeyler oldu. 
Şimdi belli bir noktaya geldi. Yeterli oldugunu söylemek 
asla mümkün degı l. Ama hiçbir şey yapılmadıgını söyle
mek de biraz haksızlık olabilir. Ama neler yapılması gerek
tıgıni daha genış kitlelere anlatabilecek bırtakım eylemler, 
eylem biçimleri falan bulmak lazım. Imzatarla sadece ol
muyor bu işler. Ben. öteden beri bir imza toplayıcısı ola
rak. kim bilir kaç kere imza topladım, hıçbir ışe yaramıyor 

demiyorum, ama tek bununla olmadıgı açık. Evet yeni 
yöntemler bulmamız gerek. Banşçı yöntemler ... 

'Başıma ne gelir'den korkmayalım 

• Şimdt aslında bütün bu degerlendirmelerin ışıgındo ne
yı nasıl ortaya koydugumuzu konuşalım. Aslında bırbmmız
den çok fark.lr noktalarda durmadıgımız ve açılirnın ıçınin dol
durulorok. sürecın. söylemden çıkanlarak fiilı adımlarla so
mutlanmost gerektigi konusunda ortak bır paydo ortoya çk
tJ. Açılırnın somutlanması ıçn daha başka unsurlan do sap
tayalım isterseniz. Yenr Anayasa. bunlardan bınsi ömegın ... 

OYA BA YDAR: Bir kere yurttaş eşitligi. o söylendı , 

bu anayasayla ve yasalarla saglanabilir. Ama anayasadaki 
Türl<Jük üzennden yurttaşlıgın tanfi, tekrar söylüyorum, 
mutlaka kaldınlması gereken bir şey. Bınlen kızıyer ya 
böyle şeylere, onlara da çok fazla şey yapmayalım, ama 
mümkündür. Bu çünkü Kürt kesiminde, Kürt arkadaşlan
mııda çok farl<Jı bir şey yaratacak. Yani, bu bile o kadar 
açacak kı her şeyi .. . 

lkincis ı, bunun ötesınde, bu eşıt yurttaşlıgın sadece ya
salarda degil. uygulamada saglanması için, hükümete de 
düşebılir, bizlere de düşebilir. bır çeşit takip edilmesi olay
lann ... 

Sizler de söyledıniz. Çok basit beş-altı konu var. Bin, 
hapishanedeki çocuklar meselesr de, anında çözülür. Zira 
yasalan kendılen çıkardılar. Terörle Mücadele Yasası'nda 

çocuklann da ı çeri girmesine cevaz veren düzenlemelen 
kendileri yaptılar. Her neyse, ama, ıçendekı çocuklar me
selesı önemli. Son Ceylan olayında oldugu gıbi, kabul edı

lemez bir şeydır bu. Üstelık de o bu kabul edilemez şe-

yi n üstüne gidenler, ortaya çıkaranlar ve bunun üzerinden 
söz söyleyenler de asimetrik. psıkolojik savaştaki düşman 

ılan edildiler yanı . Bız bir suç duyurusu yaptık. bir tane da
ha yapmak lazım bunu söyleyeniere karşı. Ne demek düş
man ilan etmek! Neyse, Ceylan meselesi, tıpkı Ugur Kay
maz meselesi gibı. sembolik olaylardır. Hükümet bunu 
çok çabuk da çözebilir, yetkısi ıçındedir, kimse bır şey ya
pamaz. Böyle konulann en başta hazırlayıcısı olmak böy
le bir atmosferde. 

Anadil meselesi yine. Hıçbir engele takılmadan hem 
ögretilmesı, hem ögrenilmesi, hem konuşulması. Bunlar 
söyleniyor ama Kürtçe konuşuldu diye, Kürtçe yazıld ı d ı

ye. Kürtçe davetıye basıldı dıye hala mahkumiyetler dahi 
gelebilıyor yani. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Onun 
için baştan beri konuşuyoruz. Hükümet ne kadar ıçten, 
ne kadar samimi, hepımız söyledik. içselleştiremedıgi için 
yapamıyor. 

Evet, özetleyeyim; anayasadaki Türl<Jük üzerinden 
yurttaşlık tanımından vazgeçilmesı, eşit yurttaşlıgın her bir 
şekılde, hem yasada hem uygulamada saglanması, anadil 
meselesrnin çözülmesı. Kesin! Insanın doguştan sahip ol
dugu haklanndan bındir anadıl . Dilinı konuşabilmek. dilini 
geliştırebilmek. Yani bunlar öyle bir atmosfer yaratacak kı, 
bu yaratılmış olan gevşeme, gevşemiş atmosferde bir sü
nü başka şey konuşmak mümkün olacaktı r. Sılahiann nasıl 

b ırakılacagı . ısteyenleri n nasıl topluma dönüp mücadelele
rinı burada siyasi şekılde nası l sürdüreceklerinı. Mesela ek 
olaraksiyasallaşma yasaklannın ya da yasalarla olmasa bi
le siyasaltaşma önündeki engellenn kald ınlması lazım. PKK 
olur, şu olur, bu olur. eger silahlan bırakmışsa. eger siya
sal hareket olarak var olmak istıyorsa, bunun önünde du
rulmamalıdır. 

Ama son bır şey söyleyeyim; bütün bunlar. Feryat'in 
de dedigı , bugün MHP-CHP gıbi muhalefette dile gelen, 
eniann dile get ırd i gi ama maalesef kı Türkiye'de halkın içi
ne ışletilmış bunca yıl, bütün bu önyargılan kolayca yıka
rak gerçekleştırrnek çok zor. Onun için, hiç hayalci olma
yalım, bugünden yanna beklemeyelim. Ama biz. bizim gi
biler ve bızım gıbi mılyonlar diyelim ısterseniz, daha aktif 
olalım gerçekten. Daha aktıf olalım, daha caydıncı olalım 

ve bunda da korkmayalım. Başıma ne gelirden de kork
mayalım Gerçekten. Gelen gelmiş zaten! 

SENNUR SEZER: Temel duruş noktası eşitlik. ama 
hayatta yaşanan eşitlik. Dektorun kapısından kim döndü
nülüyor, kim bölgesinde doktor bulamıyor, kım çocugu 
öldügü zaman başvuracak yer bulamıyor ... Gerçek eşitlık 
Ve tanınan bu küçücük eşitliklerin dogarken insan hakkı 
degil de bınnın bagış ı olarak gönülmemesi. Buradan başla
yıp düşünülecek şey. 
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Çırok j i bo zarakan 

PÜLO 

Çi a Mazi 

Xwe li have xwc kir bu bela u mezeloq. Disa digot: 

REze bi tene beri m nava rez.·· Le bele have wi weki 

her care digot; ~Na kure min. bi tene tu nikari." Piı 

lo. her tim bi h esreta ku tene bigere: li dolmişe si w ar 

be linava bajer. li kere siwar be linava bax.çe O rezan 

bigere. Le have w'i ew bi tene bernedida. Ji her ku he 

13 sali bU pe bawer nedibfı ku bi tene jimale bi dür 

keve. 
Le xwina wi dikeliya ü guhe de ü have xwe qul di

kir. Digot: H Ma we çi bi min be ku ez herim? Ne way 

h ün ji diherin digerin, edi ez ji mezin büme." Bi we 

h esreta zü mezin hibe, pir caran cilen have xwe li xwe 

dikir ü digot "Vay ez ji bUm zilam." Simbel ji xwe re 

çedikir t1 diket nava zarokan, henek bi wan dikir. 

Fikra ku rojeke beyi bave xwe li kere siwar be u here 

nava rez tiri bine mal e. her tim di mejiye \vi de dili

viya. 
Roja ku we xwe jimale vediziya. ji diya xwe re go

tibü ku: ''rojeke ew winda bu wi miraq nekin ewe bi 

hesani bikare vegere male. ·· Roja din li do ra mala xwe 

a pere bajer digeriya u amadekariyen xwe ye çüyine 

dikir. Du seliken ji mal bi dizi anibCı xist tera h ser 

kere ü kerika xwe ji xist yeke d üre rahiı ser kevireki ü 

xwe çengi ser kere kir. Di paş malere bere xwe da na

va rez Q bexçe. 

Her ku ji mal Q bajer bi dür diket. dile w'i dikir te

pitep iı kefeke xwe dida ser rüye wi. Bi peroşi Piılo u 
Kera Cün hedi hedi ji bajer bi dür diketin. Ev cara di

duyan bu ku bi tene ji mal derdiket Careke din ji pe

re ji bo dikane ji diya xwe stendibü. le ji deleva here 

dikane. li dolmişe siwar bübiı ü li nava bajer bi dile 

xwe geri yahu. Ijar tew li çola xali ü li Kera C un siwar

büyi xwe avetibü hembeza xwezaya bi behn iı ba. Tava 

payize ya beri nivroj ji bi be henik dibü. Kefa wi kefa 

li ser keleke bu. 
Reya ku carinan bi deya xwe re pe de çubO. dişo

pand. Li dora wi. edi ne denge erebe iı xirecira zaro

kan le denge çirçirkan iı çivikan. weki stranan tevli 

baye henik dibü. Carinan ji denge marmarokan ku li 

na va puşe b er re dihat. ditirsiya Cı kera xw·e diseki

nand. Guhe xwe her bi erde bel dikir ü guhdarl dikir. 

Pirjimaran ditirsiya ku werin peşiya wi. Her ku ev 
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tirs pe re çedibü dest bistranaku di ya wi carinanje re 

digot dikir. 
Selika min tije tin 

Hatim bajer bi ken ıı gin 

Min tin da bi şekin. 

Dema ku denge wi bi ser denge xişte xişta mar ma

rokan di ket, tirs ji je bi dür diket ü reya xwe do m di

kir. Ku di her daren kenere ü bihlvan re diçü. deste 

xwe direji wan dikirü weki bi wan re bipeyive dikeni

ya ü hen ek dikir. Peyven have xwe ü yen ku wi je re di 

got ji bi denge bilind dubare dikir: '' law ma have min 

ji nahele ez bi tena sere xwe herim ciheki. Ma ez ne 

rim eze çawa bini jiyane bibiın?" Hem carinan ço li 

paş kere dixist ü hem ji dipeyM: H Ez ji dixwazim ka

reki b ik im. Ez ji dixwazim li der an bigerim. Ma qey ez 

nikarim? Bel e weleh ez karim." Ü digot ''tew diya min 

nahele ez her im taxeke nezi mala me ji. N izanim ji bo 

çi ye law?'' 

Hinek mirov linava rezen cirane wan bü. Nedix

west ew wi bibinin ü bibejin; "Pülo ma tu çawa tene 

hatiyi ve dere?'' W e kclike ji wateya nave wi hat bire ü 

digot: "nizanimbave minji bo çi ev nav li min kir. Ma 

ne nave min Baran e. Diya min gotibü, ji her ku ez pir 

pereyan ji have x"we dixwazim ji min re gotiye. Pülo." 

Bi we fihe hedi hedi di her benden rezan rehineki 

xwe da tani u derhas dibıi. Hat her rezexwe. Di neqebe 

re Kera Cün derbasi nava rez kir ü je daket. 

W eki titiyeki xwe ji ser kere çeng kir. Qet li dora 

xwe neneri u bi lezgini çü her mewa tiriye sorik u 
deste xwe direj1 gurşiyeki kir. Çeqelikek ji guli je kir 

ıi hem li dora xwe dineri ü hem hebo hebo dest bi 

X\varine kir. Behneke li ser piyan sekini Q guhdart 

xwezaye kir. Denge kundan Cı şarfıdan ew mest dikir. 

Bi firina zerdoleyeke ku ji nava meweke werqili. bi 

ken be ra du we da. Rahişt keviren biçük ıi li nava rez 

bi we re weki bi veşartoke bilize. baz dida vi all ü. w'i 

ali. Carinan ji radihişt darike ki ıi bi ınıiri ü maşoten 

nava rez dilist. 

Ku h esreta xwe ani cih, he nu bevdana tiri hat bire 

u b er bi Kera Cü n ve çü. J i bo k cra wi tir1 nexwe bi da

reke ve gire da ü dest bi çininatiri kir. Pir ji tiriye re

şik ıi sorik hez dikir. j i ber we yeke peşi ew diçini, di 
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hembeza xwe de kom dikir ü car bi car bera se-
likan dida. Hat bire ku have -wi gotibü: '' tiriye mezro
ne ye heri baş Ü X'WeŞ e.~ ji ber We yeke ji li mewen 
mazrone digeriya. Edi cureyen tiri nas dikir. Hinek 
tiriye mazrone iı pelhürik j1 jekir u bera selikan da. Di 
dawiye de çave wi li heben tiriye zeyti ket. Ji her gur
şiye zeyti hineki zexm e. bi zore kar1bü jebikira. Bi 
gurşiyeki mezi n ü xweşi k ye ıeyti re diştaxili. N ilcari 
bü je bikira. Çend caran ker avete. le jenedihO.. Ku 
kera xwe cara dawi bi hemü he1.a xwe çeng1 gurşi kir. 
bi carekesere kere gihaşt mil e wi ye çepe Cı bi şewatek 
tevıinoki re xwin bi her ali de belav bU. 

Barin pe ket. Bi qasi santtmeke ker bi kur de çfı
bü. Dikir nedikir nikaribü xwine bisekinine. 
X wedane xwe bera ser eniya wi dabu O. bi peroş vir de 
we de diçu. Oeste xwe da tani ser, destınala xwe le di
gerand. le xwin nedisekini. Edi nikaribeı tiştek biki
ra , ji tirsan runişt Ci dest hi gi ri kir. Ha ya wi je tunebiı 

le h edi he di xwin disekini. N edihat bire ku ba ngt mi
roven li na varezen din bike. Xwe bi xwe di na va ıiı·se 

ke kür de mabü. Cara dawi ku bi iske isk li mile 
xwc neri. dit k"ll xwin sekiniye. Hedi hedi bi 

des te din birina kere vekir ü le neri. Go şte ku 
sor u morxuya dibıi dile wi dixeland. Bi lez

giili destmala xwe le gerand u her bi ke 
ra xwe ve çi:ı. Ziviri li seliken 

tiriyen li erde neri. 
Hewl da xwe ku 

bine ıexe tere yan li 
ser keı·e gire b ide. Seliken biçtık bün ji 

le nikaribü bi wi hale xwe raheje. 
Ile bi wi hali difil-.iri bi zirina kera 

xwe veciniqi. Ziviri ali kere, hema se 
lik li bin meweke bi cih kü u bi zore 

li kere siwar bU. Bi çoye xwe li 
kere xist u bi lezgini bere xwe ji 

nava benda rczan re da mal e. 
Bi re de carinan destmal ji 

ser birine dida ali ü le 
dincri. Birina ku weki deve marma

roke vedihfı. ew ditirsand ü d isa gi.re di da. 
Li ser kere h esir (ı xwedan tevli 

dikir: 

hev bO.bun. Bi xemgini li 
dora xwe dineri. Careke 
sırana w i hat b ira wi. le 

ne weki dema hatine hi 
kef O. bi deng. ijar di 

hundire xwe de duhare 

Selika min tije tin 1 H atı m bajer bi k en ıl 
gitil Min tin da bi şekiıi. 

Bi we re dibü ufe ufa wi ü nigen xwe li nava kere 
dixist da ku ıü hiçe. Ne denge çirçirkan ne ji şire şi
ra çivikan ew sihal di kir. Oixwest bi lezgini bigihejc 
mal e. 

Bi hetiketiyeke dijwar gihaştihu pere bajer. Ku 
ket kuçeya mala xwe, zarokeki hcvale wi bi qerin 
hang kir: ·· a vay PUl o ... a vay Pul o ! " u bi bazdan hat 
peşiyawigot: ··ru li ku yi law Pulo? Ev t axagişli te di 
gerin.·· Pülo. bi hes ir O xtze xiza qirike bersiv da; ··ez 
çübüm nava rez." Lawik: ., e aniha di ya te j1 çü na va 
rez ji bo te, qey te nedit?" C ot; -na welleh. qey di 
reya din re çüye. ,. 

Bangt have wi kirin. Bave wi bi bazdan hat peşiya 
wi. Hew mabü lm bi kira barin le çave wi li mile Pülo 
ket. Hineki bi kelogiri bi serde çu; "çi hü kure min. çi 
büye?" li bendi bersiva wi nesekin1 Ci xwe dir€ji dest 
male kir. Li birine neri hineki WCCC Wl tirşotahlki bu. 
fe m kir ku ker le xistiye. Bi l eıgini li hemMza xwe kir 
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u hangi ciraneki kir ku erebey~ bine. Cirane wan 

erebe anı. H er se ketin erebey e fı here xwe dan nex

weşxaney~. 

Bave wi li alik1li her digeriya da ku netirse ü ji 

alikiji bi s erde dipeyivl: 

''Ne minji te re digot, tene nere ci he dür?. Tew 

tu çüyi nava r ez ü beyi min. Ma te negot çi kure 

min? Ne hezar miroven nebaş hene. mar hene, 

dfıvpişk hen e.·· PUl o bi giri ü bi t irs: ''bavo. ma 

min got ez jl karim, ez çawa bikim. ·• Bave wi bi 

denge bilind: ''çawa te karibu kure min? Ma tu ni

zam he ru zarok i?" 

Bi qe repereyan hatibün her nexweşxaneye. 

Bave w'i d isa ew li hemheza xwe kir Cı bi lezgini bere 

xwe dan ha dixtor. Li nexweşxaneye çcnd heb za

roken din ji her ye k ji bo bi rtneke hatibün Cı hineki 

mezin ji li ser ranıeyan dinaliyan. Ve yeke he pir 

tirs pe re çedikir Cı diricifi. Le have wi edi pe re di

keniya ü li ber digeriya: "we aniha dixtor rehet bi

.ke, tiştek nabe kure min." 

Bebnek din dixtor hat ha wan u hi ken je pirsi; 

''çi büye?" Bave wi: ~weleh dixtor. ev kure min e. 

heyi me çuye nava rez il ker l i mile xwe xistiye." 

Dixtor hineki bi şik li have wi ner:t: "ev binekan le 

nexistiye?", "Na dixtor beg. weleh aba vay cirane 

me ji. Min nedihişt bi tene here dereke. Le wi xwe 

ji me vediziye Cı çü ye. Qaşo gotiye ez ji büm zilam. ·• 

Dixtor bi ken 7.iviri ser, hem hewl dida ku büine 

bidirü Cı hem ji pe re dipeyivi: 

"Hey heşeri ! Ma çawa tu tene çü?" Wi bersiv 

nedida le dixtor disa dipirsi: ''ka bib~je ji bo çi tu çü 

hi? Qey te beri ya xwezaye kiriblı.'' Bi zor dengji vi ji 

derket got; ., ere. min ji di.xwest ten e herim çolan, le 

have min nedihişt ." 

Dixtor; "ji bo çi nedihişt?'' 

''Digot he tu mezin nebayi. ~ 

Dixtor bi ken des te xwe di seri da ügot: ''e ma ne 

wisa ye. ku mirov nikaribe il ne gihaştibe, mirov 

dawa ten e ü gera tene b ike w isa ye. mirove b ibe ko

le. W eki aniha tu hejare herdestemin i." 

Ve peyva dawiye di hişe w i de mab1L pişti dixtor 

birina wi derman kir ii derketin derve. ji have xwe 

pirsi; "havo çima dixtor got tu ye bib1 kol e?·· 

"Kure min. ku tu nezan Cı ne gihaştibi ü bi wl 

awayi jl. bi sere xwe kareki b iki yan bixwazi tenebi

ji, tuye bibl koleye mirovan ü ew bihejin çi tuye bi 

ya wan b iki. Wek1 ku dixtor ji te re digot çi. te bi ya 

v.i dikir, ne wisa?'' Keneki ji hundir de xwe da ser 

leven wi. Wi il have xwe li hev nerin ü bi ken hev 

himbez kirin. heta ku erebe gihişt ber mal e. her du 

ji v.isa hi kef b ün. ~ 
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EY M EŞ VAN E ŞAR 1 STA N IYE 

E.' ~t·naıı i" .ii.' :ı ni-: 

Biı.\iıı dulwıHli .w. ıw bijm·i ıı . ıu·lıij i·ı·i ıı <' 

.J i dayikhiı.Yiıı . lıelıiın aıı ji hıııehitıı e . 

\1ı·..Jwlt·.\a h' a .wkemin ~e ı·i" jiya n f> .w. lıi·glııııa ıı 

b, nısti.'a me~a te .w. fitil:ı ~aı·istaniyi· vi· di w 

\lt·~'aııaıı hildirlc> sc>ı· milan anj i ılide hiııliııg-an. 

E.,. ı;;en·ani- ser·daı·: 

Danina kı· nıiııaıı. !!,·irtina ri· iı !;i<'\ t' t·i-.\·an. 

