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ARJEN ARİ 

DESTANA KAWA Ü AZHİ DEHAQ 

KAWA DESTANI ve AZHi D EH A Q 

Destan 

Kiteba di deste we de 'Destana Kawa O Azhl Dehaq· yek ji berhamen şaire kurd e hemdem a 
Arjen Ari ye.. Ari'. di veberhemaya ku di n ava berhemen wl de xwediye cihekl cuda ye de, bi 
zimane xwe ye taybet, bi ferhenga xwe ya ferewan O şeweyeke nO; wekl Kawa'ye serili zilma 
Dehaq hildayi , peyven zirnaneki j i hesin, daniye ser sindan. bi kar O karkeriyeke çak, ji kevne
goyeke şewevegotineke helbestl aniye pe ... 

*** 
Elinizdeki kitap, Kürtçenin yaşayan en önemli çağdaş şairlerinden Arjen Arl'nin. Kawa epopes
ini kendine has dili, sözlüğü ve düşlemiyle yeniden biçimlend irdiği "Destana Kawa"sının Türkçe 
çevirisidir ve yine bu kitap, Ari' nin de şiir kitapları arasında özel bir yere sahiptir. Şai r de, tıpk ı 
Dehaq ' ın zulmüne başkaldıran 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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BiR FiLM ŞERiDi GiBi AKlYOR HAYAT ... 

Şeritteki her bir kare başka bir filmden 
ama .. . 

"Büyük Adam Küçük Aşk"tan Hejar 
geçiyor ilk. 

Yargısız infazla öldürülen ve İstan
bul'da ona sahip çıkabilecek son yakınla
rını bırakıp karş ı dai reye geçerken tam ... 
Kısacık yaşamında bir sürü ölüm habe
riyle sarsılmış bir küçük kız çocu~u 

olarak, emekli hakim Rıfat Bey'in evine 
do~ru .. . Bu ölmelere, öldürmelere bir 
''yasal izahat" getiren, bunların, siste
min hukuku içerisinde bir yeri oldu~u
nu, "caiz oldu~unu" söyleyen/anlatan/ 
açıklayan mahkemelerden emekli olmuş 
bir hakime do~ru yürüyor ... Koca siyah 
gözleri açık sonuna kadar. 2001 yapımı 
filmde, 1990'1ar boyunca büyümüş nice 
Kürt çocu~unun göz bebekleri oynuyor 
başrol ü. Handan İpekçi yönetiyor, iri, 
siyah, çocuk göz bebekleri oynuyor! 

Ardından "Foto~raf' filminden bir kare 
geliyor. 

Aynı otobüsün içerisinde "do~uya" 

do~ru yol alan, yarın iki ayrı safta, iki 
ayrı üniforma içine girip silah kuşana

cak iki gençten biri digerine bir çakmak 
hediye ediyor. Müzikli çakmak! Man
yetosuna basılınca, her notaya sırayla, 

a~ı r a~ır basılan bir metalik ezgi çıkıyor 
çakmaktan. Filmin ve dogunun sessizli
~i içinde kulakları irkilterek . .. Do~u'da 
aslen başka bir iş yaparken müzik de 
çalan her eşyalar çok tutuluyor! Türkler 
de çok seviyor bunu, Kürtler de! Müzikli 
çakmakta düşmanlı~ın hiçbir izi yok, 
aksine benzerlik var. Düşmanlık yarın , 

yol bitince başlayacak ve ölümüne ser
gilenecek. Zamanın "genç Kürt yönet
meni" Kazım Öz, bugün 10 yaş aldıktan, 
filmler çevirip ödüller aldıktan sonra 
yine bu ülkenin gençlerini anlamaya 
çalışan filmler çekiyor. Ama 2001 yapımı 
Foto~raf, 1990'1ar boyu vuran ve vurulan 
gençlerin en gençlik kokulu a~ıdı olarak 
duruyor kendi mütevazı köşesinde . .. 
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Sonra araya zaman gırıyor biraz, vurmalar 
vurulmalar bitmemiş ama "İki Dil Bir Bavul"un 
Emre ö~retmeni, Zülkife Türkçe ögretemezken, 
iyice sinirtenmiş ve çaresizken geçiyor şeritten 

önce .. . Hemen sonra bir kare daha: Perişan haldeki 
derslikte, bayram vesilesiyle asılan Türk Bayragı 
baskılı balonlar uçuşuyor pencerelerden esen hafif 
rüzgarla. Havalan azalmış balonlar. Çürüyüp kal
mışlıgını , köhnemişligini gizlerneye çalışan bir 
düzenin zavallı makyajlani Zülkif Türkçe'yi gayet 
net. .. ögrenemiyorl Dili dönmüyor, kendini vere
miyor, mayasında yok! Emre ögretmen, Urfa'mn 
bu perişan köyüne alışamıyor, yaşayamıyor bura
da, kendisi olamıyor, mayasında yok! Bu şartlar

da Türkçe ögrenemeyen ögrencilerle bu şartlarda 
Türkçe ögretmeye çalışan ö(Zretmenlerin hikayesini 
Orhan Eskiköy ve Özgür Dogan'ın 2008 tarihli 
filmi, en "dogal" haliyle küt diye koyuyor ortaya: 
Üstelik oyuncular da kendilerini oynuyor! Bu oyun 
acaba kaç yıldır oynanıyor "orada"? 

Birden Mertkan'ı babasının inşaatlannda gönül
süz amirlik oynarken görüyoruz sonra. Gül'ü bırak
mış, ona hak ettigi degeri verememiş, kalın kafalı 

ama yine de kötü bir adam olamayan Mertkani 

Kötü olmak zorunda bırakılanların, buna mec
bur oldugu söylenenlerin, agızlarını açmamaları 

gerekti~i çocukluktan ögretilenlerin sessiz öyküsü: 
''Çogunluk". İnşaatta korkup çekindi!ti ama sonra 
babasından aldıgı güçle "cesaretle" dayılandıgı Kürt 
usta gelmiş, yemek yedigi lokantanın camekanın
dan Mertkan'a özür dileyerek kafasını egiyor. "Özür 
kabul eden" birinin yaşayabilecegi en büyük kor
kuya sarınmış halde kabul ediyor bu boyun egmeyi 
Mertkani Kürdün her boyun egişinde Türk'ün de 
boyun egmiş oldugunu anlayamamanın filmi bu 
işte. Kuru bir kardeşlik lafı degil, boyunlarımızdan, 

enselerimizden, omuzlarımızdan, ellerimizden bag
lıyız birbirimize. Ama korku aramıza giriyor sinsice: 
"Bu ülkeyi size zindan edece{jim, baştnıza birbirinizi 
gardiyan dikece{jim" diyerek! Seren Yüce'nin 2010 
yapımı filmi etrafımızı saran çogunlugun içinde 
büyüyen bu korkuyu oynatıyor başrolde. 

Birden Tank Akan giriyor kareye, sırtında Şerif 
Sezer'le. Seyit Ali ve Zine olmuşlar, bu ülkenin 
önünde uzayıp giden "Yol"a bakıyorlar. Bu yolun 
geçilmez görünmesine, karla, fırtınayla, çıgla kuşa
tılmış olmasına. Kendilerini çaresiz hissetmek iste
meseler de öyle olmaya mahkum olduklarını bilerek. 
Ve bunca çaresizligin sonradan ne korkular, ne 
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ölümler, ne pişmanlıklar getirebilece~ini görmüş 

gibi bakıyorlar. Daha 1981 yılında, Şerif Gören ve 
elbette Yılmaz Güney'in gözlerinden! 

Barış Anneleri Çukurca'da hayatlarını kaybeden 
askerlerin öldükleri yere varmışlar, a~ıt yakıyor

lar sonra. "Bu çocuklar öleceğine biz ölseydik de 
bu savaş bitseydl' diyorlar! Bunlar onlar, evet! 
"Teröristler"in arıneleri ... Her gün televizyon da "kaç 
tanesinin öldürüldü~ünün hesabı yapılarak'' bundan 
sevinç çıkarılanların anneleri, beyaz başörtüleri ile 
gelmişler o~ullarıru kızlarım öldürmekle görevliy
ken öldürülmüş gençlerin düşüp kaldı~ı yere. Ki bu 
beyaz, yasın beyazıdır! Siyah ın en koyusu bile kaç yıl
Iann bitmez yasını anlatamayacak kadar açık renkli 
kaldıgı için, yası en iyi beyaz gösterir olmuş burada 
artık. Bu insanı alt üst eden sahne henüz bir filme 
girmedi. Keşke Hejar'ı ve Rıfat Bey'i, otobüs yolcusu 
gençleri, Emre ö~retmen ve Zülküfü, Mertkan'ı ve 
Kürt ustayı, Seyit Ali ve Zine'yi izledi~imiz gibi bir 
fılmde izlemek zorunda kalmasak onları. 

Artık yepyeni bir film çekilebilse hayatımızın 

şöyle tam orta yerinde. 
Yeni ve şenlikli bir film. 
Acı acı gülümseten de~il, dolu dolu kahkaha 

attı ran! 
Bugünlerde aklı ve yaşı yeten kalemlerden hep, 

"1990'lara neden dönülmemesi gerektiğinf' okuduk 
ya Kandil bombalanıyor diye ... İşte o 1990'larda çev-

4 TİROJ 

rildi aslında bu filmierin hepsi. Bakmayın siz 2000'li 
yıllar olarak gösterilen yapım tarihlerine. "Yol" hariç 
elbette. O, bir ülkede yoklu~un, zulmün, aşagılama
nın devlet eliyle bir sistem olarak uygulanmasmm 
nelere yol açabilece~ini gören bir devrimcinin, Yıl
maz Güney'in çıglıgıydı. 30 sene sonra o çı~lık Barış 
Anneleri'nin çıglıklarına karışıyor işte ... 

Bu kadınların, bu erkeklerin, bu çocukların, bu 
gençlerin hayatları bir film şeridi gibi geçiyor haya
tımız boyunca gözlerimizin önünden. Hayatımızın 
filmi bu .. . 

Ve tam da yeni ve artık acısız, ölümsüz, kan
sız, intikamsız, mümkünse "müzmin iyimser" bir 
çogunlugun filminin çekilmesini istedigirniz gün
lerdeyiz ... 

Bütün bu saydıjtımız kareleri bizlere unutturma
sa da, artık bunca iç acıtıp yürek yakmayacak bir film 
olmalı bu. 

Bir otobüste yan yana gidiyorken, komşunun 
evine geçivermişken akşam sohbetine, tokantada 
hiç tanımadıgımız bir adamla aynı masada yemek 
yerken, bir köy odasında diz kırıp otururken izleyive
recegimiz ve hepimizi gülümsetecek bir filmi 

Her bir karesi başka bir filmden alınabilecek 

kadar uzun! 
1980'ler, 90'lar, 2000'ler boyunca izledi~imizden 

ve yeniden izietmeye çalıştıkları, o yüzden beyaz 
başörtüleriyle analarımızto protesto ettigi bu can 
yakan filmden çok çok çok uzun .. . ~ 
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HER JENERAL 
SELiM TEMO 

herr jeneral herr jeneral 

goristanek ji bo miriyen me 

ez diblnim ku tiliyen te hene 

tiliyen miriyen me ji hebun 

be tebat bun dema evare silav dida 

weklli ser telen gltareke bireqisin 

digeriyan li ser slnga evlneke 

herr jeneral herr jeneral 

ez diblnim ku çaven te hene 

çaven miriyen me ji hebun 

bi biru u bijang bun 

wekl berxen ser bi xerı 

kur kur li newalan diniherln 

u be sedem digiriyan 

wekl sulaveka jiblrkirl 

herr jeneral herr jeneral 

goristanek ji bo miriyen me Jl 
dizanim ku tu hevdem 1 

digerili pişt sterkan 

ayineya clhane di deste te de 

goristanek ji bo m iriyen me ji 

ku bitebitin di bine axe de 
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BU DA GOL OLMAYACAK! 
MiTHAT FABİAN SÖZMEN 

Egemen siyasetin ve burjuva medyanın en sevdi
gi günleri y~ıyoruz. Manşetlerde, yaşamını yitiren 
gençlerimizin üzerinden savaşı yücelten, körükle
yen, ondan barbarca bir haz alan cümleler dalgala
nıyor. Sürmanşette en haysiyetsiz ifadelerle Türk 
Silahlı Kuwetleri'nin operasyonları sırasında kullan
dıgı silahların reklamı yapılıyor. 

Kandil'e düzenlenen ve dag-taş. 4-5 köy vurma 
dışında hiçbir gerçekçi hedefi olmayan bombardıman 
sırasında, "İşte cehennem silahı'' diyerek savaş maki
nelerinin tanıtımını yapan, onların aslında "insan 
öldürmek" konusunda ne kadar yetkin oldugunu 
okuyucularına kanıtlamak isteyen, aklı sıra "iç ferah
latan" bu zavallı zihniyet, hedef kitlesini de kendisi 
gibi savaş ~ıgı bir barbar sanma gafleti içerisinde. 
Eh, imam cırcırsa bunlar ne yapsın! 

Günlerce devam eden bombardıman sırasında 
birbiri ardına televizyon ekranlarında "savaş uzma
m~ "terör uzmanı", "savaş stratejisti" gibi sıfatlarla 
barutlu görüşlerini bizlere aktaranlardan birinin de 
agzından kaçırdı~ı gibi, ·'Bu operasyon en azmdan 
Türk halkmm içini rahatlatacaktır." Bundan daha 
alçakça bir itiraf olabilir mi? Bir egemenler zümresi 
düşünün ki, hiçbir işe yaramayacagını bilse de sırf 
halkında var oldugunu düşündügü "gaz"ı almak 
için daga taşa operasyon düzenliyor, köyleri, sivilleri 
vuruyor. Bir halka bundan büyük hakaret olur mu? 

6 TTROJ 

İnsanlara bu kadar 'gerzek' muamelesi yapılır mı? 
Maalesef yapılıyor işte ve işin en acı yanı, bu 

en geri, şoven duygulara seslenen, onları kışkırtan 
yayınlar, milyonlara ulaşma gücüyle, kitleler üzerin
de bu sefil hisleri de üretme ve bu yolla kendi kanit 
politikalarına meşruiyet saglama olanagı yakalıyor. 

Burjuva medyanın en 'FLASH' halil 
Flash TV'den büyük ihtimalle haberdarsınız. 

Burjuva medyanın yansıttıgı bütün bayagı lı kları, 
gerici siyasal ve kültürel üretimi en uç (belki de en 
dürüst) haliyle ekraniara yansıtan bu kanalın yayın
ları aslında içerik olarak rakiplerinden çok da farklı 
degil. Tek farkı, daha etiretkar oluşu, yoksa sözgelimi 
NTV'nin daha az savaşkan ve barışçı oldu~u filan 
iddia edilemez. 

Flash TV olagan yayınıyla, hakim kültürel kod
ların en açık teşhirini gerçekleştiren bir kanal. O 
Kandil bombardımanı sürerken, igrenç oldugu kadar 
çarpıcı bir yayma imza attılar. Bombalanma görün
tülerini arkada bir Arap spikerin maç anlatımıyla 
birleştiren ve tam hedef vuruldugu anda "GOOOL'' 
çı~lıkları yükselen bu kurguyu spiker Gökhan T~kın 
şöyle takdim etti: "TSK'ya bağlı savaşan şahinleri
miz, Zap ve Kandil dağmda/d PKK hedeflerini yerle 
bir etti. Biz, PKK'nm kamplarmı yerle bir ederken, 
füzelerimiz gidip de PKK kamplanm patiatırken 
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milli maç heyecam gibi bir heyecan hissediyoruz. 
Sanki gol atıyor milli takımtmız gibi düşünüyo
ruz. Bunu bu şekilde kurguladık, bunu çok istedi 
insanlar, izleyenler bir daha izlesin, izlemeyenler 
de bir baksmlar, en azından yüreğimizdeki acı biraz 
hafif/esin. " 

İşte böylesi bir takdim ve KJ'de "Kahramanlanmız 
hainleri işte böyle vuruyor" yazarken, izleyicilerinin 
her golle, yani bombalamayla, acılarının hafifleyece
~ini düşünüyor ya da bunu arzuluyorlart 

Bu aslında egemen düşüncenin, futbolla mili
tarizm ve ulusal hissiyatı nasıl da harmanladıgının 
da en açık göstergesi. Sistemin gözünde ideal spor 
medyası , milliyetçilik, militarizm ve cinsiyetçili~in 
hayatın başka alanlannda yeniden üretildigi, kimi 
zaman tamamlayıcı kimi zaman da başrole bürün
dügü bir "oyuncakçı dükkam"dır. Bu sihirli karışım 
bugüne kadar maharetle hazırlandı. Futbol habitatı, 

her rnaça İstiklal Marşı 'yla başlayan, politik kon
jonktüre göre her türlü milliyetçi-ırkçı tezahüratın 
dile geldigi, "gol atmak", "kazanmak" gibi ediınierin 
cinsiyetçi küfürlerle ifade edildigi hayli politik bir 
toplumsal alana karşılık geliyor. Ve bu politizasyon, 
yüzde 99 oranda milliyetçilik-militarizm-cinsiyetçi
lik tiçgeniyle hayat buluyor. 

Bu açıdan bakıldı~ında, burjuva medyanın en 
bayagı ama en 'dürüst' organı Flash TV'nin Kandil'in 
bombalanmasını , milli maç heyecanıyla eşleştirmesi 
ve bundan sanki gol atar gibi bir haz alması, sistemin 

MEDYA OÖREYDE.. 

sürdüregeldi~i tüm savaş yayınlarıyla, atmak istedigi 
"gol"ün bir illüstrasyonudur. Biz bu golü çok uzun 
zamandır yiyoruz da, Flash TV'nin iddia ettigi gibi 
"'insanlar bunu çok istedi, o yüzden yayınlıyoruz" 

bayatlamış bir yalandır. Burjuva medyanın bütün 
igrenç yayıniarına uydurdugu kılıftır bu: "Halkın 

istediğini veriyoruz". 

'Ordudan ve merrniden hızlı medya' 

Selahattin Demirtaş'ın dedigi gibi, bugünlerde 
meydan, "ordudan ve merrniden hızlı giden köşe 
yazarlan"ndan geçilmiyor. Mehmet Baransu, twit
ter'da "Büyük KCK operasyonlan başlayacak. Bir 
günde 100 PKK'lının öldüroldüğünü göreceğiz" gibi 
ajtzının kenannda salyası kalmış şeyler yazabiliyor. 
Fakat bunlar ne kadar istese de toplum arhk bu kan 
ve barut kokan medyanın ve siyasetin igrençli~ine 
mahküm olmayacak. 

Bakın daha önce kendisini "aşırı milliyetçi" ola
rak tanımlamış olan Arda Turan, Star ekranlarında 
ne dedi: "Benim ülkem savaşmak için değil yaşamak 
içindir. Bu acı dinsin artık. Hem Türk hem Kürt 
halkı için. " 

Toplumdaki bu barış arzusunu, kirli, yeni operas
yon planlarınızla öteleyemeyeceksiniz. Medya gücü
nüz de, köşebaşlarını tutan rıza üreticileriniz de 
bunu başaramayacak Füzelerinizi, kelepçelerinizi 
çizgiden çıkaracagız, bu da gol olmayacak! O 

Karikatur: Halij lncesu 
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8 TİROJ 

XEWN 
FERİD EDGÜ 

Sond xwariye ku de min bikuje. 

Min ji sond xwariye ku wi nekujim. 

Dive çeke dueloye ez hilbijerim. 

Ji her ku çaven min baş nabinin min ji dest avetiye demançe hilbijartiye. 

Ji xwe re le binerin ku disa Ji ew miriye. 

Le bi guleye ki? Ve yeke ne ez dizanim Ji şahiden dueloye. 

Ez ji xew hişyar bume ... 

Werger : CE~tiL OGUZ --------------------
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serbôje O sercivaten zargotin O edebiyafa kurdi: 

DENGBEJ* 
SALIH~ KEVIRB IRf 

Dengbejen ku em dikarin ji wan re bibejin 'hozane 
gel', hosteyen mezin en peyve bfın. Qerlnen trajediyen 
ku di erdnlgariya kurdan de bi tera xwe hene, ragihan
din seransere dinyaye. Eşe, hizne, şadiye ji dileki bal
dar fı çavkaniya hunermendiyeke xwezahi sefandin, ji 
nu ve alirandin u peşkeşl dehn Q bala me ki ri n. Gund 
bi gund, kani bi kani, bajar bi bajar geriyan u peyva 
xweş a kurd fı kurmanci anin ziman. Geh agir berdan 
gurçik O kezeban, geh dil u hinav coşandin. Gotinen 
wan bfın toven berxwedan O vejine li axa bi bereket 
a welate kurdan. Herçi kilamen ku li ser zimane van 
dengbejan heta iro hatine, bfın mejl fı koziken qesidin 
fı xweparastine. Beguman di van stran, kilarn fı serpe
hatiyen behempa de, evin, xiyanet, birati, serhildan, 
sedaqetl, dostani, gelaci, merxasi, tirsoneki, raperln, 
serhildan fı qetliam hatin ser zar fı zimanan. Di serde
men be-zimani Q be-zemanl de gihlştin hawara hevişi
kestan, carinan negihan keser fı qerina wan. 

'Kilam siwariyeki bi bask e, sere sibe li vi 
welati ye, berharki li welateki dini' 

'Kilam siwariyekl bi bask e, sere sibe li vi welatl 
ye, berevarkl li welateki din!' e dibeje, dengbeje Deş-

ta Xerzan. Car heye dibeje; 'Merike xerib kor e, siOda 
kuştiyan tune ye! ' Li ku dere heye ev edeb fı vegotina 
efsunbaz fı diltezln? Serpehatiyen karesatl, evinen pir 
O pak, merxasiyen bepayan, xiyaneten kambax ... 

