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LI DU XEWNEKE 
ARJEN ARt 

Ji ku ye?'. 
'Liklıye?', 

'Di~E ka?· 

ne bi 

------

Cihan tev seranser welate me bi 
(Cegerxwin) 

Ke nexwest dinya welateki yeker, kulnk kuli1k 
rengin, li şüv ü beyaren li ser zemine ta ta li gel hev, 
her reng bi rengfniya xwe re li hev; mirovahi malba
teke wekhev, fereziman ü fereçand be? 

Peyrewen ve xewne weki ku duh, iro jf hene; ü 
ew, fro ji wekf duh kedkaren ku ji keda wan pe ve 
tiştekf wan e din ninin in. 

Wekf her doze, 'Bekoyen' xemexwaz en li diji 
xewna gewre; biratiya gelan, yekitf ü hevkariya kar
ker ü kedkaren dinyaye ü sazkirina pergala şewrewi 
{sosyalist) hebün; ew di seri de welaten kedxür ü 
sermayedar, welaten ku bi şere yekemfn ü rluyemin 
en cihane re dinya di nava xwe de par kirin bün. 

Di qirne 21'emin de hinekf 'terbüyr bixuye ji 
çavbirçitiya sermayeya gerdüni, didome; ü ew heta 
ku xwediye kargehan be, li gel ked ı1 xwedana kar
keran, bi zedekarkirine ü arişederxistina di navbera 
gel ü qewm ü dewletan de de xwe xişn bike, paş 
stôye xwe de stür bike. 

Dewleten sermayedar. dewlemend ü peşketf be
rü demokratiyeteke eyan bisürikin ji, ew yek weki 
devşerinkirina karkeran, pariyeki 'sikutkirina' ku di
xin deve çfna karkeran e. 

Le wisa dixuye ku çina karker jf ji bir-
doz ü daxwaza serdestiya proleterya. 
bi taybet li Tirkiyeye ü li welaten 
Ewropa ji ber pariyen devşirinker 
en ji deste sermayadariye, her ku 
diçe ji rexistana xwe ya ku ar
manc bidestxistina desthelete 
ye, dür dikeve ... 

Hişmendiya hevbeş. bir ü 
baweriyen çfni-civaki di ve 
serdema ku bi nave 'serdama 
ragihandine' te bi nav kirin de, 
weki her tişte di nava xwe ve
guheriner, pediviya we jf bi 
guhertine, xwe di ber çavan re 

derbaskirine, xwenüjenkirin ü xwe-ji-nü-ve-sazkirine 
hey e. 

Digel tekoşina şayfni pesne, heza karkeren 
tekele- bi qasi ku gelek helen civaki pişt ü piştgiri 

dane ji- çi na karker a Tirkiyeye neşe dengeki hevbeş 
peyda bike, nekari divna hikumete bifirkine, mafen 
xwe yen rewa bistine ... 

Ev rewş, hive neve, ve gotina peşiyen kurdan bi 
bfra min dixine: Mih bi linge xwe, bizin bi linge 
xwe ... 

Bi ve babete ve giredayi kurdan peyveke din ji 
gotine, 'Miya ku ji kerf veqete, gur dixwe'f 

Cur, bi destür ii 'azadi'ya vekirina sendikayen 
nezf xwe {yani nezi destbilate) weki Tirkiyeye li çar 
nikare dinyaye heza karker ii kedkaran parçe kiriye. 

Ji bela din ve, rexİstinen ku xwe weki peşengen 
çina karker dibinin ü bi wi çavf li xwe dimeyzenin; 
pişti Darbeya Laşkeri ya 12'e Rezbere nekarin pişta 
xwe rast bikin ii 'bere xwe ye nivçemayr bibin seri. 

W eJateki mina Tirkiyeye, ku di nava sfnoren xwe 
de gelek qewman vedihewfne, ü li gel pirsgireken 
xwe yen civaki ı1 abori, 80 sal e pirsgireka kurd ji di 
nava xwe de vedihewfne ü dimeyene; di van rojen 

ku çend roj mane ji cejna karkeren cihane I' e 
Culane re; gelo de karibe bi handaneke 

civaki, çarenüsa çina karker ı1 her wiha 
pirsgireka sereke, pirsa kurd çareser 

bike? 
Hevf ew e, ku li ser erdnigariya 

Tirkiyeye rojen ku mizgfniya da
hatüyeke ronak didin; 2l'e Adare 
ı1 I'e Gulane bibin rojen mizgi'n
ragihfner bo xelk ü qewm ı1 kar
ker ü gundiyen li ser ve axe ... 

Bi van hestan ez dibejim, l'e 
Culane li gel ü kedkaren Tirki
yeye pfroz bel 
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SENNUR SEZER 

EıırimAlaıGŞ'ın anısına saygıyi<ı .•• 

Oltım kalleştir. Bir anlatıya bir Olünün sesiyle~- marit g&b& lcendimden geçm&şim" cümleleriyle anlattın-
lamak ise belki yqamın da kallqligini vurgulamak yor. Bu böltım şiddetin (özellikle kadına karşı şidde-
içindir. Evrim Alatq ikinci kitabı Her ~n. Golgesi tin) bir haz ö~i olarak algılanışına bir OnsOz gibi de 
Den.iz'e Düşer' e, "Olayam .. böltımünde bir can çelriş- okunabilir. Yazann karamizah diye yonımlanabilecek 
meyle başlıyor. Bedenle ruhun birbiriyle dalatını an- anlatımıDa ornek diye de. Evrim Alatq bu tür uzak 
]atarak olomtl mt1 yqam.ı mı kt1Ç1lm8tlyor yazar? Bu göndermeleri bence sık sık kullanıyor. Köy yaşamının, 
soru aniatı boyunca okurun yakaaını bırakmayacaktır. köy çocuk:larının oyunlarının hatta günlük deyimierin 

EvrimAlatq. daga giden bir grup inaanın oldtlrtl- pislikle iç içe oluşunun Y ~yurt işkencelerini batır-
ltlştlntl ve akan kanı, ölenlerden biri olan anlatıcıya latması gibi. (Bu anımaatma bazı okurlara ters gelebi-
.. ar~ belcami bozuldu. Kuhk 1con.ı birycın.ardoğ lir, ama Evrim, anlattıklanyla. biz bu &şken.ceJm oyun 
lcwı gibi ~ olU olm. Kan.m ftşkırışım izleJi.p. homn. olarak ıalimliyiı. bizim kmdim&zi ~da-
n.mde okıupn.u aeçmeye çalışlrlcen.. zikre dunn.uş bir ha çok aşagılayoma.ısımz bm diyor. belki de.) 
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Devrim dö•ö ve 'bölünme mutlulup' 

Her DGk'n (;(Jlgesi Dmiz'e Daşer, bir bölge belgese

li. Malatya' nın bir köyünün devrim inanemın incecik 

bir hüziln. kalın bir gerçekçilik ve buruk bir alayla 

anlatılışı. Evrim Alatat' m bu romanı gereken ilgiyi 

gördü mü, gerekli eleftiriyi aldı mı sorusu, filmi için 

kendi yaıdıklannı hatırlatabilir daha dogrusu kendi 

andıgı bir Kürt atasözünü: ~Kapının onıınckki ot acı

dır. " (Bu arada İletişim Yayınları'mn yazarlanmn ko

layca eleştirilmelerine yol açacak redaksiyonlan yap

madıgııu. Demokrat Parti ve Adalet Parti kanştırıl

maama müdahale etmedigiDin altı m çizelim) 

Ala taş, senaıyosunu yazdıgı Min Diı ' in nasıl karşı 

landığını şöyle yazmıttı: "Bir yerde başka tepkiler. obar 

yerde başka. Ne lsa ne Musa dedi/cleri bu olsa prelc. l1ri 
halk 11e tamamen kopmuş &k& dil. Gir bakalım araya., ne

reye buyur edüeceksin. Iyi bir şey mi yo.pnn. leMa bir şey 

mi? Sahi sm bunu niye yaptın?" 

Her Dağın (;(Jlgesi Deniz 'e Daşer ·den siyasal gruplar 

almmadı neyse ki. Küçük farklarla siyasal fraksiyon

lann aynı köyde oluşmasımn dramatik sonları/so 

nuçlan da var bu kitapta. Küçucük bir bölgede küçük 

renk farkianna bölünmeben neredeyse mutludur 

insanlanmız. Devrim dUşünün batladığı muhalif du

ruş ve yoksulluk, yoksulluk. yoksulluk. Romandan 

akıldan silinmeyen aynntılar hala bence köyde reka

bet içindeki "Sıalincilerve Maocular'' , devrim şehitle

ri için bir arada yaptıklan tö-

renler, dantelifler gibi siyasal 

Min Difle ilgili anlattıldan dtışt1n11lt1nce: 

"Tabii yu Diyorbakır olunca 11e kentin ıama bir bi

çimde politik tercihli olunca, ilginç sahneler de yaşandı. 

Kimi gOç mahallelerinde yapıJan çekiınlen:ie çekim elribi 

taşlandı, araçlar yrıkılmaya çalı.şıldı falan. ÇaMa fosıl

n gazetesi yo.nlı.ş enformasyon ~~ennişn. Mahallell, ekibin 

'dışandan' olduğunu samyordu. Sonrcı bir gün Mira.zlo 

Ozel arabaya. binmiş seıe gidiyoruz, ariradan bir arcıba 

kaaı! Ramazan ayı, dolmuşçular sap çekip ~bi maba

rek aydır. boşllelin polisi. aranızda halledin' diyorlar. 

Arabadan çelimsiz. genç. kısa boylu bir adam ile kuca

ğında bebegi bulunan genç 11e başiirtala bir kadın iniyor. 

Adam, 'Beni takip edin, sanayide ustalanm ~r. ne ıa
ran ııarsa tamir etsinler' diyor. Peşpeşe sanayiye gi.diyo

ruz. Arcıbayı tamir olmuş halde ertesi gün almak azm 
anlaşıyoruz. 

Ertesi gan sanayideyi:. Her şey tamam ama arcıba
mn biryeri tamir edilmemiş. Ustalarcı ~böyle konuş

mamiŞtık' diyoruz. Adamlar da 'Biz, bize stJ.rleneni yap

nk' diyorlar. 'Peki, çaıpan adamı nasıl bulacoğız. böyle 
olmaz· diyoruz. Usta. hemen yakındaki asbliyeyi işareı 

ederek 'ŞurAda. JITEM'de çalışıyor' diyor. 'Hey ahaU, p
TEM denen bir şey ııar, onun cinayetlerini filme çmyo
ruz' diye debelenirlcen. hoop JITEM kaıyumzdo. " 

Bu. kurgu olamayacak bir gerçektir. Bir senaryo

cunun dtıştınemeyec~ bir gerçek. Bizim gerçegimiz. 

Evrim Alatat şiddetin coVcıfyasmdan bir belgeael 
sunuyor bize. Bir dengb~j akıcılıgıyla. Anlatısının va-

racagı sonu öncedensöyleye

ı ' ' ' 1 • ' 1 \ 
\ 1 ' i ' ' ' ' ·. ', r . 1 ~ , . , 1 

kitap okuyan genç kızlar. 

"uzun ,.araya," geregine ina

nan ya,War ... İnanç aynmına 

siyasal ayrımın katılıfı. 1980 

darbesinden sonra siyasal ki
taplann yerini her şeye bir 

dantel "kılıf örme" salgınının 

ller dası n ()l~lsc~i 
Dcniz·c liii ,~cr 

rek gelenebel yolu deniyor. 

Anlatısı bilene büene bir bı

çak gibi derine i4liyor. 

Bu yazıkotU bir rastlan

tıyla Evrim Alatq'm ölü

m11yle çakıttı. Oysa Hu lJapl 
Golgesi Dmiı'e Düşer'deki 

gerçeklgerçeküstU kes~me

lerini, .Kart mua1lann.ın an-
alışı. 

Derine i'leyen latıya etkilerini, Ktırt miza-

bıçak gibi... hınınözelliklerini,yobullu-

Her Dağın (;(Jlgesi Deniz 'e gun şiddete etkisini ve Ka-
Düşer, birböltimü Teslim Tö- .... ..-,.._._ __ llliııl dimMalatya'nınhalklarmo-

re 'den dinlenmif 1960 ve zaiginin yaşama yansıyan ya-

1970'ler. bir bölümü ı 980 ~~!!!"111!!111.-ı .. ll!!l~~ ... ~~pl--111( nını tartı,mak isterdim 

sonrası yaşanan çocuklugun onunla. Bu sorulan kimse 

masallan. Bu anlatılanlann '~~~ onun gibi yanıtlayamaıdı. 

yaşananiann degişik algılanı- --- Bundan sonra yapılması ge-

fl, gerçeküstU. masal. hatta reken belki de bu kitabın 

kurgu sayılması dogal. Ama odagında yakın tarihimizi bir 

Evrim Alatat'm son yaıısmda daha irdelemektir. 
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* FOTOGRAFLAR. • • 

EVRI~1. ALATAŞ --~ - ---- _ __:_ __________ _ 
Fotograf çekerim fakat fotoğraf sanan üzerine çok şey 

söylcyemem. "Fotografçıyun- da diyemem. Gazeteciliğe 

fazla acarlandıgun zamanlarda tam teçhizat bir makine 

edinrniştiın. O sıra fark ettim, objektif denilen meret illa ki 

çaresizlige kilitleniyor. Zamanla, heveslenip de kenara bi

riktirdigim karele re baktım. Gülerken bile sıziamyordu ka

relerdekilcr. İşte bundan, fotoğrafın sanan ile ilgilenen 

kısmın. bu meseleye bir yanıt verip vermediğini meraka 

durdum. Merakımı gidcrmh~ değilim. Zaten bu yazıyı yaz

mama sebep de bu değil. Derdi m fotoğraflarla. 

Varlıgıru bildiğun bir çocukluk fotografınun peşine 

düştüm .. . Hesabrm. "Kendimi hanrlarnaclığım birzaruaru

ırun görüntiısü" cümlesinde gizli. Elimdeki sınırlı çocukluk 

fotograflanmın tümünün çekiliş anını hatırlıyonrm. Yani 

demem o ki. ~öyle döıt ya~ındayken nasıl bir cisimdim. pek 

merak ediyorum. Elimde bir oyuncak bebekle. bir duvar 

dibinde, saçı m başrm dağınık haldeyken, siyah-beyaz filme 

dü~müş sarurrm en eski kare. Bu 

fotografııı izini sürerken, bambaş · 

ka bir fotograf çı ku karşıma. Bu ya

şrma kadar sadece "kendisini ağaca 

astı" diye bildigim halam! .. O güne 
kadar karanlıkta dalda sallanan bir 

kadındı benim için. Siyah- beyaz 

karede, boynunda siyah büyük 

boncuklu kolyesi, yapılı saçları ve 
desenli elbiseı;i ile sandalyeye otu

rup poz veren. güzel bir kadın ... İlk 

defa o gün hisscttım, onun .karan
lık bir hikaye içerisinde yer alan. 

belli belirsiz bir kahraman değil de. cismiyle bir kadın ol

dugunu ... 

Şimdi diyorsunuz ki. ''neyi anlatmaya çalışıyorsun?" 

Haklısın ıl. ... Herkesin kendi çocuklugu. çocuklugundaki 

fotoğraflan aynı degerdedir. Benimkini bir yazıya konu ya 
pacak olan ne ki? Mesele benim ya da sizin çocuklugunuı

daki fotoğraflar değil . Mesele, bir çocukluk anının peşine 

düşerken ben. fotograflara yüklenip, zaman tünelinden 
~sobe" kıvamında geçişler yapacagıım zannederken, kimi 

albümlerin çöplüklerde sobelenmesi. .. Neymiş çöplük1e 

sobelenen? Bir askerin albümü ... Albüm dediysem. asker 
arkadaşlarla içtiına sonrasında çekilmiş orta şekerli fotog

raflann bir aradalıgı değil. 

Düşüniın. çocuklar çöp topluyor ... Ki. kimi zaman o 

çöpler patlıyor da çocukların uzuvlan kopuyor. O uzuvsUl. 

çocuklar, bir insan haklan incelemesi kapsamında. m ayın-

ları anlatan albumde fotogı-af olarak, hacaksız hacaksız çı 

kıyor karşımııa. Bu seferki çocukların ayagı patiarnıyar 

ama ... Çocuklar Adana'dayine çöpleri kanştı rı rken bir al 

büm buluyorlar da ödleri patlıyor. Aibümde parçalanmış 

cest:tler ... Diger sayfaya geçiyorsun, ailece, pek mesut ve

rilmi~ bir başka poz. O mesut bakan kişilerin arasından, 

hangisirlin bu albümün sahibi oldugunu ktstirmeye çalışı 

yorsun. Müml"lin mü kestirmek? Bir insanın tebes,~üınü 

nUn kalitesinden ve samimiyetinden. eline kama alıp da 

!...-ula k kesecegini tcı;pit etmekmümkün mü? 

Fotogı-aflar vardır ... İnsanlık tarihinin milatlarıdırlar. 
Vietnam'da kafasına kurşun sıkılan adamın iki karedeki 

görüntüsü ... Kurşun girmeden önce, ve girerken .. . Hiroşi

ma'da çırılçıplak koşuşturan küçük kız yıllar sonra pşlı bir 

kadın haliyle karşımıza çıl."tlğında, en azından ben, sırtını

da çınlçıplak şaklamış kamçılann yarasının hafiflemesini 

hisset1im. Tonınu yaşında olsam da. donup kalmıştı o l..il
çtık kız o karede. Büyümüş ve yaş

lan.m:ış kadını görmek. emini ın bir 

nebze de olsa, hafitletmiştir sizi de. 

Ve Afrika'da aç bir akbabarun 

on metre ötesinde. yere çömelmiş, 

gözleri kara kara büyümüş bir ço

cuk. Çocuk öyle bir bedende ki, ak
baba ondan büyük. Dek.lanşöre 

basnuş fotografçı, o an orada don

muş . . . Biryıl sonra intihar ettigin

de fotografçı. geride neden intihar 

ettiği sorusundan çok. o akbaba

nın. o çocuguyiJip )Cmedi&ri soru 
sunu bırakmıştı. Ve intihan ile bütünleşnuşti herkesin ka

fasında bu soru. ~Demek ki ... " ile başlayan. dibi görunmez 

derin ve sevimsiz bir eümle kalmıştı geriye. Aç bir cümle ... 

Aklıaba kadar aç . .. 

Işte şimdi. bir çöplük'te sobelenmiş alhumu görünce, 

aklıabanın on metre ötesindeki çocuk gibi bakan kardeşle

rimin dagılmış yüzünü mühürlüyorum yüzüme. 

Siz kardeşlerim. dagılınış yüıtini.llU gördükçe. ailece 

çekilmiş karelerde tebessüm edenlenn yüzlerini ol.;uyorum 

bir hiyeroglifi okur gibi ... İnsanlığın tarihi kadar eski. ka

nın tarihini. .. 

Saçlan yolunmuş kız kardeşlerim. Saçınııı toprak ör · 

son .. Kaybolmuş yüzünüzü bize taşıyan çocuklar duacın11. 

olsun. 

Sahi, kaç fotografınız oldu bir köy duvannın dibinde. 

elinizde bebekle? 

6 TirOJ 
• IZ Nisan 'de.. yitirdigirniz EvrimAlata~·ın Tiroj'unZI. sayısmda yayınlanarı ya:nsı .... 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



NEWROl'lardan 

fsosyolojik' hatıriamalar 

DtLBER Kö ÇEROCL U (TEATRA jiYANA NO ) 
~---------- ~--------------

Newroz ... Şimdi uzun ve teorik cümlelerle yerini. 

önemini ve değerini anlatabiliyorken. çocukken sadece 

ilginç duygularla ve anılarla yılda bir kutladığımız bir 

şenlikti ... Kendimi bildim hileli Newroz'a her yıl ailece 

gitmişizdir. Çocuktuk ama Newroz ile ilgili çok net bir 

psikoloji çoktan oturmuştu kafamızda. Bayrama iki-üç 

gün kala. her zaman yaptıgımız gibi. anne-baba-akraba 

arasındaki konuşmalara kulak kabarttığımız o günlerde 

tesadüfen Newroz ile ilgili konuşmalara kulak misafiri 

oluruz. Günü artık bellidir ya. yeter o bize. Yer ve saat 

nasıl olsa bizim için önemli degildir. "diye düşünmek

ten kendimizi alamazdık tabii ki. 

Sonra beklerdim o günü. Bir gün öncesinden an

nem çeyizlik sandığından rengarenk poşular çıkartırdı. 

Neler takılacak. neler giyilecek hazırlanırdı, hatta bir 

provası da alınırdı mümkünse. Ve ertesi sabah .. . Kal.kar 
kalkmaz kahvaltı yapıp hemen hazırlanmaya koyulur

duk. Acele etmeliydik, çünkü o dönemler kaldıgımız şe 

birde Newroz kapalı ve dar yerlerde ancak kurlanabilir

di ve gelen kişi sayısı salonun alabileceği kişi sayısının 

çok çok üzenndeydi ve dolayısıyla girerneme ihtimali

miz yüksekti. Ne yedigim.izi bilmediğimiz bir telaşla. ne 

giyeceğimizi iyi bildiğimiz bir özenle. tabiri caizse cici

lecimizi giymeye koyulurduk. Genelde. annem ortalığa 

çeki duzen verirken babam beni hazırlardı. Ve tabii ki 

- her bayram olmasa da- sıkça kullanmadtgınıız fotoğ-

raf makinemiz yerinden çıkarılır, süslenmiş bir şekilde 

koltuğa itinayla oturur. zafer işareti yaparak bir fotoğra 

fım çekilirdi. Böylece hemen her Kürt kızının sahip ol 

dugu bir fotoğrafı arşivıme koymuş olurdum. Daha son

ra evden çıkmadan önceaynayason kez yakın çekim bir 

bakış atar. evimize yakın geçen ve bizim gibi giyinme

yenierin şaşkın. ilginç ve yersiz bakışlanyla dolu olan 

minibüse binerdik Salona yaklaştıkça coşkumuz artar

dı. oraya dogru yolda yürüyenleri gördükçe ve bulundu

ğumuz minibüsteki renkler çoğaldıkça ... Annem ve ba

bamın vücutlarına. yüzlerine ve gö7lerine yansıyan bu 

coşkuyu görmemek ve bundan etkilenmernek mümkün 

değildi benim i çın. Anlamını çözemedigim bir coşkuy

la karşı karşıya kahyordum. Herkesin katıla katıla gül

dügü bir espriye anlamadan gülme k gibi bir şeydi içim

deki bu coşku. 

Bir acayip iş! 

Gün boyunca. her hissettiğim duygu çocukça sorgu

lamalar yaratırdı bende ve durumu kendirnce analiz 

edip yorumlamaya çalışırdım. Şöyle ki: Newroz bir eg

lence, burası tamam! Ama nasıl bir eğlence? Dügünde

ki gibi şarkılarvar ama düğün değil. zira ortada bir gelin 

yok! Babamın dedigine göre her bayramdan daha 

önemli ama herkes kutlamaz. O zaman bu bize özel bir 

bayram. Peki Newroz'u kutlarnak normal bir şey mi? 

TİrOJ 7 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Normal degilse niye kutluyoru1? Kormalse niye o kadar 
polis var her ıaınan ve neden bize ka.rşı bu kadar sert ve 
sinirliler? Acaba bu bayram sadece bize özel bir şey ol
dugu için kıskanıyorlarda ondan mı bu ı:;inir? Ve bunun 
gibi şeyler ... Kafam bazen çok karışıyordu. Ortada ters 
giden bir şeyler vardı. Biz bu kadar sevinçliyken başka 

ları neden bu kadar gergindi, anlaınıyordum. Kapıda 
yapılan a.ramada sinir ve şiddet hakimken içeri girince 
olağanüstü bir ı;evinç ve coşku va.rdı. Ortada ters giden 
bir şeylerin olduğu açıktı. Ama her şeye rağmen o gün o 
ka. dar güzel geçerdi ki. eve gelinceye kadar yorgunluğu
mu hissedcmezdim. Tek kötü geçen şey; iyi Kürtçe bil 
ınedigim için orada diniediğim şarkılara eşlik edeme 
miş olm.aktı. Onun için eve gelince tabiri caizse o gazla 
orada söylenen şarkılan babama sora.rdım. Sonra evde
ki kasetlerden onlan bulup dinlemeye koyulurdum ez

berlemek adına. Böylece gelecek sene için Newroz ça
lışmaları. daha keyifli ve bilinçli bir bayram geçirmek 

maksadıyla başlardı. 

'Memleket' ile 'şehir' arasında .. . 

Büyüdükçe tabii ki farklılaştı içimdeki Newroz'un 

yeri . Siyasetle bütünleşmiş çok ciddi bir pratiğimolma

masına ragmen sosyal hayatımızın getirdiği sonuçlann 
ve içimizde oluşan duygu ve düşüncelerin de etkisiyle 
yükselmeye başlamışt1 mücadele ruhum. Bunu en çok 
etkileyen elbette ki göç etmek ıorunda kalmış bir aile
nin çocuğu olmaktı. Bir türlü ayak uyduramadıgım bir 

8 TtroJ 

sistem içerisinde okula gidiyor. eve geliyor. oyun oynu

yordum. Her yaz mutlaka memlekete gidiyorduk. İki 
farklı yaşam, iki f:ı.rklı sistem ve anlayış ıçerisinde sü · 

rüp gidiyordu hayatım. Dogrusu bu iki yaşam da bana 
çekici gelmiyordu. Bölgede yaşamak zor geliyordu. Top
lumsal baskı çok fazlaydı. Büttin arkadaşlanm okullar
dan alınıp çok erken yaşlarda hiç sevmed i kle ri insan

larla evlendiriliyorlardı. Kadınlar hayatın çok gerisinde 
bırakılmaya mahkUm görünüyorlardı. Ve ben istediğim 
gibi giyinemiyor, gezemiyor. konuşamıyordum . Aynca 
arkadaşlarım arasında hep bir şehirliydim. Tam orada
kilerle arkadaşlıgımı oturttum derken ol...-ul için geri dö

nüyorduk ve her yazın başı tüm havadislerin gerisinde 
kalan bir ilişkiyi tekrar canlandırma peşine duşüyor 

d um. Göç ettiğimiz o büyükşehirde ise kendimi bulamı
yordum. İlişkiler pamuk ipliğine bağlı birer vakit geçir
me aracı olarak 1...-ullanılıyordu. Memleketteki gibi öz
gürce oynayamıyordum, 7jra ne oynayacak yer vardı. ne 
de annemin bizi rahatça sokağa salabilecek kadar güve

ni vardı şehre. 
Bu iki nokta arasında yalnızlaştınlırken. ikisini kıs 

men bir arada hulahildiğimiz tek zaman .Ne~Toz. tekyer 
Newroz alanıydı anık. Şehirdeykcn kendimi hulabildi
gim tek gün Ne~Toı'du. Bir gün içerisinde uzun bir yol
culuk yapmadan memlekette olmak çok güıel bir duy
guyd u benim için. N asıl olsa artı k daha çok eşlik edebi
liyordum söylenen şarkılara. Ve daha çok farkındaydım 
olan bitenin. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Anneler ve Newroz sosyolojisi 

Annem iyin Newroz'un çok daha anlamlı, önemli 
bir şey oldugunu çok sonralan fark ettim. Küçü.kken 
Newroz'a gittiğimizde annem olur olmadık herkesle 
muhahhete girip uzun sohbetler ettiğinde çok sinir olu
yordum. Ama şimdi biliyorum. Annemin göçle birlil1:e 
çok daha fazla etkilendiğini. bu olumsuz duyguyu ancak 
o güniçerisinde yaptığı o sohbetlerle üzerinden atabil
diğini görebiliyorum. Biz çocuklar okulla. edindiğimiz 
diğer arkadaşlanmızla bir nebze de olsa alışabümiştik 
şehre. Babalarımız memleketlllerinin yogunea gittiği 
kahvehandere giderek deşarj olabiliyordu istedikle
rinde. Ama anneleri miz, evin içinde anlamadıklan bir 
dille yayın yapan televizyonlan seyrederek, en iyi ihti
maUe onları içlerine almayı kabul eden komşulannın 
kendilerini bir türlü veremedikleri sohbetleriyle vakit 
geçiriyorlardı. Onun içindir ki. göç etmek zorunda ka
lan kadınlarcadaha bir önemlıydi Newroz. Farklı şehir
lerden olmak önemli değildi elbet. Orada herkes ayı 
memlekettendi ve ayru kadeıi paylaşmışlardJ. E. bu ka
dar ortak nok.udayken de, sohbet etmemek tabii ki ola
naksızdı. Çünkü onlar hem Kürt. hem kadın. hem göç 
etmiş. hem de yurtseverlerdi. Ve böylece çogu zaman 
Newroı'dayken annezni şarkılarla değil yaptığı sohbet
lerle heyecanlanırken bulabiliyordum. Gün geçtikçe 
biraz daha iyi çözümleyebildiğim l'{ewroz, şimdi benim 
için; her gün içinde olmamız gereken müeadelemizi bir 
bayram havasında rengarenk kutladığırnıı. bir kadın gü
nüdür. 

Newroz'a gittiği md e eski günlerimi aklımagebrme
den edemem. Yeşil -san-kırmızı poşularla, örgülü ip
lerle süslenmiş küçUk kızlan görünce çok duygulanı
nm. Belki onların böyle çektirdikleri bir fotoğrafı yok
tur deyip, fotografl.annı çekerim ve benimkilerinin ya
mna koyanm. Ve şöyle bir baktığımda aniarım ki, :'-lew
roı'un vazgeçilmezleri kadınlar ve çoculdardır. O güne 
bütün naillikleri ve saflıklanyla onlar renk katarlar. 
Çocuklar ... Akıllarından kim bilir neler geçiyordur. 

Ve yine kadınlar ... Bir birleriyle göz göıe gelirierken 
yüzlerindeki küçük bir tebessüm kim bilir hangi dü
şüncelere ve paylaşımiara vesile oluyordur. Buyük bir 
güç ve inançla slogan atarken neyi düşüntıyorlardır? 
Hangi slogam devlete, hangi sloganı babasına , kocası
na, abisine karşı atıyordur acaba? Pullu ve renkli elbi
selerle geldikleri alanlarda olmasalardı nasıl geçerdi 
Newroz? Açıkçası düşünemiyorum bile. \fümkünmüş 
gibi gelmiyor bana onlarsız geçen bir bayram. Son ola
rak hatırlatnıakta fayda var: her yıl , bir öncekinden da
ha bilinçli bir birey olarak katılmayı amaç edindigim 
l'.ev.Toz alanlanndaki kadınlaria, annemle birlikte soh
bet ediyoruz artık. 
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Beşekji diroka weşengeriya 

kurden Kafkasyaye 

Dawiya salen 20'i. dewleta Bolşevik ji nave parti u 
hikumete hernama rakirina nexwendewariye li nava 
gel beyan kir. Hemu dezgehen rewşenb'iri, perwerde
hi ü partiye liserenseri Sovyete, bi çelengi li ser bici
hanina ve hername xwe giro kirin. Daxwaz ii biryar ew 
bU ku hemii bineliyen dewleta pir-etnik ü pir-gel 
divet di demeke kurt de ew bernema pek bianiyana. 
Zütireke destaninen peşin di ve bergehe de geleki 
berbiçav hün. Li gelek cihan ev hername di nava du
se salan de pek anin. Le hele, di nava gelek komen 
etniki u gelan de li ser riya pekanina ve bangawaıiye 
astengiyen mezin hebün. 

Astengiya peşin fı ya giring ku li her rewşenbiran 
sekinihii, tunebiina alfaheya nu bii ji bo zimane gelen 
S'ihiryaye, Koroaren Rojbilata Navin il Kafkasyaye. 
Gelen ku be alfabe mahün, sedema we mirov dikare 
hi ser du -se xalan ve eşkere h ike. 

Ya peşin: gel hehUn ku beri dewleta nu çe hibe, 
xwendin ii nivisandina wan li ser tip en ere hi bii n, w e
ki azeri, tacik, qazax, ozbek, kirgiz, turkmen fı yen 
mayin il ew tip di çarçova dewleta nii ye Sosyalistiye 
de, li go ri ditina hikumete dest nedida wan. 

Ya didu; gelen kevn ii mezin hebün, ku alfabeya 
wan li ser zimane de bi kok tunebüye, weki kurd, asii
ri u yen mayin. 

Ya siseyan; etnik grüben biçiik hehUn yen ku ke
rnilandina xwe ya gellifine u netewehune hej negirti
hiin fı pere ji hejmara wan pir kem bü. Di reza van 
etnik grühan da htmli hineciyen Sihiryaye ii yen j i ha
kure Sihiryaye bün. Li ser direjahiya keviya Okyanu
sa Spi, heta bigiheje rojbileta welet ango Alaska ü 
Kamçatkaye. 

Ji ho van gelan, li ser erke zanyariye, li paytexta 
Azerbeycan, Bakuye komisyonek ji zimanıanan hati
bü avakirin fı zanyar li ser tlpen latıni dixebitin ku je 
bingeha nü arnade bikin. 

Li se welaten Kafkasyaye alfaheya kurdi 

Di sala 1928'an de, li ser bingeha tipen latini, li 
gori fonetika zimane kurdi, hi dilxwaıiya rewşebiren 
kurd ü saziyen ronakbiriye u perwerdebiye yen her se 
ko ma ren Ka:fkasyaye (Ermenistan, Gurcistan ü Azer-

10 TİfOJ 

beycan) ji bo weşangerl ü perwerdehiya bi zimane 
kurdi, alfaheya nu hate pejirandin. 

Bi avakirina alfaheya kurdi re astengiya giring ya li 
her gulvedana çand ü perwerdahiya kurdi rahfı. Ü he 
ma ji ve sal e despekiri. biryaren bingehin ji aliye ser
kirdayetiyen her se koroaren Piştkafkasyaye hatin 
girtin. Xwendin di dibistanen gunden kurdan de di ve 
li ser zimane kurdi büya. Biryaren partiye ii dewlete 
yen giring, we bi kurdi ji bihatana belavkirin. Rew
şenbir we edi herhemen xwe li ser zimane zikmaki 
hiweşanda. Qefleyeke biçiik ji rewşenbin!n kurdan. 
bi alikariya rewşenbiren ermeni fı asüriyen kurdzi
man, dest bi amadekirina pirtiiken kurdi kirin. 

Sala 1930'yi de rojnama kurdi "Rya Teze" bej
maren xwe weşand, se-çar pirtiiken derse yen xwe bi 
xwe hinbüne hatin amadekirin. Ev karen bikerhati, le 
be plan ii tertihat mezin, daxwaza dibistanan ii civaka 
kurdi ya nü avakiriter nedikirin. Li dibistanan ma
mostayen zimane kurdi tek fı tük hebiin. Ji bo rakiri
na van kemasiyan, di sala 1930'i de texnikfıma kur
dan ya pedagogiye ya Piştkafkase hate damezirandin. 
Bi biryara partiye serweriya we ocaxa perwerdehiye 
diviya Erebe Şamilov bikira, le ji her nakokiyen siya
si ku li hemberi şexsiyata w1 çebülıiin fı wi bi dadga
han ü berümetkirina neheq gunehhar dikirin, ji 
Texniküma Kurdi ra direktareki nii hate kifşkirin. 

Ji dibistana leşkeriye ya Tiblise. Casime Celile 23 
sali, c'iguhezi Yerevane dikin ji bo reveberi ya Texni
kfıma Kurdan a Mamostatiye. 

Di navb era salen 1 931-41 'e 
de rewşa weşanen b i kurdi 

Casime Celil hej li salen 1928-29, dema hinhfina 
li dibistana leşkeriye ya despeke ku li Bakuye ye, xwe 
weki evindare ziman, huner fı çanda kurdi dahü naski
rin. Pewendiya wi ji dibistana leşkeriye ve, bi rewşen

biren çanda kurdi ya li Ermenistane, bi tayhetı tevi 
İsahak Marogülove xudane avakirina alfabeya kurdi ya 
latini re hebU. wı pirtfıken peşin en bi kurdi li 
Yerevane weşandi, hi dest xistibfı fı xwe hini nivisar fı 
xwendina kurdi kiribu. Heval fı hogiren dora ~i. wi 

weki evindare zirnan ü rewşenblriya kurdi nas dikirin. 
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Li salen 1929- 1930, dema berdewamiya xwendina 

leşkeriye li Tiblise, meyla wi li ser meşa çan da kurdi ya 

nu xurtir bii. 

W e gave Cas i me Celil dest bi ni visara helbestan di

k e. Helbesten wi yen ku bizimane ermeni wergerandi, 

di rojnama leşkeriye "Karmir Zinvor" (Eskere Sor) de 

çap dihiin. Her wiha baldariya serkirdayetiya koroara 

Ermenistane ser wi weki kadroki nfı bişkivi il 

perspektiv ji bo xizmeta çanda kurdi hebı1. Ev bu bin

geh weki wi ciguhezi Yerevane bikin u bigihinin nav 

refa rewşenbiren kurdan ya kemhejmar. 

Salek ruv şunde, pey we ku jiyana Texn1kfuna kur

di edi bi her du nigan sekini u kare perwerdehiye bi 

çalakl meşiya, ji bo xurtkirina weşangeriye fı çapema

niya pirtiiken kurdan, Casime Celil ciguhezi ser kare

ki nu ü berpirsyariyeke giran dikin. Ew li "Haypethi-

PLEHE K~\IKASE 

rate" (Weşanxaneya Ermenistaneya Dewlete) dibe Se

roke Para Weşanen Pirtiiken BiZimane Kurdi. 

Bidestxistinen salen 1930- 1931 'e li bergeha rew

şenbiriye u weşangeriye çi biin? Sala 1930'i 'Rya teze' 

ji 25'e meha adare heta sere sale 4 hejmaren xwe we

şandibu. Kadroyen xwende ku nuçeyen xwe ji gundan 

bişandana ji rojnameye re kem biln. Texn1kfuna kurdi 

xwendekaren xwe yen perwerdebüyi he negihandibü 

kare mamostetiye. Hejmara pirtUken kurdili ser ma

seyan en çapbiiyi, di navbera salen 1929-31. her tene 

bist hiin. Wergeren pirtilken hinbüne ji bo dersen 

kimyaye. fizike, matematike, dinyazanehfıne u yen 

mayin he amade nebu.bün. 

J i bo ku karen weşangeriye rek n pek bimeşe, her-

pirsiyar lazim bü. Casime Celil di sala 1932 'yan de, 

dibe ew berpirsyar ku kare weşengeriya kurdi hilda ser 

mile xwe ü heta sala 1938'an meşand. Di sala 1938'an 

de, bi biryara Moskovaye hernil ocaxen kurda yen rew

şenbiriye hatin girtin. Hem Tex:n1kfuna Kurdna Peda

gogiye, hem rojnama 'Riya Teze' u hem ji redaksiyana 

weşanen kurdi. 

Her wiha, di sala 1938'an de, alfabeya kurdi ya ser 

tipen latini jiyandariya xwe sekinand. Ji sala 1941 'e ve, 

berge ha çan da kurdi li dewsa alfaheya larıni cihe xwe di

de alfabeya kirili. 

Karen Casime Celll di navbera salen 

1932- l938 ' an de pirall bun! 

W eki berpirsiyar Casime Celil bi dürbini il hesab

kirina hewcetiya pirtüken siyasi, perwerdeyi il yen 

mayin, diviya plana sala mi amade bikira. Ji wan pir

tilkan re werger, amadekar destnişan bikira, hemu 

destnivisaren pirtilkan diviya bixwenda ü hem ji aliye 

zirnan ı1 hem ji aliye wateyi- siyasi binirxanda. Paşe, 

ew bişanda çapxaneye, pere ji her roj kontrola li ser 

prosesa amadekiri ne bi.ki.ra ku korektil:ra we bikira

na. ji şaşiyen herlan pirtük beqisilr büya.li pey bige

riya da ku di deme de ew pirtUk (bi taybeti pirtüken 

derse) bihatana weşandin ı1 di despeka meha xwen

dine de bigihiştana her deste xwendekaran. 

Casime Celil di kare xwe da hem redaktor bu, hem 

wergere pirtUken derse yen ideolojiye fı bedewetiye 

bU, hem ji xudane pirtüken bedewetiye ü yen derse bii. 

Di navbera demeke kurt de, li ser alfabeya latini 
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mirateke çandi-çapemaniye ya 
kurdi ya bi ni rx hate avakirin. Pir
tüken derse li ser hemfı zanistiye 
ku di dihistanen kurdi de, xwerü 
bizimane dayike bfın. salen dua
roje de edi venegerin iı careke din 
cihe xwe negirtin. Pirtiıken dihis
tanen kurdiyen w an salan i ro biı
ne minaken ronesansa çanda 
kurdi ya hi nirx iı diroka gele 
kurde ronak li Kafkasyaye. We
şanxana Kurdi bi sedan pirtük li 
ser zanistiyen doxtiriye. malhe
bUna gunditiye. Iılosofiye, siya
sete, perwerdehiye iı bedewetiye 
çap kirin. 

Pirtiıken li ser edebiyata kurdi. di rewşenbiriya 
kurdi da cihe xwe ye heja digirin. Edebiyata kurdi li 
Kafkasyaye hi xwe heykeleke bi ronak e. Ew ji roja 
bingehgirtina xwe heta iro jiyandar e. We li hemfı 
heremen edebiyate X\ve bepar nehiştiye. di nava pir
tüken weşandt de gelek roman, serpehati. helbest. 
şanogiri. werger O. yen mayin hene. 

Ji her ku edebiyata niı ji ko ka xwe. ji edebiyata kla
sik hati bü birine, wi qinyata xwe ji du çavkaniya digirt. 
Yek ew zargotina kurdan bU ku bi dewlemendiya zi 
man. huner u huyaren ep ik ü 11rik di nava kurdan de, 
ji zarokan despekiri heta kalen navsere, geleki zengin 
mahfı; yek ji destaninen edebiyaten gelencinar bü. Bi 
taybeti yen ermerıl fı rfısan. Wergeren ji herhemen 
klasik en dinya naskiri, yen rüsan fı ermeniyan, ede
biyata kurdi gihandin meşa gelen Sovyete iı di demeke 
kin de cihe xwe ya heja di nav cerge wan da girt. 

Di salen 30'y1 d e pirtfiken ji bozar okan 

Weşangeriya Sovyete, girin
giyeke mezin dida edehiyata za
rokan. Pirtüken ji bo zarokan bi 

L 1. ICUlGJ 

di ji hişt. Pirtüken zarokan di ve 
pevajoye da, li ser baldariya rew
şanbiran bfı. Casime Celil ji di 
kare xwe de guhdariya taybeti dam 
serveyeke. 

Ji her ku niv1sarvan ıi helbest
vanen kurdan ji bo sewirandina 
niv1sen ji bo zarokan hej peş de 
nehatibün. Casime Celil bi sede
ma ku ev kar ji cib bilive, bi xwe 
dest pe dike nimıineyen heja ji ni
v1skaren ermeni ıi rıisan werdige
rine ser zirnan e kurdi fı diweşine. 