Tar iı maı· kiı·ina welatan hi sc> l"eran . hi talaııan: 

\lenJ.i l diri·j e. ııe qona:xek. ıw si·. ıw (,'at· . .. in 

l.i· dixi. \fo dixi. pf- dixi .. . dag·iı·kı·ı· i. tliıııe~i it tf>yi 

Da kıı hi sc>ı·kı·ftin. da ku snlıilind it serweı· i 

Da ku de\dt•ııu·ııd i. pi"ı;;ııı i· ı· i hi dest f> wrdaı·i.H; . 

F.' ~en ani" hiseı·keti ııan : 

~:iqas hi mn ü ılı• n;! hi hi lıilw. 

Dhf- knnizaııi . ıli, i· ku sennesi i. pıu hiliıııl i . 

Gı·lt·k pini· n·~ aıı ji lıiı·iııi·ıı rl'~ hi ı·asti.\f>n te w ne. 

Ot·.'ııi· tt· .'a ~aı·istaııi.\a te. t'\\ ııas giı·an c> ku 

Tu (,'İ hiki hikt·. lu (•aı·i nik:ıııi lıist'tH'ini~ 

1 ·~,- ı;;c> ı··•anf> n·ıııilılaı· . ı·.' ı;; t• naııi· ke \ nan·. 

l·~y ~f't'\aııc sı·qı;eı·ııı it senleııı ... 

!\!ina g_'lltiııeka ı·lısııi.\an ıııa di g1ılıeıı tt· ıle lıiıı: 

Eııı g·el iıı. gdi·ıı ku ji g·t> lf>ıı cı edi ııı ya ı·i lıam\ 

~:e na daı·axa te ji me u ji ''an m·lıihi·ztir t• 

\1 inn lwıw kıı tt·,· ag·ir in . lt'\ ı·i·z:ııı iıı 

Di he ku hir~·i lıin. ta~ i hiıı . bept>ı· iı hf-(,'ı·k hi n 

Li· ı·ı;;q iı ronalıi.'a xwt' de nt'. 

Tu (,'İ hi ki hi h . (,'<' lll heı· hi jor na.\ e n hnikandin. 

Bi qirkirinan. tm·aı·i nikaııi e~ka wan tal'i lıiki ! 

F.' ~t·nani· ~aı·istani.'\i·: 

\liıı tıılıilhijaı·t weki cleııg·hf>jrkiji koma hilhilaıı 

\1 ina c~wka ji (;~aıı. mina ı-ıelın·ka .i i sdmı d ili>ı;;an 

\1 iıı t.u hillıijart mi na 1-'ltlt>ka j i gııli-ıı st'r dl'stan 

\lin tu hilhijaı1 wl'kt' kf'skrson·kt- ser lwlınııı. 

h · sı·ı·..-a nı; me . . ' 
Ey ~ı·n·;ıııi· me~a azadi.\a ıııt•. 

E.' ıııt·~'aııi· ı·i,g~ıl'i.'a şaı·istaııi.nı mr: 

Da ht; .. ! Da he .. ! Da he .. ! Da kujiıı u ıııi· ı· lı i· ıı ! 

Da hihiıı sa1.gf·ı·. da hihiııl~ıq.:·i· ı·. da bihiııJ:ıııi_,a ı· .. . 

Em saı·istaııi\a \.\H' ;na bikiıı! 
' . 

A. Karabax 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



euma Boynukara cboynukara@mynet.com 

a tı 
(KiJy meydanında geçer. kiJylülere silah dağıtılmıştır. KiJylüler tek sıra halindedirler. Bir masa, masanın üzerinde 

bir çanta ııe çantada da para vardır. Ratbesiz masa.da oturmaktadır. Muhtaro da sahnededir. Bir tiJren havası vardır. 
Bayraklar asılmıştır. Davutlar çalmaktadır ... Gençler halay çekmektedir. Muhtaro 'nun konuşmasıyla davullar susar.) 

Muhtaro: Reıdar qumandenler ve qar:üerim ... 
Cecodayi: Lo Müxtaro huş be ... 

Muht:ıro: Wellehi. hi Xwede huşmedim, ji xwe 
susa susa bu haJe geldix ... 

Cecodayi: (Kulağı na) Lo knro tu çi di bej i... Li 
hemberi te qümandan heye. Ma tu nizani tu heqereti 
wana dilô? 

Muhtaro: (Şaşkın) Ma baş e, min çi got? 

Muhtaro: Ben konuşmayı sevmem, çalışmayı se
verim ... (Alkışl ar.) 

Rütbeli: (Yerinde, rütbesizlere bakarak ... Gerginli[ji 
de dağıtmak adına.) Açılmak ... Açılım ... Bir çiçek gi

bi ... Öyle ki rengarenk ... Böyle huyurdu büyi.lkler ... 

Daha dün annemizin kollannda koşarkenki gibi. 
Rüthesizler: (Hep birlikte ezgi ve ayak ritmiyfe) Çi

çekli bahçemiıin yollarında koşarken. (Korucular da 
ritme eşlik etmeye çabalarlar. ancak uyumsuzluklan be
lirgindir.) 

Muhtaro: Buyurun kumandanım ... 

Ale: Lo Muıctaro ev çiye, vana çi dibeje? 
Muhtaro: Ez çi zanim ... 
Rütbeli: (Rütbesizlere bakış attıktan sonra. Yerinden 

kalkıp, Muhtaro 'nun elini sıktıktan sonra köylüZere hi
tap etmeye başlar.) Teşekkür ederim ... Sevgili vatan-
daşlarım ... Değerli köylü kardeşlerim ... Sil ah arka-
daşlarım ... Bugün burada bu tablo karşısında inanın 
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çok heyecanlıyım. Aynı zamanda da gururluyum. Siz

ler var oldukça bu vatamn bir çakıl taşına bile kimse 

zarar veremez. Veremeyecek de ... (Sesi boğazında da-
ğamlenir ... Yaveıi hemen su uzatır .. . Cebinden mendilini 

çıkarır ... Herkes duygulanmıştır.) Degerli silah arka

daşlarım bu eğitim sürecini başarıyla, sizlerin üstün 

gayreti. değerli arkadaşlarımın sabrıyla tamamlamış 

bulunuyorsunuz ... Ne mutlu size ... Arkadaşlar kesin

likle sözlerimin dışına çıkmayacaksmız. Şimdi size 

ilk ayl ıklarımı peşin olarak dağıtılacak.tır. Gı.ı l e gtı le 

harcayın. Muhtaro senin oglunun mükafatı on mil

yon liradır. Onu da verecekler. (Köyl.üler arasında bir 
hayret belirir.) 

Rii.tbesiz: Tek sıra olup maaşlarınızı alın. .. (Köy 
lüler tek sıra olurlar. Muhtaro ve Nuro masanın yamn 
dadırlar. Köylülerpara almaya başlarlar.) Şurayı imza

layacaksıruz. 

Nuro: V alla Muhtaro senbüyük adamsın . 

Muhtaro: Arkadaşlar, köye camiyaplıracagız. ca

mi yaptırma işi için bir sandık kurduk. (Nuro şaşırır) 

Herkes gönlUnden kop am versin. (Maa.ş alanlarayrı

ca camiye yardım diye Muhtaro ya para verirler) 
Cecodayi: Ne mutlu ona, evladın hayırlısı böyle 

lerine denir ... Allah Muhtaro 'dan razı olsun ... Her 

şeyimizi düşünüyor .. . Allah k ime nasip eder cami 

yaptırmayı. .. 
Hılafo: O mühür bende olacaktı ki! 
Cecodayi: Marifet mührü tutandadır. 

Rütbeli: Sevgili vatandaşlarım: ibadethane vaz

geçilmezimizdir, ne mutlu sana Muhtaro. 

Muhtaro: Cami değil midir bizi bir arada tutan ... 

Allahtan başka ... 

Cecodayi.: Law tü çi dibeji kOro? 

Muhtaro: Bir de kumandanımızdan başka ... 

Ale: V allahi yokluktandır. 

Rütbeli: Elbette ... Muhtaro karakol yapı mı için 

işçiye ihtiyaç olacaktır. Bir zahmet ilgilenseniz beni 

sevindirmiş olacaksımz. 

Muhtaro: Hay hay efendim olur, başım gözüro 

üstüne. 

Nuro: Muhtaro bu toplanan paraları ne yapaca

ğız? 

M uhtaro: Cami yapacağız dedim ya. Her şeyi ku

mandandan beklemek olmaz. 
Rütbeli: Maaşlarınızı güle güle harcayın. (Köylü 

ler hep bir ağızdan "Sağ olun" derler. Sonra Rat.beli ve 
Ratbesizler çıkarlarken davullar tekrar çalmaJ·a başlar.) 

Muhtaro: (Davulculara) Bu kadar eğlence yeter. 

Bırakın da işimize bakalım. Aklımı fikriniz oynaş

makta. (Davullarsusar.) Silahlanmza sahip olun, çal

dınp maldırmayasımz. Bir de aklı.mdayken söyleye-
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yim. Satmayasınız. Çocuklarımıdan uzak tutun. De

mem o ki abdesthaneye gitseniz bile yanınızda olsun. 

Unutmayın silah namustur ... İşte öyle .. . Devlet malı

dır. Zimmetlidir. Bir de canınız sıla ldığında sıkına

yasınız. Her kuruşunda tüyü bitmemiş yetimlerin 

hakkı var. Yetim hakkı yemek zordur. Öyle değil mi 

N uro? Benden söylemesi. 

N uro: Allah yetim hakkından vazgeçmez. Günahtır. 

Muhtaro: Ya işte öyle, bakın gı.ınah.mış. Şimdi 

karşı köylerden işçi alıp çalıştıracağız. Ben karşı kö

ye gideceğim. Sılo oglum yanına bir iki tane al da gi

delim. Yo yo sen köyde kal ... 

Ale: Oy le tabü ... Bizimkiler artık maaşlı oldu ... 

Arnelelik artık bize göre değil. N e günlere kaldık. .. 

N uro: İyi olacak iyi, iyi diye! im ki iyi olsun. 

Cecodayi: Öyle tabii, Allah dinden imandan ayır-

masın. 

Muhtaro: Tamam mı Sılo? 

Sılo: Peki baba. 

Muhtaro: Ula Heno sen, bir de Ahmo sen. haydi 

gidelim. Melle namaza gelirim. 

Cecodayi: Seni bekleriz ... 

Nuro: Namaz kimseyi beklemez ... Tövbe tövbe ... 

(Muhtaro , Ahmo ile lfeno ·nun ortasında. çalımlı çalım

lı çıkarlar.) 

Ale : ( Olanlan izlemiştir.) Ula Sıl o on milyon aldın 

ye ye bitmez. 

Sılo: Ben para için yapmamışam bu işi. Köyümü-

zü düşünerekyapmışam. 

Ale: Herkes öyle söylüyor. 

Mıho: V alla iyi para veriyorlar yahu ... 

Helo: Bir de diyorlar. Muhtaro böyledir şöyle

dir ... 

Mıho: Valla Muhtaro da olmasaydı. halınıız hal 

değildi. 

Cecodayi: Doğru söylüyorsun ... 

Mıho: Cecodayi benim tarlaını bana geri verir 

misin? 

Cecodayi: Öyle olmaz ki Mıho. bir defa sattın. 

Ale: Dogrudur. bir defa sattın mı, bir defa he de

din mi artık olmaz. Gerek ··he" söyl emeyesi n, gerek 

kabul etmeyesin. Kabul ettin mi artık olmaz ... (Güt 

meye başlar.) 

Cecodayi: Sen gelip bana sattın Mılıo. ben mi de

dim? 

Mıho: V alla iyi para veriyorlar yahu ... iyi para ya

hu ... (Galme_ye başlarlar ... ) ~ 
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~ Helbest naye nivisandin ji nu ve te 
formulekirin u qeydkirin' 

HEVPEYVYN: LAL LALEŞ 

Piştı s alen 90 ·ı. bi pekhatina nifşe Rewşene re, 
helbesta kurdi ya he11çerx. wekı encameke diroki, 
Lixüb ü qaliben ku li ber poetıkaya bi kurmanci 
hebün, şikandin ü gelek na11en ku bün daneren 11e 
qonaxe bi xwe re derxistin. Yek ji wan helbest
karen navgeş ji. lrfan Amida ye, ku heta niha ev 
berhemen bi nave Dımenen Derizi (Weşanen Sı:. 

2002) . Nameyen Nabersivin (Weşanen A ram. 
2003). Şopa Neşılştı (Weşanen LLs, 2005) ü Za 
remya (ZO O 9) afirandine. Em li ser hel bestkari
ya wi ü Zaremyaye bi İrfan Amıda re peyivin. 

Zaremya su ret e evineke ça wa ye? U gel o weraniya evt
neke vedibeje? 

SCuete her evineke dişibe surete axa ku ll ser di 
ji. .. Evin f.ı ax ji hernan heviri te pijandin. Mirov li su 
rete ve axe. vi welati binere de te bigihije be Zaremya 
surete evineke çawa ye ... De te bigihije be weraniya 
ve axe ü evine çi pir dişibin hev ... 

Ji lomaji Zaremya surete evineke bixumaın e. Su 
ret€ ev!neke tevlihev. gunehkar, lewiti ... Surete evi
neke talankir!, sürete evineke qedexe ye. Surete evi
neke tirsnak e f.ı a soxi surete evineke ki tim e. Le di gel 
ve yeke ji süre te evineke bi rik e ... Evineke bibeng e. 

Jixwe li welaten bindest, li welaten talankiri. li 
welaten mişt altax.li welaten di mixirqana ji eşe n en
sest de vedigevizin. evinen bedew çenabin. Li we
laten ku tembiya evine li zarakan naye kirin evınen 
bedew çenabin. Loma evin weranbuyi Cı weranker e. 
Lo ma evin lal u lalker e Cı di ve helbest/weje ve wera
niye vebeje. Dive biheje ... 

Zaremya çi ji hela civaki ve çi ji hela takekesı ve wesi
qeya şahidiye ye. Di hernan çarçoveye de mirov dikare 
tekiliya şahid a şatr çawa binirxıne? 

Bele, Zaremya şahidiya civake. d1roke dike. Hemu 
teksten wejeyi şahidiye dikin/dive bikin bi ya min. 
Teksta ku şahidiye neke ne ya tu zeman1 ye. ne ya tu 
rnekani ye. Teks ta bemeka n fı bezeman teksteke bej i 
fı beji ye. Heger denge wijden ji devereke teks te ne -

nale, neqire. nenibure. neşike, ji bedele neşike. seri 
hilnede u neccbirine teksteke premature. sebiqi i'l 
teneya kellke ye. 

Jixwe wijdan di sere tilika şehadete de ye ku tilika 
şehadete ye ya qeleme dişidille li kaxeze ü qeleme 
weki keleme di dil re radike. li meji radikişine. Ü he
ger şaire ku kelika di nav herdewamiye de zeft dike u 
ji we kelike ji nıi ve berdewamiye diafirine. ne xwedi 
tilika şehadete be destbawi, tilifafikl ye. Lewl'e şairi 
bewijdaniye qebal nake. Şair ne xatibeke ku tene 
peyve zeft bike ü retorikeke ava bike. peyva ku zefl ki
riye di x.izmeta x:wc ve. Şair deng zeft d ike. 

Di ve mirov ve yeke tespit b ike. Helbest naye nivi
sandin ji nu ve te formulekirin O qeydkirin. Şair di 
bine. dibih1ze. dipeline. ditehmine ü bizimane hun
dirin u ragihiner tine zimen. Ev seheken mirov/şair 

rasterast şahid'i ne. 

Tu şahide çi yi? 
Beri her tişti weki her mirovi şahide zemane xwe 

me. Şahide erdrugariya xwe. welate xwe me. Şahide 
civaka xwe me. Le şahide eşen zemane xwe, şahiyen 
zemane xwe, ken Cı giriye zemane xwe u civaka xwe 
me. Şahide peyven ji zimen hewişandi, peyven li sere 
zimen zeng. di x:wizke de kevzgirti me. Şahide eşen 
ensest ıi dimenen derizi me. Şahide evinen lewiti f.ı 

çogeri me. W eki her kurdeki şahide welatelô weran
kiri me. 
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Min bi ser~ tiliken xwe mirinen di terken nikilen 

bicedew de miftibelaşi pexirandine pelandine. Min 

bi sere tiliken xwe hesren xizezi yen gewre ku di gew

riya xiramoki de fetisine pelandine. Min di xewlane

ya keviyen çaven xwe yen vedizoki de birinen ji her 

xwe fedi dilcin veşartine . Min bi sere tilikenxwe xwe

liya xweliserffırandiye. Min deng~ derizi ye n1ve şeve 

dest bi rewitiya bewelatiye kiriye. daqıırtandiye. Min 

namılsen bi nihitan teyemmumkiri ditiye li bajaren 

xwe. Bi rivinen ji n1ve re vegeriyayi qemirime. Min ji 

her awiren ku hesin bi sari dicQn. j i her xwe fedi kiri 

ye. Min şopa altaxen qesasan li ser mezelen servekiri 

ditiye. Min di evaren tirsnak de bi deste xwe yen ji 

kunciyan biçfıktir, di nav genimen ku nedigihiştim 

simbilen wan re ş'iva firarkiri bi dizi biriye. Min bi 

sere tiliken xwe (ku he jt şopeke neşılşti ye) cedwele

ke hesini ya bi zirnaneki bi yan dipeyivi. pelandiye . .. 

J L'\."We keseki vi welati kemti ri n şahide van tiştan e. 

Ji bilivanıla soxi şa

hidexwe me ... 

Di berhema te la
remy-a de her ku mirov 
li helbesten te tir dibe 
mirov li zernan a me
kanen cihereng li du 
maviken pirtılke rast 
te. Yek weki welat Za 
remya. ya din ji weki 
hemwelatiyeke Zarem
ya. Gelo tu dikari di ser 
remzen helbeste re 

tekiliya erk ıl takeke
siye ji me re binirxı:ni? 

Bere dive mirov vi tişti tespit bike. Li welaten 

bindest. talankiri/werankiri, li welaten (ji her ve se

deme) serhilder gele k tegih tev li hev dibin. eih digu

he ri n. Elementen tegihine tene veguherin. Car caran 

hi n nasnameyen rnirov qels an ji pilç dibin, hi n je ji 

tilj dibin, kariger dibin. Bandorc~ li hev dikin, bi 

awaye ereni yan ji neyini hev dieciqinin an ji diafiri

nin. Meseleya ku Zaremya hem welat hem j1 hemwe

latiya Zaremyaye ye ji vir dest pe dike Ci mirov nizane 

be we li ku dere bisekine. 

Di ve çarçoveye de tegihen Ez ıl Erne ji bi vi rengi 

tev li hev dibin. Takekesitl gelek caran di nav siya 

Erne ango (gelek caran) erke de. di bin karigeri Ci 

bandora erke de te nixumandin an ji pılçkirin. C el ek 

caran te taloqkirin ku sinare ve taloqkirine her roj 

hineki din di eleyhe takekesitiye de te qıılipandin, 

behemd te derbaskirin, takekesiti dikeve bin kon-
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trole. Lewre erk kontrolker e, heta je te dinixumine, 

elementen tegihine pfıç dike. H işe takekesitiye her bi 

kolektivizmeke manipulekiri ve diqıılipine. 

Ev yek ji bingeha nakokiyen nu derdixe hole. Yek 

ji van nakokiyan ji kirdewari ye. Di tegi hine de ji kir

de·wari heye. Takekesit1 heye. Ev tekaşına navbera 

h i şe zaroki ıl hişe kolektiv e. Takekesitl/k."i.rdewari bi 

vi awayi organ1ki ye ku tegihin, hiş fı ı iman~ helbeste 

u helbestkar ji tegihineke kirdewaı·, lıişeke kirdewar 

Ci zirnaneki kirdewar e. Le li hemher ve erkkolektlv e. 

Le di bin ge ha ve kolektivizme de hevpari, piştgiri tu

ne ye. Kujer e. muqtedir e. Seritewandine dive ıl si

norkere. 

Le ne hişe helbeste ne ji ye takekesitiye seritewan

dine dipejirine. Ev tekçCina helbeste ye. Lewre hişe hel

beste kişifker. serbildcr e. W eki hiş u zimane ıarok. .. 

Zaremyaya hemwelatiye Zaremya:re çima ew qas 
xemgin e? Vebejer çi ma 
vegotineke ·weki qire reş 
tije pirs radestı xwen
devan dike tl dihere? 