Gene Xel'lle ku ' fatha heft bajaran' li ser mile wl 
ye, le piştl fetihkirina heft bajaran, 'li Heke li Hekaye, 
li beyte li Beytulaye, qonaxe bist fı çar saetan ji Şama 
Şerif wirdetir ve dimine', Eduleya dotmama Eli ku ji 
bo dilina kurmam G hezkiriye xwe bibine, cil fı hergen 
reş en merane li xwe dike, şOr G mertalen xwe gire 
dide, arteşek ji jinan ava dike O dibe fermandara arte
şa jinan. Li hela din serpehatiya evlna E liye Qolaxası 
fı Meyrema Fileh O Metran İsaye ku dixwaze wan ji 
zilma Waliye Bedlise bipareze. Bave Fexriya ye Torine 
Mala Ezo O Siware Gejo fı keçika fileh ku beyl haye 
Bave Fexriya je çebe bi duwanzdeh meqaman kilarn 
li ser çekiriye fı evi'na xwe ji di dile xwe de veşartiye, 

tene çend serpehali fı kilamen behempa ne ku bi saya 
vegotinen dengbejan di dil G mejiye me kurdan de cih 
ji xwe re terxan kirine. 

Di çanda dengbejiye de du herem hene ku nav O 
denge wan li seransere dinyaye di nav kurdan de belav 
bOne: Serhed fı Xerzan. Ji ber ku ez bixwe ji ji Herema 
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Xerzan im, min di gotareka xwe ya 10-12 sal beri niha 
de giringiya dengbejiya li ve hererne bi van hevok Ci ru 
bi rO kirinan peşkeş1 dehn O bala hezkiriyen zargotina 
kurdl kiribCı. Niha j! sebaret bi ve mijare dixwazim be
şek je peşkeşl we xwlneren kurdi bikim: 

"Dengbejl li çar aliyen welet Ci li heremen bi 
nave Serhed, Botan, Soran, Behdlnan Cı hwd. tesl
reke xurt kiriye. Le ev yek li Herema Xerzan bi 
awayeke berbiçav xwe zedetir eşkere dike. Deşta 

Xerzan, QCıbina Şewitl, Hezoya Kevin, Filehen Koxan 
~zidiyen HemdCına, Xatmaya Xopan, Çiyaye Zenga, 
Bira Kurediya, Çemen Başur u Xerzan, Germaven 
Xesta O Biloris di kilarn Cı lawjeyen dengbejan de ji nO 
ve vedijin. Ev clh Q dever cariran bi şerml; carinan 
jl bi şanazi tene bilevkirin. 

Şexen Zoqeyde, Seyiden Badaye, Begen Eyndare Q 
Zoqe Çiyayiyen Motka Q Koçeren M iradi Cı Kanigewrkl 
di deve n dengbejan de bOne benlşt O heta !ro hatine. Ji 
ber ku qismekl jiyana xwe li Misirce (Kurtalan) li ser 
çiyayen Zenga Cı Bekende derhas kiriye Cı li Herema 
Babosiye ya Xerzan ji hela Roma Reş ve hatiye kuş
tin 'Koçeroye Farqinl' ji deve dengbejen wekl Salihe 
QCıbini, Teylboye Sert!, Qasime Qublni, Şakiro, Zahiro 
O hwd ve hln bune O dane hlnkirin. 

Li hela din şexsiyet, eşlr O malbaten bi nav O deng 
mina; Haci Zorav, Filite Quto, Eliye Ünis, Sile
mane Miste, Birahime Mehmud, Reise Derweş, Gen
coye Çeto, Bişare Çeto, Cemlle Çeto, Emine Perlxane, 
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Zibeyre Ehme, Derweşe Sado, Silhedlne Haci Reşld, 

Seylde Mamo, Eşira Penclnaran, Eşlra Elikan, Eşira 
Etmankan, Mala Dlbo, Mala Faro, Mala Şemdin, Mala 
Reman O şeren Mala Faro O Seylden Badaye, Şere 

Hethetke, Şere Eynqesre di nav berhem u gotinen 
dengbej Cı dengbejiye de ciheke giring digirin." 

Flamenko ü Jazz, Karapet ü Miradk o 

Dengbej bixwe ji bo min şovalyeyen tevahiya ser
deman in. Herçl herhemen wan in, bi ya min vehO
nandin Cı alirandinen heri edebi yen dinyaye ne. Her 
kesek dikare navek li wan bike, le kesek nikare nave 
wan ji dehan derxe nehan! Li gorl hunermende navdar 
Ciwan Haco, ji van felbazen peyva kurdl du dengbej 
hene ku jazz Cı flamenko tlnin blra wl: Karapete Xaço 
o Mirade Kine ango Miradko: "Karapet, Flamenkoye 
tine bira min. Beri çend rojan kitebeke nivlskarekl 
Spanyol derket Behsa kurden ku beri sed sali hatine 
li Spanyayebi cih bOne dike. Gava ku ez guhdarl Ka
rapet dikim, Flamenko te blra min. Le tiştek kem e. 
Her çi rltm be yan jl g!tar be. Karapet hema hema be 
amOr distire. Tam dengbejek e, ldolek e bo min, idolekl 
baştirin ... Bere mitrib hebCın. Ev kedkaren muzike baş 
nedihatin ditin O hin kesan heneken xwe bi wan di
kirin. Mirado mitribek e. Wexta ez zarok bum, hema 
beje li her male kaseteke wl heba. Mirado bahoze we 
wexte bO. Ez bawer nakim Mirado yan jl Karapet ji 
caze dCır bin. Heke Mirado niha li dinyaye bOya, bi rlt
meke baş halibOya lexistin, heke xwe bidaye O bistira, 
we baştirin caza dinyaye derketa hole. Jazz emprovl
zasyon -çawalehato, jixweberl- e. Mirado O Karapet 
heqe emprovizasyonen caze dane. Ez tu caran wan 
her du hunermendan ji bir nakim. W an gel ek ca ran ez 
giriyandime. ho, wexta ez guhdarl wan dikim, bo min 
ji Rolling Stonese ne cudatir in." (1) 

Dengbej naşibin hunermenden din, bi kemasl ji 
wan cudatir in. Yek ji taybetmendiyen wan en giring 
ew e ku ji bo denge xwe baş bi kar binin, hewldaneke 
xurt didin. Ev taybetmendl yek ji plvanen dengbejiye 
ye ku "nebe nabe." Li gorl gelek pisporen muzike O 
dengbejen ku min ew dltine O li wan qesidime, den
gbej ew kes e ku xwedi dengeki tlz O zelaliyeke te kOz e. 

Li hela din piraniya dengbejan, dema ku kilarn O 
stranen xwe distren an ji hunera xwe pek tinin, des
ten xwe dibin ber guhen xwe. Gelek kes ve yeke bikin 
ji, di rastiya xwe de kem ji wan kesan sedema ve yeke 
dizanin. Ev teknikeke dengbejiye ye. Deste ku d içe ser 
guhe dengbej, rasterast peywira monltoreke tekOz hil
digire ser xwe. Bi saya ve teknike, dikarin guh bidin 
denge xwe O bi vi awayi kontrola denge xwe d iki n. 

Taybetmendiyeke din a dengbejen ku jederk O çav
kaniyen giring en Edebiyata Kurdl ya Devkl ne, ev tay
betınendi ye ku je re dibejin 'sewta seri.' Dengbejekl/a 
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ku bi sewta qirike kilarn Cı stranan distire, we piştl 
demeke ji deng bikeve Cı heta kilamen ku dibeje ji bir 
bike. Le bele dengbejen ku bi sewta seri distren, digel 
wexten dCıredirej hen ji dikarin denge xwe hiparezin Cı 
tu car kilamen xwe ji bir nakin. Evdale Zeynike, Şex 
Site, Reşo, Kawis Axa, Mihemed Arife Cizrawi, Hesen 
Axaye Cizrawl, Karapete Xaço, Şakiro, Salihe Benatt, 
Hiseynoye Hingilosiye Muş!, Zahiro G Salihe Qublne 
ku bi ve taybetmendiye kilarn Cı stranen xwe bi cih tt
nin, her yek bi hunera xwe bOye hostayek. 

"Kilamftn min Ura 7 roj O 7 ş e van dikin 
h eva lo!" 

Bo nimOne Karapete Xaço. Ev hunermende ber
mahiye komkujiya filehan, yek ji girlngtirtn jederke 
sewta seri, an jl bi gotineke din denge mejiye ye. Çar 
caran li gunde Solxoza Çaran a Eçmiadz!na Erl\lana 
Ermenistane le qesidlm Cı bum bengiye deng, awaz 
O sewta wl ya seri. Her çiqas 100 sale xwe derhas jl 
kiribCı, dengbeje hoste ye ku 95 sal bi kurdl kilarn go
tibun, di saxiya xwe de, dikaribO bi hezaran kilamen 
ku geleki dengbejen ciwan nikarin bi hernan şeweyi 
bistiren, di mejiye xwe de digirt Cı bi denge xwe ye 50 
sal bere distira. Her çiqas di civat Cı sohbeta me de, me 
je re got bila xwe zede aciz neke ji, dengbeje hoste bi 
resltaleke rewşedar hingl 10 kilaman gotin O gava me 
je pirsi gelo di diwaneke de dikare heta kenge kilaman 
bibeje, bi bişirlneke şirin O ji xwe bawer wisa gotibO: 
"Wexta ez dest bi kilaman bikim, ne yek O du saet, le 
we kilamen min tera 7 roj o 7 şevan bikin hevalo!" 

Taybetmendiyeke din a dengbejan 'xulxulandin' 
e. Ev taybetmendt ji piştl banga ku je re 'hawlnl' te 
gotin ku pişti benden kilameke te gotin, te bikaranin. 
Karapet yek ji wan dengbejan e ku di awazgotina xwe 
de xulxulandine bi kar tlne. Derbare ve mijare de, 
Ferhengsaz Zana Farqtni ku ji bo demeke di xebaten 
muzike de cih girtiye, wiha dibeje: "Hema hema 
hemı1 dengbej taybetmendiya xulxulandine bikar tl
nin. Bes Karapete Xaço di nava çend kesen peşin de 
ye ku ve taybetmendiye gelek baş bi cih tlnin. Gava 

ku Karapet 'xulxulandine' dike, kesen di civate de 
aciz nake O guhe wan naeşine. Berevaji we, wan mest 
dike. Mubalaxa nake, gotinan zede direj nake Cı na
lewitlne. Denge Karapete Xaço ye tlz O eziz, yek ji 
giringtirin avantajen wl ye ... " 

Homero se Ku rd an: Evdali Ze ynik6 

Min di kiteba xwe ya bi nave, "Bir Çı~lı~ın Yüzyı
lı: Karapete Xaço" (2) Cı çend gotaren xwe de behsa 
ve agahiye kir, dixwazim li vir jt bikim. Deng Cı tesira 
cografya an go erdntgariye. Beguman li ser deng, tesira 
cografyaye weki' rastiyeke zanistl te pejirandin. Lew
ma, gengaz e ku mirov behsa tekiliya cografyaya Me
zopotamyaye O denge ji ve dere bilind dibe bike. Denge 
kesen ji deştan bin, naziktir Cı nermtir e. TizbOna den
ge wan zede tune ye. Le denge çiyayiyan tlz Cı berz e. 
Bi gotineke din yen çiyayl çavkani Cı jederen giring en 
denge 'dawOd'i" ne. 

Dengbeje çe, tesira xwe li civate O civake dike. Ew 
maqCıle diwanen giran e. Sercivat ı1 serbeje ye. Gava 
kilaman bibeje, carearan je kem dike, carearan le zede 
dike, le tu caran wateya kilame xerab nake, pe nalize 
Cı narOxine. Wekl din, taybetmendiyeke din a dengbeje 
hoste ew e ku kilarn O stranan naeşine, naqerimine ı1 
dikare kilameke, beyt ku xera b ike Cı ji esle we derxe, bi 
hernCı cureyan bibeje. 

Heke dengbejl kevneşopiyek e, helbet dibistan O 
zaningeha ve kevneşopiye xwe dispere Evdale Zeynike. 
Evdale Zeynike badilhewa nebCıye "Homerose Kur
dan." Em behsa dengeki wisa dikin ku gava te bihlstin, 
quling li dore hildifirin Cı diçin G ten. Ji ber ve yeke ye 
ku Bave Temo Cı Dengbeje Surmeli Memed Paşa reber 
Cı rezane dengbeji Cı kilambejiya kurdi ye. Ew ne tene 
şahlnşahe kilambejiya Serhede ye, her wiha ew li se
ransere welaten ku kurd le dijin, bGye derınane hernCı 
kul Cı derdan. 

R üniştinh 'civatki-diwanki' 

Di nav kurdan de, li cem civaten ku weki 'ci
vatkl-dlwanki' ten binavkirin, her kese ku kilarn 
Cı stranan bibeje weki dengej naye hesibandin. Her 
wiha, her kese ku dengxweş be, bikare denge xwe 
bide guhdarikirin Cı bi awayek'i eyan ı1 beyan bibeje, 
nikare bibe dengbej. Di ve kontekste de, em dikarin 
dengbejen ku em ji wan re dibejen 'dengbejervxas' 
bikin du beş: Dengbejen afirineren ve ekole O yen 
dewamkeren we. 

Şakiro, Reso, Şeroye Biro, Mistefaye Xele Xeyran, 
Ferze, Karapete Xaço, Hiseynoye Orginosiye MCışi, 

Zahiro, Salihe Benat'i, Tey1boye Siertl, Salihe Qublnl 
Q Feyzoye Rizo çend naven giring en şoplner Cı ber
dewamkere kevneşopiya dengbejiya Evdale Zeynike ne. 
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Kilamen dengbejan, di civat Cı dlwanen ku axa Cı 
kalemeren gundan le dicivin de, ten gotin O be lebat 
tene guhdarlkirin. Taybetmendiya kilaman ev e ku ji 
xeyni dengbej, kesen din tene dikarin bibin guhdar. 
Le stranen rttmlk; cureyen wekt govend Ci reqse ji bo 
kefe ne Cı perçeyen eşqe ne, lewre her kesek dikare 
tevli gotina stranan bibe Cı bibeje. 

Her dengbij stranbi j e, her stranbej ne 
dengbej e! 

Li hela din her dengbej dikare bibe stranbej, le 
bele her stranbej nikare bibe dengbej. Serhemen hu
nera dengbejiye ne rltmlk in. Dive xwedi 'lenge' bin. 
Naveroka parçeya ku te strandin giring e; dive li ser 
qehremanl be Cı bi şeweya destani be. 

Taybetmendiyeke din a dengbejan ev e ku hu
neren xwe be amCır pek tlnin. Bo nimCıne, bextreşi
yeke din a wekl gel ek dengbejen din, Karapete Xaço 
ji neçar maye ku kilarn Cı stranen xwe li gel saza
mCıran beje. Şiroveya sazamCıran xwezayiya den
gbejiye xera dike. Hinek ji kilamen Karapete Xaço 
yen li ser bendik u fonden radyoye, li gel amuran 
hatine gotin. Sedem ji ew e ku berpirsiyaren fonda 
Beşa Kurdl ya Radyoya Erivan e doz le kirine ku ew 
stran Ci kilamen evi'ndari Q 'keçikan' bibeje. Tevl 
ku nerazlbuna xwe eşkere kiriye Cı gotiye: "Heyran 
ez dengbeje kilamen meraniye me, şerm e ku den
gbej kilamen keçikan li civaten giran bibeje, mirov 
wan kilaman li ser poxan ı1 benderan, gava bi tena 
sere xwe dibine dibeje" jl ji neçari dest bi kilamen 
evindariye yen wekl 'Zembllfiroş', 'sa re rabe evar e' 
ı1 'Deresor e' distire ku bi lexistina amı1r Cı enstru
manan heta roja iro hatine. 

Her çiqas em bejin ku sazamar ı1 dengbej) li 
hev nakin, ev ji rastiyek e ku Radyoya ~rlvane ev 
kilarn neeşandine u xwezahiya wan xera nekirine. 
Ji ber ku em dikarin bejin, li gel kilam, zirnan Cı 

şeweya edebi ya kurden çı1ne Herema Qefqasyaye 
bo sirgCıne , alaven wan en muzlke jl ji kultura fars, 
ereb Cı tirkan yekcar tesirdar nebCıne ı1 xwezahiya 
xwe winda nekirine. Jixwe sedema ku Radyoya ~rl
vane ji radyoyen Bexda O Urmiyeye iedetir hatiye 
hezkirin jl ev e. Kurdan, Radyoya Ertvane zedetir 
nezlkl xwe dltine. 

Di Beşa Kurdl ya Radyoya Bexdaye de serweri
ya erebl; di ya Urmiyeye de jl serweriya farisi gelek 
eyan Cı berbiçav e. Di Radyoya Erlvane de, amuren 
wekl flq, mey, biltır Cı zirne ku li gel kilaman dihatin 
jendin Cı lexistin, amuren klasik en muzlka geleri ya 
kurdl ne; muzlka ku çedikirin jl muzlka klasik a kur
di ye. Şeweya Erlvane ev e. 

Gelo pewlst e dengbej kilamen xwe hey hey be 
amCır bistirin? Ev ne pewlstiyeke wisa ye ku em bi-
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karin diyar bikin. Ev li gorl terclha dengbej bi xwe 
ye. Bes dive ev rast! ji neye jiblrkirin ku dengbejiya 
be amur kevneşopiyek e ı1 giring e ku ev kevneşopl 
nekeve gora diroke Cı winda nebe. 

Dive neye jibirkirin ku girlngtirln him Q kani
ya hunera dengbejiye herema Serhede O mintiqeya 
Muş-Melezg!r-Agiri ye. Gelek kurden ku neçar mane 
O sirgCınl Herema Qefqasyaye ango Erivan, Tiflis, 
Abovyan, Oktobiryan, Elegez, Talln, Gelto Cı Heko 
heta Moskov Cı Siblryaya bune, ji Serhede çune wan 
deran. Helbet di nav wan kurdan de gelek dengbej jl 
hebCın. 

Pewendiyen H oste -Ş ag i rt O 'Hard Disk'i n me 
kurd an 

Pewendiyen hosta-şagirdl, di kevneşopiya den
gejiye de, taybetiyeke giring e. Dengbejek, di civata 
yekl ku ji xwe baştir Cı hostatir dibine de, naye dltin 
bey! ku lcazet bistlne, kilaman bibeje. Ev rez Cı hur
met ji qaldeyen şel Cı tevgeren kevneşopiya dengbe
jiye ne. Li gori ve yeke, her dengbejek yek an ji ji 
yeke zedetir dengbejan bo xwe wekl minak dibine. 
TemenbiçCıkl ı1 temenmezinl jl di çanda dengbejiye 
de gelek giring e. Dengbejekl ciwan, heta ji den
gbeje ji navseretir lcaze O destOre wernegire, dest bi 
strandina kilaman nake. Heke dengbejek beyi ica
zeye tişteki wiha bike, ev yek di nava diwane de weki 
'be-edebi' te nirxandin. 

Li hela din piraniya dengbejan dixwazin ku gava 
ew distiren ji civate deng dernekeve. Dengbeje ku 
dehn Cı bala wl belav bibe, dişke Cı naxwaze bibeje. Di 
rewşen wiha de, dengbej dev ji kilamgotine berdide Cı 

gotinek diaveje nava civate da ku deng be birin Cı ke
sek di nava xwe de neke pistepist Bo nimı1ne gava yek 
diaxive, dengbej dike 'kuxtekuxt ı1 kuxtlnl.' An jl bere 
xwe d ide şibakeye Q di bej e; "Xorto ka bin ere, dinya ewr 
e an sayi ye?" Bi v'i awayl ew civata ku di nava xwe de 
diaxive Ci dike pistepist hişyar dike. Di rewşen wiha 
de piraniya caran kesen ku di nav xwe de diaxivin Q 
we lehze guh nadin dengbej, şerm Cı fedl dikin, çoken 
xwe dikişinin bin xwe ı1 bi baldarl li guhdariya kilarn Ci 
stranen dengbej vedigerin. 

Kurt Q kurmancl, dengbej, 'Hard Disk' en me kur
dan in Cı em deyndare van ni rx Cı hejahiyen xwe ne ... 
Denge we her li dine be dengbejno!.. $ 

1-IBir Çığlığı n Yüzyılı: Karapele Xaço, Weşanen SI. Slenbol 2003. 
paşe bi wergera kurdl ıi Weşanen Do. 2009. Slenbol. ji bo 
agahıyen zedetir. Roll. GülveReyhan Kokusu. heımar 10, Tebax 
1997) 

2- Bir Çığlığın Yüzyılı: Karapele Xaço. Salı he Kevırblrl. Weşanen Do 
Kurtebeşeke ı ı ve n ıvisare. dı heımara 21'e ya Roınameya Le 

Monde Dıplomatique Kurdl [Tebax 2011) de hat e weşandın. I S.K) 

rojnaıneger@hotmail.com 
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akademisyen deniz duruiz ile mevsimlik tanm işçileri üzerine ... 

'YABANCI iŞÇi' KÜRT iSE 
MUHTEMELEN SUÇLUDUR! 