Berhemen helbestvan fı niv1-
sarvane ermerıl ye navdar Hov

hannes Tıimanyan ku heta niha ji di na va zarakan li Er
menistane mane yen heıi hezkiri. bi wergera Casime 
Celll, di salen 30'i de büne pirtfıken geleki hezkiri, wi
sa jt ji bo zaroken kurdl. Reza helbestvan u nivisar
vanen ermeni fı rfısan ku di salen 30'i de. bi pirtfıken 
serbixwe ji bozarokan hatine çapkirine nemezin e. 

W an pirtfıkan em dikarin li ser du biran daheş bi-
kin: 

l.Pirtıiken ji bo zaroken 7 -ll sali. 
2 .Zaroken ku temene wan ji ll h eta 15 sali ne. 
Navrezka pirtüken ji bo biçıikan (bira peşin). yen 

bi wergera Casime Celil çap büne ev in: 
H. Türnanyan "Se fı pişik'' . s.l935; 
H.Tümanyan "Kalke Gabo çewa kurme hevirmiş 

xweyi dike'', 1935: 
H.Tümanyan "Xweyiüxulam", s.l936; 
H.Tumanyan "Nezere merxas", s.l937; 
H.Tümanyan "Axiıya nes", s.l937; 
XinkoAper "Tramve li Rewane", s.l936; 
Xinko Ap er "Mişka pişikera çawa şerkirin". 

s.l937; 
H.Hayrapetyan "Teyr ü tu". 

s. l 936; 
hemfı zimanan bi nigar fı tertiba 
taybet çap dibun. Bi we arınance 
ku ewe ji zarokan ra bihfına pir
tfıken hezkiri ı1 nchatana jihirki
rin. Çapemeniya Ermenistane 
ku hej beri çebfına Sovyete xwe
diye tradisyoneke xurt bfı, li ser 
wi karı salen Sovyete ji bi çelengi 
pirtfiken pir heja ji edebiyata 
gelen temarniya dinyaye werdi
gerandin ser ıimane ermerıl ü 
çap dikirin. Meşa wan a çeleng. 
bandora xwe li ser pirtfiken kur-

Ş bRO VaKbRbN 
Arkadiy Haydar "Hikyat derhe

qa surra seferiye (Derheqa zar-za
roke ü derheqa xebera wi qewin)". 
s.l934. 

IZ TirOJ 

Dtthtqa Hej, .. nada 
IOI.f, ZAt• 

...... --............. _ •••. u , ... 

N averoka çiroken er men ıi 
kurdan en wekh ev 

Gele helbest u serpehatiyen 
H.Tümanyan li ser bingeha nimü
neyen ji zargotina gele ermeniyan 
hatine sewirandin. Bi saya hosteti
ya helf>estvaniye u niv1sarvaniye ya 
mezin. moriken zargotine bin deste 
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wi şewqa dür il cewahire wergirtine. Werger!!n Casime 

Ceill ji H.Tumanyan dergehe peywandiya di navbera 

her du edebiyatan da (ya kurdan iı ya ermeni yan) veki

rin. Di salen dahatuye da ew peywendi bin firehtir il 

xurtir biın. 
Tişte balk:eş. navaroka herhemen H.Tf:ımanyan, 

weki "Xwayi iıxulam", "Nezere merxas", "Axiıya nes·· 

u yen mayin. di nava zargotina kurdan de ji rasti me 

ten. Em bejin. weki Eli Newerek u Nezere Merxas he

ma hema şaxe hev in. Yan "Xwayi ü xulam", te bejibi

ramake we çiroka kurdi ye. gava bire biçtık d içe heyfa 

bire mezin ji axe beinsaf derxe Q bi fen e xwe şerte axe 

diteribine u li hemberi wi bi kar tine. Minakeke din, 

navaroka çiroka "Axirya nes". Ruvi bi delkbazi her sal 

te sisirke ditirsine u çejike wi dixwe. Sisirk bi şewra 

teyre quş nM tlne ser bela xwe u je xilas dibe. 

Gelek merxasen ji nivisaren H.Tiımanyan di nava 

gele ermeniyanda bünel'diyom, biwej. sinonim. Heger 

yek nave tirsonektiye bide ser meriveki din, bese bej e 

"Ew Nezere", yan "Nezere newereke." Li ser peY'ven

diya xirab di navbera du miravan de dibejin "Peywan

diya wan biıye mina peywendiya se u pişike''. Ü l:ıwd. 
Xinko Aper. xudane du pirttlken kurdi, salen siyi 

edebiyata ermeniyan de naveki nu bu. E w bi qelibotk. 

fabulen xwe navdar bu. Bi girani ji bo zarakan dini vi

si. Nivisa wi li ser şeremişkan diji pişike, ji bo zargo

tina kurdan serhatiyeke xerib nin e. Tişteki nu bü 

helbesta wi li ser tramvaye li Yerevan e. Sala 1936 'an, 

li Paytexta Ermenistan Yerevane riya tramvaye çeki

rin ü tramvay dinava bajerda geriya. Tramvay huya

reki mezin bü di jiyana Ermenistan e da. W e heremen 

bajer bi h ev re gire dida, bi careke ve 50-70 mirov le 

siwar dibun il bi re diketin. We deme mecalen gere ji 

bo xelqe bajer bi transporte tune bü. Helbesta wi ji 

Casime Celil wergerand ser zimane kurdi u ji bo zaro

kanweşand. 

Weşanen van pirtükan ji bo zaroken biçfık. taybe

t'i bün. Nigaren rengin. gel ek rupelen pirttlke diniti 

randin, carinan nigar temamiya rtlpele dadigirtin. 

Baldariya çapker li ser we ji bebüye ku pirtük bi for

ma xwe ji geleki balk:eş bin. Pirtiıka ··se u pişik" belki 

li serensere Kurdistane pirttı ka beri biçtık be di nava 

diroka weşengeriya kurcü de. Çarçoveya wi geleki bi

çuk bu (direjayi ll cm, herayı 8 cm.). le pirtfıka 

~Xweyi iı xulam" ji bi çarçova xwe geleki mezin bu 

(3lx 23,5 cm.). Nigarkeşen pirtiıkan. hosteyen ni

gargeriya ermeniyan yen naskirt bO.n. 
Pirtfıka H.Hayrapetyan "Teyr ü tü" helbesteke ji 

çardeh çarinan pek dihat. Navarok ser zanistiya si

rüşte, li serteyren dorubere ku zarokwanbaş nas bi

kin dagirtiye Her çarinek diyart teyreke kiriye. Bi 

wesifdana wan teyran, bira zarakan da ew bi nigar u 
taybetiya xeysete xweva nebirkir1 diminin. 

Wergera ji edebiyata dinyaye ji bo 

zaroken kurd 

Birra pirtükaya diduyan ji bo zaroken ku temene 

wan ji ll gihiştiye l5'an ji şeş pirttlka pek te. D id u ji 

wan disa ji nivisen H.Tumanyane: l. "Gikor", s. 

1932, bi wergera Emine Evdal fı Hecie Cindi il 2. 

"Berhevkirina Kilama", s. 1936. bi wergera Casime 

Celil. Her çaren dine, sise ji Edebiyata Rüsi ne. yek ji 

Edebyeta Fransi: 3. A.S.Puşkin "Mesya zerin" s. 

1937. bi wergera Casime Ceill; 4. L.N.Tolstoy "Şiro

vekirin derbeqa heywanada. Bona zara", s. 1935, 

werger R. Drambyan; 5. L.N.Tolstoy "Plene Kavkase'' 

s. 1937, bi wergera Qaçaxe Mirad; 6. Ji firansı, 

Danyel Defo "Robinson", s. 1936. bi wergera Cer

doye Genco 
W eki em dibinin, wergera ji edebiyata gelen din

yalike ji bo zarakan li ser zimane kurdi, meşa xwe 

betir di salen 1935- 1937'an xurt kir u heza xwe girt. 

Ji her baldariya wergervanan büne nivtsaren klasiken 

rusan il ermeniyan. Bitaybeti berhemenA.S.Piışkin, 

L.N .Tolstoy. H.Ttlmanyan u yen mayin. 
Reza wergervanan pirnav nin e. Di ve bergehe da 

çend kesan kar kiriye: Casime Ce!JI, Emine Evdal. 

Heciye Cindi u Cerdoye Genco. ji ermeniyan ji R. Di

rambyan hebfı. 
Rtlben Drambyan. meriveki kedkar u helal bu ji 

bo peşdebirina çand u edebiyata kurdi. Keda wi ya 

rewşenbirt mezin e di bergeha çapkirin, amadekirin 

ü wergeren pirtfıken dersan de. Qaçaxe Mirad. nave

lô nu bu di nava edebiyata kurdi de. Wergera wi ji 

L.N.Tolstoy "Dile Kavkase" şedetye da, ku ewe dua

roje ciye xwe di çanda kurdi de bigire. 
Mixabin, meşa peşdaçuyina weşengeriya kurdi 

ku di sala 1929'an dest pe kiribü. di sala 1938'an de 

bate sekinandin. Ji vir ha de ew destaninen salen 

30'yi we li bin toz iı xubare de himana heta kuŞere 

Cihan e ye D id uyan xilas nebilya. Di sala 1953 'yan 

de. pişti mirina Stalin di Sovyete de ji bo çanda gelen 

Sovyete bihara nil hat. Tevi hernCı gelan, ji edebiyata 

kurdi re j1 dergebe weşengeriye dl'sa vebün. Refa ni

visarvanan icar bi bejmar pir biln, bi zanistiye ü 

xwendewariye gihiştihün ser bilindaya rewşenbiriya 

temamiya gelen Sovyete. Di sal en 40- 50'yi de, peva

joyeke nu dest pe kir ku hunermendiya nivtsare, da

girtiya navaroke hen nirxgiran bün. Kurden Kafkas 

yay€ careke din meşa xwe berdewam kirin heta hil
weşina Sovyete iı bün xwediye edebiyateke bi pesin

dar ü bi rümet. .. 
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Edebiyatı siyasetle , siyaseti edebiyatla besleyen bir mücadele neferi 

A 

OSMAN SEBRI 
FuıJM IşıK 

Geçtiğimiz günlerde tanınrruş Kürt siyasetçisi, 
şair Osman Sabri'nin adının Kahta'da bir parka ve 
rilmesinin ardından birileri ırkçı hezeyanlarla Os
man Sabri 'ye saldırmaya başladı. Osman Sabri'yi 
'hain· ilan eden, onun adının bir parka verilmesini 
bile çok gören bir zihniyetin, aynı zamanda 
Kürt kardeşliğinden söz etmesi ne kadar 
inandırıcıdır: doğrusu düşünmek ge
rekir. 

Bu ırkçı bakış açısı yalnız Os
man Sabri'ye dönük değil kuş

kusuz. Neredeyse her Kürt 
şahsiyetine benzer tepkiler 
gösteriliyor. Şeyh Sait, Seyit 
Rıza, Saidi Kurdi ve Cegerx
win başta olmak üzere bir
çok Kürt'e dönük ambar
golar; "kötü Kürt" olarak 
bellenen bu şahsiyetlere 
uygun görülen 'hain' ta
nımlamaları hala devam 
ediyor. "İyi Kürtler", ''k6ta 
Kürtler" etiketlernelerin
den tarihsel şahsiyetler de 
dahil neredeyse tüm Kürt 
edebiyatçıları, şairleri, siya
setçileri nasibini almış du
rumda. N e yazık ki birileri hala 
kendini 'efendi' görmeye devam 
ediyor, bir şeyleri sanki Kürtlere 
bahşediyorlarrruş gibi davranıyorlar. 
Osman Sabri'nin. Cegerxwin'in, Ehmede 
Xanfnin adlarının parklara, kültür merkezlerine 
verilmesini "hainlere prim .. olarak yorumlayanlar, 
külalıların ı bir kez daha önlerine koyup iyi düşünme
liler. 

Kürt sorununun çözümü için atılacak adımlardan 
en önemlisi. şüphesiz Kürtlerle, daha doğrusu Kürt
lerin her kesimiyle barışınayı içerrnelidir. Uzun yıl
lar baskı altında tutulan bir halkın mücadele veren 
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evlatları, doğaldır ki devlete ve rejime karşı olacak, 
haksızlığı ortadan kaldırmak için de birçok eylem ve 
etkinlikte yer alacaktır. Kürt halkının özgürlüğü için 
mücadele etmiş, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde 
bedel ödemiş hiçbir insanının sicili. bu anlarruyla 

devlet nezdinde "temiz" değil; olması da 
mümkün değil. Bu şahsiyetler üretimle

riyle, mücadeleleriyle haksızlığa karşı 
direnmiş. bu nedenle uzun yıllar ya 

sürgünlüktc ya da zindanlarda ya
şarruşlar. Eğer Kürt sorununun 

çözümünden amaç Kürtlerle 
barışmak ise o zaman yaptık-
ları, yazdıkları, eylemleri ne 
olursa olsun, bu Kürt şahsi
yederiyle barışmak da esas 
alınmalı. bu insanlara vefa 
gösterilmelidir. Cegerx
win. Şeyh Sait. Seyit Rıza, 

Saidi Kurdi ve Osman 
Sabri gibi... 

' Kürt dağlarının 

ikinci aslanı' 

Hi ç kuşku yok, Osman 
Sabri sert ve agresif kişiliğini 

mücadelesine de yansıtmış. bu 
nedenle Kürtlere baskı kuran 

herkesi 'düşman' olarak nitele
miştir. Ailesinden birçok kişiyi idam 

sehpasında sallandıran. arkadaşlarını 

yanı başında öldüren, işkence eden bir dev-
lettir söz konusu olan. Hem Osman Sabri hem de di 

gerlerine bu gözle bakılmalı ve onların Kürtler nez
dinde önemli şahsiyetler olduğu göz ardı edilmeme
lidir. 

Kürt edebiyatçısı Prof. Qanade Kurdo, Kürt Edebi
yat Tarihi adlı kitabında siyasetçi şair Osman Sabri'yi 
şöyle tanıtır: "Cegerxwin 'den sonra Kart dağLannm 
ikinci aslanı Osman Sabri'dir. Kürt halkının aydınlan-
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ma ve kimliğini sahiplenme mücadelesinde etkin bir bi

çimde yer alan bu şahsiyet. zor koşullarda yaşamış biri

dir. Buna rağmen yolundan geri dönmemi,ş, inançla 

kavgasını sardarmaş. Kürt ulusunun özgarlük ve bağım

sızlığı için mücadele vermiştir. "1 

Osman Sabri'yi elbet yalnızca edebiyatçı yanıyla 

tarutmak mümkün değil. O da kendini tanıtırken, 

Cegerxwin gibi davranıyor ve edebiyatçılığının, şair

liğinin özgürlükçü kimliğinden kaynaklandığını. öz

gürlük yolunda mücadele veren bir Kürt olduğunu 

yazıyor. Osman Sabri, "Eğer bash altındaki Kürt halkı 

nın bir neferi olmasaydım. tek bir şiir biLe yo.zrnazdım, " 

diyor. Bu yönüyle Cegel'X\'tin ile Osman Sabri birbir

lerine çok benzerler: her ikisi de yaşamlarını Kürt 

halkının özgürlügüne adamış ve siyasi kişiliklerini 

göz ardı etmeden mücadele vermiş iki degerli edebi

yatçıdır. 

Osman Sabri. 7 Kasım 1905'te Malatya'nın Na

rince köyünde dünyaya gelmiş. Babası Sabri, bilinen 

bir Kürt aşiretinin, Mirdesilerin önde gelenlerin

dendir. Osman Sabri daha lO yaşındayken babası ya

şamını yitirir. Babasının ölümünden sonra annesi, 

geleneklerin dayatmasıyla Mirdesilerin yeni aşiret 

reisi. Osman Sabri'nin amcası Ştikıü Bey ile evlen

mek zorunda kalır. Amcası Şükrü Bey, ağabeyinin 

kendine emaneti gibi gördügü Osman Sabri'yi sever. 

onu sahiplenir, okuması için büyük özen gösterir. 2 

Osman Sabri'nin amcası, Mirdesi aşireti reisi 

Şükrü Bey de 1925 isyanına katılanlar arasındadır. 

İsyanın bastırılmasının ardından Osman Sabri 'nin 

amcaları Şükrü Bey ile Nuri Bey, ayaklanmanın lideri 

Şeyh Sait ile birlikte Diyarbakır Dagkapı Meyda

nı'nda idam edilenler arasındadır. Henüz 20 yaşında 

olan Osman Sabri de o dönem tutuklanır ve 1928 yı

lına kadar Denizli zindanında kalır. Zindandan çık

tıktan sonra Malatya'ya dönerek özgürlük mücadele

sini sürdüren Osman Sabri, aynı zamanda keskin bir 

rejim muhalifidir de. Bu nedenle 1928 yılında, 26 

Kürt aşiret reisi ile birlikte Denizli cezaevinden çık

tıktan !asa bir müddet sonra tekrar tutuklanır ve bu 

kez Malatya zindaruna konur. Yaklaşık 7 ay Malatya 

zindanında kalır. Cezaevinden çıktıktan sonra da hü

kümet peşini bırakmaz.3 Osman Sabri hakkında bir 

kez daha tutuklama. hatta Cegerxwin'in belirttiğine 

göre idam kararı verilir.4 Ancak Osman Sabri yaka

lanmaz, kısa bir firardan sonra, 1929 yılında Suri

ye'ye geçer. 

'Dostuna dost, düşmanına düşman' 

Osman Sabri 'nin Suriye yaşamı da zorluklarla do

ludur. Suriye 'ye geçtiği ilk günlerde, ailesiyle birlikte 

Kadri Ce mil Paşa 'nın yanına yerleşir. Osman Sabri ve 

ailesi ağır yoksulluk koşullarında yaşarnlarını sürdü-
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rürler. O yıllarda Ağrı İsyanı bastırılmış ve birçok 
Kürt Suriye'ye geçmek zorunda kalmıştır. Suriye'ye 
geçen Kürtleryeniden örgütlenme ve rejime karşı is
yan başlatma girişimindedirler. Yeniden örgütlenme 
girişiminin başında Geladet Bedirxan. Haco Ağa, 
Kadri Gernil Paşa ve Osman Sabri gibi birçok yurtse
ver Kürt vardır. Bu şahsiyetler örgütlenerek Kuzey' e 
geçme ve yeni bir isyanbaşlatma amacındadırlar. Ör
gütlenme içinde yer alan her bireyin kendi olanakla
rıyla Kuzey'e geçerek isyana hazırlık çalışmalarını 

yürütme kararı alınır. Ancak karar alanlar arasından 
bir tek Osman Sabri yanına bir grup arkadaşını alarak 
Kuzey' e geçer. Bu geçişten kısa bir müddet sonra da 
Kuzey'de bir askeri karakolu işgal ederek tüm silah
Iara el koyarlar. Ancak mücadelesinde yalnız kalan 
Osman Sabri, ağır baskı koşullarında yaşayan hal kın 

da yeterli destek vermemesi nedeniyle, silahlı mU ca
deleyi sürdüremez ve yeniden Suriye'ye geçer. 

Bu olayların akabinde Türk hükümeti Suriye'den 
Osman Sabri ve arkadaşlannın iade edilmesini ister. 
Suriye, karakol baskınına katılan Osman Sabri ve ar
kadaşlarını iade etmez; arkadaşlarını Şam'a, Osman 
Sabri'yi ise Madagaskar adasına sürgüne gönderir. 

Osman Sabri bir müddet Madagaskar'da sürgün
de kalır. Yeniden Suriye 'ye döndüğünde bu kez Hoy
bun Gerniyeti'ne katılarak çalışmalarını sürdürür. 
Bir dönem Hoybun Gerniyeti'nin Şam sorumluluğu

nu da üstlenir. Yaklaşık iki yıl sürdürdügü Hoybun 
Cemiyeti çalışmalarından. Kadri Gernil Paşa ve Be
dirxan ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılır.5 

Hoybun Gerniyeti'nden ayrılan Osman Sabri, çalış
malarını başka cemiyetlerde sürdürmeye devam 
eder. 

Bu çalışmaları Suriye hükümetini de rahatsız 
eder. Neredeyse her günü işkence ve baskı a ltında 

geçer. Osman Sabri kendi anlatımında, 18 kez yaka
lanarak zindana atıldığını ve işkence gördüğünü ya
zar.6 Yalnız Türkiye ve Suriye'de değil. Irak'ın Musul 
ve Bağdat kentlerinde de yakalanarak zindana atılır. 
Bu baskıların hiçbiri Osman Sabri'yi yıldınnaz, mü
cadelesini kararlılıkla sürdürür. Cegerxwin'in deyi
miyle Osman Sabri güçlü bir yurtsever kişiliğe sahip
tir. Gegerxwin Osman Sabri'yi ''Dostuna dost, dilşma
nma ise düşman" olarak tanı tır. 

Osman Sabri'nin bilinen bir diğer özelliği ise ag 
resif olmasıdır. Hiçbir şekilde haksızlığı kabul etmez. 
Bu nedenledir ki çogu kez arkadaşianna da sert davra
mr. O, Kürt halkını baskı altında tutanlan minnetsiz 
gördüğünden yapnklarını önemsemez. Bir yazısında , 

Kürt halkına zulmedenleri şöyle dile getirir: "Dilşman 
düşmandır, elinden geleni yapma hakkına sahiptir ve bu-
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nu da yapar. İnsan kendini bu gerçeğe göre uyarlamalı ve 
direnişinde bu bak~ş açısmı esas alnıal~dır. "7 

Türkçe şii rlerl e ili şkis i 

Osman Sabri, şiirlerinin yanı sıra çok sayıda hi
kiiye ile makaleye de imza atmış biridir. Ürünleri, 
baştaHawar olmak üzere birçok dergi ve gazetede ya
yınlanmıştır. Ancak o tüm yazılanın bir yere. şiirle 

rini bir başka yere koyar. Osman Sabri şairligi hak
kında da şöyle yazar, makalelerinden birinde: "ŞiirLe 
rimin tümünü bir kitapta toplamayı düşünmüyordum. 
Çünkü kendimi hiçbir zaman bir şair gibi hissetmedim. 
Ancak şiiderim ba.şkalan tarafından okunduğunda, on
lann insaniann yurtsever dürtülerini kabarttığını gör
düm ... Bu nedenlezaman zaman şiir de yazdım. Eğer şi
ir ve hikayeler halkm aydınlanması için yazılır ve de 
mokratik kurtuluş milcadelesinde yerlerini alırlarsa, o 
zaman aydınlatıc~ rollerini daha iyi oynarlar. Ben de şi 
irlerimi hep bu inançla kaleme aldım. "8 

Osman Sabri şiir yazmaya başlamasının öyküsünü 
de şöyle anlatır: "Gençliğimde şiir okumayı severdim. 
Birçok şiiri de ezbere biliyordum. O dönemlerde ne yazık 
ki Melaye Cı:ıiri ile Ehmede Xant'nin dışında. yanımda 
Kürtçe şiirler yoktu. Daha çok Tarkçe politik şiirleri oku
yordum. Türkçe şiirlerin etkisiyle yu.ıtseverlik duygulanm 
kabanyordu. Beni özgürlük mücadelesine iten temel et
kenler arasında bu Türkçe şiirler de vardır. "9 Gençliğin
de Türkçe şiirlerle beslenen Osman Sabri, bu etkiyle 
şiir yazmaya başlar. Politik şiirden etkilendiği içindir 
ki, daha çok marş türünde şiirler yazmayı yeğler. 
Çünkü o şiirlerini özgürlük ve eşitlik mücadelesinin 
bir parçası olarak görür. 

Son söz olarak şunu da belirtmekte yarar var. Os
man Sabri, tüm Kürtler arasında isminden öte laka
bıyla tanınır. Osman Sabri'nin Suriye'de öne çıkan ve 
herkes tarafından bilinen lakabı. Apo'dur. Bazı şiir
lerinde Osman Sabri adının yanı sıra Apo ve Ape 
Sebri mahlaslarını da kullanmışnr. 

Osman Sabri, ll Ekim 1993 tarihinde Suriye'de 
yaşamını yitirdi. ~ 
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NAMÜS 
-~---------------------------------------y AQOB TILERMENi 

'']i bo jin ıl zaro~n li 

Zanqirta Merdine bün qurban ... '' 

Bi dengen fişeken ji derve dihat re rabii ser A'We. 

Kefa we hat. Dile we bi kelecan leda. 
Cara peşin bil ku b i dengen fişekan k efa w e dihat; 

xwe bi xwe fikirl ku niha gustil xistine tiliyen ciwa

nan. Sedemek a kelecana we law u bevsere we yen li 

nava girseye bfın. Xeyal kir ku de rojeke lawe we ji he

man bextewariye biji. Bişiri, biriqandina çaven hev

sere xwe ani her çaven xwe. 
Dengen dorodar en fişekan bi giriye zaroka di 

dergiişe de hebeki ji kertneka guhen we dür ket. Ber 

bi dergiişe ve pengav avetin. B ert ku li zaroka dergiişe 

binihere, bi hesteke nepen re di cihe xwe de rawesti

ya. Li dü xwe ziviri iı vegeriya her pencereye. 

Dema ku sere xwe di 
pencereye re derxist iı bala 
xwe da mala şahiye te gihlşt 
ku tiştine ne li re hene. Mi
rov digot qey ezmane bi so

rahiye hatiye nixumandin O 

reşahiyen çend pengavan bi 
wir de xebera qewameke 
nexweş didan ... balkeş bfı ku 
toza sor a ji çolbeyaren efri
kaye hatibu ezmane ser 
hererne giş dagir kiribu. 

Ji nişke ve zaroka :xwe ya 
ku danibı1 hundire dergiişe 
d it. Bi pengaveke her bi za

roka digiriya ve çfı. Bi hernCı 
hind u hela xwe deste :xwc 
dani ser deve zaroke. Weki 
yek je re bibeje. "nchele 
deng ji zaroke derkeve." 

Zaroka ku digiriya u deste 
d eya we li ser deve we ... nti

rov digot qey bindik maye 
zarok ji hembeza we bikeve. 

Bala we çfı ser ronahiya 
zer a li esreqe menzele. 
çaven :xwe girt u bineki ditir 
zaroka xwe di hemheza xwe 
de guvaşt. 

W e guh da dengen meran 

en ji derve dihat. Mirov digot qey dengeki çors fer 

mane dide, dibeje. "bila kesek bi tene sax nemine!" 

Zarokc bi awayeki neditl :xwe ji na va lepen we riz

gar kir u qiriniyeke eceb ji deve we derket. We bi 

pengaven jiberkiri eriş bir ser bişkok.a Jempeye fı ro

nahi tefand. Bi desteki :xwe deve zaroke girt , bi deste 

dine :xwe bi perwaza pencereye ve girt. 
Di nava çil ü çar kuştiyan de law ı1 hevsere we ji 

hebfı. W e bina ev tişt niıantbfı. Hineki dine xwe bi ser 

zaroka xwe ya sax mayi de avet. Dimena Eli Hawari 

helebçeyiji nfı ve saıM.. Li rexdtmena pitikll bavdi
mena pitik u de ji xuya bfı. C. 

nroı 17 
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EŞA DIL Jl ÇAVAN E 

İSMAIL DINDAR 

Av, di nav keviran de çawa diherike, mirov ji wisan 
in li vi bajari. Ji kolanan. ji deriye nexweşxaneyan, ji 
hundire we avahi u tirimhelan koro bi ko m, mirov di 
furin. Denge firoşkaren geroku tirimbelan te vi h ev di

be. Di nav mija ku ezmen kiriye perdeyeke reş de, ba
lafirek radibe, yek datine. Waqe waqa qaqlibazan, li 
nav avahiyen bilindolan dide. 

Bajare kevnar. kevnare desthilatdari u zilma sedsa
lan. navenda her eure bazirgani, derd u çareseriye ye ji. 
Ji qonaxa bi se dan kilometreyi ve, bi mebesta çareseri
yeke. me xwe li vi bajare dewasa gi.rtiye. em ketine 
bextewi. 

Miroveki navsere, temene wi di navbera çil u çil u 
penean de. Bejna wi ne kin u ne ji direj; mitale, guman. 
tirs u hevi. hemü bi hev re hatine li ser riwe wi ye qe
rniri u westiyayi veniştine. Ku ji rewitiya xeyalan rizgar 
dibe, ji nişke ve li riwe kure xwe ye eiwan dinihere. Li 
nav her du çaven wi yen ku büne sedema hatina bajare 
bi nav ü deng, Stenbole. 

Wi, kure xwe ye eiwan aniye: min, have xwe ye şest, 
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hefte sali. 
E w karker e, şev ü roj, beton il makine ye elliana wi. 

Ez karmend im, li dibistane, elliana min ji zarok in 
her tim. Keç O. kuren dayik u bavan. 

Ew li gundeki bajarokeke ku li qiraxa deryaye ye, li 
pey geza nen digerin. em li welateki din, di nav keft O. 

lefte de ne. Welateki dil. seranser xwin. 
Ew dibeje: 
- Kuremin ciwan e, ezeb e, bekar e. Xweşi il şahi; ji

yaneke sihe, temeneki direj li benda wi ye. Em bi du 
çavan ji heqe jiyane dernayen. be çav, ew e çawan di 
deryaya jiyane de avjeniye bike? Xwedaye mezin alikar 
be ji her kese ji derb keti re. 

Ezdibejim: 
- Em pene xwişk ü şeş b ira ne. Her yek jimeli ali

yeki dinyaye, em bela wela hüne. Qey nane me ji hev 
dür peki ye. P"'ıra dayika min ji, ji dest ü piyan ketiye. Ü 
have min ji wiha diheje, "Ku mirov ro niye winda b ike, 
bimre je re çetir e." 

Carina mezin dibin hevi, ro ni dibin çaven me, ca
rina her der tari ye, direhile dile 
me. Ku beçareti te li tenişta me 
kon vedide. hemü bi yek dengi ha
wara xwe digihine X wed e. 

Dil ji mijula nexweşi iı eşan 

ziver dibin, coya xwe diguhere 
peyv; here xwe didin xweşi u qen
ciyan. Dilli hev dibanin. bi hev re 
germ dibin hest. 

Xweza, nexweşi, debar, pişe, 
hewa, av u ax. masiyen li nav ave, 
kewen li çiyayen xewle; her tişt di
he mijara danüstandina dil ü meji. 
Dil geh germ dibe, geh dibe mina 
qalibeke qeşaye. Wekiwe keliya ku 
wi got: 

- Em neh xwişk O. bira bün; yek 
ji me şehid ket. 

Beyi ku bipirsim, weki guleyen 
tifinge ji nav leven wi dipekin, li 
pey hev, deng, tip, peyv, hevok, yek 
biyek: 

- Di sala hezar O. neh sed u nod 
u pencan de. Li qereqoleke gunde
ki Şirnexe, leşker bü biraye min. 
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Biçüke me hemuyan hü. Bist sali bü. H eviyen me li cih 
ü w are dür. li nav wan çiyayan man. Diya me tune hü 
jixwe. have min pir li her ket. Eş ü kedera kur. di se sa
lan de ew heland, ta ü derl.iyek bü dema emir da hazi
ran. 

Eşa wi olandidedi dile min de. H ine ki fehtok, ge
lelô xemgin didomine axaftina xwe, ji pişt salan. li ta
riyeke dur dinihere. W eki ku bi tu kes i re eşa xwe par
ve nekiriye: 

- Ev pazdch sal in ku şin e li mala me. Ne ji bir di
be, ne derman dibe birina me. 

Mingot: 
- Tu masiye nav deryaye. ez kewe çi ya ü zozanan. Tu 

beav mayi. ez beper, behewa iı behelin. Çi qas tu neçtr
van. ez neçir him. tu serdest iı ez dil hi.m; hernan tişt e 
sedema eşa dilen me. Beri biraye te bi se salan ji. bi
raye min ... Li hernan wari. li nav çiyayen bilind, li ne
waleke. di nav daristaneke de ... Ne me dit iı ne em za
nin li ku ye go ra wi. Çawa, di Id jan dema roje de; şefeq 
bü gelo, çiqeçiqa navroje bü, esra teng an di wi keliya 
ku roj ü dinya xatir ji bev dixwazin de??? 

Bi awiren qerisokt. tije guman, bineki bitirs ü hi 
neki neyar, li min niheri. 

Ez ji le diniherim. Riıye wi, ji xwe re dikim awene. 
Dixwazim te de ruye xwe hibinim. Hesteke germ. 
neziktedayineke mirovane. parvekerineke eşe; li olana 
di dile wi de guhdari dikim. Oixwazim ew bi desten 
min bigre, ez wi hembe?. biki.m. Randiken çaven me di 
hernan coye de. b ibi n ranahi iı di peşiya me de biberi
kin ... Welat. hemu cihan; dil iı meji. çav ıl dest. bi yek 
care b ete şüştin he mü jiyan. 

Wigot: 

Ç . b' . • t ? - awa, çıma, ııaye e .... 
Min got: 

- Peren wi giredayi. zimane wi qutk:iri. Bi salan e. 
ew dil bU. Benav iı bewar; zindiyeki miri bü. 

Wigot: 

- Ez dizanirn, li cem we kar nin e. Bekar in ciwan. 
Pir zehmet e, ku peydane be gezek nan. Birçibıln, zeh
metir e ji mirine. Rast e ku kar nehe, mü·ov miriyeki 
zindiye. 

Mingot: 
- Na. Ew xwendekar bü. Mabü salek ku hibe ma

moste. N e tazi bf.ı ü ne ji bir çi. N e pir rehet be ji. peyda 
dibü her dem gezek nan. 

Te nedigilıişt, te negihişt. Le di cih de got: 
- Bi ser de ji xwendekar bU. E w e bihuya mamoste. 

Naxwe çima wilo kir bi xwe? 
Minje re negot: 
"Eşa dil ji çavan dest pe dike. Ku nebinin çav, eşe 

dikşine dil. Ku dil pir eşiya behtir kor dibin çav. ~ 
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KlRBAÇ YARASIYLA DEMİR ÇAGINA. • • 

NURAY SANCAR 
--------------------- ---------------------

İngiltere'de Kral 7. Henry döneminde, köylü ailele

rinin işlediği toprakların boşaltılarak dokuma sanayisi

nin temel hammaddesinin kaynağı haline getirilmek 

üzere koyun otlaklan haline dönüştürülmesinin üz erin

den 500 yıl geçti. Tarım arazilerinin etrafı çitle çevrili 

otlaklar haline gelmesi. çiftlik evlerinin de kapitalistle

rin malikaneleriyle yer değiştirmesi Marx'ın. Kapital'in 

ilk cildinde Thomton' dan yaptığı bir alınoyla söylemek 

gerekirse, "geçiş dönemi olmaksızın İngiliz emekçi sınıfla

rını altın çağı..ndan demir çağına yuvarlamıştı ". Otlak ya

pılan arazilerinden zorla kovulan köylü aileleri henüz bu 

iş gücünü istihdam edecek gelişmiş bir marufaktur sa

nayisinin olmadığı kentlere doğru akhlar. Ve böylece 

kapitalizmin, insan acıları ve göz yaşları ile karılmış te

melinin harcında İngiliz köylüsünun yersiz yurtsuzlaş

ması, zorunlu proleterleştirilmesi birinci element ola

rakyer aldı. Onları kentte bekleyen ~özgürlük". yükse

len sınıfın. burjuvazinin arkaik bağların çözülmesiyle 

genişleyen iktisadi ufku kadar geniş değildi ve sadece 

açlıkla baş etme çabasındaki yalnızlıktan ibaretti. 

Marx'ın alıntısını haklı çıkaracak bir biçimde kentin 

çamurlu sokaklannda dilenrnek ve dilencilere hayatı 

zindan etmeyi öngören ''serserilik yasası" kapsamında 

kırbaçlanmak ya da iyi ihtimalle hapse tıkılmak kırsal 

köklerinden zorla koparılmış yoksulun tek seçeneğiydi. 

Modern dünya yolunu, evini terk etmek zorunda ka

lan yoksul emekçinin sırtına inen kırbacm bıral..-t:ığı iz

leri takip ederek buldu. 

Bugün 500 yıl önce yaşanmış göçün yol açtığı şidde

te benzer bir şiddet yaşanıyor. Küreselleşme süreciyle 

birlikte dünyanın daha önce kuş uçmaz kervan geçmez 

köşelerinin bile kapitalist piyasaya eklemlenmesi. el ve 

rişli ~yerel"lerin sermayenin genişletilmiş yeniden 

üretiminin mekanı haline gelmesi için yaklaşık 20 yıl

dan bu yana ciddi ve hızlandınlmış bir seferberlik var. 

Dünyanın kırlan, kapitalist tanmarazileri haline gel

dikçe, tarım emekçilerinin daha önce o topraklarda 

ürettiği ürünün patenti büyük tarım tekellerinin eline 

geçtikçe ve Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve 

IMF dayatmasıyla 3. dünya ülkelerinde tanma yapılan 

destek tırpanlanıp kamu mülkiyeti özelleştirildikçe 

yoksullaşıp göçten başka çaresi kalmayan dünya yoksul

larının Avrupa 'yı ve ABD 'yi çeviren büyük denizleri aşa

rak metropollere ulaşma çabası acılı öykülerle sona eri

yor. ~şanslı" olanlan ise karaya ayak bastıkları andan 
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itibaren bekleyen şey modern "demir çağı" nın gerekli

likleri. İşgücü piyasasına kayıtsız, kimsesiz. kazanılmış 

hakların koruyucu kalkanı olmaksızın katılım ve sosyal 

güvenlik aglarına dahil olmadan sürdürülen bir hayat bu 

çağın gereklilikleri arasında. 

Kapitalizm yoksul göçmenlerin ucuzunucuzu işgü

cüne duyduğu ihtiyacı gidermek için göç edenlerin bir 

kısmına metropollerin kapılarını açıyor: gerisini, ken 

di ülkelerinde kapitalistleşen tanm sektöründe ya da 

sanayide aynı kötü koşullarda istihdam ediyor. Her iki 

durumda da emekçi ister başka bir ülkenin büyük k en

tine gitmiş olsun, ister kendi ülkesinde iç göçe maruz 

kalsın ortaya çıkan sonuç, dünya kapitalistlerinin işine 

yarıyor ve böylece" toprağından özgürleşmiş", ne iş olsa 

yapacak kıvamdaki işsiz güçsüz kitleden. kazanılmış iş

çi haklarını tehdit eden vasıfsız ve tazelenmiş devasa bir 

yedek işgücü havuzu oluşturuyor. 

Kırın Kürtsüzleşmesi 

kentin Kürtleşmesi 

Türkiye kapitalizminin bu tabloda çok özgün bir 

yeri var. Güneydoğu'da 80'li yıllarda başlatılan "düşük 

yoğunluklu savaş .. bölgenin, guvenlik gerekçesiyle 

Kürtsüzleştirilmesi ile birlikte yürüdü. Kürt sorunu

nun çözümü için imha ve iııkar politikalarından başka 

bir fikir geliştiremeyen devletin askeri yöntemlere 

bavale ettiği asayişin, PKK'nın lojistik desteği olarak 

görülen köylerin yakılıp yılalması ve sakinlerinin yer

siz yurtsuzlaştırılmasıyla mümkün olabileceğinin dü

şünülmesi. kısa zamanda 4000'e kadar Kürt köyünün 

haritadan silinmesiyle sonuçlandı. Buna kuşkusuz 

gördükleri "olağan suçlu" muamelesinden bunalarak 

köylerinden ayrılan Kürtleri de eklemek gerekir. 

Köylerini birkaç gün içinde hatta birkaç saatte terk 

etmeleri buyrulan köylü kafilelerinin bölgeye en yakı n 

büyük kentlerin ve İstanbul'un kenar semtlerinde 

oluşturduldan manzara kendilerinden önceki iç göç 

mağdurlannınk:ine pek çok bakımdan benzemez. Sa

nayi kentlerinde 60'lardan sonra iç göçle oluşan işçi 

sınıfının yoksulluğa karşı bir sibop olarak kullanabil

diği kırsal bağlar zorunlu göçle gelenlerde kopmuştur 

artık. Yine ilk göçmen kafilelerinin başlattığı. olma

yan sosyal devlet hizmetlerini talep etmesinler diye 

göz yumulan gecekondulaşma, Kürt göç mağdurlan 

için. gecekondulaşma süreci az çok tamamlandığı için 
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geçerli değildir. Kürt göçmenleri, önceki kuşak göç

menlerin kurduğu gecekondularda kira ödemek zo

rundadırlar. 90'lı yılların başında ilk köy boşaltma 

mağdurlarının göründüğü Diyarba
kır'da işsiz ve konutsuz Kürtlerin 
naylon çadırlar içinde yaşamaya ça
l ışmalan göçü sim
geleyen kötü gö 
rüntüler arasında 
hala hatırlanıyor. 

Kürt köylülerin 
büyük kentlere zo
runlu göçü dünya 
ve Türkiye kapita
lizminin önemli 
bir dönüşüm yaşa 

maya başladığı bir 
dönemde cereyan 
ediyor. Tekbirfab
rikada başlayıp bi
ten üretim süreci
nin parçalara ayrı
hp meta üretimi
nin küçük atelyele
re dağıtılarak fa
sonlaştığı, üretim 
zamanının esnek
leştirildiği, işçi te
mininin taşeron
lara bırakıldığı bir 
dönemdir bu. Bu. 
aynı zamanda ka
zarulmış işçi hak
larının ortadan 
kalkmaya başladı
ğı; sendikaların 

eritildiği, sekiz sa
atlik düzenli iş gü

nünün ve iş güven
cesının ortadan 
kalktığı koşulları 

dogurmuştur. Bu 
koşullardan en çok 
etkilenenler ise 
zorunlu göç mağ

duru Kürt yoksullarıdır. Ne var ki, 
bu dönüşümün gerçekleştirilebil

mesinde de ağırlıklı rol de onlara 
düşmüştür. 

