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ARJEN AR İ 

DESTANA KAWA Ü AZHİ DEHAQ 

KAWA DESTANI ve AZHi DEHAQ 

Destan 

Kiteba di deste we de 'Destana Kawa G Azhi Dehaq· ye k ji berhamen şaire kurd e hemdem a 
Arjen Ari ye.. Ari, di veberhemaya ku dinava berhemen wi de xwediye ciheki cu da ye de, bi 
zimane xwe ye taybet, bi rerhenga xwe ya ferewan G şeweyeke nu; weki Kawa·ye seri lizilma 
Dehaq hildayi, peyven zirnaneki ji hesin, daniye ser si ndan, bi kar G karkeriyeke çak, ji kevne
goyeke şewevegotineke helbesti aniye pe ... 

*** 
Elinizdeki kitap, Kürtçen in yaşayan en önemli çağdaş şairlerinden Arjen Ari'nin, Kawa epopes
ini kend ine has dili, sözlüğü ve düşlemiyle yeniden biçimlendirdiği "Destana Kawa"sının Türkçe 
çevirisidir ve yine bu kitap, Ari'nin de şiir kitapları arasında özel bir yere sahiptir. Şair de, tıpkı 
Dehaq'ın zulmüne başkaldı ran Kawa gibi, yok sayılmış bir dilin demirden sözcüklerini döverek, 
bir güzel işleyerek onları, elindeki kalıl-malzemeden yeni bir şiirsel anlatım olanağ ı yaratmayı 
başarmıştır. 
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DEVRIM UTANDIRMASIN 
TARIH TAMAMINA ERDIRSIN ... 

SEZAi SAIIO~LU 

Bir çocu!!a, tarih tarafından seçim ödevi verildi. 
Çocuk, önce şair Haydar Ergülen'in "Kırk şair birden 
olsam, yazamam bir hevesi" cümlesiyle nazlandı. 
Sonrasında, devrim ödevidir, düş başa düştü diyerek, 
notlarını tarihe serpiştirdi ... 

1965'1erdeki TİP deneyimi. 12 Eylül 1980 önce
sindeki Fatsa, Diyarbakır, 1990'lann başından itiba
ren seçim, blok deneyimlerini kıymetsizleştirmeden 
ilk cümle şöyle kuruldu: "Su bizi taşırsa, sal/arsa, 
uyu/ursa ve annemizi bize geri verirse'~ seçimler
de tarih suyu, politikanın teknesinde bizi salladı, 
yogurdu ve "eski biz"den "yeni biz"e taşınmamızın 
eşigine getirdi. Seçimler, "Efradmt cami, ağyarmı 
mani'' şeklindeki "tarifin tarifi" gere~ince, üç temel 
dinamigin; küresel sermayenin yeni yardım-yatakçı
sı dinsel aklın taşıyıcısı AKP, milliyetçi-şoven CHP ve 
MHP, enternasyonalist Emek, Demokrasi ve Özgür
lük Blok'u ayrışmasına tanıklık etti. 

Çocuk, bizim mahallenin halini, Ahmet Mithat 
Efendi'nin "1850'lerde Beyoğlu 'ne Kürtler inerdi" 
cümlesiyle ilişkilendirip okudu: İnkar'a karşı kendi 
olmayı ilan eden Kürtler'in, sosyalistlerle birlik
te tarihe ve cografyaya inerek bir başanya imza 
atmaları egemeniere yeni bir korku nedeni oldu. 
Hilelerle azaltılan "azınlıkların!" ve tüm halkların 
dilleriyle tarihe inmeleri, sosyalistlerin yeni ken
dilerine taşınmalarını, Kürde kuşa yem olacağız, 
cümlesiyle, Kürt kapanı kurarak engelleme çabala
rı yürürlüge sokuldu. 

Seçimlerden önce ve sonra, ''oy" üzerinden yapı
lan hileli oy'unlar, Osmanlı'da oyun çok, cümlesini 
hatırlattı. Dilleri ve halkları zorla iskanla kurulan, 
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muvazzaf ve "sivil'' alkışlarla yaşatılmaya çalışılan 
Cumhuriyet geri kalmadı . Cumhuriyet'te de oyun 
çoktu. Osmanlı'dan ''rol çalmayı" hüner sananların 
cebren ve hileyle milletvekilliklerimizi çalması kar
şısında çocuk. tarihteki "çalma ~ geleneklerin. hatır
Iayarak nakletti: Abdülhamid, Avrupa'da sürgtindeki 
Türk, Kürt ve Ermeni muhaliflerin yayınlarını ilginç 
hilelerle engellerdi. Bir muhbir, Kürt ve Türk diliyle 
gazete çıkarmak isteyen ama hurufatı ve müretti
bi olmayan Abdurrahman Bey'in, hurufatı Mances
ter'den, mürettibi Marsilya'daki Ermeni gazetesin
den getirtıneye çalıştıgını yazdıktan sonra padişaha 
şunu önermişti : "Kulunuz min gayri had ve liyakat 
efendimizden bir emir alacak olursam hurufatmm 
satışmı tehir ettirinin. Yazılan birbirine karıştırıp 
nerede olduğunu iyice bilirim (. .. )" Çocuk, dahası var, 
diye ekledi: Fransa'da yayımlanırken Abdülhamit'in 
hileleriyle İsviçre'ye nakleden Meşveret, hızını-hırsını 
alamayan "dahi" padişahın dahiyane bir yöntemleri 
ve emriyle basıldıgı matbaadaki Türkçe/Osmanlıca 
harfleri adamlarına satın aldırarak engellendi. 

Hileli oy ve hileli oy'undan ibaret rezalet için
de, egemenlerin hileli dillerini de aşarak biji 'ın 

çocuklardan 36'sının milletvekili seçilmesi ara
sıcak bir "devrim"di. Duayenlerimizden Lenin'in, 
"Parlamento burjuvazinin ahırıdır'' mecazına 
Cemal Süreya'nın''Bir ahmn içinde gezdirilen gül 
kokusu" dizesi eklendi. Halkların, dillerin, dev
let ipli~iyle zorla yanlış iliklendi~i yama tutma
yan elbise 'anayasa"nın tarihin çöp sepetine atılıp 
"kurucuyasa" yapılması ise reform niteliginde dev
rim, devrim niteli~inde reform'du ... 
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"Nesneler, imgeler gibi şairlere verilmişse", 

tarih de bizim mahallenin çocuklarına verildi. 
"Sosyalizm öldü" demegojilerine karşın zamanın 
ruhu bizden yanaydı. Bu tarihi görevi başarmamız 
oyunu bozmamız mümkün ve gerekliydi. Biji'm 
mahallenin çocukları seçimlerde, "Bir kaldmm 
laşti hiç gülmüş müdür?" dizesini cevaplayarak, 
Paris Komünü'nden beri gülmeyi unutmayan kal
dırım taşlarının yüzünü güldürdü. Çocuk. heves 
edip, "taşm yaşmı büyütmek 1 bir eli(nde) taş bir 
eli(nde) limon 1 maskeli çocuklara nasipmiş 1 o 
gün taş 'tan yana taraf! çocuk 'tan yana taş oldum/ 
taş 'tan yana çocuk 1 taşla çocuk çocukla taşi 

devrimden bir taş daha/ taştan bir devrim daha/ 
aldtml (. .. ) herkesin atftğt kendisiydi/ bildim 1 her 
taş yerinde 1 detırim 1 ( ... ) anladım kil taşt atan 
korkuyu geçmiş 1 ( ... ) 1 bildiml taş yerine! herkesin 
alttğt kendisi(ydi) 1 görüyorduml tekrar gördüm/ 
taş'tatan smırr geçmiş" diye dizeler mırıldandı. 

Bati marka ayakkabıları seven, İstanbul'a ve 
halkiara tepeden bakan Yahya Kemal Beyatlı ayak
kabısı eskidiginde karton kagıtlara ayak kalıbını 

çizer, Paris'te yaşayan Fatma Sultan'a gönderir, Sul
tan da bunları çerçeveletip duvarına asardı. Heval 
Hatip Dicle'nin miletvekilliginin düşürülmesinin 

ıslak imzası kurumadan. Oya Eronat'ın mazbatasını 
alıp medyanın endam aynası önünde dillenmesiyle, 
gözü ve sözü kapalı hükümet cazgırı yazarların ve 
gazetecilerin mazbatanın fotokopilerini çerçeveletip 
hatıra olarak duvarlarına astıkları görüldü. Kişilere, 
alma mazlum ahmr çıkar aheste aheste, cümlesi 
hatırlatıldı. .. Çocuk, işaretiere bakıp, Gürcüce söyle
yip Türkçe meal düşen babasından yadigar ''Allahtm.' 
Ölmeden cammr alma yarabbi!" cümlesini devrimin 
farzı olarak tartişınaya dahil etti... 

Seçimler boyunca, her meşrepten devlet çöpü
nü çeken aydınlar Can Yücel'in, "Cümlemiz cümle 
değildir, 1 Çoğumuz bir kelime bile etmez, 1 Ommidir
ler kendileri, 1 Bakmaym aydmdan saydıklarma!" 
şeklindeki "Ommilik'' şiirini görmezlikten gelmekle 
kalmadı ... "Normal" dönemlerde hızlı "sosyalist': 
düzen tehlikeye düşünce kelimeyi şahadet veya 
kelimeyi saadet getirerek Nutuk'a veya 1\uran'a el 
basanların milliyetçi-Kemalist, kindar-dindar olma 
huyu sürdü ... 

Türkiye, Kürtçe'nin ve başka dillerin özgürlügü
nü reddeden şairler ülkesi olma özelligini sürdürdü. 
Kürtçe egitim dili oldugunda agzındaki dilin yok 
olacagını zanneden. aynaya koşup dilini kontrol 
eden yazarlar Anıt Kabir, Eyüp Sultan gibi kutsal 
mekanlarda hatıra fotografı çektirdi. Bazen, mah
suscuktan cümle içinde kullandıkları Can Yücel bu 
zevatı ''Aiasözü" şiiriyle teşhir etti: "Bütün solakive 
sa/aki tilkileri Döne döne dolaşıp! Tıptş tzpış gelirler 
sonundal Kemalizm dükkamnal Ve siroz olurlar." 

Kişi başına düşen devlet miktarının talim-terbiye 
ettirildi~i ülkede. seçim boyunca kişi başına düşen 
milliyetçilik-ırkçılık miktarı arttı. Bu musibete kar
şın, devrim ve sosyalizm çöpünü çeken enternas
yonalistler dogru zamanda dogru yerde durarak 
halkların vicdanına geçmeyi başardı ... Ece Ayhan'ın 
"Giderler harçltklarma esersel Ha/iç vapurlartyla 
Zap Suyuna" dizesinden kıssadan hisse, harçlıklar 
birleştirerek. birbirimizin karasularına gidildi. .. 

Dil, memleket ve mekan sürgünü Cemal Süre
ya, mezarından, ''Ağrr'da on gün mü, on beş gün 
mü kaldtm? (. .. ) }(mm kalmış bir bina vardt. Tam 
da tümenin karşısmda. Tümen iki kalir. Adam 
kendi yaptsımn öz/ediği üst katlartnt çtkamamtş. 
Tümen 'den yüksek bina olur mu? ll em de tam kar
ştsmda.'" yazılı kısa bir meptup gönderdi. Mektubu 
okuyan devlet çöpünü ve sözünü çeken edebiyatçılar, 
mektup dikkatlice okundu. rahmetli şairin ne demek 
istedigi anlaşılamadı, diye zabıt tuttu. 

Bizim mahallede. Türkçe'nin yerleşik düze
nini yıkma ustası Can Yücel'in ''anayasak'' dedigi 
''Anayasa"yı içerik ve sözcük olarak Jegi~tirme hazır
lıkları başlandı. Yasanın "ana"ya gönderme yapması
nın, "ana'öan kinaye adlandınlmasının. "Anayasa''nın 
degiştirilemezligine, kutsala gönderme oldugunun altı 
çizildi. Milliyetçi, militarist ve erkek egemen cinsiyetçi 
bir metne ''anayasa" demenin, dilin. "anne ve kadın" 
imgesinin ve hakikatinin kirJelilmesi oldugu, anayasa 
yerine, "Kurucuyasa" sözcügünün hemen~imdi dilimi
ze yerleştirilmesi karar altına alındı... 

Seçim sonrasında ~Aritmetik iyi, kuşlar pekiyi ... " 
diye sevinirken, YSK uzerinden yeni bir hileli oyun 
daha yürürlüge sokuldu. Altı arkadaşımızın. milet
vekilligi düşürülmekle kalmayıp, protesto hakkını 
kullananlar. "oranfıstz güç kullammt!" ile cezalan
dırıldı. Sıcak takibi ve sıcak teması seven devlete/ 
devletsilere fiilen. sloganlarla, şiirlerle direnmek 
devrimin emri olarak yürürlüge girdi. .. 

İpli oy, veya oyun nereye atılacagının ip çekilerek 
hesaplanması bir icat olarak tarihe geçti. Bölgede. 
hangi adaya kimin oy vereceginin belirlenmesi. ada
yın yerinin seçim pusulasında saplanıp ölçülmesi. 
degişik uzunlukta ipler hazırlanarak ipli ölçümün 
uygulamalı olarak seçmeniere anlatılması, Kürt 
seçmenierin seçim günü muhtelif ve muhalif ipier
le sokaklarda zuhur etmesi kısa metraj çekilerek 
seçimlerin sinemasal yanını oluşturdu ... 

Öldükleri/öldürüldükleri halde "faaliyet halin
deki ölenlerimiz" de seçim çalışmalarına katıldı. 

Berlin'de Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in 
yattıgı mezarlıktaki anıtta yazılı "Ölulerimiz bizi 
uyarı.l/or'' cümlesindeki sorulu ve cevaplı uyarıları 
yanıbaşımızda oldu. Rosa·nın "Anılara gözlerimizi 
kapattı~ımız an, hepimizin öldügü andır'' cümlesi 
aklımızdan hiç çıkmadı. 
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Can Viieel'in "Oy/e bir gül atıcam ki size gelecek 
maçtat Adem abim bilem tutamaz elleri yanar" 
dizelerinin geregi düşünüldü. Halkların çocukla
rı, "ama '' özürlü anayasanın yüzüne karşı; 'Oyle 
ama'stz bir gül-oy atacadız ki tarihin ka/esine, devlet 
bile tutamayacak!' diyerek resmi kalenin tozunu 
almakla kalmadı, tozunu attırdı, Tarihin kalesine 
atılan gül'ü halklar alkışladı. 'Kokusunu savunan 
gül: Muş-Tatvan yolundaki güller bizleri utandır
madı ... 

Şairin, "Tarihe bak anlarsm" cümlesinden, 
"Amed'e ve karpuza bak anlarsm" sloganı türetildL 
Blok heveskarları şair Onder Kızılkaya'nın "( ... ) ki 
bir karpuz sımstkı sarılmış bir kadın ve bir erkekten 
ibarettir bilinmez çocuklar çıkar karpuzlarm için
den böyle kartpostal/ar gelir diyarbakır'dan kutlar 
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bayramınızı vedat aydın'dır gelen öper gözleriniz
den kayıplarm gözbebekleri karpuz çekirdekleri 
açın zarflarmızı karpuz çekirdekleri göreceksiniz 
karpuzlar kırmıztdtr diyarbakır kesinlikle kırmızt 
kan sızmıştır toprada karpuzlar çok kırmtzt ve bu 
yüzden kesmece kan çıkmazsa para yok karpuzlar 
çok kırmızı'' dizelerini iki yazılama arasında ezber
ledi. Elde var karpuz ve elde var Amed, cümlesini 
diline dolayan üstü başı tarih bir masalcı, az sayı ile 
çıkılan bildiri dagıtımı sonrası mecburen bir hikaye 
anlattı: Köprülü Mehmet Paşa, vali Köse Ahmet 
Paşa'ya genç bir "serdar"ın öldürülmesi için fermanı 
göndermiş. Amacı, emrin merkezi olan İstanbul 'a 
gerekçe göstererek idamı engellemek olan Köse, ser
dara, "Bana gelirken hep kalabalık gel" demişse de 
serdar zamanla durumu kanıksamış, tembihi unut-
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muş, huzura tek başına çıkmış. Vali de suçsuz ama 
tedbirsiz genci, kalabalık gelmedi~i için bo~durmak 
zorunda kalmış! Bu hikayeyi dinledikten sonra her
kes çalışmalara çok kırmızı ve çok kalabalık geldi. 
Karpuzların içinden manalı çocuklar çıktı. Karpuz 
tarihe düşmüşse, karpuzun içinden saklı çocuklar 
kalabalık çıkmışsa, madde manaya, kavram mesele, 
barış co~rafyaya, dil dile daha yakın. dendi... 

Uzun zamandır, suçsuz bir anlam gibi salt kendi 
içinde, kendi mahallesinde kendi sokaklarında gez
mekten yorulanlar, ortak bir akıl üretip, "Bu kadar 
tarih yeter!" deyip sokakları ve birbirlerini anlamak 
için içlerinden dışiarına çıktı. Birbirlerinden karşıya 
geçti. Hangi yoldaşın, hangi rengin, hangi halkın. 
hangi işçinin kalbi tıklansa evdelerdi. Dillere u~ran
dı; herkes birbirinden harf alıp harf, anlam alıp 

anlam verdi. Bulamadıklarının kapısının önüne, 
"Geldik... Sizi evde bulamadık·· anlamına gelen 
"Evde bulamadık dalcığı" bırakıldı. Devrimin ziya
retine gidildi; sosyalistleri göresim gelmişti, demeyi 
ihmal etmedi. Sustuklarımız konuşuldu, dünyaya iyi 
sözler söylendi. Herkes Amed, Hopa ve aşkıya oldu ... 

Ceplerine taş yerine taş gibi bildiri doldurup 
da~ıtan da~bastı bir çocuk ''dil karın doyurmaz" 
diyenlere, bildirisine tarih eki olarak dilini şerh 

düştü... İçimizden biri dildag çocugun kula~ına, 
Hafız'ın "Eğer bahçe derinsel Sen çocuktaki kirazı 
gör" dizelerini fısıldadı ... 

Ödül köşesi yaptırmak için marangoz ça~ıran, 
Kürt marangoz gelince, Türkçe'den başka kuş tanı
mam, dilini dışarıda bırakmadan eve girmek yok, 
diyen diline resmi tarih ba~lamış şaire, şiir kızıldı, 
dil kızıldı ve devrim kızıldı. Başına tez vakit Kürt
çe, yasaklı diller ve şiir düşşün, diye yüzüne karşı 
konuşuldu ... 

Seçimleri üç dizeyle özetierne cezasına çarptı
rılan biri; Can Yücel'in 'Bana bir varmış ... del/ Bir 
Varmış Bir Yokmuş... demeli İçime dokunuyor ... ' 
('Ji min re bibeje, heba!/ U nebeje, heba lunebilll 
Kezeba min diperite .. .'' dizelerini iki dille okuduk
tan sonra, devletin ve resmi tarihin yıllardır "bir 
yokmuş" dedigi Sosyalistlereve Kürtler'e, bereketini 
kaçırmayın diye sıkıca tembih etmeyi unutmadı. 

İçimizden biri, bizim mahallenin çocukları ara
sında hazırdan yeme, sevincimize yenilme, birbi
rimizden devrim yapmak yerine birbirimize devlet 
olma, birbirimizden zarar etmenin en eski ve en yeni 
huyumuz oldugunu hatırlatarak sol hesap hatası 

yapmamak gerekti~ini sokak sokak gezerek anlattı ... 
Ece Ayhan, seçim sonrasında ne yapmamız 

gerekligini soranlara. insanlıgın çok katmanlı 

deneyimlerini içeren tarihsel, mitolojik ve teolojik 
metinlerini okumayı Devlet ve İhtilal'e dahil edin, 
dedikten sonra uzunca bir hikaye anlattı: "Çocuk
ları ortaya altrlar. Anadan doğma çmlçıplak soyar-

1 

lar. 'Külhancı' bir büyük gömlek getirir. Bunun adı 
'Layhar'ın Kefeni'dir. Gömlek iki yakalıdır. 'Des/e
başı' iki çocuğu yanyana getirir. Bu gömleği çocuk
larm başından geçirir. Sağ yakada 'eski çocuk!', 
sol yakada 'yeni çocuk!' Sağdaki çocuk gömleğinin 
koluna sağ elini, soldaki çocuk sol elini sokar. Yani 
bir gömlek içinde iki çıplak çocuk! Dışardansa iki 
başla iki el görülür. Külhancı ocağın ağzına doğru 
iki dizi üstüne oturur, ellerini dizlerinin üzerine 
koyar ve kardeşlik töreninin duasım okur: 'Ey 
Layhar'ın evlatları! Burası baba yurdudur. Burada 
senin benim yoktur. Burada herkes kardeştir. Bir 
anadan doğanlar, bir babadan olanlar birbirlerini 
boğazlayabilir. Oysa Layhar'ın evlatları birbirlerini 
bir vücut bilirler. Kardeşlerine birisi bir iğne batır
sa acısını kendi vücutlarmda duyarlar. Bu kefene 
sağlığında girenler ölünceye kadar birbirlerini ayrı 
görmezler. Bu ikilikle birliktir. Bu senin sağ elin
dir. Sen de bunun sol elisin. Vücudunuz birdir. 
Başlarımz ikidir. Biriniz sağımzt, biriniz solunuzu 
görürsünüz. Örnrünüzün sonuna kadar birbirinizi 
görür, gözetirsiniz. Her gün kazancmızı buraya 
getirirsniz. Burada bu senindir, bu benimdir yoktur. 
Az çoğu attmr, çok hepimizi besler. Kazan birdir, 
hepimizi doyurur ... ' Külhanct ellerini kaldırır, Lay
har'ın ruhuna bir fatiha okur. Sonra oradakiler 
de gelip birer birer gömlektekileri 'hoşgeldin yeni 
kardeş· diye öperler. Ve o gece iki çocuk küllerde bir 
gömlek içinde uyur. H Hikayeyi tarih kula~ıyla dinle
yenler, halkiara ve birbirlerine, "Biz Leyhar'm Göm
leği'ni giydik ... Bu gömleği çıkarmak yok" diyerek 
devrimci sözü verenler ise, bu cümlenin takipçisi ve 
devrimeisi olmak için söz tazeledi... 

Resmi ve sivil şüpheli bulutlar üstüroüze geldi. 
Kötülükleri arkasına takıp devriye gezenleri görül
dü. Devrim vaktimizi ne güzel aldı, dedikten sonra; 
bu dünyada en iyi ve güzel şey devrim(ci) olmak, 
deyip sevinildL Tarihin kapı deliRinden bakmayı 

düşünürken, tarih bizi içeri buyur etti. Dil kırmadan 
ayak kırıp oturuldu. Tarihin endam aynasında ken
dimize bakıldı. Eşyanın tabiatma bakmayı ögrenme
nin görgüsüyle, birbirimize ve tarihe gazoz ısmar
landı. Ben büyüyünce dil olacaRım. diye çocu~a 

şaştık! Şaşkınlıgımız geçmeden, da~dilli olacaRım, 
deyince dagda~a verip tenha ve esmer bir dilde agla
dık. Biz sokak aralarında koştururken kitap arasında 
rastladı~ımız Hafız Şirazi "Bütün bahçeler sende 
toplanmış, gül müsün nesin" diye seslendi. Bütün 
hevesler, bahtlar, diller, halklar ve aşklar bizde top
lanmış devrim miyiz neyiz, diyerek birlikte şımarıldı. 
Kırk gül, kırk gün böyle geçti. Kırk heves ... Şimdi, 
devrim bahçesinde gül tarih gül... 

Devrim ve Sosyalizm utandırmasın ... 
Tarih tamamına erdirsin ... O 
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'BiN YILLIK KARDEŞLiK' Mi DEDiNiZ? 
RE.\IZiYE ARSLAl\' 

Kardeşlik, sıcak çaj%rışımlan olan bir kelime: 
ortaklık. sevgi, barış ve fedakarlık gibi yan anlamlarla 
yüklü. Tüm insanların kardeşligi gibi soyutlamatarla 
da idealize edilebilen bir ilişki biçimi. Bir yuvada top
lanmış aile bireyleri. .. Kan ın yapıştırıcılı~ını kutsa
yan bir "kan kardeşligi'' oldugu ölçüde, mecburi ve 
buyurgan. Yani talep etme. yasaklama ve yargılama 
hakkını kullanabilen bir mevki. .. Çok şey söylene
bilir kardeşlik için. Ama. kardeş katli hikayelerini de 
kuşaktan kuşaga taşımış olan bir insanlık tarihi, kar
deşli~e ~ünahsızlık payesini bahşetme şansını çoktan 
yitirmiştir. Çünkü bir masumi):et makamı degildir 
kardeşlik; ne adaleti ~arantiler. ne de barışı. Kişi
sel yaşamlarda geçerli olan bu gerçegin. toplumsal 
yaşamda da bir tür anlam genleşmesine u~rayarak 
hükmünü sürdürdugünden. kimsenin şüphesi olma
sın; bugün siyasetin dilinde oldugu gibi. Tabii burada 
kastedilen, bezirgan siyasetçilerio temsil ettigi bir 
siyaset dilidir. 

Kardeşlik, bir kavram olarak. "din kardeşliği", 
.. milli kardeşlik" anlamlarında. milliyetçi - muha-
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fazakar siyasi söylemlerde öteden beri itibar görür. 
Siyaseten bu şekilde anlamlandırılmış bir kardeşlik 
vurgusu. her türlü -sınıfsal. kültürel. etnik- sömü
rü ve eşitsizligi perdelerne imkanını verebilmekte
dir. Çünkü, kardeşlik kavramının toplumun kolektif 
bilincinde yerleşik olan pozitif anlamı, onu siyasi 
manipülasyona elverişli kılar. Aslında, milliyetçi. 
muhafazakar, otoriter siyasetçinin dilinde kardeş
lik. sosyal ve sınıfsal farklılıkları öteleyen hayali bir 
eşitlik algısı üretmeye hizmet eder; sözümona her 
insan, bir ''bi.itünün" farksız bir parçasıdır ve bundan 
mutluluk duymalıdır! 

Dışiayarak içerme ırkçılığıl 
Kardeşlik metaforunun, bazı siyasi oluşumlarca, 

Kürt sorunu baglamında bir siyasi belagat malzemesi 
olarak kullanıldıgını görüyoruz. Bunun son örnek
lerinden birini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Diyarbakır konuşmasında gösterdi. Bin yt!!tk Kürt -
Türk kardeşliğinden dem vuran Bahçeli. Türk mille
tinin hiçbir eviadının bu ülkenin zencisi olmadığım 
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da ilan etti (!) Kürtlere atfen. '' ... Siz bu devletin 
asil sahiplerindensiniz ( ... )Siz. Türk milletinin eşit, 
onurlu, yeri doldurulamaz birer mensubusunuz ... " 
dedi. Ancak, Bahçeli'nin konuşmasındaki en ''veciz" 
ifade ise belki de şuydu: " ... Biz siziz, siz bizsiniz ... " 
ve ekledi: " ... Bin yıllık kardeşli!}i ayakta tutmak ve 
yaşatmak için geldim ... " ! 

Söz konusu konuşmada, hümanizmle ambalaj
lanmış Türk milliyetçiligi, ·'biz"in Türklüge, "siz"in 
Kürtlüge işaret etti~i belli olan bir belagata giz
lenmiş olarak dinleyenleri selamlıyordu. Kürtlere: 
Varsınız; fakat aslında yoksunuz demenin dolambaçlı 
yollarına sapmış bir konuşmaydı şahit oldugumuz. 
Konuşmanın arka planını oluşturan zihniyet, her 
türlü farklılı~ı, Türklüge eşitlenen "biz"e yönelik bir 
tehdit olarak algılıyordu belli ki. Kürtlere hitaben. 
"Siz zenci de!}ilsiniz" demek. zenci olmadı!}mtz için 
bize dahiisiniz demektir. Bu tutum, pozitif bir içer
meden çok, onları Türklüge dahil bir unsur sayarak 
kabul etmek; yani bir bakıma negatif bir içermeyi 
dile getirir. Bir tür, dışiayarak içerme ... 

Bu söylernde dile getirilen siyasi algının özlemi 
birliktelik degil; teklik anlamındaki birliktir. 

Bu algı, "bütünlük" denen varsayımın fanatik
çe yüceltilmesine dayanır. İlginçtir; aynılı~a vurgu 
yapan bu söylem, ayrılıgı esas alan apartheidle taban 
tabana zıt görünürken, başka yollardan ilerleyip 
onunla aynı istasyonda buluşmaktadır. Hatırlamak 
gerekirse apartheid, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 
1994'e kadar uygulanan ırkçılık politikasıydı. Siyahi 
nüfusla beyaz nüfus arasındaki ırksal ayrılık temel 
alınıyor, ayrımcılık resmi olarak uygulanıyordu. 

Apartheid siyahileri, siyah olmalarından dolayı pek 
çok haktan mahrum kılıyordu. Siyahinin varlıgının 
negatif kabulüne dayalı bir dışlama pratigi idi apart
heid. Türk milliyetçili~i olarak tanımlanan siyasi 
yaklaşımın ise bir çeşit kültürel ırkçılıga tekabül etti
gi söylenebilir. Bu durumda, farklı bir etnik grubun 
kabulü, kültürel ve tarihsel olarak yüceltilen Türklü
ge dahil oldukları ölçüde mümkündür. Yani, sosyo 
kültürel anlamda Türkleşmedir esas olan. Irksal 
aşagılamaya dayalı aynıncı siyasetle, belli bir etnik 
grubun -Türklü~ün- yüceltilmesine dayalı tekçi 
birlik siyasetinin aynı dışlayıcılıkta buluşması kaçı
nılmazdır. Apartheid, aynıncı politikaları yürürlüge 
koyabilmek için siyahinin farklılıgını vurgularken, 
mevcut Türk milliyetçiligi. varlıgını tanımamak için, 
Türk olmayanın farklılıgını reddeder. Her iki durum
da ortak olan şey, egemen etnik 1 kültürel bir gru
bun, kendisinden farklı olan bir başka grubun eşit 
var olma hakkına karşı geliştirdigi redci tutumudur. 

'Bin yıl' önce mi, 'bin yıl' sonra mı?! 

Aslına bakılırsa, Türk milliyetçiliginin kullandıgı 
kardeşlik retorigi, mantıksal çelişkisini içinde taşır. 

Çünkü kardeşlik, farklı bireylerin varlı~ına işaret 

eder. Kardeşlik, bir özdeşlik ilişkisi degildir. "Biz 
siziz, siz bizsiniz" sloganındaki özdeşlik vurgusu. 
kendini farklılıkla tanımlayan Kürt kimliginin reddi
ni ima eden bir dil oyunudur yalnızca. 

Oysa, farklı varoluşların gönül rızasıyla kabullenil
mesinden dogan bir kardeşligin kime, ne zararı var? 

İdealize edilen Türk milli kimliginin etno 1 kül
türel türdeşlik şartına baglanması, Cumhuriyetin 
kurucu ideolojisinden günümüze miras kalan ve 
aslında miadını doldurmuş olan bir formüldür. Bu 
eski formütün günümüzde, kardeşlik gibi bir kav
ramla sarmalanması. buyurgan ataerkil aile kültürü 
ile otoriter -buyurgan devlet gelenegi arasındaki 

terminolojik ortaklıgı gösterir. Kardeşlik. milletin 
büyük aile oldugu ön kabulüyle, devletçi- otoriter 
bir siyasi gelenegin repertuvarında, propagandif bir 
araç olarak işlev görüyor. Bu aracı, siyasi söyleminin 
merkezine yerleştirmiş olan siyasi gelenek(ler). sık 
sık tarihsel referans la ra da göndermelerde bul u
nuyorlar. Bu baglarnda altı çizilen "bin yır ifadesi, 
kardeşlik kavramının çagrışımlarını güçlendirmeyi 
hedefliyor besbelli. Oysa tarihe baktıgınızda ne göre
ce~iniz, hangi pencereden baktıgınıza ba~lıdır. Bin 
yıl vurgusunun işaret ettigi şeyin, resmi tarihe göre 
1071 Malazgirt savaşı oldugu bilinir. Hatırlamak 
için, kanlı bir agustos (26Agustos) günline kadar 
geri gitmemiz gerekiyor. Bu anlatıya göre, Türkler
le Kürtlerin kardeşligi, r.1alazgirt ovasında başladı. 
Bizans ordusuyla karşı karşıya gelen Selçuklu Sulta
nı Alparslan'ın komutasındaki Türk ordusuna zafer 
kazandıran destegi veren Kürtler, bu işbirliginin, 

yüzyıllar sonraki torunlarının omuzlarını çökertece
gini bilmiyorlardı tabii. Çünkü, Alparslan'ın şimdiki 
soydaşlarından bir kısmı, bu agır hatıradan yararla
nıp Kürtlerin karşısına ceberrut bir "agabey", -hak 
sahibi büyük kardeş- dikmeye kararlı görünüyor. 

Zamanın gerçegi karşısında başını kuma göme
rek, tarihte referanslar arayarak, hak eşitligini gerek
tiren kardeşlikten; bu kardeşligin saglayacagı barış
tan köşe bucak kaçan bir siyasi söylemin, siyaseti 
toplumsal sorunların çözüm yöntemi kılmaya niyeti 
var mıdır? 

Bu dilin, Kürt sorunu gibi kangrenleşmeye müsa
it bir sorunu, ateş topu halinde toplumun en yara
lı kesimlerinin kucagına atmaktan çekinmedigini, 
ibretle görüyoruz. 

"Bin yıllık kardeşli!}i yaşa ve yaşat" sloganıyla 
özetleneo bir kardeşlik belagatinin arkasına gizlenen 
bir çözümsüzlük siyasetidir bu. Paradoksal olarak, 
söz konusu siyasetin benimsedigi hamaset dilinin yol 
açabilecegi yangından en zor kurtarılabilecek olan 
şey ise, o "kardeşligin" 

kendisi olacaktır belki de!... O 

~· mail: tilsur68@vahoo-com 
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Wenekeşe kurd Selmet Guler li ser wenekeşiye dibeje: 

ŞANOGER, SiNEMAGER Ü PEVKERTIRAŞ Ji 
DIKARlN Jl WENEVAN SÜDE BIGIRIN 

ÇiYA MAZf 

Selmet Guler kurdeki wenekeş e o ji Merdine ye . Ew li gelek deveren dinyaye ji ali wenehezan ve te nasin. le li nava 
kurdan pirsek e. Min xwest hineki ve pirse bibersivinim. Selmet, di sala 1965'an de li gunde Newala BOnisra li Hope ku bi 
ser Nisebine ve ye hatiye dinyaye. Em bi ve hevpeyvina wi ketin nava dirok O erdnigariya ku ji kurdan re mirate maye ü 
me gelek wene derbasi nivise kirin. 

Birez Selmet Guler, ev demek direj e ku ez, 
weneyen te dibfnim di kovar, rojname a peşengehan 
de. Ge/o Selmet Gulere Wenekeş, de çawa xwe bi 
me bide naskirin aniha? Wenekeşf, ji bo çi? Çi han 
kişand ve qade? 

Ez dikarim bejim ez miroveki fotoxrafkeş im. 
Tiştinan ez kişandim nava ve hunere, ji xwe. Sere 
peşi ji bo tişten veşarl yen ku her kes! nikaribCı wan 
bibine. Paşe xweşkari Cı hezbuna wan tişten veşari 
yen ku di nava qerkeşunen deme de hatibCın jibirki
rin Cı nedikaribCın xwe bidin nasin. Le min tu caran 
ji bo xweşkariya fotoxrafekl bi tene, pe li dengleşora 
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rnekina xwe nekir. H elbet bi tena sere xwe ji tiştin je 
pir balkeş in. H in je mijar wan balkeş d ike, hinek je ji 
roni', ya ne listika roniye yan ji xweza wan balkeş dike. 
Di'sa ji ez neketim xefka wan Cı ez li pey fotoxrafeki 
negeriyam. Behtirin ez li pey mijaran geriyam. 
Çedibe ku fotoxrafek bi tene sere xwe ji pir tiştan 
beje. Le tu fotoxraf neweki mijare dikare bi berfirehi 
pir tiştan vebeje. 

Perwerdehiya we çawa çeba ji bo weneyan? 
Xwe bi xwe, min xwe perwerdeyi keşandina 

fotoxrafvan kir. Ne ku fersend helıCı Cı ez neçGm ciyen 
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ku mirov le perwerde dibe. Peşl min pir dixwest. 
Le paşe ku ez xwe bi xwe fen keşandina fotoxraf
van bOm, min got baş bu ku min fersend nedl ku 
ez herim. Çinkl perwerdahiya hunere mina dareke 
bi şax o per ku tu çiqilen we bibire, mirovan dixe 
bejneke O di yek çeviye de dihele ku mirov li hunere 
binere. Belki bi hin kesan eceb were le ez nebawer 
im ku kes bi perwerdahiye bCıbe hunermend Cı bibin 
hunermend. Tene kese ku hunermendi di nava wl de 
hebe dibejim dibe hunermend. 

Di nava hunera kurd de cihek, parek ji weneyan 
re heye an na? Kurd çawa li wenekeşiye dinerin? 
Rumeta ve cure hunere çiqas heye dinava kurdan de? 

Xwaziya hebuya, le mixabin. Ji bo ku nizanin, 
huneren din jl baş pek naynin. Eger Şanogereki 

zanibuya bi fotoxrafe, we şanogeriya wi çetir bOya ... 
Çinki we roni, qadraj, çarçova O lepten xweyi di çar
çoveye de çetir pek anlbOya. Ji bo ku fotoxraf bingeha 
slnemaye ye, sinemagereki ku ji fotoxrafvani fam bike 
we baştir sinemaye pek bine. Peykertraş, we baştir pey
keriye pek bine. Çinkiji bo ku peykeri ji sedl sed li ser 
kare portre pek te. Bila şaş neye famkirin, ez qala wan 
kesen ku fotoxrafan datlnin peşberi xwe Cı dibejin "em 
wenan çedikin" nakim. Ji xwe li gori min kare ku bi vi 
awayi te kirin, ji kare kopyapeve ne tişteki din e. Çinkl 
huner dive ji bira baweriye, ji kur-xefoken xeyalan ku 
piren caran hunermend bi xwe jl nizane be li ku dere 
rasti wan te Cı di ve zanebOna wi pek be. 

li bo fişte ku li jor halin jimartin bingeha w an bi 
wezn u fasal, bi reng u roniye re giredayi ye. Dive li 
dimenen baş binen'n u çima baş in bizanibin Çedibe 
ku her kes dimenen baş u nebaşji hev derxe u wanji 
hev binase. Dema mirov li fotoxrafeki neri ya giring, 
dive mirov xwediye zanfstiyeke be, zanfstiyeke ku 
mirov beje, "ge/o çima dfmennfgara wf fotoxrafi baş 
e an nebaş e, yan çi/o baş dibe u çawa baş nabe?" 

Mixabin di nava kurdan de kesen ku ji fotoxra
fan fam dikin pir kem in. Loma mirov nikare beje 
kurd ji fotoxraf O hunera fotoxrafe hez dikin. Çinki 
dema kesek ji tişteki fam neke, yan tişteki nenase, 
mirov ni kare bej e, ew kes hez ji wl tişti dike. Eger bi 
awayeki ji hez bike Cl qedr bidine mirov dikare beje, 
hezkirineke ezber an ji derewln e. Yan jl qedrekl ne 
ji dil e. Tişten ezber, derewln Cı ne ji dil, kesl ı1 kesan 
nagihenin tu deran. 

Ji bo ku ev mijar baş be famkirin, ji ber ku, ji bo 
min pir giring e ez e minakeke bidim. Di festıvala 
2008'an ya Qosere de peşengeha min ya bi nave "Se 
qerinen heftrengf" ya ku ne tene fotoxraf, ya ku 
eş ı1 kulen jinen ezidi, fılehe suryani ı1 koçeran, 
bi zirnaneki wejeyi pe ve hatibO pençekirin u ya 
fotoxrafvan Husemettin Bahçe bi nave "tzidl" hebCı. 
Mirov hatin O le nerln. Le ne tene mirovan, ew kesen 

ku digotin O hej jl dibejin; "ftzidi bingeha me ne, 
koçer jiyana me ya bori ye, yane em bi xwe ne ı1 

fıle eşen dil O fetiya rOye me ne" Nerin O neditin. 
Xwendin u fam nekirin. Ji loma kes! negot, "hOn ki 
ne Cı ev tişten ku we kişandine çi ne?" O di tu roj
name O televizyonan de bi gel re nehate parvekirin. 
Ji bo ku şaş neye famkirin, dive ez ve ji vebejim; ne 
ku neditina kesan u nefamkirina wan ji nehejayiya 
fotoxrafan bO. Hevale min brez Husamettln, se salen 
xwe dabQ ve peşengaha ku em behsa we dikin O me 
bi hev re çekir, bi dehen caran rihe xwe xistibO kefa 
mista xwe Cı bere xwe dabO Şingale O Geliye Laleşe, 
heta ku ev peşengeh pek anibO. O dema ku li Sten
bole vekiribfı kesen di nava van tiştan de ew bi tiliyan 
nişani hev kiribCın. Min ji penc salen xwe dabOye, 
heta ku min ev peşengeh pek anibfı. Ya min jl ne ji 
ber nehejabfıne bfı, dibejim. Çinki peşengeheke wele 
bu ku miroven biyan O dewlete, ji min lave kiribOn 
O xwe dabfın ber mesrafa min O ya peşengehe, ji bo 
ku ez we bibim li New Yorke di peşengeha Yekltiya 
Netewan de we vekim. Le ji bo hintişten ji min re O ji 
dozamin re bi min ne rast hatibCın, min gotibO "na". 

Ere ... bi rastf ge/ek balkeş e fişte h un dibejin. li 
xwe weneyen ku di peşengehen we de bi giştf xuya 
dibin; jiyana ezidiyan, ya suryaniyan u pirant ji ya 
koçeran. Ez bi reze bipirsim çima ezidi? 