Bi rasti Zaremya

ya welat ji ne kemi 

(heta zedetir) Za

remyaya hemwelati 

xemgin e. Ji bo ve 

xemginiye ji tera xwe 

xwedi sedem in. He

ger mirov pariki bala 

xwe bide dirok il çi

roka welet de te bigi 

hije ku tu welat bi qa-

si vi welati ne xwedi 

maf e bo xemginiye. Ji her şopen lewiti yen li ser be

dena xwe fedi d.ike. Ji her eşen xwe. ji her altaxen 

beşerm li ser şopen lewiti dimeşin xemgin e. Ji her 

eşen ensest xemgin e. 

Zaremya b ıl ye q ur bana xweşi kbuna xwe ıl her roj ji 

her evina dile xwe ji nQ ve dimire. Bi her mirina evin

dareki xwe re ji nfı ve dimire. Zaremya weld dayikeke 

ku ıaroken wedevli sere hev dikin bi xemgin e. Za
remya ji her ku nikare jiyane veşere di dile xwe de. ji 

ber ku ni kare rnirine di dile xwe de veşere xemg'in e. 

Her ku murxen ji hernbeza we bi fire ketine bi çeqe

llken demari. bi ser lfıtkeyen çiyaye we de mira ri ke

tine. 

Ji vir dest pe dike vegotina vebejer a weki qire reş 

fı tije pirs. Gili u gazine Zaremyayen welat fı hemwe

latiye ye. evvegotin ku vebejer ji ne dfıri ve xemg'iniye 

ye. Ji çılyin ıl venegerine. ji çfına beveger dest pe di -
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ke. Pişti radestkirina vegotina weki qire ü tije pirs 
çuna vebcjer ji ev e. 

Xemgini u pirs ji windabf.ına sf.ıretan te. Ya zarem
yayan Cı ya vebejer. Ev mirina zarokbfıne ye ya gav bi 
gav. pek bi pek, keli bi kell. Mirina heviyan c. Xemgi
nt ji vir, ji windabfına sf.ıretan dest pe dike ku jiyana 
Zaremya!Zaremyayan ü ya me dil giı·tiye. Winda
bun/windakirin tirse ji her se ji bi xwe retine fı ji vir 
dest pe dike vegotina reş wek1 qire. Ji vir dest pe dike 
pirs ku pirs ji bersivan dijwartir e, bi handartir e. 
Wereki yan ji newerekiya pirsine ji bersivdayinc gi
rantir e . Bere pirs heye df.ıre bersiv. Di ve rnirov bere 
bipirse. Zarokatiya ku behs dikim ji ji vir dest pe di
kc. Bere dipirse zarok. Ev destpeka jiyane. destpeka 
biryardayine ye. Dive mirov bere bikaribe li hemher 
tirsa pirse. li hemher eşa pirse bi ser keve. Lo ma ji vir 
dest pe d ike vehejer f.ı ji vir radesti xwendevan d ike ü 
dihere ... 

Tıı bi helbesta xwe çi teyemu m dik ı? 
lrfan Amida: Yekser bejim. Teyemuma nımeJa 

sehif a sahifeyen kurmanci. \Vek:i hemf.ı niviskaren 
kurdiyen ve serdeme. ~ivisa kurdi ya jibirbuyi u ji nu 
ve hatiye bin:': le derfeten tuneyi yen destnimeja 
penüse, hibra penuse, penüsa ku di ve here sic'Cıda ka
xeza kurdi liriye ku em teyemum bikin. Ev ji bela ni
visandine ve were ye. Lewre teyemum ji bcderfetiye 
dest pe d ike. Sedemen gili fı gazinen runebüne ji hole 
radike. Çawa ji bo destnimeje tunebfuıa ave fı avdest
xaneye ji ho leradike di çarçovcya nivise de ji tunebfı
na derfeten xwendin fı nivisandina kurd1. tunebfına 
ılihistane n kurdi ji ho le radike. 

]i heleke din ve ji di mehen hillherarn de helalki
fina kcliken kariger e teyemum. 

Di nav civaken mina me de tu tişten aram/asayı 
narn1ne. Her tişt li gori rewşa awarte diriıveki defor
me distine. Jiyan ü mirin. şer, tekçfın. serkeftin. 
piştgiıi. zikreşi , Ez. tu. ew. em, mer, jin fı hwd ü aso
xi evin ... Helbest pariki van teyemum dike ... 

Erdnigariya helbestkariya te ku ye? 
Bele nıirov ne dika re helbeste ne ji helbestkariye 

heyi erdniga riye binirxine. Goethe dibeje: .. Ji bo ku 
mirov helbestkar nas bike dive here welate helbest
kar. ji bo ku helbeste nas bike di ve mirov here welate 
helbeste.? 

Helbet rnirov nikare nexşeya welate helbeste di
yar b ike bi hesani. le mirov dikare bi hesani bibcje ku 
sinore helbestka riya helbestkar crdnigari helbestkar 
diyar dike. Ji bill ve ez dikarim bi hesani hibejimhel
besta kurdi ji her helbeste ıedetir helbesta welateki 

ye. }i her ku heta ni ha ü de he ji ev erdnigari helbeste 
bide nivisandin. 

Di ve çarçoveye de ez dikarim be jim ku erdnigari
ya helbestkariya min ji Zaremyaya welat e. Erdniga
ri/welate ku min bi zarokatiya xwe re mezin kiriye. 
Çawa min zarokatiya xwe ji gund dest pe kiriye di ser 
bajare xwe re gihandiye Zaremyaye. erdnigariya bel
bestkanya xwe ji ji gund gihandiye Zaremyaya welat . .. 

Piştt s alen 1990 '& bi destkeftinen kurdewar Li S ten bo le 
NÇM ava bü.. Te bi xwe jı di destpeke de ıı di pevajoya ku 
he ji berdewame de xebaten heja kir ıı piştgiri kir. Li gori 
tecrübe u ditinen te, ew nhe serhılder e li dora Rewşene 
civiyabün ü tuxime Pela Rewşene avetibUn iro ber bi kıjan 
qutbe ve diherikin? Di hemanka te de tu helbesta kurdı ya 
Nifşe Rewşene yen berdewamiya we çawa dinirxini? 

Rewşen qonaxeke encami bu. Encama pevajoya 
afirandina kesayetiya azad. Weje weki hemfı huneran 
bi civake u mercen we yen heyi ve. bi rewşa civake ü 
iqtidara we ve giredayi ye. Ji bo ku we qona:xe f.ı .... i nif
şi binirxine dive mirov civaka kurda beriya we qo
na:xe analiz bike. 

Wejeya civakeke weki hemü lmneren we, bi pira
ni, binavenden biryargirtin, ;;ngo iqtidara civake ve 
giredayi ye. Dema ku mirov civa ka kurda beri qor:d
xa salan l990'i dinirxine te digihije ku civaka kurd di 
bin bandora neyini ya du iqtidaran de diqirqili . Yekje 
iqtidara dagirker ku gelek nasnameyen civaka kurd 
hi n pe dikir, yek je ji iqtidara feodal ku ji hişmendiya 
kolektif te f.ı takekesitiya kurdan binpe dikir. Na
venden biryargirtine ji qesr fı qonaxen van her du iq
tidaran bfı. 

Pişti salen l990'i ku tekoşin li hemher van her du 
iqtidaran hate kirin fı qaden azad hatin afirandin, edi 
nifşe me pergi tegiha Ez'e hat u digel nasnameya ne
tev.i. takekesiti u deruniya mirov ji hate ditin .. . W eki 
problemeke edi nifşe me pe daket ... 

\V eki muzik. şano ı1 huneren din weje/helbest ji 
derket sikake xwe be ra nav jiyane da. Çi ji he la zinıen 
ve çi jl ji bela mijar/naveroke ve sinaren xwe hilwe
şand. Bi ve re felsefeya helbeste veguheri. Ji heleke ve 
takekesiti di helbeste de bi peş ket, ji heleke din ve ji 
helbesta kuTd'i ji derbasi qada enternasyonalt yahu
nerl bu fı bi elementen xwe re li hev hat. .. 

Heıbesta kurdi ji qonaxa civakı ıl netewt derba.si qo
naza dem nı ü takekesı büye gel o? 

\V eki ku min got, hele helbesta kurdipergi prob
lema egoye hatiye. Edi takekeslti fı derf.ıni yek ji 
himen helbesta kurdiye u mirov dikare weki qonexe
ke nfı bi nav b ike. le bi ya min ev naye wateya ku hel-
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besta kurdi ji qonaxa civalô u netewi bihuri ye. Lewre 

di mercen heyiyen ve civake u vi welati de ku helbesı

kar ji dinava van mercan de diji. nahele ku helbest

kar xwe ji wan mercan beri b ike. jixwe di ve xwe ji wan 

beri ji neke. Buyeren ku diqewiminli vi welati. bobe

laten ku ten sere ve neteweye. helbeste ji her bi qe

rektereke neteweyi ve dibe. 
Le ez dikarim b ibejim ku beri ya ve qonaxe bi hel

westen welatparezi u helwesta lexwediderketina zi

mane kurdi u na sn arneya netewi belbest di hat ni vi

sandin fı bi hernan reileksan dibate xwendin. Le iro. 

digel ku tehma netewetiye je te j1. bi pejinkariya bu

neri te nivisandin Cı ji he la xwendevanan ve te peşwa

zikirin. 

Di deme n da w iye de gel ek helbesıkar de st diavejin ro

mane. Tu projeyen te yen bi vt rengi hen e? 

Heger herhem xwe bide ditin. bide bihlstin. bide 

pelandinde xwe b ide nivisin ji. Helbestkare k dibe l.'U 

romane ji. çiroke ji bini vi se. An ji ceribandine ... Le 

heger mirov bi awayeki profesyonel tevbigere. weki 

kareki profesyonel/endustriyel bibine. bi ya min ne 

tiştelô xweş e. Le ku mirov bi.karibe binivise çi bini

vise bi ıiimet e. 
Ye minji, jixwe di nav re çiroken min diweşin. Le 

ji ıCı ve bü min dest bi romaneke kiribü. Mixabin bi 

kompitura min re ew ji çü. ligel hin çirok ü nivisen 

min ... 
Ni ha di sa min destbi romaneke kiriye. 

Helbesta Kurdi di çarçoveya helbesta dinyaye de Ji 
xwe re qadeke çawa afirandiye? 

Mebesta te ji helbesta modern, ni.ıj en e ez bawer 

dikim. Helbesta kurdi ya iro li gori min ne kcmi hel

besta dinyaye ye. Helhestek heger li pivana helbeste 

ya navnetewi. heger li himen hunere neliJ...'Ume. ew 

helbest edi helbesta dinyay e ye. Welô ku Goerhe goti

ye: dinava sinare welate helbeste de he. edi helbesta 

dinyaye ye. Le ji bill ve belbes1 di ser neteweyeke re 

derbasi qada navnetewi dibe u helbesta kuı·di ya nfı

jen ji di ser neteweya kurd re der b asi qada navnetewi 

dibe. Yane tera .xwe telıma neteweyi (çanda netcweyi. 

beremi) dihebine. Ev bi ya min yek ji pivana navne

tewetiye ye. Heger telıma axeke, çandekenede de ni

karibe mirata helbesta dinyaye zede bike. 

Ez dibejim helbesta kurdi ve dike. Le mixahin 

rewşa we dişibe ci vaka kurd. Tekiliyeke xurt di nav

bera civaka kurd fı dinyaye de tu ne ye. Le ev bi tevahi 

ne sCıce civa ka kurd fı helbesta kurdi ye. Dinyaye he 

helbesta kurd nas nekiriye. tekiliyeke xurt pe re da 

naniye. 

48 TİfOJ 

]i pirtüka te ya yekem em dibinin ku tu di der bare peyv 

üziman de gelekı hesıiyari u bi baLdan tev digeri. li goıi te: 

Wate. naverok. teşe, üpeyvanj~kijanalaı'a helbestegiring 

e? Tu tekiliya di navbera wan de çawa saz diki? 

Beri her liştl u ji hemü zimanan zedetir pediviya 

kurdl bi neziktedayincke hesliyari u baldari ya li bem 

b er peyvan h eye. Lewre derb li tekili ya di navhera pey

va kurdi i.ı lmrdan de ketiye. Ne derbek tene. gelek ca

ran. Bi zirnan e pirtüke n piroz fı bizimane iqttdara da 

girkeran derb le kctiye. Ji hela zimen ve dinarniken 

hundirin hatine püçkirin. Heger di veguherinen 

mercen civaki de (veguher1nen pergala ahoriye, siyasi 

ü hwd.) gelbi zimane xwe u dinarniken xwe di qonaxan 

re derhas nebe, hem peyv dimirin, hem ji peyven nfı 

na yen afirandin. j i ıu ve ye kurd di rewşeke bi vi ren

gl de ne. Ji loma ji dive niviskaren kurd bi haldari u 

hestiyari tev bigerin. Rihe peyva kurdi zeft bikin. Ribe 

hevoksaziya kurdi zeft bikin. Deng u ahenga lmrdi zeft 

bikin fı di ser vir re tekiliyeke nu ava bikin di navbera 

peyven kurdi de. Ü ji bo ku van zeft bi kin j1 dive pari

ki guhhel bin. Ye min ji denge peyva kurdi hala min 

dikişine ü guhe xwe hel dikim. 

lleger mirov be ser meseleya alave; an ji alaven 

giring en helbeste; ez hi xwe di derbareve meseleye 

de biguman im. Yan e di meseleya alave de ... Wate. 

naverok. teşe. peyv. metafor, hema ... Gelo kijan ji 

van giring an ji giringtir e ji ho min. 

Bi rasti yek ji van ji ne alave helbeste ne. Uelbest 

ji van hemuyan pc> k te. Ilelbet niqaşen di ve mijare de 

pir in. Hin kes. weki Mallarme, dibejin ku helbest hi 

peyvan te nivtsandin. Le bi ya min mirov ve nerine 

dikare karikaturize bike. Lewre tutişten beyi peyvan 

tene nivisandin tune ye. Heger rasti ev be we deme 

mirov tene dikare behsa nivise bike. ]i heleke din ve 

ji peyv bilherina dawi ye. tişten J...-u beri peyve ten he

ne. Peyv pevajoyeke ternam dike. Dengjiyekji qona

xa ve pevajoye ye. Wate ji hevok ji. Ango metafor. 

hema i.ı rist ji ku mirov teşe ji nikare dcrxine derveyi 

ve pevajoye. Tekiliyeke hundirin h eye di navhera wan 

de. Oive helbestkar ve tekiliya di navbera wan de bi

bine. 
Di helbeste de, helbest bi temami dive di parzune 

estetike re biparzine. Tekiliya esas a helbestkar ji hi 

ve estetike re ye. Le ku we pevajoya ku min behs kir 

negire her çavan de kareki tekniki bike. Ev yek ji po

etikaya helbestkar e. Ü ji bo ku hay ji poetikaya xwe 

he be di ve tekiliyeke xurt bi rastiya xwe ya hundirin re 

i.ı di serwe re tckiliycke di navbera rastiya hundirin i.ı 

rastiya derveyın re deyne. Ji bo ve ji hezek dive ku ew 

hez ji ji repertuara jiyani ya helbestkar pek te. O 
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Kilama Sise u Ali Heyderi 

VEYSEL ÜTUNÇ 

Sise qeza Gimgimi ra mezra de'wa Bada Mitiya ra wa. Zerı kena All: Heydeı:i. Heyder xorteke delalo, xoı·ıeke 
nazik o. Dereza fı dereçene juminiye. O ki dewa Badara wo. Çe piye Sise qayil nebene, miletki beçike şaneno çi 
neverdeno. 

Sise .kilame erzena waştiye xo Ali Heyderi ser: 

Bire bad.a biro bejo 
Bire bada biro bejo 
Ted.e çereno bire mi.ya 
Surokejo 
Heqo ti.ke o heqa 
Napayın 

Xelekane mino Ali Heyderf 
Teyro vejo 

Bara şewtı beri kaşo 
Seridingo bini: aşo 
Laukodino 
Deste me bigre 
Mi birevine 
Paş usene k~izilbaşo 

Bara şewti şüve reşo 
Za derketi visto şeşo 
Ez qw·bane şaxsı pino 
Core ne-zşo 

Xirzale perskena bi. gfngilo 
Gire boya kela şema mi kabi/,a 
Emin u to verdera eşko di.lo 

Lawiko dino deste me bigre 
Me birevine 
Paş heydere zeynel 
Mi va na koya Bingoli 
j i mavena herdo gila 
Lolo dilo lolo dUo 
Lolo diıo lolo dilo 

Gire boya daro devi 
Gire boya daro devı 
Çorsane berda şewtı 

Metgozewt 
Lawiko dfno 
Deste me bigiri 
Mi birevine 
]i Vartoye ser dikancı 
Dikana Zeynel Evdi 

M ezra nıitiya mezra teke 
Her du pismama soz kiri yeke 
Tersami we terse 
Tu emşo m i birev~ne 
Xelas neke 

Ezo diyare ware gola 
Pismam dave kevra. zoro 
Dero cinar hatin dore 
Ez terka buri çave belek 
Bejna zi.rav nakim 
Ez dav kirama 
Ser kirala lstenboli 

Aşme vefiye kerı keU 
Şewq u şernam daba bejna zirav 
Hafe deri 
Xeziba wı: roye 
Tu bı:bı şivan 
Ez hatim awa beri 
Eman eman reben eza. 

Aşme vejiye aşma zerde 
Şewq i1 şemam eşto kovik a gestemerde 
Kam ke werte di zeri;~ede keno şeytaniye 
Heviya mi ke heqe mira esta 
Aza siyaye bero zewnca hurdmına 
Çimaserde 

Qcsc kilame: Sise 

Vatene: Meme Elr 
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Dilan Sineması ~Paydos' derken! 

ŞEYl!MUS DiKEN 

"Sinemalar! Boğucu taşra kentlerinin dünyaya açı
lan bUyülU ufuklaıı ... ··• 

Döneminin özellikli bir sinemasıydı Dilan. Ünü 
uzun yıllar Diyarbakır dışına taşıp popülerligini ko
ruyarak gelmişti Dilan Sineması, 1955-1956 yılla 

rında Cernil, Cezayir ve Nejat DUankardeşl erin sine
ma olarak yaptırdığı bir yapıydı. 

Dilan Sineması: yapıldığı tarih itibarıyla uzun sü
re "Balkanların ve Oıiadoğu'nun eo büyük sineması·· 
olarak anıldı. Yapıldığı dönemde ifade edilir ki; İs
tanbul' daki Fitaş ve Atlas sinemaları henüz yoktu. ya
pılmarnıştı. 270 localı, üç katlı ve 2150 kişilik. ses 

düzeni mükemmel. kolonsu yekpare bir yapı ve ha ri
ka bir sinemaydı. 

Yapımına 1951 yılında başlanmış, l956'da işlet
meye açılmıştı. 2200 m2'likbir alan üzerinde kurul
muş ve temelinde 280 ton demir kullanılarak inşa 
edilmiş. Çelik çatısım da dönemin ünlü firrnalann

danArşimids yapmış. 

Dil an Sineması yapılırken yerli ustaların yanında; 
taş ve tuğla ustaları Bayburt ve Karadeniz 'den, sıvacı 

ve boyacılar ise Kayseri'den getirtilmiş. Perdesi, 18 
metrelik ebadıyla dönemin en büyük perdesi diye 
anlatılır. 

Dilan Sineması yapıldığı dönem iti barıyla tıpkı 
Beyoğlu'ndaki Pera Palas gibi Diyarbakır'ın Pera ·sıy-

dı. Dilan Sineması'nda salı ve cuma günleri uzunyıl
lar kadınlal' matiuesi uygulandı. Nejat Dilan'ın ifa
desine göre. kadınlar matinesi günlerinde o denli il
keli davranılmıştır ki, erkek ıeşrifatçı bile sinerna
dan içeri sokulm.amıştır. 1956 yılında sinema ilk 
açıldığında biletler l liradan satışa sunulmuş. O yıl 
larda sinemaya ilgi o denli çokmuş ki, arka sıralardan 
öne doğru ll sıralık biletler kombine ve yıllık olarak 
satışa sunulur ve bir haftada tükenirmiş. Bu nedenle 
karaborsacılara epeyce iş düştüğü de arumsananlar
dandır. 

'Sizde hiç akıl yok mu? ' 

Açılış tarihlerini amınsayanlar hala anlatıyor: İlk 
oynayan film, ''PİKNİK'' adlı yabancı birfilmmiş. Ay
nca açılış yılmda TRAPEZ, KARAMAZOV KARDEŞ
LER, KRAL VE BEN, NİAGARA, DÖNÜŞÜ OLMAYAN 
YOL gibi filmler seyircisiyle buluşturulmuş. 