Röportaj: YAGMUR DEMİR 

Ancak Türk filmlerinde karşılaşacagımızı düşündüğümüz o katı 
önyargı sahnelerine alışık insanlar oldugunu düşünün bu hayatta. 
Bir zamanlar kendi toprağı ile geçimini sağlayan bir ailenin, birden 
mülksüzleşerek ekmek parası için bir ilden diğerine göç etmeye 
başladığını da ekleyin buna. 
Çoluk çocuk ailecek yollara dökülürler, gittikleri yerlerde çadır 
kurarlar, günde 12 saat k ızgın güneşin altında çalışırlar ... 
Haftalar, aylar sonunda ancak bir arpa boyu kazandıktan sonra 
tekrar yUklerini toplar memleketlerine yollanırlar. 
Hasadını yaptıkları tarlanın bir salkım Uzümüne, bir kuru yaprağına 
dokunamazlar. Şehre inemezler, inseler de kimseyle konuşamazlar, 
bilinmeyen bir dilleri vardır çünkü. Arkadaşlık edemezler, misafir 
olamazlar... Elleri parçalanmış, bel ağrılarından uyuyam ıyor 
olsalar da asla diğer işçi lerin aldığı ücreti alamazlar, aldıklarını da 
hak etmiyorlardır zaten. Çünkü onlar yabancıdır. 
Ama bu yabancıları çok iyi tanır herkes; "pis ve tehlikeli"dirler! 
Boğaziçi Universilesi Sosyoloji Bölümü'nden Deniz Ouruiz, işte bu 
"yabancı" işçi lerin yaşamını etnegrafik açıdan inceleyen bir tez 
hazırladı . "Mekiinlar, Bedenler ve Karşılaşmalar" konulu tezinde 
Ouruiz, Manisa bölgesinde çalışan Yörük, Roman ve Kürt tarım 
işçilerinin yaptıkları işin ve buna bağlı olarak kurdukları hayatın 

haritasını çıkardı . Biz bu haritadan "gezici" ve "geçici" işçilik 

arasındaki ayrımın ne kadar önemli olduğunu, daha da ötesi etnik 
farkiara dayandığını öğreniyoruz. Gezici işçilerin neredeyse tamamı 
Roman, Kürt ve Araplardan oluşuyor. Geçici işçilerse, gündelik işler 

için çevre köylerden, bazen Yörük köylerinden geliyor. 
Tezini hazırlarken Kürtler, Araplar ve Romanlada görüşmekle 
kalmamış, birlikte çalışmış Duruiz. Kürtçe de öğrenmeye çalışan 
Ouruiz'in röportajımız sırasında "Soruları Kürtçe yanıtlayabilmeyi 
çok isterdim" dediğini de belirtelim. 

Hakim dil Kürtleri 'terörist ~ Romanlan 'hır
sız' olarak tanımlıyor, yaptığınız çalışmaya göre. 
Yani bir ötekileştirmeden bahsediyorsunuz. Peki, 
bu ayınm, çalışmak için gittikleri yerlerde nasıl 
somutlanıyor? 

'Öteki' kavramını biraz açmak lazım: Mary 
Douglas diye bir antropologun yabancı ve öteki 
olmakla ilgili bir kitabı var; "Tehlike ve Pislik" 
diye. Yabancının aslında tanımadıgımız biri oldu
gunu sanırız. Ama aslında belli bir şekilde tanı
nandır. Çok spesifik bir şeki lde, tanınan ancak 
yabancı olarak tanınandır. Birini pis ve tehlikeli 

olarak görebilmek için öncelikle onu tanımanız 
lazım. Tanımadıgınız herhangi biri yabancı olarak 
kodlanamaz. Öteki ya da yabancı olarak tanımlan
ması için tanınması gerekiyor. 

Bu tanıma da her karşılaşmayla yenilenen, eski 
karşılaşmaları açan bir süreç. Karşılaşma da bizim 
senle olan karşılaşmamız gibi olmuyor. Kürt işçi
nin gelece~i belli oldugu andan itibaren köyün içi 
ve dışı diye bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 
bu, mekanı da dönüştüren ve aynı zamanda beden
leri de tanımayı getiren bir şey. Türklere çogun
lukla çalışacakları yerde, kahvenin içinde, köyde 
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boş bir ev kiralanıyor. Dolayısıyla bir evde kalıyor 
yine. Romanlar ve Kürtler gibi yabancı olarak 
tanınan kimseler söz konusu oldugu zaman köyün 
içine sokmuyorlar. Köyün içine sokmamak ne 
demek? Köyün belli bir bölümünü köyün içi, belli 
bir bölümünü dışı olarak addetmek ... Ne zaman 
ki belli bir bölge, Kürt ve Romanların kalacakları 
yer, "işgal ettikleri" yer oluyor, köylüler oraya git
mekten -çekiniyor demek çok yumuşak olur- hem 
korkuyor hem tiksiniyor. Pislik ve tehlike mesele
sinin getirdigi bir şey. 

Roman ve Kürt işçilerin kendi yaşam alanla
rına girmelerini istemiyorlar. Bu tabii daha çok 
iktidar ilişkilerinin getirdigi, medyanın Kürt ve 
Romanları başka türlü tanıtmasından kaynakla
nan hakim dilin şiddeti. Aslında bu araştırmanın 
en önemli sonucu; bir yerde geniş bir antago
nizma varsa, her zaman karşımıza çıkacagıdır. 

Vansıma degil, orada yeniden üretiliyor bu çatış
ma. Sonuç olarak Kürtler nerdeyse her zaman 
Türklere degmeyecek alanlarda konuşlandırılıp, 

mümkün mertebe sadece iş ilişkisine girmeleri 
isteniyor. Tabi bu mümkün degil. Üç ay, altı ay bir 
yerde yaşıyorsanız, bakkala pazara gideceksiniz ve 
bu karşılaşmalar hiç bir zaman nötr degil. 

14 TlROJ 

Tehlikeli olarak tanınan yabancılar da bir degil. 
Romanı 'öteki' olarak tanımanın belli bir dili var, 
Kürdü 'öteki' olarak tanımanın belli bir dili var. 
Kürt işçi geldigi zaman batıdaki işçinin, köylünün, 
esnafın aklında belli bir "tehlikeli" ve "pis" imajı 
var, Romanı tanıma imajından farklı. 

Bu tabi Kürt meselesiyle doğrudan ilişkili? 
Tabi, Kürtler herhangi bir öteki olarak tanın

mıyorlar. Dogrudan "terörist" söylemi oluşuyor. 
Kürdü tanımanın hiç bir nötr imkanı kalmıyor. 
Aslında tam da bunu sormak lazım; Kürt sorunu 
hayatta nasıl deneyimleniyor? 

Evet, örneğin operasyonlarm da yoğunlaştığı 
içinde bulunduğumuz bu dönemden Kürt tanm 
işçileri nasıl etki/eniyor? 

Hakim dil içerisinde konuşmak zorunda kalın
ca, bir Türk ve Kürdün karşılaşması emek üzerin
den bir sınıf çatışması ya da dayanışması şeklinde 
olamıyor. Hakim etnisite, hakim sınıfsal pozisyo
nu tuttugu için kendinden hakir gördügü insan
larla iletişimi asla nötr bir dilden yapamıyor. Tabi 
ki bunun çok belli yapısal sebepleri var; ama gün
delik yaşamda tekrar üretilmesi bu çatışmayı tek
rar üretiyor ve daha da uzlaşmaz bir hale getiriyor. 
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Bir örnek vereyim tezimden. Derikti Kürt bir 
aile ramazanda oruç tutuyor. İş bittikten sonra 
zaman geçirmek istiyorlar ve kafa dinlemek için 
bir bagda gezinmek ve asma yapragı toplamak 
istiyorlar. Bunları bagda gören bir köylü hemen 
muhtarı arıyor. "Gel, Kürtler senin bağında hır
sızlık yapıyor" diye. Muhtar hemen jandarmayı 
alarak geliyor ve olay aniden kriminal bir hale 
dönüşüyor. Bunun sebebi onların herhangi biri
leri degil Kürt olması. Benzer şekilde Yörükler iki 
poşet üzüm toplamak istedikleri zaman da patron 
kızıyor, fakat bu kriminal bir olaya dönüşmüyor. 

Jandarma gelse bile Kürtlerin aklındaki jan
darma figürüyle Romanların ya da Türklerin jan
darma figürü asla aynı degil. Çünkü jandarma da 
kendi yüküyle geliyor, muhtar da kendi yüküyle 
geliyor. Derikli işçiler bana yirmi kere falan ne 
kadar utandıklarını anlatmışlardı. Utanınca daha 
fazla kendi içlerine kapanıyorlar ve bir yandan da 
çatışma ve öfke artıyor. "Acaba ben senden iki 
asma yaprağı alsam" diyebilecegimiz hiç bir laf 
kalmıyor, böyle bir ihtimalin sorgulanacagı dil 
kapanıyor, sosyal imkanlar kapanıyor. Dolayısıyla 
bu karşılaşmalar, Kürtlerin durumunda, birbirini 
tanımaktan çok, zaten belli önyargılarla tanın
mış olan iki taraf için de daha bütüncül kendi 
kabukianna kapanınayı getiriyor. Dolayısıyla bu 
karşılaşmaların daha az olmasını isteyecek ruh 
halleri getiriyor. 

Halbuki bir Türk ile konuşuldugunda mesele 
böyle olmuyor. Patron bagırıyor çagırıyor ama 
sonra işçi de "bu adam da hiçbir şey bilmiyor, göz 
hakkı denen bir şey var" diyebiliyor. Çünkü aynı 
sosyal kodlar üzerinden konuşuyorlar. 

Yani karşılaşmalar her seferinde daha çetin ve 
çetrefilli oluyor ... 

Sadece onlar içine kapanmıyor. Ömegin jan
darma Türk çiftçiyle Kürt işçinin karşılaşmasın
daTürk çiftçiyi korumak için orada oldugundan 
Kürt işçi kendi sorunlarını gidip asla o jandarmaya 
söylemiyor. Bu, tarihsel karşılaşmaların, Kürtlerle 
güvenlik güçlerinin 30 yıllık savaşının bir sonucu. 
Hem de yeni bir evsizlik ortaya çıkıyor. Gittikleri 
her yerde jandarma onların evlerine mütecaviz bir 
durumda ve onlara yurtsuzluklarını hatırlatan bir 
güç oluyor. 

Burada Kürtlerin maruz kaldıkları şey, aslında 
Türklere anlatmamız gereken şey; sermaye ve 
devletin en ufak bu gündelik karşılaşmalarda bile 
var oldugu. 

Kürtler de yekpare degil. Mesela benim çalıştı
gım grupların birincisinde ailesinde korucu olan, 
Kürt meselesinde daha temkinli konuşan, AKP'ye 
oy veren Kürtler vardı. Bir kısmı da BDP'li olup 
Kürt siyasal yaşamının içinde aktif olan Kürtler. .. 
AKP'li Kürtler, 'terörist' yaftasından kurtulmanın 
bir yolu olarak, "Ben Kürdüm ama valla senden 

DEVLETiN BiLiNÇ\LTINI!\' GÜSTEI{GESi (;ENELGE 

Başbakanlığın gezici ve geçici tanm işçile
rinin koşullanyla ilgili 24 Mart 201 O tarihinde 
çıkardığı genelge sorunlara çözüm olabildi mi? 

Genelge tamamen 'güvenlik' diliyle yazılmış. 
24 maddenin lO'dan fazlası güvenlikle ilgili. 
"Pis" ve "öteki"yi, tehlikeyi domestik, temiz 
hale getirmek için kafa yormuş devlet kafasının 
ürünü. Devletin bilinçaltının, dil sürçmesinin 
göstergesi o genelge. 

Umuma kapalı alanlara yakın olmaması 
lazım; askeri alanlar gibi ... Çadır kampı kurmak 
muazzam faşizan bir fikir. Hem köle kampı, hem 
de asıl amacının devletin birligine bütünlügüne 
hale! getirmernek oldugu açıkça söylenen bir 
uygulama. 

Genelgenin yaptıgı Kürtleri "pislik" ve "teh
like" üzerinden tanımlayıp temizlemek ve tehli
kesiz hale getirmek. Aynı zamanda emek sömü
rüsünü de derinleştirmek. Çünkü bir şekilde 
kurumsallaştırıyorsun bu işi ama sosyal güvenlik 

sistemine dahil etmeden kurumsallaştırıyorsun. 
Bu insanları hukukun kenarında tutmak o genel
genin amacı. Yoksa bir tarım yasası çıkarmak ya 
da tarımda sosyal güvenceyi yaratmak gibi bir 
derdi yok. 

Genelge çıktıktan sonra işçiler trenden iner 
inmez kimlik kontrolü uygulandı mesela ... 

Jandarmanın ilk yaptıgı şey bu, neden? 
Çünkü eger Roman ve Kürt isen potansiyelden 
ziyade muhtemelen suçlusun. Gece ve gündüz 
mutat kimlik kontrolü yapılır gibi bir madde var. 
Gündüz bile gerginlik oluyorken, gece de bunu 
yaparak o bedenierin üzerine yapışmış hırsız ya 
da terörist yaftasını güçlendiriyorsun ve müm
kün oldugu kadar bunu hukukun içine yedi riyor
sun. Bu, o karşılaşmaları daha da sertleştirecek 
ve kriminalleştirecek bir uygulama. Güvenlik 
böyle tesis edilirken okul yapmak ya da altyapı, 
keyfe keder kalıyor genelge içerisinde. 
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de daha iyi vatandaşım" derken; BDP'li Kürtlerden 
daha az ezilmiyor. Aksine daha fazla eziliyorlar. 
Kendi ötekilerine işaret ediyorlar. Gerekirse "Kürt 
oldu_ifumu söylemek zorunda değilim" diyerek ve 
kendisiyle çeliştigini bilerek ait olma çabası içinde 
oluyor. Çatışmalar az olsa da yaşadıkları çelişki 

daha büyük oluyor. BDP'li Kürtlerin, hem Kürt 
siyasal yaşamından gelen bütünlüklü olarak düşün
dükleri bir aidiyet var, hem de sermaye-devlet 
işbi rli~ini tarihsel olarak daha önceden bildikleri 
için, siyasal olarak yaşamlarını bir yere oturlabili
yorlar. Onlar da 'terörist' lafını kullanıyorlar, ama 
kim için? "Asıl terörist devlettir; kendi öğretmenini 
öldüren devlettir, Türkleri bu savaşm içine atan 
devlettir" diyerek daha barışçı bir dil kurabil iyorlar. 

Tezimde sormakta zorlandıgım soru buydu 
mesela; "Ben senin gözüne bakarak, senin neo 
liberal politikalar üzerinden belli şekilde yoksul
/aştığını bilerek seni tanıyorum veya senin Kürt 
olduğun için burada çalışmak zorunda olduğunu 
bilerek ya da benim gibi iki ayaklı bir fani oldu
ğunu bilerek seni tanıyorum" gibi cümleler nasıl 
kurulmaya başlanır? 

Çünkü barışın dilinin tesis edilmesi bu düzeyde 
mümkün. Ama iktidar iki karşıtaşınayla kırılacak 
de~il, ya da aciz de~il, aksine barışın dili kırılgan, 
o yüzden bu soruları sormak önemli. Kürt sorunu 
hakkında da, Karayılan ne açıklama yapmış, bunun 
üzerine örgüt ne demiş, Kandil bombalanmış mı 
yerine, benim bir Türkle anlaşmarnın önündeki 
engel ne olabilir, bu engeller nasıl aşılabilir? 

Barışın dilini tesis etmeden bu insaniann 
yaşamlarmda bir şey değişmeyecek Peki, kültür
lerini nasıl yaşıyorlar? Yaşayabiliyorlar mı? 

Kültürün gayet siyasal bir şey oldu~unu düşü
nerek buna cevap vermek zorundayım. Bu karşı
laşmaların minimuma indirilmesi çok büyük bir 
yalnızlık do~uruyor, ama bazen de bunun kı rıldı~ı 

anlar oluyor. 
Mesela o hiyerarşiyi "bu insanlar da insandır, 

Müslümandır" diyen bazı köylüler kırmaya çalışa
biliyor. Sol, sosyalist görüşlü çiftçiler gidiyor, ziya
ret ediyor Kürt işçileri. Ama sonuçta mesela köy
lüler gelip eski kıyafetlerini işçilere veriyorlar. Bu 
ne işçiler açısından, ne de köylüler açısından bir 
araya gelmelerini, ortak bir şey oluşturma aracı 
haline geliyor. Çünkü aslında oradaki hiyerarşiyi 
koruyorlar. Kendilerinden aşa~ı gördüklerinden 
eski kıyafetlerini veriyorlar. Tabi işçiler bunları 

reddedip gidip pazardan kendilerine yenilerini alı
yor. Çünkü onların istedi~i kendilerine acınınası 
de~il , eşit olarak karşılıklı konuşabilmek. 
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Biri Türk, digeri Kürt, iki delikanlı arkadaş 

olabiliyor. Ço~unlukla olan bir şey degil tabi ama 
biri öbürüne şaka yapıyor, o Kürtçe kelime ö~re
tiyor ... Fakat burada Türk çocugun arkadaşı "sen 
nasıl o Kürt/e arkadaş olursun" diye söyleniyor. 
Kürtlerde öyle bir şey yok. 

Yine kültürle ilgili başka bir şey, misafir
lik meselesine çok önem veriyorlardı. Ben git
sem rahatsızlık verir miyim diye düşünüyordum. 
Bilakis mutlu oluyorlardı. "Altı yedi çadır geli
yoruz buraya ve sadece birbirimize misafirfiğe 
gidiyoruz. Sen bizim ilk misafirimizsin altı aydır" 
diyorlardı. 

Bu, sosyal alanlannın daraltılmasıyla ilgili bir 
şey değil mi? 

Evet kesinlikle. Bir çiftçi aileyle birlikte çadıria
rına gitmiştik. Yani gidiyorlar; misafirlik, arkadaş
lık ... ama o hiyerarşiyi bozmamaya çalışıyorlar. 

Mesela benim kaldı~ım çiftçi evin annesi diyeyim, 
orada kenarda bebek kakası gördügü için hemen 
onları pis addetti. Ve sonraki gidip gelmelerimde 
kapıda, çorabımdan başlayıp yeni kıyafetler giyme
mi istiyordu. Adeta Kürtlerden pislik bulaştıraca
~ımı düşünüyordu. 

Kültürlerini yaşama meselesine gelince, tah
min edemeyece~in kadar imge var yanlarında. 

Telefonlarındaki şarkılar, foto~raflar hep onlara 
bir şey taşıyor. Bunun dışında Kürt çadırını dışarı
dan tanıyabilirsiniz. Hemen dışarıda bir tandır var, 
minderler, sedirler belli bir şekilde dizilidir. 

O yaşarn ve kültür, ceket gibi çıkarılıp giye
bilece~in bir şey degil, tıpkı siyasi yaşam gibi. 
Yanlarında defterler oluyor, şiir yazdıkları, bazen 
gerilla a~ıtları, bazen Kürtçe sevdikleri şarkı

lar oluyor. Kültür hiçbir zaman yok olmuyor. 
Zorlamıyorlar da kendi kültürümü yaşataca~ım 
diye. 

Kültür demişken, anadil sorunu -kadınlar için 
daha zor olmakla birlikte- genel olarak nasıl 
yaşanıyor? 

Karşılaşmadan önce tanıma gerçekleşiyor 

dedim ya. Şöyle bir hikaye var; iki Kürt çocuk 
sokakta yürüyor, yanlarından bir araba geçiyor. 
Bunlar tabi kendi aralarında Kürtçe konuşuyorlar. 
Bu 30-40 km ile giden araba az sonra duruyor ve 
bir anda "burası Türkiye, siz burada Türkçeden 
başka dil konuşamazsm, başka dil konuşmak için 
başka ülkeye gidin" diyor. Bu çocuklar hiçbir şey 
diyemiyor ve bu onların kendilerini daha da ezil
miş hissetmelerine neden oluyor. Yani bu adamın 
onları duyma şansı da yok. İki esmer delikanlı 
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yürürken onları Kürt olarak tanıyor ve onlara 
Kürtçeyi telaffuz bile etmeden "sen başka bir dille 
konuşamazsm" diyor. Siyasi ortam gerildikçe linç 
olaylarının artmasının nedeni işte bu. 

"Sen Kürt değilsin " diyerek, "Kürtçe konuşa
mazsm" diyerek bu sorunun çözülmesinin imkanı 
yok. Bu sene 6-7 tane çok ciddi linç girişimi oldu. 
Bunlar sadece basma yansıyanlar. 

Tam barış dilini konuşuyoruz derken, yeni bir 
savaş çı~ırtkanlı~ı çıkıyor. Dolayısıyla tabanda ola
bildi~ince barış baskısı yapmak ama bir yandan da 
30 yıllık kirli savaşı Türklere anlatmak gerekiyor. 
Yoksa bu toplumun birbirini kabul etmesi müm
kün de~il. 

Peki Kürtlerin bunca baskıya, ayrıma karşı 
''gelmeyelim" deme şansları var mı? 

Bu işi yapmalarının nedeni ekmek parası. 

"Aman gitmeyelim" deme lüksüne sahip degil. 
"Bu işçiler bu tarlaları neden yakmıyorlar, nasıl 

yakmıyorlar" dedi bana biri. Bu çok önemli bir 
soru. Çareleri yok, bu böyle standart bir taktik de 
de~il. Bir yandan rızkını çıkarıp, bir yandan ahlaki 
olarak siyasi kimli~ini korumaya çalışıyorlar. Tam 
da o tarlada sermayenin ve Türk devletinin alanın

da o nefret patlayabilir. Ama şöyle bir dertleri var; 
"bunu yaparsak daha fazla kriminalleşiriz. " Bir 
yandan da "ekmeğini yediğim yerin köküne kibrit 

suyu dökemem" ahlakı var. Neye öfkeli oldukların ı 

çok iyi biliyorlar, Türklerin neye öfkeli oldukların ı 

bilmedikleri kadar. 

Barışın dilinin inşaa edilmesini nasıl başaro
cağız toplum olarak? 

Kendime sordu~um en zor soru da bu. Nası l 

olur da ben Türk devletimle, sen Kürt örgütünle 
bir olarak "düşmamz" demekten kaçınabiliriz? 

Bir kere sınıfsal olarak düşündü~ümüz zaman 
hiç de hemen bir örgütlülük gelişece~e benze
miyor. Romanlar mesela "onlar Türk askerlerini 
öldürüyor/ar" diyor. Halbuki ikisi de eziliyor, ikisi 
de yaftalanıyor. 

AKP'Ii Kürtler, "onlar bizim devielimizi böl
meye çalışıyor" diyorlar. Öte taraftan Kürtler, 
"Romanlarm yanına gitme, hırsızlar, oynamak 
ve çalmaktan başka bir şey bilmezler" diyor. 
Dolayısıyla ezilenlik konumu, sınıfsal olarak ya 
da etnik antagonizma otomatik olarak bilinçlen
meyi getirmiyor. Dolayısıyla inatla, ancak "birli~i" 
kırma inadıyla kırılabilecek bir şey. Mesela BDP'Ii 
Kürtler'de bunu daha çok gördüm. 