Dema bi tesedufi ez çum gundekl ezldiyan hin
dikbCına zarok Cı pirbuna kalen ezldl bala mi n 
kişandibCı. Piştl çend çOyin Cı hatinen min, min fam 
kir ku di demekenez de we ezldi, le bi rastine ezldi 
tene ola wan O kevneşopiyen wan ku em kurd dibejin 
"kevneşopiyen bav Cı kalen me ne" we di ve xake de 
bi dawi bibe. Çinki her bi ve ve diçO. Eger keç bOya 
bi bfrkani, eger xort bCıya bi zavati, bere xwe didan 
dewleten Ewropi Cı hew vedigeriyan. Yen kal jl bere 
wan her ber bi gore bO. Ve pir bandor li ser min kir O 
ez pir eşandim . Her bi ve çO eşa min zede bO. Çinkl 
sal bi sal hejmara gunde ku ez li ser dixebitim kem 
dibCı. Loma roj bi roj giringiya xebata min ya li ser 
gunde ezidiyan, bi min giringtir dibfı . Çinkl dema 
xort O qizen wan dibOn bOk an zava, an jl kalen wan 
dimirin Cı bi tene fotoxrafen wan di deste min de 
diman, min betir farndikir ku ez ne tene fotoxrafen 
wan, ez belgeyen ku we di peşeroje de bi tena sere 
xwe bi awayeki sewi di deste min de, di deste me de 
birninim dikişinim. 

U lifehen Suryani? 
Dema Ez çfım nava filehen sCıryani, yen Tore 

O min bere niskoka lensa xwe da çaven wan O min 
fotoxrafen wan kişand O ez hay! meiOiiya çaven 
extiyaren wan bum, min famkir ku ez ne wan, le ez 
dewsxencera kal en xwe dikeşim. Pişti van hesan lo ma 
min nedikaribO wan nekişlnim. 
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O Koçer .. ? 
Ere... Cı koçer: Nev be ra hebun Cı tunebune, 

navbera iro Cı sibe. Koçer, jiyaneke çiyayi, jiyaneke 
ku em kurd tev dikarin xwe di mireka jiyana wan 
de biblnin Cı xwe binasin. U mixabin koçer Cı jiyana 
koçeri ber bi bajaran de ye edi. Rasti eş Cı derdeki du 
allyejiyana koçert Dema mirov diçe nik wan Cı di bin 
konen wan de rudine, mirov dixv.•aze ku jiyana koçert 
her Cı her bidome. Le gava çaven mirov li zaroken 
wan en ku li seren çiyan ji her tişte vi zemani bepar 
in, dikeve, mirov li gotina xwe poşman dibe. Le ne 
poşmaniyeke ku mirov te venegere. Poşmaniyeke ku 
sere keliyeke mirov dibe a tine. 

li bo weneyen wan h un dibejin; "ez ge/ek ro jan di 
nova wan demamu çum u hatim" bi ve çun Cı hatine 
u maylna li nova wan, we zimane kurdl çawa his kir 
zimane wan res en e an ew jf hatine pişavtin? 

Ji sedi sed mirov dikare beje, beri niha bi sed sali, 
bav Cı kalen me çawa diaxivln lro ji kesen koçer wiha 
diaxivin. Çendi ku li seren çiya bin ji, edllro malhata 
ku zaroken wan neçin dibistane ez dikarim bejim 
nin in. Çendi ku wan derfet nebe ku zaroken xwe 
hernCıyan bişinin dibistanan jl, ji male zaroyek an ji 
du zarok diçin dibistane. O ya heri giring ji bederfet'i 
tevaye malbaten koçer zaroken xwe dişinin dibi
stanen leyliye (yatili). Peşeroja wan de çawa be mirov 
nizane. Le dema mirov dur mezine (l kur bifıkire 
mirov e tiştinan biblne u fam bike. 

Di weneyen koçeran de, tevgera kurdltiya bere 
jf xuya dibe. Mlnak dema ku behsa diroke te kirin 
koçer tene bfra mirov. Ev jiyana wan çiqas bandor 
li te kir? 

Ne ya koçeran tene ya ez!di, fılehan jl pir bandor 
li min kir u ez dikarim bejim bandora wan ya li 
ser min, ya ku her yek! ji heleke ve tamek da rihe 
fotoxrafkeşiya min, ez anlm ve qade. 

li ali derunf de we koçer çawa ditin, dilxweş in 
an na? 

Ji me yen bineclhl dilxweştir in u ji me betir gire-

10 Tl'ROJ 

day! xwezaye Cı jiyane ne. Le edi ew ji hin bi h in nezt 
bajaran dibin. 

Di hernan deme de hun wenekeşekf National 
Geographic in ji. Ev ji we digihine dinyaye. /jar ev 
yek, we ji bo peşeroja kurdan u Mezopotamya bibe 
sudeyek çawa? 

Dema mirov bi tişte mezin Cı tegihişti re dixebite, 
çarçoveya dltina mirov ya dine kur Cı mezin dibe. 
Mirov dikare ji bo peşeroje kur Cı dur bifikire. Ew 
dltin çavbal Cı destdirej dibe bi qedr Cı qimet dibe. Le 
ne bi tene. Çinki dem ne dema bi tenebfıne ye. Di 
şert Cı mercen lro de mirov bi tena sere xwe nedikare 
tiştek1 bike. Çinki dem dema kolektıfiye ye, pird
engiye ye ed!. Loma ji bo ku em bigihljin gelen d ine, 
dive em pir bibin Cı pirdeng bibin. Di nava kurdan 
de huner u hunermendltl kem e, yen hene jT naye 
zanin. Ez nabejim hemCı, le nlve hunermenden kurd 
ji bo ku ben nasln xwe didin ber siya gune xelke. 
Ez nabejim mafdar in, le rastiyek ji heye, gele kurd 
steriken asimane xwe nabinin, le bele eyni sterk ku 
bi ger Cı fetlen di ne re derbası: asimane biyaniyan dibe 
he nu li cem wan bi qedr u qimet dibe. Le bila be 
zantn ku steren asimane xelke nikarin di tari ya şevan 
de reberiya karwane gelen xwe bikin ü wan ji kort u 
reşiken şevan xelas bikin. Çendl pir ronlbin jl roniya 
wan teri birevebira karwane wan neke. 
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Wekf te zanfn han bi kurelf kurteçfrokanjl dinivf
sin Çfroka we çiqasf bandore ji weneye digire? 

Ne ku ez kurteçlrokan dinivlsim, fotoxraf, 
kurteçiroken xwe bi min didin nivisin. Eger ne ji 
fotoıtrafan bOya ez bawerim ku mine nikaribGya tu 
kurteçirok binivisanda. Çinki dema mirov dest avet 
nivlsa kurteçlrokan an j! romane, dive peşl mirov 
tişte ku li ser nivlse baş zanibe. Çand, ol, mijar G 
herema ku tu li ser binivlse, dive tu di nav de jiyabl 
ku tu karibi bi zanisti binivlsl. Ya heri giring dive 
tişte ku tu li ser binivlse tu pe eşiyabl. Loma di ve 
hele de ez xwe nejehati, le bi xera fotoxrafkeşiye xwe 
bi şens diblnim. 

We heta niha çend peşengeh vekirin? 
Rast! hejmara vekirina peşengehan ji min re ne 

giring e. O xweziya yen ku heya niha min vekirine 
jl min venekiriba. Çinkl hejmara wan ji bo huner
mendekl ne te weta qellteye. Yekl ku bi sedan 
peşengehen wl vebObin çedibe ku ne hunermendekl 
baş be. Ji hunermendekl re ne hejmara peşengehan 
e, behtirtn ji ve yeke peşengehen Wl li ku dere hatine 
vekirin e, dibejim. 

Xebaten we di vf warl de we çawa bidomin? H un 
difikirin ku albuman derxin? 

Bi rast! kesen hunermed, ne di desten xwe de ne. 
Ji ber ku dema mirov dest bi hunere dike ne ji dilx
waz! ye, ev aqile mirov e dibejim. Ji aqil behtir siya 
rihe nava mirov e. Loma birevebirina hunera mirov 
pire caran ne di deste mirov de ye, le di meyla rihe 
mirov de ye. Helbet derfet G lihevhatin, ne tiştekl 
hindik in. Le bi tena sere xwe ne tiştekin jl. 

Ji bo ku kes, tişten ku min kirine binasin, helbet 
wek1 herkesi ez jl li ser albumen fotoxrafan difıkirim . 

Çinkl fotoxraf wekl dibejin ne ew keliya bi tene 
ye. Heger wisa bCıya, de min e çawa dewsxenceren 
bavplren xwe, di reşiken çaven jinen suryani de 
binasiya? Min e çima dabGya dOv kevneşopiyen jinen 
ezldl Cı roja Cejna Batizml, li ber evare, dema ku bi 
hedi hedi reş dikeve erde, li ber ronahiya qandilan 
fotoxrafen wan bikişanda? O mine çima giyane xwe 
bikira deste X>ve O newal bi newal, çiya bi çiya li pey 
koçeran bigeriyama? Çinkl li gorl min di we keliye de 
demen çQyl Q yen nehatl veşartl ne. Loma dixwazim 
fotoxrafen X>ve bi kesan parvekim, da ku tişten ku 
min kişandine, yan tişten ku wan xwe bi min dane 
kişandin, di biraninen gele kurd de cl bigirin Q bigi
hejin encamen xwe. 

B ele gele kurd ... gelo çiqasi ha ya we ji wenavane 
perçeyen din yen welaten kurdan heye? Tekiliyen we 
çawa ne, di mijara weneyan de? 

Mixabin tune ye. Ü ev kemasiyek e. Le kemasiyeke 
duali ye. Yek je ya hunermend e, ya din j! ya sazl G 
tevgeren kurd e dibejim. ~ 
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Nexweşl ... 
Çiqasl pir in! 

Zikeşl, sereşi, mahde, 
şekir, dil. .. welhasil bi seeian 

sivik, giran nexweşiyen ku bi 
pesira mirov digirin Cı nema ber

didin i 

Di nava ve civaka bi nexweşiya nexweşeki 
ket!, nenivlsim nexweş im, binivlsim di çaven 

hinekan de (ne)xweş im. 
Ya rast; ez ji nexweşek im. 

Le ez ji nexweşiya xwe hez dikim. Ji ber ku hez jl 
nexweşiyek e, nivls jl ... 

Carinan bi helbesleke bi ser derınane ve nexweşiya xwe ve him 
ji, mina nexweşe ku edi 'şirCıb u hebik' teri nekin, dixwazim 'şiringa 

gotareke' an ji a 'çirokeke kurt' li damara hesten xwe bidim, u bibejim, 
'de ... bikewin, de bihewin!' 

Wekl Xwede, pişti qedandina her helbeste bi qasl zarokek şlre, ku ji pesiren 
deya xwe ter ter vexwe, Cı pe re seri bixile bi ser xewa şirin de, ez ji piştl her nivlse 

di xewlegeha we kellke de bi ser aramiyeke Xudayl ve d ibi m. 

Le carinan ... carinan ku xulqe min teng dibe Cı ditengijim, tu teqerofe texi ceruka 
min, ne des te min d içe penCıs, ne ji penus d içe b er bi kaxize ve ... 

Jixwe her nivis dişibe aveke ku ji nCı ve ji kahniyeke nCı bize! 
U carinan ku dil ji nivlse sil dibe O nivls jl ku ji keleka min mirCıse xwe dike Cı 

radibe, ez dibim mina masiyekl di nava aveke şoll de, ku hi ma bixwaze xwe li qeraxa 
bejahiye bide Cı xwe bikuje! 

Dibe ku bi sere we de hatibe; wekl ku niha diqewime; hin caran mijarek dibe 
geremolek Cı ecacokeke ku li gundekl beriye rahel De were ... Cı ji nave derkeve! 

Cotine ya, 'rovi nediçO kuna xwe, hejek bi dCıve xwe ve kir.' 
Me çi bi xwe kir ku me nave niviskariye bi pey xwe ve kir! 
Sih sal e min hemaltı bikira ne çetir bO? 
Yan jr daketima qada siyasete Cı min zend O bend li hev badana O li ser nave wi 

gele bindest, O bemejk O behest bibuma şaremine navçeyeke, bajareki...? 

Le ka . .. ka ew ceger, ka ew wereki? 

Disa jl, baş e ku hi n bemejl dile xwe dibijinin hale min! 
Mala mine, ye ku nizanibe de bibeje qesr O qonax le kirine! 
Hene gelo? Ji yen ku hOn nas dikin, ji derdora we an ji dur ve? 
Mina ku hinek bixwazin nivlskar bi birçibCıne bi terbiye bikin, birçltiya zik ne bes 

e, dixwazin ji zimane xwe jl birçl be. Yani bi gotina feslhtir, ji nivlskar re dixwazin 
bibejin,' meze meze ... ne linge xwe ne zimane xwe direj meke'! 

t hCın jl dizanin; nivlskare ku ne 'nahtore werze hinekan' be O çaven xwe ber
nedabe zebeş O petlxinin girover- minak wekl ku nav Cı nasnameya niviskariye teri 
dostine me nake, li ser nave 'xizmet Cı xulamtiya' vi zimanl, ve wejeye, çaven xwe 
herdane fetha kelehen mlrektiya botan- dive bi berherria xwe ya hCınerl derkeve peş, 
ne ku bej na xwe bide ber bej n ine bilind, Cı pi~ta xwe bispere hete sazi Cı dar Cı deviyen 
Çiyake Mazt ... 
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Le na; wekl hineke ji ve ciwaka duqOnl O 'seri tiştek bini tiştek', nivis

kar ji hem li nal bixe hem li mlx, Xweda mu'ine vi geli be! 

Xweda di Qurana ezlm de gotiye, 'blrewer u zaneyen li peşberi zilme, 

zordariye neheqiye deng nekin, hefte cari ji şeyten şeytantir in'. 

Ma ne, em bun yen ku ji ber bedengi, deynekirl Cı milayimtiya kesen 

weki Yaşar Kemal, çi nema me ji wan re negot O hindik mabO ku laten 

çiye di wan werkin? 
Cotine 'dinya bi dore ye, ne bi zore'l 
Me jl got 'de dor e', Cı em rojeke rabun, di nivlsa xwe ya bi semave 

"Seffartl"ye de me got, "hinek dikin hinek dixwin", çi nema bu xanimek 

xwe biwestlne were heta deve deri, O sed Cı yek bave me şanl me bide! 

Xwede heblna, ma gava ku bibejim, "hinek dikin hinek dixwin", de 

çimali tele "xure" Cı "xurekan" bikeve, Cı ve peyve blnin ser xwe Cı mina 

mare ku bixwaze bi hinekan vede, kufiniye bi xwe bixlnin? 

Xanima ji nivi'sa min keribl, çi gotiye, hQn zanin? 

Cotiye "ma kurden reben Cı belengaz, yen ku nane ceh(l) ji bi deste 

wan nakeve bilarabin beqlaweye bidin Cegerxwin? 
Na bavo, Cegerxwin u beqlawe? 
Hlın ter bixwin, wekl jinika jinebl ku ji sewiyen xwe re gotiye, " deya 

we bi qurbana we be, hun ter bixwin, diya webila birçl be" ez jl dibejim 

na bavo, na ... h On ter bixwin, bila şair di mala xwe de ji birçiyan birnrini 

Le, ji kerama xwe; pişti mirine wan mekin rOmeta xwe Cı pe li terme 

wan rnekint il) 

TTROJ 13 
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KÜRT SORUNUNDA GAME OVER ALARMI! 
BÜLENT FALAKAOGLU 

İngilizce bir kelime olan ve genellikle bilgisayar 
oyunlarında kullanılan ''game over", oyun bitti anla
mına gelir. Oyundaki haklannızın tükendi~ini anlatan 
bu kelime, her ne kadar "oyun bitti" anlamında olsa 
da ço~u kez "kaybettin sa/ak" duygusunu uyandı rır. 

Araştırma şirketi KONDA'nın geçti~imiz ay içe
risinde kamuoyuna yansıyan bir raporu da tam bir 
"game over" duygusu uyandıracak nitelikte. Çünkü 
söz konusu rapor, sözde toplumu bölmernek adına 
imha ve inkar politikalarını hayata geçirenlerin 
toplumu öyle bir böldüklerini ortaya koyuyordu ki, 
bu durum karşısında "kaybettin solak" dememek 
imkansız. KONDA'nın "Kürt Meselesinde Algt ve 
Beklenti/er" başlıklı araşt ırmasına göre, öyle bir 
noktaya gelmişiz ki, Türklerin yüzde 47'si (yani yarı
ya yakını), Kürt komşu, Kürt ortak, Kürt gelin veya 
damat istemiyor. 

Bu meselede hiçbir mesafe alınmaması ve de şid
det dilinin aynı şekilde sürmesi halinde, çok de~il, iki 
üç yıl içinde oranın yüzde 67'ye ulaşacagına dikkat 
çeken KONDA Genel Müdürü Bekir A~ırdır, "Türk~IJe 
alarm veriyor" diye uyarıyor ... 

Bu rapor artık sorunun başka bir noktaya gel
di~ini gösteriyor. Bildi~im iz, gördügümüz, tanık 
oldu~umuz bir gerçe~i rakamlarla ortaya koyuyor. 
Cumhuriyetin kuruluşundan beri var olan ve son 30 
yılda yakıcılıgını artıran sorun, artık başka bir evreye 
geçmiş; devletin "dışlayıcılıgından", toplumsal ayrış
ma ve dışlanma evresine ... 

Biliyoruz ki Kürtler, devlet tarafından bugüne 
kadar ekonomik, sosyal, siyasal olarak hep dışlandı
lar ... "Kürt Meselesinde Algı ve Beklenti/er' raporun
da yer alan sosyo ekonomik gelişmişlik endeksi de 
ekonomik ve sosyal dışlanmışlı~ı tüm çarpıcılıgıyla 
ortaya koyuyor. Dogu ve Güneydo~u'da bulunan 31 
kentin, Gaziantep hariç, tümü eksilerde dolaşıyor. 

Muş, Agrı, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Bingöl, Van ve 
Ardahan gibi iller 'perişan' durumda. Uluslararası 
kriteriere göre yüzde 23'ü açlık, yüzde 30'u ise 
yoksulluk sınırında yaşayan Kürtlerin, toplumun en 
yoksul kesimini oluşturması tesadüf de~il elbette. 
Planlı bir ayrımcılı~ın sonucu ... Meclis'te siyasal 
temsiliyet konusunda, "bagımsı z adaylar" formü
lüyle aşılsa da, engel oluşturan düzenlernelerin 
tümü hala uygulamada ... Kısacası , ekonomiden 
sosyal alana, etnik kimlikten siyasal temsiliyete 
uzanan sürekli bir dışlanma hali... Her biri bir 
bütünün parçası... Devletin, Kürtlerin kara kaşını, 
kara gözünü sevmemesiyle ilgili degil, inkar ve 
imha an layışının bir sonucu ... 
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Dün olm ayan bug ün var a r tık 

Bugüne kadar hep devletti dışlayan. Çatışmaların 
en yo~un oldu~u, ölüınierin en çok yaşandıgı 
dönemlerde bile halklar bir birini dışlama içerisine 
girmemişti. Türklerin ve di~er halkların gözünde 
suçlu, "PKK'ydi", "diŞ güç/erdi': "Devletti" ama asla 
topyekun Kürtler de~ildi. 

Çatışma ve ölümlerio yogunlukla yaşandıgı 
l990'lı yıllarda, İstanbul 'da belediye otobüsleri dur
durulup kimlik kontrolleri yapılırken, nüfus cüzdan
Iarında Diyarbakır, Tunceli vs. bölge illerinden biri 
yazanlara potansiyel suçlu muamelesi yapılıyordu. 
Benim kimligimde Rize yazdıgı için 'geç' denil ip, 
kimliginde 'Diyarbakır' yazana 'sen dur, in oto
büs/en' denilmesi karşısında, "Kimseyi kimliğinde 
yazan ilden dolayt suçlu ilan edemezsiniz" şeklinde
ki itirazım otobüsteki Türklerin ço~unun da deste
gini alırdı (Aksi oldugu nadir durumlarda ise başım 
'belaya' girerdi zaten). 

Şimdi teknoloji degişti. Polis sizi durduruyor. 
Kimliginizi alıyor. Elindeki bir cihazla "GBT"nize 
bakıyor. Bunu istedigi her yerde yapabiliyor. İki ay 
öncesi, böylesi bir rutin kontrolde polis beni durdur
du. Kimli~imde sadece vatandaşlık nurnarama baktı 
ve eli ndeki cihaza giriş yaptı. Evrensel gazetesinde 
sorumlu yazı işleri müdürlügü yaptıgım dönemden 
kalma, hakkımdaki bir dolu davayı gördü. Cep tele
fonumu istedi. Vermedim... Gazeteci oldugumu, 
telefonumu alma hakkı olmadıgını , kesinlikle verme
yecegimi söyledigimde, "nerelisin?" diye sordu polis. 
"Rizeliyim" dedigirnde aldıgım cevap teknolojinin 
degiştigini ama polisin ve devletin tutumunun degiş
medigini tüm çarpıklıgıyla ortaya koydu: "Ya hemşe
rim, terörle mücadeleden davan olduğunu görünce, 
telefonunda Kuze.IJ Irak'a kaytllt numara var mt diye 
bakacakttm. Tamam, gerek kalmadt geç!" 

Devletin tutumu aynı .. . De~işen, en hayati top
lumsal sorun olan Kürt sorununa dair toplumun 
algısı ... Bu algı ve Kürt'ten uzaklaş ma ruh hali her 
türlü teması reddetmeye vardıgında, ortalıgın yan
gın yerine dönece~inden hiç kimsenin şüphesi yok! 
Yersiz degildi, Temmuz 2010'da Taksim Hill Otel'de 
yapılan "Denenmeyen tek yol kaldt: Barış" çagrısın ı 
yapan aydınlar arasında olan Türk Tabipleri Birligi 
eski başkanı Gencay Gürsoy'un, "Cehennemden 
önceki son durağa yaklaştyoruz" çıglıgı. 

Ege bölgesinde bulunan ve "aydın bir yer" olarak 
tan ım lanan bir ilde görevli diş hekimi arkadaşının 
'Kürt' olmasından dolayı muayenehanesini kapat
mak zorunda kalması örneginin artık istisnai bir 
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durum olmad ıgını ifade eden Cürsoy, insanların 

yaşadıklan bölgelerden etnik kimliklerinden ötürü 
göç etmeye başladıkianna dikkat çekmişti. O, bun
lara dikkat çektigi saatlerde, Kürt fındık işçilerinin 
Karadeniz'e sokulmaması kararının alındıgı haberi 
geldi. Söz konusu etkinligin ve çıglıgın üzerinden 
bir hafta geçmeden Bursa inegöl'de Kürtlere yönelik 
o kitlesel saldırılar geldi. 

Çatışmanın sokaga ineceginin sinyalleri öncesin
den de vardı . 2008 Agustos'unda Balıkesir' in Ayvalık 

ilçesine baglı Altınova beldesinde ölümle sonuçlanan 
çatışma, söz konusu sinyalin en sarsıcı örnegiydi ... 
Sokaktaki adli bir kavga kısa sürede etnik bir mesele
ye dönmüş, kitlesel bir şekilde harekete geçen (ya da 
bazı 'derin güçler' tarafından geçirilen) belde halkı, 
Kürtlerin işyerlerini, evlerini tahrip etmişti. Kürtlere 
ait araçlar devriJip ateşe verilmişti. 

Bu olumsuz sürecin ilerledigini gösteren birçok 
örnek yaşandı. Denilebilir ki artık. "Dün olmayan 
tehlike bugün var." 

Kürtler içe kapandı ... 

Söz konusu çatışma örnekleri halklar arasın

da açılan mesafenin göstergesi oldugu kadar, aynı 
zamanda, rant ve ekonomik çat ışmaların da baş

ladıgının göstergesiydi. Bursa'nın en büyük ilçesi 
inegöl'de minibüs hattı üzerindeki rant nedeniyle 
çıkan olaylar birden bire Kürtlere yönelik linçe 
dönüşmüştü. Nitekim olay sonrası Kürtlerin yogun 
oldugu hatların sayısı azaltıldı. 

Altınova'da da adli bir vakanın Kürtlere kitlesel 
saldırıya dönüşmesinin temelinde, Kürtlerin beldede 
ekonomik statü saglamış olması yatıyordu. Saldırıya 

ugrayanların çogu, 20 yıldan fazladır Altınova'da 

yaşayan esnaftı. Tarımdan besleni lemez oldukça, 
ekonomik kriz karşısında yoksullaştıkça, "yabancı" 

görülene saldırılması ilk refleks oluyor. 
Sınıfsal bilincin örgütlenilmedigi her yerde, dün

yanın her köşesinde bu böyle. Avrupa'da yabancı 
düşmanlıgının artması, milliyetçi partilerin yükse
liyor olması da söz konusu ilkel refleksin sonucu, 
Kazakistan'da Türk işçilerin linç edilmesi de ... 

Tarımsal çözülüşün, yoksullugun her geçen gün 
arttıgı Türkiye'de de, zorunlu göçe tabi tutuldukları 
için dört bir yana dagılan Kürtler, hem uygulanan 
savaş politikası, hem de ekonomik sürecin sonucu 
olarak kolaylıkla bu ülkenin 'yabancısı" olarak görü
lebiliyor, linç edilebiliyorlar. 

Süreç Kürtleri içe kapatıyor. Türk-Kürt mahalle
leri ayrışması yaşanıyor. Kürtler ancak birbirleriyle 
iş yapmaya başlıyor, dışlanma ve güvenlik kaygıla
rıyla, birbirlerinin yaşadıkları mahallelerde oturma 
zorunlulugu duyuyorlar ve giderek talihsiz bir ayrış
ma, gruplaşma doguyor. Son 5 yıldaki istatistiki veri
ler Cüneydogu'nun artık göç vermedigini gösteriyor. 
Cüneydogu'da nüfus azalmasının yerini artışa bırak

mış olmasında, Batıdaki geçim zorlugu kadar, Kürl 
kimligine karşı "milliyetçi mahalle baskıları"nın 

etkisi de çok büyük. Göstergelere baktıgınızda işsiz
lik artmış; tescilli yoksul insan sayısı artmış; kamu 
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yatırımları azalmış; kişi başına e~itim harcamaları ve 
kişi başına sa~lık harcamaları düşmüş. Hiçbir refah 
göstergesi yok. Ama açlık, sefalete ragmen insanlar 
göç ebniyorlar, kendi bölgelerine kapanıyorlar artlk. 

Hatta az da olsa Batı 'dan geri dönüşler oluyor 
bölgeye. Tam bir içe kapanma meselesi .. . 

Yine de 'komşuluk' ısrarı. .. 
Her sorun kendi çözüm olanaklarıyla birlikte 

ortaya çıkar. Bu en zor koşullarda, en kaygı verici 
haller içinde bile umudu diriltecek, tutunacak büyük 
bir olanak var. Bu olanagın ne oldugunun cevabını 
KONDA'nın araştırmasından verelim: 

"Her beş Kürt'ten biri, son otuz ytldald çattşmanm 
doğrudan veya dotayb etkisiyle göç ettiğini söylüyor. 
Ostelik her 100 Kürt'ten 14,3'ü, yaşadtğt yerlerdeki 
insanlardan kötü muamele gördüğünü vurguluyor. 
Aynı zamanda yaklaştk her 10 Türk'ten ve her 5 
Kürt'ten biri de son otuz ytlda ailesinden veya lant
dtklanndan çaltşma sonucunda ölen veya yaralanan 
olduğunu söylüyor. Bu rakamlar dehşete kapılmayt 
gerektirecek kadar yüksektir ve dünyanın birçok 
yerinde stradan insanlar arasmda kanit çatışmala
ra yol açardt. Türkiye'de buna rağmen Türk/en· ve 
Kürtleri içeren sorun/ann şu ana kadar nispeten smtr
lı kalmiŞ olmasım büyük bir nimet olarak görmek ve 
toplumun sağduyusunun, bir arada yaşama iradesi
nin en büyük göstergesi olarak yorumlamak gere/dr. " 

Ama hemen belirtelim ki, duyarlılıgın asıl sahibi 
Kürtler. Çünkü on yıllardır süren inkar, aşagılama, 
devlet terörüyle bastırma, kontrgerilla yöntemleriyle 
halkı sindirme, toplu linç, KCK operasyonu gibi siyasi 
linç, cezaevlerini tıka basa doldurma, ekonomik ola
rak geri bırakma ve saire ragmen, Kürtlerde Türklere 
mesafe koyma oranı çok daha düşük. KONDA'nın 
araştırma sonucuna göre, Türk komşu istemeyen 
Kürtlerin oranı yüzde 22,1. .. Türklerin yüzde 47'sinin 
çok altında bir oran bu. Ve bu oran Kürtlerin her şeye 
ragmen birlikte, kardeşçe yaşama e~iliminin güçlü 
oldugunu göstermeye yeter de artar. 
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Doğru tercih yolları 
Çözüm, Kürtlerin söz konusu egiliminden güç 

bulur. Kürtlerin boyun egemeden uıattıgı eldir tutu
nulacak dal. Yarın geç olabilir. Çünkü KONDA'nın 
araştırması, savaş politikasının ve "ülke bölünmesin" 
bakış açısının geçerliligini yitirdigini ortaya koyuyor. 
Psikolojik, siyasi ve kültürel olarak zaten bölünme
ye başlamış bir ülkede oldugumuzu hatırlatıyor. 
İnsanlar bölünüyorsa, mahalleler bölünüyorsa hari
tadaki sırurların bir önemi yoktur artık. Ama barış 
içinde birleşrnek için hala yollar açıktır. 

Araştırma bize bu yolları da gösteriyor. 
Birinci yol, meselenin "terör sorunu" olarak ele 

alınmasından vazgeçilmesidir. Çünkü araştırmaya 
göre, her beş Kürt'ten biri, bir yakınını çatışmalarda 
yitirmiş. Böyle bir gerçekligin oldugu yerde, mese
leyi bir "terör sorunu" olarak tanımlamak anlamını 
yitiriyor. Toplumsal tabanı olanı ulusal bir isyandır 
yaşanan. 

İkinci yol, bu meselenin ekonomik kalkın
ınayla halledileceginin düşünülmesinden vazge
çilmesidir. Araştırma bu gerçegi gözümüze bir 
kez daha sokuyor: "Çözüm, 'ekonomik kalkmma 
ve eğitimde' diyen Kürtlerin oram sadece yüzde 
19 iken, yüzde 65'i 'çözümün demokratik uzlaş
madan geçtiğini ' öngörmektedir. " Yoksulluktan 
kırılan Kürtlerin çogunlugu, çözümü demokra
side, kimliklerinin tanınmasında arıyor, "para 
vererek çözemezsiniz" diyor . .. ' Eşit' kimlik 'şart' 
diyor. Kürtlerin, Türklerle bir arada eşit hak
tarla donatılmış olarak yaşamalannın önündeki, 
başta hukuki engeller olmak üzere (Anayasa da 
bu kapsamda degerlendirilmelidir), tüm engeller 
kaldırılmalıdır. 

Üçüncü yol, medyaya, siyasete, e~itime egemen 
olan zehirli dilin, söylemin de~iştirilmesidir. "Sözde 
vatandaş" söyleminin bir dönem linçlerde ne kadar 
etkili oldugunu hatırlamak gerekir. "Ya sev ya ter
ket" söyleminin kamu kurumlarında dahi yer alması
nın yaralayıcılı~ını öngörmek gerekir. Ve bu "zehirli" 
dili terk ederek, Türke Kürdü anlatmak, Türkün 
Kürdü, haklarıyla, 'eşit' kimlik talebiyle içselleştir
mesini saglamak gerekir. 

Toplumun ortak yaşama iradesini dogrudan etki
leyip, ülkedeki birçok sorunun kaynagında yatıyor, 
Kürt meselesi .. . On yıllardır kanayan bir yara duru
munda. Cumhuriyetin kuruluşundan beri var olan, 
son 30 yılda derinleşen ve 

KONDA yöneticilerinin deyimiyle şimdi 'alarm' 
verme evresine geçen sorunun artık yeni bir kavrayış 
modeli ile ele alınması, çözülebilmesi için yeni bir 
siyasi anlayışa gerek duyuluyor. 

Tam da bu noktada, Meclis'e 36 milletvekili sokan 
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku önemli bir 
olanak, umut ve siyasi özne degil mi? Ne dersiniz? ~ 
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'17. YILDIZ' 
KÜRTLER VE ALEViLER (2) 

MEHMET BAYRAK 

4- Kızıl başlı k ve Şiil i k 

lran'a Anadolu 'dan mı geldi? 
İlahiyatçı Hasan Onat, "Safevi devletinin kurulu

şunun İslam ve Türkiye tarihinde gerçekten önem
li bir hadise" oldu~unu belirttikten sonra Faruk 
Sümer'in, "Bu hadisenin en mühim neticesi, İslam 
aleminin merkezinde yeni bir alemin meydana gel
miş olmaszdır. Başitea vas/i Şiilik olan ve İran 'ı içine 
alan bu ô.lem, varltğmı, bilindiği gibi zamanımeza 
kadar devam ettirmiştir. Bu konunun en dikkate 
değer tarafı, Şiiliğin İran'a Anadolu'dan getirilmiş 
olmasıdtr. Şiiliği İran 'a getiren unsur da, Safevi 
devletini kuran ve Kızılbaş adı ile anılan Anadolu 
Türkleri'dir." sözlerini aktararak, şöyle diyor: "Bu 
ifadelerde tartzşzlamayacak husus, bugün İran ola
rak bilinen bölgenin Safevi devleti ile birlikte bütü
nüyle Şiileşmiş olduğu hususudur." (agy) 

Burada kastedilenin "Kızılbaşlık" mı, yoksa "Şiilik" 

mi oldugu tam olarak anlaşılamıyor. Bu nedenle yazar, 
"XVI. Asra kadar, Anadolu'da Şiilikten veya Şiileş

meden söz etmenin pek mümkün olmadığmz ortaya 
koymuştur" diyerek, kuşkusunu ortaya koymaktadır. 

Gerçekten de, Şiilikle "Ali yandaşlıgı" amaçlanı
yorsa, bunun en yogun temsilcisi Abbasi devletidir 
ki, İslam muhalifi diger din ve inançların katkısıyla 
oluşturulan bu yönetimin ana merkezi de İran cog
rafyasıdır ve Kürt kökenli devlet adamı ve komutan 
Ebu Müslim-i Horasani tarafından kurulmuştur. 
Yok, amaçlanan Kızılbaşlık ve türevleriyse, bunun 
ana kaynaklarını da Mezopotarnya ve Arya cografya
sında aramak gerekir. En eski kaynaklarda bile, "dış 
görünüşü Ehlibeyt'e muhabbet, iç yüzü islama aykı
rı" olarak nitelendirilen ve bir bütün olarak Batıni/ik 
olarak adlandırılan Kızılbaşlık/Alevilik türü inançla
rın Horasan'da Talimiye, Mülhidlik ve Meymuniy
ye; İran'da Zerdüştilik, Mazdekçilik ve İsmaililik; 
Acemistan'da Babilik; Irak'ta Karmatilik; Mısır'da 

Ubeydilik; Şam ve çevresinde Nusayrilik, Dürzilik ve 
Tayamine; Filistin'de Bahailik; Yemen'de Yamiyye; 
Kürdistan'da Alevilik ve Türkler arasında Kızılbaş
lık ve Bektaşilik olarak yaşadıgı bildirilmektedir. 
(Bkz. M. Hammadi'nin Batınilerin ve Karmatiler'in 
İçyüzü adlı eseri ne, Diyanet İşleri Başkanı A.H. Akse
ki'nin yazdıgı önsöz, DİB yay. Ank. 1948). 

Kızılbaşlar, lazzl bayrakitlar anlarnındaki Muham
mira'nm, daha Mazdekçiler ve Hurremiler'den beri 
varoldugunu daha önce vurgulamışbk. Nitekim Kür
distan, İran ve Mezopotamya cografyasında Yaresanlık 
(Yarsanizm) olarak da geçen Alevilik çevresinde, salt 
8-13. yüzyıllar arasında 30'u aşkın Yaresan- Kürt şairi 
yetişmiştir. Suniann lO'dan fazlası kadın şairlerdir ki, 
yansı bir tanbur eşliginde eserlerini terennüm etmek
tedir. Bilinen ilk Alevi-Türk şairin 13. Yüzyılda yaşayan 
Yunus Emre oldu~u gözönüne alınırsa, sanının Alevi
li~n Türklerden önceki kaynaklan daha iyi anlaşılır. 

Bu nedenle biz, Türkler' in Anadolu'ya geldikten 
sonra Babailik adıyla Kızılbaşlaştıklarını ve Işık 
Taifesi olarak anıldıklannı düşünüyoruz. 13. Yüzyıl

da Anadolu'da gerçekleştirilen Babailer hareketinin 
liderleri Baba İlyas, Baba İshak ve Hacı Bektaş-ı 
Veli'nin; yine Aleviligin bir türevi olan Wefaiyye 
tarikatının kurarncısı olan Ebu'l- Wefa-yı Kürdi'nin 
halifeleri oldugu ise, bizzat Baba İlyas'ın torunu tara
fından ifade edilmektedir. (Bu konuda ayrıca Prof. 
Dr. Ahmet Yaşar Ocak'ın çalışmalarına bakılabilir). 

18 TlROJ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Öte yandan, Şah İsmail'in, Ali'nin uluhiyetine 
vurgu yapan şiirlerinin de, eski "Tanrı- İnsan" inan
cıyla ilintili bir "Ali" külttinden kaynaklandı~ına 
inanıyoruz. 

Bu arada, Şah İsmail 'in (Şah Hatayi), incelemede 
verilen şu Tevhid'i de, Şah İsmail'in en eski atala
rından Şeyh Safi'nin, inançtaki rolüne ve konumu
na vurgu yaptı~ı gibi Kızılbaşlı~ın Ali ve Ehlibeyt 
ktiltüyle nasıl emişti~ini ve nasıl evrildi~ini ortaya 
koymaktadır: 

Evvel ol Allah 'ın adı söylenir 
Cümle ibadetin başıdır tevhid 
?irim Şeyh Safi'den bize kalmıştır 
Sofi kardeşlerin kanıdır tevhid 

Can Hatayi'm, Tevhid derya denizdir 
Tevhid etmeyenler bizim nemizdir 
Pirim Şeyh Safi'den sermayemizdir 
Oniki İmam'ın erkanı tevhid. 

Yedi büyük Alevi ozanından biri kabul edilen Kul 
Himmet de, "Şah-ı Erdebil" olarak nitelendirdi~i 

Şeyh Safi' ye ba~lılı~ını şiirlerinde dile getirir. 
Yukardanberi anlattıklarımız; Onat'ın, ,Safevi 

devleti bir Türk dev/etidir. Bu devleti kuran Kızıl
başlar da, başta Şah İsmail olmak üzere Türktürler. 
( ... ) Safevi devletinin kuruluş süreci, bize Kızılbaşlı

ğın Türkler'e özgü olduğu gerçeğini düşündürmek

tedir. Elbette, tarihsel akış içinde Kürt olanlar da 
Ktztlbaş kategorisinde yer almış olabilirler. Ancak 
herhangi bir spekülasyona yol açmayacak kadar 
belirgin olan husus şudur: Kızılbaşlıkta en temel 
ortak payda Türklüktür." 

Çankırılı Sünni-Türk bir kökenden gelen Prof. 
Hasan Onat' ın; yukarda anlattı~ımız tarihsel gerçek
ler karşısında, bilimsellik adına resmi ideolojinin bu 
bilimdışı tezlerini bu kadar rahatlıkla sahiplenmesini 
ve savunmasını nasıl de~erlendirmek gerekir acaba? .. 

Onat'ın, eleştiriye açık ve düzeltilmeye muhtaç daha 
birçok maddi ve ideolojik yaniışı bulunuyor. Referans
lanndan biri, Şıxhasan aşiretinden olup, Kürtlü~ünü 
inkar eden ve giderek Kürtler'in Alevi olamaya~ını 
söyleyecek kadar şaşkınlaşan Cemal Şener'dir. Şimdi 
hayatta olmayan ve hayattayken birçok kez eleştirdi~i
miz Şener üstünde durmak istemiyoruz. 

Hasan Onat da esasında onunla aynı görüşleri 
dile getirmektedir. Nitekim, "Kürt" lafı agzını yakan 
resmi ideoloji güdümlü birçok Türk araştırmacı gibi 

Onat da, bazı Alevi Türkler'in Osmanlı zulmü 
karşısında Kürtleştiklerini; Aleviligin ve Dede'lik gibi 
Alevi kurumlarının Orta Asya kökenli ve Ahmet Yese
vi'den kaynaklı oldugu gibi çeşitli bilimdışı resmi 
tezleri dillendirmektedir. Bu ve benzeri tezler, üstte 
cevabını buldugu, kimi maddi yanlışlar ise konumu-

zu dogrudan ilgilendirmedigi için ayrıntıya girmek 
istemiyoruz. 

5- Alevilik bir islami yorum mu, 
yoksa ayrı bir din mi? 

Prof. Onat, Kızılbaşlıgın siyasal, kültürel, inanç
sal ve edebi önderi niteligindeki Hallac-ı Mansur, 
Ebu'l-Wefa-yı Kürdi, Seyyid Nesirrıi, Pir Sultan Abdal 
ve daha nice erenlerin, bizzat İslam halifeleri ve hem
paları tarafından katledildigine bakmaksızın Aleviligi 
de, İslamın merkezine oturtmaya çalışmaktadır ... 