Dilan Sineması'nın projesinin. yine döneminin 
güzel ve orijinal yapısı Turistik Palas'ın da mimari 
projesini yapan ve o yıllarda Diyarbalar'da özel bir 
sözleşme ile bulunan Ermeni bir mimara, İtalya'dan 
getirtilen Harutyun Sarrafyan'a çizdirildiği halen 
söylenir. Roma'daki opera mimari tarzımn yansıtıl 

dığı da bir diğer ayrıntı olarak anlatılır. Zaten bugün 
de dışarıdan binanın fiziki yapısına çıplak gözle ba
kan biri bu özgün proje farklılığını hemen fark eder. 
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l960'lı yıllara girerken Dilan Sineması. hemen 

karşısında yer alan Emirgan Parkı ve çevresindeki 
eglence yerleri ile birlikte Diyarbakır'ın kültürel, 

toplumsal yaşam aJanlarını yansıtan bir bölgeydi. 

Sinema ilk açıldıgmda Hürriyet gazetesinin tam 

sayfa haber yaptığını bugün de dünkü gibi anımsıyor 
sinemanın sahiplerinden Nejat Dilan. Der ki Hürri
yet haberinde: "BaJkanların ve Ortadoğu'nun en bü
yük sineması Diyarbakır'da açıldı." 

Refii Cevad Ulunay o yıllarda Milliyet'te yazan et

kili bir kalemdir. Dilan kardeşlerle de dosttur. Hür

riyet'in haberi üzerine Dilan kardeşlerin o yıllarda 
Beyoğlu 'nda olan işyerine gider. l950'li yıllarda Be
yoglu Bahl..ııazarı 'nda D ilan ailesinin l l reyonlu bü
yükçe bir Gıda Pazarı vardır. Ulunay. Cezayir DUan'la 
sohbetinde der ki; "Sizde hiç akıl yok mu bu kadar 

büyük bir parayı sinemaya hem de Diyarbakır' a yatır
dınız?" Cezayir Dilanyanıtlarve, "Orası bizim mem
leketimiz ziyadesiyle hak ediyor'' derve gidip görme

sini tavsiye eder. 
Sonra gazetesinde. D ilan Sineması'nın açılışı ne 

deniyle bir makale kaleme alan Refii Cevat illunay 
aynen şöyle der: "Korkarım ki, Dilan Sineması'nda 

film izledikten sonra etrafında yer alan eğlence yer
lerine kapılan yabancılar, Diyarbakır'ın diğer güzel

liklerinden mahrum kalarak kentten ayrılırlar." 

' Pışo Mıhenıe ' nin bıçağı 

D ilan Sineması. kolonsuz ve yekpare bir yapıydı. 
Görüntü estetiği de çok güzeldi. Diyarbakır'ın renkli 
simaJarından. bıçak kullanma tekniği seri ve kendine 

has üslubu ile ''Pışo Mıheme ''nin fırlattığı bıçagın ta

vanda uzun süre saplıkaldığı halen söylenir. 

Pışo Mıheme gibi birini anlatırken kısa geçmek 

olmaz. Hiç değilse onunla ilgili bir-iki yaşanmış ola
yı da anlatmalı. Pışo. mekan olarak hep şehir merke

zini, eski sur içini. Dörtyol ve Dağkapı'yı kullamrdı. 

Mutat günlerinden birinde. şarap şişesini yarıJaınış. 
Yenişehir Sineması i le Dilan Sineması'nın çaprazın

daki Emirgan Parkı'nın bir köşesinde yer alan Ata

türk heykelinin gölgesinde uyuyakalmış. Yarılanan 
şarap şişesi de cehinde. Çocuklar Pışo'nun şarabını 

uyurken çalarlar. Pışo uyandığında şarap şişesinin 

yerinde yeller estiğini görünce dönüp Atatürk heyke
line bakar ve şu sözleri söyler: ··M ıstefa old i mi be

n ı m babam? Sahan güvendıx. kölgende yattıx. Ema
nete hele sahap çıxisan!" 

İşte Pışo Mıheme böylesine nevi şahsına müııha
sır biriydi. 

Yine Pışo 'nun şaraptan mest oldugu günlerden 
birinde. Dörtyol'un yoğun trafiğinde Pışo 'ya bir araç 

çarpar. Şişesi bir tarafa, tabanı kırık ayakkabısı da bir 
başka tarafa savrulur. Pışo biraz da herelenmiş bir 

durumda düştüğü yerden kalkar. üstünü başını te
mizler. dağılan eşyaları nı toplar. kendisine çarpan 

araca yanaşır. Aracın şoförüne sakince şunları söyler: 

"Kardaş arahan sağına soluna eyi bax. Herhangi bi 
yerinde derbe var mi? Ne bılim yani varsa, zerar ziya
mn karşiliyax." 

Pışo edebiyatını burada noktalayıp, tekrar Dilan'a 

dönersek D ilan Sineması'nın eleştirilecek tek yönü, 

uzun süre oturolduğunda sıkıntı yaratan, birbirine 

Bir bölümü Diyarbakır'da 

çekilen ve Hüseyin 

Peyda'nın ba~rolunu 

oynadıgı "Kaderime 

Ağlarım" filminin afişi. 

Afişte "Muhteşem Bendir" 

dı ye anons edilen 

musikişinas Hüseyin 

Peyda'nın karşısmda ve 

Celal Güzelses'in arkadaşı 

Hüsnü İpekçi. 

( Görseller Şeyhınus Diken 

arşivinden) 
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cağınız Diyarbakırlılar 25 yıl önce o 
kırmızı koltuklara oturmuşlardı. Ve 
Site Sineması'nın ilk filmi de Mar
lon Brando.nun oynadığı ''Baba" 
filıniydi. 

Sözün burasında çocukluk dö
neminlizin sinema günlerinin ne
şe - i muhabbetini paylaşmadan 

geçmek olmaz. Her sinemanın haf
tada bir ya da iki aile günü olurdu. 
Bu günler genellikle salı, çarşamba 

ve cuma günleriydi. Deyim uygun 
düşerse, bu günler ıslak mendil 

Dilim Sineması karşısı Emirgan Parkı L 960'1ı Jlllar. Küçük çocuk Şeyhmus Diken. dayısı Yüksel 

Giiven, Bed ri Ayseli ve arkadaşları. 

günleriydi. Aile günlerinde dra 
ması bol Yeşilçam kurdeleleri oy
natılırdı. Nişanlılar. sözlüler. bir-

bitişik yapılmış tahta koltuklarıydı. Aslında sinema
nın sahiplerinin ekonomik güçleri deri koltuklar 

yapmaya da yeterli olmasına karşın. tahta koltukyap
ma geregi duymuşlar. Dilan kardeşlere göre bıınıın 
nedeni de, izledikleri filmi begenmeyen "kabadayı

ların" bıçaklarıyla deri koltukları tahrip etmelerin

den duyulan kaygıymış. 
Nitekim bu kaygının ne kadar yerinde olduğu yir

mi yıl sonra kanıtlandı. l970 'li yıllarda yapılan 
Emek ve Ar sinemalarının deri ve kadife koltukları 

nın bıçak darbeleri ile tahrip edilmesi, sanki yıllar 
öncesinden görülmüştü. 

Bugün anyoruz eski Dilan'ı. Dilan Sineması'nı .. . 
Çünkü; 

"Yalnız perdede yaşanır 
iki saate sıgdırılan hayatlar·· 
ve , 

''her şey yerleşir yerli yerine 
anlaşılır olur 
bir zamanlar anlamadan seyrettiğimiz filmler.·· ** 

'Uzaktan kesik' günleri! .. 

Dilan Sineması sonraları , l990 'larda üçe bölün
dü. Bir bölümü ticari amaçlı pasaj- çarşı olarak hiz
met verdi ki hala bu bölümün hizmeti sürüyor. Bir 
bölümü dügüıı ve toplantı salonu oldu. Üst kısmı , ya
ni balkondan bozma üçüncü ve son bölümü ise Dilan 

Sineması olarak hizmet verdi. 
AyrıcaDilan Sineması'nın yazlıgı l974'te bozu

larak kışbk Site Sineması haline dönüştürüldü. Yak
laşık 800 kişilik kırmızı maroken koltuklu sempatik 
bir sinemaydı Site. Koltuklan bugün Meclisteki ve
killerimizin koltuklarını anımsatıyordu. Yani anlaya-
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birlerine gönül koyanlar ancak bu 
günlerde .. uzaktan kesik·· atarlardı. 

Hafta sonlan ise biz çocuklara tahsisliydi. Koşuş 

turma telaşı bu kez biz çocuklar içindi. Sinemaların 
önü adeta panayır yerini andırırdı. Çoğunlukla önce 
den okunmuş eski sayı resimli romanlar (Zagor, Pe -

1957. Dilan Sineması 'nın önünde . DaJlSl Yüksel Güven' in eli 

başmda olan Şeyhmus Diken. 
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kos Bi ll , Tommiks. Teksas) satılır. Ya da dergilerin 
yeniliğine - eskiliğine göre bir miktar bedel ödenerek 
değiş -tokuş yapılırdı. 

Ayrıca sinema önlerinde dağdağan (veya darda 
ğan) ve kamış satılırdı. Dağdağan. dışı yenilen bir 
meyve türüydü. Çekirdeği de eğlence olsun diye ka 
mışın içinden üilenirdi. 

İki bin'li yıllarda Dilan Sineması yeni, küçük ve 
cep tabir edilen yedi sinema salonuna dönt.ıştü. En 
büyüğU 600 kişilik yedi salondan oluşan bir sinema 
kompleksi olarak ''D ilan Sinemaları ·· adını almıştı 
artık tarihiDilan Sineması. Bir süre de böyle diren 
di Dil an ... 

Ve nihayet insanlarm bir araya gelip ··cem·· ola 
rak toplu bir ayin gibi eğlencelerini de kültürel akti
vitelerini de paylaştıklacı mekanlardan hızla kopup. 
yalnızlaştıklacı evlerinin daracık odalarında sanal 
dünyada·· çetleştikleri'' bir tarı.ı hal egemen oldu ha
yatlarımıza. Sinemalar. yerlerini internet üzerinden 
kültür dezenformasyonuna itti. 

Bir başka gerçek de şu ki: uluslararası film şir 

ketleri ''komisyonlar''ı üzerinde dahabir acımasız ve 
taham.mülsüz davranmaya kalktılar. Zaten epeydir 
''kaza namayan ·· sinemacılar bu ''filmcilerin'' tahak
kümüne daha fazla dayanarnadı. Ve birer ikişer kapı
larına kilil vurmaya başladılar. 

İşte Dilan Sineması da türünün son örneği oldu. 
55 sene önce Diyarbakır sahnesinde arzı endam 
eden bir kültür kurumu sessiz sedasız "paydos~ de
yip. benden buraya kadar kelamıyla devcini tamam 
ladığını dünya aleme ilan etti. 

Şairin dediği gibi: 
··değeri nden eksiğin e bozdurulmuş düşlerden 
yalnızca bir dövme gül kalır geriye 
dağılmış parçaları arar 
bir geçmiş zaman tanımı olan 
bütünlüğt.ımüz" u den geriye flu anılar kaldı ar

tık. Bir de edebi metinler: 
··Kendimizi bütünüyle fi lme vermişken, ölesiye 

inanıyorken olan bitene. büyüsüne kapılmışken bu
yük hayatların ve büyük maceraların, siyahın ve be 
yazın gerçeğine kilitlenmişken, filminiçinde yaşı 
yarken diyelim. Ansızınbir esinti beyaz perdeyi dal
galandırır. büyüyü bozar, bizi yaşadığımız zamana ve 
mekana geri gönderirdi ..... 

Gerçekten de ani bir esinti büyü yü bozdu ve olan
ca ka balığı ile hayata geri döndük. .. ~ 

DIPNOTlAR: 

• M unga n. Muraıhan. Ü\ aynalıKırk Oda. Metis Yayınları . 

•• Mungan. M ura than. Yaz Sincmalan. Metis Yaymları. 
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tartışma 

~ MUNZUR'UM PUS İÇİNDE. ' • • 

TEVFİ K TAŞ 

''Munzur'unı pus içinde savrulur 

Karda 
Rüzgarda 
Aşağıda 

Domates 
Biber fideleriyle 
Bir esmer Kürt kızı 
Çalışır kuytularda ... ·· 
Böyle demişti Enver Gökçe. Şiiri, şiir yapan biraz 

da öngörüsü, sezgisi. olağanı aşan çağnşımlarıdır ... 
Gökçe o sıradağa bakarak söylemiş dizelerini. Biı bu
gün o sıradağı yarıp olağanüstü bir vadi yaratan suya 
bakarak okuyoruz şairin yazdıklarını ve şimdi Mun
zur suyu hakikaten pus içinde ... 

Yoksulluga itmek, aç bırakmakbir saldın biçimidir. 
Örneğin Hasankeyf. ülkenin kesif yoksullukla ya

ralı yerlerinin başında gelmektedir. Devlet ve serma
ye ortaklan Hasankeyf'te bir baraj kurma planını bu 
yoksulluğun üzerine oturtmuştur: yoksul insanlara 
istimlak parası ve iş vaat ederek ... Devletin pek çok 
kurumu. Hasankeyf'te tam bir gizli örgüt gibi çalış

mıştır. 

Munzur suyu Dersim 'in Ovacık ilçesinde doğmak-

1adır. Ovacık, ambargoların en vahim biçimleriniyak
laşık on yıl boyunca yaşadı. Burada da. ambargonun 
yoksullaştırdığı Ovacık köylüsünü istimlak parası ve iş 
vaadi üzerinden yola getirmekle işe başlandı. 
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Hasankeyf'e yapılacak baraja karşı verilen sava
şım sınırlı da olsa devletleri geriletebildi. Elbette so
run büsbütün ortadan kalkmış değil, ama güçler den
gesinde bir yer tutabildik. Ancak Munzur'a yapılacak 
barajlarakarşı verilen savaşım giderek başkalaştı ve 
biz Munzur'u kaybetme tehdidinin giderek büyüdü
ğünü görmekteyiz ... 

Pek çok kesim Munzur suyuna sığınarak kendi is
teklerini , politik sorunlarını, hırslannı. özlemlerini 
söyledi ve giderek "Munzur'u savunmak" dediğimiz iş 
gerilere itildi. .. 

Kısa bir özet ve yargı sür eci 

Munıur Projesi kapsamında yer alan al h baraj ve 
sekiz hidro-elektrik santralinin (HES) 
yapılacağı alan Munzur Vadisi Milli 
Parkı içerisindeki Munzur deresidir. 
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1960 
yılında gündeme getirilen "Munzur Pro
jesi". 1987 yılında kağıt üzerinde ta
mamlandı ve 1998'de yapım kararı 
alındı. 

Proje enerji amaçlı Uzunçayır, Ak
yayık. Kaletepe, Bozkaya, Pülümür, Ko
na.ktepe baraj ları ile Mercan ve Konak
tepe I ve II HES'i kapsıyor. Her biri 
125 metre yüksekliğinde baraj duvar
larıyla Munzur deresini baştanbaşa 
kaplayacak olan barajlar ile HES'lerin 
toplam kurulu gücü 384 megavat olacak 
ve yılda 1571 gigavat elektrik enerjisi 
üretecek. Beklenen budur. 

Proje kapsamında Uzunçayır Barajı'nın yapımı 

tamamlandı ve geçen ay su tutmaya başladı. Mercan 
HES ise yapım aşamasındadır. .. 

Munzur suyu üzerinde yapılacak Konaktepe Bara
jı ile Konaktepe 2 HES'leri için 5 Haziran 2001 tari
hinde Barajlar ve Kültürel Miras İzleme Kurulu Kuru
cu Üyesi Avukat Murat Cano ile beş Dersimi i Danış
tay 10. Dairesi'nde dava açmıştır. 

Gerekçeleri şuıılardır: Proje. Çevre EtkiDegerıendir
mesi (ÇED) raporu yapıLmadan ihale ediLmiştir. Bu ba
rajLarın yapılması, Dersim ·in (Tunceli) dogasım yok ede
cek. iklimini degiştirecek, ayrıca Dersimlilerin kutsaL 
saydıgı bölgede bul,unan başta Munzur Baba olmak üıe-
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re birçok kutsal alanı sular 
altında bırakacaktır. Bu 
barajlar Dersim merkeziyle 

ilçe yerleşimleri arasında 
iletişimi koparacak. ayrıca 
envanteri/dökümü bile ya

pılamamış arkeolojik. je
olojik değerlerı yok edecek
tir. Ayrıca Milli Park sınır
ları içerisinde bulunan bir
çok endemik bitki ile hay 

van varlığım yok edeceği 
için Bakanları Kunı.lu ka
rarının iptal edilmesi gerek

mektedir. 

Davacılar ayrıca, bu 

barajlardan elde edilecek 
elektrik enerjisinin Tür kiye'nin yıllık üretiminin 
yüzde l'inden az olduguna, sekiz HES'ten yılda 80 
milyon dolar kazanç sağlanacağına; yörede lıayvancı
lıkve doğal korumaya yatınm yapılınası halinde yıllık 
l milyar dolar gelir elde edilebileceğine vurgu yap
mıştır. 

Danıştay 10. Dairesi, 5 Temmuz 2005'te oybirli
ği ile verdiği kararda, projeyi iptal etmiştir. DSİ'nin 
kararı temyiz etmesiyle Danıştay İdari Dava Daireleri 
Genel Kurulu da 23 Şubat 2006 'da toplanarak davayı 
karara bağlamıştır: " .. . Danıştay 10. Dairesi'nin kara 
rını ''Dava konusu baraj ve HES'lerin ÇED Raponı. hazır

lanmaksızın Bakanlar Kunı.lu kararının ve zımni ret işle
mini,n iptali yolunda hukuki isabet gorülmemiştir . .. 

Davayı, AİHM'ye taşıyan Cano ve arkadaşları. ay
rıca, söz konusu HES'ler için Enurum Kültür ve Ta
biat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 24 Ekim 
200 ı · de verdiği "Proje alanında tarihi ve doğal mirasa 
konu değerler yoktur .. kararına karşı Malatya İdare 
Mahkemesi'nde de dava açtılar. Kültür ve Turizm Ba
kanlığı'na karşı açılan davada mahkeme. 4 Haziran 
2006' da verdiği ara kararda. oybirliği ile uyuşmazlığa 
konu alan M illi Park sınırları içerisinde keşif ve bi
lirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. 

Yargı sürecinin özeti budur ... 

Kötü tarih, kötü talih 

Cumhuriyet. 1935'te çıkardı Tunceli Sürgün Ka
nunu'nu. Tunceli adı da Türkiye'nin Siyasi Coğrafya
sı'nda bu kanunla birlikte yer etti . Seyit Rıza önderli
ğindeki isyan da bu kanundan sonra başladı. (Ki o gü
ne dek Tunceli adında bir köy bile yoktur bu coğraf
yada. Bugünkü il merkezinin o günlerdeki adı Mami-

ke'dir.) Dersim'de ayaklananlar yeniidi ve devletin 
yaptığı ilk şey. Dersimlllerin kızlarını. oğııllarını kö
le pazarına benzer pazarlarda. (başta ordu mensupla
rı. devlet görevl iler i olmak üzere) besleme/ hizmet
kar o larak dagıtmak oldu. Sevgili N ezahat Gün doğan, 
Dersim'in Kayıp Kızlan adlı bir belgesel hazırlarken, 
"eriştigi bazı olguların, 12 Eylül cuntacısı Kenan Evren 'in 
eşi Sekine 'nin de Dersim 'in kayıp kızlanndan biri olma 
olasılıgının belirdığini .. söylüyor. 

Devlet. Dersimli aynı aileden iki kardeşi aynı kö
ye. kasahaya sürmedi; her birini değişik yerlere sür
dü. Çünl'i.i o kültür. o isyan damarı kurusun istedi. 
Birçok aile yıllaı·, on yıllar sonra buluşabildi. Birçok 
aile de buluşamadı. Şimdi Türkiye ·nin hemen her ye
rinde o günkü sürgünden kalma aileleryaşama ktadır. 

IGmi gizli tutar hala geçmişini. kimi kederle. acıyla 

söyler. 
l980'li yıllarda başlayan PKK'nin gerilla müca

delesi ile birlikte Dersim yi ne ablukaya alındı. Yıllar

ca ambargo altında yaşadı. Öyle ki bir köylü yırtılan 
ayakkabısını karakola teslim etmeden ikinci bir 
ayakkabı satın alamadı. ikinci ayakkabının geriliaya 
verilme olasılığı vardı çünkü. Kimse tarlasını ckeme
di. yaylasına gidemedi. 

Yas. onur ve kesif yoksulluk birbir ine karışh. 