BDP'li Kürtler acılarının nedeninin adını ser
maye ve devlet olarak koydukları için, ötekinin 
pozisyonunu sermayeyle eşitlemeksizin insani bir 
ilişki kurmanın peşine düşüyorlar. Bu da siyasi 
bilinçlenmeden geçiyor. 
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Gündelik yaşamda BDP'Ii olarak 
tutunabilmek için yapmak zorun
da oldukları şeyler, girmek zorun
da olduklan ilişki l er onlara belli bir 
konuşma alanı açıyor. Kendi çektikleri 
bedensel acı -bu sadece BDP'liler ara
sında de~il - bir dil kurmalarına neden 
oluyor. Bu çok önemli. "Ben günde 
12 saat çabşıyorum, eve gidiyorum 
çöp gibi" dedi~i zaman, onun bede
ninden enerjiyi ve eme~i sömürenin 
sermaye oldu~unu bildi~i zaman, "bu 
acılan çekmemin nedeni beni par
çalayan bu sermaye" dedi~i zaman, 
hem bedenindeki acıyı siyasallaştırı 

yorsun hem de siyaseti bedenin üze
rinden anlatabiliyorsun. Bu da barış 
dilini tesis edebilir. Her gün şehit 

cenazeleri üzerinden devlet güzelle
meleri yapılmadJ~ı zaman, "terörist 
leş/en~' diye konuşulmadıgı zaman 
barışçıl ihtimaller açılabilir. Bu tabi 
Kürt sorunu gündelik karşılaşmalada 
çözülür demek de~il. "Patron işçi el 
ele, gül gibi geçiniriz, sınıf sömürüsü 
ortadan kalkıverir" demek de de~il . ~ 

:\BD'NiN TAHil\1 iŞÇiLEI{i ; MEKSiKALI iLLECAL GÖÇı'-'lENLEH 

Amerika, Kanada ve Meksika örneklerini de 
incelemişsiniz çalışmanızda. Buralarda tanm 
işçiliğinin koşulları nasıl? Benzerlikleri var mı? 
Etnik farklılıklar göz/ediniz mi? 

Amerika ve Kanada'da işçilerin çok büyük bir 
bölümü Latin Amerikalı. Onların da çok büyük 
bir kısmı Meksikalı. Meksikalıların da çok büyük 
bir kısmı illegal göçmen. Kanada ve Amerika'da 
göçmenlerle ilgili çalışma ve vize programlan 
var. Daha kurallı ve sistemli gibi görünüyor. 
Fakat böyle olmadıgını illegal göçmen olmala
rından anlıyoruz. Çünkü illegal göçmen olunca 
o yasadan yararlanamıyorsun. 

Kanada'daki mevsimlik i şçi programında da 
ayrımcılık var. Sadece Meksikalı, geçici olaca~ı 
garanti, asla göçmen olarak orada kalmayaca~ı 
garanti işçilerle ve sadece erkeklerle çalışıyorlar. 

Çünkü geri dönmelerini istiyorlar. Geri döne
ceginin garantisi olarak da Meksika'da topra~ı 

olmasını istiyorlar. Bunu "toprakta çalışmayı 
bilen birini istiyoruz" diye meşrulaştı rıyorlar. 

En az iki çocugu olsun istiyorlar. Bunu da "en 
çok ihtiyacı olanı alalım" diye meşrulaştınyor-
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lar. Bir ayrımcılık oldugu kesin. Fakat oraya git
tikten sonra Türkiye'dekine nazaran en azından 
kalacakları yer çadı r degil, evler yapılıyor. Tabi 
kalitesiz, temizli~i çok zor evler. Beş kişi bir 
evde kalıyor olsa da bir tuvaleti kullanabiliyorlar 
ve buradaki işçilere nazaran kendi bedensel alış
kanlıklarından çok başka alışkanlıklar edinmek 
zorunda kalmıyorlar en azından. 

Amerika'da güvencesiz işçi çalıştırmak işve

renin işine gelen bir şey ve yasanın hiç bir yap
tırımı yok. 

Meksika'da da ülke içinde göç eden tarım 
işçileri var. Bunlar da nitelikli ve niteliksiz ola
rak ayrılıyor. Gezici işçilere orada nitelikli işgü
cü olarak bakılıyor. Meksika'nın işçi göçünde 
ya da emek süreçlerinde kadınlar daha fazla. O 
açıdan Türkiye'ye benziyor. 

Oaxaca bölgesi Meksika'da Zapatistlerin 
yogun olarak bulundu~u bir bölge. Oranın 

Kürtleri de onlar. Onlara da siyasi tecrit uygu
lanıyor ve çok benzer baskılar var. Di~erlerine 
nazaran düşük ücret alıyorlar. Çünkü başka 

yerlerde meşru ve legal iş bulamıyorlar. 
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NIViSKARi 
EVDILA DIREJ 

Min arınane ne ew e, dOr O direj dlroka ve p1'şeye 
vebejim. Her wiha bikevim nav anallzen kOr en 
peyive. 

Li gori min nivlskari qabiliyeta giyana derunl ye 
Q kurayı Cı abadiniya ramane didenne. 

Qunc Cı hucre h eta atom en mejiyl bi berdewam 
dixe nava tevgere. 

Mina zembereken dezgeha saete wan atoman 
dixebitine. 

Mirov dema keliyek ji pencereya ve vegotina min 
li meseleye binihere, pe re dikare ve jl beje: Qablli
yeta niviskariye, diyariyeke xwezayi ye ku bCıye para 
kem kesan. 

Mina bestekari, wenesazl Cı huneren din. 
Paşe behreya zanin O ezmeınan peywireke sereke 

hildigire di berhemdarl (ı hilberlna ve plşekariye da. 
Ne tene ji aliye manewi, ji aliye madi ve ji, heke 
nivlskar bi hatina herhemen xwe biji ev kar dibe 
pişekari. Ev ji mafe niviskar e, ked Cı emega 
welwl. ye. 

U hele hejmar Cı qezenca ber
hem Cı pirttıkan tena sere xwe 
ne sedemen ji bo heqkirin fı 
layiqbCına ve pişeye. Heza 
nlgaşe (xeyal, mCıxayele) 
pewlst e ji bo ve işe. 

Niviskari; aso hebe, 
asoyan raxine dikare 
bibe pişe. 

Niviskar ji pesiren eşe 
bimije, hevi bi de de bikare 
bibe rewiyale abadiniye. 

Heke penivis çirCıske bide 
tunelan, hibe cihnfımaya Iabi
rentan hingi de herhemdar be. 

Gelo niviskaren hezkirl heza xwe ji 
ku dere werdigirin? 

Ji navdariya xwe? Ji pirbuna pirtOk Q berheman? 
Yan ji xelat, pesn Cı reklaman? 

Naxer! Qet ne yek ji wan jl... 
Sire hez Cı navdariya niviskar di hilş!neriya we/ 

wl da ye. 

Hilşlneriya tabQ Q baweriyan, beredaylkirina hez 
O qudrete cewhera sire nivlskariye ye. 

Min beriya bi çendekl. li filmeKı temaşe kiribCı. Li 
ser jiyana bestekar Gustav Mahler hatibQ kişandin. 

G. Mahler di çend kareyen we filme de di korn
partimana treneke da rewl.tiye dikir, difikand Q 
notayan dinivisl.. 

Leşkereki ser
kevire çargoşe ye 
awusturyafı li hem

her wl rOniştibO O bi 
nivawiren nejixere le 

diniheri. VI leşkeri bi 
qederek şOnde bi dengekl 

hişk je pirsl.: "H On bi kljan 
ole bawer dikin?" 
Mahler bi toneke nerm O her 

bi notayen xwe mijOI wiha bersi
vand wl serçargoşeye: 
- Ez bestekar im. 

Tabi ez pirsen mina "Ez kl., nivlskari 
li ku?" Ka xwezaye ji ve qabiliyete 

çiqas ez bi par kirime?" bihelim li 
aliyekl, werim çend gotinen dawl 
li ser nivlskariya kurd. 

Taybetmendiyen nivlskariye 
ku min li jore qala wan kir ger
dfıni ne. 

Nivlskaren xwediyen van 
taybetmandiyan li her deveren 

dhane dişibin hev. 
Ji dergeh Cı diwanan hatine qewi

tandin, afarozkirine, mahkume tene
tiye ne, dilen nigaşen xwe ne. 

Çi tişten din ... 
Le heke hCın nivl.skareke/1 kurd bin, nigaşen we 

kurdi be, wey li hale we. 
Ev taybetmendiyen gerdCıni du car dibin para 

w e. 
HOn e terkedioya bin, we kesek nebeje oofl 
Yane qiyamet li we rabOye hedika. O 
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"' BEJNA HEVATE 
RECEB DILDAR 

Li Amede demsala her! xweş u direj payiz e. Meriv 
dibe qey paylze, zivistan bi ser bihare ve daf daye. 
Carinan demsala payize heta dawiya kanuna peşin ji 
dewam dike. Z i vistan jl meha adar e j i bi ha re d ey n d ike 
u ji xwe mirov nizane ku meha gulane bi har an havln 
e. Bihar li ser meha nisane dimtne. Gava çiriya peşin 
ji bo donzdeh mehan mala xwe ji nav deme bar dike, 
d içe Cı çiriya paşln ko ne xwe li ser deme vedigire, pelen 
ku li ser şaxen daran zer dibin Cı ed! nikarin li ber 
bayen payize xwe bigirin, hedl hedl bi ser peyareyen 
Amedeve diweşin. Pelen ku ji daran diweşin heta li tal
deyeke bisitirin, xuşinl bi wan dikevin ı1 geh bi vi all ve 
geh bi wl all ve diçin Cı ten. Wek'ilnsanen ku di dawiya 
emre xwe de li goristaneke bigihtjin hev di wan rojan 
de pelen gelek daran jl li ser peyareyan digihljin hev 
Cı dibin xwediye qedereke. Pelen daren çinar Cı tfıyan, 

bişeng ı1 binavan, hewr Cı akasyayan .. 
Piştl ku Sefer pelen weşiyayl ji ser peyareya her 

avahiye paqij kirin, pala xwe da qanade girtlye deriye 
mezin, li ezmane ewravl meze kir Q bi kurayi poniji. 
Di texma deri de, li jor li ser dlware avahiye li ser 
lewhayeke mermer "Gulistan Ap." hatibfı kolandin. 
Avahl li ser çar daireyan neh qat bilind bfıbCı. Sefer 
zede nesekini'. Dixwest beri barane xwe bigihine 
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Qahwexaneya Muxtar O li Heyate bipirse. Li aliye din 
ve jl hinek pirsan di nav mejiye wl de peyase dikirin: 
"Ma we bi ku de biçe? Hebe tunebe çCıye mala biraye 
xwe. Ma wekl din we bi ku de biçe?" 

Bi tene boxçika X\ve nebiribQ, li mal çiqas zer Q pere 
hebfın tevde biribfın. Hinek pirsan xwe li deriye mejfıye 
w'i' dixistin le ji bo li xwe mikur neye re nedida wan 
pirsan. Tireke zirav di nav dile wt de çfı Cı hat, hinekt 
xwe bi ser hev de guvaşt. Wece wl tal bu. Paşe hilmeke 
kur kişand pişika xwe. Hewaya henik hineki wl hejand. 
Daket male saqoye xwe ye nO li xwe kir O bi re ket 

Sefer dergevane Apartmana Gulistane bu. Apart
mana ku te de kar dikir li rojavaye Mizgefta Ofise bO. 
Roje penc wext nimeja xwe li we mizgefte dikir. Sefer 
67 sal emir kiribu le kalemereki li ser xwe bu. Digot: 
"Ez reya nexweşxaneyan nizanim" fı bi wi awayl di 
civatan de pesne xwe di da. Jina wl ya p@şl du sal bere 
miribCı. Zaroken wl mezin bt1n, tevde zewicl bt1n. 

Hefteyeke bere bi Heyate re zewicl bu Cı ji tenetiye 
xelas bfıbf.ı. Nedixwest dlsa bi tene birnine le tirseke 
betarlf ketibu nav dile wl O hernan pirse mejiye wl 
dikoja: "Heyat bi ku de çCıbG?" Dikir nedikir ji nav 
demedi ket. Je re tiştek negotibt1. Gava H eya te ji keke 
we girtibu, keke we gotibCı: 
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"Li vi bajari keseki me tune ye. Ez e ji çend roj 
şfinde mala xwe ji vir bar bi kim. Gunehe min li stOye 
te .. . Dive tu baş li xunga min muqate bi. .. Emanetek 
e O li cem te ye ... Ji iro pe ve xwediye we tu yi ... Xer 
il guneh ji te re ye ... " 

Ji we roje şfinde keke Heyate nedltibfi. Heyate jl 
qet qala keke xwe nekiribfi. 

Şewqe li sere xwe xweş kir O bere xwe da mizgef
te. Gava ket hewşa mizgefte silav da sofiyen runas O 
derbasl hela Kuçeya Hunere bO. Çep ı1 raste kuçeye 
tevde qehwexane bO n O bi keç O xortan xumxumt bfı. 
Hinekl dile xwe bijand rewşa k eç il xorten di nav ket O 
henekande il raste rast bere xwe da Cadeya Ekinciler. 

Di we navbere de de Q jina Hect Salih çend caran 
bir sere dare il ani xware. Hed Salih revebire apart
mana wi bil ji bo dayina heqe elektrlke wl şandibCı 
banqe. Heta ew vegeriyabO Heyate çObG. Bere hersa 
xwe dabCı Heci Salih Cı uffekuffa wl bil. 

lede li ber zer Cı pereyan nediket le Heyate weki 
ava jiyane xwe bera nav laşe wl dabO O roj bi roj 
beşera wl xweş kiribCı. Surete Heyate ji ber çaven wt 
winda nedibGn. Her caran awiren we yen ku wl ji seri 
derdixistin dihatin ber çaven wl, axln pe dixist O pirsa 
xwe dubare dikir: "Heyat tu bi ku de çCı yi?" 

Ji kerba çaven wi şii dibCın. Ew ji şaş mabO ku 
çaven di 67 salan de şii nebCıbOn çawa ji bo Heyate 
şii dibOn. 

Heyat ji bi rasti heyat bO. Weki kulilkeke bil
bizeke ku tim li her çaven mirov be. Weki tayeke 
rihan ku tim li her pozen mirov be. Weki denge Eyşe 
Şan ku her tim li ber guhen mirov be. Weki şimamo

keke li nav rezan ku her tim di nav desten mirov de 
be. Emre we 32 sali bO. Qama we zede ne direj bO. 
Gorayi bejna xwe piçek qelew bO. Di hundire male de 
pore xwe nedixumand. Her roj pore xwe bi tewreke 
şeh dikir an dihona. Çaven beleken gir, serçave we 
ye gitover dadigirt. Di wi emri de hinaroken we sor 
dikirin. Jineke bi kefil henek bil. 

Tiqetiqen kenen we weki taseke ava henik bi 
ser dile Sefer ve diherikin O ew mest dikirin. Gava 
Heyat bi hernCı zindlhOna xwe diket hemeze il bi 
germahiya laşe xwe ew hişyar di kir. Sefer di ket nav 
ceneteke rasteqin Cı bi we horiya cenete şa dibfı. 
Piştl ku diket serşoke av li xwe dikir O derdiket 
hezar cari şikiriya xwe ji Xwedaye xwe re diani O 
raste rast bere xwe dida mizgefte. Bi re de ji stra
neke ku wi bixwe li hev anibO li ser zimane wl di 
dubare dibfı: 

"Bejna Heyate gula cenete 
Denge Heyate ava qudrete.." 
Pişti ku bi Heyate re zewici bO him çOnyina wi ya 

mizgefte zede bCıbO him ji riketen nimeja xwe zede 
dikiri n. 

Sefer li seknoka ber "İş Bankasi"ye li dolmlşe 
siwar bCı. Heta çend deqiqeyan we bigihişta seknoka 
"Kuruçeşme"ye. Gurrina ewran dest pe kiribfi. Ji 
her ku careke derde tenetiye kişandibO, pir qimeta 
Heyate digirt. Ber evare beri ku çopen apartınane 
berhev bike diçCı dikana "Levent Usta" ya li ser Cade
ya Gewrane O ji Heyate re kunefeya germ dihanl. 
Eger rojeke şerani nebira mal teqez turikeke kaxid 
tiji qidam dikirin, dibir male il bera dawa Heyate 
dida. Her cara ku Heyate bela xwe te dida O bihne le 
diçikand, Digot: 

"Heyata min ka ez çi bikim? Tu di xortaniya min 
de rast! min nehatl ku min heta deste sibe tu paşde, 

peşde biqelibanda Cı weki feqiyen ku dersa xwe ji ber 
dikin, min ji bedena Heyata xwe herf bi herf ji her 
bikira. Di dewra iro de fişeken min jimartine Cı şeve 
yek biteqe li mala bave min şllan e." 

Heyat şareıa bil, digot: 
"Ji min re star lazim e, hebfina te besi min e" Q 

weki pisikeke ku xwe li ber agire sobe xweş bike, we 
ji di hemeza Sefer de ciye xwe xweş dikir il xwe le 
dipeça. 

Sefer li "Kuruçeşme"ye peya bO. Reya ku ji çareya 
Rezan te, xwe li Reya Merdine dixe Q çareyek çedike 
O derbasi meydana teyaran dibe. Di şuna ve çareye de 
bere kaniyek hebCı. Je re digotin "Kaniya Sedat." Kani 
bi keviren reşe bazalt hatibO çekirine. Reya Banaqize 
di ser re derhas dibO O digihlşt ser reya Rihaye. Rewi 
li ser disekinin. Paşe ava ve kaniye miçiqi, xelke je re 
got, "Kaniya ziwa." Paşe nave we hedl hedi guheri Q 
bu "Kuruçeşme." 

Sefer paşe xwe da Kaniya Sedat Cı bere xwe da 
başfır. Pişti ku li ser peyareya mile çepe hineki 
meşiya, beri ku çipisken barane dest pe bikin xwe 
avet hundire qehwexaneye. Di nav dCımana cixareyan 
de çaven xwe li Telo o keke Heyate gerandin. Keke 
Heyate li ber çave wi neket, silav da Telo Cı li keleka 
wl rOnişt. 

Telo ji navçeya wt bO. Nave wi Seltm bO le ji ber 
ku qama wl gelek direj bil, nave Telo le kiribOn. Her 
kesi je re digot "Telo." Ew ji feri vi navt bObO. Gava 
Sefer ji xwe re li jineke digeriya ji Tel o re jl qal kiribO. 
Rojeke Te lo je re xeberek şandibQ O gotibO: 

"B ila pişti nimeja Ine were Qehwexaneya Muxtar, 
min je re jineke ditiye." 

We roje, riye kur kiribCı, saqo O pantoren xwe yen 
nil li xwe kiribfin O piştl nimeje çCıbO qehwexaneye. 
Cara peşin keke Heyate li wir ditibQ. Ji xwe tevlihev 
du caran ew dltibO. Telo gotibO: 

"Xunga vi cameri heye. Min je re qala te kiriye. 
Ew ji dixwaıe xunga wi here cem merivekl bi şeref il 
namus. Xunga wi careke zewiciye le mere we rehmet 
kiriye. Gora dibe emre we 32 sal heye. Dibe ne kor O 
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seqet e, ne ker Olal e. Xwede bibeje ere hfın e li hev 

bikin. Le ez di peşiye de bibejim. Eger ev kar bibe, ez 

milyareke xelata xwe dixwazim." 

We roje keke Heyate zede nepeyivl bO. GotibO: 

"Tişten em dixwazin ji edete ne. Beri her tişti 

ez dixwazim ciye xunga min baş be. Ew di ser her 

tişti re ye. ElhemdOitllah nane we di mala min de 

heye, le here ser qismete xwe çetir e. Dive tu kara 

bOke biki. Du qat cilen giran O du cot qondere. Se 

zeren mezin, penc tek bazinen badayl, du gulisk Cı 

cotek guhar. Ez ji bo xwe ji du mllyaran dixwazim. 

Ji xwe heta du-se rojan ez e mala xwe ji vi bajarl 

barkim herim. Eger te got ere sibe ez e xunga xwe 

blnim, tu ye kara we biki, mahra we bibiri o bibi 

mala xwe." 
Pişti ku keke Heyate çubO, Sefer O Telo li ser 

ve meseleye gelek peyivlbCın. Ji bo sibe saet di 

lO'e de li ber deriye Mizgefta Mezin hev bibinin 

hev qanih kiribOn. Eger Sefer jinike biecibanda, 

ew e hema li wir kara we bikira Cı we bibira mal. 

Roja şemiye, gava Sefer çav li Heyate ket, begotin 

bere wan da nav Çarşiya Şewiti. Kara bOke kir, zer 

kirin, pereyen wan da wan O li we dere xatir ji hev 

xwestin. Ew Cı Heyate li texsiyeke siwar bObOn Cı 

çfıbOn male. 
Telo, piştl xerhatine di nav henekan re got: 

"Sefer te jina ciwan dit edi tu li me napirsl?" 

Sefer bersiv nedaye. Ji xwe wece wi tirş bO. Telo 

fam kir ku tiştek qewimiye. Paşe Sefer peyivi Cı got: 

"Heyatji mal çOye, min got belki hin mala bire we 

neçObe. Belki haya te je hebe." 
Sefer rabfı ser xwe, di hundire qehwexane de ji 

hinek kesan pirs kir. Telefon! hinek kesan ki ri n. Paşe 

qehweci bi rOyeki xemgin hat li keleka wan rfınişt. 

C ot: 
"Xwede bela wl bide, nave wi Kemale Gobel e. Her 

care diçe devereke, jina xwe dike xunga xwe Cı dide 

mer. Hefteyeke ştınde jinik di male de çi hebe, paqij 

dike O disa digihije mere xwe. Heqe wl benarnCısi 

kuştin e. Ma insan ew qas beheysiyet dibe?" 