Gerek Osmanlılar'ın, gerekse Safeviler'in biribirie
rine üstünlük saglamak için dini ya da dinin referans
tarım kullandıkları bir gerçektir. Ancak, kullanılan 
referanslardan başlayarak özellikle Osmanlı yönetici
lerince yapılan suçlamalar, kimi köklü farklılıkları da 
ortaya koymaktadır. Bu fetvalarda; Kızılbaşlar, kitap 
sahibi gaynmüslimlerden çok daha fazla suçlanmak
tadırlar. Üstelik salt iki ülke arasındaki kavgayla da 
ilgisi bulunmayan dönemlerde, sözgelimi 18. yüzyılda 
Afyon'un Emre köyünde, tüm köy halkı tekkeye dol
durularak ateşe verilmiştir. Yine 19. yüzyılda Osmanlı 
yönetiminin izniyle yayımlanan bir broşür, "E/sine-i 
Nasda Kızılbaş Demekle Maruf Taife-i Rezilenin 
Hezeyanlarmt Mübeyyin Bir Risale" adını taşımakta 
ve tıpkı Şeyhtilislam fetvalarındaki gibi Kızılbaşlar' ı 

suçlamaktadır (Bkz. M. Bayrak: Ortaç~'dan Modem 
Ç~a Alevilik. Özge yay. Ank. 2004). 

II. Mahmud'un Bektaşilige, Il. Abdülhamid'in özel
likle Dersim Kızılbaşlarına dönük asimilasyon politi
kalarını bir yana bırakırsak; özellikle II. Meşrutiyet'in 
1912'de başlayan ikinci evresinden sonra bir "e/no
dinsel armdırma, tek-tipleştirme ve Türk- İslam/aştır
ma" politikası başlablmış ve bu politika bugüne kadar 
devam ettirilmiştir. Başta Koçgiri ve Dersim katliam
lan olmak üzere Cumhuriyet dönemindeki tüm Alevi 
katliamları bu politikanın sonucudur. 

Geçmişte birçok Kızılbaş katliamında kullanılan 
Yeniçeri Oca~ı'nın salt Saray'a itaatsizli~i de~il; üç 
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Bektaşi Baba'sının 1789 Fransız Burjuva Devrimi 
öncesinde, devrimin ideologlarıyla görüşmesi Osman
lı yöneticilerini ürküttü~ü içindir ki, Bektaşi tekkeleri 
da~ıtılmış ve birçok Bektaşi babası katledilmiştir. 

ittihad ve Terakki yönetimi, bu konuda bir döne
meçtir. Onat'ın kaynak olarak kullandı~ı, Da.gıs

tanlı Çerkez kökenli İttihadçı Baha Said de, bu 
tek-tipleştirme politikanın dinsel aya~ında yer alan 
mimarlardan biridir. Kızılbaşlıgı, tıpkı Arap- Şiili

gindeki Aleviyye'ye yani Alevilige dönüştürüp, "Türk 
Müslümanlıgı" olarak İslam içinde eritıneye çalışan 
politikanın baş mimarlarındandır. Kürtler'i yoksayıp 
"Dag Türkü" olarak sunan raporun sahibi ise Arnavut 
kökenli İttihadçı. Naci İsmail (Pelister)dir. 

İttihadçılıgın devamı niteligindeki Kemalist hare
ket, öncekilerin yarım bıraktıgı politikayı haya
ta geçirmeye çalışmıştır. Nitekim, Alevilik 1925'te 
Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile ilk kez resmen yasak
lanmıştır ... Baha Said'in, 1926'da Türk Yurdu mec
muasında çıkan konuya ilişkin yazıları da, geçmişte 
hazırladıgı asimilasyon raporundan kesitlerdir. 

Alevilik, Onat'ın iddia ettigi gibi bir mezhep veya 
tarikat degil; bir dogal ve felsefi dindir. Devlet, resmi 
söylernde bunu red ve inkar etse de, gizli planda 
itiraf etmektedir. Nitekim, 1925'ten itibaren bizzat 
Mustafa Kemal 'in yetkilendirmesiyle devlet organ
larına etno-politik araştırma raporlan hazırlayan 

Türk ve Sünni kökenli Prof. Hasan Reşit Tarrkut da; 

20 TlROJ 

Bektaşilik'in bir tarikat, Aleviliğin ise asla Şiilik/e 
karıştmlmaması gereken ayn bir din olduğunu söy
lemektedir (Bkz. M. Bayrak: Kürdoloji Belgeleri-I, 
Özge yay. Ank. 1994). 

Şunu da ayrıca vurgulamalıyız ki; Aleviler İslam'ın 
herhangi bir şartına uymakla kendilerini yükümlü 
görmedikleri gibi, Amentü duasında ifadesini bulan 
"İslamın temel iman esasları"na da inanmazlar. 
Zaten, Tankut'un da gizli raporlarında vurguladıgı 
gibi; Aleviligi özümsemiş gerçek Aleviler, semavi 
kitapların tümünü "mahluk" yani kişiler tarafından 
yazılmış kabul ederler. Aslında, "tek-tip toplum" 
ugruna Aleviligi yasaklayan Atatürk de, aynı görüş
tedir. O, manevi kızı Prof. Dr. Afet inan 'a yazdırdıgı 
Medeni Bilgiler kitabında; "Kuran 'ın, Muhammed'in 
düşüncelerinin ürünü" oldugunu ve "Muhammed'in 
meleklerle ve Allah'la konuşmasının bir faraziyeden 
ibaret" oldugunu söylemektedir. (Bk. Atatürk'ün 
Elyazısıyla Allah ve Peygamber, Aydın l ık gaz. 12 
Temmuz 1993). 

6- Sa ğlıklı bi r tarih 
ve sağlıklı bir islam anlayışı 

Hasan Onat, "Geçmişin olumsuz etkilerinden kur
tulabi/menin tek yolu, sağlıklt bir tarih bilinci ile 
geçmişi doğru anlamaktan geçmektedir. ( .. . ) Türki
ye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullar, bizle
ri, tüm insanbffın yaranna olacak sağlıklı bir İslam 
anlayışı üretme noktasında zorlamaktadır. ( .. .) Bu 
noktada, mezhepterin ve tarikat oluşumlannın insan 
ürünü olduğu gerçeğinden hareketle, (mezhep/er 
üstü) diyebileceğimiz bir yaklaşım tarzı, bize, büyük 
ölçüde yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Bizi biz 
yapan temel ortak paydaları bilinçli olarak yakaladı

ğımtZda, farklılıklar zenginlik olacaktır." (agy) 
Hemen belirtelim ki; saglıklı bir tarih bilinci, her

şeyden önce resmi ideolojiden ve resmi tarihçilikten 
arınmayı gerektirir. Bunun için de, resmi tarih tezlerin
den kurtulmak ve farklı kaynaklara başvurarak bilimsel 
gerçekli~i yakalamak gerekir. Bu noktada, "Türkiye 'nin 
yüzde 99'u Müslümandır" diyen resmi söylemin mi, 
yoksa "Alevilik, kendine özgü algtlan, değer yargıları, 
ritüelleri ve ibadet yeri olan ayrı bir dindir'' diyen gizli 
plandaki itirafçı ve kabulcü söylem mi tarihsel ve top
lumsal gerçekligi yansıtmaktadır? .. 

Başta İslamın kutsal kitabı Kuran olmak üzere, 
dini kitapların tefsiri ve yorumu, öncelikle Müslüman
ları ilgilendiren bir husustur. Bizzat Devlet Başkanı 
Mustafa Kemal'in direkti:fiyle 1925'ten sonra Diyanet 
aracılı~ıyla "Hanefi Müslümanlıgı" ekseninde ve 
"Türk-İslam gelene.gi" gözetilerek yaptırılan Kuran 
tefsirinin mi devam ettirilecegi yoksa çagdaş veriler 
ışıgında yeniden mi yorumlanaca~ı, Prof. Hasan Onat 
gibi ilahiyatçıların işi olmalıdır. Ancak onların işi, 
Alevili~i İslam içinde eritmek olmamalıdır. Do~ru 
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olan; Aleviligin, dünya insanlıgının yarıdan fazlasının 
inanıp baglandıgı diger birçok dinler gibi dogal-felsefi 
dinlerden biri oldugunu kabullenip, saygı göstermek
tir. Kaldı ki, din ve inanç özgürlügü ile diniere ve 
inançlara saygı, salt Osmanlı-Safevi ilişkilerine indir
genecek bir husus da degildir. Sadece son 40 yıl içinde 

yaşanan Alevi katliamları bize bir ibret mesaj ı vermi
yor mu? İran'da 1979'da İslam adına kurulan Molla 
rejimini eleştiriyor ve ayıplıyoruz. Ancak bu rejimden 
önce, "laik" ülkemizde faşistler ve aldatılmış yobazlar 
eliyle, devlet yönlendirmeli birçok Alevi katliamı 

yaşandıgını bilmiyor muyuz? .. ~ 

Bir Ek: Traji-komik bir am ya da bir taşist-zübük komplosu ... 

Yıl 1986. Pol-Der üyesi eşim meslekten ihraç edil
miş, ben ise TRT muhabirligi görevinden Ulaştırma 
Bakanlıgı uzmanlıgına sürülmüşüm. Bu arada, son 
üç yılda üç kitap yayımlamışım, Halk Hareketleri, 
Eşkıya Türküleri ve Pir Sultan Abdal konularında. 
Resmi işlerimin yanısıra yo~un bir yazınsal çalışma 
içerisindeyim. 

Bir gün, Avustralya Büyükelçiligi'nde Basın Danış
manı olarak çalışan bir arkadaşım heyecanla beni 
arıyor: "Yahu Mehmet, bugünkü Tercüman gazetesini 
gördün mü? Seninle ilgili agır suçlamalar var, derhal 
gazeteyi al ve oku!". Hemen hizmetiiyi gönderip bir 
gazete aldırtıyor ve okumaya koyuluyorum. Gözleri
me inanamıyorum, çünkü Ankara Emniyet Müdürlü
gü kaynaklı haber yenir-yutulur türden degil. .. 

O sıralar, geçmişte toplanıp tutuklanan onbinler, 
belki de yüzbinlerce insanın ardından, bu kez özellikle 
Aleviler' e dönük son derece i~renç bir operasyon yürü
tülmektedir... Devletin, Hürriyet gazetesi üzerinden 
yürüttügü bu operasyonun belli ölçüde deşifre olması 
üzerine, bayragı Tercüman gazetesi devralmıştır. 

Kitaplarımı yayımiayan Yorum Yayınlannın ve 
matbaasının sahibi Yılmaz Ateş'le birbirimize bakıp, 

acı acı gülüyoruz bu yayınlar karşısında. Olayın baş 
kahramanlarından biri, TRT'den tanıdıgım İranlı 
Şii- Azeri kökenli bir Farsça mütercim. Eşinin MiT'te 
çalıştıgı biliniyor; kendisinin de SAVAK ajanı oldu
gundan şüpheleniliyor. Bu özelliginden dolayı hiç 
bir İranlı devrimci arkadaşı TRT'ye yaklaştırmıyor. 
Onlar da, kendisinin bu şaibeli özelligini biliyor ve 
bize anlatıyorlar. Bu özelliklerinden dolayı, TRT'de
ki hiç bir devrimci- demokrat insan kendisine yüz 
vermiyor. 

1979'daki İran İslam Devrimi (!) üzerine,- Fars
ça'ya biraz aşina oldugum için- kendisiyle, yeni ata
nan Büyükelçinin basın toplantısını izlemek üzere 
bu ülkenin Büyükelçiligi'ne gittik. Kendisi eski yöne
timin adamı oldugu için, buraya nasıl kuşkuyla gitti
gine bizzat tanık olmuştum. 

İşte, 100 arkadaşımla birlikte ben TRT'den uzak
laştınldıktan tam beş yıl sonra, Ali Kent adlı bu kişi, 
Alevilere ve solculara yönelik sözkonusu operasyo
nun baş aktörü olarak gazetelerde boy gösteriyordu. 

Adı geçen şaibeli kişinin Emniyet'teki ifadesi, 
neredeyse oldugu gibi Tercüman gazetesinin haberi-

ne yansımıştı. Meger, Alevilerden ve komünistlerden 
oluşan ve Kırıkkale Silah Fabrikası, Elbistan Termik 
Santrali gibi kurumları havaya uçuracak bir gizli 
örgütün elemanlarını ben, Ali Kent'le tanıştırmı

şım ... Yani Ali Kent de, Alevilerden ve solculardan 
oluşan bu illegal örgütün elemanıymış... Ben, ille
gal İhtilalcı İşçi-Köylü Partisi mensubuymuşum ... 
Eşim de sık sık TRT'ye gelir ve hiç çekinmeden 
komünizm propagandası yaparmış ... 

Haberi yazana bakıyor ve hemen hatırlıyorum: 
Emin Pazarcı adlı bir faşist militan... O tarihte 
Tercüman gazetesi adına, eşimin de yönetiminde 
bulundugu Sosyaldemokrat Halkçı Parti 'nin (SHP) 
muhabiri olarak görev yapan bu kişi; tam 8 yıl önce 
1978'de, yani CHP döneminde, solcu gençleri döver
ken eşi m tarafından silahla yakalanmış ve mahkeme
ce tutuklanmıştı. Sonradan ögrendigimiz kadarıyla, 
TSK'nden bir subayın silahıyla yakalandıgı halde, 45 
gün tutuklu kalmış ve çıkmıştı. 

Daha sonra, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yar
dımcılıgı'na getirilen bu Pazarcı, olaydan 8 yıl sonra 
bize bir komplo kuruyor ve Emniyet'e nüfuz ederek, 
bizi de Ali Kent'in suçlamalarına monte ediyordu ... 
Arkadaşım haber vermese ve zamanında belgelerle 
müdahale etmesek, kim bilir ne hasarlarla karşıla
şacaktık .. . 

Gözaltına alınan ve tutuklanan bu Alevi ve sol 
kimlikli insanlara isnat edilen suç; Kızılbaşların ve 
komünistlerin, Ali Kent gibi Şiilerle işbirligi yapa
rak, Türkiye'de, İran'daki Molla rejimi gibi bir rejim 
kurmaktı!.. 

Operasyonu Ankara Emniyeti adına yürüten Siya
si Şube Müdürü'ne şunu söylemiştim: Türkiye'de, 
iran'daki gibi bir dini rejime en çok karşt çtkacak 
olanlar Aleviler ve Solcular'dtr... Bunun tersini 
savunan/ara, insanlar değil, kargalar bile güler! .. 

Bundan üç yıl sonra, yazılarımdan dolayı iki kez 
tutuklandım ve birçok kez gözaltına alındım. Dojtru 
bildi~im bir dava için bu stkıntıları onurla gögüs
ledim. Ancak, karıştınlmak istendigim devlet orga
nizeli üstteki Sünni-Şii ittifakını ve faşist- zübük 
komplosunu hiç bir zaman unutmadım ... Tarihe not 
düşmek adına, tüm yukardan beri söylediklerime 
yeni bir pencere açar diye, özetle de olsa bu vesileyle 
bilince çıkarmak istedim ... 
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WERGERE TiRK KU MANiFESTOVA 
KOMUNiST WERGERANDiVE KURDi 

CEMİL ANDOK 

Tonguç Ok yek ji dehezaran girtiyen siyasi ye 
ku niha di girtigeha Nimreya 2'yan a Tipa F ya 
Kandiraya Kocaeliye ye. Na, di ve nivise de meseleya 
me ne niviseke siyasi li ser wl O girtiyan binivisin e. 
Ve care ji siyaseta wi, girtibOna wi wedetir erne qala 
wergeriya wl, qala "Manifestoya Partiya Komunist" 
ku wi wergerandiye kurdl bi kin. 

Bi qasl em dizanin Tonguç Ok yekemin tirk e ku 
berhemeke werdigerine kurdi. Tonguç Okl cezaya 
muebete girtiye. Wı, girtigeh kiriye qada afirandine. 
Ew niha pirtCtkan werdigerine kurdi, carinan çlrokan 
bi kurdi dinivlse ku h in ji wan me di hejmare bere de 
di Tiroje de weşandin. 

Çiroka wi ya bi kurdi di girtigehe de dest pe dike. 
Ew ji roja ku ketiye girtigehe her diafınne, paşe 
dest pe dike hine zimanen biyani dibe. Ü rojeke li 
girtigehe hevaleki wi' bi awayeki dostane dipirse: "Tu 
ew qas zimaru hin bOyi, te qet zimane birayen xwe 
yen kurd meraq nekir?" 

Çlroka wi' ya bi kurdi wisa dest pe dike. Dest pe 
dike O li pirtOken bi kurdiyen li ber dest heyi dinere, 
notan digire, dixwine, O pere ji bi girtiyen kurd ku 
hejmareke mezin ji wan li girtlgehe ne re ye pratlke 
dike; bi kurdi' dia.xive. Ew wisa dibeje; "Ji ber hevalen 
kurd pir bOn hinbOna kurdi ji bo min ne zehmet bu." 

Çiroka jiyan ü girtina Ok 
Werger Ok di sala 1974'an de li Payasli ya giredayl 

gunde Avşar a navçeya Pinarbaşiya Kayseriye, weki 
kure de Ct baven mamoste hatiye dine. Ew ji partiyeke 
çepgir hatiye girtin, ji sala 1997'an ve li girtlgehe 
ye O niha di hernan deme de ji derve Zaningeha 
Marmaraye Beşa İngiliz! dixwine. Ok, ciwaneki tirk 
e, hi'ne ingiliz!, italyani O spanyoli bCtye. Ew çiroka 
hinbCtna kurdi wisa tine ziman: "Ez şaş nebim sala 
2006'an bO; em he girti bOn O em di hucereyeke se 
kesi de bun. Li hucreya keleke girtiyeki ji doza PKK' e 
heba. Di voltayen evare de em bi deng dia.xiviyan 
O bi ser diwar re me dikir denge xwe bigihi'nin 
hev. Rojeke ji zirnan mijar vebO, Nedime (Yilmaz) 
heja hinek ji bi heneki got, 'Lo heval Tonguç, tu bi 
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ingilizi dizant, italyani dizani, spanyoli tu hin bfıyi, 
te qet kurdiya birayen xwe meraq nekir?' Tiştek ku 
ez hibejim tune bu. Min tene kan ji heval Nedim re 
hibejim 'Ma te pirtOk şandin ku ez hin nebfım?'. We 
çaxe min dest pe kir." 

Ok dema li girtlgeha Gebze bfıye xwestiye kurdl 
h in bibe le çenebfıye. Pişti ve axaftine Nedim Yilmaz 
jere pirtCıka 'Dersen Zimane Kurdi' ku gelek kevn e 
'paket dike' fı bi 'reya hewaye' (yane bi ser diwar re) 
dişine fı Ok dest pe dike. Paşe pirtuken Enstituya 
Kurdt ya Stenbole "Kurdiya Nfıjen", "Reziman Cı 

Rastnivisa" Sami Tan bi dest dixe fı kurdiya xwe peş 
dixe. Paşe dibe aboneye rojnameya Azadiya Welat. 

Werger Ok dibeje: "Zedetir wi sere hevalen xwe 
Nedim Yılmaz, Faik Taç fı Harnit Balik eşandiye ji bo 
hlnbfıne, ew bun marnosteye min. Ez ji Nedim htne 
gramer, ji Faik hine weje fı ji Harnit hine heneken 
kurdi bGm." 

Pişti ve ketiye Ok, Azadi ya W eJat dixwine, kovaren 
wekt Zend, Tiroj Q W'ye dişoplne, du re ji bi taybetl ji 
Tiroje, ji weşanan re nivisen kurdt dişine. 

Bi qasi Manifestoye wergerine hin dibe 

Ew, niha bi Manifestoya Partiya Komunist a Karl 
Marks Cı Friedrich Engels ku wergerandiye kurdl di 
rojeve de ye. Manifesto ku li gor gotinan piştl İnclle 
li dinyaye pirtuka ku heri zede hatiye çapkirin e bi 
kurdiya tirkekl derket peşberl kurdan. Ji bo wergera 
pirtfıkek dive mirov hakime zimane je werdigerine 
Cı zimane le werdigerine be. O dema kurdi be 
wergerandina pirtOkeke wisa giran zehmetir dibe. 
U Tonguç Ok bi qasi ku ve wergerlne baş bi kurdi 
hln dibe. Ew tirk e G tirki ji baş dizane le ji tirki 
wernagertne. Ji çapa l888'an a ku Friedrich Engels 
editoriya we kiriye werdigerine. 

Manifestoya ku ji Weşanen Evrensele derket !sal 
peşi li Ffıara PirtOkan a Amede de derket peşberl 
xwendevanan O dCıre li pirtCıkfıroşan belav bO. 

"Marufestoya Partiya Komunist" ku nave we ye 
orjinal "Manifesto of the Communist Party" ye, bi 
wergera Tonguç Ok, bi redekteya kurdiEmin Gurban 
di nav pirtCikxaneya kurdt de cih girl 

Destpek ii dawiya Manifestoye 

Manlfesto bi van gotinan dest pe dike: "Xeyaletek 
li Ewropaye digere: Xeyaleta Komunizme. Hema 
desthilatdaren Ewropaya kevn -Papa Cı Çar, 
Merternick O Gulzat, Radlkalen Fransiz Cı slxuren 
polisen Alman- di navbera xwe de tifaqeke piroz 
çekirin, da ku ve speleye biqewitinin" a her! dawl 
bi van gotinan ji bi dawi dibe: "Komunist veşartina 
raman O armancen xwe nagirin. Bi eşkerayi diyar 
dikin ku ancax bi hilweşandina bi dare zore ya 
hemQ mercen heye yen civaki ew dikarin bigihljin 
mebesten xwe. Bila çinen serdest ji ber tirs Q xofa 

şoreşeke komunist bilerizin. Ji xeyni zindren wan 
tişteki proleteran nin e ku winda bikin. Wan cihanek 
heye ku bi dest bixin. 

Karkeren hemO dinyaye bibin yekl" 
O çend agahiyen din li ser Tonguç Ok: Ew li 

girtlgehe ji bo xebaten xwe ji her ali ve zehmetiye 
dikişine. Ew bi kurdi diniVıse, le rojname O kovaren 
bi kurdl yan nadin wi, yan ji pişti demeke direj 
digihen ber desten wi. Li girt1gehe kompltur nin e 
li ser binivise, loma her qazix bikar tine; dema tiştek 
ji nO ve biniVıse, yan redekte bike careke din ev yek 
le dibe bar O demeke wl ya zede pere diçe. Daxwaıa 
kompltereke he jl ji aliye reveberiya girtlgehe ve 
nehatiye qebQikirin. 

Hin pirtiiken ku Dk wergerandine 

Tonguç Ok beri wergera Manifestoye ya ji bo 
kurdi çend pirtOk ji ingilizi ji bo tirkl wergerandine. 
Pirtfıken ku wi wergerandine ev in: 

• Tarihte Bilim 2 Cilt: J.D. Sernal (Wergera ji 
ingillzi bo tirkl) 

• Pozitivizme ve Pragmatizme Karşi Felsefeyi 
Savunmak: Maurice Comforth (Wergera ji lngillzi 
bo tirki) 

• Marksizm ve Bilim: J.D. Berna! {Wergera ji 
ingilizi bo tirki) 

• Müzik Ozerine Tartışmalar: Derleme (Wergera 
ji Ingilizi bo tirki) 

• Keynes'e Karşı Marx: John Eaton (Wergera ji 
ingilizi bo tirki) 

• Manifesto: Karl Marx-Friedrich Engels (Wergera 
ji Ingilizi O tirkl bo kurdl) 

Her wiha "Bilimin Toplumsal İş/evi: J.D. Berna!" 
(Ji ingillzi bo tirki) O "Olkem Toprağ1m ve Halkım: 

Pablo Miranda (ji Spanyoli bo tirki)" niha li her çape 
ne. Di hernan deme de wergereke wi ya din a ji bo 
kurdl jl bi nave "Marksfzm u Ziman; J.V. Stalin" (Ji 
ingilizi O tirkl ji bo kurdl) ji bo çapete arnadekirin.O 
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AŞiRET BAGLARI ÇÖZÜLÜRKEN .. . 
HANDA ÇAGLAYAN 

12 Haziran seçimlerinde Adalet ve Kalkınma 
Partisi'nin ( AKP) aday göstermedi~i aşiret liderleri 
Urfa, Diyarbakır gibi bölge illerinde bagımsız aday 
oldular ve seçilemediler. Bunun üzerine medyada 
"aşiretler çözülüyor mu" sorusu üzerine çeşitli 
yorumlar yer aldı. 

Bunların bazılarında, aşiret adaylarını göster
memesinden hareketle, AKP'nin bölgede aşiretlerin 
siyaset üzerindeki elkisini kırmaya dönük bir çaba
ya sahip olduğu vurgulamyordu. 

Omeğin, 15 Haziran tarihli Akşam gazetesinin 
sorularını yanıtlayan bir akademisyen, aşiretlerin 
siyaset üzerindeki etkisinin kırılmasının bir olum
luluk olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor; 
göç, kentleşme, eğitim yoluyla zaten belirli bir 
aşamaya gelmiş olan kırılma sürecinin tamamlan
masmda Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) kadar 
AKP'nin de emeği olduğuna dikkat çekiyordu: 

"Her iki partinin de bu konuda emeğini inkar etme-

24 TYROJ 

me/i. BDP'nin başlatllğı sürece AKP sonradan kali/dı 
ve bu seçimde aşiret adayiarım göstermedi." 

Urfa'dan aday gösterilen eski Bakan Faruk 
Çelik'in 17 Haziran tarihli Radikal'e yaptığı yoruma 
göre de, bölgede önemli bir sorun tespit edip müda
halede bulunmuşlardı: 

"Ankara, bölgede yıllarca aractlarla vatanda
şın hal hatırını sormuş. Bazen aract/ar iyi niyetli 
olmuşlar bazen başka hesaplara girmişler ve vatan
daş burada devleti görmemiş. Görmeyince de ara
ctlarm insiyatifinde mağdur olmuşsa, kendisi çıkış 
yolu aramış. Orada farklı bir takım güç odakları 
oluşmaya başlamış. " 

Bölgede aşiretlerin aslında aile birliği, dayanış
ması açısından sosyal anlamda faydalı olduğuna 
dikkat çeken Çelik ardından önemli bir saptamada 
da bulunarak; 

'~ma bunu politize ettiğinizde, hatta bir aşireti 
devletin kolu haline dönüştürdüğünüzde güç den-
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gesi bozuluyor," diyordu.Bu tabii ki çok önemli bir 
saptamaydı. Zira çok partili hayata geçildi geçile/i 
bölgede işler tam da onun ifade ettiği gibi yürümüş. 
Çok partili hayata geçilmesinin ardmdan başta 

Demokrat Parti ( DP) olmak üzere, bütün iktidar 
partileri ve tabi muhalefet de, bölgede aşiretler üze
rinden örgüt/enmeyi sürdürmüşler. 

Eskinin büyük toprak sahibi egemen/ert~ hem 
iktisadi güçlerini hem de siyasi güçlerini arttıracak 
şekilde parlamen/oya taşmtp durmuş/ar. Tabi alış
veriş tek yan/ı değil. Bu patronaj ilişkisi, Ankara'yı 
bölgede bireyleşmenin getireceği politik riskler/e 
uğraşmaktan kurtarmış ve böylece aşiret yaptst 
siyaseten ve iktisadi olarak sürekli yeniden üretile
rek güçlendirilmiş. 

Hatta saym Çelik'in devletin kolu haline dönüş
türü/düğünü ifade ettiği aşiretler sadece "politize" 
değil, 1990'/ardan itibaren bir kısmı da koruculuk 
marifetiyle "militarize" edilmiş/er. Bunun anlamt
m, yani bir aşiretin aym zamanda devlet tarafindan 
silahlandmlmasmm, bölge dengeleri açısmdan nasıl 
dehşetli sonuçlara yol açabileceğini Susurluk'tan, 
daha yakm tarihteyse Bilge Köyü katliammdan iyi 
biliyoruz. Bu nedenle yeni Urfa vekilinin saptaması 
doğrudur; fazlast yoktur, eksiği vardtr. 

Peki , neden şimdi ? 

İyi de bu önemli saptama için koca bir "günay
dm" demek gerekmez mi? Hadi bu "günaydm"dan 
Saym Çelik'i tenzih edelim. Zira o Urfa'yt muhte
melen ilk kez bu kadar yakmdan gördü ve sahiden 
yeni idrak etti. 

Bizim aralar, uzaktan bakzldığmda hiç olduğu 
gibi görünmez ya, onu mazur görelim. Ama saym 
Çelik'in mensubu olduğu partiye gelene değin, dev
let aklmm şu ya da bu ölçüde taştyıcıst olan politik 
yaptiann ve mekanizmalarm bir idrak sorunları 
olmast mümkün değil. 

Bu gerçekliğin müsebbibi bizzat onlar. İlk değil, 
üçüncü kezdir seçimlere giren AKP ve AKP'nin için
den çıktığt siyasi parti geleneği bölgede hangi ilişki 
ağ/an üzerinden oy devşirmişlerdi ki? Oyleyse söz 
konusu yorumları nasil değerlendirme/iyiz? 

Bu soruyu belki başka bir soru eşliğinde düşün
mek daha anlamlt. Diyelim ki 12 Haziran seçim
lerinin ardmdan, iktidar partisi veya devlet aklmt 
temsilen başka birileri kalkıp, "yüzde 10 barajmt 
artık indirelim" dediğinde, ''yüzde 10 barajmm anti
demokratik niteliği, ha/km iradesinin par/amenioya 
yansımasma engel olduğu anlaşt!dt" diye değerlen
dirmek mümkün mü? 

O barajm, zaten başmdan beri işlevi, halkm 
iradesinin par/amenioya yanstmasma engel olmak 
değildi de neydi ki! Halk, iradesini parlamen/oya 
yansıtmayı sağlayacak başka yollar yaraftp da 12 

Haziran itibariyle yüzde10 barajı işlevini enikonu 
yilirdikten sonra "barajı indirelim" demek, arttk 
demokratlık olmaz. Olsa olsa ~r;levini yitiren bir 
kamburdan kurtulma zorunluluğu olur. 

Aşiretlerin, artık başta iktidar partisi olmak 
üzere merkez partilerin gözünde itibar yitirme
leri de tam olarak böyle bir "artık işlevini yitiren 
kamburdan kurtulma" olgusundan başka bir şey 
değildir. Aday gösterilmeyen/erin, oyundan atılan 
ştmarık çocuklar gibi davramp bağımsız aday olma
larıysa, çok partili hayata geçi/dikten bu yana mer
kez/e sürdürdükleri tatlı oyunun bittiğini henüz tam 
anlamamış olmalarmdandtr. 

Aşiretlerin, mensuplannm oylarmı blok olarak 
işaret ettikleri merkez partilere yönlendirme işlevini 
yitirmesinin, başka bir ifade ile oyunun bozulması
nın ardmdaysa, malum dinamikler var elbette. 

Modernleşme, göç, eğitim gibi etkenler tabii 
ki önemli. Ama o etkenler yeni değil, 1950'/erden, 
1960'lardan bu yana mevcut. Şimdi farklı olan, aşi
ret lider/erinin, merkezin sağladığt siyasi, iktisadi 
imtiyaztarla sürekli yeniden tahkim edilen güçlerini 
ve etkinliklerini çözecek, etkili bir toplumsal ve poli
tik dinamiğin ortaya çıkmtş olmasıdır. 

Bu dinamik, 1960'/ardaki Türkiye İşçi Partisi 
(TİP), Doğu Devrimci Kültür Ocakları (DDKO) gibi 
deneyimleri unutmamak kaydtyla, 1980 sonrası 
Kürt hareketiyle ortaya çtklt. Daha 1980 öncesin
de, Siverek'te, Hilvan'da, Viranşehir'de Batman'da, 
merkez/e ilişkili olan aşiretler, "feodal komprador" 
nitelemesiyle hedef seçilmişti. Sonra doğrudan 

hedef alma durumu sona erse de, Kürt hareketinin 
yön verdiği toplumsal politik mobilizasyon, toplum
sal güç dengelerini ve aşiret yaptlarmt etkilerneyi 
sürdürdü. 

Bu durum Halkm Emek Partisi'nin (HEP) kuru
luşuyla başlaytp BDP'ye değin devam eden siyasi 
parti geleneği ile birlikte siyasi parti düzlemine ve 
seçim süreçlerine de taşmdt. 

Kürt hareketinin içinden çıktığt ve bu partilerin 
de temel dayanağını oluşturan toplumsal taban, 
aşiret bağlarmdan, dinsel, mezhepsel bağlardan ve 
toplumu dikine kesen bilimum iktidar ilişkilerin
den azade ve bu iktidar ilişkilerini sarsacak bir güç 
haline geldi. Mevcut iktidar ilişkileri içinde iradeleri 
en fazla hiçleştiri/en kesimlerden biri olan kadmlar 
da, söz konusu değişimi doğal olarak en heyecanla 
karşılayanlar oldu. 

'Baba ' n ı n yasası ' sarsılı rken ... 

2000'lerin başlarında, aile içinde, erkekler, iktidar 
partisine ya da yerel güç dengelerine göre anlaşmaya 
vanlan parti hangisi ise ona oy vermeyi sürdürürken, 
aynı aileden gençler ve kadınlar Halkın Demokrasi 
Partisi'ne (HADEP) oy vermeye başlam ışlard ı . 
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Gençler açıktan oylarının rengini belli ederken ve 
zaman zaman babayla karşı karşıya gelirken, kadın
lar başta, tercihlerini sessizce uyguluyorlardı 

Bazıları için HADEP' e oy vermek, b~ımsız bir birey 
olarak heyecanla gerçekleştirdikleri ilk eylemleriydi. 
Sonra gizleme gere~i duymadılar. Dahası oy verdikleri 
partiler için çalışmaya başladılar. Politika da, seçimler 
de, adaylar da onları ilgilendirmeye başladı. Bagımsız 
birer birey olarak d~erli olduklarını hissettiler ve 
güçlerini gördüler. Sadece seçmen olmakla kalmadılar, 
seçilmeye, temsil de etmeye başladılar. 

Bugün, büyük aileler için de benzer bir durum 
yaşanıyor. Baba'nın yasası geçersiz hale geliyor. Her 
alanda. Baba'nın yasasının geçersiz hale gelmeye 
başlamasının, o yasanın iç içe geçmiş türlü ba!ıla
nyla ba~lanmış kadınlar açısından yeni sonuçlarının 
olması kaçınılmaz. 

Toplumsal dönüşüm öyle birden bire olmuyor 
elbette. Ama nasıl ki Kürt hareketinin cinsiyet eşit
likçi söyleminin ve kadınların aktif katılımıyla siyasi 
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partilerdeki etkinliklerinin, dalga dalga toplum için
de kadınları güçlendirici etkisi olduysa, bu durumun 
da sonuçları olacaktır. 

Her şeyden önce artık, ortada, liderleri ile pazar
lık yapıldıktan sonra çantada keklik olarak görülen 
50-60 binlik aşiret oyları olmayacak. Oy almak 
isteyen partiler, kadın ve erkek aşiret mensuplarını 
ba~ımsız bireyler olarak ikna etme zorunlulu~u 
duyacaklar 

Kafa sayısından ibaret olmadıklarını, yeni Urfa 
vekilinin, devletle bir kısım aşiret arasındaki mevcut 
güç dengelerini bozucu ilişkiyi fark edivermesi gibi, 
seçme iradesine sahip insanlar olduklarını fark(!) 
edecekler. 

Üstelik bölgede teveccüh kazanmanın çıtası da hayli 
yükselmiş durumda Bu durum, sadece oy lan nı istedik
leri insanları de~il, oylarına talep olanlan da dönüştür
me potansiyeline sahip yeni bir ilişki olacak. O 

(BIA 'dan alınmıştır.) 
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DOSYA 

SEÇiMLER ... KÜRT SORUNU ... BLOK 

• Ayşegül Devecioğlu 

• ihsan Çaralan 
• Osman Ergin 
• Altan Tan 
• Gaye Yilmaz 
• Vahap Coşkun 
• Ahmet Yaşaroğlu 
• Faik Bulut 

12 Haziran seçimleri, çalışmalardaki ana yakla
şımlar. kullanılan argümanlar ve nihayet sonuçlarıyla 
birlikte düşünüldüğünde. Kürt meselesi açısından nasıl 
bir geleceğe işaret ediyor? 

Bu gelecek açısından Emek, Demokrasi ve Özgür
lük Bloku'nun ne gibi bir rolü olabilir? Kendisine 
atfedilen misyon ve işlevlere yanıt oluşturabi l mesi için 
Blok'un örgütsel ve siyasal hat olarak nasıl şekillendiril 
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SEÇIMlER .. KURT SORUNU . BlOK 

ÖRGÜT VE POLiTiKA YAPMA BiÇiMiNDE 
DEGiŞiM iHTiYACI 

AYŞEGÜL DEVECİOGLU 

Dikkate alınması gereken birçok kamuoyu araş
tırması yeni anayasa konusundaki toplumsal muta
bakatın, referandumun bu hayati talep üzerinde 
yarattı~ı kırılmaya ra~men oldukça yüksek oldugunu 
gösteriyor. Bunun, toplumdaki barış arzusunu da 
içerdigini düşünüyorum. 

Yeni anayasa ihtiyacını ortaya çıkaran şey, ülke
nin toplumsal siyasal yapısındaki dönüşüm kuşku
suz. Ancak, referandum öncesini de içine alan bir 
zaman aralıgı içinde anayasa tartışmalarının altında 
bogulan bir hakikat var. AKP'yi iktidara t~ıyan süreç 
içinde, dikkatimizi, kimi kez yalnızca ülkedeki ege
men sınıfların ihtiyaçlarına ve egemen sınıflar kom
posizyonunun AKP'nin temsil etti~i ekonomik sınıfı , 

burjuvaziyi, bürokratik askeri vesayetin boyundu
rugundan çıkarıp, iktidara taşıyacak şekilde yeniden 
oluşmasına veriyoruz. 

Gözden kaçırmamamız gereken ... 
Bunu yaptı~ımız ölçüde, toplumun, kuşkusuz 

geniş bir tarihi sosyal arka planı olan bu süreçte 
hangi sezgilerle hareket ettigini, AB'nin demok
ratikleşme hedeflerine verdigi destegi, Kürtlerin, 
emekçilerin, kadıniann ve sistemin dışarıda bıraktıgı 
di~er kesimlerin, Alevilerin, bugün anadilinde egitim 
talebiyle ortaya çıkan farklı kimlik gruplarının müca
delelerini gözden kaçırma tehlikesi ortaya çıkıyor. 

TC'nin kuruluş ideolojisinin çözüldügü bu otuz 
yıllık süre içinde toplumun hangi yönelimlerle bu 
süreci etkiledigi, yarattı~ı ve beslerligine dikkat etmi
yoruz. Bu da bizi, süreci yalnızca sistem partilerinin 
oy oranları ve anayasal vaatleri üzerinden degerlen
dirme yaniışına götürebilir. Bu büyük tarihsel sosyal 
dönüşüm içinde Kürt halkının mücadelesi eşsiz bir 
yer tutuyor. Bugün Kürt meselesi ekseninde kimlik, 
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anadili ve değişmeyen maddeler üzerinden ülkenin 
demokratikleşmesini tartışıyorsak, LBGT bireylerin, 
kadınların, emekçilerin hakları söz konusu edile
biliyorsa, askeri bürokratik elit ülke yönetimindeki 
merkezi rolünü terk etmek zorunda kaldıysa, burada 
verilen mücadelenin büyük ve hayati bir etkisi var. 
Önümüzdeki sürece bakarken, bu toplumsal dönü
şümün farkına varmak ve adını koymak gerekiyor. 

Dolayısıyla Blok'un, manzarayı kim kaç oy aldı 
meselesinden çok toplumun ana yönelimlerini seze
rek, görerek degeriendirmesi elzem. Bize düşen kim 
kaç oy aldı hesabı yapmak degil, hangi değerler, hangi 
ihtiyaçlar, hangi talepler öne çıkıyor bunu görebil
mek ve buradan dogru politik hedefler çıkarabilmek ... 

Sistem partilerinin, AKP'nin-CHP'nin Kürt mese
lesiyle ilgili çözüm önerilerine ve vaatlerine baktıgı
mızda, yine toplumun büyük çogunlugunun savaşa 
degil barışa ve degişime oy verdigini görebiliyoruz. 
Ancak bu talebin ~ıyı cıs ı ne AKP ne de CHP olabilir. 
Tam tersine, onlar toplumun barış ve yeni anayasa 
ihtiyacını kendi ihtiyaçları ve istekleri dogrultusunda 
şekillendirmek isteyecekler. Biz mücadele ettigi
miz, toplumun yönelimlerini sezebildigimiz, bunları 
dogru politik hedefler olarak ortaya koyup toplum
sallaştırabildigimiz ölçüde barışa ve daha demokratik 
bir anayasa hedefine yaklaşabiliriz. 

En aza razı etmek! 
Öte yandan, Türkiye'de seçimlerden önceki süreç, 

bizim gibi çatışmadan çıkıp barışı inşa etmeye çalı
şan ülkelerdekinin tam tersi biçimde işliyor. Seçim 
süreci, yüzde on seçim barajıyla, ifade ve örgütlenme 
özgürlügünün önündeki korkunç engellerle, ölüm
lerle, operasyonlarla, üç binin üstünde tutuklama 
ile örüldü. Barış için elzem olan yasadışı addedilen 
parti ve örgütlerin legalleştirilerek seçim sürecine 
dahil edilmesini saglayacak adımlar atılmadı. Bu 
sürecin olmaısa olmaılanndan ayrımsız siyasi affın 
çok uzagındayız. Tam tersine yüzde on barajla Kürt 
halkının temsiliyeti engellenıneye çalışıldı, yetmedi, 
kazanılmış vekilliklerimiz gasp edildi. 

Barış sürecinin en meşru taleplerinden biri de 
Kürt halkının meşru lideri, Abdullah Öcalan'ın süre
ce dahil olmasının koşullarının hazırlanması. Ve 
PKK'nin dagdaki ve yurtdışındaki , cezaevindeki kad
rolarını da içeren bir siyasi affın gündeme gelmesi. 
Bu noktaya o arkadaşlarımızın direnişiyle, fedak§.rlı-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



!Zıy la canları pahasına verdikleri mücadeleyle gelindi. 
Bunu hiç unutmamak ve unutturmamak gerek. Sis
tem en çok bu konuda direniyor, direnecek. Dolayı

s ıy la Erdo~an'ın seçim öncesinde gündeme getirdi~i 
"sen astm ben asardım" meselesini, ben MHP'ye 
yönelik operasyonla birlikte, çoktan başlamış bir 
pazarlı k sürecinde pey sürmek olarak degeriendiri
yorum biraz. 