Şimdiye dek formel işgücü olarak istihdam edilen 

ve bugün önemli ölçüde erozyona uğramış olsa da geç-

mişten bu yana kazanılmış ve yasal mevzuat haline gel

miş haklarının az çok koruyucu gölgesinde bulunan 

işçi sınıfının ana gövdesi. bugün neo-liberal iş politi

kalarının hayata geçirilmesinde en 
büyük engellerden biri olarak görü
lüyor. Toplusözleşme masalarında 

işveren ve devlet ile 
pazarlık yapma 
şansına ve alışkan 

lığına sahip, sendi
kalı, grev yapabil
me gücü olan ama 
artık giderek sayıca 
azalmış olan bu sı
nıfın. işin parçala
rup taşeronlaştırıl 

ması eğiliminde bir 
direnç noktası ol
duğu söylenebilir. 
Bunun en iyi örne
ğini zaten, kendile
rini söıleşmeli per
sonel statUsüne in
diren 4-C uygula
masına karşı dire-

nen Tekel işçileri 

verdiler. 
Dünya kap i ta

listleri, toplusöz 
leşme masalarında 

pazarlık yapabilen 
bir işçi kitlesi yeri
ne işverenle tek tek 
pazarlık yapacak, 
dolayısıyla örgütlü 
gücünü yitirmiş bir 
işçi sınıfı yaratmak 
niyetinde. Bundan 
kolayca çıkarılahi 

lecek sonuç, klasik 
sendikal örgütle n 
melerin zeminini 
oluşturabilecek for
me) bir iş düzeninin 
ortadan kaldırılma 

sıdır doğal olarak. Köyünden kopup 
gelen vasıfsıı, şimdiye kadar kapita
list iş ilişkileri ni n dışında kalmış ol

duğu için işçi sınıfının oluşturduğu gelenekle bağı ko

puk, ama kendi kırsal kökleriyle arasındaki bağ da şi d

d etle koparnmış yoksul Kürt emekçisi tam da bu nokta-

rtroı Zl 
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da devreye girer. Geçici statüde ucuz emek gücü kayna 
ğı işte bu. zorunlu göç mağduru Kürt'tür. Bugün taşe 

ran firmalan n en çok sevdiği işçi profilidir onunki. 
Öte yandan giderek yaygınlaşan fason ve parça 

başı üretimin insan kaynağını da Kürt göçmenler 
oluşturur. Bugün kenar semtlerde yerleşik Kürt ka
dınlarının yüzde yetmişinin firmalar tarafından cia
gıtılan parça işleri evde ve çok ucuz bir ücret karşılığı 
yaptıklan ve hiçbir sosyal hakka sahip olmadıkları 
biliniyor. 

OzelleştiTmelere , taşeronlaştırmaya ve statü de
ğişikliğine karşı direnme eğiliminde olan bir sınıfın 
yerine geçehilen yeni. taze bir kitlenin, Kürt porele
terlerinin elde hazır bulunması neo-liberal piyasa 
ekonomisinin Türkiye'de başarıyla uygulanmasının 
koşullanndan en önemlisidir kuşkusuz. ABD' de John 
Hopkins Üniversitesi'nde dol..-tora ögrencisi Erdem 
Yörük, Bianet'teki dikkat çekici yazısında şöyl e diyor: 
"Ekonomik ve siyasi gücü neo-liberal sermaye bırikimine 

engel teşkil eden formel işçi sınıfı. . esnek sennaye biriki 
mine olanak saglayacak Kürt enformeL işçi sınıfı ile ika
me edilmiştir. Zorunlu. gliç. devletin Kürt illerindeki ha.re 
keti kontrol etmek için uygulamaya ko-ydu.gu askeri si 

yas i bir tedbir olsa da. aynı zamanda Türkiye tarihinde
ki en kapsamlı ve en hızlı mülksüzleştirme ve proleterleş 

tirme süreci olmuştur. Batıdaki şehirlere ve özellikle ls 
tanbul ve lzmir gibi metropollere. Deni~ti. Manisa. !zmit. 
Tekirdağ gibi sanayi merkezlerine göç ettirilen Kürtler. bu 
kentlerde çok daşak ücreılerle, güvencesiz koşulların yay 
gm olduğu iş kollarında çalışmaya başlamışlardır .. . 
Kürtlerin z:orunlu goça. Türkiye 'de sermayeye taşeron ağ

larını doldunıp taşıracak kadar yoğun. güvencesiz: ve 
ucuz emek am hediye etmiş ve dolayısıyla. neo-liberal 
stratejinin maddi koşullarını inşa etmiştir. " 

Böylece zorunlu göçle büyük kentlere 
akan Kürtler işçi sınıfının ulusal profi

lini agırlıklı bir biçimde beliTler. 
Türkiye işçi sınıfının Kürtleş 

tiği tezini doğrular nite
l i k -

tedir bu. Neo- liberal ekonominin Türkiye'de dayan
dığı insan kaynağı da budur. 

Kentte modern ö n cesine dönüş 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜ iK) İşgücü 
Araştırmasının Mart 2010'da yayınlanan verilerine 
göre Türkiye' de 2009 işsizlik oranı yüzde 14' ü bulmuş 
görünüyor. Bu oranın yüzde 22 'ye ulaştığı iller de var. 
H er dört gençten biri işsiz. Yine TÜ İK' in basında çı 
kan verilerine göre Türkiye nüfusunun dörtte üçü bü
yük kentlerde yaşıyor. İstanbul, Diyarbakır, Adana ve 
Mersin göç alan illerin başında geliyor. Bu veriler as
lında Türkiye'nin demografik yapısının bir hayli de 
ğiştiğini ve kentlileşme oranının Kürt göçüyle birlikte 
yükseldiğini gösteriyor. Kente akan bu büyük işgücü 
kaynağının istihdamı ve sosyal refahınınyükseltilme

sine ilişkin bir politika geliştirilmediği ise çok açık. 
Ve zaten neo-liberal strateji, devlet planlamasının bir 
konusu olan sosyal politikaların iptal ve ilgasıru ön
gördüğünden, bu modern uygulamanın öteden beri 
dışında tutulan Kürt göçmen kitle. stratejinin ~sosyal 

patlama"ya yol açmaksızın rahatlıkla uygulanması sü
recinde bir referans olarak görülür. Köyde sosyal gü
venlik aglarının dışında ve premodern koşull ar altın

da yaşayan Kürt köylüsünden yapı lan proleter, eski ve 

geleneksel alışkanlıklarını sorgulayacak bir zaman 
bulamamıştır hala. Kentte yerleşik işçi sınıfı ise, uzun 
mücadelelerle elde ettiği mevcut kazanımlar saldırı 
altındayken ··dı.şandan geLen··. üstelik "vatanı bölmeye 
çalışan" ve de "işine göz koyan~ Kürt hakkında hayırhalı 
şeyler düşünmez. Kürt ve Türk işçiler arasındaki böy
le bir bölünme. Kürt'e karşı beslenen milliyetçi husu
met Kürt işgücünün enformel sel..-tördeki istihdamı
nın çok degerli. karlı olduğunu düşünen kapitalistin 
tam da yararlanacağı bir sosyal zemindir 
gerçekten de. Kürt işçisinin varlığı, Türk 
işçisinin, başına gelenlerin hesabını 
soracağı otoritenin gerçek kimliğini 

gizler. Bütün Kürtlerin terörist oldu 
ğuna dair inceden ineeye işleyen pro -

pagandanın etkisindeki Türk 

ZZ TifOJ 
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işçi, karşısındaki göçmenin sürekli suç işlemeye hazır 
olduğuna; vatanı bölenin kendisine kast edeceğine 
inanmaya meyyaldir. Kürt göçmenin çok ucuza çalış
maya rıza göstermesi, sendikal kazanımları tehlikeye 
düşüren uygulamalara kolaylıkla entegre olabilmesi ve 
belki de meramını anlatacak kadar Türkçeye vakıf ol
maması yüzünden kabul etmek zorunda kaldığı her 
geri adım haksız rekabetin bir konusu olarak görülür. 

Ve süreç kapitalistin istedigi gibi gelişir. 

Emek gücünün yeniden üretiminin kapitaliste ma
liyerini iyice düşük seviyeye çeken enformelLeştirme dev
letin, işçinin ailesinin geçiminden, işgüvenliğinden, 

emekliliginden, ücretli izin hakkından, kıdem ve ihbar 
taıminatından, işsizlik ücretinden. çocuklarının da 
egitim ve sağlık harcamalanndan kurtulması anlamına 
gelir. Bugün devletin bu türden sosyal politikalardan 
elini ayağını çekmesinin en ağır bedelini Kürtleri n ya
şıyor olmasının nedeni de örgütlenmenin imkansı ılaş
tınldığı enformel sektörü onların doldurmaya başla

masıdır. Ve yine sosyal politikaların yerine ikame edi
len, bunların eksikligini hissettirmemeye ve bunlardan 
yoksunlukların yaratacağı sosyal huzursuıluğu önleme
ye yönelik yerel yönetim ve devlet yardımlannın hedef 
kitlesini de Kürt göçmenler oluşturur. Belki de bugün 
en çok yeşil karta sahip kesim Kürtyoksullarıdır. Ve bu, 
hiçbir sosyal güvencenin olmadığı premodern bir hayat 
sürdürmuş olanlar tarafından kısmi bir gelişme olarak 
görülebilir. Türkiye'nin sosyal düzeyinin bütünü açı
sından ise bir gerileme. Demek ki, Türkiye işçi sınıfı
nın bütününün demir çağına yuvarlanmasında neo -li
beral stratejistlerin yoksul ve kayıtsız Kürt proleterleri
ne biçtigi rol tarihsel bir nitelik taşır ve zorunlu göç bu 
konuda onlara muazzam bir imkan sağlamıştır. 

Öyleyse Kürt işçi sınıfımn eşitlik talebi yasalarda 
yapılacak düzenle.melerle sağlanabilecek bir boyuttan 
çoktan çıkmış görünüyor. Kürt ve Türk emekçilerin 
mevcut sistemde bir eşitliğinden söz edilebilmesi için 
aslında işçi sınıfı arasında genel bir eşitsizliği yaygın 

laştıran, işçileri iktisadi ve sosyal statü! ere bölen neo 
liberal iş düzenlemesinin de işletiJemez hale gelmesi 
artık bir zorunluluk. "Biz açılımı direniş yerinde yaptık·· 
diyen Türk ve Kürt Tekel işçilerinin 4-C'yi püskürt
rnek için yaptıklan eylemden öğrenecek çok şey var bu 
bakımdan. Türkiye 'nin demokrasi tarihinde çok 
önemli bir iş başarmak için yola çıkmış ve bunun için 
onca bedel ödemiş bir halka, bu ülkenin her iki halk
tan işçi sınıfını tarihin karanJıkJarına gönderme rolü 
oynatmak isteyenlerin yolu açık olsun diye, İngiliz iş 
çi sınıfının kırbaç yaralarınm acısı yaşatılamasın di
ye ... bu sözle verilmiş ilk ders önemli. O 
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ŞEVBIRERKEN XEYALİ 

AYDIN DERE 

Peşi deng hehfı! Piştre reng ii gerdfına be dawi ... 
Ez eşa xwe ya 'Meıra Botan' ji nava dile diroka tiji bi
sirhildibejerim. Cebratljimerenegot: "İlcra !'" . .. Em 
ıaroken yeıdan en ji damariye ne. Çiroken me tijt 
tirs. stranen me rizgar nebune ji şine. bi bezaran sa
lan e em xwe bi zimane dayike li ser piyan digirin. Di 
nava rupelen diroke de. niye nexweş ye heredot ro ni 
dibe. Dibeje: 'Ez wan baş nas dikim, jinen wan li her 
deve çeman berav dikirin' Arkeolog. diroknas, bota
nikparezen diru çiqas bedeng dim1nin ruye wan ew 
qas zede tari dibe. Deng Cı awaıa me veşartine di me
şa bi deheıaran ya Ksenefon de. di eşa Amida ya fo 
silbıiyt de, di Zerdeşte Kal de ku çiya ji xwe re kiriye 
mesken, di figuren Med de. di denge aştixwaz ye Ey
yiibi de, di kela Rihaye de, di qedera Dicle ii Firade 
de. Heviya me di baweriya me de ye. Baweriya me ji 
zedebün ü bilind büna denge me ye ... Ev ye k di her 

IlfOJ 

caı·i de bi denge Maxolan tar u mar bü. Em qiriman, 
talanan. rev. sirgün ii belavbfınan baş dizanin. Em 
her wiha temene xwe ye li sirgüne ü destanen ji bo 
peşeroje hatine nivisandin ji has nas dikin. 

Makineyen mirine xewen me ser ü bin kirin. Ve
jina me ne muctze ye, bi temami giredayi baweri, ru
met fı aliye me ye mirovi bu ... Zordesti di dawiye de 
vediguhere tirse. tirs ji vediguhere wereki ü cesarete. 
Xweıi b iliata zirnan e w xewen me ku ji wan xwin dilop 
d ike ü xwezi disa bilebitiya ew ıimanen me ye mohr
kiri.. .. Welate Xani 'M em ü Zin. bfı. Dem edi bübü 
qerin ü hawarek. Ap e Musa na ve ve yeke lekir "Birina 
Reş" . Bedirxan digot jiyan be zirnan ıi hezkirin nabe. 
Denge di dile min de dibeje: "'Kese be zirnan ne dika
re hibe xwedi di ro k ne ji dengü si ya wi çedibe ... ! n 

Her gelen niştecih weki sterken bi tirine in. me 
çiya ji xwe re kirin mesken. Jinen me şinen dilşewat 
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distiran wisa ji dil u ji kUr ve ... Dayiken me her yek 

teyrek bün helinen xwe ji mehran diparastin. Em 

so nd dixwin ku erne derkevin gera rastiya xwe. Xaka 

me buye cihe miriyen be goristan u hfıye zimane 

qer'inen ku naye bihistin. Eı giyana xwe dixwazim, ti

mane xwe dixwazim. Ev zilm we zaliman bixeniqine 

welô Tofana Nuh ... 

Di wan rojen me yen şelü yen li sirgfıne de, em 

nivmir1 li ser piyan bıln, e w welate me ye stfıxwar çi

qas ji ji me dur bu. Kuştinen kiryare wan diyar li hev 

zede dibun, ew medeniyeta em diqehirandin: beden

giya bedengiye ... Me son d xwariye ku erne weki çeme 

ku bihura xwe dibine, vegerin çavkaniya xwe. Xaka 

me neynikeke sikesti bu, rfıye me parçe paı·çe di we 

neynike de. Biraninen ku ji bira me dernakcvin tim 

xwe nu dikin. Girtigeh tiji bCıne heta her deri. ax u 
asiman bi dizi şine d.ikin ji wan qirim u komkujiyen 

be nav re. 
Diviyabu em bijiyana. me li berx.we bida. ii her şev 

derketiba rewitiyen xeyali. Di wan rewitiyan de divi

yahü me guh bida derweş u kahinan u me guhdari bi

kira li wan kesen ku dizanin ii napeyivin. Diviya bu 

me rfıye xwe li sebra wan şervan en azadiye bi da ku i ro 

li hemher diroke ketine re ı1 lazim bu em ji wan fer 

bibana hukme edalet u evine ... 

Kese neji be nizane ka sirgı1n çiqas bi lanet e u her 

tişt çiqas kem ı1 be wate ye. ]i bo watedar bibin. em 

:x·we bi reng u denge xwe ve gir e d idi n. Em ma fe xwine 

ye medeniyete nikarin bidin, lewma ye her şev bi 

awayeke vampirane u xwinmiji xwe dide her deriyen 

me. 
Her tişte me dil hatiye girtin, fikir ii ramane n me, 

heviyen me heta evina me ... Bedengiya me dibe tol

hildan, dibe dijwar'i ü di berdela yeki de erne bezaran 

verişin ... 

Ye ku me ji me digire tirsa tunebiin ı1 jiyana li we 

la te xeribiye ye. Giyaneke parçekiri ii beçareti ... Esa

ret di navbera jiyan ii mirine de stareke bi jehr e. Ne 

hesane ku m irov rastiii eşa li ser yaqiid hatiye kolan 

tebigeheje! Em li rastiya xwe geriyan di ışareten kevi

ran de, di nava şer ii evinanan de. Li welate me ye 

hezni dem tim hilüye. salname u saet tim sifir nişan 

didin. Her tişt xemginiya veqetine u mahzüniya eva

ran e. Her eş bi xwe re eşeke nü, her evin evineke nu 

ü her şer bi xwe re welateke aza d tın e. Şerma h eri me

zina sedsala me her bi dawiye ve d içe. Ev ye k we hel

bet deriye asoyen nu vebike. Her tişt we vegerin ser 

es le xwe ü av u çe m w evegerin ser çavkaniya xwe. 

Di xewa xwe de, ez ıi Mitra bi h ev re çü n bajaroke

ki çiyayi ye li qeraxe Ararate. Her ti şt sipi çil u ro ni 

bU. Li we dere jiyaneke xwezay'i hikum dajot. ]i ho 

serdestiye ı1 mikemeliye kes bi hev re nediket qayişe. 

Di gel ew qas xizani. belengazi Cı eşekesi nizanibü bi 

kcsi re kine bike. jinen xwedi hesten bilind, bi 

awiren xwe bezkirine rusane zarokan didan. ji nava 

leven wan. diayen bedeng difi:ıriyan. 

Ez ı1 Mitra dcma bi wan re peyivin. tu deng ji w an 

dernediket. wan axaftina bi denge b ili nd ji birkiribu. 

H aya wan ji mirin ü jiyane tune bü, xwe avetibiin her 

bexte qedereke hezar sali. Qeder u jiyana wan çawa ji 

dişibiya dare n mezi ii çiyayen qerac . Dema me ew ne

çare axaftine dikirin, zimane xwe ye daxkir1 nişane 

me didan. eşa wan dihü qerin ıi li eniya me diket. Ew 

xeyidi hıln. bere xwe dabün çiyayan. Digotin: "Çi ya bi 

me dizane.lewama me dipareze ii vedişere. Le we, ne 

em bihistin u ne ji xwest bibihizin!'' 

Li wi bajaroki. ranahi ji Qendllan dihat u her tişt 

di bin berfe de bii. Her sibeh bere xwe bi roje ve diki

rin Cı bi bedengi dia d.ikirin. Her çend bi şik ü bi tirs 

li mirovan bineriyan ji. mevanperwer bfın. Ocax tiji 

dare n k elem ki ri n. Em di navbcra rast! Cı xewe d e di

çin u ten: Di şeveke bi Jerz de di bin tava heyve de, li 

Deriye Çiye ye Amede Şex Seid u 40 hevalen xwe li 

ber daren sepiye ne. Celad gotinen wan en dawi di

pirse. Bersiven wan en minaçik werdigerinbiriıske. 

Şehri Amed reş gire da; Dersim seri hildaye, dema 

Seyid Riza ü Ku re ciwan hatin darvekirin, Xarpet ket 

nava bedengiye. tu wate neda ve rewşe, reng guhe

rand ... Bedengi weki pantereke reş e, dadgeren xwe

di apolel tev weki zebaniyen dojehe ne. Zilma beri 

dijwar ji ew e ku li ser we xaka wan a stfıxwar ji bo wan 

her yeki, cihe goristaneke ji naye veqetandin. Dil bi 

rindar ü periti ne. 

Si liviyan, şevbillerk dest pe dike. kilanı Cı ştnen 

be dawi... Dema Şakiro distire saw bi me digire. ji 

destana Mem ı1 Zine keder dipijiqe. Dille Garapete 

Xaço dest bi destana Dewreşe Evd'i ü Edille dike. De

ma Dewreş te kuştin. kilarn giran dibe, denge 

dengbejan petir bi dilşewati bilind dibe. Edille heta 

mirina xwe bi sebra Penolope stranen ştne distire. 

Edı1le bi denge xwe ye eflatuni wiha dibeje: 

"Here delalo. here delalo, Siwaren mala have min 

ji mal siwar bün. germa ve haVınePeşiya selefe siwa

ran kete çiyaye Evdil Ezize Ntve siwaran man li gire 

Laylaniye. gola xatfınuye Paşiya siwaran ma li qiraçe 

MerdtneGeli K.ikan Cı geli Milana Herçi kese. ku ce

waba DewTeşe Evdi, siware Hidman, lawke ezdi. de

lale male. xeme bine beriye. ji nava hezar ı1 penc sed 

siware Gesa ji min re bine Eze bidime çar aşe have 

xwe yen li her ava Miserbine Heger bi her çar aşan 

qayil nebe, eze bidime deh heb ce n iyen have min he 

ne, kehelin, esli ne, eze bidime rih'ine. Çar qesir Cı 
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qonaxen have min h ene. eze bidime li bajare 
Miserbine Eger her çar qesirü qonaxa qayil nebe, eze 
di ser de bidime hezar u penc sed zere n Osmani ji xe
zine. 

De bajo. de bajo. redüı·o, de bajo Hesp betiliyo. de 
bajo Kiske te qulo, titfına te rijyawo , de bajo 
Eba ser mile te se tixto. 

Here lo delal, li min avetiye sterka sibe, stera re 
cilxere. Delali male. Dewreşe Evdi,lawke ezdi, siwa
re li Hidmane nere Eze rabim, :xilxale linge xwe 
bişkenim, ji Hidman re bikime coteki nehle Eze 
xiıema poze xwe derx:im, jere bilcim hur bizmere. Eze 
keziyen xwe bibirim, ji H idrnan re bikim. gulik ü ri
şi u du hevsere Ji iro pede, webere te tekeve bine be
riye. nava hezer ü penc sed siwaren Gesa, Xelqe 
bibeje: ''Ev siware hane çiqas bi hizn e, çiqas bi delal 
e fı çi bi cemal e··. Here lo delal. here lo del al , here lo 
delal, De bajo re duro. de bajo. Ji hevalan mawo, de 
bajo Kiske te qulo. tiruna te rijiyayo, de bajo Ebake te 
se ti.xto Li ser rnile te bU belawo, de bajo. 

Li her çaya demkiri. destan direj bü u direj bU ... 
Direka jibirbfıyi, ya dişine de ü diroka veşarti di van 
des ta nan de ji nu ve vedijiya. ~E w si w aren egid li hes
pan siwarbün u çün . ·· Ew ciwanmeren egid rojeki ve
gcriyan ü ji nu ve rümeteki dan ve jiyane .. . W an ji 
tirse. werekı u cesaret derxis tin ü nefret wergerandin 
hezkir ine. 

Yen di ve reyi demirin, di ronahiyeke be dawi de 
hatin defin kirin. 

Di. tariya reş de. qerineke ji çiye deng veda: 'Ey 
miroven ku ji kuştin fı cinayetan zewq digirin, ey 
kesen talan Cı hilweşandine weki merifet dibinin, za
nibin ku vi geli evina xwe ya ji av, ax fı agir kiriye ne
mir. Dema dile wan di bin zilma hezar sali de hat ku 
tan, wan mirin ji xwe re kir nemir ı1 evin fı bezkirina 
xwe ji kirin be dawi. 

Min fem kir ku ew kesen xaka wan hatiye taJan ki
rin. nikarin bibin xwedi zirnan ü salname. 

Min fem kir ku li deveren le zivzive çirtik davejin, 
qeda ü belayen j i mirine mezintir tim li her dert ne. 

Min fem kir ku her kes dikare ji herkesi her tişt 
bigire le tene nikare mirine bigire. 

Min fem kir ku di bin esarete de dar felô nadin, 
rojen büyine nayen zanin u jiyan tene bi demsaleki 
dimeşe. 

Min fem kirkureya diçe bextewariye ji reya xira
biye hesantir e. 

Ü min fem kir ku jiyana be azadi ne layiqe jiyane 
ye.~ 

dere@bluewin.ch 
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Anayasa paketi tartışması özellikle hükümet ve 

statükocu CHP ve MHP arasında "Değişikliklere kor· 

şı mısınız. değil misiniz?" ekseninde yürüyor. Boşta 

Meclis'te grubu bulunan BDP olmak üzere, farklı 

yaklaşımlar geliştiren çevrelerin sesi ise kamuoyuna 

çok fazla yonsıtılmıyor. Bu açıdan, BDP'nin görüşle

rini olmak bakımından Meral hanımdan başlayalım. 

Tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ: $ızin de belirttigıniz gibi, 

AKP bu paketi ortaya attıgından itibaren garip bir sıyaset or

tamı oluştu. CHP, MHP ile AKP arasında, anayasa paketını 

destekleyıp desteklerneme konusunda zaman zaman düze

yi çok düşen, oldukça şekilsel ve içı boş bir tartışmaya tanık

lık edıyoruz. Biz BDP olarak ilk günden [tibaren, bu konuda 

yapıcı bir muhalefet sergıleyecegimizı çok net bir bıçimde 

belırtmemize ragmen beyanlanmız ve sundugumuz önenler 

hiçbir şekılde ya gündeme alınmadı ya da alındıgı halde ka

muoyu dogru bilgılendırilmiyor. Bu konuda partimize yöne

lik beyanlar son derece haksız. Sanınm Sayın Erdogan, "Bize 

hiç kimse öneri getırmedi" dedi. Bakanlarla başbakan arasında 

birbırini tutmayan açıklamalarla da karşılaşıyoruz. Bız, kamu

oyunun ''ya AKP'den yana olacaksmtz. ya korşı olacaksınız" gı

bi bir yaklaşımla yönlendirilmesının demokratik olmadıgını 

söylerken bır darbe anayasasıyla yönetildigımızı de hıç kım

senın unutmaması gerektiginı ısrarla belırtıyoruz. Çünkü ki
mı çevrelerde ve basın yayın organlannda BDP kastedılerek 

"bu paketı desteklerlerse demokrat; desteklemezlerse demok

rat degtller'' denılmektedir. Şunu ifade etmek istiyorum: B~z 

AKP ile dayanışma demegi degılız. Bir sıyası partiyiz ve seç

menlerimiz var. Bizim demokratik anayasa talebimız bugün 

28 TİfOJ 

degıl, uzun süredir var. Demokratik kamuoyu ile bırlikte en 

çok tartıştıgımız konulann başında demokratik bir anayasa 

geliyor. Bız Türkıye'deki bırçok degerlı hukukçudan, hatta 

burada bulunan arkadaşlarla da diyaloga geçerek farklı üni

versitelerden hocalardan görüşler alarak bir paket hazırladık 

Ve Mecliste yaptıgımız basın toplantısında da. Türkiye'nin ih

tiyacının yenı. demokratık sıvil b ır anayasa oldugunu ve ko

şullann buna uygun oldugunu söyleyerek taleplerimızi öne 

sürdü k 

3 ayın paket sunduk Madem ortam bu şekilde şekillen

di, bu paketın, bızım de önerilenmızle genışletilerek acıl bir 

demokratikleşme paketı haline getirilmesını ifade ettik Ana

yasada öncelikle degiştirilmesi gereken ama pakette yer al

mayan ve mutlak suretle bır demokratikleşme ıçın olmazsa 

olmaz bazı koşullar var. Bunlan ıleri sürdük Türkıye'nin bü

tün farklılıklannı kapsayacak aıdıyet duygulannı geliştirecek 

maddeler diye başlangıç bölümüne bir metın önerdik Dın 

ve vicdan özgürlügü konulu maddede, 24. madde, özellikle 

zorunlu din dersinin istege baglı hale geti ri lmesı konusunda 

bir önenmiz oldu. Egitim ve ögrenım ıle ilgıli 42. maddede 

herkesin anadılinde egitim yapması önündeki engellerin kal

dınlması yönündeki istemımizi ifade ettik Ve burada bır 

cümlesinı söylemem gerekırse, "Kimse eg1tim ve ögrentm 

hakkından yoksun btrakılamaz. Herkes anadiltnde egitim hak

kına sahiptır." 

Daha taslak hazırlanırken, hükümetin devletin 

resmi dilini de içeren onayosonın ilk 3 maddesinin de

ğiştirilmeyeceği yönünde bir açıklaması vardı. 

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ: Biz ilk üç maddeye yö-
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nelık bir öneride bulunmadık zaten. Ancak 16 defa degişik

lige ugramış bir anayasa var. Bu degışikliklerle birlikte anaya
sanın ıçerik olarak bir bütünlügü kalmadı. Anayasa şimdi pa

ramparça durumda Her degişiklikle bir maddeye bir şekilde 
uyumsuzluk oluşuyor. Anayasanın ruhu açısından bölük pör

çük yaklaşımlarla bu iş çözülemez dıyoruz Anadilde egitım 
hakkının 90. md.'ye göre taraf oldugumuz uluslararası söz
leşmelere uygun bir talep oldugunu ilen süreriz Çünkü or
da, anadilde egitim hakkını taraf oldugumuz uluslararası bel
gelere göre talep etme hakkımız var. 

Sendika kurma hakkı konusunda bır teklifimiz var. 82 
Anayasası'na hakim olan tek dil, tek bayrak. tck mıllet çok sı

kı ntılı kavramlardır. Biz burada Türklük kavramı yenne Türki
ye Cumhuriyeti vatandaşı kavramın ın olması gerektigini öner
dik. Yine siyasi partilenn kapatılmasına yönelık taslakta bir 

öneri var. Kapatılma davası içın meclıste bulunan sıyası par
tilerden her birinden S kişinin katılacagı bir komısyonun 3'te 
2 çogunlukla ızin vermesi gerekiyor, AKP'nın anayasa tasla
gına göre. Ancak 69'u degiştiriyor ama 68'ı degıştırmiyor. Si

yası parti nası l kapatılır, asıl 68'de düzenlenmiştir. 68 degişti
rilmedigi sürece 69'dakı degışıkligın anlamlı olması mümkün 
degildir. Bu nedenle biz 68'e ılişkin evrensel ilkeleri ve hukuk 
kurallan nı gözeterek şöyle bir öneride bulunduk "Siyasi par
tilerin tüzükleri, programlan ve eylemleri ınsan hakianna eşitlik 

ve hukuk devletı ilkelenne aykın olamaz. Herhangı bir diktatör
lügü savunmayı veya yerleştirmeyi amoçlayamaz. Siyasi partı
ler ırkçılıgı destekleyemez ve teşvik edemez. ·• Yanı kapatılma 

gerekçesi sadece bu olabilir. Şimdiki parti kapatma madde
sinde ise çok genel kapatma gerekçelen var. "Devletin ülke
sıyle, mılletıylc bölünmez bütünlügü'' gibi devasa bır kavram 
var. Her şeyi o kapsamda degerlendirebılırsınız. Düşünce ve 

ıfade özgürlügü kapsamında bızim partı üyelerimizin. yöne
tıcilenmizın yapmış olduklan konuşmalar biliyorsunuz partı 

kapatmada gerekçe olarak kabul edildi. Halbuki burada 

Meral Dnmş Beştaş 
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standart beli ıd ır. Şıddetı teşvik, diktatöriük, evrensel hukuk il
kelenne. insan hakianna aykın hareket etmek. 

Yasama dokunulmazlıgı konusunda da şu anda çok 
problemli bir madde var. 83. madde. Ve bu, maalesefbizim 

partimızin milletvekilierine yönelik aleyhte yorumlanan bır 

madde. Dosyalan Yargıtay'da ve yerel mahkemelerde de
vam ediyor. Milletvekillenmizin işledikfen iddia edilen tek 

suç. konuşmak! Sadece düşüncelerini açıklamak. Siyasetçiler 
siyaset yaparken tabii kı konuşurlar. Biz bu kapsamda sade
ce şu suçlardan dolayı dokunulmazlıgın kaldınlması gerekti
gini ıfade ediyoruz: Agır cezayı gerektiren suçüstü hali. rüş
vet. zimmet. dolandıncılık, sahtecılik, kaçakçılık, resmi ihale 

ve alım-satımiara fesat kanştırmak hırsızlık, tecavüz suçlan iş
lendigi takdirde tabıi ki dokunulmazlık olmasın. Ama maale

sef şimdi meclıste bu kapsamda hazırlanan fezlekeler raflar
da beklıyor. 

DECIŞIKLIK IHTIYACININ ISTISMAR! RISKI 

- Emin Bey, sizinle devam edelim. T arttşma/ardan 
biri de 'Yüksek Yargt'ya ilişkin. Bir yandan yargıda re

formdan bahsediliyor, öbür taraftan da bu tartışma

nın yüksek yargıyla hükümet arasmdaki bir çatışma

nın yanstması olduğu noktasmda şeyler söyleniyor. 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Ana
yasa Mahkemesi'nin yapısında gündeme getirilen ba

zı değişiklikler .. yargı reformu" düzeyinde tanımlana

bilir mi? 

M. EMiN AKTAR: Öncelikle şunu söylemek gerek. 
AKP'nin bu anayasa degişıkligi teklifi konjonktürel ihtiyaç
tan kaynaklanıyor. Kendi ıhtiyacından kaynaklıdır. Ama ana
yasalar toplumsal uzlaşı metinleri olmalan nedeniyle. top
lumun tüm kesimleri tarafından tartışılıp üzerinde uzlaşı la

rak yasalaşmalan gereken metinlerdir. Hükümet partısi 

bundan kaçındı. Bu açıdan bakıldıgında 22 Temmuz seçim
lerinde yakalanan şans heba edildi. Şimdi üst yargı organ
lanyla bır sıkıntısı var hükümetin. Hükümet bu ihtıyaçtan 
kaynaklı olarak bır degişıklik teklıfı getirdi. Bu degişiklik tek
lifiyle bırlikte tabii bazı temel haklar alanında da bazı degı
şiklikler ön görüyor. Bunu olumlu bir adım olarak görmek 
gerekiyor. Ama bu neyı çözüyor? Aslında dogrusunu söy
lemek gerekirse çok bir şeyı çözmüyor. Aksine, toplumda 
şöyle bir inanışa da yol açacak Evet toplumun ihtiyaç duy
dugu anayasa degişikligi bundan ıbaretti. Evet bu anayasa 
degişıkligi gerçekleşti. Yani, yeni bir anayasa tartışmasın ı ra
fa kaldırma riski taşıyor. Böyle bır risk var. 

Ancak, Meral Hanım da söyledi. "evet mı, hayır mı?" di
ye bir ikileme sürüklenmektense farklı bır şey söylemek ge
rekiyor. Ne olması gerekiyor burada? Eger anayasanın bütü
nünü degiştirme ya da yeni bir anayasa hazırlama koşullan 
yoksa Türkiye'de kı bana göre var. yeni bir anayasa tartış-
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ması başlatılabilir- ne yapmak gerekiyor, bu teklifi genişlet

mek gerekiyor. Toplumun şu anda çok acil bir şekilde ihti

yaç duydugu başka alanlan da katmak gerekiyor. Meral Ha

nım da özetledı. Kürtler açısından bakıldıgında yeni bir şey 

yok. Belki partı kapatmanın zorlaştınlmasına ilişkın bir düzen

leme var ama onu da çok saglıkl ı bulmuyoruz dogrusu. Ya

ni siz 68. maddedeki parti kapatma gerekçelerini degiştir

medıgıniz sürece yeni bir şey getirmiş olmazsınız. Diger yan

dan yargıya ilişkın düzenlemelere gelirsek: Evet, yargının de

mokratikleşmesi gerekiyor. Burası kesin ama problem bura

da. Çünkü bir ayagı eksik. lçınde savunmanın olmadıgı bir 

yargının demokratikleşmesınden söz edilemez. Yargının de

mokratik meşruıyet zeminı ıçınde yeniden örgütlenmesi ge

rekiyor. Peki, ne getinliyor burada? Anayasa Mahkemesi'nin 

üye sayısı getiriliyor. Anayasa Mahkemesi'nin oluşturulma

sında cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler verilıyor. Özellik

le HSYK'nın oluşumunda cumhurbaşkanına çok daha fazla 

yetkiler veriliyor. Falkat Cumhurbaşkanlıgına bu kadar büyük 

yetkilenn verilmesi bazı sıkıntılan beraberinde getırecek. Bu 

işin bir yanı. Türkiye'de yargı sistemı ve yargı mensubu tipi; 

devleti koruyan, kollayan ve devleti kutsayan bır şekildedır. 

Mevcut hilkim ve savcılar içinde böyle bir seçime gittiginiz

de, yargıyı bu paketle tam olarak demokratikleştirmiş ol

mazsınız. Neden? Bu seçim birincı sınıf hakimler arasında ya

pılacak. Birinci sınıfa gelebılmek için siz en az IS yıl hakimlık 

yapacaksınız. Mevcut sistem içınde yogruldugunuzdan, loj

manla adiiye arasına sıkışmış, toplumdan uzaklaşmış, toplu

mun ıhtiyaçlanna ve adaletten beklentilenne yabancılaşmış 

bir hakimin üst yargıda görev alması durumunda yargının 

demokratikleşmesine katkı sunmayacagı görülüyor. Evet 

yargının demokratikleşmesi gerekiyor, ama belki bu alanda 

meclise daha fazla yetki venlmesi gerekiyor. 

Bu tekiitin diger bir yanı asken yargının görev ve yetkisi

nin sınırlandınlması. T abiı bızim başından beri görüşümüz as

keri yargı diye ayn bir yargı alanının olmaması. Bunun sade-

30 T1 roı 

ce disiplin mahkemelenyle sınırlı tutulması. Savaş hallerinde 

siz asken yargıyı oluşturursunuz. Ama bunun dışındaki du

rumlarda. olaganüstü haller ve s ıkıyönetim ler de dahil olmak 

üzere, askeri yargının kesinlikle olmaması gerekiyor. Bu tek

lif sadece asken suçlarla sınırlandınlm ış. Bunun yeterlı olma

dıgını düşünüyoruz. Aynca ona dekunurken askeri yüksek 

ıdan mahkemesine dokunmuyor. Idari yargı anlamında da 

bir ikili yargılama sıstemi var. Siz yargıyı kurumsallaştırmak is

tıyorsanız, bölünmüş yargıya da son vermeniz gerekiyor. 

Vahap Bey, ba§ta da belirttik. genelde "bu deti

şildifi desteldiyor musunuz, karJı mısınız?" çerçevesi
ne sılartınlmış bir yoldaşım hdl<im. Siz bir akademis

yen olarak. bu eksenli bir tartışmanın ülkenin demok

rasi ihtiyacı balamından ne kadar sonuç alıcJ oldutu

nu düşünüyorsunuz? 

VAHAP COŞKUN: Evet. Türkiye'nın bir darbe ana

yasasıyla yönetildigini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. 

Hepimizi kıskaç içine alan bir darbe anayasasıyla yönetiliyo

ruz. Bu darbe anayasası 16 kez degişikl ige ugradı, bir kez ya

pı lan degişikligi anayasa mahkemesi iptal etti. toplam 88 

maddesı degişti. Fakat bu kadar geniş degişiklikler yapılması 

na ragmen demokratik bir anayasaya sahip olmadıgımız or

tada. Bugün bu konuyu tartışıyorsak. bir demokrasi açıgı ol

dugundandır. Ciddi bir paket var önümüzde, 29 maddeden 

oluşuyor. Üç önemli nokta var bence paketin içerisinde. 

Bunlardan birincısi siyasal hayata ilişkin, siyasi partilere yöne

lik düzenlemeler. Ikincisı yüksek yargıya ve üçüncüsü de as

keri yargıya ilişkin düzenlemeler. 

BU SÜREÇ, KÖKLÜ DE<'; IŞIMI TETIKLEYECEK 

Siyasal hayata il işkin düzenlemelerin, elimizdeki mevcut 

metinle karşılaştınldıgında daha olumlu bir metin oldugunu 

söylemek mümkün. Siyasi partilerin kapatılması gibi son de

rece hayati bir meselenin sadece Yargıtay Cumhunyet Baş

savcısına verilmesinin demokratik meşruiyet açısından sıkın

tılı oldugu kaygısı gözetilerek. Meclisin de siyasi partilerin ka

patılmasında rol alması saglanmaya çal ı şılıyor. Yeterli mi, el

bette yeterli degil. Benim öteden beri düşüncem siyasi par

ti kapatma rejiminin ortadan kaldınlmasıdır. Genel olarak 

baktıgınızda sıyasi parti kapatmanın ne Türkiye'nin demok

rasisine, ne de hukuk hayatına hiçbir katkısı olmadıgı çok 

açık bir şekilde görülür. Kürt meselesinı temel alan, bugün 

kendini BDP'de temsil eden sıyasi gelenegin 5 partisi kapa

tılmış, iki partisi hakkında dava açıldıgından kendini fes et

mek zorunda kalmıştır. Ama nihayetinde ne bu partinın ta

banı ortadan kalkmış, ne de partinin dıle getird igı sorun or

tadan kalkmıştır. 

Askeri yargıya ilişkin yapılan düzenlemeye baktıgımız za

man. Emin Bey de bahsetti, öne çıkan önemli düzenlemeler 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



var. Bunlardan bin darbe suçlannın mutlaka sivil yargıda yar

gılanmasına ilişkın düzenlemeyi getirmiş olması. Asken yargı

da, asken hizmetin gerekleri ibaresinın anayasa metninden 

çıkartılmış olması ve asken yargının sınırlannın daraltılması. 

Ama bu yeterlı mi derseniz Kesınlıkle yeterlı degil. Asken 

yargının bir yargılama faaliyeti oldugu kanaatınde degilim 

ben. Fransız Başbakanı Clemenson'un söyledigi çok güzel bir 

söz var, ':Askerf bondonun yoptıgı ne kadar müzıkse. oskerf 

yargının yoptıgı do o kadar yorgıdır'' der. Hiyerarşık bır yapı

nın oldugu yerde gerçek manada adaleti tesis etmek kolay 

degildir. Dolayısıyla getirilen düzenlemeler olumlu olmakla 

birlikte yeterli degildir ... 
Yine, dünyanın hiçbır yennde olmayan HSYK ve Anaya

sa Mahkemesi yapılanması var bızde. Mevcut haliyle 7 üye

den oluşuyor HSYK. Bir Adalet Bakanı, bir AdaJet Bakanlıgı 

Müsteşan ve geri kalan S üyesi Yargıtay'dan ve Danıştay'dan 

seçilıyor. Şöyle bır garaJbet var ortada: HSYK üyelenni seçen 

Yargıtay ve Danıştay üyelen; Yargıtay ve Danıştay üyelerinı 

ise HSYK üyeleri seçiyor. Bırbinni seçen bır mekanizmadan 

bahsediyoruz Getınlen düzenlernede HSYK'nın daha geniş 

bır tabana yayıldıgını, farklı kesimlerden temsılcilerin geldigı

ni görüyoruz. Bütün üyelerinin cumhurbaşkanı tarafından 

seçildıgi bir Anayasa Mahkemesı ise dünyanın hıçbir ülkesin

de yok Öncelikle şunu bilmeliyiz. Anayasa mahkemeleri gö

revi geregi, yapısı rtibanyla siyasi mahiyet taşıyan mahkeme

lerdir ve yargılama yerleridir. O nedenle burada hani top

lumdaki siyasal dönüşümlen aktarabılecek yansımasını bula

bilecek birtakım mekanizmalan geliştirmek gerekir. Dünya

nın buna buldugu çözüm, parlamentolardan bu mahkeme

lere üye atanmasıdır. Getirilen düzenlemeye baktıgımızda 

da bir önceki yapıya göre yine olumlu, ama son derece ye

tersiz Cumhurbaşkanının ön plana çıktıgı parlamentonun 

sadece üç üyeyle sınırlandınldıgı bir yapıyı görüyoruz. 

Genel olarak baktıgınızda bu anayasa degışiklik paketinın 

Türkiye'yi gerçek manada demokratik bir ülke ve demokra-

tik bir anayasaya sahip bır ülke haline getirecegini söylemek 

mümkün degil. Ciddı eksiklikleri olan bır paket Özellıkle 

Kürt meselesi noktasında veya dindarlann, Alevilerin yaşadı

gı sorunlar noktasında herhangi bir çözüm önensı getiren 

bır paketle karşı karşıya degiliz Ancak bu eksikliklenne rag

men genel olarak var olan durumdan daha iyi bir durum ya

ratacagını düşünüyorum. Iki nedenden dolayı bu paketın 

desteklenmesı kanaatindeyim: Bunlardan birincisi siyasi ala

na ve özellikle yargı noktasında daha olumlu bır noktayı işa

ret ediyor. Ikincisi, anayasa degişikl igi paketinin yasa laşma sü

recı Türkiye' de ciddi manada bir anayasa degişikligi talebini 

gündeme getirecektir. Bu paket gerçekleşse dahi, tartışma

lar brtmeyecek. aksine daha büyük tartışmalan peşi sıra ge

tirecektır. Bu konuda Emin agabeyden farklı düşünüyorum. 