QidOmen Sefer şi kestin. Teqet te de nema ku rabe 

ser xwe Cı derkeve here. Ji derdora wi deng bilind 

dibun. Digotin: 
"Xale Sefer pere Cı zer hey çfın, qene te xwe te de 

rehet kir nekir?" 
Sefer, pişti ku du-se caran hez da xwe rabfı ser 

xwe O bere xwe da deri. Tişte ku je ditirsiya hatibO 

sere wi. Di bin barana ku weki mezribe ji jor dihat 

xware de beyi ku zanibe bi ku de diçe meşiya. Misewa 

hevokek li ser leven wi diçu Q dihat: 

"Heyat tu çima çfıyi?" 
Heyat çO, le wisa xuya bu ku heyata Sefer jl pe re 

çtıbul o 
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90'11 Yillardan günümüze toplum vicdanmdaki iki derin yara: 

FAiLi 'MEÇHULLER' VE TOPLU MEZARLAR ... 
NECMETTiN SALAZ 

Ortalık yine toz duman, göz gözü görmüyor. 
Birkaç yıllık tek taraflı ateşkes sonrası; yine namlu
lardan fışkıran mermiler, toplardan ve uçaklardan 
fır latılan bombalar, karşılı~ında da gelmeye başlayan 
cenazeler doldurur oldu gündemimizi. 

Yüzlerde, yogunlaşma belirtisi gösteren sava
şın oluşturdugu tedirginlik var. Siyaset konuşulan 
hemen her alanda "doksan/ara mt dönüyoruz, yine 
o kanlı günlerin bir benzeri daha mı yaşanacak, 
yine ellerinde çeşitli silahlar, sokaklarda sivil insan 
avctbğı yapan çete mensuplarmm cirit attığt gün
lere doğru mu gidiyoruz" sorusu mutlaka gündem 
oluyor. Tedirginligin ana sebeplerinden biri, ne 
yazık ki bu sorunun yanıtında yatıyor. Devletin 
ilk agızdan yöneticilerinin yaptıgı açıklamalar ve 
o dönem neler yaptıgı çok iyi bilinen (ve bir kısmı 
şimdilerde tutuklu yargılanan) özel timlerin sayıla
rının da artırılarak yeniden bölgede konuşlandırıla
cagı haberleri ve bu başlıktaki girişiml er end i şe! erin 
artmasını da beraberinde getiriyor. 

Hemen burada biraz bellek tazeleyelim, ne oldu, 
ne bitti o yıllarda. Daha da önemlisi ne yapılmak 
istendi? Kısaca bir bakalım ve kaldıgımız yerden 
devam edelim. 

Hilal'deki milat.. . 

Birçogumuz Hakkari ili Uludere ilçesinin tam 
Irak'la sınır noktasındaki birkaç bin nüfuslu Hilal 
beldesinin, bir kanlı tarihin başlangıcına ev sahipligi 
yaptıgını bilmeyiz. 27 Haziran 1991 tarihinde, Hilal 
Beldesi Belediye Başkanı Yakup Kara, arkadaşlarıy

la sohbet ediyorken telefonu çaldı. Telefonun öbür 
ucunda Şenoba Garnizon Komutanı R.D vardı ve 
kendisinden kasaba sakini Hüseyin Babat ve Harnit 
Kara'yı ertesi gün alıp karakola getirmesini istiyordu. 
Başkan Kara Ankara'da üniversite okumuş, olanak
larına ragmen metropol yerine ka~basına dönüp 
orada yaşamayı seçmişti. Kasabalıların ısrarı üzerine 
o dönem Turgut Özal'ın Anavatan partisinden aday 
olarak belediye başkanı seçilmiş, kasaba halkı tara
fından çok sevilen, birikimli bir gençti. O an telefonla 
konuşmakta oldugu şahıs tarafından defalarca korucu 
olmaya, kasaba halkının silah almasına zorlanmış 

ama bunu her defasında geri çevirmişti. O, güvenlik 
işinin halk tarafından degil, güvenlik kuwetleri tara
fından saglanması gerektiginde ısrar ediyor, Garnizon 
ise kasabanın koruculaşmasını istiyordu. Bu başlıkta 
aralarında bir gerilim vardı ama Yakup bunu pek de 
dert etmiyordu. R.D'ye telefonda köylüleri karakota 
götürme işinin kendi işi olmadıgını anlatmaya çalıştı 
ama olmadı. Komutan çok ı srarcıydı. Sonuçta ertesi 
gün, yani 28 Haziran 1991 tarihinde yanında istenen 
iki kişiye ek olarak taksi şoförü Mehmet Ürün ve Ali 
Benek ile birlikte karakola gitti. ifadeler alındıktan 
bir süre sonra da serbest bırakıldılar ve beldeye dogru 
yola çıktı lar. Ancak çıkıştan çok kısa bir süre sonra ve 
karakola çok yakın bir mesafede yolları kar maskeli ve 
komando elbiseli şahıslarca kesildi, arabadan indirile
rek yolun biraz dışına yürütüldüler ve orada önce kur
şuna dizildiler, sonra da üzerlerine benzin dökülerek 
ateşe verildiler. Olayı duyup gelen yakınları, yanarak 
neredeyse tanınmaz hale gelen beş cesedi alarak belde
ye taşıdılar. Sonrasında Hilal Beldesi çok de~işik şey
lere de ev sahipligi yaptı ama bu yazı için ayrılan yer 
bu detaylar için yeterli degil. Anlatmak istedigirniz şey 
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o gün, yani 28 Haziran 1991 günü yaşanan bu olayın 

bir milat olmasıdır. Bu tarih öncesinde de çokça faili 
"meçhul" cinayet işlendi ancak bu kadar rahat, adresi 
bu kadar net, neredeyse göstere göstere de~ildi. Bu 
"iş"deki ana mesaj "ne yapılmak istendi" sorumuzun 
yanıtlarından birini içeriyor: "Korucu olacaksınız, 

yoksa Anavatan'dan belediye başkanı olmak, Turgut 
Ozal'm partisinden olmak kurtarmaz sizi. " ! 

Bu basınç yer yer tuttu. Birçok köy, kasaba ya da 
aşiret bu baskı karşısında istemeye istemeye de olsa 
devletin uzattı~ı si lah ı almak zorunda kaldı. 

Yürüdü gitti cellat l a r ıyla birlikte ... 

Bu başlı ktaki önemli örneklerden biri de Vedat 
Aydın'dır. O'na dair çok şey yazıldı, çizildi. Biz O'nu 
ölüme götüren süreci degerlendirirken yine işin 

başka bir boyutuna de~inecegiz. 
Ankara'da İHD genel kurulu yapılıyordu. Delege

lerden biri, Diyarbakır şube başkanı Vedat Aydın el 
kaldırıp söz hakkı istedi ve kürsüye geldi. Sözlerine 
tam başlamıştı ki başta divan olmak üzere herkes şok 
olmuştu. Ortalık fena halde karıştı, aya~a kalkanlar, 
isyan edenler, ba~ıran çagıranlar oldu. Divan başkanı 
Vedat'a döndü ve uyardı: "Lütfen, Türkçe konuşun, 
sizi anlayamıyoruz" 

Vedat, Ankara'nın göbeginde, epeyce bir polisin 
de görevli oldu~u İHD genel kurulunda Kürtçe konu
şuyordu. Türkiye toplumu, İHD genel kurulunda da 
olsa henüz böyle şeylere alışkın de~il di. Divan, polis
lerden önce patlamış, "anlamıyoruz" gerekçesiyle 
susturmaya çalışıyordu Vedat'ı. Tam o sırada avukat 
Zeki Okçuoglu geldi Vedat' ın yanına, divana dönerek: 
"Arkadaştmtz kendini kendi ana diliyle ifade etmek 
istiyor. Burast İnsan Haklan Derneği genel kurulu 
olduğuna göre böyle bir hakkz da var. Ben konuşmayı 
sizler için tercüme ederim, böylece sorun çözülmüş 
olur'' dedi. Bu kolaylaştıncı girişim, divan üyelerinin 
bir kısmının maskesini de düşürmüş oldu. Onların 

derdi konuşulan dili anlayamamak falan degil, o di lin 
Kürtçe olmasıydı. Defalarca tanık oldu~umuz gibi, 
konuşan eger İngilizce konuşuyor olsa bu durum 
asla yaşanmayacaktı. Salondan da önemli bir kısım 
delegenin Vedat'a destek vermesinin ardından divan 
başkanı istifa etti, polisler kürsüye gelip Vedat ve Zeki 
Okçuo~lu'nu gözaltına alarak götürdüler. 

Vedat bu tavrından dolayı, bölücülük yapmak 
gerekçesiyle tutuklandı . Ama dananın kuyrugu bu 
kez mahkeme salonunda koptu. Adamın biri Türk 
mahkemesi önünde ısrarla Kürtçe konuşuyordu. 

Yani Vedat, genel kurulda başlattıgı tavrını mahke
mede de devam ettirdi. 

Padişah Süleyman'dı . Mühür ondaydı ve ferma
nın altına bir mühür daha basıldı. 
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Hapishane sonrası Diyarbakır'a dönüp HEP il 
başkanı olmuş Vedat'ın evinin önüne birkaç araba 
yanaştı. Arabalardan inenler arasında Yeşil, Cem 
Ersever, Murat Demir ve altı yedi kişi daha vardı. 
Takvimterin 5 Temmuz 199l'i gösterdigi gündü 
ve saat gecenin on ikisine geliyordu. Vedat'la biraz 
ayaküstü konuşup gözaltına alınacagını, bir konuda 
ifadesine başvurulacagı söylendi. Vedat, eşi Şükran'a 

başına gelecek olanı söyledi. Ama çaresizdi. Elinde 
telsizler ve çeşitli silahlarla bir grup insan vardı kar
şısında ve üniformalıydılar. Yürüdü gitti cellatlarıyla 

birlikte ... 
Maden ilçesi yakınlarındaki kırsal bölgeye gidene 

kadar hiçbir yerde durdurulmadılar, çünkü İki resmi 
araç eskortluk yapıyordu kendilerine. Yolun epeyce 
dışında, "uygun" bir yerde sorguladılar, kolların ı , 

bacaklarını kırdı lar Vedat'ın. Ama a~zından tek keli
me alamadılar. Zamanları daralıyordu. Fermanın 

geregini yerine getirip kafasından vurarak öldürdüler. 
Birileri, Vedat şahsında bir mesaj yolladı geride 

kalanlara: "İHD genel kurulunda Kürtçe konuştun, 
mahkemede Kürtçe konuştun. Yetmedi bir de gelip 
HEP il başkanı oldun öyle mi? Yol açtm biri/erine, 
kötü örnek oldun. Şimdi biz başka bir örnek haline 
getireceğiz seni. Yapmayı deneyecek olanlar bilsin
ler ki karşzltğt bu, yani işkence ve ölüm." 

" İş"ten yorgun argın dönen ekip uyumaya çekildi. 
Onları bir zor görev, bir toplu "ders" daha bekli
yordu. Bu kez "dersi" çok daha büyük bir kitleye 
vereceklerdi. Yaptıkları iş duyuldugunda toplanacak 
kitlenin büyüklügünü iyi biliyorlardı. Öyle de oldu. 

Mercedes ödüllü katliamdan geriye kala n ... 

10 Temmuz günü Diyarbakır'da tam bir mahşeri 

kalabalık vardı. Ülkenin her yanından ve metropol
lerden yurtseverler Vedat'ın son yolculuguna eşlik 
etmeye gelmişlerdi . 

Toplanan kitlenin yürüyüşe geçmesiyle birlikte 
elinde telsiz olan "görevliler", il jandarma komutanı 
İ.Y'nin agzından şu mesajı duydular: "Bunlar şehri 
ele geçirecek/er, gereğini yapın. " Zaten her türlü 
hazırlıgı yapmış olanlar mesajı alır almaz tetige 
basmaya başladılar. İtirafçı Murat Demir'in, sadece 
kendisinin kitle üzerine kırk yedi mermi sıktıgına 
dair sözleri olayın boyutunu yeterince anlatıyor. Aynı 
itirafçının: "Resmi olarak yedi diye açıklanan ölü 
sayısına bakmayın siz. Biz şehrin her tarafina dağı
lan kitleye kimlik kontrolü yapmaya başladık, Ulu 
Cami önünden aldığımtz üç kişiyi emniyet müdür
lüğünde baş komiser olarak çalışan İ.P kafa/arına 
sıkarak öldürdü, ben bunu gözlerimle gördüm, 
ölenleri araçlarla Fis köyü yakm/armda açılan iki 
büyük çukura gömdüler, en az yüz kişi vardı. Bu 
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olaydan sonra ödül olarak bir Mercedes'le istanbul'a 

yollandık" sözleri de oldukça anlamlı. 
Burada da, "kitleyi tararız, istediğimiz kadarını 

öldürürüz'' mesajı verdi ilgililer, ilgililere. Yapılmak 
istenen caydırmaktı. Hem bireyi, hem kitleyi caydır
mak. Peki, oldu mu, tuttu mu hesap? Sokakta tek 
tek, ikişer iki şe r, bazen üçer, beşer öldürmeyle, evden, 
kahveden, işyerinden alıp götürmeyle, gazete dagıtır
ken, haber peşindeyken arkadan kurşunlamakla, bes
mete çekip kafasına satır indirmek! e öldürülen on yedi 
bin kişi bir korku halesi oluşturdu mu toplum üze
rinde? Onlarca yıllık hapis cezasıyla gençliklerinden 
edilenler çıktıklarında nedamet mi getirdiler yoksa 
"nerede kalmışttk" mı dediler. Bu sorunun yanı tı ula
şı lan kitlesellikte yatıyor. Diyarbakır'da, Van'da üç beş 
bin kişiyle yapılan Newrez'un yüz binlerle yapılmaya 
başlanmış olması, seçim sonuçları vs. veriyor yanıtı. 
Öldürülenler ailelerinin, sokak ve mahallelerinin, 
şehirlerinin kahramanı olarak anılıyorlar, unutulma
dılar, unutulmayacaklar. Katiller ise katillikleriyle ve 
bir başlarına kaldılar, güvendikleri daglara kar yagdı , 

kaçacak delik arıyorlar. Gün gelecek hepsi yaptıkları 

nın hesaplarını bir bir verecekler ... 
Yazının başında, "yine o günlere mi dönüyo

ruz?" , yine şehirlerde ayn ı şeyler mi yaşanacak, 

yine mezarlıklara, hapishane kapılarına mı döne
cek toplumun yüzü? Yine anaların, kız kardeşlerin 

can yakan feryatları mı dolduracak kulaklarımızı 

diye sesli düşünmüştükl Kendimizce yanıtlayalım: 

Birileri böyle bir dönemi bir kez daha denemek 
istiyor olabilir. Ancak fil mi izieyecek olanlar o eski 
izleyiciler olmayacak. Artık eli kolu baglı bireyler ve 
kitleler yok kat illerin karşısında. Yüksekova'da Umut 
Kitapevi 'ni basarak içeridekileri öldürmek isteyen 
"iyi çocuk/an" halk derdest etti ve silahlarıyla birlik
te ilgililere teslim etti. Herkes hesabın ı kitabı nı iyi 
yapmalı, bazen bazı yollar yorar insanı, dönüşe mecal 
kalmayabilir ... 

Toplu mezarlar ülkesi! 

Yukarıda, itirafçı Murat Demir'in a~zından Lice 
ilçesi Fis köyü yakınlarındaki iki "çukurda" yaklaşık 
yüz kişinin yattıgını ö~renmiş olduk. Şimdi biraz da 
'toplu mezarlar' başlıgına bakalım. 

Murat Demir'in vermiş ol du~u bu bilgini n ne 
kadar do~ru, sayının ne kadar kesin oldugunu bile
meyiz, ancak bildigirniz bazı şeyler ve ciddi kurum
ların yaptıgı çalışma ve açıklamalar var. 

Kürt basınının oldukça yogun ve isabetli yayınlar 

yapması, tanıklar bulup deli ller yaratması, bölgede 
başta Diyarbakır İHD yönetimi olmak üzere insan 
hakları aktivistlerinin çabaları bazı çalışma ve ince
lemelerin yapı lmasını, bazı kazıtarla olayın boyut 
kazanmasını beraberinde getirdi. Bunlardan bir 
tanesi, Türk Tabipler Birli~ i 'nin (TIB) bu yıl içinde 
yaptıgı çalışma ve sonrasındaki açıklamalardır. 

TIB Merkez Konseyi Üyeleri Dr. Osman Öztürk, 
Dr. Halis Yerlikaya ve Agrı Tabip odası Genel Sekre-
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teri Dr. Heval Bozda~ ile İnsan Hakları Derne~i akti
visti Osman İşçi 'den oluşan çalışma grubu, ı9 -20 
Şubat 20ı ı tarihlerinde, bölgedeki bazı Tab ip Odası 
yöneticilerinin de katılımıyla Bitlis, Mutki, Batman, 
Diyarbakır, Hazro, Silvan ve Kozluk'da MEYADER ( 
Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Aileler Yardım

laşma, Dayanışma ve Kültür Derne~i) yöneticileri, 
İHD yöneticileri, görgü tanıkları ve kayıp yakınla
rıyla birlikte, bazıları açı lmamış yedi toplu mezarda 
incelemelerde bulundular. 

Heyetin sadece adı geçen il ve ilçelere dair edindi
gi bilgi ve bulgular insanın kanını dondurmaya yeti
yor: 114 toplu mezar ve 1.469 kişiye ait kemikler ... 

Şimdi bölge cografyasını gözümüzde canlandırıp 
bakarsak ve adı geçen alana; Van'dan Malatya'yı, 

Muş'tan Elazıg'ı, Dersim bölgesini ve uçsuz bucaksız 
kırsalı da eklersek ortaya nasıl bir toplu mezarlar 
ülkesi çıkar düşünmek bile istemiyorum do~rusu. 

"Türkiye bugün, tarihi boyunca karşzlaşmadtğt, 
ancak benzerlerine başka bazt ülkelerde rastlanan, 
büyük çaplt bir "Toplu Mezarlar" gerçekliğiyle yüz 
yüzedir. 

Bu gerçeklikle ciddiyet/e yüzleşilmesı~· toplu 
mezar iddialarının konunun gerektirdiği özenle 
araştmlmast, gerçeklerin ortaya çıkarılmast, sorum
luların yargılanması ve cenazeterin ailelerine teslim 
edilmesi ailelerin üzüntülerinin azaltılmasının yam 
sıra Kürt sorununun barışçıl çözümüne de önemli 
katki sağlayacakflr. " 

Tabip Odası raporunun son bölümünü ekledikten 
ve temennilerine katıldı~ımızı belirttikten sonra şu 
soruların yanıtını arayalım: Bir devlet çatışmakta 

oldu~u bir gerilla gücüne verdirdigi kayıpları niye 
ailelerine teslim etmez? Niye gelecekte başına belalar 
açacak biçimde toplu mezarlara gömer? Niye eskiden 
oldu~u gibi önce yanmış, yakılmış, kafası kula~ı 

kesilmiş halde teşhir edip sonra en yakındaki hasta
nenin morguna göndermez. Şöyle yanıtları olabilir 
mi bu sorunun: 

ı- PKK cenaze törenlerini propaganda malze
mesi yapıyor, toplanan binlerce insan örgüt lehine 
sloganlar atıyor, örgüt lehine konuşmalar oluyor, 
potitizasyon artıyor. 

2- Kürtler kalabalık ailelerden oluşan bir toplu
luk. Her gerillanın; birkaç dayısı, bir o kadar amcası, 
halası teyzesi, yüzlerleifade edilen kuzeni, enişteleri, 
gelinlerden dolayı yakınları, mahalleden, köyden, 
kasabadan arkadaşları var. Dolayısıyla ölümleri, sayı 

lan bazen binlerce olan bu insanlan etkiliyor. Böyle
ce ölenlerin yakınlarından örgüte sempati ve katılım 
artıyor. 

3- Günde, bir bölgesinde birkaç asker ve başka bir 
bölgesinde bir o kadar da gerilla cenazesinin yapıldı-

26 TlROJ 

~ı ülkede "hafif yo~unluklu savaş" deyimi yerini gide
rek "iç savaş" deyimine bırakır. Bu bütün dünyanın 
dikkatini ülke üzerine çeker, yer yer dış müdahaleler 
olmaya başlar. 

Alt alta buna benzer epeyce soru sıralamak müm
kün. Ancak her sorunun yanıtı zaten içinde ve hiç 
birinin gerçek anlamda ayakları yere basmıyor. Zira 
PKK, kayıplarını adıyla soyadıyla, kod adı ve tüm 
kimlik detaylarıyla açıklıyor zaten. Cenaze ulaşılabi
linen bir yerdeyse ailesi, yakınları ve oldukça geniş 
katılımlı halk kitleleri tarafından teslim alınıyor, 

de~ilse, yani bir toplu mezara gömülmüş bile olsa 
hemen bölge kültürü açısından bir taziye ortamı 

oluşuyor ve kişi getirilmiş de gömülmüş gibi, halk 
ailenin taziyesine giderek hem dini inancıyla ilgili 
hem de örgütsel anlamda ne istiyorsa yapıyor. 

Aile ve çevresinden birileri e~er örgüte katılmak 
istiyorsa zaten bunu yapıyor. 

Ancak üçüncü yanıtın altının biraz biraz çizilme
si lazım. Bu başlık devleti yönetenleri düşündürüyor. 
Ölenler, yıllardır çatışma halinde oldu~u PKK üyesi 
de olsa, sayıdaki artış her başlıkta dikkat çekici hal 
alıyor. Libya'da, Mısır'da, Suriye'de muhaliflere kötü 
davranılıyor diye bagırıp çagıracak ve müdahalelerin 
içinde olacaksın, sonra senin ülkende bir muhalif 
kesimden her gün insanlar ölecek. İşte gün gelir, 
birileri de çıkar bunu sesli dillendirmeye başlar. Bu 
gerçek bir korku başlıgıdır. 

'Kemiklerden bir i oglumun olsun'! 

Sona do~ru gelelim. Sebebi ve sonucu ne olursa 
olsun şu an bölgenin hemen her yerinde, binlerle 
ifade edilen sayıda insan toplu mezarlarda yatıyor. 
Her geçen gün de bulunmuş mezar yerlerine yenileri 
ekleniyor. Bunlardan sadece Bitlis civarında önü
müzdeki günlerde açı lması beklenen birkaçı şunlar: 

Delikli taş: 2 toplu mezar, 22 gerilla ... Arap köprü
sü: 2 toplu mezar, 8 gerilla .. . Karez: ı toplu mezar, 
33 gerilla ... Bitlis Deresi: 2 toplu mezar, toplam 50 
gerilla ... Mutki Himo Ermeni Kilisesi yakınında ı 
toplu mezar, 8 gerilla ... 