Yani AKP'siyle CHP'siyle egemenler, bizi en aza 
razı etmeye, kolunu kanadımızı kırmaya, teslim 
almaya çalışacak. Bu hem ekonomik demokratik 
talepler hem de barış için atı lması gereken adımlar 

açısından böyle. 
Buna karşılık Blok, Öcalan ve Kürt hareketinin 

bütün bileşenleri barış ve demokratik anayasa konu
sundaki samimiyetierini ve kararlılıkların ı her fırsat

ta, her davranı ş ve tutumlanyla ortaya koyuyorlar. 
Blok ve Kürt hareketinin ve kimi talepleriyle AKP 

ve CHP'nin yerel yönetimler özerklik şartı, etnik 
olmayan bir vatandaşlık tan ımı gibi kimi konularda 
bir ortaklık söz konusu. Bu olumlu bir gelişme. 
Ancak, Birleşmiş Milletler ikiz sözleşmelerinde açık

ça ortaya konulan özerk statü ve halkların haklanyla, 
yani kolektif haklarla ki -bu anadilinde ö!Zrenim 
görme ve kamusal alanda kullanabilme haklarını da 
içeriyor- bir mutabakat söz konusu de~il henüz. 

Politik hedefler, politika tarzı ve Çatı Partisi 

Bir di~er konu, her ikisi de neo liberal ve serbest 
piyasacı olan AKP ve CHP'nin, yeni anayasa ile ilgi
li kamuoyu araştırmalarında yüksek oranda ortaya 
konulan ekonomik ve sosyal hakların geliştirilmesi 

talebini karşılamaları yapısal olarak mümkün degil. 
Dolayısıyla Blok'un toplumun ihtiyaç ve taleplerini 
hem barış hem de demokratik anayasa süreci açısın-

SEÇIMLER. KURT SORUNU BLOK 

dan iyi görmesi, barış için adım atarken aynı zamanda 
kimlik meselesini emek hakları- cinsiyetçilik- ekoloji 
başlıklarıyla bir arada ele alan bir yaklaşımla top
lumsal tabanını genişletmesi gerekiyor. Bunları neo 
liberalizme karşı mücadelenin birbirinin yerine ikame 
edi lemez bileşenleri olarak politik hedef haline getir
mesi gerekiyor. Kolektif haklar kadar neo-liberalizme 
karşı yaşam alanlarımızı ve emek haklarını savunma
nın yolunu açacak siyasi haklar, ifade ve örgütlenme 
özgürlüklerinin genişletilmesi ve herkesin bu ülkenin 
eşit ve özgür vatandaşlan olarak yaşamasını anayasal 
güvenceye kavuşturacak bireysel haklar da önemli. 
Din ve vicdan özgürlügünü kapsayacak bir biçimde 
tanımlanmış bir laiklik de, yargının demokratikleşti

rilmesi de, yargı yürütme ve yasama arasındaki ilişki
nin yeniden düzenlenmesi de. 

Abdulah Öcalan'ın h ızla barış sürecinde etkin 
hale getirilmesi, Hakikatleri Araştırma Komisyon
larının kurulması , yeni anayasa sürecine mecliste, 
sokakta, her yerde mücadele ederek müdahil olmak 
önümüzdeki sürecin en önemli hedefleri bence. Bu 
sürecin barışa evrilebilmesi için fazla sürüncemede 
kalmaması gerekiyor. 

Blok bileşenlerinin, başta BDP olmak üzere 
bütün yapıları örgüt içi demokrasinin en yükse~iyle 
donatabilmesi gerekiyor. Özellikle Kürt halkı politik
leşmiş bir halk, bu halkı bizim politik hedefierimize 
dahil olmaya, oy vermeye desteklemeye çagırmak 
yerine, bizzat halkın karar süreçlerinde en etkili 
biçimde yer alacagı mekanizmaların hızla kurulması 

hayati önemde. Yani örgüt ve politika yapma biçim
lerinde de bir devrime i htiyacımız var. Belki bu kez 
gerçekten hayat bulabilecek bir Çatı partisi yukanda 
andı~ım politik hedefler ve yeni bir politika yapma 
biçimiyle ortaya çıkacak daha organik bir yapının ilk 
adımı olabil ir. 
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SEÇIMLER KURT SORUNU . BLOK 

BLOK'UN 'ANA MUHALEFET' OLMASI iÇiN ... 
iHSAN ÇARALAN 

Seçim dönemindeki tartışmaları dikkate aldıgı
mızda, en çok öne çıkanın, sermaye partileri liderle
rinin birbiriyle küfürleşmeye varan laf yarışı oldugu 
söylenebilir. Bugün artık bu laf yarışından kimse söz 
etmiyor. Hatta Erdogan'ın "Balkan konuşmasıyla" 
bir "helalleşme" sürecinin başladıltı da söyleniyor. 
Ancak seçimin yapılmış olmasından sonra da ülkenin 
sorunları oldugu gibi duruyor ve sermaye partileri
nin bu sorunları çözecegine dair hiç bir belirti yok
tur. Tersine, her şey başlıca sorunların büyüyecegi, 
AKP başta olmak üzere düzen partilerinin ise daha da 
agırlaşan sorunlar karşısında çaresiz ve umursamaz 
tutumlarını sürdürecekleri anlaşılmaktadır. 

Evet, AKP yine milletvekillerinin ço~unu almış
tır. CHP, görünüşte "ana muhalefet"tir. MHP, 53 
milletvekili çıkarmıştır. Ancak bu 514 vekillik düzen 
partiler blo!tunun ülke sorunları karşısında bir anla
mı yoktur. Onlar, aralarındaki sert tartışmalara 
karşın eski ya da "yeni statükonun" savunucularıdır. 
Bu yüzdedir ki bugün Emek Demokrasi ve Özgürlük 
Bloku, bu seçimin hem gerçek galibi, hem de önü
müzdeki sürecin gerçek ana muhalefet oda!tıdır. 

12 Haziran 2011 seçiminin ana karakterini belirleyen 
nasıl ki Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku olmuşsa, 
seçim sonrasını da Blok'un gelecekteki etkinligi belirle
yecektir. Çünkü Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku, 
Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratik-
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leşmesini isteyen güçlerin umudu oldu~u gibi, AKP 
baskısına karşı da, blokla dogrudan ilişkisi olmayan, 
hatta dün CHP'ye umut ba!tlayan kesimlerin çogunun 
da umudu haline gelmiştir. En azından süreç bu dog
rultuda ilerlemektedir. 

Potansiyeli gerçeğe çevirmek ... 
Emek Demokrasi ve ÖZgürlük Bloku, bugün ülke 

sorunlannın çözümünde güvenle arkasında durulabi
lecek tek mihraktır. '~a muhalefet" olması şu anla
ma gelir: Sadece Kürt sorunu degil, Alevilerin, çevre 
hareketi, kadın hareketi, gençlik hareketi, aydınların, 
sanatçıların, gazetecilerin özgürlük ile ilgili talep
lerinin, emek mücadelesinin kazanılmış haklarının 
savunulması ve örgütlenme özgürlügünün önündeki 
engellerin kaldırılması gibi başlıca sorunlarda, Blok'un 
hem AKP hem de diger düzen partilerinin bir alter
natifi olarak çıkmış olmasıdır. Ancak bugünkü haliyle 
Blok; BDP, EMEP, EDP gibi partilerin ve bir dizi sol 
siyasi çevrenin "Bloku" durumundadır. Ve sistemle 
çelişen, ona karşı kendi "kısmi hakları" için mücadele 
eden ileri işçi kesimleri ve sendikalann, kadın hare
ketinin, çevre hareketinin, aydınların, bilim ve sanat 
çevrelerinin, Alevilerin gerçek bir laiklik ve inanç 
özgürlügü isteyen kesimlerinin, vb. çevrelerin Blok 
içinde yer alması saglandı!tı ölçüde gücü ve etkinligi 
artacak, içinden geçilen tarihsel sürecin ona yükledigi 
rolü başaracak güce pratikte de kavuşacaktır. 

Daha seçim sürecinde yüzlerce aydının, sanat
çının, sendikacının, mühendisin ve çeşitli toplum
sal kesimlerden sözcülerin destek açıklamaları da 
göstermektedir ki, Blok hızla gelişme ve güçleome 
potansiyeline sahiptir. 

Kendisini ülkenin "ana muhalefet" odagı olarak 
görüp bunun gerektirdigi bir sorumlulukla davra
nırsa, Blok'un gerekli genişligi ve etkinligi sagla
yacagından şüphe etmek için bir neden yoktur. Bu 
açıdan "blok partisi", AKP ve öteki serıneye partileri 
bloguna karşı her ulustan, her mezhepten ve degişik 
emekçi sınıflardan halk kesimlerinin partisi ola
rak biçimlenecektir. Türkiye'nin Kürt sorununun 
çözümü mücadelesi zemininde gelişen, bir yanıyla 
sivil itaatsizlik öteki yanıyla da emek ve demokrasi 
mücadelesinin çeşitli alanlardaki yansıma larını bir
leştirecek olan Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, 
Türkiye'nin kendi özgünlügünden gelen bir "siyasal 
model" olarak biçimtenecek görünmektedir. Burada 
sorumluluk da Blok'un bugünkü ernbriyonunu oluş
turan güçlere ve mücadelenin çeşitli alanlarında 
önderlik eden kişilere, çevretere düşmektedir. 
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BiR SEÇiM, iKi BiRLiK VE BLOK 
OSMAN ERGiN- BDP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 

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

Tarihsel bir seçim süreci yaşadık. Kürtler açısın
dan iki boyutu vardı. Birincisi, uzunca bir süredir 
çalışması yürütülen Kürt ulusal birli~ini yaratma
ya dönük önemli adımlar atıldı. Bu, önümüzdeki 
dönem gerçekleştirilmesi düşünülen Kürt ulusal 
konferansını topadamaya yönelik olumlu bir adım 

olarak de~erlendirilmeli. Kürtler açısından bir bir
lik oluşturulma sürecine girilmiştir. Kuşkusuz bu 
birli~in içine alınması gereken gruplar, şahsiyetler 
vardır. Ama büyük ölçüde Kürtler arası birli~e dönük 
demokratik esaslı bir buluşma gerçekleşmiştir. Birin
ci adımı budur. Ama en az bunun kadar önemli ikinci 
adım ise Türkiye'nin devrimci, demokratik, sosyalist 
çevreleriyle, sınıf perspektifiyle sorunlara yaklaşan 
partileriyle güçlü bir buluşmanın gerçekleşmesidir. 
Bilindigi gibi bu tür buluşmalar geçmişten beri 
sürdürüle geldi ama arzulanan etkiyi yaratamadılar. 
Fakat 2011 seçimi öncesi gerçekleştirilen Emek, 
Özgürlük ve Demokrasi Bloku, Kürt özgürlük ve 
demokrasi hareketinin Türkiye devrimci dinami~iyle 
buluşmasında çok önemli bir mesafe kat etti. 

Meclis ve sokak örgütlülüğ ü 

Kürtler 1992 yılından bu yana, yani yaklaşık 20 
yıldır, Kürt sorununun adil, demokratik çözümünde 
parlamentoyu bir zemin olarak göre geldiler. Kürt
lerin dostları, devrimci, demokratik çevreler de bu 
görüşe yatkın bir tutum sergilediler. Ve bu nedenle
dir ki, kimi zaman seçimlerde, kimi zaman seçimle
rin olmadı~ı koşullarda birlikler oluşturuldu. Fakat 
gerek Kürtler, gerek dayanışma içerisinde oldukları 
çevreler, parlamentonun yegane çözüm olmadı~ının 
bilinciyle hareket ettiler. Bu nedenle sokak ve parla
mentoyu buluşturan bir hattı kendi çalışmalarında 
başarıya giden bir yaklaşım olarak ifade ettiler. Evet, 
Meclis Kürt sorununun çözümünde ciddi bir mevzi, 
kimi emekçi sorunların çözümünde iyi bir zemin; 
fakat bu zeminin kalıcı başanlara gitmesi, zaferle 
taçlandırılması, bu zeminde sözü edilen taleplerin 
sahiplerinin de sokakta örgütlü ve eylemli olarak 
mücadele etmeleriyle gerçekleşebilir. Emek, Demok
rasi ve Özgürlük Bloku bu bilinçte hareket edecektir. 

Dicle 'nin vek i lliği iade edi lmelidir 

Hatip Dicle'nin vekilliginin düşürülmesi üzerine 
Blok vekilieri meclisi boykot etme kararı aldı. Özel 
bir durumdur bu. Emek, Demokrasi ve Özgürlük 
Bloku, karakteri geregi bugün bu tutumu almıştır. 

Anti demokratik, demokrasi karşıtı bir saldırı söz 

konusudur. Bu bir Kürt milletvekilinin kişili~inde 
somutlaşsa bile, özelde Kürt halkına, genelde Türki
ye emekçilerine dönük bir saldırıdır. Bu saldırı kon
septine dur demek, bu saldırı konseptini püskürtrnek 
adına özellikle bir boykot kararı alınmıştır. Son dere
ce demokratik bir tutumdur, bunun sonuç alaca~ını 
önümüzdeki dönemde hep beraber görece~iz. Blok, 
sokakta gücünü arttıracaktır. Ama Meclis'in adım 
atması durumunda çok kolaylıkla bir çözüme ulaşı
labilir. Hatip Dicle cezaevinde olmasına ve diger zor
luklara ragmen Diyarbakır'da en yüksek oyu alarak 
seçilmiş milletvekilidir. Ancak onun yarısı kadar bile 
oy alamamış, seçilme durumundan uzak biri AKP 
milletvekili olarak mazbatasını almıştır. Bu durum 
AKP'nin siyasi karakteri bir yana, ahlaki durumunu 
da görünür kılmıştır. AKP artık tüm olumsuzlukla
rın siyasi sorumlusudur. Olumsuzlukların sorumlu
su olarak bunları olumlu bir duruma çevirmek için 
ciddi bir rol üstlenebilir. Üstlenmeyecekse, kendin
den önce yaşayan hükümetlerin akıbetini yaşaya

caktır. E~er Kürt sorunun çözümünde, kendisine 
uzun süredir uzatılan barış elini tutmaısa tarihin 
karalık sayfalarında yerini alacaktır. Bu süreçte yargı 
kararlarının arkasına sı~ınarak kendini kurtaramaz 
AKP. Adım atarak, giderek yangın yerine dönen bu 
cografyayı halkların istedigi bir düzleme çekmede 
bir katkıda bulunabilir. Halkımızı n askeri ve siyasi 
soykırım olarak tarif ettigi operasyonlar bir an önce 
durdurulmalıdır. Diyarbakır halkının yaklaşık 80 bin 
oy vererek "benim parlamentodaki temsilcimdir" 
dedigi Mehmet Hatip Dicle'nin milletvekilli~i bir an 
önce iade edilmeli ve çok ahlaksızca davranan AKP'li
nin de milletvekilligi bir an önce düşürülmelidir. 
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DEMOKRATiK KRiTERLER iÇiN 
KAVGA VE DiRENiŞ SÜRER 

ALTAN TAN - DİYARBAKIR BAGIMS IZ MiLLETVEKiLi 

Türkiye'nin sadece Kürt sorunu de~il. kronikleş
miş birçok sorunu var. Ancak Kürt sorunu şu anda 
en can alıcı ve can yakıcı sorun. Tahribatı çok fazla, 
toplumsal dinamikleri çok fazla ve tabiri caizse sinir 
uçları açıkta. Ümit edilen o ki, bu Meclis Türkiye'yi 
bir demokratik cumhuriyete çevirecek adımlan atar, 
yeni bir anayasa yapar. E~er bunu yaparsa Türkiye 
rahatlar. Şimdi soru şu: Bunu yapabilecek mi yapa
mayacak mı? 

Bizim talebimiz, köklü reformlarla Türkiye'nin 
demokratik bir cumhuriyet haline gelmesi ve Kürt 
sorununda demokratik bir çözümün sa~lanmasıdır. 
İnşallah böyle olur. Böyle olmazsa ne olur? Olaca~ı 
şudur; bu direniş, kavga devam eder. 

Öncelikle demokratik bir anayasanın standartını 
koymamız lazım. 'Birincı~ ikinci, üçüncü maddeleri 
değiştirilemez, Kürtçe anadilde eğitim olmaz, cem 
evleri açrlamaz, demokratik özerklik, eyalet, otono
mi olmaz, türban!t biri kamusal alanda çalışamaz, 
seçim barajı kafdmlamaz' denilirse, bu anayasa 
neye yarar? E~er yeni anayasa bütün bu sorunları 
çözmezse, sınırlar koyarsa hiçbir sorunu çözemez. 
Dolayısıyla, dünyadaki demokratik kriteriere uygun 
bir anayasa yapılmalıdır. 
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Blok bir hukuk ittifakıdır 
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, ideolojik 

bir ittifak de~i l. Çünkü bizim içimizde İslamcılar var, 
Marksistler var, liberaller var. Peki biz ne üzerine itti
fak ettik? Bu bir hukuk ittifakıdır. Herkese demokrasi, 
herkese hakkının verilmesi üzerine bir araya geldik. 
Şimdi blo~umuzun fıkren yapacaklarını, deklarasyo
nunu ve kapsayacaklarını daha da genişletmesi lazım. 

Kadrolarını da zenginleştirmesi lazım. Bu noktada biz 
Türkiye'nin gerçek ana muhalefet partisi olma iddi
asındayız . CHP, MHP rej ime, Kemalizme, statükaya 
muhalif olan partiler de~il. Sistem partisidir onlar. 
Biz işçileri n, emekçilerin, dindar Müslümanların, 
Alevilerin, gayri Müslimlerin, hak ve hukuk talebinde 
bulunan tüm insanların temsilcisiyiz. Bu dönem için 
gerçek ana muhalefet partisiyiz, önümüzdeki döne
min iktidar partisiyiz inşallah. 

Hükümet, Dicle olayını çözmelidir 
Boykot kararımız çok net. Başından beri şunu 

söylüyoruz: Biz Ankara'ya yeni bir anayasa, yeni bir 
Türkiye için gidiyoruz. Kürt sorunu başta olmak 
üzere, Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye gidi
yoruz. Önümüze engel çıkartmayın, yardımcı olun 
diyoruz. 

Ama Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun 
oluşmasından itibaren sürekli engellemeler, YSK 
vetoları, tutuklamalar, en sonunda da Hatip Dicle 
olayı yaşandı. Cezaevinde tutuklu bulunan arkadaşla
nmız da bı rakı lmadı. Şimdi sürekli engelleneceksek, 
önümüze mayın lar çıkartı lacaksa, çözüm havası hep 
sabote edilecekse bizim Ankara'da bu lunmamızın 

da bir anlamı kalmıyor. Onun için şunu söylüyoruz: 
Başbakan, Cumhurbaşkanı çıksınlar çözümden yana 
olduklarını dekiare etsinler, açık ve net bir şekilde 
irade beyanında bulunsunlar, ondan sonra da bu 
yanlışlıkları düzeltmeye başlasın lar. Bunun için de, 
AKP bugün hırsızlık yoluyla gasp etti~i bir milletve
killi~ini iade etsin öncelikle. Başbakan nasıl 2002'de 
kendi sorununu çözdüyse, Hatip Dicle olayını da 
çözsün. Bir irade koysun ortaya. E~er bir irade gös
termeyecekse, devamlı bir kandırmaca, oyalamaca 
alacaksa, bu oyunu oynamanın bir faydası yok. Hal
kın iradesinin tecelli etmedi~i bir Meclis geçerl ili~ini 
yitirir. O meclis Saddam Hüseyin' in, Hafız Esad'ın 
meclisine döner. 
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SEÇiMLER, BLOK VE 'BAŞARI' 
TARTlŞMALARI ... 

GAYE YILMAZ 

Geride bıraktıgımız seçim sürecine dair pek çok 
şey yazılıp çizildi, daha uzun zaman da konuşula
cak gibi görünüyor. Tartışma ve degerlendirme toz 
bulutu içerisinde en fazla üzerinde durulan konu 
'seçimin maglupları ve galipleri'. Neredeyse hiç degi
nilmeyen boyut ise öncesiyle ve sonrasıyla bir bütün 
olarak seçim olgusunun kendi içinde barındırdıgı 
eşitsizlikler, adaletsizlikler, açık ve örtülü tuzaklar, 
sonu gelmeyen çelme takma, tökezletme taktikleri. 
Tabii MHP söz konusu oldugunda akıllara ilk gelen 
'kaset sorunu'nu bu tespitimizin istisnası olarak 
görmemiz gerekiyor. Ancak MHP'de yaşananların 
gündeme tek başına damgasını vurması da bir başka 
tuzagın zeminini hazırlamış oluyor. Toplumsal algı
nın, bu büyük balonun seçimin yegane kara lekesi 
olduguna ikna edilmesi de görece kolayiaşmış oluyor. 
Öyle ki, kaset skandalının ortaya çıkması toplumun 
geniş kesimlerinin 'evet izleme, gözetierne çok yanlış 
ama bak hiçbir şey gizli kalmıyor, her şeyi bütün 
açıklığıyla öğrenebiliyoruz' rahatlıgı içinde olması 
ve bu olayın dışında kalan ama çok daha önemli ve 
bir o kadar da vahim olan meselelere duyarsız kal
ması saglanabiliyor. 

Bu yazının temel sorunsalı da, görünmeyenin 
görünür kılınması, ilkokulda ögrendigimiz elma 
ile armutun karşılaştırılmasının ne denli yanlış ve 
yanıltıcı olacagı bilgisinin seçim sürecine uygulan
ması ve Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blogu'nun 
dayanışma ve bagımsız örgütlenme ile adım adım 
örülen sürecinin degerlendirilmesidir. 

Elma ile armut meselesi. .. 
Öncelikle 'elma ile armutun karşılaştırılması' 

benzetmesiyle neyi kast ettigimi belirteyim: Seçim 
sonuçları degerlendirmelerinin neredeyse istisna 
kabul etmeyen ortak noktası bu seçimin iki gali
binin oldugu; bunlardan birinin iktidar partisi 
AKP, digerinin ise Kürt halkının partisi BDP ya da 
namı-diger 'Bagımsızlar' oldugudur. Bu iki özne
nin neden karşılaştırılamayacagı bana göre açıktır. 
Buradan hemen seçim öncesi döneme gidelim. 
AKP, iki dönemdir iktidar olmanın sagladıgı bütün 
ayrıcatıklarla donanmış; toplumun alt gelir grup
larına yaptıg ı maddi ve ayni yardımlar için, tabir 
yerindeyse, 'kesenin agzını açmış', devletin kolluk 
güçlerini başta Kürt ve sosyalist aydınlar olmak 
üzere bütün muhalif kesimlerin üzerine salmış ve 

ana akım medya-basın organlarının büyük bölü
münü ele geçirmiş bir durumda seçimlere girdi. 
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blogu'na gelince, 
seçime giren başka hiçbir partinin karşılaşmadı
gı saldırılar, yasaklamalar, tehditler, baskılar ve 
engellemeler seçimden aylar öncesinden itibaren 
Kürt ve sosyalist adayları beklemekteydi. Blogun 
mitingleri çogu yerde polis baskınlarıyla dagıtılıyor 
ya da engelleniyor, Bloga oy vermek isteyen kitleler 
yıldırılınaya çalışılıyordu . Tek başına bu durumu 
bile diger partilere uyguladıgımızda potansiyel 
oyların ne kadar azalacagını öngörmek zor degildir. 
Çünkü böylesi görüntüler 'sıradan' halkın nezdinde 
bir tür illegalite, yasa dışılık, içinde yer alınmaması 
gereken örgütlenmelerdir. Başka bir deyişle, aynısı 
AKP, CHP veya MHP'ye mitingleri birkaç yerde cop, 
biber gazı, tazyikli su kullanarak dagıtılarak yapılsa 
ve sonrasında bu partilere olan toplumsal ilginin 
bu durumdan nasıl etkilendigine bakılsa sonuçlar 
bugünkünden çok farklı olacaktır. 
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Kapitalizmin lütfettigi 'eşitlik'! 
Seçim sürecinde maddi olanaklarını seferber 

etme konusunda da Blo~un durumu digerlerinden 
çok farklıydı. Birincisi, Blogun arkasındaki parti 
BDP'nin -seçime katılan diger partilerden farklı 
olarak- devletten aldıgı ödenek digerleriyle muka
yese edilemeyecek kadar sınırlıydı. İkinci olarak, 
BDP dışındaki bütün partilerin arkalarında güçlü 
sermaye temsiliyeti bulundugu, bu nedenle de 
gelirlerinin asla yalnızca devlet destegi ve üyelik 
aidatıyla sınırlı olmadıgı gerçegi de göz ardı edil
memelidir. Buna karşın seçime hazırlık süreçleri, 
bildiri, broşür ve pankartların hazırlanmasından 
iller arasında mekik dokunmasını gerektiren pro
paganda mitingleri için yapılmak zorunda olunan 
ulaşım harcamalarına ve gösterilen her aday için 
seçim kuruluna yatırılan 'adaylık harcı'na varana 
kadar sayısız ödemenin yapıldıgı süreçlerdir. Kürt 
mücadelesinin öncüleri ve sosyalist aydınların 
bütün bu parasal tuzakları aşıp, 36 milletvekili 
çıkarma başarısını göstermesi bu baglarnda yapıla
gelen bütün karşılaştırmaları reddeden bir durum
dur. Çünkü gerek Kürt halkı gerekse sosyalistler 
bu ülkenin tabir yerindeyse 'zencileri'dir. Çünkü 
hem Kürt halkı hem de sosyalistlerin çok büyük 
bir ço~unlu~u ya en güvencesiz koşullarda çalış
tırılan; ya da işsiz ve yoksullardan oluşmaktadır. 
Arkalarında şirketler yoktur. Devletin olanaklarını 
kullanmaları da mümkün degildir. Dolayısıyla 
Blogun gücü, para ya da fiziksel güçten degil, Blo~u 
oluşturanların birliginden, dayanışmayı ete kemi
ge büründürmelerinden, Blogun en büyük bileşeni 
BDP'nin kitlesel ve mücadele gelenegine sahip bir 
parti olmasından ve bileşenlerin bilinçsel örgütlü
lüklerinden gelmektedir. Blogun diger düzen parti
leriyle mukayese edilmesi, yarıştınlması bu bakım
dan da mümkün degildir. Başka bir deyişle, başarı 
ve başarısızilgın ölçümü ancak koşullar tamamen 
eşit oldugunda anlamlıdır. Kapitalist toplum gibi 
eşitsizlikler, ayrımcılık ve ayrıcalıklar üzerinde 
temellenen toplumlarda ise böyle bir eşitlik hiçbir 
koşulda mümkün degildir. 

Elma ile armut karşılaştırmasının neden yapı
lamayacagını gösterdikten sonra Blo!tun bugüne 
gelirkenki yürüyüşü ve bundan sonraki sürecine 
dair düşüncelerimi de paylaşmak isterim. Evet, 
Blogun 36 milletvekili ile Meclis'e girmiş olması 
önemli ve bir o kadar da degerli bir kazanımdır. 
Benim düşüneerne göre bu kazanımı tepe nok
tasındaki karar alıcıların iradesi ile açıklamak 
pek dogru olmayacaktır. Böyle bir düşünce -her 
şeyden önce- seçim öncesinde, özellikle son bir 
yıldır Diyarbakır'da yapılan ve kadın sorunundan, 
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çevre-ekoloji, emek sorunlarına ve nasıl bir anaya
sa sorusuna kadar toplumun ezilen kesimlerinin 
bütününü içine alan çalıştaylara haksızlık etmek 
olur. Bunlar, Türkiye'nin sosyalist aydınlarının da 
katıldıgı , ortak çözümlerin arandıgı , sonuçların 
geniş bir biçimde paylaşıldı~ı çalışmalardır. Öyle ki 
seçim öncesinde hiçbir düzen partisinde toplumun 
bütün ezilenlerini kucaklayan böylesi çalışmaların 
yapılmadıgını söylemek mümkündür. Bu çalışma
lar Blok ile düzen partileri arasındaki mesafenin 
daha da büyümesine yol açmış ve en önemlisi 
seçim sürecindeki tepkilere ve toplumsal olaylara 
da yansımıştır. Örnegin Hopa'da yaşananlar son
rasında "terör ve haklar"a odaklı, ne şiş yansın ne 
kebap tarzındaki söylemiyle ikircikli bir tavır ser
gileyen CHP'ye karşı, Blo~un gösterdigi tavır son 
derece nettir: "Hepimiz eşkiyaytz" ... 

Sınıf temelli analiz , ama nasıl? 
Ancak Blok bileşenlerini bekleyen çok daha 

zorlu bir süreç vardır ki o da seçim sürecinde başa
rıyla işletilen demokrasi, dayanışma, birlik içinde 
davranma ve örgütlü tavır gösterme gibi 'Birlik' 
olmanın olmazsa olmazlarının devam ettirilmesi
dir. Bu süreç, aynı zamanda, Kürt mücadelesi ile 
sosyalistleri yeniden buluşturan ve daha önemlisi 
barıştıran bir rol oynayabilir. Her iki tarafın da 
önyargılarından kurtulmak zorunda oldugu açık
tır. Önyargılarımızdan kurtulmak, yalnızca Kürt 
hareketinin sınıf kavramını analizlerine yeniden 
dahil edecek olması açısından de~il; yanı sıra 
sosyalistlerin de do~a, toplumsal cinsiyet ve en 
önemlisi etnik temelli mücadeleleri emek mücade
lesi ile ilişkilendirecek bir çizgide ortaklaşmasının 
zeminini hazırlaması açısından da son derece 
önemlidir. Gerçekten de toplumsal olayları tarihsel 
ve diyalektik bir kavrayışla ele almanın öncelikli 
koşulu, içsel ilişkilerin görünür kılınmasından 

geçer. Dolayısıyla, erkek egemen toplum ile sınıflı 
toplumlar arasındaki yapısal bagın; ırkçılık ve 
etnik kökenli ayrımcılıkla sınıflı toplumlar ara
sındaki ilişkiye de uygulanması gerekir. Başka 

bir deyişle, toplumdaki farklı var olma hallerini 
görmezden gelen bir sınıf temelli analiz daha baş
tan kusurlu ve eksik, sonuçları itibarıyla da hatalı 
olacaktır. Benzeri, sınıfların gerçekligini yok sayan 
toplumsal çözümlemeler için de geçerlidir. 

Bu baglarnda Emek Demokrasi ve Özgürlük 
Blogu'nun gerek BDP gerekse BDP dışındaki sosya
list bileşenlerini son derece zorlu süreçlerin bekle
digi gün gibi ortadadır. Blok, ezilen kitleleri ayrım 
gözetmeksizin kucakladıkça güçlenecek, güçlendik
çe kitleselleşecektir. 
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YENi BiR YAPlLANDlRMA ZORUNLUDUR 

Seçim sonuçları aslında parlamentodaki partile
rin uzlaşmasını zorunlu kılan sonuçlar. AKP yüzde 
SO oy aldı ama anayasayı tek başına de~iştiremeye
cek. Ba~ımsız adaylar da önemli bir başarı sagladılar, 
önemli bir güç kazandılar. Seçmen farklı partile
re oy vermekle birlikte, sorunlarm parlamentoda 
çözülmesi yönünde güçlü bir irade ortaya koydu. 
Bu, Kürt meselesinde de kendini gösteriyor. MHP'yi 
dışında tutarsak, bütün partiler seçim dönemi yeni 
bir anayasa yapılacagını ve bununla birlikte Kürt 
sorununun çözülece~ini ortaya koydu. Yani yeni bir 
anayasa ile Kürt sorunu biribirinden farklı sorunlar 
degil. Aynı sorunun içinde farklı iki unsur olarak 
de~erlendirmek gerekiyor. Burada temel sorun, bu 
partilerin üzerinde uzlaşabilecekleri temel noktalar 
ve temel çatışma noktaları nelerdir? 

Korkmadan tartış ab i lme liyiz 

Vatandaşlık tanımı konusunda AKP, CHP ve BDP 
yakın söylemler ifade ediyorlar. Ancak yerel yöne
timlerin nasıl yapılandırılaca~ı asıl tartışma ve çatış
ma konusudur. AKP ve CHP, merkezin yetkilerinin 
önemli bir kısmını yerele devrini ön görürken, BDP, 
idari ve mali özerkli~e baglı olarak bir de siyasi özerk
lik istiyor. Ben bu dönemde parlamentoda bu noktada 
çok yo~un tartışılacagını düşünüyorum. Bir umudum 
şu, hiçbir parti yeni bir anayasa yapımı konusunda 
geri adım atacak noktada degil. Dolayısıyla yeni bir 
anayasa yapım sürecine girecegiz. Ama bunun yapılıp 
yapılamayacagını sürecin kendisi belirleyecek. 

Yerel yönetimlerin modeli tartışılmalıdır. Türki
ye'nin artık merkezin gücünün çok fazla arttırı ldıgı, 

yerelin gücünün zayıfladıgı bir sistemle yönetilmesi 
mümkün degil. Yeni bir yapılandırmaya gidecegiz. 
Bu yapı landırmada temel kural şu olacak: Yerelin 
yetkileri arttırılacak, yerel yönetim asıl haline gele
cek, merkezin yetkileri azaltılacak Ancak bu kurala 
hangi yönetim modelinin uygulanaca~ı da siyasi tar
tışmalar sonucunda çıkacaktır. Bu özerklik olabilir, 
güçlendirilmiş bir ademi merkeziyetçilik, federasyon 
olabi li r. Bunların hepsini açık bir yüreklilikle tartış
mamız gerekiyor. Hiçbir devlet modeli bir kutsiyetlik 
taşımıyor, korkmadan tartışmalıyız. 

Bir başka şey bu seçim sürecinde BDP ile PKK 
arasındaki mesafenin de son derece azaltıldı~ını gör
dük. Bir başka ifadeyle, PKK, BDP üzerinden siyasal 
alana aktarıldı. Ben bunun da olumlu bir gelişme 
oldu~unu düşünüyorum. Bu, hem BDP'deki hem de 
PKK'deki siyasallaşma iradesini göstermesi açısın

dan son derece önemlidir ... 

Parti deü il 'platform' daha uyg un 

BDP'nin destekledigi bagımsız adaylar parla
mentoda önemli bir güce sahip oldular. Dolayısıyla 

BDP'nin siyasi arenadaki gücü önümüzdeki 4 yılda 
geçmiş yıllara göre daha fazla olacak. Artık böl
geye sıkışmış bir parti degil. Adana'da, Mersin'de, 
İstanbul 'da milletvekilleri olan bir parti. Dolayısıyla 
uzlaşmacı ve barışçıl bir dili kullanmayı çok öncelikli 
bir sorun olarak görmeli. Çünkü bu hem BDP'nin 
kendi tabanını genişletecektir, hem de Türkiye'de 
demokratik adımların atılmasına fırsat saglayacaktır. 
Bölge'nin sonuçlarını analiz ettigimizde, iki partinin 
oldu~unu görüyoruz. BDP ve AKP. Dolayısıyla bölge
de iki siyasi merkez var. Eger bir çözüm çıkacaksa, 

bu iki siyasi merkezin birbirleriyle ilişkileri son dere
ce önemli. Bugüne kadar AKP BDP'yi, BDP AKP'yi 
bir siyasi rakip olarak de~il siyasi düşman olarak 
gördüler ve bunun üzerinden politika yürüttüler. 
Bu noktadan sonra bu iki siyasi yapının arasındaki 
ilişkinin bir çatışma ilişkisinden ziyade bir iş birli~i 
ilişkisine dönmesi, bence sorunların çözümü konu
sunda önemli bir unsur olacaktır. 

BDP'nin muhafazakar kesimlerle, ulusal birligi 
yaratmaya dönük Kürt gruplarıyla ve çeşitli sol 
kesimlerle girdigi ilişki tabanda karşılık buldu ve 
iddialı oldu~u tüm milletvekilierini kazandı. Bundan 
sonra bu ittifakın bir çatı partisine dönüşmesine iliş-
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kin görüşler var. Ben çatı partisinin çok kolay oluşa
ca~ını düşünmüyorum. Açıkçası bunu çok gerekli de 
görmüyorum. Çünkü parti olmak bir siyasi görüşü 
savunmak demektir. Bir siyasi görüşün kararlılıkla 
savunulabilmesi için o parti içindeki tüm kişilerin 
bir birine yakın görüşleri ifade etmesi gerekir. Şu 
anki organizasyonda böyle bir durum yok. Son dere
ce farklı fikirleri savunan kişiler organizasyonun 
içinde yer alıyor. Ben bir çatı partisinden ziyade bir 
platform olarak bunun devam etmesinin daha do~ru 
oldu~unu düşünüyorum. 

2 o 

Hukuken yanlı, siyaseten yanlış bir karar 
Hatip Dicle'nin milletvekilli~inin düşürülmesi 

hukuken yanlı bir karardır. Biri mazbatasını aldık
tan sonra onun vekilli~ini düşürebilecek tek organ 
Meclis'tir. 1988 yılında YSK'nın Fehim Işıklar için 
verdi~i örnek bir karar vardır. YSK o dönem, 'karan 
meclis verebilir, benim yetkim yok' demişti. Siyase
ten ise tartışılamayacak kadar yanlış bir karardır. 80 
bin oy geçersiz sayılmaktadır. Bu durum, parlamen
toya olan güveni ortadan kaldım. Demokrasinin ve 
meclisin gücünü azaltır. 

1 1 

MÜSAANTER 
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KÜRTLER TÜRKLERi DE 
DEMOKRASiYE ZORLUYOR 

AHMET YAŞAROGLU 

12 Haziran seçimlerinin en belirgin sonucu, Kürt 
sorununun çözülmesi gereken güncel bir sorun ola
rak, ülkenin politik yaşamının önüne tüm gerçekli~i 
ile gelmiş olmasıdır. Bunu saglayan ise Kürt halkının 
mücadelesi ve bu mücadelenin örgütlü gücüdür. 
Devrim nasıl ki örgütlü kitlelerin eseri ise, ulusal 
ve demokratik hareketteki her ilerleme de örgütlü 
kitlelerin eseri oldu. Bu hareketin baş kahrama
m ise hiç kuşkusuz örgütlü Kürt halk kitleleridir. 
Ulusal uyanış içine giren Kürtler, gerilla müca
delesini dünyada eşine az rastlanan bir yetenek
le kullandılar. Bu dönemin tipik özelli~i, gerilla 
mücadelesinin asıl, kitle deste~inin ve mücadele
sinin onun "lojistik gücü" olması idi. Daha sonra 
gerilla mücadelesi ile kitle mücadelesinin karışı

mı olan bir süreç başladı. Bugün ise açıkça görü
len şudur: Kitle mücadelesinin kesinlikle belirleyici 
oldu~u bir döneme girilmiştir. Gerilla mücadelesi, 
kitle mücadelesinin çıkarlarına b~lı hale gelmiştir. 

Kürt halk hareketinin mücadele biçimleri açısından 
kısaca bunlar söylenebilecekken, hareketin içeri~i de 
ciddi bir gelişme gösterdi. Bu belki de kaçınılmazdı. 
Çünkü bugün Kürtler Ortado~u'da, ulusal uyanışla
rını genel bir demokratik bilince ve uyanışa dogru 
geliştirebilen en ileri hareketi temsil ediyorlar. Biraz 
açmaya çalışırsak bu şu anlama geliyor: Kürtler sade
ce kendi ulusal kurtuluşları ile yetinmeyen, bunu 
Türk halkı ile birlikte yeni ve demokratik bir ülke 
kurmaya do~ru geliştirme potansiyeli gösteren bir 
mücadeleye dogru yönelmiş durumdalar. Yani ülke
deki demokrasi mücadelesinin de en dinamik, kit
lesel ve örgütlü gücü durumundalar. Kendilerini 
dar bir ulusalcılıgın sınırlarına hapsetmiyorlar. 
Bu gelişme, ülkedeki halk hareketini temelden etkile
yebilecek, onun kapsayıcılıgını ve gücünü büyük oran
da geliştirebilecek bir gelişmedir. Açıkçası Kürtler, 
Türkleri de demokrasi mücadelesine katılma ve birlik
te yeni bir demokratik ülke kurmaya zorlamaktadırlar. 

Bu durum, ulusal hareketler söz konusu oldugunda, 
pek rastlanan bir durum degildir. Genelde beklenen 
ve olan, gelişmiş, ulusal baskı uygulayan ulusun, 
işçi ve demokratik hareketinin, ezilen ulusu veya 
ulusları sarsması, uyandırması, onlar için demokrasi 
ve eşitlik istemesi, ulusal baskının son bulmasını 

saglamaya çalışması, ulusal uyanışı teşvik etmesidir. 

Marks ve irianda örneğinden bugüne ... 

Marx, İrlanda'nın ulusal baskıdan kurtuluşunun 
İngiliz işçilerinin mücadelesi ile gerçekleşebilece~ini 
öngörmüştü. Ancak, sömürgeciligin yarattı~ı olanak
larla da baglantılı olarak, İngiliz işçilerinin farklı bir 
yol tutması, Marx'ın düşüncesinde şöyle bir degişi
me yol açmıştı: Öncelikle İrlanda'nın özgürlügü ve 
İngiliz işçilerinin kurtuluşunda da bu özgürlü~ün 
tayin edici rol oynayacak olması. .. Tarihsel gelişme
ler bütünüyle farklı bir seyir izledi. 