Elekirikte n üstün değerler var 

Şimdi Dersim' de eylemler yapılıyor. Munzur suyu 
ve vadisi üzerine yapılacak barajların durdurulması

nı istiyoruz ... 
Bizim nedenimiz çok yalın : 

Munzur suyu üzerine yapılacak barajların bir ne
deni de Keban Barajı'nı beslemektir. Keban Barajı 
Fırat ve Murat suyu havzalarında Hitit, Asur ve tarih 
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öncesine ait pek çok uygarlığın yapılarını. simgeleri

n i, izlerini yuttu. Ve şimdi ölüyor. Bundan elli yıl 

sonra da Munzur üzerine yapılan barajların ömrü bi

tecek. Oysa doğa Munzur Vadisi"ni bilebildiğimiz ka

darıyla 42 milyon yılda yapabildi ve bu vadinin yer

yüzünde başka bir benzeri yok. 

Dersim'de de ülkenin başka coğrafyalannda da 

değişik ve daha temiz yollardan enerji elde etmenin 

olanaldı oldugu biliniyor. Ama d iyelim ki rüzgar ya da 

başka yoldan Dersim topraklannda elektrik .enerjisi 

elde edilemedi: diyelim ki Dersim'in suyundan, va

disinden başka enerji üretecek hiçbir olanak yok. .. 

Gene de o barajlar yapılmamalı. Elektriği nereden 

alırsa alsın devlet. daha başka projeler gerçekleştir

ıneyi öğrensin. Ama Munzur'a baraj yapamaz. Çünkü: 

bu vadideki ormanlarda vaşak, dağ keçisi. yaban ko

yunu. ender sürüngenler, balık türleri. eşi az bulunur 

onlarca kuş türü ve başka yerlerde soyu tükenmiş 

hayvanian n ve sadece bu dağlarda bulunan ·· ende

mik" üç yüzü aşkın bitki ve sadece bu türden koşulla

n sert coğrafyalarda yaşayan bini aşkın ö7el bitki türü 

yaşamaktadır. Barajlar bunJarm tümünü ortadan kal

dıracaktır. Ve bizim için elektrik her şey. bütün de

ğerlerden üstün değildir. 

O en az Munzur kadar el değmemiş, yaban ve gör

kemli olan Mercan Vadisi'nde önce Kürtlerin köyle

rini. ağaçlarını, hayvanlarını yaktılar. O köyleri bo

şaltt ılar. Sonra oraya baraj yapmaya başladılar ... 

Mercan Vadi si M unzur 'un geleceğini göstermek

tedir. 
Munzur V ad isi boyunca da onlarca köy yakılmış ve 

boşaltılmıştır. Sıra betonlaştırmaya gelmiştir çonkü. 

Evet, sadece barajlarm yapımından zarar görmü

yor o cograf)ra. Asker ve özel tim bu ormanlarda geril

la bannmasın diye. aklına estikçe havadan yangın 

bombası atıyor ve bu ormanlan yakıyor. 

Bizim tar af ve yapam adıklar unu ... 

Bütün dinlerin temel sorusu şudur: 

"Ne yaptım Ya Rab! 

Ben sana ne yaptım da bana bunu reva gördün?'' 

Benim soru m tersinedir: Ey i.flah olmaz zalim dü-

zen, sana karşı savaşıyorum ama ... Ama neleri yapa ma

dım. neleri eksik bıraktım ki bu ıulum. köhnelik del'arn 

ediyor? 

Bu düşünüştür şi md i yazacaklarım için beni cesa

retlendiren. Çünkü düzenin bi?.e çıkardığı engeller

den daha koçu k değildir bizim eksik bıraknklarırnız

dan doğan engeller. 
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Dersim'e barajların yapılması gündeme oturdu

ğunda, tepki leri bir odakta toplamak için, bir festival 

örgütlerneye başladı Dersimlilcr. Bu başlangıçta son 

derece önemliydi. Ama giderek sıradanlaştı. yavan

laştı. Çünkü. Munzur Doğa ve Kültür Festivali. Uzer i

ne !.:urulduğu asıl sorunu, arkaya iterek ondan uzak

laştı. 

Büyük oranda popüler kültürü yeniden üreten. yı

kılmışlığı, acıyı sevmekültürünün öğelerini öne çı

karan bir hatta kaydı. Üç-dört günü geçen bütün bir 

festival sürecinde, barajlar sorununa ayrılan eylem 

zamanı artık bir saati bile bulmuyor. Gerisi vur patla

sm çal oynasın ve aglamak yüklü işlerin birbirine 

geçmesi oluyor dersek, abartı sayılmasın. 

Örneğin her festival. yakılan, boşa ltılan bir köye 

adanabilirdi. Çünkü etrafındaki köyler olmadan 

Munzur'u savunmak daha zordur. 

Her festivalde köyü boşaltılanlar köylerine gidip 

gelebilsin diye bir köprünOn yapımı öne çıkartılabi

lirdi. Çünkü köylüler o ırmağın üzerinde gidip gele

bildikçe, özgürlükleriyle o ırmağın akışını daha çok 

özdeşleştirebi !ir. 
Her festival Dersim'e kalıcı bir sanat nesnesi ka

zandırabilirdi. Bu ülkenin sanat birikimine devrimci 

bir katkı olurdu. 
Her festival devletin yaktığı bir ormanı. dünya or

manlarına yeniden kazandırmaya adanabilirciL .. 

Çünkü ormanlardır. onlara yağan karlardır Munzur'u 

var eden. 
Her festival ülkenin ve dünyanın enerji politika

ları bakırnından hazırlanmış bir bilimsel eseri/ eser

leri dünyanın farklı dillerine çevirerek yayımlayabi

lirdi. Böylece Dersim. kapitalist enerji politikasına 

karşı temiz. evrene uygun enerji politikalarının baş

vuru kaynaklarımn bir merkezine dönüşmüş olabi

lirdi. 
Olmadı. .. 

Dersimliler barajları eksen alarak bilim çevrele

riyle salıidenkalıcı ilişkiler kurmayı seçemedi. Festi

valiere kimi bilim insanları çağrıldı. Ama bu bilim 

insanları meraını geniş ve kalıcı bir biçimde anlata

cak, anlattıkJarı, gösterdikleri aynı dertten muslarip 

başka insanların olanaklanna dönüşchileceği bir bi

çimde karşılanroad ı. öyle konumlandınlnıadı. 

Dersimlilerin büttin öteki meselelerin önüne ala

cakları iş. devleti ve ortaldarını barajlar konusunda 

gerihas etmektir. Bu bakımdan Fırtına Vadisi'ne sa

hip çıkılına özellikleriyle, Bergamalıların savaşım 

özellikleri ve Hasankeyf için izlenen yöntemler ben

ce bugon de önemli örneklerdir ... 
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Bu satular biraz geç kalınmış duygusu taşıyor. 
Ben bunun ayrı.mındayım. Evet hayli geç kalınmıştır, 

ama yapılamaz degil ... 

Biz haklı olarak ÇED raporu yokluğundan söz edi
yoruz. Oysa bugülli.-ü ÇED raporu sistematiği. son de
rece geri ve ilkeldir. Örneğin mevcut ÇED raporları 
sosyolojiyi. toplumpsikolojisi ni. barajların göçe zor
ladıgı insanların bütün bilim disiplinleriyle bütün
lüklü olarak araştırılınasını ve incelenmesini içemıi

yor. Biz. yeni bir ÇED raporu sistematigini bilim çev
releriyle hazırlayıp barajlarakarşı savaşım veren her
kesin olanağı olabilirdik. 

Bunu sıklıkla dile getirenlerden biri Dersimli 
Avukat Murat Cano oldu. 

Ama o popüler bir şarkıcı olsaydı 
biz onu belki biraz dinlerdik, ama o 
bu işlere emek veren bir avukat işte ... 

Biz, Munzur Vadisi'nin bugününü 
yeryüzüne tanıtırken (bunu pek yap
tığımız söylenemez ama yapmalıyız) 
baraj yapıJdığında bu vadinin alacağı 
görünümleri illüstrasyonlarla/ resim
lerle/çiziınlerle karşı karşıya koya
rak; neye, neden karşı çıktığımızı 

dünyaya daha iyi anlatabilirdik/anla
tabiliriz. 

Olmadı. 

Dersim Ana Kent Belediyesi'ne 
iki dönemdir deHimciler seçiliyor. 
ama bu dönemlerde de olanaklar da
ha genel geçer şeylere harcandı ve 
biz yola mağlup olmanın eşiğinde 
devam ediyoruz ... Mağlubiyet giderek büyüyor çünkü 
Uzunçayır Barajı· nda suyun tutulması ve Tatar. B inar 
barajlarının vardığı aşamalar bizim tarafın işini büs
bütün yokuşa sürmektedir. 

Bugün yine Dersimli bir avukat olan Barı ş Yıldı
rım, MunzurVadisi'nin DoğalSiT Alanıolaraktescil
lenmesini, olanağı el verdikçe s i steınJi bir biçimde 
dile getiriyor. Bu son derece önemli bir iştir. Bize bi
lim çevreleriyle daha kalıcı ilişkiler kurmak, yeni ça
reler aramak olanagı verebilecek, zaman kazanma
mızı sağlayacak bir düşüncedir. . . 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma hukukuna 
göre Doğal SiT Alanları ·nda "kesinJik]e hiçbir şekil 

de" baraj , hidro-elektrik santrali yapılamamaktadır. 

Devlet bir gün Doğal SİT Alanları'ın da yapılaşmaya 
açarak saldırabilir .. . O zaman da Munz.ur·u ülkenin 

bütün Doğal SiT AlanJan'yla birlikte savunuruz. Ama 

eminim ki bugünkünden daha güçlü oluruz. 
Yine, Dersim'de barajların yapımına karşı çıkan 

kurumların büyük kısmının ülkede yapılmak iste
nen öteki doğal yıkımiara pek de duyarlı olduğunu 
söylemek mümkün mü? AJ!ianoi. Çoruh. Fırtına Va
disi , İkizdere ve Hasankeyf gibi yıkım ve yok olma 
tehdidi altında olan doğal ve tarihsel alanlara ilişkin 
ciddi bir dayanışma. örnek alınacak bir tutum kay
dedilmiş değil. 

Ya çözer ya çözülürüz! 

Savaş. askeri saldırganlık Dersim'de kültürel ba
kımdan da büyük yıkımlar yarattı. 

Eğitiminden. gelir kaynaklarından. kendi kültü-

lO Ekim 2009. Dersim 

rel dokusundan kopartılarak kentlere sürülen birçok 
genç de, adını bile koyamadığı bir çaresizliğin içinde 
savrulup duruyor. 

Şimdi yapılacak barajlar yeni göç dalgalarını da 
birlikte getirecek. Ama bu göç 19 3 8 'd ekin d en d e ağır 
olacak, çünkü geri dönüp yeı·leşecek toprak bulama
yacak Dersimliler. 

1 şte bütün bundan ötürü, barajlara. savaşımı ka
zanacak biçim ve yöntemlerle karşı çıkmak gerek
mektedir. Çünkü kazanım elde etmek. yorulmuş, hır
palanmış yanlanmızı _yeniden onarmak bakımından 
bize yeni güçler verecektir. 

Çocuklan öldürenler merhamet etmez sulara! 
Bu yüzden biz her gün yeniden ammsamalıyız 

Fransız i syancıJarım: 

Ya Eastille ·e yürür çözersiniz 
Ya burada kalır çözülürsün.üz! ~ 
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Sonda bilbizekan 

RECEB DILDAR 

Havin çaven xwe ku tabun reya vild vala u pe ligaze 
dikir. Dixwest beri esre bigihije zeviya bilbizekan. 
Denge dile wi jere digot ew e icar were. Dive bihata. 

Hişe wi qebul nedikir ku sala çu çima nehatihu. Le 
lcar ew e bihata. Havin bi dile xwe ye ku weki defa ha

ware singa wi dikuta re di peyiYi 
u duhare dikir. "eger li 
heyale be ew e teqez were. 
Dibe ku sala çu 
derfet neditibc. 
le icar ew e were. 
Ma ew c çawa di
karibe sonda bil 
bizekan ji bir bike. 
Ew e teqez icar we
re.·· 

Ji çiyayen To
rosan her bi 
behre ve bayeke 
henik dihat. Havin 
pencereya erebeya 
xwe heta dawiye 
vekiribu, ji hele
ki ve wi baye 
henik d i kişand 
pişiken xwe O 
kelecana xwe si
viktir dikir. ji 
heleke ve jl guhe 
xwe dahU ser denge Şi-
yar i1 li denge wi ye zelal guhdari dikir. 
''Şertna min, were ha min?. ku tu ji min 

bawer nakl naye dltina min .... pişti ez mi-

rim tu qet neke şina min." 
Li peşiya wi he 500 kilometro re mabu. Morahi

yeke sivik bi ser çiyayan ketiM. dinya he di bed 'i gewr 
dibU le tirejen roje hin jl pencen xwe neavetibün ser 
qoten çiyayen hilind. XwestibU beri ku dinya roni bi-
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be f.ı trafik qerebalix hibe ~ve ji Edeneye xelas b ike u 
bere xwe b ide ser reya Diyarbekire. Xeyale Qerejdaxe 
u bilbizeken we yen rengin ku wan weki kulilken 

emre X'WC bi nav dikir.li b er Ç3Ven Wl diÇUD U dihatin. 
Dile Havin bi kelecan defa singa wi dikula Cı bi we ke-

lecane pedala gaze berjer 
dikuta. 

Salen M ersine weki salen 
mirine bi nav dilir. di sala 

1994 'e de hatihfl li M ersine bi 
ci h bubü 1l care k din ji derfet ne

ditibi:ı ku vegere Diyarbekire u le bi 
cih hibe. Her çiqas çend caran 

bi du malhata we ketibfı ji ras
t! şopeke nehatibfı. Her cara ku 

wan rojen bextewar diketin bira 
wi kesereke kür dikişand u dibu 

pilepila wi. 
?W ey dinyaye wey. Te 

çi ani sere me 
dinyaye. Te çawa 
em bi çol u çepe
lan xistin, te ça

wa desten me ji 
dost Q hevalan qetan

din. Te çawa cane me ye 
ter ı1 teze kir çermeki rizi

yayi ü avet nav şekalan. Bihere destdara 
xwe, bihere dinyaye, dileki ji qidumketi Cı 

du çaven befer mane. wan ji bihere. Ma he 
ta tu me neki ax tu ye dev ji me bernedi, de 
bike. çaven te roni. hindik ma. Axa te kem 
bfıye em e le zede bikin. n 

Çend hevok hebün ku qet ji ser zimane wi kem 
nedibün: ''Kani ew ciwani. kani ew xortani, W ey dilo 
ez birnrama dilo." 

Paşe bi nihirandin didomand. "zeman çawa dihe
rike. Çawa me li dü ~ve dikişkişine. Ileta niha kese 
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hendeke dananiye peşiya we. Em weki qirşikeki ziwa 
li her lehiya we ketine ü vir de, w e de dipekin .. o" 

Hem dipeyivi hem ji xwe davet gola biraninan ü di 
nav de avjeni dikir. 

Rojeke b ibare ya xweş bU. Meha nisane hema hibe 
nM bübü. Havin bi mevandaıi çUhü Rihaye cem he

valeki xwe. niha li ser reya vegere bu, Sewreg derhas 
kiribü. texsiya xwe her bi Diyarbekire ve diajot. Xor
teki li ser xwe, bi bej n ü bal bU. Li Zaningeha Di yar

bebre di Fakulteya Hiqüqe de dixwend. Ji carek ve 

bere w1 ketibu zeviyeke. zevi di nav rengen mor u sp i 
de winda hUhu. Baye ku ji bakur dihat hedika ruye ku
lilka bilbizeke dialast ii bi hezaran kulilk w eki ku se
ma ye bigrin bi hev re ketibiin nav reqseke ewreng. 

Havin nexwest ve d1mena nfıwaze ya ku X\vezaye je 
re bexşandibfı di cih debihele u hiçe. Hedlka texsiya 

xwe sekinandibu u demekeli we semaye.li w e xweza
ya lihevkü:ı, li we xaliçeya rengin ternaşe kiribü. Paşe 
ji texsiye peya bubU., daketibii nav zeviye. çend 

weneyen bilbizekan kişandibu. Ji bo hibe ji hevala 
xwe re, qevdeke bilbizek dabu ser lıev u disa ketibu 
Ser reya X\Ve. 

Gava hevala wi çav li bilbizekan ketibu, ji çaven 

xwe bawer nekiribü. Ma li dinyaye kulllken ew qas 
xweşik Cı nazdar ji hebıin. Ji her ku kefa Bihare gelek 
ji van kulılkan re hatihü, Havin je re gotibfı: "Bihar, 

SOZ ji te re , hema sibe X\Ve arnade bike eze te bibim we 
zeviya bilbizekan'' ü weneyen ku kişandibün re Bi
hare dabfin. 

Bihar ji Meletiye bii. keçeke X\Vlnşerina deviiken 

bU, hatibU li Diyarbekire Zaningeh dixwend. Ji sala 
peşin de hev du nas kiribun fı bi hev re hevalti kın

bCın. Her çiqas gava Bihar çav li Havin diket dile we 
w eki kulilka ku li b er baye bakur bestar mabe dilerizi 
ü diperpiti ji, digot ev ne ew roj e. ne we>..'i:e vi tişti ye 
ı1 denge dile xwe tepisandibu. Ü ji X\ve H avi n, be Bi
hare sebra w1 qet nedihat. gava ew nedita b eser! xwe li 
kolanan diqeliband. Le nedixwest nave evine bilev 

b ike. ji bo mera ni ya wi qelsiyeke mezin bü, pa şe wi ye 
çawa li rCıye hevalen xwe meze bi kira. Tu cari dengen 

dilen X\Ve ji hev re eş kere nekiribün. Her tişt ji deme 
re hiştibı1n. W eki du hevalen zaningehe le di sa ji w e
ki du kevokurkan li dora hev diçfın u dihatin Q rojen 
xwe bi lıev re derhas kiribfın. Ev sala dawin bO. bi qe 
dandina b iliare re we zaningeh ji xelas bfıhfıya. 

Roja din, pişti taş te, bi hev re bere xwe dabün bil

bizekzeviyan. Pişt1 ku ji belın Cı rengen kullllcan he
wesa xwe girtibı1n. bere xwe dabun bilindahiyen Qe
rejdaxe. Her du ciwan zevi bizevi bi dü kuHlkan, pal 
bi pal bi du çivikan, kani bi kani bi du aven qerisi ke

tibün. Pişti ku xwe ter betilandibün, dlsa vegeriyabün 

ciye bere. }i bo vegerin desten wan ji we zeviya bil
bizekan nedibU. 

Weki sozeke dabin hev an peymaneke veşarti di 
nav wan de hebe. ji bo qevdeke bilbizek biçirpinin u 
bidin hev du, ji hev du qetiyabiin. Gava bere xwe da
bün hev di deste Bihare de qevdeke bilbizeken şiri 

hebun, di deste Havin de ji bilbizeken more. Ü her 
ton~ rengen şin ü mor en ku ji ser kulilkan dibiriqin 

ü çirusk je dipekiyan çaven Bihare hildidan. Her ku ji 
kulilkan re kef dikir rfıye w e ye gewr, kirasek j i rfıy€m 
periyan ll xwe dikir. Qevden bilbizeken wan di nav 

desten wan de, hatibiın li her hev du sekinibun. Hi
nek di bibiken çaven hev de li rastiyan geriyabün. 
Wereki ji Bihaı·e hatibU, kulilkan direji Havin kiribu 
ü bi dengeki gelek nazdar gotibü: "Ma tuzani Havin, 

dive ez li xwe mikur bihatama ü min bere veya ji te re 
bigota. Nizanimji her çi bii, her cara. min biryar dida 
ku ji te re bibejim, ez dixetimim ü li ciye X\ve d is eki
ni m. 

Havin peyva Bibare biribil ü bi dengeki xemgin 
domandibü: "Bihar li min bibore, dive bere ez li xwe 
mikur werim, meraili bUhü bela sere min, dive ez 

qels neketama. dive min ramanen X\ve bi te re parve 
bikira. Min xwest ji te re bibejim, le her cara min Li 
eyne meze dikir, min ji xwe re digot, simbel li ber 
poze te ye ii van simbelan bu sebeb ku heta iro min ji 
te re negot. ·· 

Bihare nediX\Vest Havin dawiya gotinen xwe bine, 

deste X\ve da ser deve Havin u bilava li çaven wi meze 
kiribün. "Havin bes, ez naxwazim. ez naxwazim go 

tinen te bi dawi bibin, b ila di ci ye xwe de bisekinin." 
Denge Bihare dilerizi. qirika we tije hfıhii le disa ji 
hemü Mza X\Ve civandibu ser hev il gotina xwe do
mandibü: "Ez diçim. ez diçim Havin. Binerev kulllk 
çiqas xweşik in, ez ji dixwazim bibim ku.lükeke ji wan 

kulilken sere van çiyayan. ez e biçim cem sosinan, 
beybünan. binevşan. sorgulan, ka naveki li min bike 
Havin, bi nave ku tu ye li min biki ez biçim, ji bo xa
tirxwestine ji :ıro çetir tune." 