Şimdi bölgede yaşayan kayıp yakını binlerce aile, 
o kasaba senin bu köy benim, toplu mezar bulunan, 
açılan yerlere akın ediyor, yapabilenler DNA testle
riyle çocuklannın kemiklerini almak için u~raşıyor
lar. Bulanlar "mutlu", bulamayanlar acı içinde yeni 
mezarların açılmasını bekliyorlar. 

Geçenlerde bir gün yine bu toplu mezarlardan 
birinin başında bir Kürt kadın, anlamlı ve tüm bu 
insanların duygularını anlatan bir çı~lık attı. Olayı en 
iyi anlatan o cümle yazımızın sonu olsun "AIIahııım, 
Allahım ne olur bu mezardan çıkacak kemiklerden 
birisi benim o~lumun kemi~i olsun." ~ 
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DOSYA 

'ASiMiLASVON BiTTi' (Mi?) 

1 Sami Tan 
1 Fehim Işık 

1 Ferati Dengizi 
1 ismail Dindar 
1 Mehmet Bozgeyik 
1 Tolga Tören 

1\ürt sorununun tarihsel arka planınua. Cumhuriyelin inşası Jöne
mine içkin kurucu bir inkar-asimilasyon politikası oldu~u gerçe~i artık 
uaha yaygın kabul görüyor. Gelinen yerue, sistemin savunma mevzisi. 
"asimilaswm-inkar .LJaşanmamtşflr" ya da "'Türk milliyetçilziji kültürel
dir. asimilasyuncu değil kapsayu:ulır" vb. argümanlar üzerinden kurul
muyor artık. Yeni mevzi, asimilasyonun geçmişe dair bir vakıa olduğu 
yolundadır. ~:vet, olmuştur ama artık yoktur! 

işte AKP I lüki..imeti'nin THT Şeş ve ·açılım' söylemine eşlik eden "asi
milasyonzıe inkur bitmiştir" şeklindeki propoganüif spotları, sözkonusu 
·yenilenm i ş' mevzinin ifadesi olarak daha yüksek sesle dillendirilir oldu. 
"/{ii rtlerin l'arltf]t kabul ediliyor, /{ür! dili de inkar edilmiyor ar !tk" den i
!erek, asimilasyonun ve giderek de Kürt sorununun esas olarak çözüldü
ğü varsayılıyor. Denklem böyle kurulunca da Kürtlerin anadilde eı:titim 
1 ılepleri hile ·güvenlik' politikalarının konusu olmaktan kurtulamıyor 
yine. Başbakanın "/(iirt sorunu yoktur" açıldamaları ile Hül<ümete ya
kın kamuoyu oluşturma çevrelerinden yükselen "asimilasyon bitmiştir" 
söylemi. ve tabii ki hiç elden bırakılınayan "güvenlik ve terörle mücade
le" rejimi, uevletin ·yeni' paradigmasının biribirini tamamlayan unsur
ları durumunda ... 

Tiroj. bu sayısında. yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına da 
denk düşmesi nedeniyle, en azından eğitim-öğretim sistemine içkin bo
yutlarından hareketle "asimilasyon gerçekten bitti mi?" sorusuna yanıt 
arayacak. Daha uo~rusu. yanıtı bizce belli bu sorudan kalkarak "asimi
lasyonnastl biter?" sorusunu yan ıtlam ı ş olacak. 

Asimilasyon ve inkarın yapısallığı ve kurumsallaşmışlığına dair bu 
ueşifrasyon, "asimilasyon bitti" yak laşımının aslında çözümsüzlük poli
tikalarının ·revize· edilmiş bir unsuru olduğunu gösterecektir. 
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·ASIMILASYDN BiTTI' (Mi?) · 

KÜRTÇEVE SAGLANAN 
'ÖLME ÖZGÜRLÜGÜ'DÜR! 

SM1İ TAN 

Türkiye'de inkar ve asimilasyon politikaları 

İttihat Terakki döneminde başlamış, Cumhuriyet'ten 
sonra da devam etmiştir. İnkar ve asimilasyon, hiç
leştirme ve de~ersizleştirme politikaları ile başlamış

tır. Ancak konumuz asimilasyon politikalarının tari
hi olmadı~ı ve yeni dönemde bu inkar ve asimilasyon 
politikal arını inkar eden fazla kimse de kalmadıgı 
için, ben bu makalede daha çok asimilasyon politi
ka larının yeni biçimine dikkat çekmek istiyorum. 

Bir AKP'Iiden iti ra f! 

Özellikle AKP yandaşı çevrelerin yo~un olarak 
propaganda ettikleri gibi asimilasyon gerçekten son 
mu buldu? Buna en iyi cevabı yine AKP içinden 
birisi verdi. AKP'nin önemli aktörlerinden biri olan 
Mehmet Mir Dengir Fırat bu söyleme şu şekilde cevap 
vermiş: "Başbakan özellikle Güneydoğu ve Kürt böl
gesindeki gezilerinde elinde bir kitabı gösteriyordu, 
gezdiriyordu. Bunu devletin bastırdtğmt söylüyordu 
ama ş uç işliyordu. Çünkü halen mevcut olan yasaya 
göre x, w, q gibi harfler suç. Nitekim bundan dolayı 
bir yazar mahküm oldu. Bir dilin yasallaşması ayrı, 

bir dile hoşgörüyle bakmak ayrı. Mesela bir çocuğa 
Kürtçe isim koymak yasak değilmiş gibi gözükü
yor ama aslında yasada bu mevcut. Yasak hata 
duruyor. Buna başka bir örnek de yer isimleridir. 
Halen o yasak devam ediyor. Kürt isimleri konul
muyor. Bunlar 21. yüzyılda mizah konusu gibi ola
bilecek konular, btrakm temel hak ve özgürlük/eri. 

28 TfROJ 

Ana dilde eğitim meselesine gelince, bu da temel 
bir sorun. Başbakan 'ret, asimilasyon ve inkarı kal
dırdık' dedi ama bence ret ve inkar bir yere kadar 
kaldm/dı ama asimilasyon halti devam ediyor. Bir 
toplumun dili yasaklanıyorsa, ana dilinizi geliştirme 
imkanma sahip değilseniz, bu buz gibi bir asimilas
l/Ondur. Asimilasyon ancak dil üzerindeki yasakla
rm kaldmlmastyla ortadan kalkar. "1 

Bizim daha önce çeşitli yazı ve makalelerde dile 
getirdigirniz gibi, AKP asimilasyona son vermiş 

degil, sadece sanal bir özgürlük alanı yaratm ış 

durumda. Bu özgürlük de herkes için degil, AKP'nin 
özgürlük şemsiyesinin altına sı~ınanlar için. Mir 
Dengir Fırat'ın da belirtti~i gibi ortada yasal altyapı

s ı oluşturulmuş ve bu temelde atılmış adımlar yok. 
Bugün Türkiye'de yaşanan sorunların temelinde 

bu yanlış anlayış var. Toplumun geldigi demokratik 
düzey ile yasal durum arasında açık çelişki var. Yasalar 
toplumun gelişimi önünde engel durumuna gelmiş. 

AKP hükümeti bu yasal mevzuatı demokratik bir 
temelde degiştirmek yerine, kendi kontrolüne aldıgı 

toplum kesimleri için sanal özgürlük alanları yaratma
yı tercih ediyor; kontrol edemedigi toplum kesimlerini 
de anti-demokratik yasalarla ezmeye çalışıyor. 

Bu politikalar en çok da Kürt hal kını ezmek için 
kullanılıyor. Çünkü AKP'nin denetim altına alama
dıgı en önemli toplum kesimi Kürtler. Bu yüzden de 
ı http://www tumkoseya z ılari. com/yazar/rusen -cakir/15-08-

20 1 1-alt ı ncı - yıl ında-kurt -acilım ı-4.h tnnl 
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12 Eylül cuntasının en gerici yasaları Kürt halkına 
karşı kullanılıyor. Bir taraftan TRT 6'da sözde asi
milasyona son verilirken, öte yandan da sırf Kürtçe 
konuştugu için insanlara ceza kesiliyor, kendi anadi
linde savunma yapmaları engelleniyor. 

Asimilasyon 'da yen i biçim zorunluluğu 
Evet, Türkiye'de devlet, artık klasik anlamda 

zor ve yasaklamaya dayalı kat ı inkar ve asimilasyon 
politikaların ı terk etmiş bulunuyor. Bunun çeşitli 
sebepleri var. 

Herşeyden önce, dünyada bu tür pol i tikaları 
yürütmek mümkün degi l artık. Teknolojinin geliş
tigi, iletişimin yaygınlaştıgı bir ortamda zora daya
lı inkar ve asimilasyon politi kaları yürütülemez. 
Onlarca televizyon kanalı Kürtçe yayın yaparken, 
internet üzerinde yaygın bir Kürtçe materyal varken, 
böyle bir asimilasyon biçimi komik kaçar. Aynı şekil
de dünyada çok- dillilik ve çok-kültürlülük genel bir 
kabul görmüşken, egemenler eski klasik politikaları 
kimseye izah da edemez. 

Buna ek olarak, Kürt halkının vermekte oldu
gu mücadele de bu politikaları anlamsız kılm ıştır. 

Bütün imkansıziıkiara ra~men, bugün Türkiye'de 
yıllı k lOO 'ü aşkın kitap Kürtçe yayınlanıyor. Bu sayı 
her yıl daha da artıyor. Kürt özgürlük hareketi yüze 
yakın il, ilçe ve belde de yerel olarak iktidarı elin
de bulunduruyor. Bu belediyelerin yaptıgı kültürel 
çalışmalar asimilasyon politikalarına önemli darbe
ler indiriyor. En son seçimler de kazanılan 36 millet
vekilligi artık Kürtlerin sesinin kısı l masını imkansız 
kılıyor. Yine 2006 yılından beri Kürtler, TZP Kurdi 
öncülügünde Kürt dilinin özgürlügü, Kürtçe egitim 
için daha örgütlü bir mücadele yürütüyor. 

Aynı şekilde, Kürtlerin yaşad ıgı diger ülkelerde 
Kürt halkı özgürleşme yolunda önemli kazanımlar 
elde ediyor. Irak'ta Kürdistan Federe Devleti var ve 
burada yaşam tamamen Kürtçe. İran'da Kürdistan 
Eyaleti var, burada da Kürtçe egitim imkanları 
olmasa da günlük yaşam tamamen Kürtçe, yazı dili 
ve edebiyat oldukça gelişkin. Suriye'de, bütün yasak
lamalara ragmen Kürt şehirlerinde günlük yaşamda 
Kürtçenin çok büyük agırlıgı var. Ortadogu'da yaşa
nan demokratik mücadelelerle birlikte Kürtlerin 
özgürlük imkanları daha da artıyor. 

Tüm bu sebeplerden dolayı, egemenler açısından 
asimilasyonun eski tarzda yürütülmesi mümkün 
degil. Ek olarak, egemenlerin Kürtler üzerinde ide
olojik olarak tahakküm kurmak gibi bir ihtiyaçları 
da var. Bu tahakkümü Türkçe üzerinden yapmaları 
çok zor. Bu yüzden de TRT 6 gibi devlet aygıtları ile 
Kürtçe üzerinde pol itikleşmiş Kürt kitlesine ulaşma
yı ve dil asimilasyonu yerine kimlik asimi/asyonunu 

'ASIM ILASYON BITTI' (Mf?) 

hedefliyorlar. TRT 6, Dünya TV gibi yayın organlarıy
la hedeflenen şey, Kürt toplumuna Kürtçe üzerinden 
Türk-İslam kimligini kabul ettirmektir. 

Yeni tarz asimilasyon pol itika larının uygulan
masının bir diger nedeni ise asimilasyonun ulaştıgı 
düzeydir. Yüz yıla yakındır uygulanan asimilasyon 
politikaları Kürt diline ciddi darbeler indirmiş, Kürt 
dilini, Kürt toplumunda tek hakim dil olmaktan 
çıkarm ıştır. Yıllardır yaşanan göçlerle Kürt toplum 
do~al yaşam alanlarından koparılmı ş, bununla bera
ber Kürt dili de dogal yaşam alanlarını yitirmiştir. 
Daha önce Kürtçe kendi dogaı yaşam alanında 
hakim dil durumda iken bugün Kürtlerin göç ettigi 
şehir ve metropollerde ikinci dil konumuna düşmüş
tür. Ayrıca Kürt halkının dogal yaşam alanlarında da 
art ı k okullaşmanın artması ve televizyonun her eve 
girmesi ile birlikte Kürtçe hakimiyetini yitirmiştir. 

'Folklori k' değ il, yaşayan dil. .. 

Sonuç olarak, Kürt toplumu dilini eski yöntem
lerle koruma ve geliştirme, yeni nesiller yaratma 
imkanını hızla yitirmekledir artık . Kürt toplumu 
nezdinde işlevsizleştirilmiş ve degersizleştirilmiş 
olan Kürt dili, bu şekilde varlı~ını sürdüremez, sür
dürse bile folklorik bir di l olmanın ötesine geçemez. 
Kürt dilbilimci Amir Hasanpour'un yeni tarz asimi
lasyonla ilgili şu tespiti dikkate degerdir: " Türkiye'de 
yetkililer yeni bir modelden bahsediyorlar. Bu model 
Fransa modelidir. Bu modelde hiçbir dil ve kültür 
zorla, bask1 ile öldürülmüyor. Onlara ölme özgür
lüğü sağlanıyor. Bu modele göre Türkiye Kürtçeyi 
öldürmeyecek, ona kat1 piyasa ortammda kendi 
kendine ölme özgürlüğü verilecek." 2 

Egemenler açısından Kürtlerin marjinal bir 
düzeyde varlıgını sürdürmesi ve Kürt dilinin folklo
rik bir dil olarak varlıgını sürdürmesi korkulan degil 
aksine arzulanan bir şeydir. Korkulan şey, Kürtlerin 
bir halk olarak var olması ve kendi kendini yönetme 
talebinde bulunmasıdır. Kürt dili açısından ise dilin 
çagdaş gelişme imkanlarını talep etmesidir. Kürtler, 
daha önce kendilerine dayatılan hiçlik statüsünü 
reddettigi gibi, bugün egemenlerin dayattıgı marji
nal konumu da kabul etmiyor. Kürt halkı, bir halk 
olarak var olmak, di lini ve kültürünü bu temelde 
geliştirmek istiyor. Kürt halkı diger halklarla eşit 
statüde birlikte yaşamak istiyor. Bu yüzden de, Kürt 
halkı hem eski, hem de yeni asimilasyon politika
larına karşı mücadele ediyor. Bu mücadele, sadece 
Kürtlerin de~il, Türkiye'de yaşayan herkesin hayrına 
olan bir eşitlik ve kardeşl ik mücadelesidir. 
2 Prol. Dr Emir Hesenpür. -sıyaseta Ziman... Konferansa 

Zimane Kurdi 120041. yayına hazırlayan Sam ı Tan. Aram 
Yayınları . istanbul. Kasım 2005 
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ASIMILASYON BITTI' (Ml?) 

30 T!ROJ 

KÜLTÜREL SOYKlRlMDAN 
DOGAL ASiMiLASVONA 

FEHİM I Ş IK 

Asimilasyon "çoğunluk veya erk sahibinin bas
klSiyla, farklılık gösteren grup/ann, bunların kültür 
birikimleri ve kimliklerinin, baskm yapı içinde eri
yerek yok olması," olarak tanımlanıyor. Asimilas
yonun elbet başka tanımları da var. Esasen tanım 
üzerinde durmak da gerekmiyor. Dert Türkiye'de 
Kürtlere dönük asimilasyonun devam edip etmedigi 
olunca, tanıma kısa bir de~inmek gerekirdi. 

Elbet Türkiye'de Kürtlerle ilgili durumu açık
larken sadece asimilasyon kavramını ele alarak 
degerlendirmede bulunmak da yanlıştır. Durumu 
açıklayan yaklaşımlardan biri ve belki de birin
cil olanı, kültürel soykırımdır. Kültürel soyk ı rı

ının genel kabul gören tanım larından biri şöyle: 

"Kültürel, ekonomik, askeri vb. diğer alanlarda, 
diğerlerine göre daha güçlü olan bir kültürün, bün
yesinde yaşadığr insanlarm kültürlerinin unutut
masına yönelik yaptığı çalışmalara verilen srfattır. 
Diğer etnik dillerin yok edilmeye çalışılmasr, diğer 
etnik gruplara ait tarihi kalmtılarm tahribatı, psi
kolojik olarak aşağt!ık kompleksini aştlama, tarihi 
sapfırma gibi faaliyetler kültürel soykırımm işlevleri 
olarak görülebilir. Kültürel soykmmda amaç, bir 
milletin milli duygulanm yrkmak, onlan aşağrltk 
kompleksine sokmak, tarih~ kültürel ve sosyal iç 
dinamiklerini bozmak, bu doğrultuda kendi etnik 
grubuna katılmasmı sağlamaktır." 

Tanımlardan yola çıkarak, özellikle AKP'nin 'Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesi'ne dönüşen 'açı/rm' politi
kalan ile asimilasyon ve kültürel soykırım arasında

ki ilişkiyi degerlendirmeden önce konunun tarihsel 
anekdotlarına kısa bir göz atmakta yarar var. 

Osmanlı ' da 'Türk' kavramı sorunluydu 

Cumhuriyet'in kuruluşundan önce Osman
lı tabası olarak adlandırabilecegimiz milletler, 
bedelini ödemek, bir diger anlamıyla devlete karş ı 

yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla kendi 
dilleri ve kültürleri ile egitim yapma, kendi din
lerini yaşayabilme, kendi öznelliklerini koruya
bilme koşullarına sahipti . Fransız devriminin 
etkileri henüz Osmanlı tabasma yansımam ı ş , ulus 
kavramı ön plana çıkmamıştı. Bu etkiden olsa 
gerek, Osmanlı 'da yalnız Kürt ve diger milliyetlere 
dönük kavramlar degil, Osmanlı'nın kurucusu 
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olan hanedanın ırki kökenini ifade eden kavram, 
yani 'Türk' kavramı bile sorunluydu. Hatta ço~u 
kez aşa~ılayıcıydı. Osmanlı şairlerinden Baki ve 
Nefi de dizelerinde ço~u kez Türk'ü aşa~ılayıcı bir 
kavram olarak kullanmışlardır. 

Cumhuriyet dönemi politikalarında 'Türk' kim
liginin öne çıkarılmasını irdelerken Osmanlı döne
mindeki Türk kavramının aşagılayıcılı~ına vurgu 
yapan Kemalist 1\.ırancı akılmendler; Osmanlı hane
danının Türk olmayanlarla evliligi nedeniyle ırk 

ve kan birliginin bozuldugunu iddia ederek, diger 
milletierin kültürel soykırıma ugratılmasında ve 
asimile edilmesinde payı olan 'Güneş Dil Teori/eri' 
gibi ucube teorileri peş peşe dizrnekten çekinme
mişlerdir. 

Bu elbet konumuz degil. Ama kurucularının 

Cumhuriyet sonrasında sıkı sıkıya sarıldıkları Türk 
kavramının Osmanlı'daki boyutuna dikkat çekmek 
için bu örnekleri vermek gerekiyordu. 

Dogrusu bir politik yaklaşım olarak kültürel 
soykırım ve devamında asimilasyonun günümüz
deki etkileri irdelenecekse, 1924 Anayasası ile baş
lamaktayarar var. Osmanlı'dan önce Türk farklıy
dı; dolayısıyla Kürt ve diger milliyet kavramları 
da bugün yüklenilen anlam ile kullanılmıyorlardı. 
Kabul edelim ya da etmeyelim, bir hanedanlıgı 
ifade eden Osmanlılık, özellikle Müslüman olan 
halklar bakımından kapsayıcı bir tanım olabil
mişti. Oysa Osmanlı 'nın bakiyesi üzerine kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti, elde kalaola yetinme kara
rını aldıktan sonra yeni bir kimlik inşası sürecine 
de başladı. Henüz başlangıçta, yani 1921 Anaya
sasını yazarken bakiyeden elde kalanı göz ardı 

edemeyecegini gören Cumhuriyet'in önde gelen 
kadroları, başta da Mustafa Kemal, Kürtler başta 
olmak üzere ilerde kendilerine engel olabilecek 
her kesimin nabzına göre şerbet verdi. Lozan'da 
'Türk ve Kürt milletlerinin kader birliğinden' söz 
ettiler. Lozan Antlaşması, Batı ile yeni Cumhu
riyet 'in ilişkilerini düzenleyen bir belge olarak 
hukuki geçerlik kazandıktan sonra Türkiye Cum
huriyeti yüzünü Türk olmayan halklara, özellikle 
de etkin bir nüfusa sahip olan Kürtlere döndü. 
Ulusal birlikten yoksun, azımsanmayacak bir kesi
mi Cumhuriyet'e güvenen kadrolardan müteşekkil 
Kürtler, Cumhuriyet kadrolarının bu hamlesini 
savuşturamadı. Kürt önde gelenlerinin bir kesimi 
Cumhuriyet'in politikaları ile ya sisteme enteg
re edildi, ya da yok edildi. Geriye kalanlar ise 
1924-Beytüşşebap ile başlayarak 1938-Dersim'e 
kadar süren isyan ve ayaklanmalarla, Cumhuri
yet politikalarının Kürtlere dönük haksızlıklarını 
gidermeye çalıştılar. 

'ASIMILASYOtl BITTI' (MJ?) 