Sorunu Kürtlerin mücadelesi açısından ele alacak 
olursak; buradaki gelişme bütünüyle farklı ve bir ulu
sal hareket, ezen ulusun işçi ve emekçilerini, onun 
uyanmış kesimlerini birlikte mücadeleye ve tüm 
ülkeyi demokratikleştirmeye omuz vermeye zorluyor! 
Seçimler öncesinde kurulan Emek, Demokrasi ve 
Özgürlük Bloku'nun yaşadıgı pratigin kanıtladıgı 
temel bir gerçek varsa, o da yukarıda bahsedilen 
gerçekliktir. Başta Kürtlerin örgütlü güçleri olmak 
üzere, ülkenin demokratikleşmesi ve özgürleşmesi 
konusunda sorumluluk duyan tom parti, akım ve 
kişilerin bu gerçe~i özümsemeleri, ortak mücade
lenin ortaya çıkardıgı olanakları geliştirmeye ve 
güçlendirmeye yönelmeleri gerekmektedir. Şimdi 
Kürtler ve Türklerin uyanmış kesimleri, emek, 
demokrasi ve özgürlük için daha sıkı ve kenetlen
miş geniş bir birlik ve onun çevresinde örülmüş bir 
mücadele talep ediyorlar. 
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BLOK, TÜRKiYE'Yi BiRLiKTE KURALIM 
MESAJlDlR 

FAiK BULUT 

2011 seçimleri nicelik ve nitelik açısından çok sevi
yesizdi. Türkiye genelinde program, plan-proje açıkla
ması yokken demagoji, polemikler, küfürler, itharnlar 
ve suçlamalar, siyaseti şahsileştirme vardı. Seviye 
düşüktü. Tamamen bir mahalle kavgası. Daha seçim 
startı verilmeden herkesin kampı ve oy oranı belliydi. 
CHP oy toplarken, işte AKP'den yüzde 5 seçmeni 
kaydıracak, alacak diye bir şey yoktu mesela. AKP 
de böyle bir strateji üzerinden gitmedi. Bir noktaya 
dikkat çekti. MHP'yi aşagılara çekmek, bölmek, par
çalamak. Bunda cemaatlerin, Fethullahçıların rolü de 
oldu. Kürt seçmenin Blok'a oy vermemesi yönünden 
adeta bir cihat başlattı adeta. Din merkezli seçim ama 
bu din merkezlilige de karalamalar eşlik etti. Esasen 
Türkiye'deki islamcı kesimin öteden beri kendi rakip
lerini, düşmanlarını derdest etmek, tasfiye etmek, 
hatta bazen imha etmek amacıyla -Sivas olayı, Kah
ramanmaraş olayı- camiye, dine saldırdılar, Cuma 
narnazına saldırdılar, Kürtçe ezan okudular vb. dini 
referansları kullanarak taban oluşturmaya çalıştı. 

Çok kaba bir biçimde dincilik yaparak, din in demago
jisini yapmak ve Kürtleri bu eksen üzerinden gerilet
mek üzerinden bir seçim stratejisi uyguladı AKP. 

CHP'nin "her at1eye 600 TL vereceğim" (aslında sos
yal devletin yapması gereken bir şeyi) vaadini bir tarafa 
bırakırsak, Kürtlere yönelik Avrupa yerel yönetim şartı, 

özerlik gibi konularda altı doldurulmamış şeylerdi. 

CHP'nin sosyal devlete dönüşü öngören açıklamaları, 

AKP'nin kendi adına verdigini normalde sosyal devletin 
verdigi şeye dönüştürmekti. CHP, ekonomik bakımdan 
sosyal adaletçi gibi görünse de öyle olmadıgıru biliyo
ruz. Mesela Mısır'a giden sermayedalarzmlZl Güney
doğu'ya getirelim yatmm yapsınlar, burada istihdam 
yarataltm, vb. gibi ... Bu ne demektir biliyor musunuz? 
Mısır'da sigortasız çalıştırılan katmerli bir sömürü sis
temini Kürtlerin yaşadıgı bölgede devam etti reJim. İşte 
sosyal devlet anlayışları bu! 

AKP, vesayet sistemine dogru giderken tek parti, 
bütün kurumları kendine baglamış merkezi bir 
hükümet, deyim yerindeyse padişahlık sistemine 
benzeyen ama ad ı sözde ileri demokrasi olan bir 
sistem yaratıyor. TÜSİAD sermayesi yerine MÜSİAD'ı 
kendi sermayesini- ikame etmeye çalışıyor. Bütün 
bu dönüşüm buna hizmet ediyor. AKP tüm Türki
ye'ye hakim olmak, yasamayı, yürütmenin tekelini 
elinde tutmak, CHP ise giremedigi bölgelerle tanış
mak ve taş döşemek istiyor. 
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Seçimler ve Kürtler 

BDP agırlıklı Emek, Demokrasi ve Özgürlük 
Bloku'nun başından beri yapmaya çalıştıgı iki yönlü 
bir şeydi: Birincisi, kimli~in daha çok vurgulanması. 

Türkiye'de Kürtler genel olarak kimliklerini daha çok 
ön plana çıkarırken çok önemli adımlar almışlardır. 

Deyim yerindeyse büyük sıçrama yapmışlardır. İkin
cisi ise, hayır bu yetmez, Türkiye projesi de gerekir. 
Bu aynı zamanda demokratik özerklik projesinin 
Kürtlere özgü olmadıgını Türkiye'yi de kapsaması 
gerektigini belirten bir durumdur. Son anda ger
çekleşmesine ragmen Blok açısından ciddi başarılar, 

ciddi adımlar atı ldı. Bu, işin olumlu yanıydı. Özgür
lük Bloku projesi, başından sonuna kadar tek tek 
halka anlatıldı. Özerklik - demokratik özerklik- aynı 
zamanda Türkiyeli olma, içerisinde emekçisi olan, 
ezileni olan, Kürdü olan muhalifler diyebilecegimiz 
bir projeydi . Başından sonuna kadar anlatıldı. Fakat 
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basında, medyada bunlar çok fazla ön plana çıka
rılmadı, bilinçli olarak. Bütün medyadaki haberler 
MHP, CHP ve AKP çevresinde şekillendi. 

Bu seçim süreci Kürtler açısından çok engelliydi, 
mayınlıydı, riskliydi. Fakat Blok zekice taktiklerle 
bunları aşmasını bildi. Halk yeni bir projeye oy verdi 
denilebilir. 

Bu seçim sonuçları demokratik özerkli~in oylan
ması şeklinde ifade edilse de bence olay daha geniş 
kapsamlı. Olay şu: Türkiye'de Kürtler, kendi gelecek
lerini üzerlerine alabileceklerini, kendi kendilerini 
yönetebilecek bir rnekanizmaya sahip olacaklarının 
cevabını vermişlerdir. Bence tüm Türkiye'nin gele
ceginin projesidir. Gelece~in projesi ne demektir? 
İnsanların kardeşçe bir arada özgünlüklerini koru
yarak, çok kültürlü, çok kimlikli bir temelde yeni bir 
Türkiye'nin, gelecegin Türkiyesinin fotografı çıktı 
ortaya. Bu, anlayana çok şeyler ifade ediyor. 

Öte yandan Kürtler siyasi projelerini halka sun
dular. Halk bu projeyi kabul etti. Bu anlamda bakar
sanız, Blok'a oy verenler sadece Blok'un kendisine 
degil, bileşenlerine de oy vermiş oluyor. Deyim yerin
deyse, Blok'un temsil ettigi bir siyasete oy vermiş 
oluyor. Temsil ettigi zihniyetin ve siyasetin ön gör
dügü çözümlere de oy veriyor. Bu öngörülen çözüm
lerin içinde, Öcalan'ın çözüm programı, KCK'nın 
çözüm programı, BDP'nin çözüm programı, Emek 
Partisi'nin çözüm programı vardır. Tek tek degilse 
bile, temsili düzeyde sosyalistlerin çözüm programı 
vardır. Bu çözüm programlannın sentezine oy veril
miştir. 

Blok'a oy verenler, Kürtlere, ne hakkınız varsa 
sonuna kadar almakta hakiısınız dedi. Öte yandan 
gelecegin alternatif bir oda~ısınız dedi. Alevinin, 
Kürdün, işçinin hakkını ancak siz koruyabilir, savu
nabilirsiniz dedi. Siz esas muhalefetsiniz ve çekim 
odagısınız, gelecekte -yüzdesi çok önemli degil 
- giderek emekçinin, sendikalının, sendikasızın, 

... -
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köylünün, Kürdün, Türkün hakkını savunucuksınız 
dedi. Nitekim bunu ba~ımsız Turgut Öker'in adaylı
gında (İstanbul I. Bölge) gördük. Kazanamadı. Sırf 
Alevilik üzerinden, Kürtlük üzerinden olmaz. Tek 
tek - Turgut Öker adaylıgını koydugu için söylüyo
rum- meclise gitmesi bir şeyi ifade etmez. Ancak 
siz bir blok halinde omuz omuza verirseniz meclise 
gidersiniz. Alevinin hakkı, Kürdün hakkı,emekçinin 
hakkı tek tek bireylerden geçmez, tersine kolektif bir 
mantıkla ortak karar almakta geçer. Önemli mesaj
lardan biri de bu. 

Blok'un misyon ve işlevi 

Seçimde açıkladıgı plan ve programı belli oranda 
yerine getirmesi ve uygulaması, bunu aktifbir muha
lefetle yapması... Militan bir tarzda -sonuna kadar 
direnen, yaratıcı formüller bulan, meclisin aritmeti
~ini de birbirine karıştıracak, bir nevi alt üst edecek 
şekilde... Meclis'te ezberlerin bozulması, siyasetiyle, 
birikimiyle, ortak çalışmasıyla- diger partileri birbi
riyle tartıştıracak sıkıştıracak bir muhalefet... Süley
man Demirel çok güzel itiraf etmiştir. Demiştir ki, 
TİP bana Amerikan üslerinin Türkiye'deki konumu 
hakkında çok şey ö~retmiştir. Böyle bir şey yani. 
AKP'nin ben yapttm ettim dayatmacı politikalarını 
bozmak, mümkün oldugu kadar demokrasiyi ilerlet
mek, AKP karşısında bir platform oluşturmak, daha 
çok da sokagı kullanmak, mücadeleyi meclise hap
setmemek ... Tersine sokakla sürekli ba!!lantı halinde 
olan, sokagın sesini duyan tarz esastır. Mesela bir 
grev oldugunda, gidip bir ziyaret falan yapmak degil, 
sürekli onlarla birlikte olmak ... 

Sokakla desteklenmeyen, kitle eylemiyle destek
lenmeyen hiçbir parlamento çabası ya da partisel 
bir çaba sonuç vermez. Kalıcı da olmaz, etkili de 
olmaz. Sürekli halkla düşünsel, eylemsel etkileşim 
içinde, hem onların sesini taşımak, hem de onlara 
bilgi vermek ... 
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Bir perspektif olarak "çatı partisi" platformu 
öngörülüyorsa da, acele etmemek lazım. Şimdilik 
ortaklaşmalardan yana, birbirine alışma süreci şek
linde gerçekleştirilebilir. Gerçi geçmişte de yan yana 
duruşlar olmuştu, iyi, kötü imtihanlar da yaşandı. 
Ancak bu daha somut oldugu için adım adım git
mekte yarar var. Çatı partisi konusunda geçmişteki 
tartışmalar biraz daha soyut tartışmalardı. Hem 
halkın prati~ine yansımamış, hem de siyasetin üst 
düzeyine yansıtılamadı. Şimdi ufak tefek görüş ayrı

lıklarından yılınamak lazım. Çatı partisinden ziyade, 
Blok daha kapsayıcı gibi. Herkes kendi özerkli~ini 
korumakla birlikte, ortak bir çalışma yapılabilir. 

Ufak sorunlara takılınamak lazım 
Bazı çevreler sırf Kürtlüğü ön plana çıkararak, 

sadece Kürtler arası birliği savunarak, başkala

rmdan bize fayda yok türünden bir anlayışa sahip 
olabilir. Bu, şu aşamada Türkiye'deki Kürt ve Türk 
halklarının ve emekçilerinin menfaatine bir anla
yış degildir. Öte taraftan, Kürtlerden bir şey çık
maz, onlar zaten rotasını çizmişler, biz esas sınlSal 
mücadelesine bakalım türündeki sol mücadeledeki 
kapanmacı anlayışın -özünde çok sol görünmekle 
birlikte aslında bir anlamda Kemalizmin etkilerini 
de taşıyan bir anlayışın- oldugunu biliyoruz. Nite
kim Blok'a katılmayan, hatta Blok'u baştan reddeden 
bir takım oluşumların iddialı seçim propagandası 
yapmalarına ragmen eski oylarını dahi alamamaları , 
o prati~in de iyi olmadıgını, başarılı olmadıgını, bu 
fikirlerle bir yere varılamayacagını göstermesi açı
sından önemlidir. 

Blok, bir anlamda, Türkiye'yi birlikte kuralım 
mesajıdır. Türkiyeyi yeniden inşa programıdır. Şim

diye kadar sol arka planda kalarak, kendine özgüveni 
olmayan bir yapı sergilemekteydi. Solun moral bul
ması açısından, biz de gerçekten varmışız özgüve
ninin kazanılması açısından çok önemlidir. Blok'la 
birlikte Levent Tüzel, Ertu~rul Kürkçü, Sırrı Sürey
ya Önder'in yetmiş milyona hitap eden medyalarda 
bir şekilde yer almaları, seçim sonrasında gazete 
başlıkları, (başlıkları onların atması önemli) sistem 
gazetelerinin bile mecliste üç tane sosyalist milletve
kili demeleri... TiP'ten bu yana ilk defa sosyalistlerin 
oralarda bulunmaları da çok önemlidir. 

Yine, Şerafettİn Elçi'nin, Altan Tan'ın Blok'ta yer 
alması, Bayram Bozyel'in desteklemesi, Kürtlerin 
birligi yönünden, AKP'ye yem olmaması açısından 
önemli bir gelişmedir. Bileşenlerin ufak şeylere takıl
maması lazım. Hatta günlük tartışmaların uzlaşma 
yoluyla çözülmesi gerekir. Birisi mesela dindar ola
bilir, islami temelde meseleyi ele alabilir. Birisi en 
solda yer alabilir. Levent Tüzel, Ertu~rul Kürkçü, 
daha farklı tarif edebilir. Belki laik bak1ş açıları aynı 
de~ildir. Kavram olarak Cumhuriyet'e bakışlan aynı 
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olmayabilir. Bunlar ayrıntıdır. Bunlara takılmadan, 
esas projeye omuz vermeyi ana görev, başat görev 
olarak ele alalım. 

Hatip Dicle kararı ... 
Hatip Dicle kararını sistemden ba~ımsız ele 

almak yanlıştır. Son dönemlerde moda oldu. Bunu 
Ergenekon yaptı , yapmadı. Ergenekon yaptı, AKP'nin 
hiçbir suçu yok demek yanlış. Bence sistemde aktör 
olanların bu işte rolü var. AKP'nin hükümet olarak, 
rakip anlayış olarak burada çok büyük bir vebali ve 
sorumlulugu oldugunu hatta belki maddi degil ama 
manevi olarak -maddisini ispatlayamam şu anda
bu kararın alınmasında etkili oldugunu düşünüyo
rum. AKP'yi bu sorumlulukta dışta tutmak dogru 
degildir. YSK hukuken böyle bir karar alma yetkisine 
sahip degildir. YSK, alınan kararları onaylar ve tespit 
eder. Yani tespitte yükümlüdür. Türkiye'de bütün 
kararlar siyasidir. Ama bu, daha dar anlamda poli
tiktir. Dolasıyla Türkiye'de bir kişiyi ya da kurumu 
bir gecede kahraman da ilan edebilirsiniz, idam da 
edebilirsiniz. Çünkü siyasidir alınan kararlar. 

Burdan bakarsak, bu çatışma, Blok'un kaza
nımlarını budamayı, birbirine düşürmeyi, parça
lamayı , mümkün oldugu kadar zayıf ve dayanıksız 
bırakınayı ve hatta meşru zeminin dışına taşırarak 
deyim yerindeyse kriminal bir suç organizasyonuna 
dönüştürmeyi ve esas olarak da yukarıda anlattıgım 
bütün hayallerini gerçekleştirmeme yönünde yan 
işlerle oyalatmayı hedefliyor. Bunu görmekte yarar 
var. DTK boykot yönünde tavsiye kararı aldı ve Blok 
adayları da kararı açıkladı. Boykot bir tutumdur ama 
bununla birlikte kamuoyu yaratmak, demokrasi açı
sından olaya bakıp halkın, aydınların, endikalann, 
derneklerin, demokratik kitle örgütlerinin, ulusla
rarası kuruluşların destegini almak ve sokaklara da 
yansıyan etkinlik ve eylemlerde bulunmak gerekir. 
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'JI BO MIN JIYANEKE BE NIViS, WEKi 
MIROVEKi BE RIH E' 

SALİHE KEVİRBİRI 

Gava kiteba bi nave "Gardiyan" te gotin, ew te bira me. Ye k ji wan kurdan e ku sere xwe bi "Enfala Barzani yan" re eşandiye. 
Bi berhema bi na ve "Sin o bü Efendi" , jiyana pekenini ü hi evi ya kurda n, bi navginiya birayii xwe ye me zin peşkeşi de h n O 
bala kurdan kiriye. li gori bilevkirina wi, ji E§ira Abasi ya Derika Çiyaye Mazi ye O ji 'Taxa Heremiyan ' mezin bOye. Miroveki 
dilnizm, henOn ü rüken e. Em behsa niviskare kurd BObe Eser dikin . 
li mala wi ya Stockholma Swede, li ber çay , qehwe O kuliçeyen xwe§ en ku xanima wi Zuleyxane çekiribün, min pirsi, Bübe 
Eser li ser jiyana xwe, kar ü bartin niviskariye ü gelek mijaren din bi dilgermi bersivand. 
Bi heviya ku bi dile we be, kerem bikin hOn O sohbeta bi BObe Eser re ... 

Erne vegerin ser rojen karesatl yen girtfgehe. U 
beri ve em hinek behsa te ya bi edebiya/e re bikin ... 
Hevnasiya te rı edebiya/e kenge rı bi çi awayf destpe 
kir? 

Hevnasiya min a edebiyate bi xera kurxale min 
Seleh çebCı. (Qala nivf.skar Salahattfn Bulut dike
S.K) Xwişka wi jina ape min bO.. Ez li mala ape xwe 
dimam. Paşe Seleh jl hat li wir ma da ku li Merdlni 
llseye bixwine . Em di odeyeke de diman. Li wir hem 
me baş hev nas kir, hem ji mala wt ava Seleh ez fert 
xwendina pirtCık Cı romanan kirim. Seleh bi temene 
xwe ji min mezintir e. 

(Di ber xwe re dibişire) Ez evindare keçeke ereb 
bum. Lewma min zedetir romanenli ser evin Q evin
dariye dixwendin. Paşe di sala dawi ya dibistana navln 

de, min dest bi nivlsandina pekenln Cı helbesten bi 
tirkl kir. Cara yekem di sala 1970'yi de pekenineke 
min di rojnameyeke Stenbole de hate weşandin. Ne 
şaş birn nave we "Mav! Kirlangiç" bCı. Dema ku min 
dlt, nivisa min di rojnameye de çap bCıye, hema ne
mabCı ku ez bifiriyama. Xirecira min a bi edebiyate 
re, heta sala dawi ya llseye berdewam kir. Tevahiya 
xebaten min en we deme, ji seri heta bini bi tirki bCın. 

Paşe min jl weki gelek xorten kurdan dest bi siyasete 
kir. Edlwextji edebiyatere nema Q min dev je berda. 
Çi helbest, çi pekeninen min en ku bi tirkl bO.n, min 
avetin. 

Ji ber xebaten siyasi di sala 1980'1 de ez li Diyar
bekire hatim girtin Cı nezlkl 3 salan li devera bi nave 
"5 No'lu" (numareya S'an) de girti mam. Pişti ku ji 
girtigehe derketim Cı reviyam hatim Swede, min ji 
nCı ve dest avet edebiyate. Ve care min bi tene xwe 
li kurdl sor kir! Min soz da ku eze edi nema bi tirki 
binivisim. Ez li ser soza xwe mam. Heta sax birn, bi la 
nivlsandina bi tirkl li min herarn be ... 

Girtlgeh 12 edebiyat ... Rojen li Girtfgeha Diyar
bekire bandoreke çawa li hibir rı penrısa cenabe te 
kiriye? 

Hewce nake ku ez bibejim rojen girtlgehe çiqas 
zor Cı zehmet bCın. Li wir tene lerlan u işkence hebu. 
Hema bibeje, xwarin nedidan me u av ji pir kem bu. 
Tene ji bo em nemiri n av bi deve me dibu. Di rewşeke 
wiha de, mirov çawa edebiyate bine b1ra xwe? Heta di 
girtlgehe de bum, tu bandora edebiyate li ser min çe
nebu. Her weki min beri niha got, pişti ku ji girtihege 
derketim, min dest avet kaxez Cı penCıse ... 

Siheta te xweş! Gavek bere te behsa nivisa xwe ya di 
"Mavi Kirlangiçe"de kir rı kefxweşiya xwe am zirnan 
Ez hernan pirse ji bo ku rdJ bilcim Gel o te bfra te, yekem 
car gava te nivfseke xwe ya bi kurdi bi awayeke çapbUyf 
dil, hest rı ramaneke çawa xwe li te rapeça? Ew nivisa 
te li ser çi bU, kenge u li ku dere çap bU? 

TİROı' 41 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Çawa naye btra min malava! Nivtsa mina yekem, 
li ser siyasete fı bi kurdi' bfı. Di sala 1993'yan de, di ro
jnameya Azadi' hejmara 49'an de çap bOb O. Niv!s bi vi 
navi bO: "lro pewistiya me bi çi heye?'' Merema min ji 
nivi'se ew bu ku rexistinen me yekitiya xwe pek bin in 
Q bibin hezeke xurt. Serpehatiya min Cı nivlsandina 
kurdi/kurmanci bi vi awayl dest pe kir biraye Salih ... 

Niha hate bi'ra min. Beri' we, dema min di saJa 
1986'an de weki' karkerek li Federasyona Komeleyen 
Kurdistan@ li Swede kar dikir, min di kovara federas
yon@ ya bi nave "Berbang" de hin tebiniyen xwe yen li 
ser Girtlgeha Diyarbekire bi kurdlweşandibun. Bi go
tineke din, xebaten min en bi tirkl ne te de, dikarim 
bibejim ku min di sala 1986'an de dest bi nivlsandine 
kiriye ı1 he ji berdewam dikim ... 

Ez ji ve pirse zede h ez dikim, ji te ji bipirsim; N iv ts 
Cı nivfsandin ji bo te te çi wateye? Heke ji te re bibe
jin; 'nema binivtse!', we helwesta te bi çi rengi be? 

Birako, ez kare nivi'sandine li ser xwe wekl ferz 
dibinim. Ferzeke ji bo ax, war Cı insanen xwe. Ji ber 
ve yeke, ji devla ku camerek an canejinek ji min re 
bibeje; "Nema binivise", bila hema min bikuje çetir 
e. Ji bo min jiyaneke be nivis, weki miroveki be rih 
e. Ji ber ve yeke, helwesta mina li dijl gotineke wiha, 
bawer im we dijwar be. 

Em ben ser berhemen te ... Helbel hernCı berhem 
ji bo şair, nivfskar, hunermend Cı şanogeran mma za
roken wan in. li bo BCıbe Eser berhemen 'delalen ber 
di/an ' kijan in? 

Wekt cenabe te ji got her berhemek ji bo xwe
diye xwe, wekt zarokeke wl/e ye. Ji bo min jl wiha 
ye. HernCı herhemen min li ber dile min wekl hev in. 
Serhemen min zaroken min in! Ma bavek dikare ferq 
Cı meyliye bixe nav zaroken xwe? Nal Le bavek dikare 
ji yeki/e ji wan zedetir hez bike. Hezkiri O 'delale ber 
dile min' ji, berhema mina yekem 'Gardiyan' e ku li 
ser Zindana Diyarbekire ye. 

Berhemeke min a din jl şanoya mina li ser jiyana 
malbaten ku kesen wan hatine enfal kirin bixwe ye O 
nave we 'Dlroka ROreş' e. Di we berheme de berxwe
dan G serbildana maJbaten enfalkiri heye. Zor fı zeh
metiyen jinen kurden ku mer O zaroken wan ji hela 
Sedarn ve hatine enfaJkirin heye. Di we de eş Cı azaren 
ku jinan ditine Cı kişandine hen e. Ev berhem her dem 
ji bo min gelek qedirbilind in. 

BCıbe Eser di jiyana xwe ya entelektueli Cı xwen
dine de, ji kurdan Cıji biyaniyan berhemen bi çi rengi 
dixwine? Kiteba dawf ku xwendiye kijan e? 

Ev pirseke xweş e ku gelek caran pergi we tem. 
Careke biradereki hernan pirs ji min kir, zani bersiva 
min çi bO? .. 
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"Ez naxwtnim le bes dinivisim!" Bawer bike ras
tiya ve yeke heye. Em kurd geleki kem dixwinin. Ez 
bixwe behtir roman en kurdl dixwinim, çi werger çi jt 
yen din. Ez naxwazim nave pirtGka ku min her! dawt 
xwendiye bibejim. Ji ber ku ewe bibe reklama herhe
me G nivlskare we. Gava nave we bibejim, heye ku 
nivlskaren din dile xwe bigirin. Ji xwe em li ser he
manen pişte ne, zQ ji hev di.xeyidin! Le hema bibeje, 
çi herhemen kurdi derdikevin ez dixwinim. 

Bi awayeke giştf gava tu nirxandina edeb ango 
wejeya kurdi dik'i, bergeh (ı asoyeke çawa derdikeve 
peşiya te? 

Bergeheke geşbtn fı xweşbln derdikeve peşiya 

min. Edebebiyat ango wejeya kurdl iro sere me berz 
dike. Celo kemasl Cı aloZı tune ne? Helbet hene. Bi 
ya min ev kare rexnegiran e, dive ew behsa ve asoye 
bikin. 

Bi qasi min ji sohbet Cı rCıniştinen me fehm kir, 
biraye te Sino ji bo bire Cı seraya nivfsandina te der
geheke qerase ye. li kerema xwe hinek behsa wiji me 
re bike. Sino kesayetiyeke çawa ye, li ku difi, çi dike? 
Çi bCı sedem ku berhema 'Sino bCı efendi' derkeve? 

Cava min "Sino bu Efendi" weşand, gelek nas Q 
dostan edi bi vi navt gazi min dikirin. Berheme ban
doreke baş li xwendevanan kiribG. Ew berhemeke m i
zah! ango pekenini ye. 

Sino biraye min e mezin e. Wı bi tene saleke di
bistan xwendiye, je ı1 peve kar kiriye. Mirovekt tegi
hiştt O henekçt ye. Merema dile xwe bi henekan rave 
O eşkere dike. Bawer bike hema bibeje ew beşek ji 
"Melaye Meşhur" e. Min nexwest henek O gotinen wl 
badilhewa herin. Min bi saya birayen xwe yen din, go
tin Cı heneken Slno kir pirtOk O diyari wl kir. 

Ew li jiyane ye Cı heneken wl her berdewam in. 
Mainişin ango teqawit bfıye ı1 li Diyarbekire dijt. Bi 
tera xwe neviyen wl hene. Heke rojek riya xwende
vanen ve gotCıbeje bi Diyarbekire ket, bila pirsa Slno 
bikin! Bawer bike we poşman nebin ... 

Nivfskare ku Şanoya "Enfala Barzaniyan" bini
vise Cı ve gave ji hewla nivfsandina "Romana Mala 
Barzaniyan" dike, di civaleke de pergf ve goline ha
liye; "Te li ser Enfale nivfsand, le te bi qasf saleke 
malbala xwe enfal kir!" Sedem ;i, ji ber ve xebate bi 
mehan tu ji malbala xwe ya li Swede dur mayf .. . 
li kerema xwe hinek behsa wan rojan bike ... Di we 
serdeme de, çi baş çi ji xerab, bawer im kem tişt ne
haline sere te, ez ne şaş im ne wisa? 

Wey mala te ava Salihe biral Te ji bir nekir Cı ev 
pirs ji min kir. Min bi daxwaza dile xwe dest avet 
kare EnfaJe. Ji ber ku heta we deme tu kesi li ser 
ve babete nekiribO. Min xwest herim devera Enfal 
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le qewimiye O bi malbaten Enfal bOye para wan re 
bipeyivim, bibim hevkesere derd Q kulen wan O ra
gihi'nim raya giştl. Min xwest ve merema xwe bi şano 
Q roman pek blnim. 

Min jin O zaroken xwe li Swede bi tene hiştin O 
di sala 2007'an de bere xwe da Kurdistana Azad. Li 
devera Barzan O bajaroke Bile bi cih Cı war bOm. Li 
wir min dest bi xebata malbaten enfalkir1 kir. Li ser 
goren M ele Mistefa Barzani O İdrls Barzani min sond 
xwar ku heta ji min be eze bi penOsa xwe eş O azeren 
hatine sere gele me, binivtsim. 

Min roje serdana se malbaten enfalkirl dikir. Min 
ev kar bi qasi heft mehan domand. Di wan heft me
han de ez bi wan re dikeniyam, bi wan re digiriyam. 
Ez bilbOm yek ji wan. Bi vi awayl min serdana gelek 
malbatan kir. Şanoya bi nave "Dlroka Rfıreş", bi vi 
awayl ronahf dlt. Kiteb di 25 saliya Enfale ango di sala 
2008'an de hate weşandin. 

U romana li ser Enfate? 
Niha li ser romana "Barzan Digin" kar dikim ... Bi 

destUra te be, dixwazim behsa we meseleya ku te di 
pirsa xwe de an1 zirnan bikim ... 

Helbet, kerem bike! 
Rojeke ez li bajaroke Bile mevane malbateke 

bum. Gelek kesen din jl li me qesidibOn. Sere te 
neeşlnim, rihspiye male ez bi mevanan dam nasan
din Q got: "Ev mamoste BObe ye, ji bakure Kurdis
tane ye O li Swede dijl. Hatiye vir O li ser malbaten 
enfalkirl dixebite." Gava ku xwediye male wiha got, 
di navbera min Q jineke navsere ya mevan de ev go
tinen hane derbas bGn: 

- Kure min tu zewici gelo? 
-Bel e daye! 
-Te jin Q zarok hene? 
- Bele du kur O du keçen min hene. 
- E ku re min te ew Enfal kirine Cı hat! ve dere bi 

derde me ve mijfıl L 

Sihetxweş! Gelo roj hene ku tu di xewna xwe de 
li Denka Çiyaye Mazf dibf mevane civat u caqiyen 
giran? 

Bele çawa? Helbet hene! Ev te sere her kesen ku 
ji welate xwe, ji gund G bajare xwe dur ketiye Q ter
kesere dinyaye bGye. Ez gelek caran merema dile xwe 
bi xewnen wiha tlnim cih. Helbet roj hebune ku di 
xewnen xwe de li welate xwe bi awayeke azadane geri
yame. Le betir ez we li Zindana Diyarbekire dib!nim. 
An bi ledana qerdiyanan ji xewe şiyar dikim. An jl di 
nav desten poltsan de ji xewe vediciniqim. 

Ezbenf ev demek e direj e ku tu li Stockholma 
Swede dijf. Rojeki te li vf welati çawa derbas dibe? 

Ez ji sala 1984'an u virde li vi welate xweş, paqij Q 
rehet dij'im! Ev wiha te xuyakirin le wek'i ku kurd di
bej in: "Denge defe ji dur ve xweş te". E min O geleken 
din jl wiha ye. Bawer bike her tiştekl vi welatl xweş 
e. Le ne ji bo me. Cameran ji bo xwe her tiştl, ango 
rehett, demokrasi, ji bo miroven xwe O insanetiye çi 
hebe kirine fı he ji dikin. U li welatekl wiha kesen 
wek'i min hene ku tim xemgln in fı ne rehet in. Ji 
roja ku hatime vir O heta niha di bemarneya min de 
vegera welat heye. Le nabe ha ... 

Roj en min li go ri Imkanan vi welatl baş derbas di
bin. Gelek tişten vi welati yen baş hene ku em ji je 
sQde werdigirin. Vl welatl derfet da ku em kurd li vir 
bun niv!skar, dewlemend, siyasetmeder u ketin nav 
partiyen wan. Li vir heta ji min te ez dixwlnim u dini
visim. Hema bibeje jiyana min a rojane ev e ... 

Tu xweziya xwe bi çi tfnf? 
Ez xweziya xwe bi kesen rast ku berjewendiya gele 

xwe di ser berjewendiya xwe re digirin tlnim ... 

Di jiyana te de tiştekf ku tu dibeji; "Xwezf nehata 
sere min/Xwezf min ew kar nekira" heyege lo? 

(Hinek dihizire, paşe berdewam d ike) Dema heva
lek'i xwe, dilsozeki xwe dieşinim, paşe poşman dibim 
Q dibejim; 'xwezt min ev nekiral ' Ji ber ku mirov heja 
ne, delal in. Eşandina wan ji bo min cihe dax u poş
maniye ye. Le mixabin mirov bixwaze nexwaze carea
rantişten wiha diqewimin ... 

li bo demen peş plan u projeyen ku cenabe te 
dixwaze bike çi ne? 

Ez her plan u projeyen xwe li ser bingeha nivtsan
dine diafirlnim. Lewma jl bi tera xwe tişt di desten 
min de hene, dive wan biqedtnim. Xebata ku niha di
lezinim romana Enfale ye. Dixwazim biqedinim le ne 
di des te min de ye. Her wiha gel ek xebaten min en din 
ji hen e ku eze di demen peş de peşkeşi hezkiriyen xwe 
bikim. ~ 

rojnameger@hotmail.com 
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Ctuna Boynukara cboynukaraOmynet.com 

a tı 
(Uzman gezinmekte, Adam ise biraz daha bitkin 

görünmektedir.) 

Uzman: Düşündün mü? 
Adam: Neyi düşünecektim? 
Uzman: Pişman olup olmadı~ını. (Rütbeli girer.) 
Adam: Ben kendi tercihimin sonucu buradayım. 

Pişmanlık bunun neresinde? 
Rütbeli: Senin yaşındakilerin tercihleri, ne kadar 

do~ru olabilir? Daha farkında bile de~ilsin. Daha 
hayatın nimetlerinden yararlanmamışsın bile ... 
Evlendin mi? Yok. Çocuk sevgisi nedir bilir misin? 
Yok. 

Adam: Benim adıma ne kadar rahat konuşuyor
sunuz. 

Rütbeli: Mesle~ini rahat rahat sürdürmek ileriet
mek varken ... Sıhhiyecinin dedi~ine göre baya~ı da 
iyiymişsin! Buralarda kendini çürütmek do~ru mu? 

Adam: Ben mesle~imi sürdürmem gerekti~i yer
deyim ... 

Rütbeli: Bırak bu idealistli~i ... Şimdi tutuklusun 
sonunun ne olacagı belli bile de~il. Belki yirmi yıl 

yersin, belki de ömür boyu içerde kahrsın. Deger mi? 
Elbette ki de~mez. Bir düşün ... Af çıktı~ını düşün ... 
Af çıksa bile, kör bir kurşuna ... Nerden geldigi belli 
olmayan ... 

Adam: Belli belli ... Bu ra da yaşayanların, nasıl 

ölüye döndürüldüklerinin belli oldu~u kadar. Onlara 
hizmet etmek için, can feda etmenin ne önemi olabi
lir ... Hiçbir önemi. 

Rütbeli: Hepsi boş ... Hayal bunlar ... Sana yedi
rirler mi sanıyorsun? Devlet güçlüdür, büyüktür. 
Kolay mı? Aklını başına topla ... (Gezinirken sigara 
yakar .. .) İster misin? 

Adam: Teşekkür ederim. (Uzman çıkar.) Bazı 

şeyleri neden anlamak istemiyorsunuz? 
Biraz da meseleye bizim açımızdan baksanız. 

Kendini hep tek taraflı donatmışsın ... Biraz kendini 
benim yerime koy ... O zaman beni daha iyi anlaya
caksın. 

Rütbeli: Bak Serdar seni sevdim. Üstelik çok 
gençsin, hayata bir yerden başlamak için geç kalmış 
sayılmazsın. Devlet büyüktür, ba~ışlayıcıdır. Sı~ın 

devletine, aman dile. Gerisi bizim işimiz ... 
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Adam: Komutan, inan bana çok rahatım. Artık bir 
şeyden eminim, ço~aldıgımızdan. Bunda da, çogal
mamızda sizlerin payı çok büyük.. . Hem de çok. 
Burayı sevseydiniz ... Burada yaşayanlara daha insan 
davransaydımz. Sevseydiniz daha insani davranırdı
mz. Eziyet edilmezdi ... 

Rütbeli: Ne eziyeti? Adam gelip seni öldürecek, 
köyünü yakacak. Seni da~a kaldıracak. Ondan sonra 
da bunlara karımayacaksın öyle mi? Bölgeye yapılan 
yatırımın farkında mısın? 

Degilsin. Sanıyorsun diger bölgeler güllük gülis
tanlık ... 

Adam: Uygulamaların bu bölgeye özel oldugunu, 
hiçte insani olmadı~ını ikimiz de biliyoruz. Başımıza 
getirmedik felaket bırakmadılar. Bu toprakların bize 
verdiklerini geri verseydik, böyle mi olurdu? Tabii ki 
olmazdı ... 

Rütbeli: Ne verdi? Huzursuzluktan başka ... Acı 
verdi ... Kan verdi. Kin verdi ... 

Adam: Ne alaka? Daha ne vermesini bekleye
lim ... Vermedik neyi kaldı. Işık verdi, 

Tarlasındakini verdi, ekmegini verdi. Her şey 

verdi. .. Ne vermedi ki? 
Rütbeli: (Tartar gibi.) Serdar, içinizde başka 

uyruklular da var mı? 
Adam: Bu davaya kim inanırsa, o var ... 
Rütbeli: (Not almaktadır.) Bak Serdar. Ortada 

bir ihmalkarlık oldu~unu düşünüyorsun . .. 
Ancak, bu şimdi olan bir şey degil, geçmişten, ata

larımızdan gelen bir eksiklik. Bunu yanlışlıgını masum 
insanlara yüklemek yersiz bir düşünce degil mi? 

Adam: Ama sonuçta hala o yanlış sürdürülüyor, 
zararın neresinden dönülse kardır denilmiyor. 

Rütbeli: Hep eksiklerden bahsediyoruz ... Yapılan 
dogru hiçbir şey yok mu? 

Adam: Dogru ne yapıldı ki? 
Rütbeli: İnan bir ayrım, bir eksiklik yok. Senin de 

benim gibi düşündügünü biliyorum. Bir 
ayrım söz konusu olsa, sen egitim görebilir miy

din? Tabii ki göremezdin. Öme~in sen. Sen okula 
giderken , 'Arkadaş sen orallSın okuyamazsın ' , 
dediler mi? Demediler. 

Adam: Bu söylemler iflas etti, iflas etti~i için 
buradayız ya. Bu söyledikterin hiçbir şeyin 
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Çözümü degil. İnsanlar kendi hayatlarını tayin 
edebilmeli. Bir başkasının tayin ettigi hayatla 

yaşamamal ı. 

Rütbeli: Çay içer misin? 
Adam: İçerim ... 
Rütbeli: Şartlar farklı olsaydı sen bana çay içirir 

miydi n? 
Adam: Esir muamelesi görürdün, yargılanıp ser

best bırakıla adamlarımza sorsan, nasıl davrandıgı
mız hakkında daha iyi bilgin olurdu. 

Rütbeli: (5.Rütbesize) Bize çay getir. (5.Rütbesiz 
çıkar.) Peki, Serdar ailen nerede? 

Adam: Ailem bu civarda oturuyor. 
Rütbeli: Merak etmiyor musun, hiç özlemiyor 

musun? 
Adam: Elbette özlüyorum ... Ama öyle sandıgınız 

gibi, sabırsızca bir özlem yok. 
Rütbeli: (Gezinerek, telsizle uğraşan rütbesize.) 

Ne oldu, hala bir haber yok mu? 
3.Rütbesiz: Çatıya çıkıp antene tekrar bakacaltım 

komutanım ... 
Rütbeli: Tamam. 
3.Rütbesiz: Emredersiniz komutanım. (Çıkar.) 
Adam: Sizde dogaya esir düştünüz. 
Rütbeli: Biraz öyle sayılır. Allahın cezası arka

daşların saidırmasaydı bunların hiçbiri başımıza 

gelmeyecekti. Şimdi sen de karargahta olurdun. 
Bir bakıma şanslısın, oradakiler benim gibi vicdanlı 
olmayabilirler. 

Adam: Ne fark eder, ha şimdi olmuş ha üç beş 
gün sonra olmuş. 

Rütbeli: Pişmanlık duyacaksın, ama iş işten geç-

6 

; 

miş olacak. Karakola saidırma eyleminden haberin 
var mıydı? 

Adam: Niye sordun? Merakından mı? Elbette 
degil, bilgim yok. Duruma bakıl ı rsa, iyi atlatmışsınız. 

Rütbeli: Nasıl yani? 
Adam: Bir yaralıyla kurtulmuşsunuz. 
Rütbeli: Saldırganlan tanıyor musun? 
Adam: Herkes birbirini tanır. 
Rütbeli: Bunlar maltaralarda mı kalıyor, yoksa 

civar köylerde mi? 
Adam: Komutan nerden bileyim, her birlik kendi 

başının çaresine bakar. (Rütbelinin pencereden bakıp 
sigara sigarasını nefeslediğini seyreder.) Kar yagışını 
seyretmek insanı hüzünlendirir. Ben kar yagışını 
seyrederken hep çocuklugumu hatırlarım, kardan 
adam yaptıgımı. Sonra dogan güneşin altında, kar
dan adamın eriyip gitmesini. İşte böyle. 

Rütbeli: Şimdi ne yapmak gerekirdi biliyor 
musun? İnsanı sevgilisiyle elele taneleyen karın 
altında yürümesi, sonsuza dek ... Kaygısız ... Kavga
sız .. . Öylece yürümek ... Sonra içmek 

Adam: 'Sonra içmek', yine içmek. O havayı solu
mak, farklı bir duygu. Pencereden bakabilir miyim? 

Rütbeli: Tabii ki bakabilirsin. (Birlikte pencere
den bakarlar.) Biliyor musun ben evliydim? 

Adam: Ben de. 
Rütbeli: Eşimi trafik kazasında kaybettim. Hiç bu 

kadar hüzünlenmemiştim. (Sigarasmı taze/er.) Bir 
oglum var. 