PAKETTE KÜRDE YER YOK 

Adil Bey, hukukçu arkadaJianmız genel bir çerse
ve çizdiler. Tartışmayı biraz daha yerele indirgeyelim. 
Siz Gün Tv'de program yapıyorsunuz. aynca geçtiği
miz günlerde kapatılan Azadiya Welat gazetesinde 
yazıyorsunuz. Siz bu pakette kendinizi ne ölçüde gö

rüyorsunuz, ya da kendinizi bulabileceğiniz bir deği

Jiklik nasıl olmalı? 

ADIL ZOZANi: Vahap Bey bu paketin neden des

teklenmesi gerektigi konusunda bazı açıklamalar yaptı. Bazı 

şeyleri aşmak içın iyimser de olmak gerekiyor elbette. lyım

serlıgı yabana atmamak gerekıyor. Meral hanım başlangıçta 

başbakanın partinin sundugu paketı görmezden geldigine 

işaret etti ve bunu yadırgadıgını söyledı. Yadırganacak bır 

durumdur, ama açıkçası ben Dıyarbakir'dan baktıgım zaman 

yadırgamadım. Nedenıne gelince, bu anayasa paketi açıklan
madan önce başbakan yardımcısı Cemi! Çiçek'in bır açıkla

ması vardı. Genelkurmay başkanıyla bir görüşmeden çıkar

ken hiç sorulmadıgı halde bir cümle sarf etti. anayasa pake

tine ilışkin bir tüyo verdi. "Bız onoyasanın ilk üç moddesinı, ilk 

üç maddeyi güvence altına alan 4. moddeyı ve 1 7 4. maddeyi 

degıştırmeyecegiz" dedı ve ekledi, "Ne olursa olsun bunlar bı

zım kmnızı çızgılerimiz!" 

lik üç maddeyi ve 4. maddeyi herkes biliyor. Ama 174. 

maddeyle ben ilk defa karşılaşmıştım Cemi! Çıçek ne de

mek istedı diye Anayasa kitapçıgını açtım, baktım. 174. mad

de inkılap kanunlannı güvence altına alan madde. lnkılap ka

nunlanndan bir tanesi alfabeye ilişkin bir kanun. T evhidı 

T ednsat'a ilışkin bir kanun. Sanınm bunlarla bırlıkte üç dört 

kanun daha var bu madde içerisinde güvence altına alınan. 

Şimdi bu kırmızı çızgilerin içerisinde, eger bu ülkede yaşayan 
çok önemlı bir toplumsal dinamıgin tüm taleplerinin üzerine 

kırmızı çizgı çiziliyorsa. o toplumsal tabaka da kendisini böy

le bır degişikligın ıçerisinde görmeyecektir. Ve bunlar da 

Kürtlerdir. Daha başlanmadan, paket açıklanmadan biz Kürt-
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!ere denildı ki, "B1z sizin taleplennıZJ kendı gündemımıze almı
yoruz." Dolayısıyla Kürtlerin partisi olarak algılanan BDP'nın 

taleplennın Başbakan tarafından görmezden gel , nmesıni ya
dırgamadım. Evet demokratik bir ortama evnltecekse bu 
tür degışikliklerin desteklenmesı gerekır. Peki ama bu "de
mokratikleşme" sürecınin ıçensınde ben yoksam? Yanı b1r 
yerde demokratikleşme konuşuluyor, ama bunun ıç inde sa
na dair bir şey yoksa, desteklemenın de bir manası kalmıyor. 
Bınlen halen Kürtlere "keriz" muamelesı yapıyor galiba Ya
ni Kürtlerin taleplerini karşılamasak da demokratıkleşmeyi 

konuşursak Kürtler ikna olurlar mantıgı var. Ama bu büyük 
bir yanılgıdır. Son seçimlerde BDP'ye oy veren 2 milyonluk 
bir seçmen kitlesı var. Ve Kürtler bu partiye oy verirken 
kendılerinı bu sistern ın içinde göremediklen içın venyorlar. 
Ve bu anayasa degişikl ık paketine ılişkin yapılan yorumlan 
okudugunuzda, hukukçulara sordugunuzda herkes bır nok
tada bırleş ıyor: Bu pakette 
Kürtlere il işkın h ıçbır şey yok. 

Kuşkusuz asken mahke
melerin kald ın lması , görevleri

nın sınıriand ıniması çok önem
lıdır. Ama bız Kürtler daha çok 
özel yetkili mahkemelerde, 
DGM'lerde yarg ılandık. agır 

ceza mahkemelerinde yargıla
nıyoruz. Türkiye'nin batısında 

düşünce ve ı fade özgürlügüne 
ilişkın yapılan yargılamalar 30 1. 
maddeden yapılıyor, bize ge
lince TMK'nın 7/2. maddesi uy
gulanıyor. Yani biz hiçbır bi
çımde bu degişiklıgın içensın

de kendımizı göremiyoruz. 

türüyor. Bütün başlangıçlan bu yönlüdür. Ömegin Kürt açı

l ımını da böyle yaptı . Çok şey yapacagını söyledi, ama bellı 
bır süre geçtikten sonra herkes sormaya başladı, ya açılım 

dedigın ızın ıçınde ne var? Bana göre AKP'nin son dönemde
kı en büyük hatalanndan bın, 'Kürt oÇJIJmt yapıyorum" dem ış 
olmasıdır Çünkü Türkiye'de ı leride yeşerebılecek bır umu
dun önünü kestı. 

AKP üç dönemdir magduriyet pol rtikası üzennden se
çımlere giren bir partidir. Süreldı bir magduriyet zemini oluş
turuyor ve o zemın üzerinden seçimlere gıriyor. Seçimlere 
az bir süre kala böylesi bır paket tartışılamaz mı? Tartışılabı
lir. Ama bir yerde nıyet sorgulanıyorsa ve nıyetten şüphe 

duyuluyorsa, genel olarak bütünleşme sorunu yaşayan Kürt
len sürccın dışına ıterek başlangıç yapıyor olmanız bir sakat
lıktır. Magduriyet polıtıkasına dönüştürü lebilecek bır zemin
dır. Genelkurmay ve hükümet ortaklaşması ıçensınde gün-

deme gelen bu paketın Tüıi<ı
ye'nın demokrat•kleşmesine 

ne kadar katkı sunar noktasın-

Ad ıl Zozani 

da benım şüphelerim var. 

Hatta toplumda oluşan degı
ş ım istegın ı n, sıne~is ınin en as
ganye ındirme çabası olarak 
da bakmak mümkündür. Eger 
köklü bir degişiklıgin içerisinde 
degilsenız o toplumsal ene~iyi 
boşaltma gınşimı olarak pekAla 
algılanabilir. Ben biraz da böy
le görüyorum. Ömegin ışçile
re, "Ben lütfedenm SIZe kapm 
açanm ama benımle pazarlık 
yapamazsm1z" diyor Bunun 
neresı demokırası! Ya da çalış
ma alanına i l ışki demokratik

AKP'NIN CEBINDEKI BALON! 

Herkes parti kapatmanın kımseye bir yaran olmadıgını 
bilir ve söyler. Ama parti kapatmayı engelleyecek mekanız

manın parlamentodaki iktidar ve ana muhalefete agırlıklı ola
rak devredilmesinin geçmiştekı pratikleri itibanyla bakıldıgı 
zaman çok büyük sıkıntılann olabilecegini düşünüyorum. 2 
Mart 94'te bunu gördük. DEP kapatılırken bir parlamento 
konsorsiyumu vardı. Bugünkü hükümetın fıknyat anlamında 
beslendigı Refah Partısı sürecın ıçensındeydı. Çok öncesine 
gitmeye gerek yok. 2007 seçımieri öncesınde birleşik oy pu
sulasına ilışkin çıkan karar siyasi bır mekanızmanın ürünü de
gil mıydi? Herkes bılıyor, ı ktıdarla muhalefetin ortak konsor
siyumu ile çıkan bır karardı. Dolayısıyla bölük pörçük üzerin
de durulacagına, bu ülkenin ihtiyaçlanna cevap verebılecek. 

sorunlannı çözümleyebilecek bır degiş ıme ıhtiyaç vardır. 

AKP Hükümeti bir şeyı çok ıyi beceriyor. Balonu çok büyük 
şışıriyor. Havasını ala ala. en son katiayıp cebıne koyup gö 
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leşme denılecek neyi var bunun! Hiçbir şeyi yok. Dolayısıy

la bugüne kadar demokratikleşme taleplenni gündeme ge
tiren ve bunun için bedel ödeyen toplumsal dinamıklenn ta
mamını bu sürecın dışına iterek hazırlanan bir paket üzerine 
konuşuyoruz. Ve eger bu dinamikler bu pakete dahil degil
lerse, degişiklige ortak olamayacaklarsa, desteklemenin pek 
anlamlı olmayacagına inanıyorum. 

ILERLEMELER LÜTUF DEGIL 

Meral Hanım, Adil Bey'in bıraktığı yerden de
vam edelim ..• Geçtiğimiz sene Cumhurbo~konı 
Gül, Kürt sorununu kastederek "iyi ~eyler olacak" 
demifti. Ve ardından hükümet bu sorunu çözmek 
üzere "açılım" adıyla bir süreç bo~/ottı. Dolayısıy

la bir demokrasi meselesi tortı~ılocokso ülkenin ön 
önemli meselesi olon Kürt sorunu göz ardı edilerek 
tortı~ılomoyocoğı ortada. Siz bu paketi, Kürt soru 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



nu ve çözümü batlamında değerlendirir misiniz? 

MERAL DAN IŞ BEŞT AŞ: Öncelıkle. AKP'nın bu 

son anayasa paketinın kendisinı kurtarmaya yönelık oldugu 

konusunda kamuoyunda son birkaç haftadır ciddı bır muta

bakat var. Bunun ah:ını çızmek lazım. AKP bu anayasa pake

tıni süsleyıp kamuoyuna sunarken derdı Türkıye'nın demok

ratikleşmesı falan degil. Öncelıkle bunu bilmek gerekıyor. 

Çünkü kamuoyunu yanıh:ma çabası var. Şimdı AKP'nın Kürt 

sonununu çözmek gıbı bır ıradesi yok. AKP'nın açılım la yap

mak istediklerini geçen süre bize gösterdı. Küıi sorunun çö

zümü için mutlak suretle Kürt:enn kendılerinı anayasanın 

ıçınde hıssedeceklen yeni bır metne. toplumsal sözleşmeye 

ihtıyaç var. Kürt sonununun çözümü gerçek anlamda ısteni

yorsa yeni bir anayasa, olmazsa olmazdır. Bu anayasa pake

tı ve geçen sürecın gösterdigi, iktıdann Kürt sonununu çöz

me yönünde hiçbır ıradesinın olmadıgıdır. Son 4 aydır 

AKP'nın bölge mılletvekıllen şöyle bır propaganda ıçensın

deler: "Geçm1şre, 90'1arda ölümler oluyordu, {ai/i meçhuller olu

yordu. Btz şimdi kuyulan açıyoruz Arok sadece tutuklamalar 

oluyor. Buna şükredın." Hayır, bızim şükredecegimız hıçbir 

şey yok. Yanı Kürt sonununun tarihsel bir haksızlık ve adalet

sızlik oldugu açıktır. Kürtlerin yok sayıldıgı, ınkar edıldigi ve 

bugün ölümlerden. tutuklamalara gelindıyse -kı bu şükredı

lecek bir dunum degildir yine bu Kürtlenn özgürlük müca

delesının sonucudur. Yanı Kürtler otunup, kendilenne reva 

görülen şarUan kabul etmiş olsaydılar, bırakın açılımı. eskiden 

oldugu gibı Kürt dılinde yasaklılıgı bile devam ettırilecektı. 

Eger bugün bazı ılerlemeler varsa Kürtlenn kendi mücadele

fen sonucu elde ettikleri kazanımlardır. Yoksa AKP bu hak

lan -bu haklar nedır bunu da ayn tartışmak gerekiyor- lüt

fetmiyor. 

Şımdi paket neyı gösterdı? AKP gerçekten çok ikiyüzlü 

bır politıka yürütüyor, samimı degil ve bütün uygulamalany

la. beyanlanyla bunu bir kez daha ortaya koydu. Türkıye'de 

Kürt sonunu yokmuş gıbı davranamayız. 17 bin ölü nasıl gör

mezden gelınz? 3 bin SOO köyün nasıl yakılmadıgını düşünü

rüz? Siyaset yapaniann tutuklandıgını, yüzlerce çocugun agır 

cezalarla yargılandıklannı unutabilir mıyiz? Yani bunlan gör

mezden gelerek. sadece paketi düşünerek hareket edeme

yiz. Bu nedenle ılerici bir adımdır diyemem. Tabii ki yenı bır 

anayasa ıstryonuz. Kürt sonununun çözümü ıçın yenı bir ana

yasa olmazsa olmaz şartımızdır. Ama yenı birkaç adımın 

toplumda bir umuda dönüşcbilecegi, yeni adımlan getirebi

lecegı kanaatıyle önenlenmizı sunduk. Başta da söyledigim 

gibı ne yazık kı önenlenmız degerlendırilmiyor, tartışılmıyor. 

Ve bu dognu bır yaklaşım degil. 

Şımdi gerçekten Türkıye'de yargı demokratikleşmeli. 

Yargı Türkıye'de bu statükoyu konumak için. hak ve özgür

lükleri ortadan kaldıran anayasanın devamını saglamak içın, 

Cumhunyet tarihı içınde var olan gelenegin asla sarsılmama-

/, ,, 1 ıl ll 1 fl, ' 1 ' ' - ' 1 1 ı 1 ' li (ı • 't ~ •/ 'ı ' - 1 ' / ' 

sı için ciddi bır mücadele ıçerisinde. Yargı bir siyasi parti gıbı 

karar venyor. Ama yargı nasıl demokratikleşecek? Bu yargı 

ne AKP'nın, ne CHP'nin, ne MHP'nin ne de bizim olsun. 

Yargı gerçekten tarafsız olsun. Yanı şimdi Türkiye'de yargı

nın taraf oldugunu 7 yaşındaki bır çocuga soralım . artık söy

leyeccktir. Neden söyleyecektir? Geçenlerde AKP'Ii hakım

lenn tutukladıgı balyoz sanıklannı, CHP'li hakimierin bıraktıgı 

basında çarşaf çarşaf yazıldı. Şimdi böyle bır şey olabılir mi? 

19 kişinın tutuklanması ve serbest bırakılması bu kadar ko

lay mı? Şımdi yargı o kadar açık bir taraf ki, yerel ayaklar 

AKP'den, yüksek yargı CHP ve MHP'den yana Pekı, AKP ne 

yapmak istiyor? Yüksek yargıyı da kendı tarafına çekmek ıs

tiyor. Mantık bu ... 

Taş atan çocuklar meselesi ... Yaklaşık bir yıldır gündem

de yasa teklıfı. Türkiye'de bu çocuklara yönelık duyarlı ka

muoyu var ve birçok eylem yapı l ıyor. Peki AKP ne yapıyor? 

Taş atan çocuklara ılişkın hazırladıgı yasa teklifini aylardır sü

rüncemede bırakıyor. Ama ne zaman ki yargı onun için ka

bul edilemez düzeyde bir tehdit olmaya başlıyor, anayasa 

paketıni taş atan çocuklar yasasının önüne koyuyor. Ya da 

baraı meselesi ... Milletvekili seçıminde yüzde 1 O baraJI ... Bız 

bunun yıllardır temsilde adaleti engelledigini, halkın siyasal 

ıradesınin Meclise yansımadıgını, bunun ciddı bır demekrası 

sonunu oldugunu söylüyoruz. 

KÜRTLERE KARŞI ÜÇLÜ ITTIFAK 

Türkiye'de yeni anayasa yapma koşullan var. Yeni ana

yasa yaparken ne olacak? CHP ve MHP şimdiki gibı bagınp 

çagıracak. Ama biz vanz, cıddi bir demokratik kamuoyu var. 

Ne de olsa referanduma sunulacak bari bunun için olsun. 

Bunu bir kenara bırakıyorlar. Baraj dedigimrz zaman ıstikrar 

dıyorlar. Neyin ıstıkran? Bıı şunu diyonuz: Madem yeni bir 

anayasa yapmıyorsunuz. bari yenı anayasayı yapacak Meclisi 

seçelim. Bu da ancak barajın kalkmasıyla olur. Hatta ıkınci bir 

ah:ematıf önen sunduk. 5 ılde -Aimanya'da uygulanıyor- bi

nncı olan partı barajı aşmış sayılsın . Bu sadece BDP için ya

pılan bır öneri degıl. Biz Türkıye'deki bütün kesimlenn ırade

sinın Meclıse yansıtılması gerektıgın i düşünüyoruz. BaraJ bir 

anayasa sonunu degildir diye gönmezden gelinemez. Hayatı 

bir taleptır. T emsilde çogunluk saglanmadıgı takdirde, yargı

nın demokratikleşmesı çok az şey rfade eder. Yanı şımdi 

AKP ıçın demekrası gelecek ve bız de kıyısından köşesinden 

yararlanacagız! Ama biz nıye buna mahküm olalım! Kürt so

nunu bır leş gibi ortada dunurken, ınsanlar ölmeye devam 

ederken, çocuklar tutuklanmaya devam ederken, basın ya

yın organianna cezalar verilirken, çocuklar ölürken... nıye 

bunlar öncelikli talep olmuyor? Basın yayın organlannda bi

ze karşı bir ambargo var. Biz gözü kapalı bir şekilde bu pa

kete karşıyız demıyonuz. Gerekçelenmizı ifade ediyonuz, 

bunlar da olmalıdır diyonuz. 

Başka bır yanılgı da CHP' nin, MHP' nin, AKP'yle çatışıyor 
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gibi görünmeleri. Bence çatışmıyorlar. Kürtler söz konusu 
olunca üçü ıttifak yapıyor. Burada yerel mahkemede cezalar 
veriliyor, yüksek mahkeme dedikleri temyizde bu cezalar 
arttınlıyor. Artırdıgı cezayı yerel mahkeme zevkle uyguluyor. 
Kürtlere karşı ciddi bır bariyer var ve hiçbın farklı düşünmü
yor. Deniz Baykal'ın bir demecinde, "Yüksek yargıya ilişkın 

düzenleme honç. d1ger 2 7 maddede b1z ortaklaşmaya hazmz" 
dedigını okudum. Bu ne demek? Her üç parti Kürt sorunu
nun çözülmemesi üzerinden, temsılde adaletin saglanma

ması üzerinden bir mutabakat içerisındedir ... 
Yargıtay Siirt'te bir çocugun öldürülmesi olayında "Aske

rin bölgemn koşullanndan heyecan/anarak. meşru müdaraa 
yaptJgmı" söylüyor. Aslında askere şunu söylüyor Yargıtay, 
"Orada gösteri oldugunda sen öldürebibrsm, serbestsm, heye
canlanmak senin dogal hakkın." Yani şımdi yargı böyle bır ka
rar verebilir mı? Azıcık demokrasiye ve bizı hiçbir şekilde 
kapsamayan, hıçbir şekilde sorunlan çözmeyen, sadece 
AKP'nın kendisini kurtarmaya yönelik çabasının tarafimızca 

desteklenmesının ıstenmesi kabul edilemez. Bu haksızlık na
sıl adil olabılir? Bır araştırmayla yargının demokratikleşmesi 

konusunda da kendi tekliflerimizı sunduk Biz hükümete, bu 
öneriler üzerinde tartışmaya açıgız. diyoruz Ama bu asla bır 
pazarl ık degil. 

VAHAP COŞKUN: Pazarlık olabilir, siyasette pazar
lık vardır. 

MERAL DAN IŞ BEŞT AŞ: Hayır, şöyle bir algı oluş

turuldu da o yüzden pazarlık degildir diyoruz. Sanki baraı 
düşürülürse BDP her şeyi kabul eder gibi. Gerçekten tek 
derdimiz bu degıl. Mesela çocuklara yönelik kanun önerile
rimız var. Şu anda bölgede yaşayan Kürtlenn hepsı örgüt 
üyesi olma potansiyelı taşıyor, mahkeme karanyfa Taş atan 
da. slogan atan da, konuşan da, program yapan da izleyen 
de ... Bız bu konuda acil bır degişiklik yapılması gerektıgıni 

söylüyoruz 

KÜRTLER OLMAKSIZIN 'AÇillM' OLMAZ 

E.min Bey, Diyorbalarda süren bir JITE.M davası 
var, siz ona da katılıyorsunuz. 1 7 bin faili meçhul ci

nayetten de bahsediliyor. Genel olarak baktıfımızda 
burada bir adalet ihtiyacı göze çarpıyor. Çünkü E.rge

nekon davası çok tartıJıldı. l§te Fırat'ın dofusundaki 
E.rgenekon'a neden dakunulmuyor tartiJması yürü
tüldü. E.rgenekon davası AKP'ye karJı darbe yapmak 
isteyen askerlerle sınırlandırıldı ve buraya dair kJsmı 
pek fazla açılmadı. Ciddi manada soruJturulmadıfı 
da ortada. Siz dofrudan bu sürecin içerisindeki bir 
hukukçu olarak neler söylemek istersiniz? 

M. EMIN AKTAR: Ergenekon soruşturması başladı
gından ben şunu gözlemliyorum: Birincisi, bu soruşturma bır 
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zaman dilımiyle sınırlandınlıyor. '99 ve sonrası; ikincısi bır 

cografık alanla da sınırlandınlıyor. Fırat'ın batısı. Yani Kürt 
cografyasında yok Bir tek ömegı var, o da Diyarbakır'da yü
rüyen jiTEM davası. Ergenekon soruşturması kapsamında 
tutuklananlara ilışkın soruşturmanın bir parçası olarak Silo
pı'de, BOTAŞ kuyulannda. evet bir araştırma yapıldı. Ama 
son 30 yıllık çatışmalı dönemin geride bıraktıgı çok derin 
travmalar var. Bu travmalan aşmanın yolunu dünya çok de
gişik biçimlerde bulmuş. Amerika ülkelennde, Güney Afri
ka'da, Avrupa'nın bazı ülkelerinde, lspanya'da, Portekiz'de, 
Yunanistan'da geçmişle yüzleşme dedigirniz bir süreç var. Biz 
buna onona adalet diyoruz Sonuçta belkı adaletı bire bir 
gerçekleştirme şansınız olmayabilir ama toplumun geçmişiy
le yüzleşerek bu travmayı aşmasına katkı sunmak gerekiyor. 
Binlerle ifade edılen faili meçhul, gözattında kayıp vakasının 
önemli bır kısmının jiTEM organizasyonu tarafından gerçek
leştırild ıgı delilleriyle. tanıklanyla tartışılıyor. biliniyor. Şimdi 
böyle baktıgımızda; az önce Adil Bey'in söyledigi, askeri 
mahkemelenn kaldırması veya askeri mahkemelenn görev 
ve yetkilennin sınırland ın lması Kürtler açısından çok önemli 
olmayacak Aslında tam da bu süreçte bu tür davalan soruş
turmak için çok önemli olacak Hele Diyarbakır'da süren ji
TEM davasında böyle bir tartışma yürüyorken. Ergenekon 
soruşturmasının sadece AKP'ye yönelık darbe girişimlenyfe 
sınırlı tutulması , belki de evet AKP hükümetinin ya da bu 
anlayışın sistem içinde yer edinmesi, devlet içinde iktidar ol
ma savaşının bır parçası olarak görülebilır. Ama kötü bir şey 
mi? Elbette degıl. O dönemde topluma karşı suç işleyenie
rin yargı önüne çıkartılması olumlu. Akfanabilırler mi? Evet 
bu da olabilır. Ama toplumda şöyle bir algı gelişecektir. "Ar
tık kimse yargılanmaktan bagiŞik olmayacaktir.'' Bu iyi bır şey. 
"Dün faili meçhuller vardı, bugün kuyufon açıyoruz" gıbi bir ıfa
de yanlış oldugu gıbı , "bugün bir şey olmadı, bir şey de degiş
med!" demek de yanlış bana göre. Elbette degışti. Bakın açı
lım tartışmalan başlad ıgından beri hiç konuşmadıgımız konu
lan tartışmaya başladık Evet, düşünce ve ifade özgürlügü 
konusunda çok ciddı sıl<ıntılanmız var. Konuşan herkes yar
gılanıyor, örgüt üyesi gibi yargılanıyor. Ama şunu da gördük; 
Kürt meselesınin çözümünde, Kürt tarafında muhataplar, 
aktörler anlamında bir meşruıyet dogdu. Bazı konular üze
rindeki örtü kalktı. Ömegin Öcalan'dan bahseden herkes bir 
şekilde cezalandınlıyordu. Ama bugün herkes sorunun çö
zümünde Öcalan'ın rolünü tartışıyor. Bu önemlı bir aşama. 
Artık "evet parlamentoda Kürtler temsıl edilıyor, onlarla çö
zün" dıye bir baskı da geliyor hükümetin üzenne. Bunlar bu 
açılım sürecinde olumsuz gelişmeler mi? Degil. Ama hükü
met açılım ı başlatırken asıl temel yanılgısını Kürt meselesinın 

teşhisinde yaptı. Güvenlik eksenlı düşündü. Bakın açılım ın ilk 
başladıgı yer polis akademisindeki bir çalıştay.. . Siz kalkıp 
polis akademisinde ı lk toplantıyı yapıyorsanız ve sonrasından 
çözüme yönelik belli adımlan atarken danışmanlan güvenlik 
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eksenli belli kurumlardan oluşturuyorsanız ve onlar yönlen

diriyorsa süreci. bu süreç başından tıkanır. Bu nedenle hükü

met 19 Ekim'de Kandil ve Mahmur'dan gelen gruplarla, bir

kaç demokratik adım atılır, sılah bırakma gerçekleşebilir gibi 

bır yanılgıya kapıldı. Kürt sorununun diger yanlannı görmedi. 

Aynca bu adım atılırken sadece Kürtler de degil, Kürtlerin 

dışındaki kamuoyunda oluşabilecek tepkiyi göz ardı etti. Bu

nun psikolojik zeminıni hazırlamadı ... 

Bakın Ergenekon süreciyle birlikte toplumda başka bir al

gı oluştu. Açıga çıkan olaylar topluma karşı suç ışlendigini gös

terdi. Siz eger Kürt cografyasında '90'1ı yıllarda faili meçhulle

re. gözaltında kayıplara ilişkin ciddi bir mekanizma oluşturur

sanız. geçmışle yüzleşme komisyonlan oluşturursanız -bunun 

ıçinde yargı mensuplan, sivil toplum kuruluşlanndan kişilerin, 

parlamento mensuplan da bulunmalı- ve bu komısyona ge

niş yetkiler vererek geçmişte olan olaytan soruşturursanız ve 

bunlar çok hızlı bir bıçimde toplumla payfaşılırsa. toplum o 

zaman bu cografyada 90'1ı yıllarda ne kadar vahim olayiann 

yaşandıgını görür. Siz bunu yapmadıgınız sürece toplumsal 

destekten mahrum kalırsınız. Bu olmayınca da süreci ilerlete

miyorsunuz. Hükümetın temel yanılgılanndan biri buydu 

bence. Yani Kürtler olmaksızın açılımın ilerleme şansı yok Bu 

ışin içinde Kürtler olacak Kürtlerin partıleri, temsilcileri var bu 

birincısi; ıkincisi evet. siz kimle çatışıyorsanız, kimle kavga edi

yorsanız, onunla banşırsınız. Bu dünyanın her yerinde böyle

dir. Bazen aracılar bulunur. Bazen iki kişi kavga eder, biri ara

ya girer o banştınr. Yani belki böyle olacak Peki, bu anayasa 

paketi bunlan çözmek için yeterli mi? Elbette degil. Hıç tar

tışmıyoruz. Sanınm burada dördümüz aynı şeyi düşünüyoruz. 

bu paketle Kürt meselesini çözemezsiniz ... 

VAHAP COŞKUN: Alevi meselesini de çözemez

siniz. 
M. EMIN AKTAR: Evet tabii ki. Ama bu pakete iliş

kin siyasi partilerin toptancı bir "evet"çi ve "hayır''cı ikilemi

ne sıkışmasını dogru görmüyorum. Şımdi şunu görmek ge

rekiyor. Bu metin oldugu gıbi geçerse, şımdiki metinden da

ha demokratik bır metıne kavuşacak mıyız? Elbet. hıç tartış

mıyorum, daha iyı bir metine kavuşacagız. .. 

Peki, bahsettlfiniz JITEM vb. karanlık güç örgüt

lenmelerini açıfa çıkartmoda atılan adım gerçekten 

önemli bir noktada mıdır? 

M. EMIN AKTAR: Şemdinli olayında karşılaştık. Şem

dinli olayı Yargrtay'a gitti. Yargıtay "bu olay askeıf yargının gö

rev alan1d1r" dedı. 39 yıl ceza almış olanlar, bir celsede serbest 

bırakıldı. Eger bu adli yargıda olsaydı, bu sonuçla karşılaşmaı

dık Bir yandan toplumda adaletin oluşması konusunda bir 

inanç oluşurdu, öbür yandan yerel yargı bu tür olaylar karşı

sında kendini güçlü hissederdi. Bakın HSYK müdahale etti, Er

zurum'da savcının yetkilerini aldı. Ferhat Sankaya bir iddia ha-
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zırladı dıye görevden alındı. Yargı mensubu ıçin bu tür güven

celer oluşturulmadıgı zaman, kendini bagımsız ve güvencede 

hissetmedigi sürece siz bu tür olaylan aydınlatmada güçsüz 

kalırsınız. Çünkü siz Kürt meselesıni çözmek istedigin ız süre

ce anayasa mahkemesinın ve HSYK'nın mevcut bu yapısıyla 

her girişiminiz muhtemelen anayasa mahkemesinde belli öl

çüde dönecektir. Bu açıdan bakıldıgı zaman atılacak bu küçük 

adımı sonradan demokratikleşme ıçin atılacak önemli adımlar 

için bir basamak haline getirmek mümkün. . . Kürtler açısın

dan bır şey degişecek mi? Bana göre degişecek Anayasa 

mahkemesi her gün parti kapatıyor. 

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ: AKP'Ii hakimler kapat

mayacak mı? 
ADIL ZOZANi: Emin bey, DTP'ye yönelık karar oy 

birlıgıyte çıktı, bunu unutmamak gerek 

M. EMIN AKTAR: Evet. o zaten bır devlet karan. 

ADIL ZOZANi: Yapılacak degişiklikten sonra öyle ol

mayacagı ne malum! 

M. EMIN AKTAR: Evet ama toptan bır reddetmek. 

adım adım bir demokratikleşmeyi reddetmek. ancak bır 

devrimle gerçekleşebilir. "Ben bir devnm yapacog1m büWn 

kurumlan yeniden düzenleyeceg1m" derseniz. buna diyece

gim yok 

YETINMEDICIMIZI SÖYLEMEK LAZlM 

Ama tartıJma AKP'nin ihtiyacı oldufu yerde ve ih

tiyacı kadar bir demokrasi anlayıJından kaynaklanı

yor. Sizin bahsettifiniz adım adım olması elbette 

mümkün. Ama neden sadece AKP'nin ihtiyaçları gö

zetillyor? 

M. EMIN AKT AR: 2007 yılında anayasanın 42. mad

desinde bir degişiklik yapıldı. Anayasa mahkemesi yetkisi ol

mamasına ragmen bunu iptal etti. ''Bu 4. maddeye göre de

g1ştirilmez hükümlenn teklif edilmesi nıteliginded1r. Teklıf bile 

edilemez. Ben bu aç1dan incelerim, ıptal ederim" dedı. Böyle 

bir anlayış var. Düşünün parlamentoda 41 1 oyla kabul edil

miş bir anayasa degişikligıni ll yargıç ıptal ediyor. Yani de

mokrasilerde esas alınması gereken halkın iradesı iken. hal

kın ıradesini yok sayıyor. Türkiye'de böyle bir problem var. 

Evet. hükümet de konjonktürel görünen bu pakete yönelik 

tartışmalara son vermesi manasında bır demokratıkleşme 

paketini Meclıse sunmalıdır ... 
ADIL ZOZANI: Mevcut tabloda şuna bakmak lazım: 

Biz Kürtler bu sürecin içinde ne kadar vanz ne kadar yokuz. 

Kimse toptan bir retten yana degil kı. Hükümet eger sami

mı ise madde madde referanduma sunar, Kürtler neye evet. 

neye hayır diyorsa orada görülecektir. Ben hiçbır Kürdün 

anayasanın geçicı IS. maddesinin degiştirilmesine karşı çıka

cagını düşünmüyorum. Şunu görmek lazım Emin Bey, bu sü

reçte Kürtlere dayatılan şu: Lafzi özgürlüklerle yet1n1n, temmat 
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altına a/Jnan temel hak ve özgürlüklerden imtıno edın! 
"Açrlım poliukosıyla çok şeyı carıışmaya başladık" dedi

nız. Aslında bunu söyleyerek buradaki birleşime de haksız
lık yaptıgınızı düşünüyorum. Çünkü en baş 1nda sız bu ko
nulan tartışıyordunuz. Yanı bız açılımla birlikte tartışmadık 
aslında açılım bazı tartışmalann bır sonucu olarak gündeme 
geldi. 

M. EMIN AKTAR: Elbette biz yıllardan ben tartışı
yoruz. Tabir ki yıllardır verilen bır mücadele. ödenen be
deller var. Bakın 3 bin çocuk yargı lanıyor. Bu tablo var. bu 
nun dışında degilız. Ama başka bir şey söylüyorum. Bız so
runlan tartışarak çözecegız. Bu bılek güreşiyle, kavga edıle

rek çözülecek bir şey degil. Birincı si tartışarak ılerleyecegiz . 

I kincis ı bu ülke neyın üzenne kurulmuş? Sivıl ve askeri bü
rokratık bir diktatörlük olarak örgütlenmış. Böyle bir ikt ıdar 

gücü var. Ergenekon sürecıyle birl ıkte bu askeri bürokrasi
nın beli b1r ölçüde genJetilmesi söz konusudur. Ordu en 
güvenilır kurumdur ımaıı bile beli ölçüde sarsıl dı. O zaman, 
yenıden düzenlenecek ordu. Artık darbe yapmayan. siya
sal alana müdahale etmeyen bır süreç başlayacak. Ama 
bunun bır günde olması tabıı ki mümkün degil. 

lkınc ısı sıvı ! bürokrasi. Yargı bunun önemli bir ayagı. 

Degışmesi gerekiyor. Bakın Erzurum savcı lann ı n yetkileri 
degıştırild ıgınde bana sordular, "Siz HSYK karon hakkinda 
açıklama yapmadınız" dediler. Ben "bu kavgadan Küreler 
zorarlı çıkacak" dedim. Herkes öfkesini Kürtlerden alıyor. 

bunun farl<ınday ız. Yargı. Kürtlere karşı devletin sopasıdır. 

Askenn bellı ölçüde kışlasına çekildigi, faili meçhul cinayet
lenn olmadıgı bır ortamda Kürtler cezalandınlıyor. Ama el
bette sancılar olacak. Bız küçük kınntı larla da yetınmeyece

gız. Biz bu ülkede yalnızda yaşarnıyoruz. Kürtler dün bız ba
gımsız Kürdıstan kurmak istiyoruz diyorlardı, ama şımdı bır

lı kte bir yaşamı savunuyorlar. Bunu yaparken de ben yöne
time katılmak istiyorum, kendı anadı l imde egrtim görmek 
ıstiyorum. anayasanın ıçınde kendimi görmek ıst ıyorum di
yorlar. Bu bütün Kürtlerin ortak talebi. Ama artık sivil bır 

Kürt olarak ben buraya giderken, artık savaşarak degil. ko
nuşarak. tartışarak sorunlann çözümünü bulmalıyız. Evet. 
ben de bu paketın madde madde referanduma sunulma
sını istiyorum. 

MERAL DAN IŞ BEŞTAŞ: Birşey belirtmek ıstıyo
rum. Önemli bir bıleşenle Diyarbakır'dan konuşuyoruz. Bu 
paket tartışılırken şu iht iyaçlarda var denılıp. bunlann talep 
edılmesi gerekiyor. Demokratık kamuoyunun yetınmedigı

n ı güçlü bir bıçimde söylemem ız gerekiyor. Partımızın öne
nlennı görüp tartışmasını ıstiyoruz. Çünkü ortada ıkı paket 
var. Bın b1z ım, bın AKP'nın . CHP ve MHP'nın yok. 

M. EMIN AKTAR: BDP'nın bu paketini önemsıyo-
ruz. Hazırlanırken bızim de görüşlerimız alındı. Ama BDP'nın 

tek başına bir degişikl ıgı yapma şansı yok. Uzlaşmanın kapı 

sın ı açar bu tartışma. Evet hükümetin de bir uzlaşma zemi-
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ni yaratmak için BDP ile diyaloga geçmesı gerekiyor. 
Vahap Bey, Kürt sorunu tartışılırken bireysel 

haklar ve kolektif haklar üzerinden yürüyen bir tar
tışma da var. Bu çerçeve nasıl çizilmeli? 

VAHAP COŞKUN: Tartıştıgımız konuya daır bazı 

görüşlerimı paylaştıktan sonra, sızın sordugunuz soruya ve 
Kürt meselesinin çözümüne ılişkın kanaatlenmı paylaşmak 
istenm. Evet iflah olmaz bir ıyımserim ben. Ama ıyımseıii

gımı de belirli parametreler üzen ne oturtuyorum. Konuşu

lanlardan şöyle bir ı zlen ım edindım. Bu paket AKP'nin kon
JOnktürel ihtiyaçlanndan kaynaklı bir pakettır. Öyledır za
ten. Fakat böyle olması, getirilen önenlerde demokratik bır 

öz varsa bunlan reddetmemızi gerektırmez. Ben siyas ı par
t ı kapatmaya yönelık getınlen önerilerin yetersız oldugunu 
düşünmekle beraber, dogru oldugunu söylüyorum. Meral 
Hanım'ın söyledıgı çok dogru. 68. maddede degişiklik ya
pılmaması c ıddı b ır eksiklik. Ancak yapılacak bu degişiklik

ler eger referandumdan geçerse herkes faydalanacak. 
Kürtler de faydalanacak. Adı l Bey'in ıfade ettigi "demokra
tik açılım olumsuz bir rol oynadı" şekl indekı yargıya katı lma

dıgımı da ifade edeyim. Bence demokratik açılım macunun 
tüpten çıkmasını saglamıştır. Evet, biz bu konulan Diyarba
kır'da uzun yıllardır tartış ıyoruz. Ama açı l ım süreci bu tar
tışman ın tüm Türkiye'de kamusaliaşmasını sagladı. Bunu 
göz ardı edemeyız ... 

82 ANA YASASI'NI 'ADAM ETMEK' MÜMKÜN D EC IL 

Adil Bey'in söylediğinde, gelinen noktada açılım 
politikasının sorunu çözmek yerine, zorlaştırdıtı 

vurgusu vardı sanki ... 

VAHAP COŞKUN: Şimdı AKP'nin nıyetini bıle

mem. Ben somut venlerle düşünmeye çalış1nm. Sıyasette 

ve sosyal bilimlerde öngöremediginız sonuçlar vardır. Açı

lım adı verilen süreçte AKP süreci iyı yönetememıştir. Ne 
hukuki alanda. ne de psıkolojik alanda iyi yönetememiştır. 

Özellikle Habur'dakı olaylardan sonra frene basmıştır. Bu 
frene basış Kürt meselesini daha da zora sokmuştur. An
cak bu süreç herkesi bu sorunu demokratik müzakereler 
dışında çözebılmenin yolu yoktur noktasına getirmiştir ... 

Meral Hanım'ın söyledıgi bütün noktalara katılıyorum. 

Hatta daha dirayet li bir muhalefet yürütmeleri gerekiyor. 
Kimse, muhalefet yapmadan. AKP'nin getird ıgine biat edil
sin demıyor. Kendi açımdan şunu söylüyorum: Bu paket 
hukuk teknıgı ve politik olarak eksikliklenne ragmen des
tek:enebılır. Çünkü bunun daha ıyı bir tartışmaya yol aça
cagın ı düşünüyorum. 

Sizin sordugunuz soruya gelince: ben bu konuda total 
düşünüyorum. Palyatif çözümlerle 1982 Anayasası'nı 

'adam etmek' mümkün olmadıgı gibı. bu anayasanın bire-
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yi gen plana atan devleti öne çıkartan, özgürlükleri sınır

landıran mantıgıyla Kürt meselesin ı çözmenin mümkün ol

dugu kanaatinde degilim. Dünyaya bakıldıgında Kürt me
selesı gibı etnik sortmlann üç temel noktası oldugu görü
lür. Bunlardan biri demokratik temsildır, dıgeri kültürel 
haklardır, digeri bireylerin kendilerini yönetmeleridir. Yani 

yerel yönetimlerde kendılennı yönetme haklandır. Siyasi 
temsıl noktasında çok ciddi sıkıntı var. Yüzde 1 O barajı sı
kıntı yaratıyor. Kültürel alanda, anadilde egrtimin olmadıgı 
ve anadilde egitimin bir anayasa maddesiyle yasaklandıgı 

bir ülkeden bahsediyoruz. Kendini yönetme konusunda 
katı bir merkezıyetçi yapının oldugu görülüyor. Ademi 
merkezıyetçiligin vatanı bölmekle rtham edildigi bir ülkede 
yaşıyoruz. Dolayısıyla Kürt meselesini çözecek bir çalışma

n ın siyasal temsiliyeti, kültürel haklan ve yerel yönetımle

nn güçlendinlmesini esas alması gerekiyor. Maalesef böy
le bir tartışma söz konusu degil. Bu demokratikleşme ça

lışmasın ın dışında Türkıye'nin bir silahsıztand ırma progra
mına ihtiyacı var. Ancak hukuki altyapısı olmadan bu da 
yürümez. Işte Habur'dan gelenler için dava açı ldıgını görü
yoruz. Bu sorun sadece Kürtlerde degil. Türklerde de 

travmalara yol açtı. Dolayısıyla psıkolojık ortama da dikkat 

edilmesi gerekiyor. 
Ben bu talepler gerçekleştigı takdirde taleplerin sö

nümlenecegi kanaatinde degilim. 20 1 1 seçimi gerçek ma
nada bir anayasa seçimı olacaktır. Çünkü Türkiye'nin bu 

anayasa ile kendini devam ettirebilme şansı yoktur. 

ITIRAZ HAKKIMIZ I ELBETTE KULLANACAGIZ 

Adil Bey, açılımla ilgili söyledikleriniz tartışma

ya yol açtı ... 