Yeni kimliğin inşası 

1924'ten 1938'e kadar yogun olarak devam eden 
Kürt ayaklanmaları, aynı zamanda Kürtlerin Cum
huriyet sonrasındaki en büyük yıkım tarihleridir 
de. Beytüşşebap, Piran, Agrı, Zilan, Koçgiri, Dersim 
ve diger ayaklanmalarda Kürtler büyük kayıplar 

verdiler. Kürtler her kayıp verip sürgün ve idamlada 
karşılaştıkça, Cumhuriyet daha bir egemen oldu, 
ırkçı, inkarcı ve asimilasyoncu politikalar bakımın
dan daha bir yerine oturdu. Irkçı, 1\.ırancı bir kim
likle Osmanlı'dan kalan bakiyeyi yeni bir kimlikle 
buluşturmanın alt yapısını adım adım ören Kemalist 
iktidar, bir yandan devlet dinini oluşturmaya dönük 
adımlar attı, diger yandan da Türk ve Türkçe dışın
daki her şeyi yasaklayarak, yeni bir kimli~in inşasını 
sert politikalarla yaşama geçirdi. 

Kürtlerin siyaseten kendilerini var etmeye çalış
tı~ı, özellikle kendi yerel egemenliklerini korumaya 
çalıştıkları bu 'isyan' yılları, yeni Cumhuriyet'in 
kültürel soykırım politikalarının bir bütün olarak 
yaşama geçirilmesinde engeldi. 1938 yılına kadar 
kültürel soykırımı yaşama geçirmede inişli çıkışlı bir 
seyir izleyen Cumhuriyet kadroları , ancak 1938'den 
sonra politikalarını etkin bir şekilde yaşama geçi
rebildiler. Uluslar arası destegi saglam, dünyayla 
giderek daha entegre bir sürece giren Türkiye Cum
huriyeti, 3 Mart 1924'te uygulamaya konan ama son 
isyana kadar kısmen etkili olan Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu ile egitimi yeniden şekillendirdi. Kürtlerin 
kültürel soykırıma ugratılmasında ciddi bir engel 
oluşturan Kürt medreselerinin önemli bir çogunlu
gu, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kademeli olarak yer 
altına indi. Çok az Kürt devlet okullarında egitim 
görürken, kalanlar da ya egitimsiz kaldılar ya da 
ilkel koşullardaki medreselerdeki ilegal kısmi egitim 
ile kimliklerini koruyabildiler. Kürt Medreselerinin 
bu etkinligi 1951 yılına kadar kısmen devam etti. 
Bu kurumlar, kültürel soykırım ve asimilasyonun 
önlenmesinde nispeten Kürtler nezdinde koruyucu
luk işlevini yerine getirdi. 

OP, Kürtleri imam Hatiplerle vurdu 

Kürtlerin Cumhuriyet egitiminin kıskacına gir
mesi, kültürel soykınrom olmasa bile asimilasyonun 
ciddi anlamda etkili olması, asıl olarak 195l'de imam 
hatip okullarının açılmasıyla başlar. Türkiye'de 
1950'1ere kadar sadece yöresel bazı kurslarda imam 
hatipler yetiştirilirken, Demokrat Parti'nin iktida
ra gelmesiyle devlet okullarında da imam hatipler 
yetiştirilmeye başlandı. İlk açılan imam hatip okul
ları Kürtlerin de ilgisini çekti. Kürtlerin önemli 
bir kısmı medreselerin yasal olmayışını kendilerine 
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gerekçe kabul ederek hem devletle karşı karşıya gel
memek, hem de çocuklarının dini e~itim görece~i, 
dolayısıyla Türkçü eMim müfredatının uzagında 

kalaca~ı inancıyla, çocukları nı imam hatipiere yön
lendirdi. Bu yıllar aynı zamanda imam hatip dışın
daki diger okullara da Kürtlerin kitlesel ilgisinin, 
bir di~er anlatımla Kürtlerin Türk e~itim sistemi ile 
tanışı klı~ının giderek başladıgı yı llar oldu. 

Yatılı Mekteplerden Köy Bölge Okullarına 

Cumhuriyet'in ilk yı llarında 'Yatılı Mektepler' 
kurulmak istenmiş, Kürdistan'da süregelen isyanların 
yarattıgı tablonun elvermemesiyle bu okullar ancak 
1942 yılından sonra üç sın ıflı okulların bulundu~u 

köylerin civarında pansiyonlu veya pansiyonsuz ola
rak 'Köy Bölge Okulları' adıyla kurulmuştu. Kültürel 
soykınının kaleleri olarak inşa edilen bu okullara 
jandarma zoruyla toplanan ve daha sonra üst dere
celi devlet okullarına gönderilen Kürt çocuklarının 
önemli bir bölümü, asimilasyonu ve kimlik yitimini 
iliklerine kadar yaşadı. Ancak ailelerinden koparılarak 
bu okullara alınan çocukların sayısı toplarnın küçük 
bir kısmına karşılık geliyordu. Çocukların önemli bir 
bölümü yine köylerinde, eMınenter eşl i~inde 3 yıl 

e~itim görüyor, günlük yaşayıştaki Kürtçe kullanı

rnın yaygınlı~ı ve kendi öznel kimliginden kopmama 
nedeniyle asimilasyonu ve kimlik yabancılaşmasını 
derin bir biçimde yaşamıyorlardı. Öte yandan çocuk
ların ai lelerden koparılması nedeniyle tepki çeken bu 
okullara katılım, dönemin hükümetlerinin tüm baskı 
ve dayatmalarma ragmen istenen boyuta getirileme
mişti. O yıllarda bile Kürt çocukları, 'icazetleri ' devlet 
katında ilgi görmese de hala Kürt medreselerinde 
illegal e~itim görmeye devam ediyorlardı. 

imam hatiplerin kuruluşu yatılı bölge okulları
nın yarattıgı etkiden kat be kat fazla bir etki yarattı. 
imam hatipler, Kürtleri bir bütün olarak Türk egitim 
müfredatının içine çekti. İmam hatiplerin varlıjtı, 

Kürtlerin giderek yaygın laşan devlet okuHanna git
mesine de ön ayak oldu. Kürtlerin devletle bir araya 
gelmesinde hiç kuşku yok Demokrat Parti iktida
rının da önemli bir payı vardır. Adnan Menderes'i 
Cumhuriyet muhalifi gibi de~erlendiren. en azından 
dinlerine sahip çıkacagına inanan Kürt aşiretleri 

DP'ye destek vermiş, çocuklarını devlet okullarına 
göndermekte bir beis görmemiştir. Bu nedenledir ki 
DP'nin iktidara gelmesi, sonrasında da imam hatip 
okullarının kurulması, devlet okullarının yaygın

laşması Kürtlerin kültürel soykırım olarak adlandı
rılabilecek kitlesel asimilasyonu açısından bir milat 
olarak degerlendirilmektedir. 

Kürtler ne yazık ki DP'yle birlikte devlete güven 
tazeledi. 27 Mayıs 1960 darbesine kadar Kürtlerin 
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geniş bir bölümü DP'de yer aldı. DP de, Kürtlerin asi
milasyonu, red ve inkarı bazında Cumhuriyet Halk 
Partisi 'nden farklı bir noktada de~ildi . Ancak Kürt
leri din olgusu üzerinden kazanmayı başarabilmişti. 

Kü rt Hareketi yeniden örgütleniyor 

Bu dönemde yaşanan olgulardan biri de Irak 
Kürdistanı'nın etkileridir. 1958'deki Abdülkerim 
Kasım darbesinden sonra ülkeye dönen Mustafa 
Barzani Arap milliyetçilijti ile bir kez daha karşı 

karşıya geldi ve 196l'de yeniden silahlı mücadeleye 
başladı. Kuzey'in özellikle sın ır bölgelerinde ciddi bir 
etki yaratan bu olguyu birkaç yıl sonra Türkiye'deki 
sol, demokrat Kürt gençliginin TİP ve benzeri yapılar 
içinde örgütlenmesi izledi. Kürt halkının özgürlük 
mücadelesi kıyısından köşesinden yeniden başlamış
tı. KOP içinde örgütlenen Kuzeyli Kürtler, dönemin 
özelli~i itibariyle agırlıkla Irak KOP'ye lojistik destek 
vermeyi tercih ediyorlardı. Kırsal yaşamın yetersiz
likleri nedeniyle devletle ciddi bir tanışıklı~ı olma
yan Kürt köylülerinin ana gövdesini oluşturdugu 
bu kesim, kendi öznel kimliklerini asimilasyondan 
uzak bir etkiyle korumayı da başarabilmişlerdi. Dün
yadaki gençlik hareketlerinin etkisiyle solla tanışan 
genç Kürtler ise TİP ve daha sonra DDKO (Devrimci 
Dogu Kültür Ocakları) içinde başta olmak üzere 
örgütlendikleri her yerde Kürt diline sahip çıkma
ya, asimilasyonun etkilerini asgariye indirmeye ve 
bulundukları örgütlerde bunun siyasal programını 
oluşturmaya çabaladılar. Buna ra~men şehirlerle 

tanışan sol tandanslı Kürt gençligi, asimilasyonun 
agır etkileri altındaydılar. 

Kürtler 12 Mart darbesinden sonra, 1974'te artık 
bagımsız örgütleri ile mücadeleyi yürütmeye yönel
diler. Esas itibariyle bu dönem, Türk devletinin kül
türel soykırımına ciddi setierin örüldügü, Kürt dili
nin ve kültürünün kitlesel boyutlarıyla yeniden dal 
budak saldıgı bir dönemdir. 12 Eylül'e kadar gelinen 
süreçte, degişik örgütlerin farklı yayın organlarının 
tirajı yüz binlerle ifade ediliyordu. Devletin tüm 
engelleme ve haskılarına ra~men, asimilasyonun 
önüne geçecek politikalar, neredeyse tümünü sol
sosyalist olarak tanım layabilece~imiz Kürt örgütleri 
tarafından tek taraflı olarak yaşama geçirilmeye 
çalışılıyordu . Elbet, bu dönemde de devlet asimi
lasyonu da aşan kültürel soykırım politikalarından 
vazgeçmedi. Kürtler ise bu politikaya kendi gücü 
oranında direndi. 

Teknoloji ; asimilasyonun tamamlayıcısı 

12 Eylül Kürtler açısından da bir mi ladın baş

langıcıdır. 12 Eylül 'e kadar devletin elinde Kürtlerin 
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kültürel soykırımını tamamlayacak teknolojik ola
naklar yoktu. Daha do~rusu teknolojik olanaklar 
günümüzdeki kadar geli şkin de~ildi. E~itim ola
nakları sınırlı oldu~undan Kürtlerin okullar yoluyla 
devletle buluşması pek olanaklı de~ildi. Özellikle 
Kürt kadınları yaşamlarının çok az dönemlerinde 
devletle karşı karşıya geliyorlardı. Cumhuriyet'ten 
günümüze sürdürülen a~ır baskı politikalarına ra~
men Kürdistan'ın önemli bir bölümünde özellikle 
Kürt kültürü ve dili, Kürdün öznel kimli~ine ait 
fenomenler tüm canlı lı~ıyla yaşıyordu. 12 Eylül'ün 
faşizan politikaları giderek gelişen teknoloji ile 
bütünleşince, asimilasyon politi kaları do~al destek
çisine de kavuştu. Her eve televizyon, her köye okul, 
Kürt kızlarının okuila tanışması, kırdan kente göç, 
tarımdan sanayiye geçiş asimilasyon sürecini hız
landırdı . 12 Eylül 'e gelinceye kadar Türkçe ile ancak 
askerde karşılaşanlar, artık askerde 'Ali Okul/art'na 
gitme gere~i duymuyorlardı. İstisnalar hariç en ücra 
köşedeki Kürt bile artık Türkçe ve Türk kültürü ile 
haşır neşirdi. 

Siyaset mekanizmaları ve asimilasyon 

12 Eylül'den sonra Kürdün yeniden kendi kim
li~ine yönelmesi, 1990'1arı buldu denebilir. 1984'te 
başlayan si lahlı mücadele, giderek silahlı mücade
lenin kitleselleşmesi , akabinde 1988-89'larda Kürt
lerin bedeli agır olsa da yeniden kendi kimlikleriyle 
dergiler, gazeteler çıkarması, yayınlarında Kürt
çeye yer vermesi, 12 Eylül sürecinde Avrupa'ya 
kaçan Kürt aydınlarının üretimlerinin yavaş yavaş 
ülkede de elde edilmeye, hasılınaya başlaması gibi 
etkenler 'Kürdi refleks' olarak ifade edebilecegimiz 
do~al korumacılıkla da buluşunca, Kürtler bir kez 
daha asimilasyonun etkilerini asgariye indirebilecek 
adımlar atabildiler. 

Tüm bu sürede devletin, hükümetlerin asimilas
yon politikalarının ortadan kaldırılmasında, kültürel 
soykınının önüne geçilmesinde zerre dahli yoktur. 
Devlet, özellikle kültür ve dil alanındaki yok edici 
politikalarından zerre vazgeçmemiştir. Tam aksine 
devlet, Kürtlerin fiili kazanımlarla elde etti~i hak
ların bile önünü kesrnek için baskılarını artırmış, 

olmadık baskı uygulamalarına yönelmiştir. 

Devlet nezdindeki politik de~işimlerin ipuçları 
ancak 2009'larda kendini göstermeye başladı. Daha 
öncesinde Özal döneminde Kürtçe konuşmayı bile 
yasaklayan 2932 sayılı yasanın, artık kadük duruma 
geldi~i için kaldırılmasını saymazsak, o güne kadar 
Kürtler lehine tek bir hukuksal degişiklik olmamış
tır. AKP'nin uygulamaya soktu~u bazı politikalar da 
elbet bir hukuksal. de~işiklik temelinde degil, ancak 
hukuka dayanmayan ve Kürt kimli~ini ifade eden 

ASIMILASYON BITTI' (Ml?) 

yasal de~işiklikleri içermeden yaşama geçirilmiş, 

geçirilmeye çalı şılm ı ştır. 

Bu yeni durum da kültürel soykırım ve asimilas
yon politikaları açısından irdelenmeye muhtaçtır. 

AKP , asimilasyonu bitirdi mi? 

Bu sorunun cevabını bizzat AKP'li olan, Mehmet 
Mir Dengir Fırat'ın Radikal gazetesinden Ruşen 
Çakır'a verdi~i yanıtlardan yola çıkarak cevaplaya
lım. Fırat, "Bir toplumun dili yasaklanıyorsa, ana 
dilinizi geliştirme imkanı sahip değilseniz, bu buz 
gibi bir asimilasyondur. Asimilasyon ancak dil üze
rindeki yasaklarm kaldmlmasryla ortadan kalkar," 
diyor. Yaşama geçirilen politikalar irdelendi~inde 

de, bitenin asimilasyon degil, red ve inkarın hukuki 
bir temele dayanmadan fiili olarak ortadan kalkma
sı sonucunda kültürel soykırım oldugunu görmek 
mümkün olacaktır. Yoksa asimilasyon, nüans degi
şimi ile hala devam ediyor. 

AKP, üçüncü iktidar döneminden kısa süre önce, 
Başbakan'ın 12 A~ustos 2005'te Diyarbakır'da yap
tıgı konuşmadan yaklaşık 3,5 yıl sonra, gelgitli de 
olsa yeni bir politik sürece soyundu. 2005'e kadar 
bazı hükümet !iderleri, devlet yetkilileri utangaç bazı 
ifadeler kullansa da Başbakan Erdoltan'ın konuşması 
çok netti. Başbakan Diyarbakır'daki konuşmasında, 
"Büyük devlet ve güçlü millet, kendisiyle yüzleşerek 

hatalarmt ve sevaptarını masaya yattrarak geleceğe 
yürüme öz güvenine sahip devlet ve millettir. Kürt 
sorunu da bu milletin bir parçasmm değil, hepsinin 
sorunudur, benim de sorunumdur," diyordu. Başba
kan, devletin geçmişiyle yüzleşece~ini ve sorunların 
çözümü için hukuksal ve yasal degişikliklere gidile
ce~ini söylüyordu, bu konuşmasında. 

Kısa süre sonra Başbakan Moskova'da bir gaze
tecinin Kürt sorunuyla ilgili bir sorusu üzerine, 
"Düşünmezseniz yoktur," diyerek devletin kendisiyle 
yüzleşme girişiminden büyük bir 'U' dönüşü yaptı. 
Bir başka konuşmasında Moskova'da söylediklerinin 
tersini dedi. Nihayetinde istikrarlı bir çizgi izlemedi. 
Ancak 2009'da başkanlıgını yaptı~ı hükümet fili 
bir adım atarak, devlet kanalından 24 saat yayın 
yapan bir televizyona, TRT 6'e geçit verdi. TRT 6'i 
bazı üniversitelerde açılan Kürtçe bölümler izledi . 
Önce 'Kürt Açılımı', ardından 'Demokratik Açı lı m' 
ve nihayetinde de 'Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi' 
olarak adlandırılan politikaların bir uzantısı olarak 
lanse edilen bu politikalardan yola çıkılarak, özellik
le hükümet ve hükümete yakın kesimler tarafından 
Kürt kimliginin red, inkar ve asimilasyonunun 
sonlandırıldıgı, hatta daha da ileri gidi lerek Kürt 
sorununun çözüldügü iddia ediliyor. 

AKP hükümeti tarafından 2009 sonrasında yaşa-
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ma geçirilen politikaların cumhuriyet hükümetleri
nin tümünden büyük farklılıklar gösterdigini söyle
mek mümkün. Elbet o güne kadar hiçbir hükümet 
Kürt kimli~i ve dili ile ilgili hiçbir adım atmarnıştı 
ve bunu AKP attı. Ancak AKP'nin attıgı adımlar 

da, Kürtlerin fiili kazanımlarını meşruiyetle sın ırlı 

tutmaktan öte bir adım olmadı, olamadı. Hala bile 
atılan adımlar yasal bir güvenceye kavuşturulmuş 
de~il. Hala bile Kürt dili, kültürü ve kimli~i ciddi 
engellerle karşı karşıyadır. 

Hükümetin attıgı bu adımlar, kültürel soykırım 
ve asimilasyon boyutu içinde irdelenmeye muhtaçtır. 

Asimilasyonu, "farklt/ık gösteren grupların, bun
ların kültür birikimleri ve kimliklerinin, baskın yapı 
içinde eriyerek yok olması, " olarak tanımlamış

tık. Kültürel soykınının ise "diğer etnik d;t!erin yok 
edilmeye çalışılması, diğer etnik gruplara ait tari
hi kalınttiarın tahribatı, psikolojik olarak aşağılık 
kompleksini aşılama, tarihi saptırma," oldu~unu 
belirtmişt~k. Esas itibariyle şu anda sürdürülen 
politikalar her iki tanıma uygun adımları da kendi 
içinde barındırıyor olsa bile, AKP'nin politikalan ile 
kültürel soykırım politikalarının sonlandırıldıgın ı 

ve asimilasyon politikalarının ise utangaç yakla
şımlarla dogal sürecine bırakıldıgını, bıraktınlmak 
istendigini söyleyebiliriz. 

Asimilasyon ancak bir halkın dilini, kültürel biri
kimlerini, kimligini koruma altına almakla ortadan 
kalkar. Türkiye'de hala bile Türk dili, kültürü ve 
kimligi dışında hiçbir kimlik, dil ve kültürel biri
kim yasal olarak koruma altına alınmamı ştır. Tam 
aksine Türk dili, kültürü ve kimligi baskın ve yok 
edici unsurlarıyla yaşamdaki tüm canlılıgını koru
maktadır. 

Asimilasyon anadilde eğitimle biter 

Asimilasyonun sonianınasındaki bir diger unsur 
ise bir halkın kendi dili ile egitim görmesidir. Türki
ye'de Kürtler de dahil, Türk olmayan hiçbir kesimin 
kendi dili ile egitim görmesinin olanaklan yoktur. 
Üstelik bu olanakların önünün açılması talepleri 
ise sürekli hükümetin 'kırmızı çizgileri' ile karşılaş

maktadır. Tüm bu politikalar ayan beyan ortaday
ken, 24 saat dini yayın yapan bir televizyon ile Kürt 
adı bile zikredilmeden açılan üniversite bölümlerini 
dayanak göstererek asimilasyonun sonlandırıldıgını 
iddia etmek abesle iştigaldir. Üstelik bu politikalar 
yaşama geçirilirken Kürtlerin öznel talepleri degil, 
bizzat devletin kendi ihtiyaçları gözetilmiştir. 

Bir diger risk ise oto asimilasyon sürecinin geliş-
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tirilmesine dönük gizli çabalardır. AKP hükümeti, 
hakkını vermek gerekir ki bu çabaları alabildigine 
ustaca yürütmektedir. 

Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze egitim 
olanaklarından yoksun olan, yasaklanan bir dil ile 
yaşayan Kürtlerin azımsanmayacak bir kesimi ne 
yazık ki kendi diline, kültürüne ve kimli~ine yaban
cılaşmıştır. Kürt siyasetinin a~ırlıkla programatik ve 
nispeten pratik etkileri, Türk e~itim sistemine dahil 
olmayan ve giderek azalan nesi in dogal çabaları, sür
günde gelişen Kürt edebiyatının sundu~u olanaklar, 
Irak, İran ve Suriye'deki Kürtlerin öznel konumları 
nedeniyle kültürel soykırımı ve kimlik yitimi engel
lenen Kuzey Kürtlerinin oranı, ne yazık ki bugün 
genel nüfusa oranla azımsanmayacak oranda bir 
azınlıga tekabül etmektedir. Bu kesim dışında kalan 
Kürtler arasında ciddi bir kimlik, dil ve kültür yitimi 
vardır. Hükümet bunun farkındadır. Bu nedenledir 
ki mecbur kaldıgında, bazen de Kürtlerin fiilen attı~ı 
adımlara engel olabilmek adına çeşitli girişimlerde 

bulunuyor. Ancak bu adımların hiç birini Kürtlerin 
asimilasyonunu engellemek, Kürt dili, kültürü ve 
kimligini korumak için atmıyor. 

'Kürt Açılımı'nın giderek 'Milli Birlik ve Kar
deşlik Projesi'ne dönüşmesinin altında da bu niyet 
yatmaktadır. Kürt dilinin lehçeleri arasında iki
lem yaratmak, atı lan adım ları hukuki alt yapıyla 
güvenceye almamak ve her adımın Kürt ismi 
zikredilmeden yaşama geçirilmesi için yogun çaba 
harcamak da Kültürel soykırımdan asimi lasyona 
evrilen sürecin, kendi dogallı~ı içinde bir kimli~i, 
bir dili, bir kültürü yok etme girişiminden öte bir 
amaç taşımamaktadır. Eger böyle olmasaydı, atılan 
adımlar hükümet ve devletin ihtiyaçları göz önünde 
tutularak degil, bizzat Kürtlerin, asimile edilen, 
kültürel soykırıma tabi tutulan bir halkın ihtiyaç
ları göz önüne alınarak atılırdı. 