Çaven Havin en ku sirnbelen wi şur nedihirin, şil 

bübün. J i meraniya xwe danexwar le denge wi ji leri
zibü: "Ma te dizanibü ez e çi hibejim Bihar. min e ji 
higota ez di çim. min e j1 ji te xatir bixwesta. ma tu di 

zani ku çend caran kemin danin peşiya min ü ez je fi 
litim. ma tu dizani ku ji ho çi ez diçüm Rihaye u bi 
hefteyan li wir dimam. Ew e min bikujin Bihar, ez ll 
Diyarbeküe himinim ew e min bikujin. Matunabini 
roje çend kesan dikujin? Min çend caran xwest ku ji 
te re bibejim. Ma ka min e çawa ji te re bigota ku ez 
ditirsim, ew e min bil..rujin? Dive ez ji vir biçim. Ü ji 
bo xatii'X\Vestine ji iro çetir tune." 
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Hev du hemez kiribün, Qevden bilbizeken wan di 

nav singen wan de eciqihiın. We roje bi tene bilbizek 

bübün şahiden dengen dilen wan. Ji bilindahiya Qe

rejdaxe. ji dur ve denge mekeweke bedengiya dinye 

xera kiribu. Çendek şunde awaza billıra şivane li pala 

gire jon~. bi ser wan de naliyabü. Meqame ku ledixist 

ji sesed sal bere ve mabu. Ed Ula Mili: ji bo lawike Ezi

di Derweşe Evdi digot: ''Hey lo lo lo delal. .. ·· Bihare 

bedengiyadi nav her duyan de şikestibü: ''Sozeke bi

de min Havin. eger rojek rewş biguhere, dive em di

sa hev du bibtnin. Temam, sozeke bide min. em disa 

hev du bibinin, le li vir?~ 

Havin, piçek ~·we paş ve kişandibfı, her du qevden 

bilbizekan xistihı1 nav des te xwe ü bersiva Bihare da

bu: ''Soz, soz ji te re bilbizeka min, te navek ji ının 

xwest ma ji nave ve kulilke xweştir nav heye, ez li ser 

nave Biharc li ser nave Bilhizeke sonde dixwim ku ez 

e her sal di ve roje de di vi dane dewerimli navvebil

bizekzeviye li te bigerim ... 

Sihar hinek aram bı1bı1 ı1 gotibı1: "Na, Havin ew 

qas zı1 li benda min nesekine. deh salen peşin qet 

neyne b ira xwe ji. le ez ji li ser na ve Havin ü hem u çi 

yayen welate xwe ji te re so nde dixwim ku eger sax bi 

minim cze ji pişti deh salan. sale careke di ve roj u 

dane de werim u di nav renge bilbizekan de li ken u 
awiren te bigerim."' 

Havin gotine ji deve Bihan~ girtiliii Cı domandibfı: 

''Ez e ji werim Bihar. ez e ji werim ü di nav bena van 

bilbizekan de li behna bilbizeka xwe bigerim . ., 

Paşe weki ku ji deve hev du girtibin bi yek hevoke 

peyivlbun: "Sond, sonda bilbizekan." 

Nivro şikiyabCı. roj her bi esir ve dibeziya. Havin 

erebeya xwe li keleka re dabu sekinandin Cı tfım bi 

tüm li dora bilbizekan diçfı Cı dihat. Her l'U erebeye

kc nü bihata bi helare ve diziviri ı1 heta ere be derhas 

biba. be tevger disekin1 u li dü erebeye meze dikir. 

Her ku roj b er bi evare re diqelibi, rüye wi ji diqe 

libl. rOye wi ye esıner hinek din ji diqemiri. Her ere

beya d i hat u besekin derhas dibU, k:ulilkeke din j i 

bilbizekzeviya dile wi diqurmiçand. 

Taqet di çangen w :ı de nemabCın. Xwe dabü ser ke

virek ü bere xwe dabu hela re. Roj hema li ku ha we 

biçfıya ava. Di we navbere de. texsiyek ji hela Diyar

bekire ve xuya kir. Her ku her bi bilhizekzeviye hat 

leza xwe kem kir. Havin bi kelecan li hela rexsiye 

meze dikir. Cupini ji dile wi di çtı. 

Texsiye bere ıexsiya xwe da ya wi u likelekare se

kini. Cava deriye texsiye vebü. Havin ji qidfım ket di 

ci ye xwe miçiqt ... ~ 
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Kürt halk dansları (halk oyunları) 

OTANTİZM ve MODERNİZASYON 

SEDAT KARAKAŞ 

Kurt halk danslannda modernizasyonu tartışma 

dan önce. konuyu daha iyi kavramak açısından. kül
tür. folklor ve dansın tarihçesi ne özetle de olsa de 
ginmekte yarar var. 

Kültür 

Kültür sözcügünıin kökeni Latince ··cultura''ya 
dayanıyor. Cultura: inşa etmek. işlemek, süslemek. 
balanak anlamlarına gelen colerc'den türetilmiştir. 

Türk Dil Kurumu sözluğünıle kültür şöy

le tanımlanıyor: "Tarihsel, toplumsal geliş
me süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 
manevi degerler ile bunları yaratmada. son
raki nesillere iletmede kullanılan, insanın 
dogal ve toplumsal çevresine egemenliginin 
ölçüsünü gösteren araçların bütünü.·· 

Sosyolojik olarak kültür. bizi saran, in 
sanlardan öğrendigirniz toplumsal mirastır. 
Kültürün oluşmasında ikili bir süreç vaı·dır: 
bi ri nci süreçte insan pasif ve alıcı konum
dadır. Belli bir cografi çevrede yaşamakta. 
beslenme ve barınma ihtiyaçlarını oradan 
gidermektedir. Dogayla kurulan bu ilişki. 
yani ihtiyaçları dogrultusunda edindigi bil
gL dili. davranışları ve maddi üretim ve tü
ketim aletleri, l'iiltürün yaratılmasında bi 
rinci aşama olarak karşımıza çıkar. İkinci 
aşamada ise insan alırı konumdan çıkar ve 
üretmeye başlar: yani yaşadıgı çevreye etkin 
ve aktif bir güç olarak katılır. Bu süreç ilk 
aletlerin yaratılmasıyla sınırlı olarak başla 
yıp Neolitik Çag'la birlikte hız kazannuştu. 
Her nesil miras aldıgı kültüre maddi ve ma 
nevi bir katkı yapar ve onu kendinden son
rakilere miras bıralar. 

Folklor 

Folklor terimi. bugün genellikle halk dansları 
(halk oyunları) karşılıgı olarak kullanılmaJ..'tad ır. Çok 
yaygın olarak kullanılmasına ve halk arasında genel 
kabul görmesine rağmen , bu tanımlama esas olarak 
yanlıştır. Zira folklor veya halkhilim, belirli bir ülke 
veya bölge halkının kültürünü araştıran. bunları 

kendine özgü yöntemlerle derleyen. sınıflandıran. 
çözü.mleyen. yorumlayan bir bilim dalıdır. Folklor. 
belirli bir nüfus için ortak olan ve halk dansları. ma
sallar. şarkılar, efsaneler, sözlü tarih, atasözleri, şa 

kalar. popüler inançlar. adetler vb. kapsayan kültür 
ögelerinin bütününe verilen addır. 

Folklor terimi folk (halk) ve lore (bilgi) sözcük
lerinden oluşmuş bir bileşik isimdir. Terimi ilk kez 
İngiliz araştırmacı William Thomas (1803-1885) 

1846 yılında. Londra 'da yayınlanan ''Athenaeum·· 
adlı bir dergideki yazısınd a kullanmıştır . Thomas 
söz konusu yazısı nda halk edebiyatı ve halk gelenek 
leri konularındaki ürünleri inceleyen bilim dalına 
ad olarak ''Fo lk - lore" teriminin kullanılmasını 
önermiştir. 
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Halk dansları 

İlk çağlarda bedensel anlatım aracı olarak ortaya 

çıkan ve bireysel olarak icra edilen dans. giderek top

lumsal bir karaktere bürünmüştür. İlk insanlar ta

nımlayamadıkları doğal olaylar sonucu karşı karşıya 

kaldıkları tehlikeyi kendilerinden uzak tutahilrnek ve 

bu ~doğaüstü güçlerin" ga.c~abından korunmak için 

onlara törenler eşliğinde kurbanlar sunmuş ve dans. 

bu törenierin temel bir figürü olarak ortaya çıkmıştır. 

Bunun yanı sıra, ölülere, toteme, bereket ve ve

rirnliliğe, gök güçlerine, doğaüstü güçlere tapma. sa

vaş, av, düğün, doğum, ölüm ve benzeri törenlere de 

dansın eşlik ettiği görülür. 

Hayatm devamı için ihtiyaçtan doğan ve sanatın 

ilk belirtileri olan bu danslar (oyunlar), zamanla edi

nil en tecrübeler sonucu geliştirilerek sanatın ilk hal

kalarını oluşturmuşlardır. 

Kürt folkloru 

Kürdistan, Ortadoğu'nun üç büyük uygarlığının 

(Mezopotamya, i ran ve Anadolu) ortasında yer alıyor 

ve her üç uygarlıkta da büyük payı bulunuyor. Yazı ilk 

kez bu topraklarda kullanılmasına rağmen, Kürt yazı

lı edebiyatının çok gelişkin olduğu ne yazık ki söyle

nemiyor. Yine Kürdistan. insanlığın yerleşik hayata 

geçtiği ilk bölgelerden biri olmasına. atalarımız böl

gede onlarca devlet kurmuş olmalarına rağmen. 

Kürtler bugün genellikle göçebe bir halk olarak ta

nımlanıyor. Bunun nedenlerini irdelemek başlı ba

şına bir inceleme konusudur ve bu yazının boyutları

nı aşmaktadır. 

Kürtlerdeki folklor zenginliği genel kabul görü

yor. Örneğin Celadet Bedirhan, Kürt folk.loruyla ilgi

li olarak şöyle yazıyor: "Folklorumuz. yani halk edebi

yatı. dünya ölçüsünde ön sıralarda yer alır. Yakındo

ğu 'da hiçbir ulusun folkloru. Kart falklorunun düzeyine 

erişemez ... (Hawar, sayı 33, Klastken Me adlı makale

d en aktaran Kemal Burkay. Geçmişten Bugane Ka1tler ve 

Kürdistan, Deng Yayınları) Kemal Burkay, aynı kita

bında, devlete ve eğitim kurumları gibi folkloru yaya

cak kurumlara sahip olmamaia:ına rağmen. Kürtler

deki bu folklor zenginliğinde çok eskilere U7~nan 

Kürt tarihinin ve zengin kültür mirasının önemli pa

yı olduğu kanısındadır. 

Kürt halk dansları 

Öncelikle vurgulamamız gerekiyor ki. aşağıda ya

pacağımız değerlendirmeler esas olarak Kuzey Kür

distan' ı temel almaktadır. Kürdistan'ın diğer parça

ları ile ilgili yeterli bilgiye sahip almadığımız için, 
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yaptığı m ız bu sınırlamayı okuru n hoşgöreceğine ina

nıyoruz. 

Önemli bir bileşen i olduğıı Kürt falklorunun zen

ginliginden, Kürt halk dansları da payını almıştır. 

Başlangıçta. "en önemli enstrüman'' olarak kabul 

edilen ses eşliğinde (şarkılar) icra edilen Kürt halk 

danslarına, sonraları geleneksel Kürt enstrümanları 

kaval. tulum. davul- zurna ve diger kimi sazlar eşlik 

etmeye başlamıştır. Dolayısıyla "Kürt halk dansları

nın tamamının gt.ıftesinin bulundugu'' iddia e dilebi

lir. Enstrümanların kullanılması ve Kürtçenin uzun 

yıllar boyunca agır baskı ve yasaklarla boğuşması so

nucu. bugün önemli bir bölümü yalnızca müzikal ola

rak i cra edilse de. özellikle Serhad yöresinde şu anda 

oynanan hemen tüm oyunların şarkı sözlerinin bu

lunması, bu iddiayı güçlendiren bir unsur olarak or

taya çıkmaktadır. Kürt halk şarkıları esas olarak 

"dengbej"ler tarafından i cra edilmektedir. Kürt mü

ziğinde temel bir unsur olarak ortaya çıkan 

"dengbefler, Kürt halk danslarının da ayrılmaz bir 

parçasını oluşturmuşlardır. 

Kürdistan' ın coğrafik olarak ve iklim açısından 

çeşitlilik göstermesi, Kürt halk danslarının da çeşit

lilik ve dolayısıyla da zenginlik kazanmasının temel 

nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. Kara ikli

minin hüküm sürdüğü. kışların sert geçtiği, hayvan

cılık ve yarı -göçebeliğin hala var olduğu Serhad böl

gesinde kullanılan enstrümanlar ve oyunlarla. nispe

ten daha ılıman bir iklime sahip ova bölgelerindeki

ler farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar aynı za

manda düğün. şenlik vb. törenler ile geleneksel giy

silerde de ortaya çıkmaktadır. (Burada Kürt halk 

dansları ve enstrümanlardaki zenginlikten söz eder

ken, özellikle sınır bölgelerinde komşu halklarla 

olan ilişki ve etkileşimi de değerlendirme dışında 

tutmamak gerekir.) 
Kürt halk dansları, •·govend" olarak isimlendiri

lir. (Kimi bölgelerde "dilan" terimi de kullanılmak

tadır.) "Go'' ve '"vend'' kelimelerinden oluşmuş bir 

bileşik isim olan Govend. "birlikte söyleyip oyna

mak" olarak tercüme edilebilir. Burada bir saptama

da bulunmak yararlı olacak: Türkiye'de Kürt halk 

danslarından söz ed ilirken genellikle "halay" terimi 

kullanılmaktadır. Tokat, Sivas vb. bölgelerde davul

zurna eşliğinde oynanan oyunlara halay adı veriliyor. 

Kürtçe olan govend ismini kullanmak istemeyen an

layışın, Kürt halk danslarını kategorize ederken, yu

karıda adını saydığımız bölgelerde oynanan oyunlar

la aynı sınıflandırmaya tabi tutmak için halay adını 

kullandığı kanısındayım. Çok yaygın olmasına rağ

men ben bu terimi kullanmayı doğru bulmuyorum. 
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Yukarıda da değindiğim gibi, govendler. Kürdis
tan'ın değişik bölgelerinde büyük bir çeşitlilik ve 
zenginlik gösterir. Kimi zaman göçerlerin hayatları
nı. dört mevsim boyunca doğayla mticadelclerini an
latır (Koçeri - Kürdistan'ın birçok bölgesi). Kimi za
man, "kelek" de denilen ilkel sa Ila nehri geçmeye ça
lı şan bir gelin alaymın Fırat'ın sulanna gömülmesiy
le yaşanan dramı ve çaresizliği sembolize eder (Ge
m.i-Adıyaman). 

Tüm kültürürünlerinin olduğu gibi, insan yaşamı 
ve üretim süreci dansın da temelini oluşturur. Kürt 
köylüleri doğayla savaşlarını. buğday tarlalarının can 
düşmanı kımıl zarariısıyla mücadelelerini (Qimil
Urfa), orak elde ekip-biçtikleri ta rladaki üretim sü
recini (Galüç -Adıyaman) oyunlarına yansıtmaktan 
geri kalmamışlardır. Doğayla iç içe yaşam. hayvan
larla olan ilişkiler de Kürt halk dansiarına kaynak 
oluşturmuştur. (Qaz Qaz-Ağrı) . 

Feodal yaşamın getirdiği aşiret çelişkileri , agaya 
karşı köylünün başkaldırısı. Kürt halk danslarının 

önemli bir parçasını teşkil eder. (Yarqiştane-Van, 

Muş, Bitlis, Siirt. Diyarbakır, Hakkari. Eloye Şıvan

Ağrı). 

Tüm bunların yanı sıra, düği.ın, bayram. şenlik vb. 
törenlerde. Kürdistan'ın hemen tüm bölgelerinde. 
özellikle de davul-zurna eşliğinde oynanan Delilo. 
Lorke, Govendi. Girani, Milani vb. oyunlar. adeta 
Kürtlerin tüm hünerlerini sergiledikleri birer se
remoni olarak ortaya çıkarlar. 

Govendin karakteristik özelliği. genellikle omuz 
omuza. el ele ya da kol kola, bir arada oynanıyor ol
masıdır. Açık alanda yapılan düğünlerde, zaman za
man 200-300 kişilik halkalarda kadın- erkek birlik
te dans eder. (Dinin etkisiyle bugün .kimi bölgelerde 
kadın ve erkeklerin ayrı ayn dans etmeleri bu gerçe
gi değiştirmemektedir.) 

Kürt giysilerinin 
(özellikle de kadın giy
silerinin) karakteristik 
bir özelliği. doğada var 
olan tüm renkleri taşı 
yor olmalarıdır. Kürt 
kadın giysileri adeta bir 
renk cümbüşü görünü
mündedir. ''H eftreng'' 
Kürtler arasında adeta 
bir simgedir. 

Düğün, bayram vb. 
özel günlerde giyi len 
giysilerle. günlük ya
şamda kullanılanlar 

farklılık gösterse de. geleneksel Kürt giysilerinin çe
şitliliğinde esas olarak coğrafya ve iklim koşulları et
k:ili olmaktadır. Yüksek rakımlı ve soğuk bölgelerde 
kalın kumaşlardan ya da hayvan derisinden yapılmış 
giysiler. sıcak bölgelerde. iklime uygun. daha hafif 
kumaşlardan yapılanlar göze çarpmaktadır. 

Kadın ve erkek giysileri kimi bölgelerde değişik 
isimler alsalar da (Dere. Xeftan, Kiras. Hevalkiras. 
Derpe, Kurtik. Qirtoşke, Mezer, Gore, Pelav, Çarix, 
Lekan, Şalwar, Eleg, İşlig, Mintan vb.) bugun ulusal 
Kürt giysisi dendiğinde ilk akla gelen "Şal u Şa

pik''tır. Fabrikasyanun etkisiyle bugün yok olmaya 
yüz tutmuş olsa da. geleneksel dokuma tezgahlarında. 
kı 1 dan dokunan ş al u şapik, Kürtlerde ulusal bir sim
ge olarak kabul edilmektedir. 

Ha l k dansla rının mo d ernizasy onu 

Özellikle günümüzde. çağdaşlaşma. modernizas
yon, bugünkü nesillerin ilgisini çekme. geleceğe ak
tarma vb. tartışma lar. tüm kültür ürünlerinde olduğu 

gibi, halk danslannda da çokça yapılıyor. Bu alanda 
hiçbir engelle karşılaşmadan. özgürce araştırma ya
pabilecek kurumları, otorite sayılabilecek yetişmiş 

elemanJan (esas olarak devletleri) bulunan halklada 
Kürtlerin ayrı değerlendirilme l eri gerektiği özellikle 
vurgulanmalıdır. Bunun nedenlerine aşağıda ayrın
tılı olarak değinilecek'Lir. 

Öncelikle bu tür tartışmalarda çokça kullanılan 
otantizm, otantiklik kavramJannı irdelemek gereki
yor. 

Otantik kelimesi folklor uzmanlarınca genellikle 
"aslına uygun'', otantiklik kelimesi de ~aslına uygun
luk" anlamlarında kullanılmaktadır. Kelimeler Fran
sızca kökenlidir ve o dilde ''authentique"; doğru. ger
çekliğinden şüphe edilmeyen, "authenticite" doğru

luk, gerçeklik anlamlarına gelmektedir. Folklor ürün
lerinin. özel olarak da 
halk danslarının aslına 
uygunlugunun çok tartı
şılır ol ması doğal karşı 

lanmalıdır. Zira bir dan
sın aslının. diğer bir de
yişle en eski halinin na
sıl olduğunu saptamak, 
bugün neredeyse im
kansızdır. Ortaya çıkı
şında üreteni belli olma
sına rağmen. folklor 
ürünlerinin hemen ta
mamı sonradan ano
nimleşmiş. süreç içeri-
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sinde farklı varyanıları ortaya çı.kınış ve kabul görmüş

tür. Yine halk dansları, sahnelenmeye başladıkları an

dan itibaren ister istemez otantik özelliklerini kaybet

rnekle. farklı enstrümanlann kullanıldığı bir orkestra 

eşliğinde. belli bir disiplin içerinde icra edilmektedin 

ki dogru olan da budur. Halk danslanru, ortaya çıktık

ları ilk halleriyle sergilerneye çalışmak, her türden 

müdahaleye karşı çıkmak·· m üze ci" bir anlayışa hizmet 

eder ve toplumsal gelişme yasalarıyla uyum sağlaya

madığından statiklik ve kısırlığı da birlikte getirir. 