Adam: İyi ya ne güzel. 
Rütbeli: Bir gün ogluma kardan adam yaptım, 

Allah kahretmesin ertesi gün hava güneşli olmaz mı, 
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kardan adam eridi. oglum doya doya oynayamadı bile. 
Adam: Kimi mutluluklar kardan adam gibidir. 

Eriyip gidiyor. Aslında göreceli bir şey, tarifsiz ... 
Rütbeli: Oglum okuyor ... Eşimin ölümünden 

sonra bir daha evlenmedim. Aslında sevebilecegim 
insanlar çıktı karşı ma. Ama oglumun üzülebilecegini 
düşündüm ... Dahası 

eşimin anısını düşündüm. Evliligi düşünmedim. 
Adam: Ben de eş imi kaybettim komutan ... 
Rütbeli: Benzer yönlerimiz varmış. 
Adam: Çatışmada. Çocugumuz yoktu, çocu~u

muzun olmasını yarına bırakmak istiyorduk. Ama o 
erken ayrıldı aramızdan, pusuya düşürüldü. 

Rütbeli: Son söyledigini anlamadım. 
Adam: Artık çocuklar kardan adam yapabilecek

ler. Sevgililer de yürüyebilecekler. O beni çok sever
di, dahası hayatı çok severdi. .. 

Rütbeli: Sanki benim eşim sevmiyor muydu? 
3.Rütbesiz: (Girer.) Komutanım? 
Rütbeli: Evet... 
3.Rütbesiz: Anten kırılınıştı komutarum, onardık. 

Sanırım iş görür. 
Rütbeli: Bir an önce baglanb kur. 
3.Rütbesiz: Emredersiniz komutanım. 
Rütbeli: (Gezinerek.) Bu kadar yaptıklarınızdan 

elinize ne geçti? 
Adam: Sizin elinize ne geçti? 
Rütbeli: Biz vatanı koruyoruz. 
Adam: Biz de vatanı koruyoruz. 
Rütbeli: Boş hayal. 
Adam: inanın komutan ... 
3.Rütbesiz: Komutanım bir dinler misiniz ... 
Rütbeli: (Te/sizin başmda ... ) Bu da nesi? Bir 

saldırı emri ... Bizim kara ko la, evet evet. .. 
Ama yok. Sesler seçilmiyor. Allah kahretsin şimdi 

ne olacak? Uzmanı çagınn .. (3.Rütbesiz çıkar.) 
Adam: Bir şey yapmanız gerekmiyor komutan? 

Ayrıca ne yapılabilinir ... 
Rütbeli: Kapa çeneni. Kesildi sesler. (Uzman 

girer.) 
Uzman: Beni emretmişsiniz komutanım. 
Rütbeli: Karakola saldırı haberi aldık telsizden ... 
Uzman: Allahın belaları,gelin gelin de gününüzü 

göstereyim ... 
Rütbeli: Nöbetçileri artınn, koruculara haber 

verin ... 
Uzman: Emredersiniz komutanı m ... 
Rütbeli: (Adam'a.) Sevinmene gerek yok. Hepsi

nin kökünü kazıyacagız. 
Adam: Ölüıniere sevinilmez komutan ... 
RütbeH: (Adam'ı imleyerek.) Bunu sıkıca bag

tayın. (Bu esnada Adam Rütbeli'yi esir alabilecek 
durumdadır. Bu belirginleşmelidir.) 

Adam: Komutan ... 
Uzman: Konuşma lan. (Gergin bekleyiş sürer. 

Uzman çıkmış. Rütbeli gezinmekte, sessizlik vardır.) 
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OPERASYONLAR 
VOLLARI 'iZLER' ! 

NEVZAT ONARAN 

Yollar ve sokaklar, insanların sadece bir yere 
gitmesinin güzergahı degildir; devlet açısından hep 
birçok önceligi olmuştur. Bugünün Paris'inin geniş 
caddelerinin olması nedeni, askeridir. 1871 Paris 
Ayaklanması'na ve Paris Komünü iktidarı dönemine 
giden süreçte, dar Paris sokaklarında komünistlerin 
direnmesine karşı, Fransız burjuvazisi çareyi cadde 
ve sokakları alabildigine genişletmekte buldu. Bu 
plan, şehirlerin yeniden yapılanmasının ana kaidesi 
olarak hep dikkate alındı. 

Ama 1871 sonrasının planına göre yapılan bu 
geniş sokak ve caddeler, bir asır sonrasında 1968 
Paris gençlik ayaklanmasında yine 'dar' geldi. 

Toplumsal mücadele böyledir işte!.. 
Bir asır öncesinin geniş olanı, dar gelir .. . 
Devlet gücünü elinde tutmanın hiçbir icraatının 

arka planında 'güvenlik' saikinin olmadıgı iddia 
edilemez; zaten devlet de bunun için vardır. Ulaşım 
politikaları açısından güvenlik gerekçesinin ikizi de, 
pazar bütünlügünün saglanmasıdır. 

Nuray Mert'in yolların yapımında 'güvenlik' 
gerekçesinin dikkate alındıgına yönelik düşüncesi

ne, AKP lideri Recep Tayyip'ten yine bildik bir 'posta' 
tavır geldi; hem Mert'i hedef gösterdi hem de Mert'e 
hakaret etti. AKP liderinin böyle bir tavır almasının 
gerekçesi, Nuray Mert'in yalan söyledigi üzerineydi. 

Erdogan'ın kendisi, 12 Eylül öncesi MSP'nin gençlik 
örgütü Akıncılar içinde yer aJdıgı dönemde ve sonra
sında bu türden bilgilenmeye gitmemesi mümkün
dür; çünkü faşizm soslu muhafazakarlar, hep resmi 
ideolojinin koltuk deynegi olmuştur. Kimi aklıev

vellerin yorumlarının tek notası 'ne yapsa yeridir' 
güzellernesi olup, anlatımlarında, Erdogan'ın seçim 
meydanlarında insanlara hakaret etmesine, rakibi 
Dersim li Kılıçdaroglu'nun Alevi oldugunu söyleyerek 
meydanlardan 'yuh' çekilmesini dinlemesine, KCK 
ve askeri operasyonlarla Kürt sorununu çözdügünü 
iddia etmesine, 'Roman Açılım(amas)ında' 'Parasız 

Egitim' diye pankart açan iki gencin bir buçuk yı ldır 

hapiste tutulmasına, çevreyi korumak için 'Anadolu 
Yürüyüşü' yapanların polis tarafından Ankara'ya 
sokulmamasına ve Hopa'da Metin Lokumcu'nun 
öldürülmesine deginmelerini beklemek de saflık 
olur. Çünkü bunlar 'tatlı su' liberalleridir ... 

Askeri operasyonlar ve yolların birlikteliginin 
yazılı tarihi hayli eskidir. Osmanlı sonrasında Erzu
rum Kongresiyle temeli atılan Türk ve Kürt ittifakı
nın bir anlamda ortaklık metni olan 1921 Anayasa
sı'nın demokratik özü, Cumhuriyet ilanı için yapılan 
degişikle 'rafa kaldırılır.' Ve devamında, Kürtlere 
yönelik bugünün politikasının ana planı 'Şark Isia
hat Planı' ile devreye sokulur. Mehmet Bayrak'ın 
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'Kürtlere Vurulan Kelepçe Şark Isiahat Plam' (Öz
Ce Yayınları, Ankara, 2009) kitabı, bu konuda çok 
önemli bir çalışmadır. 

8 Eylül 1925 tarih ve 2536 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararıyla, İçişleri Bakanı Cemi! (Uybadin), Adalet 
Bakanı Mahmut Esat (Bozkurt), Çankırı Mebusu 
(sonra Meclis Başkanı) Mustafa Abdülhalik (Renda) ve 
Genelkurmay İkinci Başkanı Kazım'ın (Orbay) katılı
mıyla Şark Isiahat Encümeni oluşturulur. Encümen, 
24 Eylül1925 tarifıli Şark Isiahat Planını hazırlar. 

'Özel stratejik yollar'dan barajiara ... 
Planın ana dokümanı, Ermeni soykırımı sırasın

da Bitlis Valisi olan eski ittihatçı Mustafa Abdülha
lik'in (Renda), 'Şeyh Said İsyanı' sonrasında şarkta 
pek çok vilayet ve kazada yaptı~ı gezi sonrasında 
kaleme aldı~ı 14 Eylül 1925 tarihli raporudur. 

Şark Isiahat Planı 'nda yapılacaklar, yargılama
dan, Ermenilerden kalan malların kiralanması ve 
da~ıtımına, Kürtlerin ve Dersimiiierin (16'ıncı mad
dede ifade aynen böyle, Dersimliler) garba ve Laz
ların ise şarka sürülmesine, Balkanlardan gelen 
muhacirlerin şarka iskan edilmesine, mevcut nüfus 
ile arazi sayımı ve yazımı yapılmasına, Kürtçe konu
şanların cezalandırılmasına, yatılı kız okullarına 

kadar 28 madde halinde sıralanır. 
Bu planın 19'uncu maddesi aynen şöyledir: 

"Bu mıntıkadaki bilt1mum yolların inşaat prog
ramt Müfettiş-i Umumilik tarafından tanzim edilir. 
Evvelemirde idare-i umumiye ve hususiyeden olup 
mühim sevkülceyşi (askeri birliklerin hazır bulun
ması gereken yerleri kararlaştırıp bu birlikleri ora
lara sevketme işi ve işi araştıran strateji, yani askeri 
sevkiyata uygun) yolları inşa edilmelidir." 

Ne diyor 19'uncu madde: 
1- Müfettişlik Umumilik, bölgedeki bütün yolla

rın planını yapacak. Nitekim 1936 sonrasında Der
sim'de bu planları Dersim Umumi Müfettişi General 
Alpdo~an yaptırmıştır. 

2- Öncelikle askeri birlikler için 'özel stratejik yol
lar' inşa edilecektir. Ne geçmişte General Alpdo~an 
ne de bugünün Munzur baraj planını çizdiren AKP 
lideri Erdo~an 'özel stratejik yolları', Dersimli'nin 
bahçesindeki domatesi veya tarlasındaki bu~dayı ya 
da hastasını taşımak için yaptırdı~ına inanmamızın 
beklernesi gerçekten ayıptır. 

Dersim'in taşı ve topra~ı, 1938 kırımının ve son
rasında, insansızlaştırılmasının ve börtü böce~inin 
yok edilmesinin bizzat hem tanı~ı hem şahididir ... 

Tunceli degil 'Tunçeli'dir 
Dersim'le ilgili kitap veya makale okudu~umda 

vilayetin resmi adının ne oldu~una dikkat edilmeme
sini anlamak mümkün de~ildir. Önemli bilgilere ula
şıp de~erlendiren ve Dersim'de olanları kırım olarak 
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nitelendiren pek çok de~erli yazarın ve Dersimli'nin, 
vilayetin resmi adında titizlik göstermemesini kabul 
edemiyorum. 

Çünkü, birçok komisyondan Munzur vi layeti ola
rak geçen tasarı, 20 Aralık 1935'te Bütçe Encüme
ni'nde Dersim'de yapılacak olanların yani "devletin 
Tunç Eli'nin halkın başına ineceğinin" operasyonun 
ifadesi olarak vilayetin adı Meclis'e 'Tunçeli' olarak 
sunulur ve öyle de yasalaşır. Bununla ilgili Meclis 
zabıtlannda bir dil birli~i yok, "Tunceli veya Tunçeli" 
kelimeleri vardır. Umumi Müfettişierin 1936'daki 
toplantısının zabıtlarında da, bu iki kelime birlikte 
kullanılmaktadır (Umumi Müfettişler Toplantı Tuta
nakları-1936, Yayın hazırlayan: M. Bülent Varlık, 

Dipnot Yayınları, Ankara-2010). 
Nitekim Tarih Vakfı'nın yeni çıkardı~ı Necmeddin 

Sahir St/an Arşivi kitabının ikinci kitabındaki, TC 
Jandarma Genel Komutanlı~ı'nın 1939'da hazırladıgı 
'Dersim Destanı' kitabında da başlı~ı 'Tunçeli Destam' 
olan üç tane dörtlükler yer alıyor (sf. 295-301). 

Dörtlükterin içinde ise Dersim de Tunceli de 
geçiyor. Bunun üzerine Tarih Vakfı'ndan bilgi aldım, 

tıpkı basım yapılmış, yani sayfalar oldu~u gibi taran
mış; anladım ki, kitapta yanlış yazım yok . .. 

Ama, Ankara'nın resmi a~zı olan Resmi Gazete 
ve kanunlarla yönetmeniikierin yani resmi tüm 
kaidelerin yayımlandı~ı Düstur'da dil birli~i vardır 

ve vilayetin adı: 
Tunçeli 'dir .. 
1- 25 Aralık 1935 tarih ve 2884 nolu Tunçeli 

Vildyetinin İdaresi Hakkında Kanun, 2 Kanunusa
ni (Ocak) 1936 tarihli Resmi Gazete'de (sayı: 3195, 
sf. 5892-5893) yayımlandı. Kanun isminde, 1'inci, 
34'üncü ve 36'ncı maddelerde yazan Tunçeli'dir .. 

2- 25 Aralık 1935 tarih ve 2885 nolu Yeniden 
dokuz kaza ve beş vilayet teşkiline ve bunlarla otuz 
iki nalıiyeye kadrolar hakkında kanun, 4 Kanunusa
ni {Ocak) 1936 tarihli Resmi Gazete'de (sayı: 3197, sf. 
5902) yayımlandı. Kanunun 6'ncı ve 9'uncu madde
lerinde yazan Tunçeli'dir. 

Ve bu iki kanunun yayımlandı~ı DÜSTUR, 3. Ter
tip, cilt 17'de sf. 165-172 yazılan da Tunçeli'dir. 

3- Bir başka kanun daha var; 8 Kanunisani 
(Ocak) 1936 tarih ve 2887 nolu Tunçeli Vilayeti 
halkından olupta nüfus ve askerlik kanuniarına 
göre kendilerine verilmesi ldzımgelen bazı cezala
rm afine ve nüfus yazımı ile askerlik işlerine dair 
kanun, DÜSTUR, 3. Tertip, cilt 17'de sf. 215 ve 216'da 
yayımlandı. Kanunun l'inci, 2'nci ve 3'üncü madde
lerinde yazan Tunçeli'dir. 

Demek ki vilayetin resmi adı: Tunçeli'dir. 
Bu halde 'Tunçeli ' yerine 'Tunceli' demek, biraz da, 

Dersim'deki kırımı perdelemenin adı, olmuyor mu? .. 
Bu resmi zevatın da işine geliyor ki, ses çıkar

mıyor; çünkü, şundan eminim ki, o 'resmi' çevreler 
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'Tunceli' denmekten memnun olmasa bir harfin bu 
denli degiştirilmesini asla kabul etmezdi ... 

Meclis tutanaklarına ve diger alanlarda resmen 
Tunçeli olanı Tunceli diye yazmak, Ankara kriterle
rine göre büyük suçtur; ama bu böyle devam ettiri
liyor, neden? 

Bunun için özellikle vilayetteki belediye vs. 
kurumlarla, Meclis'teki mebuslar ve adında 'Tunce
li ... " olan bütün dernekler hep birlikte, 'Tunceli' 
adına 'hayır ' demeliyiz ve düzeltme sürecinde 'Der
sim'in resmileştirilmesini gündeme getirmeliyiz. ~ 

General Alpdogan Koçgiri'deydi 
Bilinen ve Dersim'deki belgelerde kullanılan adı: 

Korgeneral Abdullah Alpdogan'dır. 
Oysa tam adı ve soyadı: Hüseyin Hüsnü Abdullah 

Alpdoj%an'dır. 
Alpdogan soyadını almadan önce adı, "H. Hüsnü 

veya Hüseyin H. ya da Hüseyin Hüsnü ya da H. 
Abdullah" olarak yazılmıştır. 

Ve Dersim'deki "taş üstünde taş ve gövde üstünde 
baş bırakmayan" General Alpdogan'ın aynı zamanda 
general Sakallı Nurettin'in de damadı oldugunu 
hemen hatırlatırız. 

Çünkü general Nurettin, Merkez Ordu Komutanı 
olarak Koçgiri'de Kürt katliamında ve Karadeniz'de 
Pontos kırımında emrindeki TopaJ Osman'la neler 
yaptıgıyla ünlü bir zevattır; hatta daha sonra benzer 
icraatını 1922'de İzmir'de de sürdürecektir .. 

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Oktay Akbal'ın dede
si Ebubekir Hazım Tepeyran anılarında, Sivas Valisi 
iken general Nurettin'in isyan filan olmayan Koçgi
ri'de bizzat katliam yaptıgını yazıyor. 

Ve ögrendim ki, Koçgiri ve Karadeniz'de Tugge
neral Nurettin'in 'Merkez Ordu Kurmay Başkanı' da 
Yarbay H. Hüsnü'dür (yani Korgeneral Alpdogan) . . . 

İşte bu Alpdogan, Koçgiri ve Karadeniz'deki kanlı 
deneyimiyle Dersim'deki kırımın da bizzat uygulayı
cısıdır. 
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FAWAZ HUSEN: PARiSABAD NAMEYEKE KU 
EZ Jl HAVE XWE RE DIŞiNIM 

HEVPEYVIN : LORİN S. DOGAN 

"Gava min dest bi nivisandina Parisabade kir, ez rasti du veditinen mezin hatim. Min peşi dit ku zimane min e zikmaki li 
b er dile min şerintir bO ye ... Veditina din ji e w bO ku pişti e w qas salan, Amidabad O Parisabad weki cewiyan derketin." 
Niviskar Fawaz Husen bi berhema xwe "Parisabad" ku ji neh çiroki!n di atmosfereka yekere de romanekil ternam dikin, 
xwendevan li hesten tenebün ü derbideriye tir dike. "Parisabad" ku 201 O de ji nav Weşanxaneya Avesta derket, berhema 
niviskar ya ku di 2001'e de disa ji nav Weşanxaneya Avesta derketibO, "Amidabad"e tine bira me. 

Di navbera berlıema te Parisabad ii Amidabad 
de demeke direj derhas bii. Ge/o çima di navbera van 
lıer du berlıemen ku rihe wan nezi hev in de, ew qas 
dem bilıuri? 

Amidabad di sala 2001 'e de derket, gava ez pişn 
heşt salan di nav berf ı1 senna ı1 bMengiya taristana 
Swede de vegeriyaın Fransaye. Amfdabad bi xwe 
nüvekirina Siwaren Eşe ye, pirtfı.ka min a peşin ku di 
1993'yan de li Stockholme, li Weşanxaneya Welat çap 
bu. Min xwest we bi kurdiyek betir rı1nişt1 u betir dew
leınend ji nu ve bihı1nim ı1 Weşanxaneya Avestaye 
daxwaza dile min bi cih ani Q mala Abdullah Keskin 
hezar cari ava be. Le rnixabin Amidabada Arnfide u 
Aınede u uınlde di nav bedengiyele tir de winda bil u 
ve yeke hişt ku ez ji nivisandina bi kurdi pariyeld sar 
bibim. Ez bi xwe arnade bilin ji nivlsandina Parisa
bade re ji ber ku bave min beri çend mehan dabil ser 
reya koça dawi ı1 min dixwest ve pirtüke diyarl ri he wl 
bikim. Min Parlsabad nenivisand il wiha ji beşen we 
di direjahiya neh salan de di cane min de meyan ı1 bi 
min re li kolaıı ı1 qehwexaneyen Parise geıiyan. 

Di nav neh salen dawln de, zimane fransi bil 
zimane min e nivtsandin il afırandine. W eki di xewnen 
şevan de, pirtüken min bi vi zimane "biyanl" dan dfı 
hev. Min bi hesani xwe gihand xwendevanan u ez 

TİR OJ 

li piraniya bajaren fransi geriyam fı gelele rojname 
fı radyoyen neteweyl ı1 heremi singa xwe ji min re 
vekirin. Beri çend mehan, disa bi saya berpirsiyare 
Weşanxaneya Avestaye, min pirsa nebüna xwende
vanen kurd di ser guhe re avet ı1 ez li zimane xwe ye 
zikmaki vegeriyam. Ez di 2010' an de, pişt1 neh salan, 
li Parfsabade vegeriyam ji ber ku, weki ku min got, 
ev pirtük nameyeke ku ez ji bave xwe re dişinim il te 
de leborine ji wl dixwazim. 

Gava tu disa vegeriyayi ser kurdi te çi his kir, te 
çi dit? 

Gava min dest bi nivisandina Parfsabade kir, ez 
rasti du veditinen mezin hatim. Min peşi dit ku zimane 
min e zikmaki li ber dile min şerintir buye ı1 min bi 
hesani di nav ava we de soba kir. V edirina din ji ew 
bu ku pişti ew qas salan, Amfdabad ı1 Parfsabad weki 
cewiyan derketin. Ev her du herhem nezlkl hev derke
tin, ji ber ku ew her du bi giyane min u bi derbirleriye 
ü bi bezkirina min yaji bave min re giredayi ne. Weki 
ku ez di nivisen xwe de du gisin ı1 deh gisin dikim, ere 
gewde min li keteka Çeme Seine, li Parlse, li paytexte 
Fransaye ye, hişe min bi xwe herdem di nav daren 
hinar u hejiren tozgirti en hewşen malen amı1diyan de 
diçere u ji çiroken wan ter dibe. Paris weki gewen-
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deyeke ye ku xwe dide her kesi il ne 
male tu kes! ye. Le zaroktiya min li 
Arnfide welate min e il kesek nika
re vi welatl ji min bistine. Bele, ez 
dubare dikim il dibejim ku li bajare 
Par!se, biraninen min wekJ liben tiz
biyek kehreban di deste deqandi ye 
kalemereki de didin dO hev. Li Porte 
des Lilase, ez hem hespeki textilli me, 
hem j'i ew lawike ku le siwar bilye. 
Ji bist O. penc salan ve ku ez ji Deşta 
Merrline dür ketime, ez bawer dikim 
ku hespe min bi çargave dinyaye li 
bin guhe hev dix'ine, le ew bi rasti di 
cihe xwe de dimine O di defa singa Arnilde de diçe 
xware. Ez bawcr dikim ku ez li Parise me, li paytexte 
Fransaye, le ez hema crd il zeviyen gunde Kurdoye 
dipivim u xwe ji sere gire wi digindirinim. Ere ez li 
keteka Çeme Seinc dijim, le ez bi roj u şevan dikevim 
çeme zaroktiya xwe u ez di hembeza bave xwe de ajne 
il sobahiye dikim. 

Di Parisabad de leheng, di navbera rastı u xeyale 
de tenetiyeke bi dijwari difi. Ev tenetiya ku miroven 
biyani li Ewropa bihtir dijin, li ser berlıemdariya 
niviskareki bandoreke çawa dihele? 

Ez di jiyana xwe ya rojane de sinoreki berbiçav di 
navbera rast! u xcyale de nab'inim. Gelek caran, gava 
ez di metroye an di kolanen Parise de li dora xwe 
diniherim, kesen "rasti'n" ji min re weki reşiken şeve (1 

ne "rnstin" xuya dikin. Ez nizanim çima, le ji roja ku 
ez xwe dinasi m, ez xwe bi tene dibinim il pewendiyen 
xwe bi derve re pewendiyine pilç fı seqet dibinim. Ev 
teneti ne bijiyana min a di civaten ewropaye yen sar 
il kesen wan en xweperest ve giredayi ye. Gava ez 
vedigerim Arnfide ji il ez kesen we yen westiyayi il 
şuşeyen dilen şikesti il çeme geleki miçiqi fı sinemeya 
pir şewiti dibinim, ev hlsa tenetiye disa li ba min xurt 
e. Teneti sehekl pir wefadar e il ez we ji zaroktiya xwe 
ya li gund nas dikim. Ez çiqas keviran davejim e da 
ku ew ji dil min vegerc ber deriye bewşe, le ew hema 
li bajaren ewropayl bi min re di gere fl bezkirina xwe ji 
min re dubare u berceste dike. 

Xortanl destek ji hesindi lepikek ji qedife de ye. 
Ew li deriyen xwestekan dixe il wan yeko yeko vedi
ke. Gava sal gisinen xwe di cane min de betir berdidin 
xware, teneti betir bezkirina xwe ji minrediyar dike. 
Le teneti ne tişteki naxwoş e, ew satila afirandine ye il 
herhem dinava we de dimeyin. Teneti ji bo min hem 
derd e, hem derman e. Bi sa ya we, ez ji kurahi ya hen 
reş rohniya beri xurt u hlsen hen tenik derdixinim il 
sinoren mirine belawela dikim. 

Tu weki niviskar lıem bi zimane fransi, lıem bi 
zimane kllrdi dinivisi11i. Gelo taybeliyen nivisandi11a 

bi zimane dayike, ji zimane duyemin 
çi 11e? 

Rewşa me kurdan ji rewşa hemu 
niviskaren elliane cuda u cihewaz 
e: zimane me ye zikmakl ne zimane 
xwendin G niv'isandin il destgchen 
desthilate ye. Tene kurden Iraqe dika
rin bi kurdl Li malen xwe bipeyivin 
u li zankoyan ji bi kurdi xwendina 
xwe bidominin. Ez helbet serbilind 
im ku ez bi zimane erebi dizanirn il 
ez vi zimani weki dewlemendiyek 
behempa dibinim, le belkiji ber ve 
"nakokiye" min zirnaneki din, zimane 

fransi, ji xwe re hilbijart il min ew di şuna erebi de ji 
xwe re kir ziınane weje il afuandine. Çiroka min il 
zirnane fransi ji yek ji çiroken işq il evine ye. Min ji 
zaroktiya xwe ve ji vi zimani pir h ez kir u ev bezkirin 
li bajare Helebe, li beşa weje il bajarvaniya fransi, 
xurtir bil. Gava ez di bist il beşte meba beştan ji salan 
hezar u neh sed u hefte fı beştan de gihaştim Par!se, 
hlsek li ba min çebil ku ez ji nu ve dihatim dinyaye. 

Bi rasti, ji bo min ne giring e ku niv'iskare kurd 
bi zimane kurdi an bi zirnaneki din dinivisc. Tişte 
giringtir ew e gelo ew herhemen bilind diafirine an 
na. Ziman weki otomobileke ye, mirov le siwar dibe 
da ku xwe bigihine c'ihera xwe G belkiji xwe bigihine 
arınanca xwe. Eger kurdiya yeki ji me qels be u zirna
neki wi ye din xurtir il berfirehtir hebe, ew e çetir be 
ku ew bi wi zimane din binivise u dev ji kurdiya xwe 
ya jihevketi berde. Paşe, e ger herhem xurt be, ew e bi 
hesani bibe k:urdi il hernCı zimanen cihane. 

Le ji ber ku zimane k:urdi di xetera nebedibfıne de 
ye, ni viskare kurd gerek bizanibe ji ku kurdiya qels ne 
qedera wi ye. Her yekji me bi saya viyanek xurt dika
re aniha zirDane xwe dewlemend u paqij bike u di nav 
ava wi de sobaye bi hesani u bi kefxweşi bike. Ez e tu 

cari ji niviskareki weki Yaşar Kemal re nebejim çima 
ew bi tirki dinivise an ji Selim Berekat re çima ew bi 
erebi dinvise. Ez dizanim ku, bi kurdiya xwe, ew her 
du nikarin herhemen wiha giranbuha weki herhemen 
wan bi tirki u bi erebi biaruınin. 

Gava ez dinivisim, her du zimanen min, weki du 
çirayen di tariya şeve de peketi, bi hev re dikin piste
pist il ew re nişani min didin. Slnoreki di yar di navbera 
kurdiya min il fransiya min de tunc il ji bo min ne 
giring e ez biçizimani dinivisimji bcr ku zimane din 
herdem hazir c. Eger ez bi fransi binivisim, kurdiya 
min beyi destür il beyl silav te lı çave xwe li kolan O 
qehwexaneyen Parise digerine. Eger ez bi kurdi bini
visim, hemfi taybetmendiyen edebiyata fransl bey'i ku 
pelaven xwe ji nigen xwe bilcin dikevin hundir il ew 
xwe li ser kulav il herren rengareng diperixlnin. Hebfl
na van her du zimanan di giyane min de ne nakoki ye. 
Ew dewlemendiyeke be payan e. 
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Parisabad hem weki ne/ı çirokan te xwendin, 
lıenı ji ji ber /ehenge henıu çirokan yek leheng e, 
weki roman ek e ji te xwendin. Ge/o tu ye ve şeweye 
bidonıfni? 

Çi Parisabad be, çi Amfdabad be, çi nivisen 
min en bi zimane fransi bin, ez herdem wan wekl 
kurteçirokan dihfinim. Paşe, ez ji wan kurteçlrokan 
dixwazim ku ew bi hev re bibin yek fi weki neynikeke 
be derz rastiya ıniroven şikesti li her çavan pehn bikin. 
Tişteld din, ez dixwazim ku her kurteçiroke min weld 
helbesteke be xwendin. Gelo ez di vi wa.rl de bi ser 
dikevim an na ? Ez rıikarim bersiva ve yeke bidim, le 
tişte ku ez ji gotin ı1 hevokan dixwazim ev in. 

Di Parfsabade de, Roznameya nfi, Hinaren beri
kirine, Xaça poşmaniye, Derde dfiriye, Jina daylreya 
bekaran, Klse birince, Awaza awazan, Xwedaye bi 
tene ı1 Vegem koze, kurteçirok in serbixwe ne, le ger 
ez van navan mkim, Parisabad weki xwe dimine. E w 
weld romaneke te xwendin ji her ku lehenge min ew 
lelıeng e, psikolojiya wi ew psikoloji ye fi dcrd fi der
maneo wi ew derd fi derman in. Bele ez dixwazim bi 
ve şeweye bidominim, le ez weki herkesi teme guher
tin ı1 bandora nivlskar ı1 büyeran li min heye. 

Niha li ber deste te xebateke ku bi kurdf we be 
weşanditı lıeye? 

Dinya giş li ber deste min e le ez dibinim çawa sal 
weki mişken tirson ek j i ber min baz di din fi xwe ber
didin qulen nebedibOne. Ez dixwazim piraniya nivls
karen fransi wergerinim zimane kurd1 fı pirtUkxaneya 
kurdi dewlemend bikim, le ka wext O ka xwendevan? 
Ez dixwazim ji gelek n.iviskaren kurd wergerinim 
zimane fransi, le disa ka wext u kijan weşanxencya 
fransl e bixwaze van niviskaran biweş'ine? Diaspomya 
kurdi li Ewropaye ne xurt e weki diasporaya cihfi ı1 

ereb ı1 irani O tirki da ku ew herhemen kurdi bi xurti 
daxine meydane. Le weki ku bere min got, guheninek 
heye, ew piçfık e le ew guhertin e fı mistek hevi ye. Di 
van salen dawi de, Ewropa bin bi bin dizane kurd ki 
ne fı derd O daxwazen wan çi ne. 

Gava ji min te pirsin çend zaroken min hene, ez 
dibejim ku zaroka min a heri mezin keçek hijdeh sali 
ye, li Stockholme, bi diya xwe ya Swed'i re diji, le 
paşe, çardeh keç ı1 lawen min en din ji hene. Ew her
hemen min bi xwe ne u pirtüken ku minji fransi kirine 
kurdi an ji kurdl kirine fransl. Bele, ez ji herhemen 
xwe wekl ji zaroken xwe hez dikim ı1 ez wan di dergfı
şa dile xwe de bi şev ı1 rojan dilorinim. Qesir ı1 

qonaxen min li Ewropaye tune ne u Mersedes an Vol
veyen sor an rcş li ber deriye xaniye min e bikire ne 
sekini ne, le ez dewlemcnd im. Ez dewlemend im bi 
saya ve jiyana tije teneti Cı baran fı senna. Ez dewle
mend im ji bcr ku ev jiyan bi xewnen bihuştl dagirtl ye 
u bi bişkojen hcviye xemilandi ye. O 
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YAR 

lll. 

Yar 

Emre min ne emre Nuh e 

O nin e bi min re sebra Eyub 

Her roja diçe ji klse min e 

Diqedim. dihelim. be hal im ez 

IV. 

Yar 

Niha helbesta te dilorlnim 

Bi awazen dengbejen kevin 

Bi se denga dikim gazi 

Dikim gill u dikim gazin 

Ji dem u dewrane 

Ji Beko Ewane 

Dikim qerln bi ax u zare 

Kes hawara min naye 

V. 

Yar 

Nave te dinivlsim 
,, 

Li kaxezen qermiçl 

Dilerize deste min 

Dilerize penus 

Di nav xlşka re çave te 

Wekl "he" 

O leven te "waw" 

Li ser zimane min 

Teneya "hu" 
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'BLOK, SINIF SiVASETi iLE 
DAHA DA GÜÇLENECEK' 

SEVDA KARACA 

"Tarihsel süreç, bugünün Türkiyesi'nde işçi sınıfı hareketinin ve Kürt hareketinin sorumlulugunu birbirinin omuzuna 
yükledi" diyor Erdem Yörük. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun oluşumu ve önümüzdeki dönem için bir çatı partisine 
evrilmesi, bu blokun bileşenlerinin bilinçli olarak sorum luluk duydukları bir nokta olduğu için de ayrıca kıymetli. Ancak 
Yörük'ün altını çizdigi önemli bir şey daha var: "blokun işçilerin, emekçilerin, Kürtlerin, ezilen tüm kesimlerin bileşeni 

haline gelmesinin en önemli koşulu sınıf siyaseti yürütmek ve bunu görünür kılmak." 

John Hopkins üniversitesi'nde doktora çalışmasını 
sürdüren Erdem Yörük, 90'/ı yıllardan itibaren devle
lin uyguladığı zor ve baskı yöntem/en'nin Türkiye'de 
neo liberalizmin uygu/anmasmda önemli dayanak 
noktalarmdan biri olduğu, bu süreçte Kürtlerin pro
leterleşfiği ve proletaryanın Kürtleşfiği savını ortaya 
atmıştı. Türkiye'nin smtfsa/ yapısı üzerinde ciddi 
değişimler yaratan politikalarm ekonomik, stmfsal 
sonuçları kadar siyasal sonuçları da olacaktı elbette. 
Bugün, blokun oluşturduğu birlikteliğin, bu siyasi 
sonuçlarm sosyalistler ve Kürtler cephesinden doğru 
okunduğunu ve sınıf mücadelesi açısından da özgür
lük mücadelesi açtsmdan da birbirinden kopmaz 
bağlarm temellerinin altldtğım gösterdiğini söyleye
biliriz. Yörük'e göre, bu temelin üzerine yükseltilecek 
mücadelede olmazsa olmaz koşullardan biri, birbirin
den ayn düşünülemeyecek mücadele/erin öznelerinin 
daha fazla sınıf siyaseti yürütmesi. 

Öncelikle çalışmamzm ana savını oluştu
ran "Kürtlerin proleter/eşmesi, proletaryanın 

Kürtleşmesi" konusunu açalım. Diyorsunuz ki 
"Kürtlerin zorunlu göçü, Türkiye'de neo liberaliz
min başansını mümkün kılan başlıca etmenlerden 
birisi olmuştur" ... 

1970'1erden sonra dünyanın bir çok ülkesinde 

gelişen bir süreç, yani ekonomideki agırlıgın formel 
işçi sınıfından enformel işçi sınıfına tahvil edilme
si, yerinin ona bıraktmlması süreci Türkiye'de de 
gözlendi. Avrupa'da da bu oluyor, Çin'de de. Aslında 
formel proletarya-enformel proletarya derken, bir
birinden farklı insanlardan ve sınıflardan bahsetmi
yoruz, ancak işçilerin formel haklarını kaybetmeleri 
sürecinden bahsediyoruz. Yani iki ayrı işçi sınıfı 

gibi düşünmemek lazım. Eskiden formelde çalı 

şan, sigortası olan insanlar şimdi kontratsız, geçici 
işlerde, sosyal güvenceleri ve iş garantileri olmadan 
çalışarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar; 

dolayısıyla proletarya enformelleşmiş oldu. 90' larda 
olan hadiseye de şuradan gelmiştim: Türkiye devle
ti ve sermayesi küreselleşme sürecinden avantajla 
çıkanlardan oldu -AKP ile beraber devam eden süreç 
de bunun bir uzantısı- Yalpaladı, zorlandı ama evet 
avantajla çıktı. Küreselleşme dedigirniz olgu, ABD 
devleti ve sermayesinin 1970'1erde içine girdigi yapı 

sal krize karşı geliştirdigi bir açı lı mdı. ABD, OPEC 
krizi ile beraber içine sürüklendigi finansal krizi 
aşmak için uluslar arası ölçekte, diger devletlerle 
dünya piyasalarında dolaşan akışkan sermaye için 
rekabete girdi. Daha ewel rekabet etmedigi, ama 
yönettigi devletler ile bu sefer rekabete giriyor, kendi 
sınırlarını ve diger sınırları da akışkan sermayenin 
dolaşımına açıyordu. Ancak bu çaba bir süre sonra 
kendilerine dönen bir silah haline geldi, çünkü bir 
süre sonra sermayeyi kontrol edemez hale geldiler ve 
sermaye hızla emegin daha ucuz, korunaksız ve güç
süz oldugu yerlere akınaya başladı Türkiye, Brezilya, 
Endonezya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkeler Batılı 
emperyalistlerin çok ummadı~ı bir biçimde avantaj 
saglad ılar. Ancak, bazı ülkeler bu süreçten avantajla 
çıkabilirken, çogu da yapamadı. Örne~in Pakistan 
bunu yapamadı. Burada şunu sormak lazım: Bunu ne 
mümkün kıldı? Başka sebeplerin yanı sıra, Kürtlerin 
zorunlu göçü Türkiye'de devletin ve burjuvazinin 
elini kolaylaştırmıştır, diyorum. Kürtlerin zorunlu 
göçü tamamen siyasi ve askeri bir operasyondu, 
PKK'ye halk deste~ini kesrnek için yapılmıştı, Dünya 
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tarihindeki en büyük yerinden edilmelerden biri
dir. Bunun niyetlenilmemiş sonuçlarından birininde 
Kürtlerin hızla proleterleşmesi oldu~unu gördük. 
Bir etnik unsurun, bir ulusal grubun sınıfsal yapı
sının de~işmesi başka yerlerde de görülen bir şey, 
ancak bir sınıfın etnik yapısının de~işmesi çok sık
lıkla olan bir şey de~il aslında. Mesela ABD'de buna 
benzer bir durum var, Hispanik'lerin işçi sınıfı içinde 
öne çıkmasından bahsediyorum. 

Bu savaşa ilişkin çeşitli eleştiriler de var . . . 
Evet, benim Kürtlerin proleterleşmesi, proletarya

nın da Kürtleşmesi savımın ardından haklı eleştiriler 
de olmuştu, o yüzden biraz açmak gerekiyor. "İşçi 
sınıfı Kürtleşti" derken, işçi sınıfının yüzde 80-90'ı 
Kürt demiyorum, örne~in metropollerin dışında kalan 
işçi havzalannda işçilerin ço~u Kürt de~il, ya da 
İstanbul 'da işçi sınıfı içinde elbette Sivaslı, Tokatlı 
Türk işçiler var ve sayısal olarak da ço~unluktalar 
belki. Ancak, mesela, Verso Araşbrrna Şirketinin yaptı
gı bir araştırma sonucuna ilişkin (bu araştırma benim 
araştırmarndan tamamen ba~ımsız veriler de sunu
yor, ki bu şirket sa~ görüşlü ve bunu biraz da panik 
halinde dile getiriyorlar) geçen yıl yaptıkları şöyle bir 
açıklamalan var: "Türkiye'de işçi smtfı, Kürtleşiyor. 
Türkiye'de, yüzde 15-18 oranmda Kürt nüfus var. 
Yüzde 20 diyelim. Doğal olarak işçinin, doktorun, 
esnafin bütün meslek dallannın yüzde 20'sinin doğu 
kökenli olmast gerekir. İşçi stmfınm, yüzde SO'sinden 
fazlası Kürttür. Nerden biliyoruz? Bazı sendikalarm 
işçi kaytl/anna bakltk. İnşaat sektöründeki sendikalt 
işçilerin yüzde BO'i, gtda sektörünün yüzde 56'sı, teks
tilin yüzde 72'si, -ki çoğun/u kadmdtr-, Kürt kökenli 
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olduğunu gördük. İlginç bir şekilde, ne zaman koptu 
bilmiyorum. Ama işçi smtfi Kürtleşti. Bu, kısa sürede 
PKK tarafindan fark edilecektir. En tehlikeli şey bu. 
Etnik hareket, siyaseti bir sımf üzerine kurarsa, bir 
koç başının kapıya vurması gibi olur. Bu silahtan 
daha tehlikelidir. Çok önemli bir şey. PKK, sendika 
yönetim/erini, HEP'i ele geçirdiği gibi 2-3 günde ele 
geçirebilir. İşçi smıfina, BDP ve PKK çizgisi sahip 
çıkar ve yönlendirirse, Türkiye silahlt güçten daha 
tehlikeli bir güçle karşı karştya ka/tr. " 

Bu insanlar, panik olmakta haklıdırlar ve ben 
söyledikleri şeye yüzde yüz katılıyorum. E~er blok 
sınıf siyaseti yapar ise, Türkiye tarihinin şimdiye 
kadar görmedigi güçte muhalif ve kitlesel bir güce 
dönüşür. Benim başka istatistiklerden -analizlerim
den çıkardıgım sonuçlarda da işçi kategorisindeki 
meslekleri yapanların çok büyük oranda Kürt oldu
gunu görüyoruz, FormeVenformel sektör arasında
ki ayrımlar ile Türkler/Kürtler arasındaki ayrımlar 
büyük ölçüde istatistiksel olarak örtüşüyor. Bunun 
dışında biliyoruz ki sınıf oluşumu açısından da 
mücadele ve sınıf bilinci önemli kavramlar. Örnegin 
statü grupları (doktorlar, erkekler, Arnerikan vatan
daşları vesaire) daha otomatik bir şekilde kendi 
çıkarlarını savunur duruma gelirler, ama sınıfsal 
pozisyonlar böyle oluşmaz. Zira, sınıf bilincinin 
oluşması böyle otomatikman gerçekleşmez. "Kendisi 
için sınıf' ve "kendi içinde sınıf' ayrımından da 
baktı~ımızda, o dönüşümün oluşması mücadeleyi 
gerektiriyor. Baktıgmuzda kapitalist toplumda top
lumun neredeyse yüzde 70'i işçidir. Bu çok derin bir 
tartışmanın konusu ama, bir kişinin objektif olarak 
işçi sınıfının parçası olup da, kendisini siyasi ve 
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toplumsal olarak bu sınıfın parçası olarak görmesi, 
kendi sınıf pozisyonu içindeki insanlan kendi yol
daşı olarak görmesi, insanların mücadeleyle ba~ının 
olmasıyla da belirleniyor. Yani sınıf kendisini müca
dele içinde var ediyor. Kürtler zorunlu göç, savaş ve 
daha pek çok siyasi süreç ile beraber, kendilerini dev
letin zoruyla ve devlete karşı bir mücadelenin içinde 
buldular. Halihazırda mücadele eden bir topluluk 
yani. E~er biz işçi sınıfı olmayı, proleter olmayı, 
sayısal ve niceliksel olarak aldıgı ücretle, yaptıgı işle, 
üretim sürecinin neresinde oldugu ve ne kadar bu 
süreci kontrol etti~i ile de~erlendirdigimiz kadar, 
ne ölçüde mücadele etti~i ile de de~erlendirecek 

olursak, işçi sınıfının Kürtleştigini görmüş olaca~ız. 
Böyle düşündü~ümüz zaman resmin tamamlandıgı
nı düşünüyorum. 