ADIL ZOZANi: Evet. Ben açıl ım bu sürecı ileriet
medi dedim (ki halen o noktada duruyorum). Başbakan 
çıkıp "ben 6 ay ıçerisinde bu sorunu çözecegim" dedi. Biz 
buradan çıkıp "hayır bu gerçek dışr brr söylem, tersrne umut

suzluk yaratır'' dedik Şimdi halktabir duygusal kınlma. bir 

ınanç sorgulaması var. Bu da bızim birçok şeyi ıyimser bir 
noktada tartışmamızın önünü kesen bir nokta, bu birinci
si. Ikincisi, şımdi yanılsamalı bır sürecın içindeysenız, birile

ri farklı biçimde önünüze bir şeyler koyuyarsa ona itiraz 
etme hakkımızı da kullanacagız. Nedır bu? Ömegin Belçi
ka, lsveç, lskandinavya ülkeleri demokratik ülkeler olarak 
ifade edılir. Bana ne kadar faydası var? Ben o demokrasi
nın ne kadar ıçındeyim? Ne kadar içindeysem, bugün bu 
paketle önümüze konulan demokratik yaklaşımın o kadar 

içindeyim. Çünkü bana ı l işkin ya da benim sorunuma iliş

kin zıhniyette hiçbir degışikl ik yoktur. Son 20 yıllık yargı ka

rari anna ve siyasi kararlara bakalım, bizim lehimize gelışen 
bir durum söz konusu degil. Kürtler söz konusu olunca, 
Meral Hanım altını çizdi. pe~l§ oy birligiyle karar alabil-

~ ll 'j/ ll tl P ı 1 1 ı :.: 1 lı 1/ t !' ıl '1 r/ 1 d 'rı d ı ._: 1"' /,, 

mişlerdir. Şimd i bu sürecin içinde bu zihniyetin degişece

gıne ilişkin bir done görürsek. ben de Vahap Bey gibi, des
teklenmeli diyebilirim. Ama ben öyle bir degişim görmü

yorum. Görmedıgim ıçın hem itiraz, hem de ret hakkımı 
kullanabıl ınm. Parti kapatılmasına degınildi, o çok önemli 

bir nokta Ama bence Kürtler bu ülkede sadece silahı ken
dilerini ifade etme seçenegi olarak kullanıp siyas ı partilere 

yönelmemiş olsaydılar, bu paketin içerisinde pe~l§ seçim 

baraj ın ın düşürülmesi maddesı de yer alabilirdi. 
VAHAP COŞKUN: Biliyorsunuz bu seçim baraJ ı 

Kürtler için konulmamıştı. 

ADIL ZOZANi: Bugün kimin iç ı n kullanıldıgı önem
lı. Bugünkü magduru Kürtlerdir. Ve iktıdar, muhalefet bu

nu ısrarla savunuyorsa tek bır nedeni vardır, Kürt seçmen
Icnn tercıh leri . Ömegın, 29 Mart seçimlerinde ll Genel 

Meclısi aylan esas alınırsa 8 mılletveki l ı o zamanki adıyla 
DTP'den, 3 milletvekili AKP'den olacaktı. 

Kürtler hiçbir zaman toptan bir retçi anlayışın içınde 

olmadı, öyle bir şanslan da olmadı zaten. Tümden ret po

litikasına Kürtler maruz kaldı. Ifade etmeye çalıştıgım şey, 

eger kısmi bir demokratikleşme paketi de yapılacaksa bir 
yerinde Kürtlerin olması gerekıyordu. Kürtlerin siyasal. 
toplumsal yaşamını degiştirecek bir adımın olması gereki
yordu. O açıdan mevcut degışimın bir lskandinavya ülke

sinde olması ya da Ankara'da olması benim açımdan fark 

etmıyor. Bu degışımın Kürtlerin yaşamına çok yansımaya
cagı kanaatini de taşıyorum. 

Bir noktaya daha degınmek istiyorum. Bız burada Te

rörle Mücadele Yasası'ndan yargı lanırken, bır meslektaşı

ma Ankara'da ya da Istanbul'da TCK'nın 30 1. maddesi uy

gulanıyor. Ben yazı yazıyorum örgüt üyesi oluyorum, o 
meslektaşım yazı yazıyor düşünce suçlusu oluyor. Dolayı
sıyla bu tür kısmi degişikl igin Kürtler açısından bır şey de
gıştirecegi kanaatı taşımıyorum 

Bu tartışmayı özetlemek gerekirse, Kürt sorunu

nun çözümü noktasında neler yap1labilir? Bu konu
da bir son tur yapalım. 

ADIL ZOZANi: Ben Türkiye'deki tüm demokrasi 

güçlenni, toplumsal muhalefeti kapsayacak bır anayasa de
gişikligın in zamanının halen geçmedigini düşünüyorum. Bir 
ortak paket halen yaratılabilir. Önümüzdeki paketin de 
özellıkle demokrasi güçleriyle Kürtlerin yakınlaştıgı süreçte 
dinamıkleri küçültmeye yönelik bır ince ayar oldugu kana
atini de ıçimde banndınyorum. Kürtlerin de bu süreci ken

di içinde daha çok tartışması gerekiyor. Ortak aklı açıga çı
kartmak gerekiyor. Dolayısıyla ikili bir süreci götürmek zo
rundayız . Birincisi genel olarak Türkiye'nın demokratikleş

mesi için demokratik güçlerle çözümün yollannı bulmak. 
ikincisi Kürtlerin kendi içinde tartışması . .. 
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KÜRTLER NE ISTEDIGINI IYI BILIYO R 

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ: Çok kısa söylemek ge

rekirse, Kürtler ne istedigini biliyor. Bu sorunun çözülme

si için öncelikle Türkiye'nin demokratikleşmesi gerekiyor. 
Farklı kimliklerin, inançlann kendilerini ait hissedebilecek

leri sivil demokratik bir anayasaya acil ihtiyaç var. Siyasi ve 

asken operasyonlann derhal durdurulması gerekıyor. Dü

şünce ve ifade özgürlOgünün uluslararası standartiara ge
tirilmesi gerekiyor. PKK'nin kesinlikle siyasal hayata dahil 

edilmesi gerekiyor. PKK'nin siyaset yapmasının önündeki 

engellerin kaldın lması gerekiyor. Silahlı gerillalar orada bu

lundugu sürece Kürt sorunu burada böyle çözülemez. Si

lahlar konuştugu müddetçe Kürt sorunu çözülemez. Ölü
mün oldugu yerde konuşmak güçtür. Önce ölümün dur

ması gerekiyor. 

Muhataplık tartışması gerçekten suni bir tartışma Yok 
lmralı mı muhatap, BDP mi muhatap? Bu tartışmalan aş

tık aslında. Artık Kürt halkı ne istiyor denmesin, biz ne is

tedıgimizi biliyoruz. 
ADIL ZOZANi: Işin özeti şu bence; Fırat' ın batı ya

kasında demokrasiyi, dogu yakasında operasyonu tartış

mayalım artık. Demokrasiyi tartışacaksak Türkiye'nin ge
neli için tartışalım. 

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ: Son bir şey; eşitlik. 

Türkiye'de yaşayan farklı kesimlerin eşit olarak yaşayabile

cegi bir ortam. Çünkü temel sorun bu. 
M. EMIN AKTAR: Adil Bey'in son söylediginden 

hareketle, operasyon sözcügünü sadece hastanelerde kul
lanalım diye diliyorum. Kürtler ne istiyor? Insani ve de
mokratik haklannı istiyor. siyasal yaşama katı lma hakkı isti

yor ve kendini yönetmek istiyor. 

Anayasalar birer mutabakat metnidir dedik. Eger ço
gulculuk saglanmayacaksa bu anayasa degişikliginin en ek

sik yanı olacaktır. Farklı siyasi partilerin bu pakete destek 

vermeleri çogulcuk anlamanda son derece yararlı olacak
tır. Bu süreçte biz de kendi içimizde öteki ve benzeştirici

likten aynlarak bir çogulculuk saglayabiliriz Bakın işte te

mel noktalarda hepimizin birleştigine inanıyorum, ama 
farldı bir üslubumuz var. Ama taleplerimiz konusunda çok 
ciddi farkl ılıklanmız yok. 

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ: Biz bölgesel özerklik 

istiyoruz. Ona da katılıyorsanız ... 
M. EMIN AKTAR: Ben de federasyon istiyorum. 

Vohop Hocom siz ne istiyorsunuz? 

VAHAP COŞKUN: Çözüm noktasında bence ön
celikle vurgulanması gereken husus hem Adil Bey'in, Emin 
Agabeyin, Meral Hanım'ın söyledigi. Artık şu laftan vaz

geçmek gerekiyor, yani Kürtler ne istediklerini bilmiyorlar. 
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"Kürtler ne istiyor?" Hem oryantalist bir bakışı yansıtıyor, 

hem de Kürtleri ne istediklerini bilmeyen bir toplumsal 
kesimmış gibi gösteren, son derece rahatsız edici bir ifa

de. Çeşitl i platformlarda gerek yasal gerekse anayasal dü
zeyde neler istendigi çok açık bir şekilde ortaya konuldu. 
Mesela anayasal düzeyde ne istendıgine bakıldıgında, ben 

bütün Kürt siyasal hareketlerinin gerek parti programlann
da gerek eylemlerinde öne çıkan üç dört unsurun oldu
gunu görüyorum. Bir kere anayasal vatandaşlık tarifi var. 
Yani anayasanın herhangi bir etnik kimligi tarif etmeden 

bu ülkede yaşayan herk.esi kapsayan bir hukuki bag olma
sı noktasında talep var. Anadilde egitim bütün Kürt siyasal 

hareketlerinin üzerinde uzlaştıgı bir nokta Ben kirmızı çiz
gi ifadesini sevmem, kullanmak da istemem. Ama bir kir
mızı çizgi varsa, anadilde egitim böyle bir şey ifade ediyor. 
Yerel yönetimlenn özerkliklerinin veya yetkilerinin gelişti

rilmesi, bunun hangi noktada olacagı siyasi parti ler arasın
da tartışma noktası olabilir. Ömegin, Meral Hanım'ın da
hil oldugu siyasi parti bölgesel özerklik isterken, bir siyasi 

parti federasyon isteyebiliyor. Ama her ikisinde de ortak 
olan öz şudur: Insanlar kendilerini yönetmek istiyorlar. Ya
ni kararlan merkezden degil, bizzat muhatap olacaklan ka
rarlann kendileri tarafından alınmasını istiyorlar. Yine ana

yasada çok kültürlü yapının korunması ve garanti altına 

alınması talebi var. Mesela. Kanada anayasasında şöyle bir 
hüküm var. Ben çok severim bu hükmü. Denir ki; "Bu 
onayosamn hiçbir hükmü Konada'nın çok kültürlü toplum 
yapısına ay kın olarak yorumlanomaz. " 

Bizim her şeyden önce mutlak bir çatışmasızlık orta
mına ihtiyacımız var. Bu çatışmasızl ık ortamı iki tarafi ı ol

malıdır. Salt PKK'nin eylem yapmaması degildir bu. Aynı 
zamanda devletin operasyon yapmamasıdır. 

Çatışmasızlık ortamı bence daha kapsamlı bir silahsız

landırma projesini daha makul bir düzeyde tartışmamızı 

gerektirir. Silahsızlandırma tasfiye demek degildir. Silahsız

landınrken ortadan kaldırmayı konuşmuyoruz. Silahsızlan

dırmayı konuşurken si lahlı bir örgütün siyasal bir yapı ha
line gelmesini konuşuyoruz. Ikincisi, tek tarafiı bir süreçten 
bahsetmiyoruz. Dünyadaki bütün silahsızlandırma süreçle
ri öyle ya da böyle silah kullanan örgütün sürece dahil 
edildigini gösteriyor. 

Son olarak bütün bunlan yapabilmemiz için, ekono
mistlerin deyimiyle, güven arttıncı tedbirler almak gereki
yor. Ömegin. TMK magduru çocuklann yasasının halen 
neden düzeltilmedigini hiçbir argümanla açıklayamazsınız. 

Buna i lişkin düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Hani bu
rada uzlaşma saglanmıyor ifadesi de dogru bir ifade degi l. 

Yine baraj konusunda bir düzeltmenin yapılması, partile
rin aldıklan yardımiann düzenlenmesi gibi güven artıncı 

önlemler alınabilirse, sorunun çözümünü çok daha rahat 
geliştireb iliriz diye düşünüyorum. 
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('Devletin muhafazası' mı, 

hak ve özgürlüklerin korunması mı? 

FERDA ÇETIN 

Anayasa tanım ından işe başlamak en dogrusu. 

Hukuk fakültelerinin ders kitaplannda dergı ve gazeteler

deki baskın tanımlarda anayasa, olarak tanımlanınca dogal 

olarak birey ve toplum, böylesı bır metnın nesnesi konumun

da kalıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren, 1921 

Anayasası ve de 1961 anayasalan da dahıl. iktıdara ve devle

te karşı, bireyin ve toplumun hak ve özgürlükfen degil, "erl<"i 

ve devleti koruma mantıgı etkin olmuş. Bu mantık da bilınd ı 

gi gibi rttihatçı düşüncenin mantıgı. Hak ve özgürlüklenn ko

runması ve geliştirilmesi üzerinden degıl. " üzerinden düşü

nür, düzenlemelerinı de bu çerçeveye sadık kalarak yapar. Bu 

tartışmalann hususlanndan biri bu. Dolayısıyla soracak soru

lar da çogalıyor. Yapılması düşünülen degışikJikJer, önceki ana

yasalarda oldugu gibi, mantıgıyla yapılmıyorsa, neden toplu

mun çogunlugu yine "sürü" ve seyırci konumunda bırakılıyor? 

Demokrasicilik oyunu 

Acaba AKP hükümeti kılı kırk yararak bırtartışma yürütü

yor da görmüyor muyuz? 

1921, 1924, 1960 ve 1982 anayasalanyla kıyaslandıgında, 

bu kez toplumla birlikte tartışıyor gibı yaparak ama özünde 

hiçbir degişıklik yapmadan tepeden inmeci dayatmalarla 

"Toplumsal Sözleşme" oluşturmak mümkün mü? Işverenler

le, meslek odalanyla medya patranlan ile zımnı mutabakatlar 

oluşturulması, bu tartışmalann demokratik ve katılıma bır n

za ile gerçekleştigini mı göstenr? Kürt halkıyla uzaktan yakın

dan ilgisi kalmamış ama AKP ıktidanndan nemalanan bazı tip

leri ekran ekran dolaştırmak kahvaltılarda baş köşeye oturtup 

onlarla hasbıhal etmek Kürt halkının da bu tartışma süreone 

katıldıgını mı gösterir? 

Söz konusu olan, bir toplumun büyük çogunlugunun kar

şı oldugu bir anayasa ise eger, onun yerine geçecek olan "ye

ni anayasa"nın nasıl olması gerektigine hükümetın (veya par

lamentonun) tek başına karar vermesi başlı başına bır çelışkı

dir. Bazı liberal yazarlann, akademısyenlerin ve sanatçılann. ", 

nitelemeleri de tepeden inmeci bu dayatmayı meşru ve de

mokratik kılmıyor. Gerçek demekrasılerde yurttaşlar, dört ve

ya beş yılda bir yapılacak seçımierde oy kullanmaktan başka 

marifeti olmayan nesneler olarak görülmezler. 

Halk adına hükümetin, milletvekillerinin, akademisyenle

nn, köşe yazarlannın, sanatçılann neyın gerekli, neyin ihtıyaç 

olup olmadıgına karar vermesi "temsilı", "vekalet" vb. aracı 

vasıtalarla meşrulaştınlamaz. Vesayeti sadece ordu mensupla

n, bürokratlar. yargı mensuplanyla sınırlı görmek eksik ve çok 

yetersiz kalmaktadır. Kürtler, Aleviler, Ezıdi ler, kadınlar, genç

ler, emekçiler ve azınlıklar bu degişıklık paketınde yer almadık

lan halde, onlar adına, onlann yerine binlen neyın uygun ve iyi 

olup olmadıgına karar verecek Toplumun ezıci bir çogunlu

gu yapılan tartışmalann içerigınden habersiz, sadece bu süreç

te "taraf' pozisyonundakl güçlerin politik çizgisıne ve kımligi

ne bakarak ve en kötüsü, sadece oy kullanarak bu demokra

sicilik oyununa dahil olacaklar. Ve Rouseau'nun deyimiyle, 

Bu açıdan mevcut tartışma ve çekişmeyı .. ı düzeyine yü

celtmek demokrasinin sınırların ı daraltarak bilinçli yurtt.aş l ıgı, 

tercıhlerden binni seçmek zorunda bırakmak anlamına gelir. 

Militarizmin iki yüzü 

Türkıye'dekı güncel tartışmanın odagındaki aktörler, bu 

yenı anayasanın hangı toplumsal degişim ıhtiyacının sonucu 

oldugunu açıklayamıyor. darbe anayasasının tümden degil de 

bırkaç maddesinin degiştirilmesın in yararl ı olacagın ı savunu

yor. Türk ulusu dışındaki halkiara Islam dışındaki ınançlara, 

Kürt dilıne ve kımligine yönelık anayasal inkar, sanki Anayasa 

Mahkemesi'nin ı şleyişi ve üye atanmasından daha önemsizmiş 

gibı: ıfade ve örgütlenme özgürlügü önündekı anayasal engel

ler, sankı HSYK'nın kuruluşu ve işleyışinden daha az önemlıy

mış, sankı emekçilenn örgütlenme ve grev haklan, egttim, sag

lık ve işsizlik gibi temel konularda mevcut anayasanın degişık

lige ıhtiyacı yokmuş gıbı davranmak, anlamına gelır. AKP tam 

tamına böyle bır Mum izlıyor. 

Mevcut anayasanın tümden degiştirilmesi, askeri ve bü

rokratik vesayetin toplum lehine ortadan kaldınlması konu

sundaki statükocu tutum hala daha etkın. AKP. CHP, MHP. 

Anayasa Mahkcmesı ve HSYK ve ordu esasında statükonun 

korunması konusunda hemfikirdirler. Militarizme ve darbele

re karşı olduklann ı iddia edenler, darbe anayasasının tümden 

degiştırilmesi konusunda cıddi hıçbir ginşimde bulunmamak

ta; bu anayasanın insan haklan evrensel ilkelerine. hak ve öz

gürlüklere açık aykınl ıklardan rahatsızlık duymarnaktadırlar. 

Onun ıçin ılericılenn ve demokrasi güçlerinın yapması gere

ken bu statükocu cephenin kayıkçı kavgasına taraf olması de

gil, toplumun ihtiyacı olan yeni bir anayasa için çalışmak olma

lıdır. 
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Bu tartışmalarda yapılması gereken işlerden en önemlisi 
de AKP ve Tayyip Erdogan'ın demokrat ve yenilikçi(!) maske
sıni yırtmaktır(3). Ama sadece Ergenekonculann, ordunun ve 
CHP'nın militarizmıni degil. Onlannki bı linıyor zaten. Asıl 

AKP'nin mılitanzmın ı teşhir etmek önemli. 
Kürtler meclise temsilci gönderernesin diye seçim baraıı 

konusunda CHP ve MHP ile rttifak yapan. Kürt özgürlük mü
cadelesıne karşı " diyen: askeri operasyon kararlannı hararet
le destekleyen: binlerce Kürt çocugunu gözaltı, tutuklama ve 
yargılanmalan için yeni yasalar çıkaran. Kürt sıyasetçilere karşı 

aralıksız bir devlet terörü uygulayan bu hükümet ve T ayyip 
Erdogan'ın militanst karakterini görünür kılmak. .. 

Çünkü AKP ıkinci dönem iktıdan dönemıyle birlikte "çev
re" partisı olma kimligını tümüyle yitirmış, gerçek bır devlet 
partisi konumuna gelmış; devlet içinde örgütlenme sürecıni 
hızlandırmıştır. Ordu-iktidar çatışması veya çelişkisi de söz ko
nusu degildır. AKP, devlet adına faşizan ve etonter sıyaseti 
harmanlama ışlevinı yenne getıriyor. 

Bılindigi üzere. "(4). Erdogan bu ikı millıyetçılikle kucak ku
caga ve halinden memnun iken toplumu esas alan demokra
tik bir anayasa çabası ıçine giremez. O açıdan. devletın yük
seklerindeki görünen çatışmalara yogunlaşmak. dennlerdeki 
Fethullah Gülen-ordu-hükümet-CHP rttıfakını ıhmal etmek 
anlamına gelır. 

Sayı lan onlan aşan televızyon kanal ı ve gazeteleri ile. Tür
kıye'de ve Avrupa'daki yüzlerce tıcaret şirketi ıle, ABD'nın hi
mayesindeki Fethullah Gülen'in, AKP'nin ve Erdogan'ın spon
soru oldugunu, onu da ABD'nın besledıginı unutmayalım ... 
ABD'de ikamet eden bu emekli devlet müftüsünün ıdeologu 

oldugu bu hareket ne kadar statüko karşrtı, ne kadar yenılikçi 

veya degışimci olabilir, kendi topraklannı ve kendı halkını ne 
kadar önemseyebilir? 

Liberalleri heyecaniandıran . .. 

Türkiye'nin demokratikleşmesı . Kürt sorununun çözümü 
ve anayasa tartışmalannda AKP çözümlerine hararetle destek 
sunan liberallenn, kimı Türkiyeli aydın ve yazann, tarafsız(O 
Kürt aydınlannı heyecaniandıran esas buluşma noktası, 

AKP'nın yaptıklan veya Erdogan' ın vizyonu degil; bu işın arka
sındaki "büyük güç" e olan tapınma ve güvendir. 

Tartışmanın "taraf'lanna ve konu başiıkianna bakıldıgında 
yapılacak degişımın ne kadar "kıymete deger" oldugu rahat
lıkla görülecektir. Sorunlar ve çözümleri ıçın yapı lan tanımla

malar, kullanılan terimler, öngörülen süre, fikirlerine başvuru
lan şahsıyetler, ızlenen yöntem, sorunu çözme nıyetını de 
göstenr. 

Türkiye'nın demokratikleşme sorununu ve Kürt sorunu
nu, sorunun asli muhataplan ve sahiplen ile degil, askeri ve 
bürokratik vesayetın ızin verdigi oranda ve ABD'nin destegıy
le, devletin ıdeolojik ve politik egemenlık alanlannda çözme
ye çalışmak. şımdiye kadar yapılanlan tekrarlamak anlamına 
gelır. 

Böylesine köklü ve karmaşık bir sorun için "anayasa degı
şikligi"nden önce yapılması gereken daha cidd ı şeyler olmalıy

dı. Önce çatışmasız bır güven ortamı yaratılmalıydı. Sryasi ve 
askeri operasyonlar durdurulmalıydı. Savaşı, çatışmayı ve düş

manlıgı teşvik eden egemen dıl etkisızleştırilmeliydi ... En zor 
ve karmaşık sorunlardan işe başlamak. en olmayacak dayat
malan ön koşul halıne getirmek; devletın egemenlik alanlann
daki "muhalif'lerle dıyalog arayışı . toplum temsileilen ı le dıya

logsuzlukta ısrar, gerçek bir degişimı ıstememek demek. 
Umutlu olmakta fayda var elbette ama bir gerçegi hatır

Iayarak Türkiye Cumhunyeti'nin şimdiye kadar yapılan dört 
anayasası da sıvıl degil, demokratik usullerle ve toplumun ka
tılımıyla da yapılmadılar. 

EVRENSEL BASlM YAYlN 
TÜYAP-DİYARBAKIR KİTAP FUARI'NDA (18-23 MAYIS) 
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Kitaplarımız, imza günlerimiz ve Türkiye Yazarlar Sendikası, Tıroj Dergisi, Evrensel Gazetesi, 
Diyarbakır Egitim-Sen ile gerçekleştireceğimiz ortak etkinliklerle ilk kez düzenlenecek olan 
TÜYAP Diyarbakır Kitap Fuarı'ndayız. 

Konferans: 

• Cegerxwin'in Yaşamı, Şiiri 
ve Kürt Edebiyaundaki Yeri 
Celile Celil 

(Viyana Üniversitesi 
Kürdoloji Bölüm Başkanı) 

Söyl~iler: 

• Evrim Alataş Anısına: 
Yasaklı Dil Kürtçe ve Yazında Kürt Kadınının Yeri 
• Demokratikleşme, Eşitlik ve Kardeşlik 
• Vasıf Öngören Anısına: 
"Masalın Aslı" Barış ve Çocuk 

• Şiirin ve Umudwı Yorulmaz lgnesi Sennur Sezer 
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Du werger, h andoran wergeran 

MuKYT ARSLAN 

Felsefeya di dine is lame de çebiıye. bi nave 

felsefeya islam! hatiye naskirin. Di çe bUna ve felsefeyc 

de, ji gelek ncteweyen misilman kes hene. Bireweren 

islame felsefeya Yenaniyen serdema antik ji Süriyeye 

hin bi.ın. Ev hin hfın bi wergeran dest pe kir u hewil 

dan ku felsefeya Heleni bi dine islamere bi hev bike. 

J i b er ve yeke ji h1me ve felsefeye li ser zanyariya 

X\Veda, Jihevanin Ü bi hev Ve kirine ye. j i ber Ve yeke ji. 

ji wateye n zelal, yen kiteba piroz, wateyen veşari hatin 

derxistin. ev şirove ji weki "Tesavvuf" hate binavkirin. 

Paşe li gor mercen nu hiqtiq yan e ?Fikih? ha te çekirin. 

Paşe niqaş u felsefeya oli (Kelam) çebü. Li dü şiroveya 

kiteba piroz "Tefsir'' u beri dawi ji ji bo dagirtina 

valahiyan pedivi bi ~Hedis" an çebü. 

Ev bemü di serdema Ebbasiyan de bi wergeren 

Heleni dest pe ki ri n. \Vergere yekemin El K.indi ye. El 

Ki ndi cara yekem ?)lehemini? yen Piotinos wergerand 

uAristoteles bi bernayen Efiattıniyen DU re ki r tevi hev 

u peşkeş kir. ElKindi di hernan deme de damezirinere 

e ko la Meşaiye ye. Li pey wi Ehmed Seraxsl. EbU Ma· şer 

Belxi. Farabi ü İbni Sina ev ekol domandine. Meşai 

parezi li ser li hevkirina Platon (FelatUn) u Aristoteles 

e. Eşraki parezi ji li ser lihevkirina Platon u Tesavvufe 

ye. Hema he ma hemü bireweren islame hewil dane ku 

Ol (Şeriet), Felsefeya azad (IIikmet) f.ı zanlna nepem 

(Merifet) we li hev bikin. 

Di nav van bireweran de Eşari pareze beri mezin 

Gazali ye. j i xwe felsefeya lslame mile Meşai pareziye 

pişti xurthfına Eşari pareziye koçi rojava kiriye ü çüye 

Enduluse. Meşa1 parezt li Enduluse ji hela İbni Bacce u 
İbni Ruşd ve hatiye parastin. Li Enduluse ji cara 

yekem.in Michael Scott herhemen felsefeya islame 

wergerand zimane Latin 'i. 

Paşe di navbera salen ll55 Cı ll9l 'e de 

Şehabeddin Suhrewerdi ekola Şewqparezan 

damezirand. Le ew ji di st u sesaliya X\ve de li Helebe bi 

--------
be imam hatc sucdarkirin ü bi fermana Selaheddine 

EyyObi ha te kuştin. Suherwerdi. di filcre Şewq pareziye 

de Platon u Tesavvufe tine cem hev. Li gor Suhrewerdi 

laş u rih ji hev cüda nin e. her du ji hernan tişt in. \V eki 

hemü cisman laş ji tariyeke pir tir e. Ev tari her çiqas 

her bi şewqe büind dibe ew qas tirbUna we zelal dibe. 

Di dawiye de yekser roni dibe ü dikeve nava şewqe. 

Di ve nave de. di nav felsefeya islame de weki 

Ebdulletif Bexday1, Ebu! Be reket Bexdayi u İbni 

Il ald un bireweren serboove ji derketine. Di navvan de 

lbni Haldün geleki giring e. Ev birewere han han 

dibeje ku li ser diroke di ve mirov büyeran ne bej e li ser 

wan hifikire. Yane di şuna biiyeren dirold de dive 

sedemen dirokı derkevin peş. Bi van gotinen xwe ji 

xwe hime felsefeya dtroke jt avetiye. 

Li gor İbni Haldün civaken şivan, paşe diguherin 

di bin civaken cotkar, civaken cotkar ji diguherin dibin 

civaken pişesaziye. Civaka pişesaziye her çiqas 

peşveçünek bejidi encame de sedema tekçüne ye. Ji 

her ku civakedi we heza xwe ya demen şi vaniye winda 

d ike. di nav hebün u rihetiye de xwe ber dicle u dirize. 

Temene civakan ji weki ye mirovan e. Kal dibin ü 

dimirin. Kes nikare peşiya ve bigire. Her civak pişti 

jiyana bajeri ew e bimire. 

Disa dibeje ku dewlet li ser du bingehan çedibe. 

ye karteşeüye din ji pere ye. Tekçfm bi xirabüna van 

her du bingehan ve dest pe dike. Dema ku dewlet tek 

diçin hac zede dibe. Le ev jt nikare peşi li tekçune 

bigire. 
Di ve nivisc de me qala du wergeran kir. yek El 

Ki ndi, ye din jl Michael Scott. Her duyan ji werger kiri 

ye. u paşe fikr (ı ramane n ku derketine hole hemuyan 

ji wan wergeran bandor girtine le hebüna xwe, fikren 

xwe. felsefeya X\ve, le zede kirine. Di encame de bel e je 

hayidarkirin gir1ng e. le ku afirandin tune be, fikir 

tunebe werger gelo bi çend qurişan dike? ~ 
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Futbol ve iktidar oyunlarının aynasından 'Diyarbakırspor vakası ' 

HAYALİ KİMLİGİN SAHİCİLİGİ 

FIKRET OOCAN 

Bütün mutlu taraftarlar birbirlerine benzerler, her 
mutsuz taraftannsa kendine göre bir derdi vardır. Anna 
Karenina'nın açılış cümlesinden apartılmış bu ışıltılı 

aforizmanın en doğıu tarafı hakikati parçalara ayırması
dır; ne ki parçalardan biri yüzeysellikle malııldür, çünkü 
dünyadan göçtip gitmeden önce ogııllarından birine su
lak. diğerine çorak tarlayı bırakan iyi niyetli babanın ada
letsizliği devrededir. Her mutlu taraftarm birbirine ben
zediğidüşüncesibiryanılsamadır, çünkü görünüşgözka
maştıncı bir ışıkla hakikati yutmuştur. İşirı dogıusu. ta
kımı galip geldiği için havalara uçan her taraftarırı kendi

ne göre bir sevinme nedeni ......::~-':l!!J 
vardır; galibiyeti getiren gol •ff:r=:~~---..ı...._ 
ölüler diyarından geri dön
müş bir muştu, hayattaki 

yenilgilerin acısını çıkartan 
bir ödül. geleceğe dönükbir 
umut ışığıdır. Madalyonun 
öteki yüzüne bakıldığında; 
mağlubiyeti perçinleyen 

gol. cehenneme bir bilet. 
hayattaki başarısızlıkları 

yerine mıhlayan bir çivi. 
üzeri taşlarla örülmüş kör 
bir kuyu dur. 

Tuttuğun takım kazandı 
diyelim; senden mutlusu 
yoktur, ayaklarm yerden 
kesilir, bıılutların üstünde 
yürürsün, yine de üzerine 
bir ağırlık binmiştir; artık 

iyi bir insan olmak için bir 
nedenin daha vardır. ne de olsa dünya yüzüne gülmüşrür. 
Hayata dört elle sarılırsın. Ama çok geçmeden hisseder
sin. bu gülüşte bir sahteli.k. bir aldatmaca sıntıyordur 
sanki, kandırıldığını düşünürsün. Bu kez de ineeldiği 
yerden kopsun dersin, bir bakmışsın hayatın raydan çık
mış. 

Tuttugun takım yeniidi diyelim; karalar bağlarsın. 
bütün bir hafta bir karış suratla gezersin, nernrutluğun 
üzerindedir, herkesi terslersin. kara bir bıılut kümesi 
olanca ağırlığıyla ruhuna abanır, kafanın içi bir afyon 
tekkesi gibi dumanlıdır. yine de için hafiflemiştir sanki. 
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nesneler bütün berraklığıyla raksediyordur gözlerinin 
önünde; dünyanın kederi seni de sarıp sarmalarnıştır . 

F eleğin sillesini yemiş her insangibi umut ilkesine tutu

nuı·sun. 

Soğu k bir t aşa dönm e k .. . 

Taraftar açısından şampiyon olmak. küme düşmek 
ne demektir? Elle tutıılur bir karşılığı yoktur bunlann . 
Şampiyon takımın taraftan kahvede arkadaşianna caka 
satar. üstünlük duygusuyla kabarır belki, ama iş isterken 
saydığı vasıflar arasında n bu sene şampiyon olduk" diye bir 

cümle yoktur. Kalbini ka

zanmak istediği. kızın kula
ğına aşk sözleri niyet in e 
böyle şeyler fısıldamaı. Bir 

heyheylenme arıında tuttu
ğıı takımın meziyetler ini 
sayıp dökmez. Başındaki taç 

_ görünmez bir haledir. k en

...... .._~Ll-_._ ___ 

disine vehmettiği şampi
yonluk payesiyse birhüsn-ü 
kuruntudan ibarettir. Kim
se de zaten takımı şampiyon 
oldu diye ona muteber in
san muamelesi çekmez. 
Şampiyonluk ne ona bir şey 
katar ne de ondan bir şey 
alıp götürür: mayısta neyse 
haziranda da odur. Küme 
düşen takımın taraftan da 
kendisini bir ctizzamlı, ya 
da iflas etmiş bir iş adamı 

gibi görmüyordur. Gerçi yakın çevresi onu kafaya alıyor. 
daha kötüsü teselli ediyordur ama hiç kimse ona kötü bir 
insan gözüyle bakmıyordur. Sonuçta dışiarımayı gerekti
recek ayıp bir şey değildir küme düşmek. 

H al böyleyken, bir top fileleri havalandırırken neden 
birininyüzünde güller açar. diğerinin hayatıkaranr? Ne
dir bu sevincin kökeni? Nedir bu üzüntünün kaynağı? 
Takımı n maç kazanır, mutlııluktan kanat takarsm, içirı 
içine sığmaz. ıil takıp oynayasırı gelir; oysa çocuğunun sı
nıfı takdirle geçmesine, uzun zamandır metelige kurşun 
atan komşunun iş bıılmasırıa. amcanın ağır bir hastalığı 
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atıatmasına bu kadar sevinmemişsindir. Takımın maç 

kaybeder, gebermekten beter olursun, hemen küreğe sa

rılıp bir mezar kazasın gelir: oysa foseptik çukuruna dü

şen komşu çocuguna bu kadarüzülmemişsindir. Gazete

de açlıktan ölen insanların dizboyu resimlerini görürsün, 

adetyerini bulsun diye kafa sallarsın, hepi topu., cık cık ne 

olacak bu dünyanın hali?'' diye iç geçirirsin. Alçak hakem 

takımının buz gibi penalhsını vermez, içinde isyan duy

gusu kabanr, adalet duygun incinir, eline silahı alıp dağa 

çıkasın gelir; oysa sırf sendikalı diye kapının önüne ko

nan işçiler, öğrenci harçlarını protesto etti diye polisten 

kallavi dayak yiyen öğrenciler, üniforma giyrnek isteme

diği için hapishaneye ahlan vicdan-ı retçiler. elinde taş 

izi aranan ilkokul çocukları, günahkar ilan edilen eşe in

seller. namus cinayetine kurban giden zavallı kızlar, ka

zandıkları okullara sakulamayan başörtültı kızlar, haksız 

yere dillerine-ellerine kelepçe vurulan Kürtler burnu

nun direğini bu kadar sızlatmamıştır. Gözyaşı dökmek 

için takımının gol atmasım beklersin, tabü daha önce 

acıldı bir filmde ağlamamışsan. Günümüz insanı tam da 

budur işte; soguk bir taş. Başkalannın tasasım ve kıvan

cını paylaşmayı unutmuştur. 

Elias Canetti'nin şu sözleri meselenin bam telidir: 

"lzleyiciJ.er şehre sırtlannı dbnerl.er. Duvarlardan ve sokaklar

dan oluşan şehir yapısının dışına çıkmışlardır ve arenada 

kaldıklan sılrece şehirde olan hiçbir şeyi umursanıazlar; bü

tün ilişkilerini. kurallannı ve alışkanlıklannı dışarda bırak

mışlardır. Belli bir süre için kalabalıklar halinde bir arada 

kalmalan hem gtı.venlidir hem de yaşayacaklan heyecan on

lara vaat edilmiştir. Ancak yalnızca belirli bir koşulda: Deşar

jın olacağı yer arenanın içi olmalıdır. "1 N e ki artık bütün 

şehir bir arenadır: ev ler, kahveler.lokantalar, meydanlar 

heyecarıın vaat edildiği stadara dönüşmüştür. Seyirci 

şehre sırhnı döndüğünü samyordur. oysa o da onunla 

birlikte aynı anda dönmüştür; şehir ayın karanlık yüzü 

olmaya asla tahammül edemez. Bütün ilişkilerin, kural 

ların ve alışkanlıklann, dışanda kaldığı koca bir yuttur

macadır, bilakis mübadelenin emrindeki tahakkt.ım bu

rada da işbaşındadır. Futbol toplumun sadece bir aynası 

olmadı hiç. tam tersine bütün ilişkilerin. kuralların. alış

kanlıkların yaşandığı bir yerdi, işte bu yüzden en başın

dan beri bir aynaydı. 

Futbola dışardan bakan her insanın sabit sorusu şu

dur: "Ne buluyor insanlar Juıbolda?" Aşk mı? Gerilim mi? 

Tutku mu? Sorduklarında dişe dokunur bir cevabı yoktur 

bunun. Oysa cevap bu bilinmezliğin kendisidir. Sahi ne 

buluyor insanlar futbol da? Koca bir hiç! Eğer bir şey bul

salardı insanlar bir daha maç seyretmezlerdi, çt.ınkt.ı do

yuma ulaşmış olurlardı. Yani taraftarıo öteki adı kumar

bazdır. Oyun müptelası bu adam hep kazansaydı bir daha 

kumarhaneden içeri adımını atmazdı, hep kaybetseyili 

bu kez de bir daha kağıtlara elini st.ırmezdi. İnsan kazan

mak ya da kaybetmek için değil, her şeyin halatlar la bir

birine baglandığı bir dünyada feleğin azı dişlerini çek

mek için oyun oynar. her şey mümkün olabilsin diye "iki 

kere ikidOrteder"in belinikırmak için oyun oynar, gerçek

liği düelloya davet edebilme yt.ırekliliğini göstermek için 

oyun oynar. adına can sıkıntısı denilen hiçlik denizinde 

boğulmamak için oyun oynar. 

Her mutlu taraftanD sevinmek. her mutsuz taraftanD 

da üzülmek için kendince bir nedeni vardır. Futbol duy

guları harekete geçiren. insanın ayağındaki zincirleri ko

paran. yüreğindeki buzu eriten bir fantezi sahnesidir. 

Burada hiçbir a.rru yerine gelmez, tam tersine arzu ken

disini salıneleme iınlcin.ı. bulur. Burada hiçbir korkuyla 

yüzleşilmez, tam tersine korku kendisini salıneleme im

kam bulur. Bu fantezi sahne, gerçekliğin deplasmanıdır. 

Burada her şey ama her şey hazza dönüşür; yenilginin 

kendisi bile. Genelde insanların büyük takım taraftan 

oluşunun nedenini burada aramak gerekir; büyük takı

mın yenilgisi daha görkemlidir. Kendisine ve dünyaya 

yabaneliaşmış insan gerçeklikte kaybettiği hazineyi fut

bolda bulur; ne ki artık o haz bağırolısı biridir, böylece 

gerçeklik için kazdığı kuyuya kendisi düşmüştür. 

Elinde avucunda ne varsa hepsini rulet masasına ko

yan biri gibidir taraftar. bUtUn umudunu bir takıma yatır

mıştır; top dönüp dururken takımını o kadar göz hapsine 

alınıştır ki, artık onunla özdeşleşmişrir. O takım benliği

nin bir parçasıdır, çünkü kalbinde hem cıvıldayan bir 

serçe hem de sürekli kanayan bir yaradır. Artık aya bile 

gitse hep yawnda götürecektir onu. O takım onun yüzt.ı. 

adı, cinsiyeti, dili, kültürü, cinneti. geçmişi, şimdisi ve 

geleceğidir aynı zamanda. kısacası kirnliğidir. Bundan 

vazgeçmek hemen hemen imkansızdır. çÜnkü yepyeni 

bir benlik inşası çok masraflıdır. Bu kimlik fanatik bir 

müminde tezahür edecektir; onun kör inadmı kırmak 

deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Bu mürnin eski

sini terk edip; başka bir ülkenin vatandaşlığına geçebilir, 

başka bir tannya inanabilir, başka bir kadına gönlünil 

kaphrabilir, yeni bir cinsiyet edinebilir, bambaşka bir 

yüzle dolaşabilir, başka bir cemaatin adetlerini benimse

yebilir. yeni bir dilde kendisini ifade edebilir, ama asla 

takımını değiştirmez. Tabii ki bunun istisnalan yok de

ğildir, ama onlar da başka bir takımın ağına yakalamrlar 

ve orada çırpırup dunırlar. ta ki son nefeslerini verince

ye dek. Hayali kimliğin sahiciliği hiçbir kimlikte yoktur. 

Kürde kelepçe , 
Diyarhakırspor'a hamilikt 

Nedir Fenerbahçelilik? Galatasaraylılık? Beşiktaşlı

lık? Nedir bunları birbirlerinden ayıran özellikler diye 

sorsalar apışıp kalır, basmakalıp bir iki söz söylemekten 
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öteye gidcmezsin. Bir Galatasaraylıya atfedilecek karak
teristik özellikler pekala bir Fenerbahçeliye de atfedile
bilir. Ama gene de adı korunayan bir fark vardır, hani şu 
80'lerin ünlü reklamında olduğu gibi: ffYok a.slında birbi
rimizden farlnmız. Ama biz Osmanlı Bankasıyız." Demek ki 
işin özü şuymuş: ffBen öteki takımı da tutabilirdim, ama bu 
takımı tutmaktan haz alıyorum.·· Bu cümleden ötesi ha
masettir. vesvesedir, kandırmacadır. 