Bu çerçeveden bakıldığında, halk danslannı, ka

rakteristik özellikleri korunarak. günün koşullarına 

uygun bir sahne duzenlemcsi ve koreografiyle toplu 

mun beğenisine sunmak, hem bu dansların bugünkü 

ve gelecek kuşaklar tarafından sahi plen il m esi ve hem 

de gelişmesi açısından gereklidir. 

Ancak, yukanda da değindiğim gibi. halk dansla

rının da bir parçasını oluşturduğu Kürt falklor ürün

leri söz konusu olduğunda. farklı bir yöntemin uygu

lanması gerektiği kanısındayım. Kürt toplumu henüz 

sömürge ilişkilerini kıramarruş. dolayısıyla falklor 

ürünleri de öıgür bir ortamda sağlıklı bir gelişim çiz 

gisi rutturamamıştır. Tam tersine, sömürgeci devlet

ler (özellikle de Türk devleti) Kürt falklorunu yok 

saymak, ortadan kaldırabilmek. asimile edebilmek 

için sürekli bir çaba içinde olmuşlardır. Kürtlerdeki 

falklor derinliği ve zenginliği nedeniyle bunun 

mümkün olmaması durumunda ise, bu ürünlere sa

hip çıkma ve onları Türk kimliğiyle lanse etme yön

temi seçilmiştir. Özellikle yurtdışında yapılan halk 

dansları yarışmalarında bu yöntem çok fazla kulla

nılmış ve Türkiye. Kürt halk danslanyla katıldığı bir

çok uluslararası yarışınada önemli dereceler elde et

miştir. (Artık bu dansları Türk folkloru olarak lanse 

etmek eskisi kadar kolay olmadığından. diğer bir de 

yişle "mızrak çuvala sığmadığından". son dönemler 

de yapılan yanşmalarda Kürt halk danslarının daha 

az tercih edildiği gözleniyor.) 

Bu gerçeklik karşısında, Kürt falklor araştırmacı

Ianna önemli görevler düşmel.-tedir. Bu alanda çalış

ma yapmak isteyenlerin öncelikli görevi, özellikle 

teknoloji ile en az iletişim içinde olan. dolayısıyla 

asirnilasyondan en az etkilenen bölgeleri temel ala

rak (günümüz koşullarında bunun ne kadar mümkün 

olduğu ayn bir tartışma konusudur), Kürt falklor 

ürünlerini , ciddi bir saha çalışmasıyla , tüm varyant

larıyla. aslına en uygun biçimde derleme k kayıt altı 

na almak ve arşiv! emek olmalıdır. Kısıtlı olanaklar ve 

karşı karşıya olunan zorluklar dikkate alındığında 

bunun çok kolay olmadığı ortadadır. Ancak tüm ola 

naklar zorlanarak ilk etapta yapılması gereken bu ol 
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malıdH. Böylesi bir çalışma. Kürt kültürünün asimi

lasyonuna bir n ebze de olsa set çekmek, onu gelecek 

kuşaklara aktarmak açısından hayati derecede 

önemlidir. Kürt folkloruyla ilgili herkesin bu çabayı 

bir görev olarak kabul etmesi ve ulusal değerlerine 

kıskançlıkla sahip çıkması gerekmektedir. 

Bu söylemden, Kürt halk danslarının moderni

zasyonu. gelecek kuşaklara aktanlması çalışmalarına 

karşı olduğumuz anlamı çıkarılmamalıdır. Aksine 

bugünkü koşullarda, özellikle genç kuşaklara folklo

rumuzu sevdirmek, onları bu alanda çalışmaya teşvik 

etmek için. bu tür çalışmalar elbette yapılmalıdır. 

Ancak unutulmamalıdır ki, ulusal değerleri üzerine 

inşa edilmeyen. onları temel almayan bir çalışma, 

modern dünyada kabul görmeyecek, bu çaba ayru za 

manda temel olarak o ürünlerin yozlaşmasına hizmet 

edecel.-tir. Bu tespit. kültürel degerieri talan edilen 

Kürt halkı açısından çok daha fazla geçerlidir. 

M ode rn dans lar 

Bir başka tartışma konusu. özellikle de Türki

ye'de Devlet Halk Dansları Topluluğu ile başlayan. 

Mustafa Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı ~Anadolu 

Ateşi" topluluğu ile ~zirveye" ulaşananlayıştır. Bu tür 

topluluklarda geleneksel danslar temel alınarak bir 

)eniden üretim·· yapılmal-ta ve yeni bir ürün ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla da bu dansların "halk dans

ları~ olarak adlandmlması mümkün değildir. Onlar 

artık, üretenin adını taşıyan. modern danslardır. 

Bu tür çalışmalar. estetik açıdan takdir edilmeye 

değerdir. Kuşkusuz Kürtler arasında da, bugün 

mümkün olmasa da. bu tür çalışmalar yapanlar çıka

caktır; çıkmalıdır. Ancak Kürt kültürünün Türk kim 

ligiyle lanse edilmesi bu alanda da söı konusu olmak

ta ve kendisi Kürt olsa ve '"bu coğrafyada yaşayan kül 

türlerin kardeşligi ve kaynaşmasını hedeflediğini" iddia 

etse de. Erdoğan'ın bu projesi. esas olarak Kürt falk

lanınun asimilasyonu sürecine hizmet etmektedir. 

Zira. proje kapsamında Kürt kimliği ile ilgili hiçbir 

tanımlama yapılmamaktadır. Kürt folklorcuları bu 

tür bir çalışma yapacaklarsa. öncelikle kendi ulusal 

degerierini temel almalı ve moderni7.asyonu onların 

üzerine inşa etmelidir. 

Kürt halk dansları. üzerinde ciddiyetic durulması 

gereken başlı başına bir araştırma konusudur. Bu ya

zı konuya kısa bir bakış ve özet bir değerlendirme 

olarak kabul edilmelidir. ~ 

KAYNAKÇA: 

Gfçmişten Bugune Kılıtlerve Kürdistan. Kemal Burkay. DengYayın 

lan. 1992. 
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BARIŞIN CAHiL DÜŞMANLARI 

1-fEVAL EviNDAR 

Banşın düşmanı olmak kolay da barış yandaşı ol
mak hiç kolay degil. Yıllardır süren boguşmanın sona 
ermesi için sanatın dilini kullanmak bile suç nere 
deyse kimilerinin gözünde. ··Barış !çin Sanat". ''Barış 
!çin Kadınlar" ve benzeri girişimler öylesine rahatsız 
ediyor ki kirnil erini. hem kadın hem sanatçı olan bi
rini seçiyorlar hedef olarak. Karalaclıkları anlamsız 
saçmalıktarla (yazı demek yazıya, yazar demek yazar
lığa kara çalmak olur) üstüroüze geliyorlar agııların
dan salyalar saçarak. Böyleleri okullara gidip okur ya
zar olmuşlar ama yazar onurundan yoksunlar. 
Dertleri banşa düşmanlık yoluyla günün ko
nusu olmak ... 

Aslında dertleri barışçıları kışkırt
mak. Bizim de onlar gibi kUfretmemizi, 
cinsel küfürler sıralamamızı istiyor
lar. Dertleri barış ı kirletmek. 
Kadınların, sanatçıların neden 
barışı istediklerinin en iyi 
örneği bu kişiler. Bir kadını 
Serdar Turgut gibi "dağa 

kaldırmaktan ve seks kölesi 
yapmaktan·· gazete yazı 

sında söz etmek tüm ka 
dınlar için hakaret. Üstelik 
bu hakaret kendi meslektaş 

larının yaptığı işi de aşagı
lamak. Ama bu ilk değil, 
biliyoruz son da olmaya 
cak. Çünkü daha önce 
benzer bir ··taciz" 
teşhir edildiğinde, 

yazıyı yazan "ilk 
görda.gamde o kadı

nt gerçekten taciz ede-

cegim .. gibilerden dayılanmıştı. Küfür geleneğimizin 
söz dağarcıgı ailenin kadın kısmına ya da tümüne te
cavUzle sınırlı oldugundan cahil saldırılarını hoş gör
mek ya da hor görmek gerek. Yoksa. Adana agzıyla, 
"dandan ufağını. deveden bayagunü ·· diye yanıt ver
mesini bilen kadınlanmız da var. 

Barışa düşman olmak kolay. Barış bir eğitilmişlik 
istiyor çünkü. "Ne banşı. kiminle banşacagı.nı. hangi 
yan yenildi. önce pişman olsun .. demek de kolay. ··sa 
rıştan söz etmek. bir savaşın varlığını kabul etmek de 

mektir" demek de kolay. Bu kolaycıların karşısında 
barışçı olmak ıor. 

Barış. kadınlığımızdan, analığımızdan . irısanlı
gımızdan, gövdemizden utanmadığımız. utandırıl

madığımız bir zaman dilimidir. Böyle bir istek onla
rm anlayamayacağı bir kavramı içerir, insan olmak. 

Onlar bilgisiz kalabalıkları kışkırtarak alanlara 
dökerler. Onların acılan daha da artsın diye acılarını 
kullanırlar. Kanı kanla yıkarlar ... Kanla kan yıkan

maz. Söz dagarcıklarında ··as mak" vardır. 'Dağa çıka

nı da, dağa çıkartam da. 

dağdan ineni de, dağdan 
indireni de as mak·· iste
diklerini haykmrlar. 

Cellatlık onur değil
dir. 
Ölmüş yakınlarının 

anılarını kirletirler farkında 
bile olmadan. 

Protesto için her haf
ta kayıp ogullannı kız 
larını arayanlann, Cu
martesi Annelerinin 
mekanında karşı pro
testo gösterisi yapmak. 
bir kışkırtmadır. Grevci 

işçilere saldırmak bir kış
kırtmadır. Ellerine bayrak alıp 
alanlara çıkmak da ... Bayrağı yal 

nızca bir dokunulmazlık aracı 
olarak kullandıklarını 

TBMM kapısında da 
gördille 

Barışçıların arasın-

da Türklerin de oldugu 
akıllarına bile gelmez. O TürlJer için kutsal olan kav
ramları da kırletmekten çekinmezler savaş isteyerek. 
Onların anladığı ulus herkesi ezecek bir kalabalıktır. 
uygar bir yığın değil. Bayrak da bir puttur onlar için. 
bagımsızlık simgesi değil. Bayrağın ne zaman alanla
Ia çıkması gerektiğini de bildikleri kuşkulu. Yoksa 
bunca hükümetin yaptığı yabancı şirket anlaşmala
rında alanlarda olurlardı. 

Türkçedeve Kürtçede güzel bir söz vardır. "it ağzı 
değmekle denız ınundar olmaz:'·· 
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EMPATİ ŞART, AMA NASIL? 

KEMAL İNAL 

Evet, Kürtler ve Türkler arasında empati şart. 

Şart. çünkü iki halk kardeştir: kardeştir zira evlilik. 

ticaret gibi birçok yolla iç içe geçmiş ve kaynaşmış tır; 

artık ortak bir tarihleri vardır: aynı mezarlıklarda 

yatmaktadırlar: benzer şeylere gülebilmektedirler: 

Kürtlerin birçogu batı illerinde yaşamaktadır: en 

azından biri (Kürt) diğerinin dilini anlayabilmekte

dir: Kürt karakteri birçok atasözünde. vecizede yer 

almaktadır: kuru fasulye de kebap da milli yemekle
rimizdir. Gerekçeleri artırmak mümkün. Fakat .. kar

deşlik~ ideali. edebiyat, hadi diyelim boş söylem dü

zeyinde kaldığı sürece hiçbir şekilde güçlenmez. Bu 

cümlenin anlamı da şu oluyor: Evet. Kürtler ile Türk-

bizim meselemiz açısından "öteki"nin duygu. dü

şünce ve tutumlanyla özdeşleşme sürecidir empati. 

Yani empati bir süreçtir. İki insan arasında hemen. 

pat diye kurulmaz. Bu süreç. öncelikle karşındakini 

eşit. ama daha çok da kendi gibi insan olarak görme

yi içerir. İ nsa n sosyal bir varlık olduğuna göre em pa

ti aslında dogal bir süreçtir. Empatisiz bir sosyal ha

yat olamaz. Sevmek ayrı bir şeydır: daha çok duygula 

n ilgilendirir. Ama empati kurma da d uygulann yanı 

sıra farklı düşünce ve tutumlar da söz konusu olur. 

Kuşkusuz hiç kimse karşısındaki birinin, hele öteki

nin duygu. düşüneeve tutumlarını tumüyle benimse

mez. Buna gerek de yoktur. Ama en azından hoşgö-

Bu bir empati dili olabilir mi? 

ler arasında kardeşlik çok ciddi bir hasar gördü, gör

meye de devam ediyor. İki halkın bir arada yüzlerce 

yıl olduğu gibi yine sonsuza dek birlikte yaşamasını 

istiyorsak. kardeşliği kuvveden fiile çıkaracak ve güç

lendirecek kavrarnlara ihtiyacımız var. Kuşkusuz 

kavramlar. sadece soyut değil. somuttur da. Örneğin 

empati. iki halk1 bir arada düşünebilmenin en 

önemli kavramlarından biri olabilir. Ama nasıl? 

Faşist empati kuramaz 

En yalın tanımıyla. bir başkasının yaşadığı şeyle
ri kendi içinde hissetme. kendi dışındaki insanın, 
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rüyle karşısındaldne bakabilir. Elbettehoşgörüdeki

mi zaman bir yüksekten bakma, hiyerarşik bir ilişki, 

karşısındakini talileştirme ve tabiileştirme süreci 

olabilir. Osmanlı'nın milletler sisteminde azınlıkla

rın konumu biraz da böyleydi. İkinci sınıf vatandaş 

olmayı kabul ettiğiniz. size aynlan sınırları aşmadı

ğınıı sürece efendinin hoşgörüsüne mazhar olmaya 

devam edersiniz. Oysa empati. hoşgörüyü aşar. Em

pati kurma süreci, en azından karşısındakini anla

ma}'l. onunla bir araya gelmeyi ve ortak bir şeyler 

yapma}'l içerir. Bunun için çaba gösterir. gerekirse 

çeşitli özverilerde bulunur. Dolayısıyla empati. ancak 
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ve ancak demokratik koşullarda gerçekleşebilir. Fa
şist, otoriter, fundamental. cins aynmcı, efendi. aga. 
hey olan biri hiçbir şekilde empati kurmaz. Bu, onun 
varlık nedenine bir tehdittir. Kurmaya kalksa da be

ceremez. ZügürtAga, bu bağlamda bir kurgudur. 
Empati kurmanın türlü çeşitli yollan vardır. Me

kanizma deyince akla bir yığın şey gelir: spor. halk 
oyunları. sanat, ticaret, turizm, eğitim vb. Bunlar za
ten bir şekilde Kürtler ile Türkler arasında var ve iş 
liyor denilebilir. Sorun, bu mekanizmalan kullanan 
insanlarda değil, kullanmayan, Kürtlere (ya da Türk

lere) uzaktan bakıp hariçten gazel okuyanlarda ortaya 
çıkıyor. O halde empati, tanışık ve aşina olanlar ara
smda daha kolay gerçekleşiyor. Türk medyasının bu 
empatinin kurulmasını engelleyici yıgınla yayın yap
tığı iyi bilinir. Türk medyasının bu tutumu haliyle 
"'başkasının acısına bakmayı·· (Susan Sontag) da en 
gellemiştir. "Oh ol.sun. layığını bu ldular" tepkisi, özel
likle Türklerde çok fazla olmuştur ama bu. Türklerin 

zaten böyle olduğu anlamına gelmez. Medya bu an
lamda her iki halk arasmda empati kurulmasını en
gelleyen bir yığın yayın yapmaktadır. 

Bu nasıl engellenebilir? 

Sanının bunu engellemek için elbette alternatif 
medya oluşturmak çok önemli. Ama her iki taraftan 
insanın da okuyabileceğilizleyebileceğifdinleyebile
ceği alternatif bir medyadan bahsediyoruz. "Mermi. 
üretildiği sürece silah oıacaktır" diye itiraz eelilebilir. 
Yani, silahlar susmazsa barış olmaz denilebilir. Asıl 
mesel e, silahiann gölgesinde em patiyi gerçekleştirip 
silahları işlevsiz kılmaktır. 

Türk geri çekilip Kürdü görmeli 

Halklar arasında hınç, öfke, şiddet, nefret çok 
kolay oluşahilir ama çok zor ortadan kaldırılahilir. 
Ama kaldırılabilir. İşte Suriye, Ermenistan, Yuna

nistan ile Türkiye halklan arasındaki yakınlaşmalar. 
Elbette devlet adamları ve politikacılar bu süreci ko- 1 
laylaştmyor ama bazen de ıorlaştırabiliyorlar. Küre 
selleşmenin açtığı Pandora'nın Kutusu'ndan sivil 
hareketler de çıktı. Bu sivil hareketleri liberal diye 
bir kenara atmayız; hele konu barış ve empati ise. 
Engelleyici devlet uygulamaları ve politikacılara rag 
men bu sivil girişimleri sonuna dek kullanmalıyız. 

Empatinin kurulmasının önündeki en önemli 
engel, ötekini insan olarak algılamamaktır. Öyle 
olunca karşıdakinin de bir canının, onun da çoluk
çocuğunun olabileceği düşünülmez. Türk medyası bu 
anlamda 25 yıldır yaptığı yayınlarla Kürtlerin de 

Türklere karşı empati geliştirebileceği kanalları tı

kamaya çalışmıştır. Oysa her iki taraftan insanın da 

az-çok bem:er hayatı. eğilimleri, inançları. gayeleri, 

özlemleri olmuştur. Trajik olanı şudur: Karşılıklı 

olarak en fazla empati k"Urması gereken en aşağıdaki 
Türkve Kürtler, sürecin en çaresiıleri olarak resim

lere yerleştirilmişlerdir. Savaş, empatiye giden yol

ları bombaladıkça tarafların duygu. düşünce ve tu 

tumlan katılaşmış, neredeyse donmuştur. İşte za

man, bu katılaştırılan, dondurulan duygu. düşünce ve 

tutumları eritmektir. Çocuklan ölen annelerin bir 

araya getirilmesi simgesel de olsa önemliydi ama 
özellikle Türk anneleri militarizm öyle bir hale getir

di ki. ölüm sonrası hile duygu, düşünce ve tutumlar

da h ir sükut yaşanmadı. Her iki taraf da şehitliği kut

sadığı sürece, bize empatiyi değil savaşı konuşmak 
düşmeye devam eder. 

Mesele basit bir hümanizm meselesi değil. Ama 
hümanizm içi boş bir şey de değil. Her şeyin ölçüsü 

insandır. Hele insan hayatının sudan ucuz olduğu 

mekanlarda temel ölçü daha bir insan olmak zorun 
dadır. 

O halde öncelikle dili ve söylemi degiştirmek ge
rekir. "Teriirist" ya da~ gerilla·· gibi deyimler. banşın 

zeminini oymaya devam ediyor. Teriinst imajı her ta

rafma iliştirilen sıradan bir Kürt, sıradan bir 

Türk'ün zihin haritasında hep yok eelilmesi gereken 

biri olarak görülmeye devam edecektir. Egemen Türk 
zihniyeti Kürt konusunda örtük ya da açık. bir yığın 

önyargıyla hesaplaşmadığı sürece kardeşlik. yani 
empati mümkün olmayacaktır. İçi boş söylemler. et
kisiz h ir dil yaratır. "Türk ve Kürt kardeştir, bunu bozan 
kalleştir" şeklindeki daha baştan militarizm ve ege

menlik kokan tipteki sloganlarla iş gören bir söylem. 

empati için gereken bir adım geri gitmeyi ıaten iste

mez. O halde empati, öncelikle Türklerin bir adım 

geri gidip kardeşini yani Kürdü daha net görebilmeyi 

gerektirir. Birbirine diklenen iki insan yüz yüze gel
diginde, birbirlerinin sadece öfke dolu gözlerini ve 

genişleyen boyun damarlarını görür. hırlayan soluk
larını hissederler. Biraz geri çekilip karşısındakini 

farklı açılardan görebilmek lazım. Elbette ayaklara 

bala.p takılınamak gerekir bu geri çekilmede. zira 
dost başa düşman ayağa bakarmış. 