Işçilerle Kürtlerin kaderi aynılaşıyor 

Türkiye'de işçi sımfmm bileşimine ilişkin orta
ya koyduğunuz tablo açısmdan Emek, Demokrasi 
ve Ozgürlük Bloku 'nun ve bu birlikteliğin bir çatı 
partisi tartışması yürütüyor oluşunun işçi sınıfı 

açısından sonuçlanm nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bu blokun kurulması ve sosyalistlerin, Kürtlerin 

birlikte mücadele etmesinin mücevher gibi paha 
biçilemez kıymette oldu~unu düşünüyorum. Yani 
biz hep "Türkiye'de sol bölünmüştür'' deriz ama bu 
bütün dünyada böyledir. Ancak şu an baktıgımız 

zaman birkaç yapı dışında Türkiye'de mücadele 
veren devrimciler, sosyalistler, Kürtler aynı çatı 

altında birlikte mücadele ediyor ve dünyada da çok 
az görülen bir şey, bu çok umut verici bir şey tabii. 
Ama esas kıymetli olan şey, bu birlikteligin bileşen
lerinin de bunun öneminin bilincinde olması ve bu 
bilinçte ne kadar önemli bir şey yapıldı~ının farkında 
olunması. 

Bu birlikteliği dayatan, böylesi bir birlikteliği 
zorunlu kılan şeyler neydi peki? 

Bunu neyin dayattıgından çok bunun nasıl müm
kün oldugu önemli. Zira, bence bunu dayatan kapi
talizm ve devletin kendisi. Kapitalistler ve devlet, 
kendi aralarında rekabet içerisinde olsalar da ezilen
Iere karşı genelde ittifak halindedirler. Yani, düşma
nının ittifak halinde oldugu durumda, senin de birlik 
olman zorunludur, eger başarılı olmak istiyorsan. 
Yani, bloka birlikteli~i dayatan kapitalizmin ve dev
letin kendisi, ancak bunu mümkün kılan devrimci
lerin bilinci oldu. Ben "sosyalistler ve Kürtler" ayrı
mını da pek benimsemiyorum, Türkiye'de sol hare
ketlerde yer alan insanların bir ço~u Kürttür zaten 
ve Kürt hareketindeki insanların da ezici çogunlugu 
sosyalisttir. Bu blokla birlikte bu ayrımın da ortadan 
kalkaca~ını düşünüyorum. Birlikte katıldı~ırnız bir 
toplantıda Sebahat Tuncel demişti ki "Proletaryanın 

Kürtleşmesi_ Kürtlerin proleterleşmesi gibi bir sap
lama yapacaksak eğer, bunun siyasi sonucu Kürtler 
ile sosyalistler arasında dayamşmanm ötesinde bir 
ilişki tanımlama zorunluluğudur". Bu çok do~ru. 
Kürt hareketi ile sosyalist hareket arasında tarih 
boyunca çok yakın bir ilişki vardı, Evet zaman zaman 
gelgitler olmuştur, yakınlaşma uzaklaşma olmuştur 
ama hep bir ilişki vardır. Ama artık 'dayanışma' 

Kürtlerle işçiler arasındaki ilişkiyi tanımlamaya yet
meyen, yetmemesi de gereken bir kavram. Çünkü 
dayanışma, iki "farklı" şey arasında karşılıklı bir 
destek ilişkisini işaret eder. Ama, Kürt ve işçi top
lumsal gruplarının gittikçe örtüştü~ü, aynılaştı~ı, 

Kürttügün neredeyse sınıfsal bir pozisyon haline 
geldigi bir durumda, dayanışma çok gönüllülük 
kokan bir kavram kalıyor. Artık gönüllülük yetmez, 
sorumluluk vardır. Newroz alanlarına bakın, 400 
bin kişinin 300 bini bu sektörde çalışan kişilerse 

zaten, işçilerle Kürtlerin metropollerde aynılaştı

gını görüyoruz. işçilerle Kürtlerin kaderi aynılaşı
yor. Bugün artık sosyalistlerin "Kürtlerle dayanış
ma içindeyiz" demesi, Kürtlerin "biz sosyalistlerle 
dayanışma ilişkisi içindeyiz, sınıfsal sorunları biz de 
görüyoruz" demesi yetmez. Yani ulusal meseleler 
dışında meselelere de~indi~imiz zaman örnegin 
taşerenlaşmanın yarattıgı sonuçlardan bahsetti~imiz 
zaman büyük ölçüde Kürtlerden bahsediyoruz zaten, 
veya Kürtlerin ekonomik sıkıntıları da var dedi~imiz 
zaman büyük oranda işçilerin sorunlarından bahse
diyoruz. Dolayısıyla da tarihsel koşullar işçi sınıfının 
yükünü Kürt hareketinin üzerine, Kürtlerin yükünü 
ise sosyalistlerin omuzlarına bindirdi. Güzel olan da 
şu ki, her iki taraf da bu sorumlulu~u almaya hazır 
ve istekli görünüyor, o nedenle de ben bu bileşimin, 

blokun çok kıymetli oldu~unu düşünüyorum. Çok 
umutluyum. 

Bir yanda AKP-CHP, diger yanda BLOK 

Hem seçimden önce hem de sonra YSK karar
lanyla blok üzen·nde ciddi bir baskı oluşturuldu. 
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Bu, yalnızca devlet eliyle yapılan bir müdahale 
olmanın dışında, sermayenin de tutumunu gösteren 
bir durum olarak değerlendiriliyor. Bugün gelinen 
noktada blokun karşısında yer alacak kesimler 
açısından nasıl bir öngörüde bulunmak gerekiyor? 
Hem devlet, hem sermaye güçleri blokun sağladığı 
birlik karşısında nasıl bir tutum sergi/eyecek sizce? 

Devletle sermaye arasında, hükümetle sermaye 
arasında zaman zaman çelişkili bir görüntü varmış 
gibi gösterilmeye çalışı lsa da, yapısal olarak bir itti
faktan söz etmek mümkün. Söylemeye bile gerek 
duymuyorum, AKP'ye zerre kadar güvenmiyorum. 
Ama bir balkon konuşmasından bile "acaba bundan 
demokratik bir şey çıkar mı?" gibi degerlendirmeler 
yapılmaya çal ışıldı. AKP'nin politikası açısından pek 
çok farklı parametrelerden söz etmek gerek. Çünkü 
AKP uluslararası dengelerin degişikligi ile Güney 
Kürdistan' daki, Ortadogu'daki durumla alakah çeşitli 
taktikler ge liştiriyor. Kemalistlere karşı olan müca
delesinde Kürt sorununu saga sola kıvırta kıvırta 
halletmeye çalışıyor, ki bu tamamen pragmatik ve 
taktiksel. 

CHP'nin durumu da öyle. Kılıçdaroglu İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlıgı yarışında ciddi bir 
varoş açılımıyla yüzde 37 oy aldı. Ondan sonra 
CHP'lilerin kafasında şimşekler çaktı, "İşçilerin 
oyunu alırsak biz AKP'ye kafa tutabiliriz" diyerek 
dümeni sola kırdılar. Kılıçdaroglu'nun müdahalesi 
de bu. Ama CHP'nin solculugu da AKP'nin demok
ratlıgı da tamamen pragmatik, tamamen taktiksel, 
dolayısı ile de tamamen geçici ve uçucudur. Yani 
biz onları veri li kabul edemeyiz. Bu süreçte mesela 
CHP'nin biraz daha sola kayması gibi bir şey bek
lenebilir. Çok degil, iki yıl önce türhan mı degil 
mi, bir şeriat tehlikesi var mı yok mu, kıyametler 
kopuyordu. Şimdi kimse agzına bile almıyor. Sınıf 
siyasetine kaymaya çalışıyorlar. CHP uyduruktan 
bir aile sigortası çıkarttı, bunlar sol politika yapma 
taktikleri. Blokun da basıncıyla siyaset tartışmaları 
daha bizim isteyecegimiz yerde, analitik eksenin sol 
tarafında olacagını düşünüyorum. 

Bloka oy vermemiş, ama mesela CHP'ye oy vermiş, 
solcu, sosyal demokrat vs oldugunu söyleyen insanlar
la, ve çalışan, emekçi insanlarla konuştugumda seçim 
öncesi ve sonrasında, şöyle birşey gördüm: "Eğer BDP 
mesela taşeronluk meselesiyle uğraşsa, kayıt dışı işçi
lik/e, ücretlerle, haklanmızla uğraşsa, ben yemin ede
rim oyumu BDP'ye veririm. Ama böyle yapmıyorlar" 
diyorlar. BDP'nin Meclisteki tutumu da, blokun sınıf 
temelli yürüttügü politikalar da insanlara ulaşamamış 
maalesef. Sınıf siyaseti yürütmenin blok açısından çok 
elzem oldugunu söylemiştim. Ancak bunu görünür 
kılmak, temsilini arttırmak ve derecesini arttırmak da 
önemli. Bu söyledigim teorik olarak her zaman dogru 
olan bir şey, biliyorum. Ancak bu ampirik olarak da 
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gözlemledigim bir nokta; blok daha çok emekçileri 
ilgilendiren politikalar dile getirirse ve bunlan ger
çekleştirirse, oyumu veririm diyen ço.k insan var. Blok 
güçlendikçe, söylemleri çeşitlendikçe de kitlesi çeşitle
necek ve kalabalıklaşacak. İnsanlar güce de gidiyor, sen 
güçlendiginde daha fazla insan geliyor senin yanına. 

AKP bu on yılda İslami bi r sosla neo-liberal 
kapitalizmi çok kolay yedirtti bu ülkede. Cihan 
Tugal hocanın gösterdigi gibi, 90'larda Türkiye'de 
radikal İslami bir hareket vardı Erbakan' ın önder
liginde. AKP aslında bu hareketin reforme edilmiş 
kapitalist versiyonu. AKP, Türkiye 'deki İslamiyetin 
radikalizmini düşürdü, daha az radikal ama daha 
yaygın bir İslam yarattı. Bütün dünyada neo-liberal 
kapitalizm direnişle karşılaşıyor, ama bunlar "biz 
bu topragın insanıyız, biz sizdeniz" diyerek yaptılar 
bunu. Sermaye de çok iyi biliyor ki Cem Boyner bu 
kadar kolay yapamazdı bunu. Bunu teşhir etmemiz, 
bütün bu sürecin emekçilerin hayatlarında ne tür
den degişiklikler gerçekleştirdiginin altını çizme
miz gerekiyor. 

AKP seçim sürecinde çok şanslıydı. Dünya eko
nomisi krizden çıkıyor gibi, 2009 krizinin etkileri 
biraz daha azaldı. Bundan 4-5 yıl sonra sermayenin 
Türkiye'ye akışı bu kadar yogun olmayacak büyük 
ihtimalle. AKP'nin ekonomik alanda da sıkıntı yaşa
yacagını varsayarsak, AKP'nin biraz da ekonomik 
alanda inişe geçtigi dönemde sol bir blokun çıkışı
nın daha kolay olacagını düşünüyorum. AKP şu an 
rüzgarını arkadan almış gidiyor. Ama rüzgar terse 
dönecek. Bunun karşısında blokun seçim öncesin
deki çalışmasının sonrasına taşınması gerektigini 
düşünüyorum. Sokak eylemlerinin ve Meclisteki 
çalışmaların birbiri ile ilişkisinin kurulması gereki
yor. Vekiller zorda kaldıgında halkın destek olması, 
halk zorda kaldıgında vekillerin destek olması gere
kiyor. 

Parlamento üzerinden diqünmesek, tümden bir 
güç olarak, bir örgüt olarak bir çatı partisinin bun
dan sonraki süreci açrsından nast! bir hat izlemesi 
gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Blok ve çatı partisinin, devrimci bir çizgiyi tut
turmayı başarması ile Türkiye'de yüzde 15-16 civa
rında oy alacak bir partiye dönüşecegini düşünüyo
rum. Bloku kitleselleştirecek olanın da akıllı ca 
yürütülecek devrimci sınıf siyaseti oldugunu düşü
nüyorum. Bu kolay degil; hangi alanlarda hangi söy
lemler, hangi talepler ile bu yapılacak, somut duru
mun somut tahlili ile karar verilmesi lazım. Blokun 
İstanbul'dan aldıgı oy 300- 400 bin civarında. İstan
bul'da 3 milyon Kürt var, bunların yaklaşık 2 milyo
nu seçmen. Yani Kürtlerin yüzde 20'sinin oyunu 
alabildik. Bu ne demek? İstanbul 'da yaşayan Kürtle
rin çogu AKP'ye oy veriyor. Bu insanların neden 
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AKP'ye oy verdiginin kesin cevabını bilmiyoruz, ben 
bilmiyorum en azından. Bunun hakkında çeşitli hi
potezlerimiz var; İslam önemli diyebiliriz. Yoksulluk 
yardımları önemli diyebiliriz. İnsanlar AKP'nin onla
ra refah ve kazanç getirece~ini düşünüyor, diyebili
riz. AKP'nin "istikrar" söyleminin işe yaraması gibi 
varsayımlarımız var ama bence dogrudan ne oldu~u
nu bilmiyoruz. Gerçekten de yoksulluk yardımıyla, 
ekonominin yüzde lO'luk büyümesi ile birlikte işçi
ler, garibanlar, yoksullar, Kürtler, emekçiler kendi 
maddi sıkıntılarının AKP tarafından çözülebilece~ini 
düşünüyorlar. 90'lı yıllara bakıyorlar, DYP'yi görü
yorlar, ANAP' ı görüyorlar ve AKP sanki onlara ekmek 
sa~layacakmış gibi düşünüyorlar. Yoksullukla-gü
vencesizlikle, taşeronla problemi olsa bile bloka oy 
verdi~inde dogrudan maddi hayat koşullarında bir 
de~işiklik olaca~ına çok inanmıyor lar. Böyle düşün
dü~ünde de suçlamamak lazım, zira böyle düşünme

si bizim hatamız. Siyaset ikna etme sanatıdır, ikna 
edememişiz! Biliyoruz ki BDP geçti~imiz dönem sa
dece Kürt siyaseti yapmadı, Mecliste sunulan soru 
önergelerinin sadece yüzde 1 7'si Kürt sorunuyla il
gili, geri kalan e~itim, sa~lık, işçilerin sorunları, ka
dınlarla ilgili, gecekondularla ilgili önergeler. Medya 
bunları yansıtmıyor, ama bu bahane olamaz, burjuva 
medyası görevini yapıyor. İşte blok bileşenlerinin 
bundan sonraki süreçte sosyalist siyaset yapmaları 
ve bunu göstermeleri gerekiyor. BDP dışındaki bile
şenler zaten sosyalist gruplar. BDP içindeki genel 
e~ilim de partinin sınıf siyaseti yapması yönünde. 

Blok hem tabanda, hem de genel kamuoyunda sosya
list siyaseti arttırdıkça güç kazanacaktır. 1960 ' ların 

Türkiye İşçi Partisi gibi sınıf siyaseti yapıldıgı zaman 
örne~in İstanbul'daki emekçi kesimin önemli bir bö
lümünün fiili desteginin olacagını düşünüyorum. 

Bugün AKP'ye oy vermiş Kürt ve Türk emekçilerin 
fiili destegini almanın yolu sınıf siyaseti yapmaktan 
geçiyor. ~ 

Sınıf politikası güven sağlayacaktır 

KONDA'mn "Kürt Meselesinde Algr ve Beklenti
ler" başlıklı araştırmas mda, Türklerin yüzde 47'sinin 
Kürt komşu, ortak ve gelin veya damat istemediği
nin, Kürtlerin de yüzde 22'sinin Türkler için benzer 
duygular beslediğinin ortaya çıktığı gazetelerde 
yazıldı. Bu karşıtlığın yaşandığı memleket/e bugün 
AKP'ye oy veren yüzde 50'fik kesimin içinde Türk 
emekçilerin de olduğu ortada. Türk işçi ve emekçi
/ere, bütün bu değişim ve dönii§ümün onlar üzerin
deki etkisini anlatmak açısından blokun nasıl bir yol 
izlemesi gerekiyor sizce? 

Devletin söylemindeki çatlaklardan ilerlenmesi 
lazım. İnsanlar "Kürtler var ve bunlar örgütlenmiş
ler, devlete karşı geliyorlar, bize saldırıyorlar" diye 
düşünüyor devletin propagandasıyla. Devlet de diyor 
ki, biz milletçe mücadele ediyoruz. Ancak, asker 
şehitliklerinde yatanların adreslerine bakın, yüzde 
yüz eminim, ölenlerin yüzde 90'ı ya köyden gelmiş
tir ya da işçi sımfı mahallelerinden gelmiştir. E~er 
ki Kürtler bütün Türk milletine saldırıya geçmişse 
neden Türk milleti olarak topyekQn savaşmıyor da 
Türk milletinin en yoksulu, en fakiri gidip savaşıyor, 
neden en garibanlar ölüyor hep? İşçi sınıfı maha!Je
lerine bu anlatılmalı. Bir tane bile bürokralın çocu
~u, bir tane bile orta sınıfın çocugu ölmüş mü? Bir 
tane milletvekili çocu~u ölmüş mü bugüne kadar? 
Türk tarafındaki insanların devletin propagandasın
dan etkisinden çıkarılması gerekiyor. Ancak bu da 
biraz güven ilişkisiyle olur. Şovenizm insanları çok 
etkiliyor, seni "Kürtçü" olarak nitelendirdi~inde 

yanına gelmekten çekiniyor. İnsanlar güvendikle
ri insanların yaptıklarına söylediklerine güveniyor. 
O yüzden sınıf temelli politikanın yapılması çok 
önemli, Kürtlerin, BDP'nin işçilerin emekçilerin 
sorunlarıyla ilgilenmesi, çözümüne do~rudan katkı
da bulunması o yakınlık ilişkisini kuracaktır. Ancak 
böylece Türk emekçiler Kürt halkının mücadelesini 
destekler duruma gelebilir, ki bu da olmazsa olmaz 
bir şey. Bu yapılınıyor da de~il, örne~in Sebahat 
Tuncel İstanbul 'daki her direniş alanına gitti, evleri 
yıkılanlarla birlikte oldu. Ancak bunu artırmamız ve 
görünürleştirmemiz gerekiyor. 
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DESlANA TEMEN 'AX LE CIWANIVE' 
DR. ÖMER ULUÇAY 

Qedera tnsen Ci her tişten xiluqandl ew e ku, 
giştt gorl temene xwe ye bimirin/dimirin. Te zanin 
ku insan, vezaye, vedije Cı dimire. Merhaleyen jiyane 
wiha te dabeş kirin: Zarokati, ciwanl, erk!, extiyarl. 
Her xelek xwidiye taybetmendiyan e. Bedena lnsen, 
rihe insen, buyer O serpehatiya insen li gori van 
dernan çedibe, vediguhere. 

Navbera 'vezaytn-roje' re ' temen', 'vezayin
mirine' re 'emr' te gotin, bi salan ten Ifade kirin. 
Bi pirsa "temene te çi ye?" ra qest ew e ku, "heyya 
!ro te çend sal ditln e?" Gotina "Xwede emre te 
direj bike" ew e ku, Xwede direjahiya vezayin
mirina te direj/zede bike, yane tu hin pir salan 
bibini? Temen O emr, gelek caran li dewsa hev ji 
tene bi karanın. Gotin balkeş e; "tu çend sali y1?" 
yane "heya !ro te çend sal ditlne?" Bawermende 
ku diayan dike dibeje ku "Ya Reb1 tu emrekt bi xer 
bidi me." Van gotinan peşerojan ji tevl xwe dike. 
Emr, 'despek-dawi' ya jiyane ye. Gazincan de "Min 
li emre xwe tu xeyr nedit", çewt gotine. Ji ber ku 
jiyan berdewam e, xelas nebuye. "Min li temene 
xwe xer nedlt" gotin e rast be. 

Bo ve ji min nav le hilda 'destana temen'. 
Gelek şairan bCiyer li reze bi manzOm nivisine, 

ew ji 'destana salan' e. Di sala filan de dagirkeran 
dest dan ser ax Cı bajaren dewleta Osmaniyan, İmpe
retoriya Osmanl tek çu, Kuway-1 Milliye çebCı, Cum
huriyet hat damezirandin, seltenet Ci hilafe rabu, Şex 
Said seri rakir-hat dardakirin, raperina Agiri, mirina 
Kemal Paşa, Şere İran Cı Iraqe, İstilakirina Iraqe 
ya Emriqa, raperina Tunus-Misir-Libya Cı Dev.ıleten 

Ereb ye din. Weki minak şair van bCıyeran bi pivan 
O qafiye tarlf di kin. Şair huyeren xwe Cı malbate ji bi 
ve şewaze dikane Ifade bike. Ew dibe 'destana salan'. 
Ew mijarek dine. 
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Di zimane tirki, erebi de.destanen temen Cı salan 
he ne. 

Di stran O klamen kurdan de tarif Cı xemlen 
xeleken jiyane hene, le bi taybeti yen ser temen 
nin in. Temene min ternam e (1943), min li gelek 
şerit o seliken kurdi guhdari o kom kiriye, li civata 
dengbejan ez runiştime, li wan pirsiyame, min des
tan/klamen salan ji nebistine. 

Ji Amede dengbej MehmCıde Sor (Kizil), bi nave 
"Ax Ciwaniye" 'destana temen' di kurdi de cara yeke
mln nivisiye Cı bi vi navi selikek tiji kiriye. Ez dikim 
ve berheme bi taybetl bidim nasln. 'Destanen Tem'en 
ku hatine nivisln bibinin ku em kanibin gotinen 
hunermende Sor bigihejin. 

Min ek bo Destanen Temen 
Şair Ebdulwehap Kocaman (Kadirli) yekt navdar 

e, hal Cı debara xelke tine ser ziman. Cotinen xwe 
nade paş. Tişten nebaş rexne dike. Destana wl ya 
"Destana Temene 65 Sal in" de, hal O ehwale insanan 
wiha dide nasln: Temene nin bO 65 sal, tu tişt li min 
sadir nebCı be qisOran. Çil Q penc salan diyar diyar 
geriyam tiştek dest min de nema be qevaran. Niha 
ez nazewicim, be niyet im, çuko ez serjinik im. Min 
panzdeh jin anin ez be zarok im. Teravis nehat, gişt 
qisir derketin. Çil sali şOn de ez har bOm. Bo dosten 
xwe min bir vedan, bo wan şiir nifisand, şad lazim in 
ku ew helbest werin pejirandin. Segek tekeve mala 
min diweste tişteki xwarine nabine, dil dişke. Li ban 
kumişk bikeve, seri diqelişe tiştekl be hesireke rexisti 
nin e li mala min. Min ji ke re got xalo, peq awite 
min. Bira çav herdane beriye min. Ez li bave xwe 
bawer bOm, wl ji çav berda diya min. NebCım ewlad, 
be dilketina min. Min got keleş ez im, ki dikare beje 
biri hene li ser çaven min. Li ku dere şer bikim zor 
difilitinin min. Ne egid im, dişibe her tiştl şele min. 
Ez ketim derdeki be derman. X wed e nede tu insana n. 
Hekim pariz daye min. Bes garis serbest e, qedexeye 
xwarina din. Min nlve heşan winda kir. Zaningeha 
rihetiye xelas kir. Min serweta xwe hesab kir. Tiştek 
bi ser neket, encam sifır. Bi neynOke, min her aliye 
xwe seh kir. Li hekiman re dilek çekir. ÇCım rotgene. 
Filme min seh kir. Hemdu sena tiştek nehat dltin, 
bes qisCıra nim rCıbar kir. Ez Aşiq Kocaman (Gewre} 
im, dixume O radize me. Ke ku li min hez nekir 
tiliyan dave me. Çil O penc sal in pehlewanl me. Min 
egldek tek nebir, zorane jina me. 

Aşık Şenlik, navdareki Serhede ye, gelek şiir goti
ne. Çend helbesten temen nivisine. Yek li van wiha 
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ye: Ku nCı diwelide sebi keçe. Ku bu penc sall hernede 
cirana soz dibe. Di pencan de te pesandin, heftan 
gule gupik dide. Heştan de biri kewane, rCı bedre, 
çav xezal e. Di nihan de terif dibe, dehan de hespe 
siwar dibe. Yanzdehan de goşt digre, berxe kere ye. 
Duwanzdehan de gerdane dinimine, sezdehan de 
sufet guline, çardehan de hiskan hiltine. Her azaki 
de hezar naz peyda dibe. Heya panzdehan veşartl 
dimtne, şanzdehan de bi nav O deng dibe. Huvdehan 
de xwezglnl hene, mezat vedibe mişteri sedan zede 
ne. Hijdehan de bi naz O. yar e, nozdehan de çav li 
bO.k buylne, guhdar e. Blstan de bilbil dixwlne li ser 
çiqlan e. Bihar e, vebuna dema gulan e. Demgull ne, 
kamil e, reber e, xuset nerme, kedi dibe. Si' de gotin 
rast in, si Cı pencan de lnsen qet naeş'ine. Çill de li 
evinan ter dibe. Pencl da direj dike tewla peye xwe 
ye. Pencl Cı pencan de nev! li dor helan e. Di aşxane 
de seroke ceriyan e. Şestl de ked dere li tune ye. 
Şeşfi pencan de zade çekiri ne e xwarine ye. Hefteyt 
de fistan çiçek e, derpe xav e. Hefte Cı pencan de hiş 
winda dibin, diran dikevin. Siva hatiye tim, nahele 
tu xatiran dişkenlne. Şenlik dibeje, nod O pencan da 
dirana dertlne. Hevalen xwe keviren guççe ocexa ne, 
sere xwe li ser wan dattne. 

Pir Sultan Abdal: Di qurne 16'anda jiya ye, bi hel
best Cı nefesen xwe berdevke roja me ye. Eze şiiren wl 
demek kin de bidim nas'in. Mijara me Destana Terneo 
e, ew jl nivlsiye: Dema ku Insan diwelide wekl gule 
ye. Ku çile wl derte wekl tasa qilekir! ye. Bi cuzza 
xwe li ber xoce dixwlne. Panzeh sall de wekl şitle ye. 
Bistan de bi ru-simel e. St de çarmerkl rO.dine, weki' 
gola dagirt'i ye. Penciyl de por gewr e, şesti' de xwedl 
guhnekt ronl ye, dil jar e, aqil bi redibe, wekt goza kor 
e. Hefteyl de wekl deveye hara, him himme, her kes! 
dişklne. Heşteyl de eş O. sojiya hestiyan e. Niva rewiye 
cihana ne diyari ye, di nodl de gula zivistane ye. 

Pir Sultan dibeje di sed! de talan radibe, ber ba 
dikeve, wekl çugeki di fire. Niva ye k hebulı, yek tu ne bO. 

Celal Guzelses, hunermendekl navdar e, ji Amede 
ye. Der heqe wl de gelek lekolln hene: 

Mehmet TOPAL, gelektişten balkeş dibeje (www. 
muminnet.net/yas-destani-ve-hikayesi.html): Desta
na Terneo ya ku bi nave Celal Guzelses te nasln ne ya 
wl ye. Gotin O. muzi'k ya Haci Efdal e, arnedi ye. Dema 
MO.rade Çaremin de jiya ye. Ew destana ji destra ku 
daxwaza Siltan MCırad gotiye (1638). Wem deme de 
Siltan dere ser Ecem li Amede ves daye. 

Nave wl ye esll Mehmet Celalettin e, nave bave 
Derveş Hesen e. Ehli tariq e. Muezzlne Ulu Camiye 
dike (1913-1921). Bi allkariya Fevzi' Pirinççioglu ku 
wezir bu, allkarl kir, Celal derxist hizCıra Mustafa 
Kemal Paşa, ew navekl le hildide: "Bilbile Şerqe" 

(1917). Nave wi li Amede dane sCika binerd ya ber Ulu 
Cam! ye. Serokatiya Komela Muslkl ya Diyarbekire 
dike. Selikan tijt dike, 46 kilarn berhev kirine. Revebi-

riya Taybet ya Diyarbekire de dibe memur. Paşe li vir 
vediqete. Cardin vedigere. Muezziniya Camiya Kebir ya 
Amede, heya mirine di ve wezlfeye de dixebite (1956-
1959). Li Keleka Şexe xwe Zeki Efendi te veşartin. 

MehmetAli Aba kay, di panela ser jiyan Cı herhemen 
Celal Guzelses de tişten balkeş anine ser zirnan 
(http://www.edebiyatdostlari.com/makaleler/1475-
celal-guzelses-hakkinda-yeni-tespitler.html 10 Ekim 
2010): Baytar Mahmut Karindaş zarvayi axaftina 
Diyarbekiriyan dike O. selikeke tijl dlke. Ew li zora 
Celal dere, radibe dere Stenbole diji ve Destana 
Temen dibeje u selike tiji dike. Cahit Sitki li destane 
guhdart dike, helbesta "sal 35"an dinivise. Celal, 
tirkl, farisi, erebl klam gotine, Mem Cı Zin xwendiye. 
Ahmed Arif di bandora mus!kiya wl de maye, nav Cı 

qlmeta wl hildaye. 
Destana Celal Guzelses ya ku li ser nakokl dibe 

wiha ye: 
Destana Temene 65 Salan: Rindek ku dikeve deh 

salen xwe, wekl gulek nO bişkiviye. Yanzdehan de 
gula vekiriye, bo behnkirine. Duwanzdehan de wekl 
almase bo veşartine. Sezdehan de zilm O zexme 
dibine. Çardehan de weki şekir e, şirin e. Panzdehan 
de dema bedewiye ye. Şanzdehan de ke ku dltiye heş 
winda kiriye. Hivdehan de sine behiştl ye. Nozdeh 
salan de be ar dibe. Bist sali de derte şi kare, wekl şer 
e bend qetandt ye. Bist u penc sali de simelan ba dide. 
sı sal! de awa herikbar dimeye. sı Q penc sall de bi 
gunehan dihese, di nav erfa derewan da. Çil sali de 
wekl rez pelan diweşlne. Çi! O pencan de ji bo neba
şiyan digirl. Pencl sali de bawermend e ji bo heval Cı 
hogiran. Pencl O pencl de eş O. sizi le radibe. Şestl 
da çav bi duman in. Şest Cı pencan de kem bawer 
e, be qedr e, xuz dibe. Xwln li tamara vedikişe. Axa 
sar dike bangin "were ha were" nlva rewltiya xeybe 
berçav e, her tişt derew e. 

Şaire navdar e arnedi Cahit Sitki Taranci, 
helbesten xemgln nivlsandine. Yen beli 'Sal 35' 
O. 'Wext Hat Abbas' e.Ew jl bi dawiya temen ve 
giredaylne. Erne van jl bidin nasin: 

' Ke şt iy a bedeng e mirina insan' 
Yahya Kemal Beyatlı, mirina insen wekl "keştiya 

bedeng" bi nav dike. 
Niva dem ternam bibe, tengere hilini li zemen. 

Keştiyek radibe li lengerxane, kesek nizane ku 
kuda dere Cı te. Bedeng re digre, wekl be rewl be. Li 
reketine; destek, desmalek naye helandin. Kesen ku 
li kerexe diminin, bi ve rewltiye xwedl eş Cı xem in. 
Bi rojan, bi çaven şii , li asoye reşik dineherin. Dil, 
mane beçare. Ne keştiya dawiye ye ew. Ne ş1na dawı 
ye li jiyana sojl ew. Yar O. evindar gudahrl dikin, belki 
vegere, le boş e. Nizanin ku yara çuyl venagere. Yen 
ku çuyl herhal zaf kefxweş in li cihe xwe. Çend sal 
derhas bun, kesek venegerl li sefera xwe. 
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Ji Mehmüde Sor 'Ciwaniye' 
Ew destanen li jor hatin danasin bi zimane tirki 

hatine nivlsin. Teze dora dengbeje tekane Malımfide 
Sor e (1939). Min li ser hunermendl Cı jiyana Mah
mOde Sor nivlsiye. Teze dora wl ye. 

Mame Sor dike li me ra destana temen beje. Seri 
dor e li "ciwaniye" bangin dike. Hal O hesten salan 
dibeje, bo derman kirine banl ciwaniye dike. Dike
dilorine, "ax le ciwaniye te li min çima wiha kir?" Te 
kef-henek nehiştin. Te zirnan li min gerand, guhe 
min giran kirin, çaven min bi perde kirin, gopal bi 
min re kir heval/eza, stfıyu min xwar kir. Hez u teqet 
li çoge min derketin, heval Cı hogir li min reviyan, ez 
tene mam. Ew cihanek derewlne. Melekemote 
m eva ne her kes! ye. W ere em di rastiyan de bixebitin, 
tişteki' baş, Insanı li dewsa xwe bihelin. Ciwani, 
demeke-dewraneke, e derhas be. Te zani'n ku "demek 
ya gulan, demek ya şiiana ne." Ew cihan e, ew jiyan 
e. Derew!n e. @ 
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AxCiwan! 

Le le ciwanl ye, ciwan! ye, ciwanl ye, 
Te çima li min weha kir? 
Te mala min xerap kir. 

Tu ji can O cesede min, 
Çog u qidume min derketi, 
Extiyariye di dewsa te de min pir Cı kal kir. 
Ez din Cı bala xwe didime ku 
Q!zan Cı bu kan bere xwe ji min zivart 
Jinebiya dile xwe ji min sar kir ciwaniye. 

Le le ciwaniye, ji xera Mala Xwede ra 
Dlsa tu li min, li ba keta na. 
Mine derd Cı kule extiyariye, 
Ter ji te ra bigotana 
Belki te heyfa min ji extiyarl ye bistandana, 
Ciwaniye, le le ciwaniye, ax ciwaniye 

Welle ez 1 exti'yar im, ez 1 kal im, 
Daha nikarim runim, 
Li ser cl u doşek e pernCı u heriye. 
Di can Cı cesede min ra derin 
Weka dirlke, şujine Cı derziye, ax ciwaniye. 

Le le ciwaniye ciwaniye, 
Welle ez zernaneki ciwan bOm 
Weka hespe feel bOm 
Minani şer Ci pilinga, deve har bum 
Welle lro ez extiyar bum. 
Dirane min ketine, zimane min pelt, 
Gohe min giran bune. 
Le le ciwaniye, ji xera Mala Xwede ra 
Olsa tu li min li ba ketana 

Min e derd u kule extiyariye, 
ter ji te ra bigotana 
Belki' te heyfa min ji extiyariye bistandana. 
Le le ciwaniye, ciwaniye, 

Welle ez extiyar im, ezi' kal im, 
Daha nikarim rfinem 
Li ser cl u doşeke pernCı fi heriye 
Di can G cesede min ra derin, 
W eka dir ike, şOjine O derz! ye. 

Le le ciwaniye ciwaniye, 
Ez zernaneki ciwan bum 
Gul u rihan, sosin u çi'çeka civata bOm 
Ez kelem O qilçix e nav çave neyara bOm 
Destınala ser deste q!zan O bOka bOm 
Ez i'ro ext!yar bum 
Dirane min ketine, zimane min pelt bOye, 
Guh ye min giran bOne, ciwaniye ax ciwaniye. 
Le le ciwaniye ciwaniye, ax ciwaniye 

Welle ez extiyar im, ez kal im 
Daha nikarim rOnim 
Li ser cih u doşeke pernCı O heriye 
Di can u cesede min ra derin, 
Weka dirike, şujine u derziye 

Le le ciwaniye ciwaniye, 
wele ez !ro kal im, 
Ez extiyar im, ez be kes im 
Ji xwe ra be Omud im, be heval im 
Tu çare u imkana min tunlne. 

Bala xwe didime erde cemidi 
Çav O biriyan li min ra dişklne 
Le dibe, bes e bes e bes e 
De were ji we dinya derewln e 
Welle di nava min de tije 
Mişk u mar u dOpişke sipi ne 
Ewna egoşte te bixwin, zari'ne ji te blnin 
Tu gazlke Rebe Aleme, mi're mira 
Padlşahe kerem e, Rebbe jor!n e 
Le belki Xwede Teala gunahe te efa bike; 
Te ji xwe ra biefine, ciwaniye ax ciwaniye 
Le le ciwaniye ciwaniye, 

Welle ez extiyar im, ez kal im 
Daha nikarim runem 
Li ser d O doşeke pemO O heriye 
Di can u cesede min ra derin 
Weka dirike, şujine u derziye, 
Ciwaniye ax ciwaniye. 

Riste: Dr. Omer Uluçay 
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EHMEDE XANi 

(1651-1706) 
FEHIM IŞİK 

Di nav edeblyata klasik ya kurd de, yek ji nivlskaren 
pir te zanln jl Ehmede Xanl ye. Destana ~qa kCır Cı har 
Mem Cı Zin, Ehmede Xanl nivislye. Ehmede Xani, ev 
berhem li gor destana dev ki ya di nav gel de wek Meme 
Alan te gotin nivisiye. Ehmede Xanl, Meme Alan ji nuh 
ve şirove kiriye Cı bi awayeki din nivlsiye. Mem Cı Zin, 
edi ne tene destana ~qe ye, rewşa Kurdan ya civakl, 
neteweyl O hwd. ji di ve destane de ct digrin, ten nirxan
din. Ehmede Xanl, di ve destane de girlngiya perwerde, 
zanisu, girlngiya hevkarl O biratıya gelan ji tine ziman. 
Ehmede Xanl, di ve berhema xwe de rewşa kurdan ya di 
nav dewleten Osman! Cı Farisan de hatiye parvekirin ji 
tine ziman. Ehmede Xanl, di ve berhema xwe de dibeje 
ku, yekluya ku di nav kurdan de nehaüye sazkirin, bCıye 
sederne paşvemayin fı bedewletmayina kurdan. Ehme
de Xan:i, di gelek clyen berhema xwe de qala xweşikiya 
kurd:i d ike 

Wekl nivlskaren edeb:iyata klasik yen din, dema 
jiyana Ehmede Xanl ji ne pir zelal e. Di Mem O Zin de 
rojbOyina xwe wisa une ziman: " ... " Li gor teqwlma 
nuh ev sal (1061) 1651 e. Le ji bo rnirina Ehmede Xanl 
tu agahiyen zelal tune. Mihemed Emin Bozarslan, di 
peşgotina çapa tirkl ya Mem O Zlne (Weşanen Deng, 
Gulan 1996, Stenbol, ROpel 14) de wisa dibeje: 

''Weki jlyana Ehmede Xani dema mirina wl ji ne 
pir zelal e. Hin niviskar Cı lekoliner dibejin ku di sala 
1706'an de wefat kiriye. Çavkanlya veya ji pirtCıb 
'Mejuy Edebi Kurdl' ya Aladdin Seccadi ye, niviskar 
ji meleyekl kurd ev agah! bihlst:iye. Li gor Aladdin 
Seccadi nivlslye, wi meleyl di dema perwerdeya xwe ya 
medreseye de pirtOkek destnivlskl dlt1ye, li ser pirtOke 
bi erebl 'tare Xani ila Rabbi hi' hebCıye, ango 'Xani ber 
bi rebe xwe fıriya' . Li gor 'Hesabe Ebced' ku bere dihat 
bikaranln, ew herfen di we nivlse de dema Hicrlll18 
dlyar dike ku li gor teqwlma Mllade 1706-1707 e." 

Di derheqe malhata Ehmede Xanl O clye bfıylna wl 
de jl, di nav lekollneran de dijiti heye. Li gor nivlskare 
kurd Aladdin Seccadl, nave bave Ehmede Xanl Rustem, 
nave baplre wi ji İlyas e. Seccadl dibeje ku hapiren Xani 
peşt li herema Botan jiyane Cı ji vir ber bi Bazlde koç 
kirine. Sadiq Bahaddln Arnedi jl, li gor meleyen heremi 
dibeje ku Ehmede Xanl, li gunde Segundan (Çele
ÇCıkurca, He karl) hatiye dinyaye Cı li Bazide wefat kiriye. 
Mihemed Emin Bozarslan, di peşgotina xwe ya Mem Cı 
Zine de agahiyek wisa dide: "Xanl ji eşira Xanlyan e, ev 
~ir li herema Botan fı Bazlde bi ci Cı war bOye. Ben ku 

lkr lı ~ındarl-n 1\ lasikl-n 1\urdi · 1 

Xanl were dinyaye bi çend salan have wl li Bazlde bi ci 
buye, le tekiliyen xwe ji eşi re qutnekiriye." 

Di derheq eşira Xani de Ferhad Şakeli di lekolina 
xwe ya peşkeşl Zanlngeha Üppsala kiriye de hin tiştan 
dibeje: Şakeli, li gor "The Kurdish Tribes of the Oto
man Empire" (Eşlren Kurdan yen dema İmparatoriya 
Osmanl) ya Mark Tykes e ku li erdnigariya kurdan 
di destpeka sedsala 20'an de gerlyaye dibeje ku, "li 
bakure Hekariye, li derdora Xoşave bi nave Xaniyan 
eşirek hebCıye." Bozarslan jl dibeje ku ev eşira Xani 
ye O Ehmede Xani jl ji ve eşlre ye. 