M uktedirler son kertede haz temeli üzerine kurulu bu 
bayali kimligi-n sahiciliğinj iyi bilirler, o yüzden ha bire 
futbol u suislimal ederler. Franco gibi diktatörler koca bir 
ülkeyi futbolla uyutabili ri er. Kenan Evren gibi bir cuma 
lideri bir emirle Ankaragücü 'nü birinci lige çıkartab ilir. 
Melih Gökçek gibi cingöz belediye başkaıiliırı halktan 
topladıkları vergilerle futbol 
kulübü kurup güç alaniarım 

genişletirler. Parti liderleri 
önemli maçlarda tribünlerde 

boy göstererek sempati ka
zanmaya çalışırlar. Devlet 
toplumsal patlamaların önü
nü kesrnek için statlardak.i 
şiddete göt yumar. Milliyet
çiliğj kaşıyabilmek ve birile

rine gözdağı vermek için lig 
maçlarında bile milli maı·ş 
çalınır. Kısacası o hayali 

kimlik sürekli okşanır ve 
pohpohlanır. Ne de olsa bir 
taraftarıo tek isteği vardır, o 
da kendi kulühünün çıkarla 

nnın korunmasıdır: buna evet demekten daha kolay bir 
şey yoldur dünyada, çünkü masrafsızdır. tıpkı seçmene 
güzel hava sözü veren siyasetçinin bol keseden savurduğu 
vaatler gibi. Ama daha fazla demokrasi. çalışma şartlan 
nın düzellilmesi. anadilde eğitim, düşünce ve vicdan öz 
gürlüğtinün genişlerilmesi, kadınların ve eşcinsellerin 
eşitlik istekleri, azıni ıkiann siyasi ve kültürel talepleri 
muktedirlerce ezilir; çünkü asıl bu sahici kimlikler haya
lidir. özellikle de resm1 ideolojinin nezdinde. 

Diyarbakırspor vakası bu arka plandan azade düşü

nülemez. Şimdi tam bu noktada devletin neden Kürt 
kimligini görmezden gelirken Diyarbal'lrspor'un ligdeki 
durumunu kendisine dert edindiğinj daha iyi aniayabill
ri1. Sırf siyasi ve kültürel taleplerde bulunuyor diye Kürt 
kimliginin diline ve eline kelepçe vuran devlet Diyarba
larspor'un hamisi kesiliyor; bu bile kuşkularuruık için 
yeter de artar bile. Kürtler devletin gözünde birdikerrken 
Diyarbakırspor el üstünde tutuluyor. Bu ne perhiz bu ne 
lahana turşusu! Manzara çok açık: Diyarbakırspor Kürt
lerin pışpışlanması, uyutulmasıyolunda agızlara sürülen 
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bir parmak bal dır. ne ki zehir zemberek bir bal. 
Bunu anlamak için çok uzağa gitmeye gerek yok. daha 

bu sezon yaşanan olaylar belleklerde çok taze. Bursa'daki 
o meşum maçta tribünler ırkçı ve aynıncı sloganlarla, bi
ni bir para olan küfürlerle. havada uçuşan taşlarla Diyar
balar taraftanın bir korku tüneline soktu. Bu utanç veri
ci olaylardan sorıra Bursaspor başkanı İbrahim Yazıcı 
özür dilemek yerine ·•ya ne oldu ki'' türünden açıklama 
larla işi pişkinliğe vurdu. Diyarbakırspor başkanı Çetin 
Sümer her gittikleri deptasmanda gördükleri terörist 
muamelesinden yakmarak takıını ligden çektiğini açık
ladı. Ne var ki. daha sorıra bu kararından geri adım atın
ca tarihi bir fırsat kaçırıldı: toplumdaki ırkçılığın boyut
larını gözler önüne serme açısından tarihi bir f1rsat. Eğer 

o gün Çetin Sümer takımını 
ligden çekseydi sadece Kürt
lere değil. bu ülkenin bütün 
halklarına büyük bir iyilik 

yapmış olurdu: ama onun 

derdinin ne olduğu şimdiye 
dek hiç aniaşılama dı. 

İşin federasyon cephe
sinde de ayrımcılık diz bo
yuydu: Bw-saspor'un taşkın
lıklar ve ırkçı sloganlar ne
deniyle adamakıllı bir cezaya 
çarptıruması gerekiyordu, 
ancak yönetmeliklere uyul 
madı, olay göstermelik bir 
para CC'tasıyla geçiştirildi; ne 
de olsa bir hafta sonra Er

menistan miUi maçı vardı ve bu karşılaşmaya ev sahipligi 
yapacak Bursa seyircisinikızd ı rm aya gelmezdi. 

Vataııd aş ına karşı m i Jli marş! 

Ligin ikinci yarısında felaket bağıra bağıra geldi: bu 
kez Diyarbalar'da taşlar havada uçuştu, bir yardımcı ha
kemin kafası yarıldı. maç 1 ?. dakikada tatil edildi. Olay
ların çıkacagını, şehrin cad ı kazanı gibi fokur fokur kay 
na dığı nı sağır sultan bile duymuştu: bu maç m bu koşullar 
altında oynanrnası bir cinayetti. ama federasyon üç may 
munu oynadı. Bursaspor yönetimi gerilimi düşürmek, 
Diyarbakır hallanın gönlünü almak için en ufak bir giri
şimde bulunmadı: sonuçta ma çın yarıda kalması onların 
işine geliyordu. nitekim top oynamadan üç puanlarını 
alıp gitti ler. Diyarbakırspor ta raftarırun yaptığı elbette 
doğru bir hareket değildi; ama bu öflce patlaması 25 yıllık 
bir birikimin sonucuydu. Bu insanlar her gittikleri dep
lasınanda ırkçı ve ayrım cı sloganların açık hedefi olmuş, 
araba plakaları yüzünden yollarda durduruJmuştu: nüfus 
kağıtlanndaki doğum yeri hanesi sürekli başlarına iş aç-
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mıştı. Muhtemelen. bekledikleri iki satırlık sanıimi bir 

özürdü, o da gelmeyince zıvanadan çıktılar. 
Tabii bu maçta ilginç bir tartışma konusu daha var

dı: İstiklal Marşı. Irkçı basın Diyarbakır taraftarının 

milli marşııslıklamasını diline dalarnıştı şimdi de; za

ten daha önce de kimi Diyarbakırsporlu futbolcuların 
milli marşı mırıl mırıl okumaları bunlara batmıştı. Pe

ki, lig maçlarında milli marş okunınası ne kadar doğru 
bir şey diye sormak pek kimsenin aklına gelmiyorrlu 
bu çevrelerde. Dünyanın hiçbir yerinde böyle tuhaf bir 
uygulama yoktu. Ama yaklaşık 20 yıldır bir Allahın ku

lu da çıkıp yeter artık demek yt.lı'ekliligini gösteremi
yordu, gösterse de büyük bir sağırlık duvarına çarpı

yordu. Kürtleri hizaya getirmenin yollarından biriydi 
bu uygulama. Kendi vatanciaşma karşı milli marş oku
yordu insanlar. Ne kadar çok okursa ~böıünmez bütün
lüğümüz" o kadar çok korunacakn! Bütünlüğü bölen bu 
tutumun kendisiydi. ama farkeden yoktu ne yazık ki! 
O te yandan milli marş Kürtler için ne ifade ediyordu? 

İbrahim Altınsay bunu çok güzel hatırlattı: "12 Eylül 'de 
Diyarbakır cezaevinde uygulanan işkencenin. en. önemli 
parçası, samklara dayakla lstiklal Marşı ·nı okutmaktı. 
Hem de on kıtasını birden. Bu marş Kürtlere karşı girişilen. 
ırkçı psikolojik harekatın en önemli unsuru olarak kuıla 

mldı hep. Zora dayanan milli birlik politikasısonucu İstik 
Zat M arşı ne yazık ki, bu ülkede yaşayan herkesin kalbinde 
aynı duyguları uyandırmıyor. "2 

Bir hafta sonra bu kez İstanbul' da Diyarbakırspor ta
raftarı salıayı indi. İşte o an maskelerin düştüğü andı; yö

netmeliklere göre bir sezondasaha olayları nedeniyle iki 
kere bükmen yenilen bir takımın küme düşürülmesi ge
rekiyordu. Ama hemen Hasan Pulur gibi ulusalcı kalem
ler "aman. ha sakın Di)-arbakırspor dil.şürülmesin" türünde 

aglak yazılar döşendiler. Sanki Diyarbakırspor küme dü
şünce bütün Kürtler bunun üzüntüsüyle dağa çıkacaktı! 
Demek bu takım birkaç sene şampiyon olsa Kürtler ta
leplerinden vazgeçecekler. ülke güllük gü.listanlık ola

caktı! Vayanam vay, ört ki ölem! 

'Taraftarlık ' ile Kürt kimliğini örtmek! 

Ama bu türden akıllara zarar önerilere şaşmamak ge

rek, çünkü mevcut uygulama şimdiye kadar bu yöndeydi. 
Devlet yıllardır bu kulübü el altından kolluyordu. Tanıl 

Bora'nın Diyarbakırspor'un son otuz beş yıllık macerası

nı anlattığı yazısından bir paragraf okuyalım: "Diyarba
kırspor'un deplasmanlarda gördağü "tertıristler .. muamelesi. 
belki azalsa da tamamen. ortadan kalkmış değildir. Beri yan
dan. antipatiJ-aratan başka bir6zeUik kazanmıştıryeşil-kır

mmlılar: Devletin/Federasyonun himayesine mazhar olan. 
resmen torpilli takım olmanın kötü anüne sahip olmuşlardır. 
Diyarbakır'da oynanan maçlarda ev sahibinin kazanması 

için her tiirlü önlemin alınması, bu sevimsizliği artırıyordu. 
Omegin Konya Endüstrispor müsabakasından önce triban
den atılan bir maytabın yedek kalecilerinin yüzüne gelmesi 
üzerine Endüstrisporiular isyan edip saha yı terk ediyor, maça 
gelirken tehdit aldıklanm, küfar ve dayak yediklerini anlatı
yorlardı. Kale arkasındaki top toplayıcı veletler. rakip kaleci
ye topu verirken tükürilveriyor veya topu adamcağı.zın b6ğrüne 
taş atar gibi savurabiliyord.u. 2001 ilkbaharındakiAltay ma

çı. tarihe geçecek bir skandaldı. TRT maçı yayın programın
dan kaldırmış. karMra sakutmayan statda Altaylılar'ın so
yunma odalarına tanmilacı sıkılmış. futbolcular açıkça ta

ciz ve darp edilmişti. "Kürt takımı" kimliği Diyarbakırspor'u 

milliyetçiler nazannda antipatikleştirmişken, bu 'resmen ka
yırılan takım ' vasfi da futbolsever kamuoyu nezdinde sevim
sizleştirdi. "3 

Meselenin bir de böyle bir tarafı vardı; şimdiye dek 

kimi Diyarbakırspor taraftan bu himayenin kaymağını 
yemişti ya da bundan hiç yüksünmemişti; zehre alıştırıl
mışlardı düpedüz. Ancak şimdilerde birkaç haftalığına 

takımı çalıştıran Güvenç Kurtar şehrin büyük bir kısmı

nın Diyarbakırspor'u tutmadığını söylüyordu; böyle kol
lanan. himaye edilen bir takımı niye tutsuniardı ki? Bu da 
onlann haysiyetli insanlar olduğunu gösterir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçından sonra 

Diyarbakırspor'un küme düşürülmesi gerekiyordu, ama 
federasyon baskılar karşısında yelkenleri suya indirerek 

müthiş bir pişk:inlik örnegi sundu. İşin komigi. Mahmut 
Ozgener basın toplantısında "bize siyaset müdahale etme
di" diyordu bir yandan, sonradan herkesi aptal yerine 

koyareasma "devlet kurumlannın çok net raporianna yok
muş gibi davranamazdık" diye ekleyecekti. Yani devlet 

erkanından gelen işareti paşa paşa uyguladıklarını itiraf 
ediyordu farkında olmadan. Federasyon Diyarbakırs 

por'u kümede tuttu, ama takım intihar etti; bu satırlar 
yazılırken henüz Diyarbakırspor düşmemişti, ama siz 

okurken düşmüş olacak, tabii bir mucize olmazsa. 
Tanıl Bora teşhisinde yerden göğe kadar haklıdır. 

Diyarbakırspor'un şu anda "kendine mahsus bir kim
lik ''4 sorunu vardır; ''Halk takımı kimliği ile resmt hima
yeye mazhar kulüp olmak arasındaki sıkışmışlık "5 aşıl 
ması gereken bir engeldir. Devlet elini Diyarbakırs
por'dan çekmeli, taraftarlık kimligi aracılıgıyla Kürt 
kimligini pişpişlemekten vazgeçmelidir. ~ 

1 Elias Canetti. IGde ve İktidar. sayfa 29. Ayrıntı Yay ınlan 2003. Çeviren: 

Gülşat Aygen. 

2 Radikal gaıetesi.l8 .03 .2010. 

3 Tanı! Bora: ]eşi! Kınnızı Şarlıın Yıldın. Boş Kale Qıbrcık- . Bu yazı henüz bir 

yerde yayunlan.maınışnr. 

4Ag.e. 
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Di dıroka kurdan de rojnameya temendirej 

Azadi ya W el at 

LOKMAN POLAT 

Di diroka ça

pemeni ü rojna

megeriya kurd'i de 
rojnameya rojane 
ya yekem Azadiya 
Welat e. Weşana ku 
heri pir hejmaren 
we derketine, te

mendire j u h eri pir 
ji ali dadgehen 
dewlete ve hatiye girtin disa Azadi ya Welat e. Hejmaren 
Azadi ya Welat yen ku derketine ji bezari bihuriye. 

Azadi ya Welat bi gelekxisusiyeten xwe rojnameyeke 
taybel e. E w xweru bi kureli ye u bi zaravaye kurmanci ü 
zazaki derdikeve. Dewleta dagirker tehemule weşana we 
na.ke Cı lewre ji dadgeha dewlete şfue xwe li ser sere roj 
name dileqine Cı bi sedemen aletewş hercare, mehek, du 
meh rojnameye dide girtin. 

Di nav meha avrela 2010'an de elisa dadgeren dew
letl! ji ho meheke rojname da girtin u li hemberi ber
pirse kare nivisaran doz vekir u 500 sed sal ceza je re 
xwest. Dadgeren dewleta tirk li hembere kurdan hi
qfıqen xwe, zagonen xwe hinpe dikin ı1 bi şeweyeke ne
hiqüqi li hemberi niviskar, si yasetmedar ü rewşenhiren 
kurd beedlayi pek tinin. Gelek weşanger ü rojname
geren kurd ü bi bezaran siyasetvanen kurd ü hi sedan 
zaroken kurd ji bo beedlayi u behiqüqiya dagirkeran di 
hep is u zindananeo dewlete de radizin. Di pevajoya bist, 
si salan de gelek rojnamegeren kurd ji ali hezen tari u 
dewleta kUr ve bi şeweya qesas nediyar hatin kuştin. He
ri dawi elisa rojnameger u xebatkareki Azadiya Welat bi 
şeweya qesas nediyar hat kuştin. Di esase xwe de qesas 
diyar in. Jitem, Ergenekon u hezen tari yen giredaye 
dewleta kUr kurdan dikujin. Dewlet ji, arteş ji küjeran 
dipareze. Kujeren ku bi şeweyen cuda giredayi dewlete 
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ji DTP' e bikujin." 

ne li hemberi kur

dan çalakiyan pek 
tinin. Her! daw'i 

er'işe siyasedme
dare kurd rezdar 

Ahmed Tur k kirin. 
Kujeren dewlete 
dibejin: "Dive em 
herarnberi her leş 
kereki xwe yeldie 

Gotinek heye, dibejin merxas bikuj heqi nexwe. 
Tradisyona siyasi ya heza çekdar di hela weşanen xweru 
kureli de gelek xizmet kiriye u ji hemuyan betir weşanen 
kureli. pirtUk. kovar u rojnameyen kurdi weşandiye. Ji 
kovara Berxwedan bigire heta Rewşen, Jiyana Rewşan, 
Rewşanname, Jina Serbilind, Newaya line, Sterka Ci
wan ü h eta Roj ev, Denge Welat. W elat, Hawar, W Cı Zend, 
gelek kovaren kureli u gelek rojnameyl!n kurdiyen hef
teyi u rojane weşandine. Hej ji h eri pir ev tradisyon pir
tCık, kovar u rojnameyen kurdi diweşine. Wan di bela 
ragihandin, nüçevani, rojnamevam Cı weşana televiz
yon€ de gaven hert her bi peş pek anine. Mirov van 
hejayiyan nebtne u he ma tene rexne bigre bewijdani ye. 

Azadiya Welat, weki berdewana Welat u Welate Me 
jiyana xwe ya weşane domand. Welat u Welate Me ji ali 
dadgeha dewlete ve hatine girtin. Welat weki weşaneke 
hefteyi ji sala 1992'yan heta 1994'an 115 hejmar der
ketibü. 

Welate Me herwiha rojnameyeke hefteyi bü u di sa
la 1995'an de 46 hejmar derketibu. Azadiya Welat ji ji 
sala 1996'an heta isal (2010) çardeh, panzdeh sal in ku 
weşana xwe peşi weki rojnameya hefteyi u paşe weki roj 
nameya rojane do m and ü hej ji didomine. 

Kovar dibistana niviskaran in u rojname ji dibistana 
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rojnamegeran in. Ji metbexa kovara Rewşen fı rojnama We
lat gelek niviskar, werger fı rojnamegerenheja derketin. Ew 
bej ji xebaten xwe yen çandi. edebi, weşangeri ı1 rojnamege
riye didomlnin. 

Hejayi pesneye ku berpirsiyare kare nivisan e Azadiya 
Welat. dostemin e heja kek Mehdi Tanrikulu di dadgehe de 
gotibfı: "Ez yek peyvek ji bi tirki napeyivim." Wi, bi kurdi 
xweparastin kiriye fı ji ber ve sederne ji hatiye girtin. Bila be 
girtin. ew de hepisxane bike dibistan, bike Universite. Ew 
de li hepisxaneye bin betir xwe bigijine, zanina xwe zede bi
ke fı gotaren zanyari binivise fı herhemen heja biafirıne. Ew 
bere ji li hepisxaneyaAmede razabfı fı wir ji bozanyariye ki
ribfı wargeh. 

Azadiya Welat heta niha 7 caran hatiye girtin, heşt car 
xwediye we fı berpirsiyare nivisaran hatiye guhertin. Dema 
Azadiya Welat dihatin girtin, karker, kedkar fı xebatkaren 
rojname vala nedisekiniyan ii wan bi naven din. anku bi 
nave Rojev. Welat, Denge Welat. Hawar ü hwd, rojnameyen 
kurdi derdixistin. 

Dadgeren dewlete ji bo peşi li weşana Azadi ya Welat big
rin ceza didane herpirsen nivisaran. Weki mina.k; di der 
bare herpirseki rojname de l 05 doz batibii vekirin. Di der
bare herpirseki 21 doz hate vekirin fı di dozek de 1 sal ceza 
dane. Serpirseki 21 sal il 3 mehcezaxwariye. Serpirseki din 
du sal ceza xwar. Serpirseki du sal. yeki din se sal fı şeş meh 
ceza xwar. 

Dewleta serdest bi şeweyen cuda li hemberi gele kurd 
şere qirej didomine. E w dixwaze heza kurdana siyasi ii de
mokratik taswiye bike, denge kurdan bide birinfıli hem
bere parestvanen doza netewa kurd xirabiyan pek bine. Do
za neteweyi, tekoşina azadiye il daxwaza yekitiya kurdan ji 
her demibetir di rojeve de ye il di ve kurd di ve hele de gaven 
berbipeş biavejin. 

Bele, di nav diroka rojnamegeriya kurdi de rojnameya 
beri temendirej fı heri pir bi bejmar Azadiya Welat e. Bi 
h evi ya ku temene we hln betir direj hibe n bi bezaran bej 
maren we yen din bene weşandin ... 

W eki xwendevaneki kurd, dive hemii xwendevanen pir
tiık, kovar ı1 rojnameyen kurdi ji karker. kedkar. xehatkar. 
niiçegihan. niviskar ı1 birevebiren rojnameya Azadiya Welat 
respas bikin ku wan bi kedeke giranbuha bi bezaran bej 
maren xweru kurdi gihiştandin deste xwendevanen kurd. 

Di ve niviskar, rewşenbir. siyasetmedar ul.-urden welat
perwer li Azadiya Welat xwedi derkevin, zilm il zordariya li 
ser rojnamevanen kurd şermezar bikin ı1 bi weşanen kurdi 
re hibine al"ıkar. 4) 

Çavkani-
1 - Beyana kedkaren Azadiya Welat 
2 - Gotara bi rez Sam:ı Tan 
3 - Nüçeya derbare girtina bi rez M e beli Tanrikulu 
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~ERMENi SORUNU'NDA 

ASIL ORTAYA ÇIKMASI GEREKEN. • • 

StsEL ÖzsuouN 

''İnsan çevresine 

yareğiyle bakmalı; 

onunla CJrdeşleşirsen 
onu anlayabilirsin. ·· ı 

Bir Fransız avukat ahbabım vardı-Türkiye 'ye girişi, 

tah.minim, şimdi anlatacagım, görmekte olduğu iş nede

niyle yasaklanmış ... 

Bir görüşmemizde. benden, telefonla aktaramayacağı 

önemli bir ricası olduğunu söyledi. Buluştuk ... Bana işi

ni anlattı. 

Fransız hükümeti adına. ülkede yaşapp orada ölen 

Ermenilerin mirasçılannı arıyordu. Çünkü Fransız yasa

larına göre bu ülkede i.kamet edip orada ölen kişilerin 

müllderi, yasal olarak düıenlenrniş bir süre içerisinde 

mirasçılan çıkmazsa devlete kalmaltıydı. Ancak devlet 

de olası mirasçılan bulmak için çaba göstermek zorun

daydı. 

Avukat arkadaşımın müteveffa "müvekkiller"i ço

ğunlukla yalnız yaşayan Ermeni kadınlardan oluşmaktay

dı ve çoğunluğunun doğum kaydı - tahmin edeceğiniz 

uzere- bugünkü Türkiye sınırları dahilindeydi ... Arka

daşım ise, belirttiğim gibi Türkiye 'ye girememekteydi. 

Benden isteği ise. dogum kayıtlarını gönderecegi müte

veffa Ermenilerin kütüklerini araştırarak sağ kalmış ak

rabaları olup olmadığına balanak var iseler nerede ola

bilecekleri konusunda bilgi edinmeye çalışmak ... 

Tabü kabul ederken de wr bir işe talip olduğurnun 

bilincindeydim. ama karşılaşacağım engelleri düşümde 

görsem hayra yormazdım ... 

Elimden geleni yapacağımı söyledim. Türkiye'ye 

döndüğümde ilk "görev" geldi; Edirne nüfusuna kayıtlı 

dulbayanX .... 

Önce son derece kuşkulu patrikhane görevlilerinden 

sonuçsuz kalan bilgi edinme girişimi. ardından ver elini 

Edirne ... Nüfus müdürlügünde ne istediğim öğrenilince 

savaş sırlannı elde etmeye çalışan bir casus muamelesi 

görüşüm ... Araya soktugum tanıdıklara verilen, gayri

müslimkayıtlarınınaynbirdefterdetutulduğu,budefte

rin ise nerede olduğunun billnınediği yanıtı ... Şansımı 

denemek üzere gittiğim tapu dairesinden yüzgeri edili 

şim ... ':Acaba mezar taşlan ya da alanı kayıtlanndan bir so

nuca varabilir miyim?'' sorusuyla Ermeni mezarlığı arar-
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ken karşılaştığım hemen herkesin Edirne'de gayrimUs

lim mezarlığı olmadığı. çünkü Lilm ahalinin ("Elhamdü

lillah") Müslüman olduğunu söyleyişi ... Ve nihayet iç 

mahallelerden birinde bana Ermeni olduğu söylenen 

yaşlı ustanın, korkuyla karışık bir ısrarla Müslüman ol

duğunu. hiç Ermeni tanımadığını vurgulaması. .. 

Hayatımda hiçbir yerden elim bu kadar boş dönme

miştim ... 

Aynı deneyimi şimdi hangisi olduğunu anımsayama

dığım (Trabzon? Giresun?) bir Karadenizkentindeyaşa

dıktan sonra. havlu attım... Evet. resmi kayıtlara göre 

Anadolu'da hiç Ermeni yaşamamıştı. Yalnızca fiziksel 

varlıklan değil. tUm izleri de silinmişti resmi ve gayrires

mi belleklerden ... Ya da başka bir ifadeyle "orada~ ol

duklarını, bir zamanlar oralarda yaşam1ş, çalışmış, iliet

miş, yemiş-içmiş, mal-mülk edinmiş, evlenmiş. ibadet 

etmiş, vergi vermjş vb. olduklannı biliyor, ama elle tutu

lur bir karuta ulaşarnıyordunuz ... 

••• 
imdi, bu topyekUn "cradikasyon n operasyonu dahi, 

Aydın Engin'in deyişiyle. "Ama Ermeniler de Tarideri öl 

dürdii.. . Hayır. yok edilen Ermeniler kadındı, çocuktu, köy

lüydü, ru:ı.sıl öldarmilş olabilirler? .. Evet ama. onUır Rus ordu

suyla i.şbirliği yapan Ermeni Taşnak çetelerini besleyip. ba

nndınyorlardı .. . Soykınmdı ... Hayır tehcirdi ... Yok yok nıu

katel.eyd.i ... "2 laf kalabalığının ötesinde bir gerçekliğe işa

ret ediyor olsa gerek. Gerçekten de sorun salt. erkan ve 

ricalin buyurdugu üzere, örneğin. ~van i.synnına katılıp 

Osmanlı 'nın bölgeye asker göndermesi üzerine Rus ordusu

nun peşinden çekilirken bir kı.snıı soğuk ve açlıktan kınlan 1 

milyon Ermeni''3, "Doğu Anadolu yu kan gölane çeviren Er

meni komitacı.lar, Istanbul'da sayısır suikast düzenleyen 

Ta.şnak ve Hınçak militanlan", "Birinci Dünya Savaşı sıra

sında Ru.s aniforması giyerek Doğu Anadolu 'da kadi<:ım ya

pan Ermeniler ... ''4 • Imparatorluğun da.ğılnıasıyia. Anado

Lu 'dan Yunanistan'a. Suriye ye. Ltı.bnan 'a, Fransa ja. Ame

rika yo., Arjantin 'e gidip, buralarda yerleşirlcen çektikleri çile-
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leri, ı.stırapkı.rı bir nevi duygusat kaltür haline getiren Ermeni 

ve Rum göçmenler" S; Fransızlar6 (ya da Ruslar?, İngiliz

leı-8, batılı istihbarat örgütleri9vb.) tarafından kullanılan 

~ maşalar''; mu.katele ya da ~ölüm-kalım savaşı"l O; cephe 

gerisini sağlama almak üzere uygulanan bir tehcir kararı 

ve bu süre içerisinde asla kasıt güdülmeksizin -soğuk. 

hastalık ya da açlık nedeniyle- gerçekleşen ölümler [me

raklısı., MGK"nm 12 Eylül rejiminde cezaevindeki ölüm oLay

lan için verdi.gi bilarıçoya başvurobilir: lcaza sonucu olümler, 

hastalık nedeniyle ölümler, güvenlik güçlerini 'UJ/ı.met ·altın

da bırakmak için gerçekleştirilen intiharlar, ve "ecel'' nede

niyle ölümler'; ama asla "öldürmeler" değil ... ] ya da sürgün 

bölgesine sağ salim varmalanna karşın "kara propagan

da n amacıyla kasıtlı olarak abartılan kayıp sayılarından ll 

ibaret olaydı, Anadolu' daki Ermeni varlığının tüm izleri-

ni yok etmek için nüfus müdürlüklerinden mezarlıklar 

genel müdürlüğüne. devletin bütün kurumlannın sefer

ber olmasına gerek duyulur muydu? 

İşin boyutları. hiç kuşku yok ki, içeriği her amigosuy

la birlikte biraz daha muğlaklaşan ~ resm1 tez" [mu.katele? 

emperyalizmin oyunu? diyasporanın abartısı/propagan

dası? "biz yapmadık. esa-s onLar (Ermeni kornitacılar ya da 

ASAIA) yaptı"? tehcir sırasında yaşanan istenmeyen ha

diseler? ve nihayet: ~işi tarihçilere bırakalım"? ... ] parti

zanlannın tüm karartma çabalarına rağmen her gün biraz 

daha açıklığa kavuşuyor. 

Ama aynı süreç içerisinde açığa çıkması gereken bir 

şey daha var. Bence soykırım ya da ~Meds Yeghern/Büyük 

Felaket "te ölenlerin sayısından da önemli bir şey ... [Öy

le ya. 1.5 milyon, ı milyon, 700 bin, 300 bin ... Kati edi-

lenlerin sayısı kadınıyla. ihtiyarıyla, çaluğu-çocuğuyla 

işinde gücünde, yaşamını sürdürmekten başka bir gaile

si olmayan ı O bin, 5 bin. bin. yüz. . . masum insan olsa 

utancımızın boyutu çok mu değişecek?] 

Açığa çıkması gereken, bu lanetli susuşun ve unutu

şun neden bu denli uçsuz bucaksız olduğu ... Kimi zaman 

kurbanlarını da kapsayacak kadarl2 ... Öyle ya, Cumhuri

yet yöneticilerinin. "Bu müessif olaylar. bmm yıktığımı.z 

Osmanlı İmparatorluğu 'nun eseridir, Lanetliyor. kurbantar

dan ve insanlıktan /Jzi.ır diliyoruz!" demeyip de onlarca yıl

dır söylem düzleminde inkar, eylem düzlemindeyse tüm 

izleri ortadan kaldırma yolunda bunca çaba harcaması 

niye? 

Galiba iki nedeni var ... İlki, genç Türkburjuvazisi ilk 

sermaye birikimini başta Ermeniler olmak üzere şu ya da 

bu biçimde tasfiye edilen gayrimüslimlerden geriye ka

lan mülkleri [~emval-i metruke"= "terk edilmiş(!) mal

lar] temellük ederek yaparken, sıradan yurttaşların da bu 

yağmaya artık nasiplerine ne düşerse (bir ev mi, mutfak 

takımı mı olur, bir inek, birkaç tavuk mu, yatak-yorgan, 

soba mı, yoksa genç. güzel bir Ermeni kızı mı ... ) katıla

rak suçortağı konumuna düşmeleri ... Anadolu'da "Ba

bamgillerin doğduğu evde eskiden Ermeniler (ya da Rum

Lar .. .) yaşarmı.ş" öyküsü ne yabancı bir birey bulmak zor

dur, gerçekten de. 

Ayşe Hür, bu yağmanın boyutlarını hesaplamanın 

zorluğuna değinerek, İngiliz belgelerine müracaat eder 

ve 1918'de sabık Britanya Başbakanı Sir James Baldwin 

ve yardımcısı H erbert Asquith' in, yeni Başbakan Ramsey 

McDonald'a Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilere 
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niye maddi yardım yapılması gerektigini anlatan rapor

lannda söylediklerini aktanr: "Toplam beş milyon Tark po
und'u (yaklaşık 33 ton altına eşdegeı) Türk Hükümeti tara
findan 1916 'da Berıin 'deki Reichs Bank 'a ya,tınlmı.ştır. Bu
nun büyük bir miktan Ermenilerin parasıdır. ·· Deutche 

Barık'a yatırıldığı rivayet olunan Ermeni altınlannın 

miktarı ise bilinmemektedir. H ür, şöyl e devam ediyor: 

'"Ermeni Ulusal Konseyi adlı bir Ermeni örgtuanan 
1919'da Paris'te hazırladığı raporagöre 1915-1917 Tehciri'nde 
el konulan mallannın yaklaşık değeri 19 milyar Fransız 
Frankı'na ulaşmaktadır. (191 11-"ten 1915 sonuna kadar 1 Os
manlı Lirası, 22,8 Fransız Frankı 'dır.) Apıı örgütün iddiası
na göre, Ermenilerin Osmanh bankalarındaki paralanna el 
konduğu gibi, Avrupa bankalanndaki paralanna da el ko
nulmuştur. 1925'teABD Senato su 'nda yapılan görüşmelerde. 

Ermeni ınallannın bedelinin yaklaşık 10 milyon Dolar oldu
ğu tahmini yapılır. Ganama:zde bazı Ermeni araştırmacılar 
tehcirden sonra el konan Ermeni servetini,n 14,5 milyar 
Frank'a (bugünün parası 100 milyar Dolar) tekabül ettiği-ni 
ileri sürüyorlar. ··13 

Ama daha da korkuncu, dönemin ABD büyükelçisi 

Morgenthau 'nun anılarında Talat Paşa' dan yaptığı aktaı·

ma: "Henry Morgenthaıı anılannda Talat 'ın 'Keşke Ameıi

kan hayat sigortası şirketlerine başvursaydınız da Ermeni po
liçe sahiplerinin tam bir listesini bize göndermelerini sağ!a
saydınız. Nasıl olsa hepsi öldü şimdi, parayı alacak mirasçı
lan da yok. Tabii ki bunun tümü devlete kalır. Hükümet şim
di yasal olarak mirasçı durumundadır (. . .) · dediğini anla
tır."l4 

Çeşitli araştıncılar Çankaya Köşkü dahiJ.lS binlerce, 

onbinlerce gayrimenkul ün Sürgün/kati edilen Ermeni

lerden gasp edildigini ortaya koyduğuıla göre. 10- 12 

milyon nüfuslu bir ülke için ha tın sayılır bir servet trans

feridir sözkonusu olan: ve bu transfer sürecinde tepeden 

aşağıya damlayanlar, yerel eşraf ve halkın suçortaklığının 
zeminini oluşturmuşturl6 ... Lamı cirni yok. genç cumhu

riyet burjuvazisinin sermaye birikiminin temelinde. 

"Meds Yeghern" yatmaktadır ... 

Acı veriyor, ama son bir kez daha Ayşe Hür'ün anlat

tıklarına dönecegun . . . İttihatTerakki bürokrasisinin, işi 

kılıfına uydurmak üzere, "Emval- i Metruke Tasfiye Ko

misyonları" oluşturduğu biliniyor. ·~lacaklı oldugunu id
dia edenlerin kendileri ya da ııekilleri aracılığıyf.a iki ay için
de ko misyonlara başvurması gerekiyordu. Ülke dışında olan
lar için süre dört aydı. Başvuru sahipleri tebligat için ko mis
yon un bulunduğu mahalde bir ikametgah gösterecekti. Ala
caklı kimse komisyonun takdir ettiği miktara 15 gün içinde 
itiraz edebilecekti. İtiraz bidayet hukuk mahkemesine yapıla 
bileeekti ama mahkemenin karan kesin olup. temyizyolu ka
palıydı ... ·· 1 7 Tehcir, yağma. açlık. soğuk. tecavüz ve katli
am kurbanianna ne H hakkaniyetli" bir davranış degil mi? 
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[Tıpkı ... tıpkı Katolik Kilise'nin İspanyol fatihlerin 

Amerika kıtasının fethi sırasında yerlileri katietmesinin 

meşru sayılabilmesi için önce Hz. Ad em' in yaratılışından 

Katolik Kilise'nin kuruluşuna dek geçen bir öyküyü (re

quiremento) - tabii ispanyolca olarak- yeriilere okuyup 

onları Hıristiyan olmaya çagırmalannı şart koşması gibi! 

Fatihler, yine de "neme lazım" diyerek ağaçlann arasın

da fısıltıyla okuyorlardı requiremento'yu .. . ] 
Ama bu da ye terli degil ... Ortak ve ürkütücü suskun

luk ve olayın üzerinden neredeyse yüz yıl geçmişken ser

gilenen saldırgan-savunmacı r efleks, sadece lanetli bir 

yağmaya topluca katılmış olmanın suçortaklığıyla açıkla 

namaz ... 

Bir de "Malta sürgünleri" sorunu var ... Savaş sonun

da Ermeni kıruruna katıldıklan için yargılanıp bir kısmı 

Malta'ya sürgüne gönderilen İttihatçıların, Cumhuriyet 

kurulduğunda geri dönüp rejimin kilit noktalarında gö

rev alma lan ... "Örnek" mi? İstediginizden fazla: 

Ali İhsan Sabis: Sürgün dönaşü, Büyük Taarruz öncesi
ne kadar 1. Ordu Komutanlığı yaptı. 1910 'larda Alman yan
lısı faaliyetlerden dolayı mahkum oldu: 1954-'te DP'den Af
yonkarahisar milletvekili seçildi. 

Ahmet Muamnıer Bey: 1922-23 yıllannda Kayseri va
lisi. 

Ali Fethi Okyar: Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı. 
başbakanlık ve TBMM başkanlığı yaptı, M. Kemal'in isteği 
üzerine Serbest Fırka Yı kurdu. 

Fazıl Berki. Tüm.türk: Milletvekilıiği, Çocuk Esirgeme 
Kurumu, Türk Hava Kurumu müfettişLiklerinde bulundu. 

Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi: Sürgün dönaşü. M. 
Kemal'in glJrev önerisini sağlık nedenleriyf.e reddetti, 1921 yı
lında öldü. Sonradan başbakanlık yapan Suat H ayri Ürgüp 
lü 'nün babası. 

Hüseyin Cahit Yalçın: Ateşli bir! ttihat Terakki savu
nııcusu olarak yıldızı M. Kemal ile bağdaşmasa da, onun 
ölümünden sonra. İstanbul. Çankırı ve Kars milletvekili oldu 
(1939-1954-). 

Hüseyin Kadri Bey: TMO yönetim kurulu uyeliği yaptı. 
Mehmet Sabit Sağıroğlu: Elazığ milletvekilliği yaptı. 

Sabri Toprak: II. , III., W. ve V dönem (Saruhan ve Ma-
nisa) milletvekili, Tarım Bakanlığı da yaptı. 

Mithat Şükıii Bleda: Burdur ve Sivas milletvekilliğinde 
bulundu. 

Şükıii Kaya: Lozan Heyeti mensuplanndan, lzmir bele
diye başkanı, II.. III. , IV V d6nem milletvekili, Tarım, Dışiş
leri ve Içişleri bakanlığı yaptı. 

Mehmet Uheydullah Hatipoğlu: W. ve V dönem mil
letvekilliği yaptı. Mahmut Esat Bozkurt ·un dayısı. 

Ali Münif (Y eğenağa): Adana Belediye Başkam, Mer
sin ve Adana milletvekili. 

Faik Kalt.a.kkı.ran: I. dönem Edirne milletvekili, Meclis 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



başkanvekiLliğine seçiLdi. 
Cemal Mersinli: I. c/,(jnem Isparta milletvekili. 

Hasan Tahsin Uzer: 1919-35 arasında çeşitli bölgeler

den milletvekilliği yaptı, 1935'te 3. Ordu genel müfettişliğine 

getiriLdi. 
Mustafa Vasıf Karakol: 1. c/,(jnem milletvekili, İzmir 

suikasn sanığı. 

Ahmet Emin Y alman: Vatan ve Tan gazetelerini çı

kardı. 

Liste böylece uzayıp gitmekte ... Peki bu ne anlama 

geliyor? Öncelikle. "Ermeni kmmı" suçlamasıyla cezalan

dırılan kişilerin çoğunluğunun. Cumhuriyet'in siyasal 

kadrolarına. bir başka deyişle "kurucu elit"e dahil olduğu 

anlamına geliyor. Sütgünlerin önemli bir bölümünün, 

yalnızca M. Kemal tarafından onaylanan milletvekilleri

nin ~seçildiği" II. dönem görev yapmalan ise, bizatihi 

"kurucu irade" nin güvenine mazhar olduklarını gösteri

yor. Üstelik bu da yetmiyor. "25 Aralık 1921 'de İstan

bul'daki Divan- ı Örfi Mahkemesi'nde, tehcirde katliam

lara emir verdiği için suçlu bulunup idam edilen Urfa 

Mutasarrıfı Nusret Bey ile 14 Ekim 1922 'de aynı mahke

mede aynı gerekçe ile idam edilen Bogazlayan Kaymaka
mı Kemal Bey önce 'milli şehit' ilan edil"iyor, "ardından 

da ailelerine 'Emval-i Metruke' faslından maaş bağlan

ması" 18 uygun görülüyor: Cumhuriyethükümetleri tara

fından ... 

Ve böylelikle, "genç" Cumhuriyet, İ ttihat Terakki' nin 

zehir li mirasını sahiplenmiş oluyor ... 

••• 
Bu durumda, maktul ahbariğimizin deyişiyle "Imm

mm zehiıieyen" bu mirasın reddinin Cumhuriyet hükü

metlerini aştığı ortadadır. Tabii "Emval- i metruke"yi 

kendisine sermaye edinmiş Türkiye burjuvazisini ya da 

Türk- KürtAnadolu eşrafını da ... 

Bu işi ancak "elleri temiz" olanlar yapabilecektir: 

gırtlağından gayrimüslimlerden gasp edilmiş bir lokma 

geçmemiş Türk-Kürt yoksullar yani ... Ermeni soykın

mına suçortakl ığı , yıllardır maruz kaldığı şovenist propa

gandaya inanmış olmaklıktan ibaret olan emekçiler ve 

onların siyasal temsilcileri ... Bir başka deyişle bu alanda 

da "zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan

lar" ... 

Çünkü biliyoruz ki, Kürt, Türk, Ermeni. Rum ... 

"Halkların gerçek kardeşliği"nin bize kazandıtaeağı bü

tün bir dünya var ... 4 

NOTlAR 

ı Saint Exupeıy. KüÇilk Prens. 

2Aydın Engın. -AgheC. http://www.t24..com.tr/conıent/authors.aspx?ar-

ıicle• l84 7&author• 13. 

3 Kemal Karpat. "Bir Milyon Ermeni 1917'de KuzeyeGöç Ettr. Mılli~. 1 

Haziran 2009. 

4 Oıdemir İnce. "Dıasporayı Anlamak Ama NasıJT, HümJ'ft. 23 Ekim 

2009.&. 20. 

5 Oıdem Sanberk. "Acılar Köprü de Yaratabilir". Radikal. 23 Man 

2005, s.11. 

6 Mahmut Gorer, "Atatürk'ün Açıldamalan: Ermenileri Fransızlar Sılah

landırdı". Cumhuti)'el. 12 Ekim 2006. s. 9. 

7 Metin Kale,-... 'Dogu Sorunu' Baglanunda Ermeni Sorunu". CumhWlJ"'. 

7 Nisan 2005. s. 2. 

8 Türkkaya Ataöv. " Malı.illclerde Katliam", Cumhuriyet, 25 Nisan 

2009. 8. 8. 

9 Kadri Ergin. "Batı Teröre Göz Yumdu-. Cumhuri]'ft. 29 Nisan 2001. s. 4 .. 

ı O Necdet Adabag. "Tarih.iınizle Yüıleşsek mi?". Cumhuriyet. 9 Ekim 

2006. s. 2. 

ll '1'ehcir bolgelerine ulaşan Ermeni sayısınuı ı milyonu geçtigi belgeler 

ve konsolos raporlanna göre sabittir." (Kemal Çiçek. "Talat Paşa'nın 

Evrak- ı Metıilkcsi..:.Radikal.13 Mart 2009. s. 15.) 