Büyük Türkiye resminde Kürde de Türk' e de yer 
vardır. Yeter ki bu resmi iki halk birlikte çizsin. ortak 

evin duvarına birlikte assın. Sonrasında resmi izle
menin keyfini mırra ya da çay içme eşliğinde birlikte 
çıkarabiliriz. ~ 

TİI'OJ 67 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~Reşe Şeve' kaosa mejuya 

meraniye nişan dide 

HEVPEYVfN: SIN .\~ DAN .\ CI 1 Pı~AR AKALIN 

Di nav şanogeriya kurdi de komeh~e cihe DestAr Theatre di sala Z008'an de ava bu. Koma 

ku yekem listika. :ı:we bi na ve "Reşe Şeve" peşkeş kir. niha ji li ser listika zarakan di.xebite. 

Me bi a~·akaren lwnıcj Mirza A1etin il Betj'in Zerderlioglu re hel'peyvineke kir. 

Çend sn/ in hıln şanogeri)·e dikin ıi ji kenge re ye bi 

kurdi h ün şan oy~ d iki n? 
Mina Metin: Min perwerdelıiya xwe ya şanoyc ji 

Teatra Jiyana :-.lü (TJN) girt. 1'.1 :--J yekji komen giring a 

şanoye kurdiye ü xebata xwe bin hane Navenda Çan 

da Mezopotam.va (NÇM) dimeşine. Min l 993'yan de 

li NÇM'a Stenhole dest hi perwerdehiya huncrc kir. 

95'an de ji min dest bi pcrwerdehiya şanoye kir, He · 

ta 200 l 'e min bi awayeki amatori di na\ şanoya kur· 

di de kar kir. Pişti 2001' c xchata ruiıı a şanoye p;iran · 

tir iı zelınıetir bü. 2003'yan de ez bfınıyckji avakare n 

-şanoya ŞeyT-i Mesel". Ileta 2008'an ıniu kare xy.e 

ye şanoye li Şanoya Seyr i Me:;el meşand, pişıi "e ji 
ez ü Berfin me DestAR Theatre ava kir. Bcrfin j i ne · 

zike 7 salan in kare şanoya ktırdi dike. beriya şanoye 

ji 5 sal di kova ra }i yana ReY. şen de 'l.ebiti)e 
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Fikrerı u·e ye11 li ser aıolxeJ'a li kampe çi ne ü lfstıken 

u•e dı kampe de listin semboları ne? 

\Hrza Metin: Atolyeya ku me li Kampa Gonene 

çekir de ji 20 kesi zcdetir beşd<u-van hcbiın. Bi rasti 

ıniu bawer nedi'kir e'~ qııs kes beşdari atolyeye şanoya 

kurdi be. Di xebata me ya atolyeye de em li ser listik· 

vaniye xebitin. yane xebata bingeha listikvaniye. Cu

dahip xclıata mc ten e zimaııe xebate bu. yanexebat bi 

kurdi bü. Em 8 roj ser laşeu XM', hesten xwe. zimane 

xwe. diyaframen .'l.·we ü giy an ü hişe xwe xebitin. Di da· 

'\ iya aıolyeyc de ji nıe listikeke çe kir i.t at ol) eya şanoya 

kurdi dcrket peşberi ıemaşa\auan . Me list i ka atolyeye 

ji bi lisııkeke geleri bi dawi I.."İr. Ew listiken 1·..-u me her 

roj dılistın. ew ji listiken geleri ne. Yek ji wan "Kose 

Geli" bü ü cw li:;tik wcxta sersal e yane Ne'\ rozan de tt: 
list in. KoseGeli tişteke mitolojik e ji ü şiyarbuna xwe

zaye nişan di de. \Ve:.:ta gundi ew listik dilizin jimalan 
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ar. şekir. savar ii hwd . ber
hev dilin u bi wan tiştan 

xwarinan çedikin. par ve 
dikin , coş dibin u yekltiya 
xwe peşve dixin. Listika 
·· Rovi" ji di dawetan da te 
listin. Şivan sere govende 
dikişine u govendvanen 
din ji dibın berx ü mi ü be
ran. Şivan xwede negiraVi 
pez ji rov1yan dipareıe le 
xwe pt-z ledixe. Ew listiken 
geleri aliki din ji xebata 
dramaye ne 

Han qet ji ciheki alikaTi 
distinin, li gor bere niha zeh
meıiyen ku hem dikişinin çi 
ne? 

Berfin Zenderlioglu: 
Em piştgıriya xwe h eza xwe 
ji gel. ji hunerhezan disti 
nin. Em ne giredayi sazi
yek in. ev naye ve wateye ku 
em li gel xwe dur in. Ji her 
ku hin kes di nav civate de 
w isa ınantiqeke şaş bela we
la dikin. Dibejin qey huner
mendek. komek yan ji sa
ıiyek giredayi re>.istineke 
ncbe ji re derdikeve. di nav 
xcwn u xeyalan de diji yan 
ji hesten ramanen wi/we ji 
gel dür e. Em bingeha hu 
nera xwe ji çanda gele kurd 
distinin, "Reşe Şcvc '' ji 
minakek ji van e. Çanda 
kurdan weki zeryayek e hej 
nebatiye kifşkirin ü hwd. 

Hfm bipirsin ji aliye 
aboriye 'e hun ji ke piştgi
ri distinin em pirani pişti 
listike derdikevin turneye. 
w e çaxe ji prani organizas
yona me ji aliye Şareda

riyen DTP. EGİTİM -SEN 
ya n ji ji saıiyek hestewer ve 
te orgaıı.izckirin. Em werin 
li ser dewlete. Heta niha 
dewlctc alikariyek nedaye 
ji bo hunerakurdi.le peşe-

destAr-b-ı 

Nıviskare ltutıki': Berfin Zenderlioglu, Mı rı~ M et ın 
Derhener: Mirza Metin 1 

Muıikı Mehmet Atlı . Murat Oımrk 

l.ısti.kvan: Berfin Zenderlioglu , Mensur Zırek. Sdnı.anAkkuş. 

roj çi nişaıı bide ez niza
nim. Heta niha hunera 
kurdi, hunermenden kurd 
k'll. heta gihişlin ve merhe
leye gelek zehmeti kişan
din. ji ber ku di seri de zi
manc me qedexe bu. kurd 
dihatin inkarkirin. astengi 
gelek hi'ın le niha hin tişt 
hedi hedi hatin guhertin, li 
kurd heqe xwe digerin u 
distinin. E7. bawerim peşe

roj ji bo kurdan ronahiye. 
Em ni ha ji bere rehetir şa
noya kurdi dikin. 

We Reşe Se~·e ça wa bi filr
ra serdest a meran a serdema. 
me ya niha ve gire da? 

Mirza Metin: Mijara 
listike ya esasi ~kaosa 

mejüya meraniye~ ye. Ser 
ve mijare ji çirokeke jina 
ne pek hatiyc. Yane sazki-

rineke rnerani iı çirokeke 
jinanc. Çawa ku saziımana 
jiyane mer e ü tede ji çiroka 
jinan heye. Di listike de 
Reşe Şeve weki mekaniı

mayeki ıordestiye xwe ni 
şan dide. E w ıordesti di za
roktiye de ji bo larokanbi
tirsi n (ı nereheti nekin di 
deve mezinan de hildişe. 
Reşe Seve hat! Reşe şeve 
hat! Di Jiyane de ji jixwe 
rnekanizmaya jiyane bi xwe 
Reşe Şeveye \ı mirovahiye 
ditirsine. Yane me mesele
ya kaosa mejiıya meraniye 
nirxand ü me got ka em 
binerin çanda ~mrdan de 
tişteki wisa mitolojik heye 
an na? Me we çaxe Reşe 
Şeve dit. "Mert~ Şeve~ yan 
ji "Reşe Şeve" anji "Reşike 
Şevc" an ji "Hote Şeve" li 
Kurdistane bi gelek versi
yonen xwe weki siyeke qe
rase. cin ü raw;ran diyar
deyen manewi yen jiyane 
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ne. Ev motif ji zarokati de tesireke psikolojik ya 

neyeni li ser mirovan diliele u dibe fa.ktoreke ti.rse ya 

serdest li ser kesayetiye. He ji dema helısa wan dibe. 

insan vediciniqin. "Reşe Şeve" ü hemü navderen bi vi 

awayi di kurdi de ··ner" in. 

Di navbera karaktera we t1 karaktera Gulizar adi lis

tike de çı tekili. şibandin heye? 
Berfin Zenderlioglu: Gulizar di listike de ji çopan 

kaxiıan berhev dike. jiyana xwe li ser poxanan ava d i

ke. Min ji Guliıar ji çopa civata xwe. ji hinheşiya xwe, 

ji dile xwe da hev u ani ser sergoya sehneye. Ev text ji 

aliye min u Mirza Metin ve hate nivisandin. Gulizar 

her wiha di nav listike de çiqas ji eşe dikişine d isa ji 

hedeng namine, denge xwe bilind dike, seri hildide, 

xwe jineke azad dihesibine. Azadi ji bo min giyana ji

yane ye. ez ji azadbüna xwe di nav şanoye de digerim. 

Ez ji çiqas ji deste min were dixwazim di nav hunera 

kurdi de denge jinen kurd bilind h iki m. rengen jinen 

kurd weki keskesoreki li ser elliane bel av hiJ...im. 

Gulrzar dema wel.:i bükoke (kukla) derdikeve ser dike 

benen wed, deste merande ne ıl rewşa jin tenebi rt ve bi

rin heye. Di Jiyana jinan de ev riheke çawa derdize hole? 

Mirza Metin: Listik ji xwe naheje ew tişt rastean ji 

ew tişt şaş e. Listik tene ditina xwe ya dinyaye nişan 

dide. Ew sehneya ku Culiıer dikin weki bılkoke ji 

weneyeke mejüya meraniye ye. Em tene dihejin jin ji 

vetişte haydar bibin. Ne tene jin. bila mer ji ji zilın 

kariya xwe ya be hay fem bikin. Ew sehne guman di

kim ji bo jinan tesireke serbilder çedike. Bi tay b eti ji 

ji bo jinen kurd. Le hele ew listik hişmendiya mera

niye dikole, dive mer ji le temaşe bike. Hinek mer 

dihejin we bindik ji gotiye, binek bi rasti ji bers di

bin. hinek ji sere w an tevlihev dibe. 

Der bare d€kor ıl ciL ı1 bergan de hün dikarin hinek 

agahiyan bidin me? 
Berlin Zenderlioglu: Dekor; j i xwe listik li ser ser

goye derhas dibe u jinik kaxizan berhev dike, Ji her ve 

yeke ji li ser sehneye tije çop ü erebeya kaxize hen e. Li 

gor listike Metin Çelik dekoreki saz kir. Kostuma lis

tike ji aliye Sevgi Turan ii Zozan E res ve hatin çekirin. 
Li gor karaktcren listike hate amadekirin. Cil ü berge 

"Reşll Şeve" reş e ji her ku li cem me gava ku qala 

''Mere Şeve" dikindi bej in; "bejna wi direj e, digiheje 

he ta eıuıanan. seri heta bini reş li ser e" ji her ve yeke 

kostuma "Reşe Şeve~ reş e. A Gulizar ji jineke ku po

xana da dijitişten çawa li xwe d ike (kincek e qirej. qe

tandi) naylonan giredayi pişta xwe u pora xwe dide. le 

tişten ku psikolojiya we nişan d ide me pirani bala xwe 

da li ser niviştan. Makyaj u aksesüaran de piçek han-
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dora Şamanizme hene. Nivişt di nav ve listike de ci

heke giring digire, ew ji bo me hemayek e. 

E leqeya temaşevanan ça.wa ye? Bi taybeti ya temaşe

ı.:anen Lirk? 
Berlin Zenderlloglu: Me listika xwe 3'ye avrela 

2008'an de derxist hemberi temaşevanan. "Reşe 

Şeve" heta niha şanzdeh ear hat e listin ü eleqeyeke 

baş dit. Pirani tişten ereni hatin gotin. Em ji bo rex

neye deriye xwe nagirin. Ditina temaşevanan ji bo me 

giring e. Rexneyeke ku temaşevan aciz bike, hingeha 

wl. saxlem be were. eger ku ahenga listike xerab neke 

em ji li gor wc dikarin guhertinen hiçlik çebikin. 

Armanca me ew bü ku em di ve listike de ji aliye 

dimenen ve bigihijin zimaneke gerduni. Ez bawerim 

em gihiştin ser mirade xwe ji her ku gava ku tirk jJ li 

listike temaşe dikin dihejin: "Em ziman fem nakin le 

ji aliye ditbari, atmosfera sehneye ü listikvaniye ve 

em tedigihijin hf.ın çi vedibejin. ew hest bi me re çe 

dibe. Ev ji dile me geş dike. 

Bere hıin li ku dere listin. hıln çıln derveyi welat ji? 

Beriın Zenderlioglu: Pişti ku me listik derxist. me 

li Stenbole list, piştre ji turneya me destpe kir. Em 

çf.ın Enqere, Weranşar, Merdin, Bostaniçi. W an, Çi

nar. Erxeni, Siruç, Piran, Conen. hin cih ji aniha 

naye bira min le em bej derneketin li derveyi welet. 

Eger ku saziyek alilcari bike yan ji dawet bike em dix

wazin herin Ewropaye ji. Ji her ku arınanca me ew e 

ku şanoya kurdili her dere were listin ü naskirin. 

Pişti ve projeyen we çi ne? Listiken wedebi kureli yan 

bi tirki bin? 

Mirza Metin: Nihaemliser listikeke nu dixebitin. 

Ew listik ji li ser "Em çawa dikevin rewşa ku em rexne 

di kin" e. Nave listike aniha tune ye. Le we ji bo me bi

be ceribandineke zehmet. Ye k ji em li ser şanoya za

rokan dixebitin. Me ji ho ve komeke ava kir ü nave 

k ome ji Şanoya Şahmar an e. Şanoya Şahmar an niha li 

ser listikeke dixebite. Listik hem bi k.'Urdi we be listin 

hem ji bi tirki. Erne ve listike li Stenhole di dibista

nan de bilizin ü weki din ji bo zaroken kurd li her 

dere nişandayinan bikin. 

Di şanoye de zirnan ne armanc e, zirnan navgme

kc şanoye ye. Em ji wisa dihinin. Em kijan zimani di

zanin em dikarin bi vi ı.imani lisLikan çebikin. Yane 

em dikarin listiken tirkiji çebikin. Min got listika za

rokan em bi tirki ji bil1zin. Zimane ku em xwe te de 

his di kin kurdiye. Le em di sa ji dilikirin ger em bika

ribin ko ma xwe fireh bikin em dixwazin listiken tirki 

ji çebikin ü zaravayen k:urdi yen din ji. O 
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FILITt QUTO 
20 Kilam & 20 Qewimin 

Salihe Kevirbirt 

@ Weşaıuaneya Do 

(. . . } Serpehatiyen mi
na Mala Eliye Ünis, Bave 
Fexriya. Eme Goze, Gene 
Xelil il Edıile. Emine Peri
xane, Bişad Çeto, Dr. Yu
suf Azizoglu il hwd pir in. 

L_ _______ _. Pir giring e lru nirxen wisa 

heja bene parastin. Teknik il mecalen iro redidin ku 
mirovvan nirxen piroz bipareze, wan vejine. 

N iviskar Salih e Kevirbiri d i serdana xwe ya Swede 
de qala xebaten xwe li ser van nirxen piroz kiribil. 
N i viskar Kevirbiri bi berhema "Fillte Qilto". 20 
serpehatiyen lda.sik peşkeşi xwendevanan dike. Di 
pirtilken deldam flli ser wan agahi ji bo xwendevanan 
te peşkeşkirin. 

Di dawiya pirtllke de weneyen gelek kesen huner
mend iı kesen bi serpebatiyan re tekildar hatine bici
kirin. 

Beyaz Soykırım --------,,..., 
Gülçiçek Günel Tekin 

Belge Yo}'\Rlon 

Türkiye'nin ulus ve 
üniter devlet inşa politika
larında dilsel hakiann en
gellenmesi önemli bir rol 
oynadı. Tek dilde zorunlu 
eğitim asimilasyonu kolay
laştırdı. Farklı alfabeler 
yasaldanı rken, Osmanlı al
fabesinin bir anda Latin 

L...;_....:...._..::::....;:;;:_;;,__::....._ _ __ı alfabesine çevrilmesi as-

lında dilkırım politikalannın bir parçası idi. Sadece 
dilsel değil tarihsel ve sosyolojik bir kopuş da amaç
lanıyordu. 

Başbakan Erdogan, Almanya 'da yaptı8J. bir görüş
mede, "Asimilasyon bir insanlık suçudur, kimse 
Türkleri asimile edemez" demiş ve bu da Türkiye'de 
uygulanan asim.il.asyon politikalannı tartışmaya aç
mıştı. Yazar, bu tarz açıklamalar ve tartışmalardan 
yola çıkarak tarihsel gelişimi içinde asimilasyon po
litikalarını araştırm.ış. Kitap Kürtler başta olmak üze
re Anadolu'da yaşayan diğer halkiann (Çerkesler, 
Lazlar, Araplar, Süryaniler, Gurcüler ... ) asimilasyon
dan etkilenmelerini de ele alıyor. 

Torin 
Aristomten Serhede 

Aııuıo 

Niviskar Rohat Alakoro 
ve care bi lekoüneke din li 
peşberi xwendevanan e. 
Mehmet Ali Aslan di 
peşgotina kitebe li ser 
berheme dibeje: "Pirtilka 
Alakom ya der bare mal
hata Tarinan de xebateke - e 

L------ ---J balkeş iikerdar e. Evxeba-
ta wt ji niq~ re vekiriye. Rohat Alakom peşengiya 
ve yeke kiriye. 

Serpehatiya malhata Tarinan beşeki diroka cox
rafya ku kurd le d iminin, pek tine. Torin eşirek nine, 
qebileke an ji malhateke begzadeyan ya li ser eşiran e. 
Ev malhata ku di qesren osmani. rils il irani de hur
met ditiye. ji ber pewendiyen xwe yen fireh bi der ve, 
angori eştren lrurd yen mayin xweye kultureke peşta
tir bilne. Ji ber ve yeke nave Torin di nav kurdan de 
dest pe kir ji bo beg li kesen kibar, ji bo serkaren eşi
ran 11 malbaten esilzade hatebi kar anin. W ek misal 
Torina Mala Kosa, Torina Mala Şero. Torina Kaska, 
Torina Beyri ... Peyva Torin ji bo nasandina malbaten 
begzade hatiye bi kar anin." 

Her Dagın 

Gölgesi Deniz'e 

Dö,er 
EvrimAlakış 

İletişim Yayınlan 

Evrim Alataş, otobiyog-
L---'ıı....;:aıı~_,..---ı ratık anlatı/romanında 

j 60'lan, 70'leri, Nurhak'ı, 
·ı \ 12 Eylül'u 'hem Alevi hem 

de Kürt' bir sosyolojik ger-
L!..:~.:....:._ _____ _, çegin hafızasından yeniden 

damıtarak hatırlatıyor: ~G\urıhuriyeı, ~. mesailan 
ve yusalanyia bedene oıumıayu çalışan. yer yer beline ııu
rulan penslerle damlan. yer yer gmişlemeyte dikişleri paı 
layon w gömlek gibiydi. Kliytü.lük tfendiLiJcıen sayılıyordu 
yu. Colpwır'ın. yuni bmm. kiJyan efendileri gundUz okazan. 
peşinde dağda bayırda dolaşıp. akşam eve ~· 
damlam nöbetçi dikip de cem tutma arasında w yerde. bu 
bayak go~ hangi dikişine denk~ hesaplıyor
du.. HemAlevi hem Kürt olunca. diJciş zor tuıuyordu. " 

Onca acıya ragmen, kendisine gülebilen, acıla
nndan mizab çıkarabilmiş bir halkın kendisine giy
dirilmiş gömlekle serüvenidir bu kitap. 
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?2 TlroJ 

s<hyutl.aııa 
nni,ıi (wcne) 

Ci he çün ü 

Nu\<:J...i 
mı: nın 

._<•ka tckcra 
biııt<! ya dı.:ına 

Kc" anı agır. 
hcvirdikc 
mın.! bazir 
(tiştonck) 

Ne "enö 
Gıvi 

Tcbkı, 

xwt:rist 

Ewıırc:, beker. 
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Romandan öyküye, şiirden denemeye, tarihten güncel e, ... 

bilimden felsefeye, çocuktan ilk gençliğe tarihin birikimini 
bugüne taş1yan ve güneeli yakalayan kitaplar ... 

TÜRLERiN KÖKENi (Charles Darwin), KEYNES'E KARŞI MARX (John 
Eaton), BiR KÜRDÜN AKP OKUMALARI (Şeyhmus Diken), ADRESSiZ 
MEKTUPLAR (N. G. Çernışevsky), ADI DUMAN (Ömer Polat ), 
TÜRKÜLERDE GEZER ADLARI (Metin Demirta ş) 
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