Di berhema Xanl de, babetek muhim jl hezkirina 
mirov ı1 felsefeya li ser ve hezkirine ye. W ek filozofeki 
gotinen xwe hOnandiye. Li gel hezkirine, baş:i O xera
bi ji di berhema xwe de nirxandiye. 

Beşek muhlm ya di berhema Xani de ji hezkirina 
Xwede ye. Di Mem Cı Zina ku berhemek muhlm ya 
edeblyata tesewCıfe ye de, hezkirina Xwede O :iman 
ciyekl baldar distine. 

Derveyl Mem O Zlne, du herhemen din yen Xanl 
jl gihaştine me: NCıbara BiçOkan ı1 Eqida İrnane. 
Arınanca berhema NObara BiçOkan, hlnbCına zarokan 
ya zirnan e. Ji ber ve yeke ye ku NCıbara BiçOkan ji 
gotinen erebl O kurdi yen weki ferhenge pek te. Ev 
pirtOka Xanl, girlnglya perwerdeya zarokan ya ji bo 
Xani jl d1yar dike. Xani, di pirtCıka Eqlda İmane de, 
şerd O şOrden Islamebi awayekl helbesti dinivlslne. 

Xani, di 14 sali'ya xwe de dest bi nivise kiriye. Te 
zanln ku derveyi herhemen wl yen ku ketine desten 
me, gelek herhemen wl yen din jl hene. Le mixabin 
ku derveyl çend helbestan ev herhemen din hin ji bi 
dest neketine. Hi n ji van helbestan ji teref M ele Mah
mOde Bazidi hatine pedekirin O anihali PirtOkxaneya 
PetersbOrge ya ROsyaye ten parastin. O 

TİROJ 61 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



•• 
TEN EFFUS 

BARIŞ AVŞAR 
---------------------------------

Batı Anadolu'nun en batısında, bir küçük şeh
rin tek lisesinde, her zamanki kaynaşma başlamıştı 
teneffüs ziliyle birlikte. Okulun ilk, pastırma yazın ın 
son günleri... Teneffüsler her okulda oldu~u gibi. .. 
Bir kaynaşma, kanşma, da~ılma ayininin ardından 
hiç yetmeden biten "10 dakika"nın peşinde yüzlerce 
genç kız ve erkek! 

Ekim ayının o sıcak gününde de aynıydı her şey ... 
Hemen hemen ... Çünkü bir gün önce ·'memlekeli 
sarsan vahim olay" öğrencilerin çoğunu ilgilendir
miyordu. "O kızla biraz sohbet etmek", "sınıftan 

kanline kadar koşup orada birileriyle boğuşmak': 
"kız kıza hayal kurmak", "yan smıftaki güzel gözlü 
delikanlı ile şöyle bir kaçamak bakzşmak': "yok yok, 
fiziği geçemeyeceğiz biz muhabbeti yapmak" gibi 
her lise/i için her zaman gayet mühim olabilecek 
önemli meseleler vardı./ 

Ancak yine de "siyasi" mevzulara ilgi duyan 
öğrenciler de bulunuyordu arada. Siyasetin pek 
öyle ortalıkta konuşutmadığı yılların, 1980'lerin 
çocuklan, 1990'/arm hemen başmda siyasetin konu
şulamadan yapılmasma karşt en çarpıct isyam 
konuşuyordu: Leyla Zana adlı bir kadın milletvekili, 
TBMM kürsüsünde Kürtçe konuşmuştu milletvekili 
yemini ettikten sonra. Üstelik yeşil-san-kırmızi saç 
bandı takmışt1 ve bunlar Kürtlerin bayraklarının 
renkleriydi.l 

Ege bir siyasi mesele olarak, "Kürtlerle" tamş
mıştl.l 

Leyla Zana, Hatip Dicle ve Selim Sa dak'ın yemin 
ederken söyledikleri, yaptıklan büyük bir olaydı 
memleketin tarihinde. Liseli/er birbirlerine hayret/e 
ve tekrar tekrar, televizyonda izledikleri yemin töre
ninin ayrıntılarını anlatıyor, bundan sonra ne olabi-
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leceğini soruyorlardi. "Atatürk'ün Meclist'ydi orası, 
buna izin verilmemeliydi, hiç olmamalıyd1 böyle bir 
şey hiç./ .. Oyle demişti birinin annesi. 

Ostelik Atatürk'ün "en yakın" arkadaş1 İsmet 
İnönü 'nün oğlu Erdal İnönü'nün genel başkam olduğu 
SHP'den seçilmiş vekillerdi bu kişiler. Bu da "skanda
lm vahameti"ni büyütüyordu.l Memleket daha önce 
olmayan yeni bir ·~ey"le tanışıyordu. Ne olacaktipeki 
gerçekten, ne olabilirdi? Oğrencilerden biri tam ne ola
cağına dair bir tahmin yapacakken, merdiven başmda
ki bu gayet politik sohbet, gürültüyle kesildi. Az önce 
s1mftan kanline koşarak giden ve orada bir miktar 
birbirlerini örseleyen adrenalin yüklü azman ergen/er 
güruhu, suratlan laplarmızı kesilmiş vaziyette yarışı 
bu kez geriye, smıfa doğru yaparken, muhabbetin içine 
koşmuş/ardı pattr patır. Teneffüs bitiyordu. 

Uçurumdan beslenenler 
199l'in o büyük meydan okumasının üzerinden 

neredeyse 20 yıl geçti. On binlerce insammızm adı 
konmamış bir savaşın kaybedenleri olarak yitti
ğı~ köy/erin yakıldığı, kuyularm zehirlendiğt~ faili 
meçhul cinayetierin dosyalarca biriktiği, yasaklar, 
sürgünler ve işkence haberleriyle geçen 20 ytl! 

Bu ülkenin her iki milletten fakirlerini dağlarda 
grrtlak grrtlağa getiren ve can alışverişi yaptıran 20 
yıl .. . 

Zana, Dicle, Sad ak ve Ahmet Türk, Orhan Doğan, 
Mahmut Almak, Sım Saktk'la birlikte binlerce insa
m bitmeyen mahpusluklara süren, yasaklarla örü
len, ömürleri çürüten 20 ytl .. . 

Bir insan ömrü için uzun ama bir ülkenin ömrü 
için çok çok uzun 20 ytl! 

İnsan bir kere ölür çünkü. Ama bir ülke her 
öleniyi e azar azar ölür ... Doğanlarıyla da yeniden 
doğar. "Ülke" dediğimiz yer neresi? Sizin ülke denin
ce aklımzda neresi varsa orast... İşte bu ülke bu 
yüzden çok öldü. Oy/e çok ki, doğaniarına bile sevi
nemedi, onlan hakkıyla büyütemedi, banş içinde 
birlikte yaşayan, çalışan, seven halkları bebeklerine 
gösterernedil 

Ve şimdi, Emek Demokrasi ve Ozgürlük 
Bloku'nun 12 Haziran 2011 seçimlerinde iki yaka
sım bir araya getirmek için çok uğraşllğr derin bir 
yank çıktt ortaya; 20 yıl boyunca çözümsüzlük 
kepçesiyle kazı/tp, tahammülsüzlük kamyonuyla 
hafriyatı yapılan bir derin çukurl Bir uçurum! 

Bir tarafmda arltk tüm cesaretini, tüm inancını 
avuçlarmda toplay1p "çok yadırganan" posterler 
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açıp "acayip ayıp/anan" sloganlar 
atıp, "lanet okunan" gösterı'ler 
düzenleyen direngen bir halk! 
istediğini almaya kararlı ... 

Diğer tarafta ise, "Kürtçe 
ezan okuyarak memleketi bölme
ye çalışan Zerdüştler" ucubesini 
2011 ilkbahar-yaz koleksiyonun 
en güzide eseri olarak sunan bir 
başbakana yüzde 50 oy veren, 
büyük ve yı/gm bir halk. Öyle 
yı/gm ki yaşadıklarmdan, haya
tından, yokluklarmdan "halkçı 

görünen" (evet, bunu gerçekten 
iyi beceren) bir çıkar ittifakma 
her seçimde daha çok oy vere
cek kadar zordal Daha iyisi yok 
çünkü onun için. 2001 krizinde 
eski partilerini topluca geçmişe 
gömüp unuttuktan sonra elin
de daha iyisi kalmadı, sonra da 
gelmedi! 

"Zerdüşt'ün ezanla ne işi ola
cak be adam, sen bizi hepten 
cahil mi bel/edin!" diyemeyecek 
kadar ilgisiz ve "en azından esip 
gürleyen, vurdu mu ses getiren 
bir başbakanımiZ var" diye ciddi 
ciddi kastlani Bunu dediklerini 
gerçekten biliyoruz. Bizzat duyu
yoruz: Evet, bu halkın önemli bir 
kısmı Tayyip Bey'i seviyor hala ... 

O da, "Ben o zaman küçük 
idim, boyum yetmedi asama
dım " diyor seçim meydanında: 
Uçurumu kazıyar daha derin
den ve bunu seçim için yapmı
yor kesinlikle. Şimdi "seçimden 
sonra "dayız görüyoruz işte, 

"Kürtle köprüleri almayi': atmış 
olmayı hiç de takmıyor! Vekiliere 
biber gazı yağdırtıyor hatta, artık 
Batman'da, Van'da gözden ırakta 
değil, istanbul'un göbeğinde. 

Bir dahaki seçimde "Alevi 
yuhalatmaca" oyununun yanma 
"Kürt yuhalatmaca"yı da ekie
yecek belki. Uçurumdan çıkan 

molozu satıp parasıyla fütursuz
luk satın alıyor. 

Statüko yıkan statükocu! 

Yunanistan'daki ekonomik 
krizden kaçıp Türkiye'ye gelenl 
gelecek sermaye için sevinirken .. . 

Yanı başımızda kırıhp düşen 

Suriye halkını, onların buraya 
kaçanlarının "Tayyip Erdojtan 
aşkını" ne büyük ve güçlü bir 
demokrasi oldu~umuzun göster
gesi olarak önümüze getiriyorlar. 

Ama işte bizim göstergeler 
bozuk! 

Yunanistan batarken, aslın

da orayı batıran sermayenin 
Türkiye'yi niye "çıkaraca~ını" 

göremiyoruz biz! 
Suriye'nin bir iç savaşla yan

dıjt ı yerde Türkiye'nin kibirli bir 
beyzade olarak havasını atmaya 
devam edebilece~ini de! 

Yüzde 12'1ik resmi işsizlik ora
nıyla, yaz bitip kışa gidecegimiz 
zaman, hemen iki ay sonra; vekil
Ieri "seçildikten sonra veto yemiş" 
parlamentonun yeni çalışma yılı 

açılışında, şunu duyaca~ımız 

yönünde hislerimiz çok güçlü: 
Gelin bu anayasayı değiştirelim, 
bakın siz de çok mağdursunuz ... 

Osmanlı'da oyun bitmez ya! 
O 36 vekili seçip o Meclis'e yolla
yanlar da şöyle diyecek bu hesa
ba göre: "Ya doğru diyor, değiş
tirifsin de şu bizim mahpustaki 
vekillerin esareti de bitsin." 

Öyle mi? 
Böyle al takke, ver külah ola

cak yani? 
"Yazın buruntarım sürtelim, 

kışa defterlerini düreriz" mi bu 
her gün askeri ve sivil vesayetler 
yıkıp, statükoların kolunu baca
ğmı kıran, turboları açmış tam 
gaz giden çok ileri demokrasinin 
mimarlarının planı!? 

Teneffüsün sonu! 
Seçim süreçleri politikanın en 

açık haliyle tartışıldı~ı, insanların 
normalde birbirlerine söylemeye 
çekindikleri fikirlerini rahatça 
açabildijti "teneffüs" zamanla
ndır. O zamanları bile içinden 
patır patır polis koşturarak, biber 
gazına bogarak geçirttiler insan
larımıza ! 

O Ege kasabasındaki lise
de teneffüsün sonunda, "ne 
olacajtı"na ilişkin yamtını koştur

maca bitip de herkes sınıfiarına 

girdikten sonra söyleyebildi az 
önce sözü yarıda kalan: 

- Erdal İnönü tutmaz onları, 
atar! 

Erdal inönü partisinden attı, 
TBMM hapse attı, "bin yıllık" sta
tü ko neredeyse hayatm dışına 

attı kabul edemediklerini, sindi
remediklerinil 

Ancak "attıkları " her seferinde 
geri geldi önlerine! 

Şimdi statüko bir "değişim " 

yaşarken ve eski vesayetin yerine 
yenisi kurulurken, bugüne dek 
'höt zöt'le yapılan/an; bundan 
sonra, "Siz isteyin, bizim dedi
ğimiz olsun, olmadı kapı şurada 
buyrun" pragmatizmtyle yeniden 
yapmaya, yeni 20 yılları zayi 
etmeye kalkzşanlar da bundan 
kaçamayacak elbettel Szkıştığr 

ilk anda, işine gelmediği nokta
da Kürde sırtını dönmeyı~ siya
si tarihin "en centilmeni" Erdal 
İnönü 'den daha nazikçe yapacak 
ve yine de tacı taht1 kurtaracak 
değiller ya . .. 

Uçurumu kazan içine düş

mez, diye bir kural yok kil ~ 
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'HER C 
Bl KURDi J 

Di nav kurdan de beri deh salan qet festivalen 
filmen kurdi nin bfın. Di demeke wisa de, tam 10 sal 
bere, di sala 2001'e de li Londone bi nave "Fest'ivala 
Filmen Kurd'i ya London€'' fest!valeke dest pe ki r fı ve 
fest'ivale re li ber gelek festival en din di nav kurdan de 
vekir. Le di ve 10 saliya xwe de amadekaren festlvale 
encax karine 6 festlvalan li dar bixin Ci isal j'i ya Tan 
de ve payize li dar bi.x.in. Ji destpeke heta niha yek 
kesek ku hem avakare festivale bO, hem ji xebatkare 
we ku he jt ve peywira xwe didomine Mustafa Gun
dogdu ye. 

Gundogdu ku niha ji bo festivalefilman dide ser 
hev u ji derheneren kurdan ji li benda filman e li 
Stenbole bu mevane me. Mustafa Gundogdu di sala 
1974-'an de wekl endamekl "Şewaxan" li Dersimete 
dine. Di salen 90'1 de bi NÇM'e re dikeve tekiliye, di 
nav koma yekemin a sinemaye ya li NÇM'e ku tede 
Kazim Oz, Huseyin Karabey, Ozkan Kuçuk jl hebfın 
de cih digire. Piştl qurse ve kome kurtefilmekl bi 
nave "Salen Dawl" çekiriye ku Gundogdu jl di nav 
de cih girtiye. Ew, paşe di sala 1996'an de derbasi 
qada xebaten mafen mirovan buye, heta salen 2000'1 
li TOHAV'e xebitiye ku heta çuye Ingilistane. Ew ji 
sala 2001'1 ve li İngilistane dijl, he di nav projeyen 
mafen mirovan de dixebite. Ew di hernan deme de 
kordinatoriya Festlvala Filmen Kurdan a London u 
New yorke dike. 

Çiroken me yen ku em qal bikin hebün 

Dema çlroka wl ya li ser slnemaye li NÇM'e dest 
pe d ike, ew di we fıkre de ye ku s'inemaye weki reyeke 
din a anina zirnan a fıkren xwe bikar tine. Hert hin
dik ew wisa difikire tev1 hevalen xwe. O niha ew wisa 
dibeje: "Me ji zimane sinemaye hez kiribu, ji ber ku 
zirnaneki we ye bandorker hebu. Bi ve bandore me 

64 TİROJ 

got erne bi reheti derde xwe blnin ziman. Hinek bi 
ve arınance me dest bi slnemaye kir. Gelek çiroken 
me yen ku em qal bikin hebun, me ye her! baş bi 
sinemaye ev çirok bianiya ziman. Ji pevajoyeke wisa 
re em derhas bun fı me dest bi sinemaye kir." 

Ew dema diçe Londone ji salan sal 2000 e. Di 
we sale de edi kurdan ji bere xwe daye slnemaye u 
di destpeka wan salan de di seri de filme Behmen 
Qubadi, edi filmen kurdan ji bale dikişinin li qada 
navneteweyi le ne li ser nave kurdan. Loma ew u 
çend hevalen xwe ten ba hev u niqaş dikin: Çima di 
festtvalen navneteweyl de filmen kurdan wekl fılme 
tirk'i, ye ereb, ye Iran! te nişandayin, di v1 wari de em 
dikarin çi bikin? 

Niqaş dikin. Pera biryar didin ku festıvaleke li 
dar bixin. Hemu ji bakur in, ev gava wan jl wekl 
gaveke bakurt xwe nişan dide, le salen du re kurden 
ji parçeyen din ji digirin nava xwe u fest1val dibe 
kurdistan!. 

Ji lundone heta New Vorke festival 
Yekemin Festlvala Filmen Kurdan a Londone di 

sala 200l'e de li dar diıün, peşl dixwazin her sal li dar 
bixin le dinerin ku sinemaya kurdi ew qas ne siste
matik e ı1 ew ji naxwxazin asta fest!vale daxin, loma 
hin salan li dar naxin. Loma heta niha 6 caran ılisal 

ji ca ra 7'an li dar dixin. Pişti ve li Berllne, li Parlse, li 
Batman u Amede, li Hewlere, li gelek bajaren kurdan 
festival li dar dikevin. O li New Yorke ji ew 2009'an a 
yekemin ı1 isal jl de ya duyemine li dar bixin. 

Festival ji bo sinemaye giring in. Qada xwe nişan

dayina filman in festival. Bi taybeli ji festivalen bi 
kurdi zedetir giring in ji bo zirnan u sinemaya kurdi. 
Festivalen Filmen Kurdan en Londone u New Yorke 
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ji bi vi rengi ne. Li ser zimane festivale ji Gundogdu 
van tine ziman: "Du zimanen festivala me hene, 
yek je kurdi, yek jiingilizl ye. Film di festivale de 
em bi jernivisa Ingilizi nişan didin ji ber ku kurd 
jl bi ingilizi dizanin, temaşevanen ne kurd jl. Weki 
zimane hevpar ingilizi derdikeve peş, le em bi hemO 
zaravayan tilman nlşan didin. Le kataloga me bi du 
zimanan te arnade kirin. Bi ingilizi Cı kurdl, di nav 
kurdi de ji em kurmanci O sorani bikar tinin. Kur
manet li alfabeya Latin!, sorani jl bi alfabeya Erebi." 

London bajarekl rengin e. Li vi bajari 170 zirnan 
tene axivln. Ew der navenda festlvalan e t1 gelek 
salonen sinemaye le hene. Salonen ticari, salonen 
serbixwe pir in ku ew zedetir bi salonen serbixwe re 
dixebitin. Gundogdu diyar dike ku pirsgireka wan en 
salonan nin e. O ji we dewlemendiye sedi 30 kesen 
biyani, sedi 70 kurd li filmen kurdi temaşe dikin. Di 
her festivale de ji li dor 5 hezar kesi dibin mevane 
festivale ku di nav festivalan de ev ji hejmareke baş e 

Ji derve reaksiyonen baş em digirin 
Em pirsa "Miheqeq kurd ji festlvala we hez dikin, 

gelo rnileten din çawa le dinerin?" li Gundogdu dikin, 
ew dibersivine: "Tişte em rast hatin ev bu: Civake ku 
festlvala me tesir li wa kir Cı çOn wan bi xwe jl festival 
li dar ıdstin çebOn. Zedetir jl civaken koçer. Di nav 
sinemaya serbixwe de ji yen eleqe nişan di din hene. Yen 
me bandor li wan kiriye hene. Mlnak Festivala Fllmen 
İrane pişti me dest pe kir, bere tune bO. Festlvala Fll
men Filistine li paş me ye, xwendekar li dar dixin. Di 
klasmana stnemaye de em qatek ber jor çOne. Dibe em 
du qat li jere Festivala Filman a Londone bin le ev qata 
em lene ji qatek bilind e. Yen ten temaşe dikin reaksi
yonen baş nlşan didin. Dibejin em tiştek je htn bfın. Di 
nav civaken Rojhilata Navln en li İngilistane dijln de 
em dikarin bibejin festivala me ya heri giring e." 

Ji aliye derhener, kamera, ronahl, deng, montaj u 
hwd de tam ne li gor dil be ji kurd hinekl peş ketine u 
her ku diçin peş dikevin. Di vir de Mustafa Cundogdu 
bale dikişine ser 10 salan bere u dibeje: "10 sal bere 
dema me dinen me tene derhenere kurd didlt, le !ro 
yen ronahl saz dikin, vesazkirine dikin, komen ku di ..... 

ji hole rakin. Em ji hemu parçeyan filman nişan didin, 
dixwazin bandore li hev bikin, bi hev re bixebitin. Her 
wiha em dixwazin nişan bidin ku bi her awayi filmen bi 
kurdl ji tene çekirin." 

Bari! sinemayil dikeve ser mili! şaredariyan 

Tekiliya Mustafa Gundogdu bi bajaren kurdan re, bi 
slnemageren kurd rexurt e. Hen dawl di mehen bori de 
careke din hat, çG Amed, Batman, Meraın u van deran 
geriya. Ew li ser derfeten van deran en ji bo slnemaye, 
alikariya ji bo hev jl van gotin O pi!şniyaran peşkeş dike: 
"Ji bo xebaten wisa dive kordinasyoneke be sazkirin. 
Dema Batman Festivala Kurtefilman li dar bixe, Kayapİ
nar Rojen Belgefilman çebike, yan jl Şaredariya Bajare 
Mezin Festlvala Navneteweyl çebike dive hay ji hev 
hebe, bi hev re şinkati bikin. Ez dixwazim jikesen ku di 
vi wan de agahiyen wan hene fedeye bigirin. Em dixwa
zin çi ji des te me be em bikin. Tene bi la b ibe xizmeteke 
ji bo sinemaya kurdi bes e. Dive rast, baş u di dema xwe 

!tnSl t~LW r'UilK 
de be plankirin. BaşderbasbCina vi 
kan bi plankirineke demek zOtir 
çedibe. Ev yek be ki ri n ez nebawe

her wari de allkariya hev dikin 
hene. Em diblnin ku yen film 
dikişinin hemu kom kurd in. Di 
paşeroje de ev nin bu. Filmen ku 
ji başfire Kurdistane ten em dine
rin hernCı wan bi xwe çekirine. 
u he ji zirnaneki hevpar e sine
maya kurdl nin e. Ev de çebe yan 
çenebe tişteke din e. Parçebfına 
kurdan di gelek waren jiyane de 
wisa zehmetiyan derdixe peşiya 

wan. Ev di sinemaye de ji heye. 
Bi festivale em dixwazin ve yeke 

~ FILM 
~ FESTIVAL 

rim pirsgirek dere. Di vi wan de 
bar dikeve ser mile şaredariyan. 

Li Amede Konservatfıara Arame 
Tigran heye li ser muzlke xebate 
dike. Dive şaredariyen din ve ji 
xwe re bikin mlnak, hin şareda
riyen din ji di.karin li ser slne
maye xebaten wisa bikin. Dive 
şaredari re bidin her." ~ 

' OC~OBER 21 25. 2009 
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Fotografın ignesi ile hayatta kazılan kuyu, tarih
sel bir beliege ul~manın da en iyi söylencesidir. 
Ama sanırım en iyi fotograf toplumsal ve bireysel 
adaletsizlige işaret ediyorsa anlamlıdır ve iyidir. 
Orada bir yerde birileri tarafından yaşanan hayatın 
kalitesi, o hayatın kendi hakikatleri, sırları, gizemli 
sokakları ve unutulmuş gülüşterini yansıtabiliyorsa 
bir bakış, bize kazandırdıgı sıradanlık degildir. 

Dersim. ( belki de kendi dogdugum kent olması 
hasebiyle de) hiçbir günün ve dahi an'ın sıradanlı
gına gömülmeden geçirilen günlerin ev sahibidir. 
Orada merak bitmez. Çünkü bilmek. bir eylem olarak 
hiçbir zaman kendini tamamiayabitmiş degildir. O 

kentin gizil sıgınakları. ortaya çıkarınakla tükenmez. 
Tanrısından dilegini mumla kederlendiren y~lı bir 
Dersimli kadının yüzündeki çizgiler, bize niyetinden 
çok daha fazlasını söyletir: Birikmiş acıları, artık sol 
tarafını hakikaten zorlayan agrıları, duasına sakladı~ı 
genç ömürlerin saglı~ı... Ferhat Arslan'ın gazeteci
liginden sıyrılarak sanatçıJıgıru konuşturmaya başla
dıgı yer. Dersimli kadınların kederli duasına kendini 
tanık kıldıgı yerdi. Dagla, ~la. suyla, ateşle konuşan 
kadınların topra~ından hüzünlü bir selamdı bizimle 
paylaştıgı ... O fotograflarla konuşmak da bana kıs-
met şimdi .. . 

Xızır gidince ... 
Çocuklugumda Gola Çeto'ya giderdik, şimdi 

hayatta olmayan babaannemim hazırladıgı niyaziarta 
birlikte. Yoncalık bir alandan geçip ulaşırdık o kutsal 
agacın altına. Esentepe'den, Dag Mahallesi'nden, 
Harçik'ten, suyun öte tarafındaki tek tük evierden 
gelenlerle dualar edilir, evden getirilen niyazlar, 
çerezler herkese dagıtılırdı. Bakır ya da alüminyum 
kaplarda yakılan çıraların isieri bulaşırdı çocuksu 
meraklarımıza ... 

Babaannem , yakın uzak tüm akrabaların çocuk
lan. gençleri için ederdi duasını Xızır'a. Sonuna kendi 
istegini eklerdi: "}a XlZlr, bana da ele ayaba düşmeden 
hayırlı ölüm ver.,. Üç suyun birleşti~i yerdi ve tannla-
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rımız orada soluklanırdı, bir yerden bir yere giderken. 
isten kararmış, mum eriyiginden çocuk tahayyülümüz
le bin bir şekil yakaladıgımız o $cın altında; ürpermiş, 
ferahlanuş, kendimizi ve gelecegimizi onca duayla yı ka
mp, anrımış, taptaze hissederdim. 

Yaşlı kadınlar: Boyunlarında sıralı boncuklar, 
parmaklarında altın, gümüş yüzükler, tertemiz tül
bentleri, kadife ya da emprime ama mutlaka en 
yeni şalvarları .. . Anaç bakışları ve anaç elierin niyaı 
dagıtırkenki mahir halleri ... Kutsallıgın gölgesin
de kendi sırlarıyla varoluşlarını tamamladıkları ve 
Xızır'ın duasına muhtaç yaralarıyla bir başka güzel 
görünürlerdi gözü me ... 

Xızır gitti, genç ölümler çogatdı ve kentin mezar
lıgı Xızır'ın bıraktıgı izierin üzerini kapadı. .. Yine de 
umudunu yitirmeden, 

Su lle konu,an kldınlar ... 
Ferhat Aslan'ın Dersim'e degen gözleri, üzeri 

külle örtülü sırların peşinden sürüklüyor zamanı. 

Tek tek baktım Dersim'in yaşlı kadınlarına, Metin
Kemal Kahraman'ın sesiyle del!dim uçsuz bucaksız 
yalnızlıklarına. Hiç gitmedigim Düzgün Baba maka
mının dik yokuşundan tırmandım. Gola Çeto'nun 
suya yenik düşen varlıgına agladım ... Yine gitme
digim ama hikayesini dinledigim bir göl ve kadınlar 
geldi hatırı ma. "Su ile konuşan kadmlar" diye başla
dıgım eski bir yazıyı, şehrin orta yerinde ritüellerini 
gerçekleştirmeye, kendi iç seslerini dinlemeye giden 
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bu kadınları görerek canlandırdım bir kez daha: 
" .. . O kadınlar ki acıtmamışlardır gülün gög-

sünü ... Kadim bir al!rının orta yerinde kalmışlardır 
sadece ve daga, taşa, suya tapınak, kutsadıkları bir 
a~acın gölgesinde boylu boyunca uzanmaktır cen
netleri ... O anı yaşasınlar ve isterlerse kapasınlar 
gözlerini hayata . .. 

Bir buluşmadır o an. Vicdanın kendine bahşettiiti 
bir yücelik duygusudur. Ancak acıyı doguran kadın 
anlar bu halden ve sıgındıgı agacın bilge yalnızlıgına 
dayar sırtını. .. O kent bir duvardır kadının türkülü 
yolculuguna ... 

O kadınlar neden yolcudur, bilir misiniz? Bir su var
dır, dagın dorugundan çıkan ... Kadınlar kaybettiklerini 
aramak için tırmamrlar doru~. . . Suyun bir kişiligi 

vardır . .. Belirsizleşir bir süre sonra; taşlar ve kayalar 
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başlar rengiyle kişiliklerini kadınlara yansıtmaya ... 
Onlarla konuşmaya çalışır kadınlar. Başarabilir çotu; 
başaranlayanlar ise sonsuz bir acı ile yanar ... 

(Rüzgarla ve gökyüzüyle ilişkisi olmayan neye 
yarar?) 

DaAdan indiklerinde suyla konuşmayı başaran 
kadınlar, bir ip dolar boynuna ... Siyahtır ip ... Suya 
dokunup, onun dilinden anlayan kadının göasünün 
canlı oldugunun, bu hayata ait oldugunun işaretidir 
o ip. Farisi bir sözün gizinde saklı kalan içliktir: 
Gülümseyiştir kadın; ateş ve soluk ve nihayetinde 
suya arkadaş, hayata dahil olan .. . Su, kendine doku
nan kadına zaman bahşeder. O siyah ipler o nedenle 
takılır boyuna ... 

Suyla konuşan kadınlar, zaman olmak istedikleri
ni haykımlar dogaya ... Adayacaklardır kendilerini ve 
dahi adamışlardır aslında; ama zaman olmak gerekir, 
yalnızca zaman ... Zamanı boyunlarında taşırlar ... 
Akrebi, yelkovanı, saniyesi olmayan zaman, asla 

yanıltmaz, kanatmaz yüreklerindeki buluşmaları .. . 
Kadınlar neden mi dayanıklıdır acıya? Bir suyun 

içinde canlı yaşatmasını ve onu içlerindeki suda bol
madan dünyaya bagışlamasını bildikleri için .. . Suyla 
konuşmasını ö~endikleri için ve taşların dilini, 
hayatın dili sandıklan için ... aaaırlarına bastıkları 
taşın, ölümün ve yaşarnın kıyısında kendilerini bek
leyeceklerine inandıkları için ve de ... 

Gülün göasünü acıtmadan koldamayı başardık
ları için... Boyunlarına bagladıkları siyah ipi beyaz 
zamana çalmanın formülünü bildikleri için ... Su ile 
tanışan kadınlar, taşiara başını dayarlar ... Zamana 
kıldan bir iple baglanırlar ... 

Su ile konuşan kadınlar gülün g~ünü hiç acıt
mazlarl" 

Teşekkürler Ferhat! Zamanın içinden akan suya, 
yanan ateşe, inancın kurutmadılı aaaca bir daha 
bakmamızı salladın ... O 

DİHA muhabiri ve fotoaraf sanatçısı Ferhat Arslan'ın 6 Mart'ta Dersim'de açılan "Kızılbaş" adlı ikinci 
fotoaraf sergisi, Eylül'de Diyarbakır ve İstanbul'da, Ekim'den itibaren de Almanya, Fransa ve lsviçre'de ser
gilenecek. Arslan, sergiyle "asimilasyona karşı direnişin" m~ını vermek istedilini söylüyor. Fotolrafın 
gücüne olan inanayla objektifini bölgeye, ~ka bir ifadeyle kendi köklerine yöneltiyor. "Meıopotamya'run 
Renkleri" ile ~layan serüveni, Kızılbaş KUrtleri'yle devam ediyor. Sırada ise Arslan'ın bir "borç" olarak 
tanımladılı "Ararat'a Yürüyüş" var. 
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BiR 'MAZLUM ŞAHMARAN' PORTRESi 
SENNCR SEZER 

"Sae Moru be/ka !aze Loqman Hekimi yo . . , (Şah
maran belki, Lokman Hekim 'in oğludur.) 

2008 yılında ölen Dersimli Mürsae Sılemani, Şah
maran'ın serüvenini anlatmaya bu sözlerle başlar: 

Anlatılan. başlangıçta ölüme çare arayan Lokman 
Hekim'in öyküsüdür: "Lokman Hekim, bir gün, 
kitabmr alıp gitti, gidip bir rrmağm başmda olurdu. 
Belki, ölüme çare bulurum, diye düşünüyordu. Kila
bını önüne indirip okumaya başladı. n 

Ne var ki, Hz. Peygamber, Lokman'ın bu çalışma
sını Yaradan'ın kurallarına aykırı bulur. En büyük 
meleklerden birini Lokman'ın kitabını yok etmesi 
için gönderir. 

Metin ve Kemal Kahraman'ın kitap ve CD olarak 
hazırladı~ı. Lızge Müzik Yapım'dan yayımlanan Sae 
Moru/Bir aşk ve Olümsüzlük Masalı Şahmaran bu 
öyküyle başlıyor. Bir ölümsüzlük tutkusunun varo
luşun yazgısına kafa tutma denemesiyle ... 

Bir vefa ya da vefasızlık öyküsü 
Daha çok güneydo~uda cam altı resimleriyle 

karşılaşırsınız Şahınaran ile. Bu resimlerde yılanlar 
şahının kadınsı çizgileri vardır. Dersim anlatılan nda, 
sakalı olan bir Şahınaran'dan da söz edilir. Şahma
ran'ın yaşadıgı yerleri de güneyde gösterirler size. 
Tarsus'ta bir hamamın taşlarında hala kanının rengi 
ışıldar. Adana yakınlarında Misis'te bir kale onun 
adıyla anılır. Dersim'de de yılanlar her cemlerinde 
onu sorarlar. 
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Benim için de Şahınaran bir vefa öyküstidür. Ya 
da bir vefasızlık öyküsti. Çünkü Şahınaran kalledil
miştir, bir egemene derman olsun diye. Dost saydı~ı 
birinin can korkusuyla söztinü tutmayışı yüztinden. 
Ama bu katlediliş, Lokman'ın ttim sırlarının ogluna 
devrine de yarayacaktır. Bir yeniden doguş öykü
sti sayılabilir bu bakımdan. Öyküntin kurgusuysa, 
Binbirgece'yi hatırlatan biçimde, iç içe masallardan 
oluşur. Hepsi arayış öyküleridir. 

Metin ve Kemal Kahraman öyküyü 12 bölümde 
anlatıyorlar: 

1) Loqman Feke Chemde/Lokman lrma~ın Kıyı
sında, 2) Camısan Qyia Hemgendel Camısan Bal 
Kuyusunda 3) Mıneta Camısani/Camısan'ın Minneti 
4) Oda Mohrkiri/Mühürlü Oda 5) Belkiya Raude/Bel
kiya Yollarda 6) Belkiyao Phoseman/Belkiya'nın Piş
manlıgı 7) Cihanşaho Nobedare Mezele/Mezar Bekçisi 
Cihanşah 8) Belqiya Çevere Muradi'de 1 Belkiya Murat 
Kapısında 9) Pasa ~eweso/Paşa Hasta 10) Şüara Sae 
Moru/Şahmaran'ın Agıdı ll) Covend 12)Camısan 

Biloqman/Camısan Lokman Oluyor, More Sae Moru/ 
Şahınaran Mührü 

Bence öykünün anlatışının önemi. bir ortak çalış
manın güzelli~ini yansıtmasında. Çalışmada o kadar 
çok kişinin emegi var ki ... 

Orkestra: Metin Kahraman, Serdar Keskin, Mübin 
Dünen, Ahmet Tirgil, Umut Kahraman, Gürkan Özkan, 
Maviş Güneşer, Kemal Kahraman, Semra Gürbüz. 

Misafir Sanatçılar: Erkan Ogur, Okay Temiz, 
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Ertan Tekin, Ömer Avcı, Sayat Nova Ermeni Korosu 
ve Ulli Bartel, Henning Schmiedt. 

Kendi Şahınaran'ını paylaşmak ... 
Metin ve Kemal Kahraman, sözsüz müzik, koro, 

tek kişilik anlabm, teatral efektler ile bir konser 
kimligi kazandırdıkları çalışmalannın Sunuş'unda 
Şahınaran' ın önemini ve çalışmalarının nedenini 
şöyle belirtiyorlar: 

"Şahmaran masa/ı, insanoğlunun en temel varo
luş sorularına cevap arayan derin kültür hazinele
rinden biridir. Hikaye akış1 ve zengin fantezilerle 
dolu olay örgüsünün altında, hayat nedir, ölüm 
nedir, ölümsüzlük nedir, ne için yaşamalı, aşk nedir 
gibi köklü sorulara cevap arayan bir amaç yatar. 
Anadolu-Mezopotamya'nm hemen hemen bütün dil
lerinde örnekleri görülen masalın tarih içinde hem 
yazılı literatürde hem de sözlü literatür üzerinden 
aktarılmış bir çok versiyonu tespit edilmiştir. 

Şimdi burada Sayın Mustafa Düzgün tarafından 
derlenmiş ve 1993 yılmda Behrem Yaym/anndan 
yayınlanmış bir sözlü Zazaca versi,ljon esas alın
mıştır. Yıllar öncesinden fark ettiğimiz ve ardına 
düştüğümüz bir tez olarak bu versiyonun taşıdığı 
küçük ama anlarnit farklarla, Şahmaran masalının 
anlaşılmasında özel bir perspektif sunacağma olan 
inancımız bizi bu çalışmayı yapmaya teşvik etmiştir. 

Ancak bu çalışma gerek müzikal boyutuyla 
gerekse de aktardığı Şahmaran versiyonuyla otan
tik/dokümanter bir çalışma olma iddiasında değil
dir. Daha çok, uzun bir araştırmalanlama sürecinin 
süzgecinden geçm~ç bir yaklaşımla olgunlaştmlmış, 
bir kendi Şahmaran 'mı paylaşma denemesidir. n 

Metin ve Kemal Kahraman'ın Şahınaran metni 
kitapta rengarenk. Sunuşu okumayanlar için bu bir 
dikkati uyanık tutma düzenlemesi. Oysa önemli bir 
çalışmanın belirteciymiş bu renkler: 

''( ... ) sözlü versiyon/arm, bu köklü insanlık 
mirasının anlaştlmasmda, önemli yeni ayrınitlar ve 
perspektifler sunacağma olan inanctmız bizi özel 
bir yöntem izleyerek tamamen sözlü kaynaklar ve 
otantik anlatımlar temelinde bir kolaj metin ortaya 
çıkarmaya yönlendirmiştir. 

Metnin kurulmasında, gerek anlatım, gerekse de 
olay kurgusu olarak Mursae Silemani'nin anlattığı 
Zazaca versiyon esas alınmıştır. Metin içinde yeşil 
renkle yazılmış bu bölümler dil olarak da müm
kün olduğunca birebir Zazaca'dan çeviri temelinde 
kurulmuştur. 

Zazaca versiyonda eksik olan bazı bölümler, özel 
olarak da Belkiya hikayesı: başlangıcı ve "Şemsi 
Banu ile Cihanşah" bölümleri, Mardin-Kızıltepe'den 
d~rlemeci arkadaşımız Sayın Ceylan Tari'nin bölge
nın meşhur ve emektar dengbeji sayın Hernet Eli'ye 
Beril'den derlediği Kürtçe versiyon esas alınarak 
kurulmuştur. Metin içinde pembe renkle yazılmış bu 
bölümlerde de, dil ve üslup olarak Kürtçe'den birebir 
çeviri yapılarak otantik anlatıma sadık kalınmıştır. 

Metin içinde lacivert renkle yazılmış bölümler 
ise daha çok hikaye bağlantılarını sağlamak ama
cıyla, otantik kaynaklara sadık kalınarak yazılmtş 
bize ait ifadelerden oluşmaktadır. " 

Şahınaran'ın başında Seyid Süleyman Şahin'den 
derlenmiş bir dünya yaradılışı söylencesi var. Ben bu 
söylenceyle ilk kez karşılaşıyorum. Dünyayı dengede 
tutmak için dünyanın çevresine baaıanmış bir yılan: 

"As/mda bu kitapçığm girişinde merhum Süley
man Şahin ile yapılan görüşme kayıtlarına dayalı 
olarak yer verdiğimiz "alemler kurgusu ve yılan " 

metninde de görüldüğü gibi sadece yılan sembolu 
temelinde dahi, Şahmaran'ın inanç öğretileri ve 
dinler tarihinde önemli bir mana kurgusu olduğunu 
anlamak mümkündür. 

Sultan Süleyman, Süleyman Mührü, Zümrü
dü Anka, Muhammed, Hıztr, Lokman Hekim gibi 
monoteist dinler tarihinin önemli isimleri yanın
da hayat-ölüm, başlangıç-bitiş, bu alem-öte alem, 
ilahi-aşk-fani aşk, ölümsüzlük arayışı gibi arkaik 
temalar ekseninde de özellikle sözlü versiyon/ara 
dayalı olarak açığa çıkan bir çok soru vardır. 

Bu soru/ann yol göstericiliğinde, yazılı örnekler 
yanında, Zazaca, Türkçe, Kürtçe, birçok sözlü versi
yona, aynca Şahmeran ve yzlan sembolü hakkında 
yazılmış önemli araştırma kaynaklarına dayalı ola
rak hazırladığımiZ dokümanter kitap çalışmamızı 
da önümüzdeki yıllarda yayımlamayı düşünüyoruz. 

"Ben bu kitap CD'yi dinieyecek herkes için Metin 
ve Kemal Kahraman'ın dile~ine katılıyorum: 

"Şahmaran gibi önemli bir insanlık hazinesinin 
anlaşılmasında 2008 UNESCO raporuna göre, Ana
dolu'da yok olma tehlikesi içindeki diller arasmda 
yer alan Zazacanın zengin katkısmen fark edilmesi 
dileğiyle ... " ~ 
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