12 Omeğin. Başbakan Recep Tayyip Erdogan'la görüşmesinden sonra ba

sın:ı yapııgı açıldamada, "100 bin kaçok çalışan Emıtni ııar. bunlan sınır

dışı eclmz.- diyen başbaka.na. 100 bin sayısını kendilerinin vererek ya· 

nılttıldarıru. gerçek sayının 20 bin oldugunu söyleyip öı:ür dileyen Er

meni cemaati temsilcisi Bedros Şirinoglu .. . Şirinoglu. Errnenilenn kat

ledilmesi konusunda ise. şun.lan söylemekte: -Bunun adı kavgadır. 1.5 

mil)lln Enneru I!O.rtlır. Evet. mıJıaJıkak ki hmı Enneni tarafından hem TıJrlı: 

ıarojından zayiaı olmuştur. Bu 1.5 mıl)lln Emıenı 'ıun baytık bır kısmı da 

yur1dışma gOç elmışh. Ben 'bir şeyler olmamışıır' demiJDrom. Benım bılytık

babam da bu olaykırda vefal etmişlira mn bunu fazla kıırcalaınaya gerele yvk. 

100 sene geçmış uurinden. Kin taşımaya gerek yvk. Her Milense bu olayın 

usta kapatılmak i.stenmi)'or. Niye isıcımiJDr. anlam~n.ım. " ("Soylorun 

Değil Kavga-, Cumhunyet. 27 Man 20ı0. s. 9.) 

ı3 Ayşe !lur. -Ermeni Mallannı Klınler Aldı?". Trwf. 2 Man 2008. 

H a.g.m. 

15 "HAlen Kanada'da yaşayan Kasapyan aUesınden nıimar EdwardJ. Çulıs

cı'ya göre: "Ça.nkaya Kilşka 'na Kasapyıın ailw hifbir k:imseyıı saıma.mı.şıır. 

Deıırin.lıtıktımen yalnız o ~kd ıkgil. bıtıiln mallannı ve malklerini ellerin.

den alıp Agustos /915 yıluıda ıtım ai~ &U'BfJM sevk eımişlerdir. Bernm ba

bam CAnkara dogumlu IBI!l-1930) o kUlhlerde eCMbi bir şirk~M saJubı oldu· 

gu demıryolunda çalışmasıvesilesiyle tam aileyiAnkam 'dan (Kon)'U yoluy

la) lstanbul'a kaçırmı.ştır. A;=a Ko.sapyıın ailesınin sahip oLdukları millider 

arasmda Keçı6ren'ckkı bag evi ııortlıııe bu bagıı.da VehbiKoç aı!esı sahıp ol

muştur. 15 ııeya daha. fazla scıe evvel. ls14rıbul gıızeulerindm bırinde bu bağ 

eı.-ının resmı çıkmıştı -Ou evi Vehbi Bey mtızeyıı çevirmişn-ve annem rahmeı

li Vehbi Bey'e bır rneklup ynzmıştı. Vehbi Bey de annerne o bag evinin renkli bir 

foıogmfıru )llllamışıı ... " (Ayşe Hur. a.g.m.) 

16 Üstelik işin içinde salı temellük/gasp degil bir de "tahrip" boyutu oldu

gunu. Falih Rıflcı'nın sansiıre ugramamış Ça.nkayn'sından izleyebiliyo

ruz, -İzmir'inifm )'llk~rduk? Kordon konak!an. oıelluvekannolarkalırsa. 

azlıklardan lrurtulamaJ'llCOIPmııdan mı korlcuJDrtluk. Binnci Danyrı H(U'

birıde Emıeniler ıelıcir olundugu vakit. Anadolıı şehır ve kasabalarının o turu

labilir ne kadar ma1ıaUe ve semıleri vana. yine bu korku ile JDkmıştık. Bu ku 

ru kuruya tahripçilik hiuinden ge!Qı bır şey degild.r. Bunda bir cışagılık duy

gusunun da ıtsiri IIClT. Bır A117Upa parçasına benzeyen her kllşe. sanki Hırisıi

)'011 veynynbancı oltnak. mutlaka bizimolrnamalckaderinde idi. Birlıariı da

ha olsa da yenilmiş olsa/c, lzmir'i emalar hcilirıde bırakmış olrruık. şehrin 

Ttırk~ü koıurnayn kdfi migelecekti?" (Falih Rıflo. Çankayn. 1958 b:ıs

klSl, Dünya Yayınlan. s. 212-213.) 

17 Ayşe Hür. a.g.m. 

18 Ayşe Hiir. a.g.m. 
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BA Ü EWR* 

CfHAN ~O~J __________________ __ 

Bi şev Hivda xewneke dit. Di xewne de dengek1 bi 
ser we ket. Dengt ji we re wiha got: 

''H!vda, ka xeyalen te? Carek din be xeyal 
nemine!" H1vda di xewa xwe de bersiv da: 

.. Eze ji de ı1 have xwe bixwazim." 
Deng: 
"Na." 

Hivda: 
'"W e çaxe eze ji hevalen xwe bixwazim. ·· 
Deng: 
"Na." 
Hivda: 
"'Baş e. Eze ji mamosteya xwe bixwazim." 
Deng: 
"'Na. Kes nilcare xeyalan bide te. Tu bi xwe hibe 

xwedi xeyalan." got u nema hat bihistin. 
Deste sibehe, Hivda li du taşte ket riya keJehe. 

Havin bü. Hewa germ bu. Hivda ji boxeyalan bi dest 
bixe çü Keleha Heskif. Li her xeniyeki kevnare rfınişt. 
Hineki düri we kulekeki hebü. Hivda çli cem kuleke. 
Hevi dikir da ew di kuleke de xeyalan bi dest bixe. 
Çong da erde. Di kuleke de niheri. Tart Tari zilmat 
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bU hundur. Hineki bi xof carek din niber'i. Tu tişti 
nedlt. 

Bi xem bu. Difikiri be Insan çawa dikare hibe 
xwedi xeyalan. Sere xwe bilind kir. Li asiman niheri. 
Gelek wext bi w'i awayY ma. Ji nişke ve ewreki piçfık 
xwe da der. Renge ewr her car1 diguheri. Geh renge 
sor geh şin, geh gewr geh ji reş xwe dida der. 

Ewr bi zar il ıiman ket. Deng li Hivda kir: 
"Hiv da, peyveke ji min re bej e. ~ 
Hivda nizanibil çi bigota. MetelmayY ma. Bi tirs 

minmini: 
"Çi? T t "?"' . e go çı. 

Ewr: 
'"Metirse. Ger tu bitirs1 tu ye nikaribi bibi xwedi 

xeyalan. Metirse ... Ka peyveke bej e. '' 
Hivda: 
"Peyv? Çi peyv?" 
Ewr: 
''Li dinyaye kijan peyv bi te şirin e. we peyve 

beje." 
Hivda: 
"Ger ez he jim we çi be?" 
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Ewr: 
"Ger peyv xweş be eze ji bo te bibi.m herfeşir, eze 

ji bo te bibim bask u te li her welati higerinim. ·· 
Hivda got: 
"Ger ne xweş be, tu e bihi çi?" 
Ewr: 
"Cer ne xweş he eze bihim hewa gemari. Eze 

bibim hormon. Eze bihim zipik fı bi ser te de 
bibarim. Ha. tu ye nik:a.ribi bibl xwedi xeyalan ji." 

Hivda kOr ü dür difikiri. Gelo kijan peyv bigota. 
\V exta ew difikiri ewr ji her cari b .i rengeki dans dikir. 
Çi peyven Hlvda je hez dikir hebün yek bi yek di h.iş ü 
dile Hivda de diçün ü dihatin; listik. pelistok. 
çikolata, heval, pirtük. qelem. defter, çirok, xew, 
dayik ... 

Hivda beqirar bü. Nizanibil kijan peyve heje. 

Hinek fikir!. Got, "Gelo ewT ji kijan peyve hez 
dikin?" Du re bi bir ani, got, ~Ewr gote min, peyva tu 

je hez diki bej e." 
Çaven :ınve girt. Tirejen roje hikum li bedena we 

dikir. D1sa seri bilind kir. EwT he dans dikir. Hivda ji 
dans kir. Dans li xweşiya we diçü. Nedixwest peyve 
beje. Ditirsiya ku wexta ew peyve beje de ewr hiçe. 
Dans kir. Bi deqtqeyan. \Ve çiqas dans dikir ew qas li 
:ınveşiya ewr diçu ewr ji dans dikir. Ji hewesa dansa 
ewr u Hivdaha ji bo wan bu muzik. Muzlka sivik ü 
şirin behtir dil li Hivda :ınveş kir. 

Hivda westiya. Di:ınvest bi bask be il hiçe cem ewr. 
Ewr disa deng li we kir: 

''Hivda, zernan ji bo min gelek gel ek muhim e. De 
bej e edi. Peyva tu gelek je hez dikikijan e?"' 

Hivda xewna xwe bi bir ani. ~Qey peyva xeyal ew 
qas muhlm e lewma hat xewna min. A çetir ew e ku ez 
be jim peyva. xeyal." got. 

\Vexta Hivda bi vi awayf xwe bi xwe difikiri ewr 
denge we dibihist (ı bi ya di dile we de dizanibit 

Hivda seri rakir. Ewr tune bU! As1mane çiksayi xuya 
dihu. Hl\rda metelmayi ma. Beçare, bi awayekxemg"ın 
bi w1 awayi ma. Pişti wexteke seri da re ku hiçe mal. 
Di re de her carlli asiman niheri. Ewr tune b1l. Wexta 

ji deriye kelehe de derket baye bılbU muzik bU deng. 
Ji Hivdare got: 
.. Hivda. ewrek wani tune bu!" 
Hivda di cih de, li ser piyan sar bU. Hema bi xwe 

ve hat ü pirsi ji be: 
"Çawa? E1 bi ewr re axivim. Me dans kir!" 
Ba van gotinan got u çü: 

Tu edi büyi :ınvedi xeyal. Te ew ewr çekir. Te ha kir 
muzik. Tu her wext ji peyva xeyal hez diki. Ew peyva 
şirin jt her cari bi awayeki dilli te xweş d ike. O 
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tartışma 

Ekonomik Kriz, Gizli Elin Dönüşü ve İktidar: 

~Kapitalizmin Yenilenmiş Showroomu' 
F ı RAT AYDINKAYA 

Sevgili Evrim 'in (Alataş) azi.z hatırasına saygıyla ... 

Dünya genelinde kaybedecek hiçbir şeyi olmayan

lara dahi korkutucu bir hayalet olarak sunulan ~ eko

nomik kriz~ pek çok kişi tarafından irdeleniyor. ikti

satçılar şu sıralar krizin ~w" etkisini gösterebileceği

ne, yani çift dip li olabilecegine işaret ediyor. Özellikle 

politik iktisatçılar ise bu krizi, 1929 ekonomik kriziy

le karşılaştırıp, dünya ekonomi -politiğin yeniden in

şasırun kaçınılmazlığına vurgu yapıyor. Bunun siste

mik bir kriz olduğuna işaret edenler de var. Bu tartış

malarda alışılagelmiş yorumlar da eksik değil. Kimile

rine göre bu, kapitalizmin nihai krizine işaret ediyor. 

Kimilerine göre ise bu kriz basitçe finansal ve finansa 

yön veren özel kurumların krizi. N e var ki kimi devlet

lerin de iflasın eşiğine geldiğine dair haberler bu işin 

özel finans kriziyle sınırlı olmadığım, kamusal ekono

mik krizin de ciddi bir ihtimal olduğunu gösteriyor. 

Piyasa ve piyasa kavramıyla bağlantılı yapısal sistemde 

ciddi bir arıza olduğu ve bunun da ciddi politik ve top

lumsal riskler barındırdığı artık tartışılmaz bir ger

çek. N e o !ursa olsun karşımJZd a şu andan i tibaren ye

ni bir durum olduğu tartışmasız. 

Bu yazı mn konusu ekonomik krizin nedenleri veya 

yol açacağı ekonomik yıkımlar değil. Bu yazıda daha 

çok mahut ekonomik krizden yola çıkarak krizin dev

lete, topluma ve iktidar mekanizmaianna yansıma 

olasılıklarına dair birkaç not yazmak istiyorum. Zira 

her ekonomik krizin devlet ve devletin yapısal iktida

rına çarpıcı etkilerinin olduğu kaçınılmazdır. Kapita

lizmin inşa ettiği ve yön verdiği devlet iktidarımn da 

bundan payım alacağı ve bir şekilde yeniden dönüşW

rüleceği anlaşılıyor. 

Bu ekonomik krizde pek çok finans kurumu ve 

bankacılık sektörü dibe vurdu. Piyasanın kırılganlığı 

ve piyasayı merkez alan iktidar yapılanmasının naif

liği bir kez daha test edildi. Özellikle 1980 sonrasıli

beralizmin zafer çığlıklarının ne şekilde içi boş söy

lemler olduğu bir kez daha anlaşıldı. Krizden çıkmak 

içinse iktisatçıların en basit ama en garanti yöntem 

olarak gördüğü yol seçildi. Piyasalara, batmakta olan 
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banka ve finans kurumlarına liberalizm tarafından 

işlevi kutsanan "gizli el" temas etti. Ve kamu gücü 

kullanılarak sistemi yerin dibine batıran bu finans 

kurumlarına devlet alenen müdahale ederek batmak

tan kurtardı. Böylelikle piyasamn serbest olduğu, 

müdahaleciliğe kapalı olduğu savı yeniden tartışma 

konusu yapıldı. Kapitalizmin ve bu arada reel-libera

lizmin, piyasanın temel ve belirleyici güç olduğu, pi

yasanın kendinde ve kendiliğinden asli bir güç oldu

ğu şeklindeki teorilerinin safsata oldugu net olarak 

görüldü. Bir güç-otorite olmaksızın piyasanın ayakta 

duramayacağı bir kez daha anlaşıldı. Gündelik hayat

ta görünmez olduğu iddia edilen ve piyasanın gizli öz

nesi olduğu savlanan devletin sihirli yüzü yeniden or

taya çıktı. Hatta bir adım daha giderek devletirı klasik 

anlamıyla "burjuvazinin icra komitesi'' olduğu bunca 

deneyimden sonra yeniden tescillendi. Devlet ile pi

yasa arasındaki ontolojik bağın varlığını sürekli in

kar eden liberal ekonomistlerin yüzü bir kez daha ka

ra çıkartıldı. Ben esasında bu beklenen geri dönüş 

üzerinde duracağım. 

Buna kavramsal açıdan ~geri dönüş" demek de pek 

kolay değil açıkçası . Zaten hep orta yerde duran bir oto

riteye, geri döndti demek biraz tuhaf kaçıyor aslında. 

Neo-liberal kurarncıların eşliğinde devletin kuşatıcı 

otoriter yüzü başka bir alanda zaten palazlandırılmıştı. 

Özellikle ll Eylül olaylannın aleabinde devletin, güven

lik saglayan korunmacılığı iş başına çağrılmıştı. Hava

alanlarında. uçaklarda, gizli hapishaneler politikasında, 

kişisel veri saglama yöntemlerinde devlet gündelik ha

yatta 1.aten gövde gösterisi yapıyordu. Bir dönem birkaç 

jandarma olarak simgelenen devlet olanca kudretiyle 

yeniden belirrnişti . İşte şimdi de ekonomi politikala

nnda devlete sığı.nılıyor, devlete kurtarıcı misyonu ve

riliyor. Yeniden tanımlanmakta olan ve yeniden inşa 

safhasında bulunan bir devlet ve kapitalizm ilişkisi ile 

karşı karşıyayız. Peki devlet ve iktidanmn baş köşeye 

buyur edilmeleri tam olarak ne manaya geliyor? Yakın 

gelecekte iktidar ve devletin yeni görüntüsü tam olarak 
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nasıl olacak? Bu soruların cevaplan küresel sistemin 

yeniden inşa edeceği devlet ve iktidar ilişkisine. bunla

rın işlevine dair önemli veriler sunabilir. 
••• 
Bu soruların saglamasını yapmak için modem dev

let felsefesini işin içine katmamız gerekiyor. Zira ko

nuştugumuz şey esasında modern devlet yapılanması ve 

iktidar üretim biçimleridir. Modern devlet kavramını 

temeliendiren pek çok akım vardır. Ancak ben bu yazı

da Spinoza'nın üzerinden devlet ve iktidar kavramına 

değinmek istiyorum. Zira Spinoza'cı gelenek enteresan 

bir şekilde birbirine neredeyse tamamen zıt anlayışiara 

sahip Marksist ve liberal devlet kurarncılan nın buluştu

gu bir iktidar paralaksıdır. Spinoza modern devlet fel

sefesinin temelleri ile ilgili bir metafordan yola çıkarak 

fikir yüriltmektedir. Buna göre ... (t)abi.atı işin içine ka
tan Spinoza ya göre tabi.at. balıkLan yüzrnek ve büyük balık
lan da kaçakleri yemek için yaratmıştır. 
Dolayısıyla Ustiln bir hak uyannca ba
lıklar sulann efendisidir. Böylelikle mut
lak olarak düşanaldağünde tabiatın. 
gücü altmda oLan her şey üzerinde üstün 
bir hakkı vardır. 

Bu analizin izini sürersek Yahudi 

teolojisine girmemiz gerekebilir. Zira 

bir Tevrat tefsircisi olarak Spinoza 

esas olarak Yahudi teolojisini, seküler 

hayatı açıklamak için bir temel kaynak 

olarak kullanmıştır. Spinoza Yahudi 

ilahiyatındaki tanrı kavramının sekil

ler karşılıgı olarak tabiatı ve yasalarını 

işaret eder. Bir adım ötede ise Yahudi 

şeriatının tartışılmaz kavramı ·· seçil

miş halk" milleti karşımıza çıkar. Spi

noza seçilmiş halkın ancak bir siyasi bütün olarak kala

bildiği ölçüde büyük balık olabilecegine vurgu yaparken 

bunun doğal olarak üstün bir hakkı heraber getirdigine 

değinir. Bunu konumuza uyarlarsak eger, kapitalist sis

tem ve yasalannm içinde yaşayan güçlü aktörler. zayıf 

aktörlere üstün gelebilir. Ne var ki en üstte ise siyasi bü

tün yani devlet gelir. Bu siyasi bütün krize girdiği zaman 

kapitalizme el uzatacaktır. 

Şu halde "seçilmiş halk". "büyük-küçük balık", "si

yasi bütün~ kavramları açık bir eşitsizilgin altını çizer. 

Bu hiyerarşik koşullanma da elbette ona göre dogal ve 

adil d ir. Davut' un tanrısı olarak yeryüzüne indirilen "ta

biaC ise gözetleyici ve taraflı bir güç olarak ortada duru

yor. Buradan yola çıkarak Spinoza'nın devlet felsefesine 

girdiğimizde ise. devletin tıpkı tahiat gibi ezeli ve hatta 

ehedi bir güç oldugunu baştan kabul etmemiz gerekir. 

Tabiatsız bir dünya olamayacağına göre devletsiz bir 

toplum-siyasi bütün de olamaz. Dolayısıyla devlet bura

da üstün hakkı icra eden-düzenleyen bir "toplumsal 

ilişki'' biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Klasik Marksist 

kuramın sınıflar arası çatışma olarak açıkladığı devlet 

olgusu, Spinoza tarafından içinde çatışmayı da barındı

ran, ama sadece çatışmayı değil esas olarak da uzlaşma

yı ve bu ikisini de aşan birtoplumsal ilişki olarak tanım

lanmaktadır . 

Dolayısıyla insanlar mümkün oldugunca güvenlik 

içinde ve korkudan uzak yaşamak ister . Elbette bunun 

için de birlikte hareket etmek zonmdadır. Bu durumda 

ise herkes haklarının bir kısmından feragat etmek du

rumundadır. Şu halde devlet. tabii hakların kimisinden 

feragat eden insanlardan müteşekkil ve onlar adına her 

şey üzerinde üstün hakka sahip örgütlenmiş bir top

lumdur. Otoritenin kaynagı bu şekilde Spinoza tarafın

dan teolojiden devlete aktanlmıştır. 

Ekonomik krizin baş köşeye davet 

ettiği devletin güçlenmesi olgusuna 
Spinoza'nın formülünü uyguladığı

mııda şaşırtıcı sonuçlara ulaşahiliriz. 

Kapitalizm; piyasa, ekonomik kuralla

rı ve bu arada yapıları içinde barındı

ran deniz gibidir. Elbette liheraliz.rnin 

tarafsızlığında ve rekabetçi ortamında 

büyük şirketler küçük şirketleri yuta

bilir ve büyük şirketler suların efendi

sidir. Sular çekildiğinde veya büyük 

halıklar zora girdiğinde üstün hakka 

sahip otorite yardıma çağnlır. Bu şe

kilde tüm işler tabiatın yasalarından 

mülhem yasalarca yürümektedir. Bu

na denge doktrini demek de müm

kündür. 

Kapitalizm olarak tasvir edebileceğimiz sular çekil

diğinde veya başka zorluklar çıktıgında devreye devlet 

ve yasaları girecektir. Burada iktidarın sadece organik 

temeliendirmesi değil aynı zamanda iktidan n ahlaki te

mellendirilmesi de yapılmaktadır. Zira insanın arzu ve 

güçle ilişkili yapısı üstün bir güce gereksinim duyar. Ya

ni iktidarın meşruluğu ve ahlakiliği konusunda da Spi

noza. ta! mu dik geleneği sürdürmektedir. Tanrı'nın ne

redeyse Yahudi ilahiyatındaki pek çok sıfatı oldugu gibi 

devlet iktidarına geçirilmiştir. Özellikle de ''Çoban-Sü

rü" diyalektlgi neredeyse aynı işievle modern devlete 

yükle ni Imiştir. 

Devletin çohanlıgı sorunu bizi doğal olarak iktidarın 

temeline ve işlevine götürür. Çoban sürusünü otlatu. 

korur ve hiçbir payiaşımda bulunmaksızın sürüyü idare 

eder. Bu diyalektiği Foucault'nun iktidar şemasında da 

görebiliriz. Ancak bir farkla. ona göre Doğu toplumları-
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nın yönetilme biçimi çoban-sürü diyalektiği iken, Ba
tılı toplumların yönetilme biçimi gemi kaptanı ve tay
fası ilişkisidir. Burada Platon'un Batılı-Yunanlı halk
lar için tıpatıp çoban-sürü ilişkisini gündeme getirdi
ğini hatırlatmak Foucault'nun tarafgirliğini göstermek 
için işlevsel olabilir. Fakat esas olarak onun söylemek 
istediği şey, çobanın sürü üzerindeki iktidannı Dogu
da dengeleyen sözgelimi ara sınıflar, sivil toplum ku
ruluşlan, hukuk: ve benzeri yapılarm olmamasıdır. Ba
tıda ise geminin geleceğinden ve güvenliğinden kaptan 
dahil tüm herkes sorumludur. Çünkü tayfalar sürü gibi 
iradesiz değildir; kaptan da çoban gibi mutlak otorite 
değildir. Çoban veya kaptan fark etmez, her ikisi de bu 
kriz zamanında yeniden iş başına çağrıldı. Sürüyü kurt 
kapmaya. gemi su almaya başladı. Rolünü oynayan ço
ban ve/ya kaptan elbette mükafatlandınlacaktır. Ne 
olursa olsun görünür gelecekte alışılagelmiş iktidarın 
alternatifsizliği tescillendi. 

Buraya kadar söylenen şeyler bilginin, sermaye
nin ve sermayenin kültürel mantığının küreselleş
mesinden önce klasik devlete dair söylediğimiz şey
ler için anlaşılır olabilir. Ne var ki küreselleşme sü
reçleri dikey iktidar korelasyonlarını farklı bir alan
da yeniden üretiyor. Farklı deyimle iktidarın alterna
tifi belki bulunamadı ama iktidar süreçleri çatallaş
maya dogru ilerliyor. Gerçekten de iktidar süreçleri 
sadece steril plazalarda. şirket genel kurul toplantı 
salonlarında değil. giderek anonim vasıflı daha yerel 
alanlarda üretiliyor. ID us devlete yön veren bürokra
tik ve sermaye oligarşisi küreselleşmenin baskın ka
rakteriyle iktidar alanlarını hem çoğulculaştırdı hem 
de bunu katılıma açtı. Bu nedenle toprak parçaları 
üstüne çizilen ulusal sınırlar ve gümrükler anlamsız

Iaşmaya başladı. Siyaset ve kültür çeşitlendi, çeşit
lendikçe de siyaset de yerelleşti iktidar da. Küresel 
sermaye dahi kimi durumlarda çeşitli yerel güçlerle 
konsorsiyumlar oluşturarak veya şirket evlilikleri ile 
yetki ve iktidar noktasındaki tutumunu halka arz et
mektedir. Her durumda ulus devletin merkeziyetçi, 
tekçi. tekelci egemenlik anlayışı gerilemiş dunımda
dır. Küreselleşme süreci iktidarın işlevini yeniden 
tanımlamakla kalmıyor, yeni iktidar alanları ve yeni 
aktörleri de ortaya çıkarıyor. Daha da önemlisi ikti
darın meşruiyet kaynakları da değişime yüz tutuyor. 
iktidarın katılıma açık hale geldiği bir yeni dönem 
yaşanıyor. Ne var ki şu temel sorun hala aynı yerde 
duruyor. Bahsettiğim iktidar süreçleri alttan gelen 
katılım ve demokrasi dalgası ile değil, üstten verilen 
bir tür lütuf ekonomisi biçiminde sakat olarak işli
yor. Kapitalizmin iktidar üretim araçları tıpkı halka 
arz edilmiş anonim şirket gibi tepeden aşağıya bir ag 
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iktidarı biçiminde kurgulanmaktadır. Bu şekilde 

.. her yerde ama hiçbir yerde" olma frekansı daha faz 
la ön plana çıkıyor. 

••• 
Bu tartışmanın tam göbeğinde konfederal yapı tar

tışması nereye oturuyor sorusu kritik önemdedir. Ulus 
üstü aktörler ve kurumların önem kazandığı bu jeo
kültürde konfederalizm tartışması bana kalırsa erken 
bir tartışma değildir. Bu tartışmayı yürütmek en kötü 
ihtimalle iki yüz sene önce ortada hiçbir somut işaret 
olmadığı halde, şimdilerde tartışılmaya başlanan üto
pik bir dünya vatandaşlığı fikrini ortaya atan İmınanu

el Kant'ın pozisyonundan daha iyi bir noktaya bizi gö
türeceği muhakkaktır. Diğer bir deyişle ulus üstücülü
gü. sınır üstücülügü dayatan, etkileşim ve ilişkiyi 
önemseyen küreselleşme siyasetinin komünal yapılar 
için iyi bir zemin sundugu ortadadır. Özellikle ekono
mik krizle tavan yapan kaotik piyasa koşullarında kimi 
şirketler devlet sınırlarına, ırk ve din farkına aldınş 
etmeksizin ayakta kalmak için belli ilkeler ve kar marj
lannda bir araya gelip güç birliği yaptı. Kapitalist un
surların bu reel hareketleri dahi konfederal yapılarm 
işlevine dair bize bir fikir verebilir. 

Son bir kez daha Spinoza'ya müracaat edersek 
eger. ona göre "konfedereler bir savaş tehdidini savuş

turmak ya da herhangi bir yarar nedeniyie birbirine zarar 

vermemek ve ihtiyaç halinde yardımlaşmak üzere anlaş

mayla bağlanan eyaletlerin insanlandır. Bu iki eyaletin 

her biri kendi siyasi bütününü korur. ··Her ne kadar Sp i
noza, Hollanda' da yaşam sürmüş se de onun bu fikir
leri esas olarak Yahudilerin iktidar yapılanmasına 
dair bir al eni şifredir. Dönemin Avrupa' s ında bir ül
ke kurmanın Yahudiler için imkansız oldugu bir du
rumda değişik yerlerde yaşayan Yahudilerin ilgili ül
kelerin sınırlarına karışmaksızın tehdit anlarında 
veya yarar dönernlerinde güç birliği yapabileceği tek
lifi sunarak bu tartışma için bize iyi bir zemin sun
maktadır. 

Bana kalırsa hiç değilse yakın ve orta gelecekte 
konfederalizm tartışması Kürtler açısından ciddi şe
kilde düşünülmelidir. Küreselleşme ile yeni bir aşa
maya giren iktidar süreçleri devletsiz halklar için 
özellikle kendi kendini yönetme bağlamında tahmi
nin ötesinde yeni fırsatlar getirmektedir. ~ 

KAYNAKlAR 
Benedictus Spinoza, Teolojik Politik lnceıeme , Dost 

Kitabevi Yayınlan 
Michel Foucault, Ozne ve Iktidar, Ayrıntı Yayınları 
Mehmet Nuri Durmaz, Devlet Dönüşürken: "Kapi 

talist Devletin Geleceği" isimli Makale 
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Kürt mimarisi ve geleceğine dair. • • 

SERHAD B. RtNAS 

Kürt mimarisi üzerine birçok tartışma yapılmak

ta. Özgün bir Kürt mimarisinin olmadığım savunan

lar da var, zengin bir Kürt mimarisinin olmadığım 

düşünenler de ... Kürtlerin müziğine, sinemasına. 

medyasına, edebiyatına, diline, falkloruna yönelik 

küçümsemenin burada da karşımıza çıl-tığını rahat

lıkla söyleyebiliriz ama. 
Kürt kültür havzasına giren pek çok konu ve dal 

üzerine akademik ve kurumsal çalışmaların yapılma

mış olması, Kürtlerin siyasal ve sosyal koşullarından 

bağımsız değil; bağımsız merkezi bir yönetime sahip 

olmamak belirleyici etkendir elbette. Malum, Kürt

lere egemen bölge devletleri ise bu tür çalışmalara 

yardımcı olmak bir yana, tamamen yok sayıcı. engel 

leyici bir tutum sergi! ediler. Kürt kültür ve sanat zen

ginliğinin açığa çıkması, Kürt ulusal bilincini ve öz

gürlük idealini güçlendieecekti çünkü. 
Son yıllarda ise, Güney ve Kuzey başta olmak üze

re elde edilen kazanımlar, yaratılan kurumlar, hare

ket alanlarını genişletmiş. 

kültür ve sanarta pek çokça 
hşmalar yapılmasına olanak 

açmı ştır. Bu süreçte Kürt • -1re~~~~~~ 
mtizigi, sineması, tiyatrosu, ·~ 

edebiyatı, dili vb. alanlarda 
çok önemli ilerlemeler kay
dedilmiş, önemli bir düzey 
yakalanmıştır. Bu saydıgı

mız alanların, akademik bir 

gelişmemiş olması, bilimin çalışma alanına girer. Şu 

ana kadar Kürt ak:ademisyenlerinin bu alanı böylesi

ne ihmal etmiş olmaları. Kürt mimarisi yok diyenierin 

ekmeğine de yag sürmüştür. Prof. M.R. lzady'nin 

araştırmalan ve yakın zamanda sanat tarihçisi Fehmi 

Gür'ün "Ortaçag ve Sonrasında Kürt Mimarisi"' isimli 

kitabı belli başlı kaynaklar durumundadır. 

Kürt mimarisinin temel karakteristiği 

Kürt mimarisi. Kürt halkının kendi özgün nite

likleri ve Kürdistan 'ın yaşam koşullarına bağlı olarak 

belli karakteristikler edinmiş, içinde pek çok dağınık 

sosyal ve kültürel unsuru barındıran bir bütünlügün 

adıdır. Mimariyi şekillendiren. cografi ve iklimsel 

etmenler oldugu kadar o halkın siyasal, sosyal. ahla

ki, dini ve kültürel yapısıdır da. Kürdistan mimarisi 

ise Kürdistan coğrafyası üzerindeki gelmiş geçmiş 

tüm medeniyetlerin ve halkların yarattıgı ve bıraktığı 

mimari zenginliğin tümünü kapsamaktadır. Ama 
Kürdistan'daki mimari 

üzerinde. Kürtlerin ve 
Kürtlerin önetilleri olan 
prota-Kürt halkların belir
leyici oldukları kuşkusuz

dur. Antik dönem Kürt mi

marisinin genel karakte 

ristik yapısını anlamak için 

Mittani- H ur ri dönemleri 
ile Med Karduk dönemleri 
ele alınmalıdır. düzeye sahip olsun olmasın t~~~~.4.;~ 

her bireyin bir biçimde kaı 1~~~~~~~~~~~e~~~~~j kı sunabilmesine müsait, jl 

sosyal hayatla daha iç içe:~~~~~~~~~~@~~~~ 

Izady, The KurdsA Con

cise Handbook adlı çalışma

sında şu tespitlerde bulu
nuyor: alanlar olması önemli bir 

avantaj dır. Bilimsel yönleri, P'lrlliır.ori'l 

m imarlıkta olduğu kadar la 
mamen akademisyenlerin 
hareket alanına baglı degil
dir zira. 

Mimari ise biraz daha 

özgün bir alandır. Ancak yi 
ne de tek cümleyle şu deni
lebilir: her halkın bir mi 
marisi vardır, gelişmiş ya da 

~Kürdistan' da şehireilik 

ve yerleşim, ziraatm ve hay

vancılıgın keşfine ve gelişme

sine kadar bekledi. Bilinen en 

erken döneme ait ipuçları, 

insanlann el yapımı inşa et

tikleri mekô.nlar. ziraatın bu 

lunmasıyla yerleşilmiş olan 

atanlardır. Alman en esH 

mimari bilgiler PROTO-NE-
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Cahit Sıtı.., Taranc ı Evi - Diyarbakır 

OLITIC (!.0. 9300-8500) dönemine ait QERMEZ DERA 

ve KARIM ŞAR merkez Kürdistan 'da ve eski Kürt şehri 

olan ]ERI CO 'da bulunuyor. Bu b inalar, yarısı yere g()mtı 

la olan ve yuvarlanmış çamurdan yapılan kulübeler şek 

linde inşa edilmiştir. Kalıplar içerisinde çamurdan yapı 

lan tuğlalar Kürdistan 'da bulunuyordu ancak ]erico 'da 

keşfedilmemişti ... 

HAIAF Dönemi'nde (!.0. 6000-SfOO) ev inşaatla

rı, bir kere daha eskiye dönük THOLOI denilen daire şek 

lindeki planlardı ... M odern Kürt kl}y mimarisinde ramur 
tuğla ve kubbe tavanlar kurak bölgelerde inşa edilirken, 

moloz taştan yapılmış duvarh ve ahşap kirişli çatılı evler. 

nemli ve deniz seviyesinden yüksek olan Mlgelerde daha 

çok tercih edilmiştir. Bu iki metodun karışımiarı günü 

müze kadar gelmiş ve HAlAF döneminde de çok g()rül

müştür ... 

Asur-Assyrian kuvvetleri tarafından kuşatılan Kart 

şehirleri sadelikten çıkarak. tepeler üzerinde genellikle 

yedi karışık dizayn edilmiş duvartarla bölgelere ayrılan 

şehirler olarak değişmiştir. Sarayların ve tapınakların 

olduğu bölgelere inşa edilmiştir. Nemrut Dağı (Kuze-y 

Adıyanıan) Kürt krallıgı.nın en önemli merkezi, başkenti 

idi. Kürtlüğiln tüm kriterlerini üzerinde taşıyan yuvarlak 

tepe, ()rnek inşa planLarı ve karmaşık renkli duvarlarıyla 

dizayn edilmişti. Kuzey Kürdistan 'da. Ortaçağ şehirle

rinden Doğubeyazıt, Melek hükümdar -Lord of Angel
anlamında modem şehir, kayalık Ağrı Dağı'nın karşı 

sında, çok büyük. gösterişli saray kompleksi, küçük özel 
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camisiyle Kürt Prens İshak Paşa 'mn 178f'te inşa ettigi 
şehir, günümüze kadar ayakta kalmıştı ... ·· 

Kürt mimarisini 

etkileyen temel unsurlar 

Savaşlar ve işgaller: Bilindiği gibi Kürt tarihi aynı 
zamanda bir işgaller tarihidir. Sırasıyla Makedonya
lılar, Romalılar, Partlar, Sasaniler, Araplar, Selçuk
lular, Akkoyunlular, Safeviler. Osmanlılar. bugünkü 
bölge devletleri ve malum durum ... istilalardan ötü
rü doğal olarak Kürtler büyük bir devlet kuramamala
rına rağmen, yine de birçok Kürt Devleti hüküm sü
rebildi. 16. yüzyıldan itibaren ise onlarca Kürt beylik 
ve prensliği kurulmuş ve bunlar sayesinde "Kürdis
tan Uygarlığı" varlığını bugünlere taşımayı başarmış
tır. 

Sürekli savaş durumu. kültürel ve politik birlikle
rini tesis edemeyen Kürtlerde adeta bir refleks hali
ne gelmiş ve bu hayatın her alanına yansımıştır. Kürt 
müziği. edebiyatı, folkloru böyle şekillenmiştir . Ko
runma içgüdüsü Kürt mimarisine de yansımıştır. 
Kurt mimarisinin, görece. sade ve gösterişsiz olması

nın nedeni savaş ve işgal korkusudur. Yapılar her an 
savaş olacakını ş gibi inşa edilmiş. abartılı süsleme ve 
tasanmlardan kaçınılmıştır. Yanı sıra, yapılarm bo
yutları da mümkün olduğunca sınırlanmıştır. Ayrıca 
yine bu nedenle Kürdistan'da çok sayıda kale mev
cuttur. Bir İngiliz yazarın dediği gibi; Kürdistan kale-
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ıer. İran ve Türkiye saraylar ülkesidir. 

Yine. merkezi bir yönetime sahip olanıama ve iş 

galler, Kürtlerin kendi kültürlerini tam olarak mi

marilerine yansıtmalarını engellemiştir. Her ne ka

dar. inşaatlannda Kürt işçiler, ustalar kullanılmışsa 

da uygulamalar çoğu zaman işgal altında tutan devle

tin merkezden gönderdiği mimarlar tarafından ger

çekleştirilmiştir. Güçlü bir devlet olmanın Kürt rol

marisinin gelişimine nasıl olumlu bir etkisinin oldu

ğıınun en güzel örneği Merwani Kürt devletidir. Mer

wani dönemindeki mimari yapılar günümüze kadar 

ulaşmış olup Kürt mimarisinin en çarpıcı örnekleri

ni teşkil etmektedir. 
İklim ve coğrafi etkenler: Kürdistan coğrafyası 

mn büyük bir bölümü. özellikler orta ve doğu kesim

leri (Kuzey Kürdistan'ın Serhad bölgesinden Doğu 

Kürdistan'ın sonuna kadar), dağlıktır. Amed bölgesi 

ile özellikle Hewler-Silemani hattı düzlüktür. Dağlık 

bölgelerin kışları soguk çoğunlukla 

karlı, yazlan ise ılımandır, düz böl

gelerin kışları soğuk ve az karlı, yaz

ları ise oldukça sıcaktır. 

Buna bağlı olarak mimari yapılar

da ısının tutulmasına, ışık yönüne vs. 

dikkat edilmesi önemlidir. 

Aynca diğer önemli bir unsur da 

yapı malzemeleridir. Özellikle bolca 

bulunan bazalt, yapıların ana malze

mesi durumundadır. Aynca taş ve 

özellikle kırsalda taşın bulunmadığı 

yerlerde kerpiç tuğlalar kullamlmış

tır. Güney ve Dogu Kürdistan'da tuğ

lalar çok kullanılmış, taşlar genellik

le tuğla şeklinde kesilmiş ve sabitleştirmede kulla

nılmıştır. Kuzey ve Batı Kürdistan' da, büyükyapılar

da daha çok taş duvar blokları kullanılmış. aralarına 

herhangi bir aplikasyon uygulanmamıştır. Moloz taş

lar, şahsa ait küçük evlerde ve köy kulübelerinde kul

lanılmıştır. Görkemli. siyah büyük bazalt taşların 

Amed şehrinin duvarlarını süslediğini Yunan-Ro

malı yazarlar da dile getirmiştir. 

Sosyal yaşam: Kürtler kısmen muhafazakar, yarı 

kapalı ve kırsal bir toplumdu. Kürtlerde kent yaşamı

nın hakim olması oldukça geç bir döneme, takriben 

l990'ların başlarına tekabül ediyor. Kürtlerin siyasi 

durumlarıyla da bağlantılı olan bu 'sosyal kapalılık' 

Kürt mimarisini de etkilemiştir. Kürdistan'da İsla

miyet dışında da pek çok dinin olması mimari çeşit

liliğin bir diğer etkenidir. Özellikle Kuzey ve Güney 

parçalarında pek çok kilise. Doğuda ise Zerdüştlüğe 

ait pek çok tapınak mevcuttur. 

Zerdüştlük kültürünün mimariye yansımalarını 

kaydetmek gerekiyor. Zerdüştlük, muhafazakar bir 

din değildir. Kürt evlerindeki pencereler genelde 

büyüktür; -Arap mimarisini yakından bildiğim için 

söylüyorum- Arap evlerindeki pencereler ise daha 

küçüktür. Yine Kürt evlerinin önünde bir hol vardır. 

Evin kapısı ho le çıkar. Arap evlerinde hol yerine la

birente benzer bir yapı vardır. Kürt evleri çift kapılı

dır. Kürt mimarisinde misafir odası önemli bir yere 

sahiptir. Bu. Kürtlerin misafirperver bir toplum ol

dugunu gösteriyor. Kürt mimarisi sadedir. çünkü ya

şamları sadedir. Kürtlerde özel alan yoktur. Evin içi 

ailenin tüm üyelerine aittir. Kimsenin özel odası 

yoktur. Bunu Kürt toplumunun hireyleşmemesi şek

linde de yorumlayabiliriz. Tabii bu durum giderek 

değişmeye başlamıştır ... 
Ortak bir 'Kürt mimari estetiği' için ... 

Baştan beri vurguladığımız etkenler sonucu, bu

gün Kürt kültür ve sanatının hiçbir 

alanmda tam anlamıyla bir ortaklaş

madan bahsetmek mümkün değil. 

Dediğimiz gibi. mimarlıkta ise bu 

durum daha bir böyle. Her bir ege

men devletin mimari tarzı üç aşağı 

beş yukarı aynen uygulanagelmekte 

dir. Hem de daha özensiz daha kalite

siz daha çarpık bir biçimde. 

Kürdistan'da ortak bir mimari 

anlayışın, ortak bir estetik yapının 

olmaması önemli bir sorundur. Öz

gürlük mücadelesini yürüten yapıla

rın , başta Kürt mimarlar ve Kürt be

lediyeleri olmak üzere, bu konu ile 

alakah olan herkesin bu meseleye duyarlı olmaları 

zorunludur artık. Her şeyi Kürtlerin ulusal haklarını 

elde etmesinden sonraya ertelernek doğru değil. Ar

tık bu tür konuları da ulusal gündem maddelerimiz 

arasına eklemeliyiz. İleride yapılacak ulusal bir Kürt 

konferansında ya da Kürt mimarların oluşturacağı 

bir kongrede bu konular tartışılmalı ve adımlar atıl 

malıdır. Kürt geleneksel mimarisinden beslenerek 

yeni ve modernize edilmiş, çağın gereklerine uygun 

ortak bir mimari estetik yaratılmalıdır. 

KAYNAK 
Prof M.R. Izady, "The Kurcls:A Concise Handboolc ", 

1992 Nennek Li Dıroka Kurdistane-Zek~ bozarslan- We 

şanen Doz u.retiyorum.com - Kent ve mimari.Sosyoloji. 
Ekim 26, 2006 (Avaşin Yorulmaz) 

serhadbrenas@gmail.com 
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Rehen Kevir 

RoNi WAR 

Tu cihe xwe di qoltixe de xweş dili. Te xwe ji ber 
serme civanciiye serhev. Tu l'U.Ille xwe dikişint nav 
çaven xwe iı tu çaven xwe digri. Xewe xwe avetiye ser 
te. Dolmiş tije dibe ü dimeşe. Sere sibe ye. 1 i bo ku tu 
bigihiji ser kartuzu rabilyt. Ku dolmtş ji xerace der
di.keve, disekine. Yek ji devla qoltixe xwe herdicle ser 
te. Tu çaven xwe vediki il tu li wi dinerT. Şewqeya wi 
beri wi xuyani dibe. Silave dide te. Tu bi sere pozan 
silava wi levedigertm il tu disa xwe diaveji bexte xewe. 
W eki meşa di kundur de be vin vin je te. tu xwe li xe
wi datint. Deng je dibile. Le icar ji quxuka wi nahele 
tu rakevi. Ku ew diquxe tu dibeji qey kezeba wi d ike ji 
dev biaveje. 

Beri ku h ün ji bajer dürbi.kevin dolmiş d isa dise
kine. Ku deriye we vedibe serma derve laşe te ra
dipeçe. Ye ku ewe siwar hibe alaven xwe ji ı exsiyeke 

derdixine iı diaveje baxaca dolmtşe. Te li keleka xwe
diye şewqeye rüdine. Dolmiş bi re dikeve. Xwediye 
şewqeye il wi rewiye ku nuh siwaı· buye pişte li peyve 
dişkinin. Le eceb e tu li her peyva wan di xew re dihe
ri. Bi derbeke re weki sed kes te bihejtne sere te li 
qoltixa peş iı paş dikeve. Şifer dibeje. ~Tu ji xwe re li 
vi mirati b iner. Baş bu J..-u min linge xwe ji ser xaze ra
kiribü. Te dit min negotibu ewe xwe biaveje her me. 
Mirat li mirina xwe digere ... Tu di nav denge rewiyan 
de le hay dibi ku küçikeki ji nişke ve xwe avetiye her 
dolmişe. 

Xwediye şewqe o ye ku li tenişta wi runiştine he 
dawi li peyva xwe neanine. Xwediye şewqeye dibeje, 
.. Biner ne ku ez 
propaganda dikim 
ha. ji bergt te got 
eze bibejim." 

Tu meraq dikt 
be ka ye din çi go
tiye. 

Xwediye şew
qeye dibeje. 
"Biner di sala he
zar iı nehsed u 
penci ü pencan de 
ez diçum sinifa 
diduyan. li gund. 
He we çaxe Xwede 
min şaş neke ni-
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fiisa Tirkt bist Ct şeş milyon wan bıl.ji bo ku em biçu
na dereke em sibe zü radibün ı1 diketin re. Erebeli ku 
pey da dibı1? Aniha tu bixwazi sa et ı1 niveke tu xwe di
gihlni Stenhole. Di rojeke de tu dikart hert wi aliye 
dinyaye. Ew roje ku ye dahşikeki wi hebüya pişta wi 
nedigihişt erde li paş ma. Ewil ew derfete tnsen çebU 
ku ji xwe re heywen bik:irin. Du rehin kesi erebeyen 
dewaran kiri. Du re çend jip u çend kamyon xuyani 
bün. Düre terextor, taksi, dolmiş Ct otoboz ji hev aciz 
bün. Ani ha ji, wl sere dinyay e ji te re büye gavek ci. E. 
N e min got, em ligund bUn. Sobe çi dikir? Me kortik 
di h u ndir xcni de vedikir fı me pizoten egir bera di
daye Ct em li dore kom dibün. Dü re sobe derket. Ka
lorifer der ket. Klima derket ı1 he be we çi derkeve. Me 
bi zore dohn didit ji bo çira xwe ku em pe vexin. Gava 
ku em sibehe radibün firnike poze me tevdek dibiin 
weki lüleye sobe. Düre lemhe derket, fanos derket fı 
niha büye elektrik, hetani axure me ji ro ni ye, ma ji ve 
nahmeta Xwede çetir. Xweşiki xwarin tunebü ku me 
bixwara. niha tu çi boovazi heye. Me ewilli ser agire 
kuçike "'"ari na xwe çedikir aniha tew tu nizani be ça
wa çebü. Tu li keseki X\vende digeriya ku ji te re na
meyek bixwenda, peyde nedibfı, aniha tu likedineri 
zaningeh qedandiye. Çima ez vana dibejim ne? Em re 
min bi ser şesti ket, he qanCtnen me ye bere ne. Siner 
min qal kir, dinya ew qas biçılk büye ü hatiye guher
tin. Nifeıs bist ü şeş bU niha biiye beşte fı derhas ki ri
ye. H ina ji qanunen me ye bere ne. Ma dibe? Dive ew 
k:iras be guhertin u li go ri deme be nuhkirin. Em ji ku 

hatine gihiştine ku le be 
ji em bi qanunen bere 
dixwazin li ser piyan bi
minin!.." 

Te ev hevi ji xwediye 
şewqe nedikir. Tu xwezi

ya xwe bi zanepeyviya wi 

tini. Çi zanepeyv bU il. çi 
xweşi.k li hev diani. ji l-u 
ketibu peyve ü anihfı bi 

ku ve gire dahil. W eki tu li 
tişteki digeri tu li qerm.i

çoken ku li riıye wi weki 
:.-.......-- • xete cot vebfıne dinen. 

Ku çaven w e pergi h ev ten 
piqin bi te di.keve. O 
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(~uma Boynukara cboymtkara@mynet .com 

a tı 
(Köy meydanında geçer. Köylüler ve Muhtaro. Rütbeli 'yi beklemektedir. Muhtaro ve köylüler sevinçlidirler.) 

Muhtaro: Vay namussuı.larvay, demekburnu
muzun dibine kadar geldiler hal 

Cecodayi: He vallahi, silah sesinden sabaha kadar 
yatamadım. 

Muhtaro: Bir de laf ediyorlar, eğer şimdi bize 
yardımcı olmasaydılar sonumuz ne olurdu ... 

N uro: Öyle öyle. 
Muhtaro: (Nuro'ya) Meraklanma caminin geri 

kalan parası çıktı. 
Nuro: Nasıl? 
Muhtaro: Ödül verecekler ya! 
Nuro: Hayırhsı. 
Ale: Yine biri öldü, hakalım bunun sonu nereye 

varacak? 
Halis: Herkesin elinde bir silah, canı sıkılan 

adam vuruyor. V urulan da ... 
Muhtaro: Senin aklın ermez. Aha Usuf'un vurul

duğunu gördüler, eğer Usuf'u vurnıasaydılar. Sı.J.o'yu 
vuracaklardı. Öyle değil mi? 

Helo: Öyle, öyle. 
Muhtaro: Şimdi köyümüze on kişilik daha koru

culuk verirler. O zaman da köyün hiçbir derdi kal
maz. Köy kalkınır. Öyle değil mi? Öyle. Yahu ben hill 

anlamıyam, niye bu kadar bizim köy le ugraşıyorlar. 
Millet bu kadar niye uğraşıyor? 

Ale: Muhtaro deden arı.J.ıyordu, sen niye anlamı

yorsun? 
Muhtaro: Dedem büyük adamdı. Ah dülhami d 

onu buralara kumandan yapmıştı. Tabii ben görme
dim. Öyle anlatıyorlar. Bir atı varmış. binermiş atma, 
millet herkes ondankorkarmış. Ne adammış. Baba
mı büyük şehirde okutmuşlar. Tabii kipadişah okut
muş. Ama okulu bitirememiş. Velhasıl dedem de ba
bam da büyük işler yaptı. . . (Mıho gelir, m<ıraZi bozuk
tur) Ne oldu? 

Mıho: Getiriyorlar. 
Muhtaro: Kaç kişi öldürmüşler, inşallah çoktur. 
Mıho: (Bozuk) Bir kişi. (Sahneye Rütbelı:. rütbesizler 

ve köylü ler girer. Sedyede Sılo vardır. Sılo 'nun üstü örtü

lüdür. Muhtaro oğlunu glirmenıiştir.) 
Muhtaro :(Sevinçli) Hoş gelmişsiz kumandan bey. 

Bizim köyün adamlan birtanedir. Ttaatkardır. Bura

da her bir şeyler kanunlar çerçevesinde yapılır. 

Rütbeli: Tabii tabii Muhtaro. burada her şey ka

nunlar çerçevesinde yapılır. 

Muhtaro: Bizim köy örnek köydür. Ve de örnek 
olmayı sürdürecektir. 

Riitbeli: Öyle olmalı. 
Muhtaro: Yüce büyüklerimi1in sayesinde köyü

mUz, bu lüt belalan atlatacaktır. (Gelen Köylüler Muh 
taro 'nun konuşmasına anlaın.~ız anlcnısız bakmakta
dır) Bunlar. (Yerdeki ölüyij,göstererek) Memleketin na
musuna huzuruna düşman lcişiler. Bunlara acımak 

olmaz. Gördüğün yerde vuracaksın. Allah yarattı de
meyeceksin. (Kendini kaybeder) Böyle yiğitler olduk

ça. aha bunun gibi, G4h.nıo yu göstererek) Sıl o gibi. Bu 
köye ırı düşınanlan giremeyecektiı·. 

Rütbeli: Doğrudur. 
Muhtaro: Gazanız mübarek olsun. Bunlara acı

mayacaksın. (Yerdeki ölüyü tekmeler ve tükürür. Rütbe

siz/..er Muhtaro ra engel olurlar) Kim olursa olsun. farz 
edin ki ... Allah göstermesin, benim oglum dahi olsa 
ki olmaz. Ona bile acımamn kanunda yeri yoktur. 

Rütbeli: (Do nu k) Yerde yatanın kim olduğunu bi
liyor musun? 

Mu.htaro: (Tükürür) Kim olursa olsun ... Vay na
mussuz oglu namussuz. 

Rütbeli: Kanunlar herkese aynı işler. zengin fakir 
hiç fark etmez. 

Muhtaro: Duydunu7, mu? Burada her bir şeyler 
kanunlar çerçevesinde yapılır. 

Rütbeli: Ne dediyseniz öyle yapıldı, değil mi? 
Muhtaro: Doğrudur. 
Rütbeli: Yol. su, elektrik, cami ... 
Muhtaro: Okul, telefon, sağlık ocağı. 
Rütbeli: Bu köyden kanı bozuk birinin çıkmasım 
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aldım almıyor. 

Muh:taro: Benim de. 
Rütbeli: Bu köyden ırz düşmanı namussuz biri

nin çıkmasını aldım almıyor. 
Muhtaro: Çıkmaz. (Nuro ya) Bizim Sıl o görtin-

müyor. 
Nuro: Yeni evlidir. 
Muhtaro: (Gülerek) Vay teres vay. 
Rötbeli: Ama kanı bozuklar daha var ... 
Muhtaro: Kim? (Yerdeki ölüyil göstererek) Bu bizim 

köyden mi? 
Rütbeli: Sizin köyden. 
Muhtaro: (Köylülere) Kim ula. kim bu namussuz? 

Söyleyin. 
Ahıno: Ben vurmuşam. 
Rütbeli: Kim olacak bak da gör. 
Muhtaro: (Ortaya açar. Muhtaro konuşnıaz, dili tu

tulur. Etraftndakilen süzerek. dolu doludur.) Niye! 
Rütbeli: Burada kanunlar herkese aynı işler. Va

tan haini kim ise, er geç cezasını çekecektir. 
Muh.taro: Sıl o sen ha! Yalan söylüyorsunuz. Kim 

söylüyor oğlumun vatanhaini olduğunu. Kim? 
Cecodayi: Konuştugun kumandandır haberin ola. 
Ahmo: Ben söylüyorum. Senin oğlun Sılovatan 

hainidir. Hem de ırz düşmanı dır. 
Muhtaro: Ulan namussuz senin kanna bir şey mi 

yaptı? Hıı ... Söyle ulan söyle .. 
Rütbeli: Lütfen kendinize gelin. Burada bir suç 

işlenmiş. Hepimizin görevi de bu suça karşı durmak
tır . Ve bu şahıs (Ahnıo'yu göstererek) evet gördüğünüz 
bu şahıs, vatansever genç hepinize örnek olsun. Tek 
başına girdiği mücadele sonucu, canı pahasına girdi
ği çatışmada nadir örneklerden birini sergilemiştir. 
Hepinize örnek olsun. Bu vatan haini (Sılo 'yu göstere
rek) cezasını çekmiştir. Bunların kökleri kazılacaktır. 

4. Köylü: (Elinde birdilekçeyie) Kumandan bey, 
eğer uygun görürseniz ben koruculuktan çıkmak isti
yorum ... 

Rütbeli: Neden? 
4. Köylü.: Şehire gideceğim, artık şehirde çalış

mayı düşünüyorum. 

Rütbeli: Sana şehirde yardımcı oluruz. İyi düşün, 
elindeki nimeti geri atıyorsun. Korucu olmak için 
millet canını veriyor. Sen ise istifa etmek istiyor
sun ... Biz böyleyiz işte. 

Muhtaro: Benim oğlum vatan haini olamaz. O 
Tahir Ağanın yeğenidiı:. Biz burada büyüklerimiıle 
devamlı el ele olmuşuz, bunu herkes bilir. 

Rütbeli: Tahki.katı sürecektir. Adalet devamlı ye
rini bulur. 

4. Köylü: Ben istifa etmek istiyorum. 
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Rütbeli: Dilekçen incelemeye alınacaktır. (Çıkar
ıar. bu esnada korucutardan çoğu çıkar. rütbesizler Sı -
ıo yu götürür.) 

Muhtaro: Oğlumu nereye götürüyorsunuz? 
Rütbeli: Karakola, sana sonra haberveririz Muh

taro. (Çıkar) 
Cecodayi: Muhtaro zordur ama köyü düşün. Bizi 

düşün. 

Muhtaro: Sılo olmadıktan sonra neye yarar. 
Halis: Muhtaro başın sağ olsun ... Koruculuğıın 

girdiği hangi köyde rahatlık var ki burada olsun. Her 
yerde böyle oluyor. 

Muhtaro: Sen konuşma, zaten seni yakın takibe 
almıştı m. Gözüro üstündedir. Talebeler hep gelip gi
diyor, sorduğunıuzda da ... 

Ale: Onlar kardeşimin arkadaşlandır. Bir de böy

le konuşma. Sanki ben bilmiyor muyum? Usufu na
sıl vurdular? Neymiş vay efendim iş yok, güç yok 

Doğrudur, şimdi var mı Cecodayi? 
Cecodayi: Yok, ama yeğen olacak. (Muhtaro sessiz 

sedasız çıkar, arkadan hıçkırıkıarı duyulur.) 

N uro: Allah sonumuzu hayır ede. 
4. Köylü: Sağlık Ocağı yapmışlar doktor ehe yok. 

Okul yapmışlar öğretmen yok. Direk dikmişler ce re
yan yok Çeşme yapmışlar yine kuyudan su içiyoruz. 
Ne doğru oluyor bu köyde? 

N uro: Yegen zamanla olacak. 
Ale: Zaman mı kaldı? (Halis çıkar) 
Cecodayi: Sizin aldınız ermez bu işlere. 
4. Köylü: Cecodayi bizim aklımız ermez doğru

dur. Bizim aklımız ermiyor. Tarla satmaya ermiyor, 

kahvede film aynatma ya ermiyor, kumar oynamaya 
ermiyor, onu bunu öldürtip para almaya bizim aklı
mız ermiyor. Yahu bizim aklımız neye eriyor, ben de 
bilmiyorum ya ... 

Cecodayi: Tarlayı sen zorla sattın bana, yalan mı? 
4. Köylü: Doğrudur, yalan değil. Allah var. Zorla 

sattık o zaman bu köyün en zengini sensin Cecodayi 
öyle değil mi? 

Cecodayi: Sen ne demek istiyorsun? 
4. Köylü: Benim ne dediğimi sen biliyorsun, ama 

dilin dönmtıyor. 
Ale: Meleniye demiyorsunAllah dinden iman

dan ayırmaya. 

Cecodayi: Şimdi sen istifa ettin, tarlayı da sattın 
eee ... Sen ne yapacaksın? 

4. Köylü: Sen kafam yorma, ben iş bulurum. Sen 
bu aldıkiarım buradan nereye götüreceksin merak 
ediyorum. Hoş senin de bir şeyin yok ya. Zararın ne
resinden d önüise kardır. 
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]i arşiva Prof. Heciye Cindi 

Dengnivisaren Awazen kurdiyen peşin 

NORA CEWARI 

Awazen kurdl. çawa Her wiha di arşiva 

pareke sazbendiya kurdi - prof. H. Cindi de me du 
ya muhlm in, wisa ji pir notenivisaren awa1.an di-
giranbuha ne, bi serecem tin ku peşek:zanen ermeni 
ı1 taybetiyen xwe ya saz- wexten cuda de nivisine. 
bendiye ve ji stranan Her du ji awazen şivanan 
kemtir nin in, hela he in bi intonasiayen ga:ılki-
zedetirin ji bi kararuna rine ve. Yek bergirtina 
huneren haceten gel ye notenivisare klasike saz-
sazbendye yen cuda cuda bendiya ermeniya Komi-
- weki Meya, Zurne, Fiqe, tase ji arşiva Komitas, ye 
Bil ur, Tembur, Def u din notenivisare sazbend-
Duşbek. .. zanAram Koçaryan e ku di 

Di nava dengnivisar gotareki wi de çap büye. 
/notenivisaren sazbendi- Her du meselen nota eme 
ya kurdiyen çapkiri de. ji bi bergirtina xwe nişandin 
despeka sedsalya 20'1 he- ji her ku awaza peşi ji orji-
ta iro, bi pirani stranen nale baş nehatiye hergir-
geleri ne. Notenivisaren tin , awaza duda jt ji bo 
awazan - yen govendan, çapkirine çük kirine ü bi 
şivantiye, yen dewatan zehmet te xwendine. Me 
-ci ri d, guleş ü yed mayin xwest ku her du awaz jt baş 
li ser peçiya dikarin bene bene xwendine fı ji wana 
hesabkirine. Helbet ji bo bergirt. 
xwendevanan notenivt- Arşiva Komitas li 
saren stranan tevi tekstan Muzeya Ermenistan€ ya 
hewaskar in ne ku noteni- Heciye Cindi Edebiyat ü Çan di de te 

visaren awazan yen be tekst. Notenivisaren awazan ji xwedlkirine. Hejmara dengnivisarl! 1336 e. Sal ne 
bo peşekzanan - sazbendzanen folklorist u saz- nivisar e, bes jore "Awaıe kurdi" ü dinava bendan de 
benden ku nota dixwinin hewaskar fı bi qimet in. "ji bo meya·· hatiye nivisare. Eyan e ku Komitas ku-

Çawa awaz kem hatine dengnivisare wisa jl hesten tasya sedsala 19'an tevi hevaleki xwe ye ezdi (Üsiv 
awazan, yan çawa kurden Ermenistane divejin _ saz- beg) li gunden Serhede ye kurden ezdi de büne 
bend, kem eyan in. nave wan kem tene gotine. ew mevan . Dive hema hinge jt ew awaz nivisibe. 
kem ten e naskirin n qimetkirine. Bes nave çend saz- Awaz bi dengen direj dest pe dive fı paşe deng kin 
bendan, weki Egide Cimo te gotine çawa "M tre bi_ divin ü bi lez hevdiguhezin. İntonasiayen gazikirine 
lfıre" , nave Temo wexte dedihat gotine, çawa "Hoste (dengen pir kin tevi yen direj) gelekin u bi weklan-

mh " h din e ve awaz dixemlinin. te üre ... Le çiqas o steyen hi merifeta geş hebü-
ne ü hene ku giyana xwe dewsa xeheran dikin nava 
awazen xwe yen delal. tevi stranbejan s lfanan dixem
linin, çawa bi tene wisa ji tevi kome konsertan di din. 
Wexta em wan ji baş nas bikin. qedre wan ı1 her
hemen w an bigirin. 

Mese la note: 1 

Aram Kaçaryan peşekzane folklora ermenan ya 
sazbendiyl! ye. Wt teze xwe ye doktoriye li ser baceten 
sazbendiya ermenan yen geleriye nivisiye. N otenivi-
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sara wi ya "Awaze kurdi" li gotareki wi ye bi sernivisa 
ff M iapox sring'' (M eya bi lülek:iva) sala 19 62 'yan li 
kovara "Texekag1r" (Bes) bejmara ll ya Akademiya 
Ermenistaneya Zanyariye de çawa mesel e çap büye. 

Ev awaz ji bi nexş u xeml e. İntonasiyen gazikirine 
hey li h ev te ne guhastine. 

Mesela note: 2 

Tişteki eceb e k-u ev erd awaz bi xusiyet. bi intor
nasiayen xwe ve. bi dengrez ü bi livandina awaz ve 
minani hev in. E w bi giyana kurdi ne iı geleki taybeti 
ne. Çawa stranen meraniye (yen diroki), stranen 
destanan. evintiye ev ji ji jora dengreze dest pe divin, 
çend cara çivane didin u hedi-hedi , qey bejibi ner

dewana peyayı her bi dengrezeye jer'ine qewim divin. 
Çawa stranen jorgoti 

yen direj e binfireh 
evana ji bi huneren 
sazbendiye yen başqe-

başqe ve dewlemend '11!9~~~~~~ 
in. Her du awaz ji bi t 
hostati hatine ni vi 
sare. 

Mina hevbüna van 
awaza çend fikran 
pejda tınin. Yan awaz 
eyan buye, baş hatiye 
parasıine u pişt1 wex-
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..... ~;f, 

teki direj - niv dewrani zedetir A Koçaryan bihistiye ü 
dengnivisiye ü niha ew nimüne dikare be qimetki
rine çawa şaxe dengnivisara Komitas. Yanji dive Ko
çaryan hay dengnivisara Komitas hebı1ye u bi bir ü 
hunera xwe ew awaz bi nexşen nü ve veçekiriye ü 
dengnivisiye be biranina çavkani. 

Çawa ji hebe her du nimüne ji. ü haşqe dengnivi
sara Komitas, bi hostati hatine nivisare ü bi rasti 
fonda kurdi ya Dengnivisaren awaza dewlemend di
kin ü ciye wan ji di nava dengnivisaren sazbendya 
kurdi de tey b eti ne. 

Ne ku tene Komitas ü A. Koçaryan qedre awazen 
kurdi girtine ü dengnivisine le wisa ji gele roşinbiren 
ermen ji awazen kurdi heyri mane u fik:ren xwe anine 
li ser kaxaz. Eme bes nivisare etnograf A.Yrisyan bi 

bir binin ku li gotareki 
wl de çap büye. "Ew 
tişte ku zar-zimane wl 

(yeşivan-N. C.) nika
ribü bikira, ew1 bi bi
lüre , ku hey je denge 
melül, ıske-iske, hey jt 
denge eşqe . şabün ü 

serketine dihat, kir. Ü 
mert zendegirt1 dimi
ne, ku di nav bedena wi 

şivane jar ü zelf da ça
wa ewqas kel ü şewat 
dikare hebe'' . ~ 
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Atice Hendrickson 'Kurdistan neresi?' sorusunu. ahşap gravür sergisiyle yanıtlıyor 

BİZİ KİM DÜŞÜNECEK? 
EYLEM YILDIZER 

Dünyanın önemli turistik merkezlerinden biri 
olan Hindistan, çogumuzun aklına üst üste binilen 
otobüsler, Tae Mahal. Bolywood gibi bilindik imge
lerle gelir. Oysa Hindistan. onlarca farklı dini. kültü
rel ve etnik kimliğe sahip ı milyan aşkın insanın ya
şadığı. anlaşılması. tanıması son derece zor bir ülke. 
Hatta devlet yetkilileri bile ülkedeki ı5. nüfus sayımı 
için 2.5 milyon kişiyi görevlendirmiş. N isan 20 ı O' da 
başlatılan sayımın ancak 2011 ortalarında sonuçla
nabileceği bildiriliyormuş. 

Bir ülkeyi tanımak. anlamak için yalnız bugün 
orada yaşayanları tanımlamaya çalışmak da yetmez 
elbette; tarih. kültür. sosyal ilişki
lerin yıllar içinde aldığı biçim kim 
bilir nasıl etkiliyordur bugünü. bil
mek gerekir. Yani bir bölgeyi üze
rinde yaşayanları. kül türlerini. dil
lerini, sosyal yapılarını, kimlikle
rini yıllarca yok sayarak tanımak 
mtirnkün olmadığı gibi. sizin yok 
sayışınız orada yaşayanlan kimse-

nin görüp anlamayacağı anlamına da gelmiyor. 

Sıradanla,an ırkçılık ... 

Bu ülkede Kürtlerin görünür, tanınır ve anlaşılır 
olmalan yönünde gerek siyaset. gerek kultür alanın
da pek çok adım atıldı. Amerikalı sanatçı ve aktivist 
Ali ce Hendrickson' ın geçen ay İstanbul Mezopotam
ya Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlanan, "Ge
lecekte bizi kim daşanecek?" başlıklı sergide yer alan 
ahşap gravürleri öyle güzel bir soruyla başlıyor ki, 
~gözleri tamamen kapalı" olanlara bile anlatacak bir 
şeyleri var. "Kardistan neresi?" diye soruyor Hen

drickson. bir Kapadokya gezisinde 
gördügü İshak Paşa Sarayı'nın fo
toğrafı ile Doğu.bayazıt'a çeviriyar 
rotasını. Bölgedeki yaşamı. insan
ları tanımaya başlıyor ve yıllardır 
farklı ülkelerdeki haksızlıkları, 
ayrımcılıklan görmüş bir sanatçı 
olarak Kürtleri yansıtıyor ahşaba. 

Türkiye'nin diğer yerleri ile 
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bölgeyi karşılaştırınca. doğup büyüdügü Maıyland ' 
eyaletindeki ayrımcılık aklına geliyor Hendrick
son'ın, bu konuyla ilgili bir sorumu cevaplamak için 
1citap ;yazmak gerekir'' diyor ve ekliyor: ':4merika 'da 
Afro Amerikanlara karşı inkdr edilen ırkçılık bugün de 
varlığını koruyor ve diger göçmenlerce de hissediliyor. Ay
nı.sı Tumiye 'deki Kurtler için de geçerli. Amerika 'da eşit
liği sağlayacak yasalar geçmiş olsa da değişim yavaş ger-

çekl.eşiyor ııe bireyler arasmdairi yak- ~~---~· 
laşımlann degişmesi zor. Dış gaçler-
den geLen baskı (Güney Amerika 'daki 
Apartheid rejimi. Hindistan 'daki In
giliz yasalan) bugtln bilinen belirli 

karşıılardır. Gizlenmiş ırkçılık zor bir l~iiJ~~~ 
dt.Lşmandır. Amerika 'da siyahlar oto-
ban polisleri tarafından yol kenarlan
na çekilmiş ve buna ıma bagh profilLe
me denilmiştir. Tamiye 'deki araçlann 
plakalannda ikameti belirten sayılar 
var. Diyarbakır'da Dicle O"ni.versite
si 'nden akademisyenlerle bir arada 
olduğumuz bir yemekte. çoğunluğun 
kokenleri nedeniyle dışlanmamak içın 
araçlannın plaka kaydını Istanbul ya 
da Ankara 'da yaptırdığı soytendi. Irk
çı Onyargılann ganlak önemsiz olay
lara yansıması uzun saren psikolojik 
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acıya neden oluyor . .. 
Sanat aracılıtıYla tanı(t)mak 
Alice Hendrickson'ın gerçekten iyi ve yerinde 

gözlemler yaptıgı aşikar. Bu görlemlerin ahşap gra
vürlere yansıması ise oldukça dogal ve etkileyici. 
Özellikle "Yerinden edilmiş" ve "Ferhat ve Ağn Dagı" 
adını verdiği eserlerde yüz ifadelerinin ayrıntılı bi-

çimde yansıtılması, duyguyu Weyene 
- ... -~,_cı~~ geçirmekte çok etkili. HKardistan ne

resi?". "Neşe". "Umuı. oflce ve cesareı". 
"Kız çocuk. kız kardeş, eş. anne" adlı 
gravür baskılardaki kadınlar, Hen
drickson'ın bölgedeki kadınlara ayn 
bir ilgi gösterdigini ortaya koyuyor. 
"Kesinlikle yakşek orandaki işsizlikten 
olacak. oturup çay içen erkekLeri çiz
mekıe hiç gaçlak çekmedim. Ama her 
zaman olduğu gibi kadınlar cinsiyeıleri 
nedeniyle hep meşguldaler. 'Kız çocuk. 
kız kardeş. eş. anne· adlı eser. aslında o 
kadının seçme şansı olsaydı hangı rola 
seçeceğlne dair bir sorudur. Tarkiye 'nin 
batı bölgeLerindeki illerinde. iyi eğitilmiş 
kadınlann egitimlerini sardarme, kari
yer yapma. diledikleri insanla diledik
leri zaman evlenme konusunda oıgar 
olduklannı biliyorum. Aile planlaması 
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Kürdistan l"ereı;i? 

konusunda bilgilendirilmiş/er ve eşleri ya da partnerleri 
ile karar verme şansları var. 

Dogubeyazıt'ta. dağlan resmetıneye gittiğim yerde, 
kadınların çogu evde. aileleri için çaltŞLJ'Ordıı . Arınetik ve 
ev için çalışmak konusurıda eger kadınlar bu yaşam~ 
kendilerı seçtı.xse, büyük bir güç ve gurur var. Ben eserle
rimi gerçekte olan şeyden-görünen hayattan başka imiş 
gibi sunmam. Kadınların ve erkeklerin eşitliğine tama
men inanan biri ola.rak feminist etiketini herzaman red
dettim. Kart kadınların yaşamı, onlara yüklenmiş rolle
re rağmen onur ve güç taşıyor. " 

Hendrickson'ın eserlerinde Nazım Hikmet'ten 
dizelere rastlamak da mümkim. Nazım'ın ~ıyı;mser 

Adam" şiirini okudugunda iki kat etkilendigini belir-
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Ferhat ve Agrı Dagı 

tiyor Hendrickson. ''Okuduğum şiir işkence duygusu
nun, safi zulman en gııçlu bıçimde ifadesiydı. Son satır
lardaki 'atom kazanlan' akla 'ne dilediğıne dıkkat et· 
sözünü getiriyor. Amerika 'da şimdi 7 yı;l öncesine göre 
daha az nükleer santral var ama hala öldiiri.i.cii zehir 
olan uranyum bulunuyor." diyor. 

Aralık ayında NewYork'taki Long Isiand Üniver
sitesi'nde "Kurtler Kimdir?'' başlıklı bir sergi açacak 
Hendrickson, medyadan duyduklan dışında Kürtler 

hakkında bilgisi olmayanlara bir kapı açacak aslında. 
··sanat aracılığıyla insanlar birbirlerinin hayatını tam

J"abilir. Oteki.ne )'önelik merak ve anlayış böylece gelişe
bilir" diyen Hendrickson. sergilerine sadece ötekini 

değil kendini tanımak isteyenleri de çağırıyor. ~ 
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KÜRDÜN BURNU! 
------- ---

BARIŞ A!ŞAR 

Kürt politik hareketi içinde yer alan her ismin 
yıllardır bütün konuşmalarında özellikle vurguladık
ları bir temel nok--ta var: "Sorunun çözümü için ilk 
önce akan kanı n durması şart. Bunun için de silahla
rın susması gerekiyor." Ulkenin en önemli sorunun
da mevcut dwı.ımun sürmesinden yana olanlar geç
mişte bu ffil.k şartı" kendilerine göre. "ihanet", "ha
inlik", "yenilgi itirafı". "ikiyüzltılük", "gaflet ~ olarak 
degerlendirdiler. Böylece sağır bir duvar örüldü. 
"Açılım" türküsü söylenmeye başlandığından bu ya
na her ne kadar iktidar partisinin sözetilerinden 
"analar aglamasın", "gözyaşı bitsin". "artık kan dö
külmesin" sözlerini bolca duysak da o duvardan he· 
nüz bir tek tugla sökülmedi. Aksine bazı noktalarda 
tahkim edildi. güçlendirildi. Açılıma kadar Kurdün 
Kürt olarak yasal politik zeminlerde bumunu olur ol
maz işlere sokmamasını saglıyordu "statüko duvarı··. 
Şimdi en tanınmış Kürt siyasetçinin şahsında o rlu
vardan uzatılan bir yumrukla "burnu kırılıyor". 

Felaket gündemlerine alışkın bir ülkenin her fe
laketi büyük bir şaşkınlıkla karşılayıp ertesi gün unu-

tan ve şaşırmak için yeni bir felaket bekleyen insan
ları haline geldik. O yüzden mi yolaıa hemen ar kas ın
dan gelen zincirleme yumruklamalarm etkisiyle mi 
oldu önemli degil. Ancak Ahmet Türk' e yapılan sal
dırının ardından da benzer bir durum ortaya çıktı. 

Saldırganı ve saldırıyı ··milletin yumrugu" olarak 
degerlendirip "anlayanlar" da oldu, ffher mahallede 
iki üç adamı bulunan Ergenekoncu kontrgerillanın 
so n çı rpınışları" olarak izah edip sorunun nasılsa bir 
hal yoluna girdigini söyleyenler de ... Birincilerle 
ikinciler arasındaki fark. en fazla statüko duvarının 
iki ucu arasındaki fark kadardır. Birinciler diyor ki, 
"Siz ey açılım diyenler. Milletin asabını o kadar boz
dunuz ki o da yumruklarını konuşturmaya başladı. 
M üstahakın ız ı buldunuz." İkinciler diyor ki, "Bu sal-

' dı n açılım politikalanna karşı beyhude bir öfke pat
lamasıdır. Yenildiklerini görenlerin çaresizligidir. 
Onemli olan iktidarın desteklenmesidir." Her iki
sinde de sonuç ortaktır: Bu durumda Kürt olan 
Türk 'ün burnunun kırılması normaldir. 

Muş Bulanık'ta DTP'nin kapatılmasını protesto 

Ahmet Türk'e yapılan 
saldırıyı. "milletin 

yu.mruğu" olarak 

degerlendirip anlayış 
gösterenler de oldu. 
"Ergenekon 'un son 

çırpınışlan" olarak gösterip 

sa bır isteyenler de .. . 
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Bir zincir diinüp duruyor: Oralıların bu.mu kırıldı. buralıların polisi vuruldu. 

sonra. belki oralılan n otobasa taş/andı. .. 

eylemleri sırasında "esnaf görünümlıi'' bir korucu
nun-dükkanında öylece duruveren- kalaşnikofuyla 

iki kişiyi öldürtip dört kişiyi yaralaması davasının 
taaa Samsun'da görülmesi... 

Kapatılması protesto edilen partinin artık siyasi 
yasaklı hale getirilmiş eş genel başkanının o davayı 

izlemek için onlarca mağdurla birlikte geldiği Sam
sun'da korunmasız bırakılması. .. 

Ve sonunda kendisinin de yeni bir saldırının he
defi oluvermcsi... 

Bunlar da normal ... 
Peki Türk'e yapılan saldından hemen beş gun 

sonra Samsun Ladik'te iki polisin araçları içinde ta
ranarak öldurülnıesi? 

Buraya kadar olanlan normal karşılayanlar için 
bu da normal. Öyle olmak zonında. Sizeger ''önce si
lahlar susma h" diyenlere otuzyıl sonra en büyük açı
lımınızı yaparak. "Tamam tamam. azıcık bir kenarda 

durun. ortalıkta çok gezin.meyin hele. hurnunuzu her 
işe sokmayın. ben yapıyorum bak. izleyin. İhtiyaç 
olursa Meclis'te el kaldırıp destek verin" diyebiliyor
sanız eger sadece ... Yapılan bütün çağrılara. "bu iş tek 
taraflı olma7. bizi muhatap alın. dinleyin" diyenlere 
duvarınızın üzerinden beğenmez bakışlar fırlatarak 

70 rtroı 

yanıt veriyorsanız ... Halen akan kanın vebali si7indir. 

Bu da normal! 

'Onların da arabaları 

oradan geçemez artık .. .' 

Istanbul'un bir köşeciğinde hayırlı bir iş için top

lanmış eş dost hemşehri. siyaset konuşuyorlar. Ço

gunluk Samsun 'a yakın yörelerde n. AKP'li olanlar da 
var, -paşaların düştüğü durum~a UziilUp onlara lu

zanlar da ... AKP'liler moral üstünlüğü ellerine geçir

miş durumda. Hem işleri daha tıkırında (hoşuna 

AKP'li olunmuyor tabii). hem ortamın yaşını başını 

almışları onlar. hem de zaten genel olarak "askerleri 

bile içeri aıtırabilecek bir gücün temsilcileri" olarak 

konuşuyorlar çünkü ... Söz en sonunda Ladik'te öldu

rtilcrı polislere geliyor. AKP'lilerden biri çok ken

dinden emin işte böyle diyor. "Onların da arabaları 

oradan geçemez artık ... Camları çerçeveleri iner aşa

ğı ... ~ Kimlerin arabaları? Ordu'ya fındıga. Samsun'a 

inşaata. Rize'ye çaya gideceklerin: Kürtlerin! Onay 

arıyor etraftan bunu söyleyen. Onayianmayacak bir 

şey değil ki söyledigi! Buluyor da aradığını her iki 

"taraf"tan da. Kendileri orada olsalar taş atmayacak-
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lar belki. öyle bir gaddarlıkla değil onaylamaları. 
Ama atanları gördükleri nde. duyduklarında da şaşır
mayacaklar. Normal olan bu olmuş çünkü! 

Bir zincir dönüp duruyor: Oralıların burnu kırıl 

dı, buraWarın polisi vuruldu, sonra aralıların plaka
larını taşıyan otobüsler taşlandı ... Ya da sarın geriye: 
Oralılann çocuklan vuruldu, buralılarm askerleri ta
randı. aralıların daglan bombalandı. burahların oto
büsleri molotoflandı, aralıların çocukları hapse atıl 
dı ... 

Açılımla birlikte değişmesi beklenen ve fakat de
ğişmeyen bu zincirleme "normal'' işte. Geçmişte 

Bozhöyük'te, İzmir'de yaşanan otobüs içine doluş
muş insanları taşlama ayininin Samsun· da da ol abi
leceği uğursuı öngörüsünü onaylıyor hayırlı bir iş 
için toplanmışlar ... İstanbul'un bir köşeciğinde ... 
Normal bir şekilde .. . 

Şiddeti. en çiğ haliyle şiddeti köşe yazılarında 
kutsayıp. ''Ahmet Türk' e geçmiş olsun diyen iktidar. 
niye Deniz Baykal'a Van'da yapılan yumurtalı saldın
dansoma geçmiş olsun demedi? Ahmet Türk'e yapı
lan Baykal' a yapılandan daha mı önemli?" diyenierin 
istedikleri bu normaldir işte. Onlar için yapılacak bir 
şey, söylenecek bir söz yok aslında ama yine de içi
mizde kalmasın: Evet, Ahmet Türk' e yapılan saldırı 
çok çok daha önemlidir. Ahmet Türk'ün ve onun si
yasi hareketinin peşine düşenler sadece "seçmen" 
değildir. Hep en altta kalanlar. hep en çok canı çı 

kanlardır. Bu yüzden en dertliler. en çaresiıler. en 
öfkelilerdir. Size normal gelen her şey onlar için 
anormal dir. Onlar için bu saldırı bir iktidar partisi
muhalefet partisi çekişınesi değil. "Bu ülkede size yer 
yok kardeşim'' diyenierin duvarından gelen yeni bir 
darb edir. 

Bir de. "Bu ülke değişiyor. Her şey 
daha güzel olacak. Sıkııı dişinizi. işler 
hayırlı bir sonuca varacak" diyenler 
var tabii. "Normal"i kendilerine yon
tanlar. Onların durumu da şöyle ... 

Yine mi burun? 

Tiroj' un, "içindekiler" sayfasında 
derginin o sayısında yer alan bütün ya
zıların hangi dilde yazılmış olurlarsa 
olsunlar Türkçe ve Kürtçe başlıklarını 
görürsünüz. Bu sayının en sona kalan 
yazılarından biri olduğu için en azın
dan ''içindekiler tamam" diyebilmeye 
çalışan dergi editörü haşlıgı sorup da, 
"Kürdün Burnu" yanıtım duyunca şöy

le dedi. "Zaten daha yeni bir burunlu 

yazı yapmıştık, başka bir şey mi olsa?" 
Tiroj'un Kasım-Aralık 2009 tarihli 41. sayısının 

başlığıydı hatırlattıgı: "Jehat'ın burnu, Ahmet'in kal
hi". Üç sayı. altı ay öncesinin başlığı ... Ahmet Ka
ya'nın ölüm yıldönümüne yakın bir tarihte Ahmet 
Kaya şarkısı söylediği için polis tarafından burnu kı
rılan 15 yaşındaki Jehat ve kalbi kırık göçüp giden 
Ahmet Kaya üzerine ... Bu da işte üç sayı. altı ay sonra 
polisin hemen önünde kimilerince "anlaşılır" bir öf
keyle burnu kırılan 75 yaşındaki Ahmet Türk'ten söz 
eden bir yazı. Üç sayı ve altı aydır·· açılım "la yaşıyoruz 
çünkü. Ve kimileri de bu açılınıın, uygulayıcılarırun 
desteklenmesi, sorunun "böyle böyle'' çözüleceği 
üzerinden taraftarlık yapıyor yine: ''Akan kanın dur
ması için biricikyol bu. Yeni bir düzen kurmak için 
uğraşı lıyor. Devletinbağırsakları temizleniyor. Siz de 
hurnunuzu öyle olur olmaz her şeye sokmayın. hak 
kı.rıyor yoksa eski düzenin kalıntıları. Destek verin 
gitsin yeni düzene canım, bundan iyi iktidar mı gele
cek sanki memlekete!" 

Üç sayı ve altı aydır ~haberler'' değişiyor ... ··sanat 
dünyası" dolup dolup boşalıyor Daimabahçe sahille
rine, Başhakan'dan güzel sözler dinliyorlar. Anayasa 
bile değişiyor memlekette, kavga gürültü. Doğrudur. 
devletin bakanına da yumruk atılıyor bu yüzden ... 

Ama işte yine ve halen statüko duvarımn iki ucu 
da silahlarını çaresiz bırakılmaya. teslim olmaya, yok 
sayılmaya çalışanın üzerine dogrultmuş. Köşelerin
den, ekranlarından. kürsülerinden, toplumun her 
zerresine tetanoz saçan o paslı zinciri yeniden ve ye
niden döndürmek için ateş açıyorlar. Anlamayarak 
duymayarak konuşturmayarak. Tekrar tekrar: Kür
dün bumuna burnuna ... O 

rfroı 71 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



(berepaşki) 

'!2 Tlroi 

Wôjeyi, 
toreyi 

Albılmck 

Karnkaran 

Ji bomeren 
terneo mezin 

te gotin 

Din 
Sir 

Kurteya 
Az o te 

Na ve 
zarokan abi 

hestiyan 

Dijbc."Tll 
zelal 

(ji bo ave) 
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