Evet, hakkını vermek gerekir, AKP önemli adım
lar attı. Ama attıgı adımlar Kültürel kırıma tabi 
tutulan bir halkın dili, kimligi ve kültürünü do~al 
asimilasyon sürecine terk etmekten öte bir noktayı 
aşamadı. Kürt halkının devlet okullarında kendi 
dilinde egitim görmesi önlendigi ve kazanımlar 

hukuki güvenceye kavuşturulmadı~ı sürece de, bu 
niyetin de~işti~ine hiçbir Kürt inanmaz. Mehmet 
Mir Dengir Fırat gibi açılım sürecine ciddi katkı 

sunan bir AKP'Ii bile atılan adımlarda iyi niyet gör
mezken, onlarca yıldır bu işin mücadelesini veren 
Kürtler niçin inansınlar. 
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'ASIMILASYON BITTI' (MP) 

MA BERA BIŞAVT I N QEDIVAVE! 
FERATe DENGIZf 

Em li clhaneke eceb, li heremeke he ecebtir O li 
welatekl ecebtrln dijln. 

Rast! O şaşl, ez hibejim rast! O derew ewqas bi 
hosteyi u zaneyi li navhev te xistin ku mirov eceb
mayl dim1ne. 

Tew ku yen van tiştan dikin reveber O berpirsi
yaren civak ı1 dewlete yen herl qaşo giring in! Mecburi 
dibejim 'qaşo', em ji wan hln bOn; lewra em di bine 
hernan asimanide dijln. 

Rasti tazl, rOt Q zelal li ber me, li hole ye. Ne ser
demen kevn en bederfet in ku em nezan bin. 

Eyb e, şerm e ku mirov zilm O zore li ser nave 
bawermendiye bike Q ve jiyana piroz biherimine. 
Tu heyina piroz; eşref-i mahluqat Q tu hayber, yani 
mahluqat ne liyaqi qirkirin, kokqelin O tunekirine 
ne, tew jin Cı zarok ı1 zimane wan ... Ne heweceye ve
kolin ı1 teoriyen giregir, kOr O bi nur u duvdirej in. 

Birez Serokweztr li Almanyaye dibeje; "Bişavtin, 
suc u şerma mirovahiye ye." KI dikare ji rastiye re 
tiştekl bibeje. Dive mirov bere gotine ne de ve dere O 
we dere, fitlonekan nede. 

~ de baş e, bavo çima bişavtina kurdan! Laz, pon
tus, er men, abhaza Cı hwd. ji li pey ... le derde min/me 
kurdl ye. Kurden ku bi milyonan ten ser zimen. Ma 
ev ji ne "suc" Cı "şerma mirovahiye" ye! 

Paşe jl; "Li Tirkiyeye bişavtin nemaye!" 
Bi gotina amiyane; "El 'insaf!" 
Em rasterast bere xwe bidin rewşe; ji bo ku 

bişavtin nema be; 
- Dive di zagona/zagonen ferml de perwerdehiya 

bi zimanen hey! yen li welet, di seri de ji bo kurdl 
aşkere hebe. Ka ew zagon? Le her roj birez Se
rokwezlr tiliya xwe dihejine Cı dixe çaven me; "Yek 

ziman. Yek .. .. , Yek .. . !" 
- Di zagona perwerdehiye (ne şaş birn; hejmar, 

222) de dibeje "perwerdehiya serelayi bedirav yani 
bel aş, mecbUri Cı kare dewlete ye." Ev ji bo nikijan zi
mani? Bi tene ji bo ni tirkl ... Oor be kurdi, gotin ama
de ye; "Bila li mala xwe bipeyivin. Kurs vekirin kes 
neçuye!" Ka bişavtin ilim ji ya bi desten dewlete tu ne 
bu! Çima ma em kure jinbave ne; em ne welati ne; 
peywira welatiye; bac, leşkerl Cı hwd. bi cl naynin ... 
Ez naxawazin qala qançOrçi O qolçiyan bikim, xelaya 
ku me dlt ma ne bes bO! Em jl perwerdehiya bi zi
mane xwe dixwazin! 

- Dive qedexe li ser kurdi tunebe. Gelo "Azadiya 
Welat" ku yekane rojnameya bi kurdl ya çend ca ran 

hatiye qedexekirin O çend rojnameger bi çiqas cezayi 
di girtigehan de ne! Hincet, ne bersiv e. Bila xwedi 
wijdan le vekolin. Ka azadi, ka azadiya wijdan Cı ra
man!? 

- "TRT6" O "Beşa Zimane ku Dijln a Zaningeha 
ArtOkiOye" ku ne xaplnoki ye; ka zagona wan? Ez 
qala naverok O niyete O zimane ku bikarte jl qet na
kim, gelo ewlehiya wan li ser kijan zagone ye? "De tu 
ji zede tiştan dixwazi, lo?" Ne wisa, ma ka dem dema 
demokrasiye bO O her welatl dikare her tişti bipirse, 
bibeje Cı ji mafe wi ye?! Ma ne dive rez Cı qedirxwazi, 
xerxwazi O rumet hebe. Çi ma ev liyaql me naye dltin. 
Ma xerxwazi; kokqelin O jirebirin el Çima eqwasi xe
rakirin, genikirin O genlti! 

- Ji bo ku bişavtin tune be; dive perwerdehiya 
ji peşdibistane O heta zaningehe bi zimane dayike 
"-Kurdi" hebe O di bin ewlehiya makezagine de be. 
Ka ev heye; na, birez Serokwezir bi deve xwe dibeje 
"Bi kurd'i perwerdehiya bi ferml nabe!" Ka bişavtin 
tunebu, qediya bO, "inkar O Imha" rabO bu! Ma 
bişavtin ne inkar Cı imha ye! 

Em e çawa bi hev re bijln O li ruye hev binerini 
Ez e li vira bisekinim, bes e. 
Wezire dewlete dibeje; "Me yen Sornaliye hin 1 

Tirki kirin le Geveri na!" 
Ji Xwede bitirsin! HCın dibejin çima me tam 

bişavtin bi d neaniye, me tev nekirine tirk, me ew 
nekirine esilheram; hfm nabejin çima bi zimane 
xwe najin Cı bi zimane xwe xwe nagihinin zaniste Cı 
şaristaniye ... Ma birati ev e, malxerabnol 

Gunehe neviyen min/me di stOye yen ku dibejin 
bişavtin nemaye de ye. H eta neçfın/neçin peşdibistane 
bi Kurmanciyake xweş Cı dilziz dipeyivin. Ku çOn, 
pe şi hlni " ... hebana min, di yari hebUna Tirk be ... " 

bOn Cı edi bi min re bi kurmanci napeyivin Cı em bO n 
bi yaniyen hev ... Deruniyeke xerab O jiyaneke herimi 
ya dilkovan. Bila "dilnerm" O "ez'iz" en reveberen me 
yen astebilind hebikl bifikirin, le ka ku ev deng here 
wan; bi "lerizandina levan" Cı "çavgiri" zilm ranabe 
Cı edalet naye, serokmeclisl. Ciye ku le wijdan tunebe, 
edalet ji tuneye! 

Hay ho... We bih'ist! 
Ji bo mirov, mirovahi ku bi zimane xwe, çanda 

xwe, hebuna xwe ve jiyana piroz biji, ne hewceyl 
h incetan e. "Here wekhevi, le .... " "Here demokrasi, 
le ... " edi em naxwazin li "le"yan guhdari bikin, em 

TfROJ 35 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ASIMILASYON BITTI' (Ml') 

"ter" in. Em jl mirov in, em jllnsan in. Em dizanin 
ku "le" ser çi zilm, pekOtt Cı çend hezar termen ci
wan, jin, zarok, kal Cı plran digire, çend gund Q malen 
şewitt O weran O malbten perişan vedişere ... 

Ma ne kurd ji ber ku bişavtine naxwazin Cı he tam 
"asimile!" nebCıne, nehatine "kedlkirin", bişavtin her 
didome, ewqasl bimbe, roj bl st Q çar saet, di ve meha 

Tarihteki kökleri 2500 yıl öncesine kadar uza
nan, özellikle 7. ve 15. yüzyıllar arasında bin yıla 
yakın uzun bir zaman süresince, çeşitli kavim ve 
milletierin talan ve imha amaçlı saldırı ve işgal l erine 

maruz kalan Mezopotamya'nın kadim halkı Kürtler, 
21. yüzyılda hala varolma-yokolma zemininde ve 
asimilasyona karşı direnme derdindeyse, bu, insanlık 
açısından bir utanç problemi olsa gerektir. 

Kürdün ve Kürdistan'ın bu kanlı tarihinin sayfa
ları karıştırıldı~ında, aralıksız ve inatla egemen ve 
zalim güçlere karşı bir başkaldırı sürecini yaşadı~ı, 

her yenilgi sonrasında ise varlı~ını koruyup sürdüre
bilmek için ülkesinin yüksek dai:ılarını yurt edindi~i 
görülür. 

imparatorluk sürecinden Cumhuriyet'in kurul
dugu 20. yüzyılın başlarına kadar Kürtçeyi bir kül
tür hazinesi olarak yaşatan unsurların başında top
lumsal egitim işlevi de gören medreseler ve yaşamın 
dogal okulu olan 'analar' olmuştur. Ancak Cumhuri
yet süreciyle birlikte başlayan 'inkar, talan ve imha' 
politikaları sonucunda, dil de yaşamsal bagların
dan koparılmaya çalışılmıştır. Asker ocagındaki "Ali 
okulları", Yatılı İlkö~retim Bölge Okulları, Radyo, 1\ı, 
gazete, dergi, kitap vb. araçlarla, "vatandaş Türkçe 
konuş" kampanyalarıyla hedeflenen, Kürdün dili
ni unutturmak, benli~inden uzaklaştırmaktı. Köy 
köy, bucak bucak gezilerin yapılarak, masal, hikaye, 
bilmece, tekerleme, agıt, destan vb. sözlü halk ede
biyatının derlenerek talan edilmesi, bir bütün olarak 
asimi lasyon politikasının basamakları, sonuç alma 
hamleleriydi. 

Bütün bunların yanı sıra, Kürt ve onun diline 
ait her türlü de~erin (yazı, türkü vb.) baskı, hapis, 
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plroz a Rojiya Remezane de bi ser wan de dibarin! 
Xwede bisitrtne Q aqil bide xwedl plansazlkaren 

Sri Lankayel 
Çi wijdane wan 1 bawermandl Q mislimani xurt 

e, bavo .. l 

Ma bera bişavtin qediyaye, asfmllasyon nemayet 

sürgün nedeni olması bu zulüm politikalarının 
mantelilesi geregiydi. Bir yandan derleme ve çeviri 
ile Kürdün (Kürtçenin) varlı~ı ve birikimi talan 
edilirken, diger yandan da Kürt ve Kürtçeye ait her 
şey 'yasak' olmalıydı. Bu olguyu gören degerli bilim 
insanı İsmail Beşikçi o yüzden şu düşüncesini ısrarla 
tekrarlıyordu: "Faşizm, Kürt ve Kürtçeye ait olan 
herşeye düşmandır. Bundan dolayı Kürdistan'da 
dünyanın en gerici eserini dahi Kürtçe okumak, en 
büyük devrimcilik/ir." 

Otuz yılı aşkın bir zamandır Kürtler ulusal 
ve insani hakları için mücadele etmektedirler. Bu 
süreçte dilin korunması ve geliştirilmesi için bir çok 
araç elde edildi. Kürtçe gazete, dergiler, yayınevleri, 
radyo ve televizyonlar, dernekler, enstitüler (her ne 
kadar Kürt enstitüleri yasal olarak kurulamıyorsa 
da), bir dil için yaşamsal önem sahip kurumlardır. 
Son yıllarda devlet de bazı araçlarla (TRT 6, üniversi
telerde 'yaşayan dillerin' okutulması) bu alanda adım 
attı. Kuşkusuz bütün bunlar, gerek siyasi anlamda 
gerekse de dilin asimilasyon kıskacından azad olma
sı anlamında önemli araç ve aşamalardır. 

Önce bu yalandan vazgeçilmeli 

Ancak dünya ölçeı":ıinde teknolojinin geldi~i 

aşama, buna paralel olarak toplumsal yapıda ej:!iti
min yeri ve önemi gibi olgular irdelendi~inde; tek 
tek bunlardan hiç birinin ve de bunların hepsinin 
toplamının, her hangi bir dilin ayakta kalması, geli
şimi için, daha önemlisi bir dilin asimile olmaktan 
kurtulması için yeterli olmadı~ı çok rahat bir şekilde 
görülebilecektir. 

Geçmişte, okul öncesi egitimin oranı yüzde bir 
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hasarnaklı hanelerdeydi. İlkö~retim, tüm kuşa~ı 

kapsamıyordu. Orta ögretim, yüksek ögrenim günü
müzdeki niceliginden çok gerideydi. Buna ilaveten 
teknolojik araçlar en ücra yerleşim yerlerine ulaşa
mıyordu. Dolayısıyla asimilasyonu engelleyen ya da 
geciktiren etmenler (medreseler, sadece kendi dilini 
bilen analar) kalmadı. 

Bir diger önemli nokta şudur ki, her gün 
zorunlu olarak alınması gereken bir lokma ekme
~in kazanılması sürecinde gerekli olmayan, her 
hangi bir işieve sahip olmayan dil niçin ö~renilsin, 
nasıl gelişsin? Nitekim Kürtçe çıkan gazete ve der
gilerin tirajları, Kürtçe kitap satışları bu gerçegi 
göz önüne seriyor. 

'ASIMILASYON BITTI' (Ml?) 

Bundan dolayıdır ki mevcut iktidar sahipleri
nin, "Türkiye'de asimilasyonu durdurduk" söyle
mi, aldatmadan başka bir anlam taşımamaktadır. 
Kürtlerin yaşadıgı tüm alanlarda çocuk ve gençlerin 
büyük çoi!unlugunun kendi anadillerini konuşama
maları gerçegi, bu söylemin sahiplerinin yalanını ve 
arkasında saklanan kötü niyeti açıklamaya yetiyor. 

Asimilasyonun önüne geçmenin ve yaralı Kürt 
dilinin kendi dogal mecrasında gelişim sürecine gir
mesi için yapılması gereken en önemli ve en öncelikli 
iş başta okul öncesi olmak üzere, e~itimin her kade
mesinde Kürtçe egitimdir. Bunun nasıl, ne zaman, 
ne ile, kiminle olacagı vb. soruların yanıtı öncelikle 
bu 'asimilasyon bitmiştir' yalan ve hilesinden vaz
geçilmesinden sonra aranacak ve bulunması da öyle 
iddia edildigi gibi zor olmayacaktır. 

Köksüz ve koku suz gül le gelen bahar ! 

Türkiye'de, başta Kürtçe olmak üzere yok olma 
sürecinde olan tüm dillerin asimilasyondan kur
tulmasının tek yolu, o dilde egitim-ögretimdir. Bu 
saglanmadan tüm çabalar yetersizdir, çare degildir, 
daha da ötesi lafı güzaftır. 

Atasözünün de ifade ettigi gibi. "bir gül/e 
bahar gelmez". Kaldı ki mevcut iktidarın 'gül' diye 
kamuoyunun karşısına diktigi çubugun ne kökleri 
vardır, ne de kokusu. Kökleri yoktur, çünkü TRT 6' 
te Kürtçe yayının yasal düzenlemesi yapılmamıştır, 

yasal dayanaga, önemlisi bir güvenceye kavuşturul
mamıştır. Kokusu yoktur, çünkü kuralsız, yanlış ve 
kirli bir dil kullanılmaktadır. Üniversitelerde yapı l

maya çalışan 'yaşayan diller' ögreliminde de, sorun
ların çözüm anahtarı olan 'Kürt-Kürtçe' sözcükleri 
telafuz edilmemektedir. Aslında sadece bu iki 
konudaki yaklaşıma bakıldıgında, iktidarın niyeti, 
yani hilesi ve yalanı açıkça görülecektir. 

Mevcut iktidarın ideolojik, siyasi karakteri, baş
kasını ötekileştiren, baskılayıp asimile eden yani 
Kürt sorununu yaratan anlayıştan farklı degildir ki 
çözümü için bir yol bulsun. Bilakis mevcut iktidarın 
anlayışı da seksen yılı aşkın zamandır bu toplumu 
yöneten çizgiyi de, asimilasyonu da bin bir türlü 
oyunla devam ettirmektedir. Dolayısıyla var olan bir 
sorunu yaratan anlayışın korunarak aynı sorunun 
çözeni olunması eşyanın tabiatma aykırılık teşkil 

etmektedir. 
Sonuç olarak, gelinen noktada, mevcut koşul

larda, Türkiye'de Kürtçenin asimilasyonunun dur
cturulmuş olması bir yana, asimilasyon süreci her 
zamankinden daha etkin ve hızlı bir şekilde devam 
etmektedir. 
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ASIMILASYON BITTI' (Ml' ) 

ANADiLiNDE EGiTiM SORUNU 
MEH~1ET BOZCEYİK (Egitim Sen Genel Sekreteri) 

Çok dilli, çok kültürlü bir imparatorlu~un ardın
dan kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Müslüman olma
yan azınlıklar dışmda tek dillilik politikasını benim
semiş ve günümüze de~in de bu dogrultuda yogun bir 
asimilasyon ve baskı politikası uygulanmıştır. Bunun 
için oluşturulan asimilasyonist egitim politikaların
dan ve iskan kanunlarıyla düzenlenen demografik 
müdahalelerden tutalım, Kürtçe'nin 12 Eylül sonra
sında çıkartılan bir yasayla resmen yasaklanmasına 
kadar uzanan uygulamalar hayata geçirilmiştir. 

Her düzeyde savunmakta oldugumuz ve bunun 
için gereken bedelleri de çekinmeden ödedigirniz 
anadilinde egitim konusunun ülke gündeminde tar
tışılmaya başlanmış olmasını, bu topraklarda yürü
tülen mücadelelerin sonucunda ortaya çıkan bir 
kazanım olarak de~erlendiriyoruz. Kuşkusuz ikti
dar partisinin çelişkili yaklaşımının, gelgitlerinin 
ve birçok yerdeki samimiyetsizliginin farkındayız ve 
"açılım"larına çok fazla anlam yüklemiyoruz. Ama 
bütün eksikliklerine ragmen tartışılmaya başlanan 
"açılım"ın, iktidar partisinin ve destekçilerinin kendi
liginden faaliyetleri ya da dış güçlerin dayatmasından 
ziyade, bu topraklarda uzun yıllar boyunca yürütülen 
mücadeleyle alakah oldugu da bir gerçektir. 

Anayasa tartışmaları başlarken ... 
Önümüzdeki günlerde tartışılacak yeni bir Ana

yasa sürecinde en fazla gündeme gelecek konulardan 
birisini egitimde anadili ve çok dillilik oluşturacaktır. 
Bu tartışma ortamının, anadilinin insan benliginin 
ayrılmaz bir parçası oldu~u, anadilinde egitimin 
ülkeyi bölmeyecegi, aksine gerçek bir birligin harcını 
oluşturacagını dile getirmek, bu konuda kamuoyun
da yaratılan kaygıları, bölünme fobilerini ve kalıp 
yargıları degiştirmek için degeriendirilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Yıllarca birli~in garantisinin "tek 
dillilik" oldugu yargısı insanların zihinlerine kazındı. 
Bu tür zihniyet kalıplarının kırılması, degiştirilmesi 
için elverişli bir ortam bulunmaktadır. Hükümetin 
bu konudaki yaklaşımının kapsamının ya da ne kadar 
uzun soluklu olacagından baitımsız olarak bu orta
mın degeriendirilmesi önem taşımaktadır. 

AKP hükümeti, çerçevesi henüz belli olmamakla 
birlikte Anayasa konusunda kimi hazırlıklar için
de oldugu izlenimini yaratmaktadır. Onun bütün 
hazırlıklarının altı boş da çıkabilir. Ama aslında biz 
ülke olarak çok dillilige oldukça yakınız. Türkiye 
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halkları çok kültürlülük ve bir arada yaşam konusun
da tarihsel bir deneyime ve birikime sahiptir. Asırlar 
boyu birlikte yaşamış, farklı kültürel zenginlikleri 
kendi içerisinde barındıran bir toplumsal gelene
ge ve hafızaya sahip olunması, halkların birbirini 
anlama ve sorunlarını barışçıl bir zeminde diyalog 
yoluyla çözüm konusunda önemli bir avantaj oluştur
maktadır. Bugün yapılması gereken, bu deneyim ve 
birikimler üzerinden bir arada barış içerisinde yaşa
ma olanaklarını güçlendirecek adımların atılması ve 
Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sunulmasıdır. 

Kültürel farklılıklar içinde anadili, çogu kişi için 
örneitin cinsiyet ve ırk/etnisite gibi biyolojik terne
le dayanan ve asla degiştirilemeyecek farklılıkların 
yanında, yerine başka bir dili ögrenmek kolay oldugu 
için ihmal edilebilir, önemsiz görülebilmektedir. Kişi
nin çocukluk dönemini geçirdikten sonra anadilini 
konuşmaya devam etmesini, anadilini ögrenmesini ve 
anadilinde egitim görmesini zorunlu kılan hiçbir şey 
yok gibi görünür. Oysa nasıl ki ırkletnisite ve cinsiyet 
bakımından toplumsal ve siyasal çerçevede anlamlı 
bir farklılıgı oluşturan şey, kişinin genetik cinsiyet 
kodlaması veya ten rengini belirleyen pigmentlerden 
degil, bunların toplumsal ve tarihsel yorumundan 
kaynaklanıyorsa, ayrımcılık ve baskıdan etkileniyorsa, 
dilsel farklılıklar da öyle etkilenir. 

Toplumun egemenleri kendi anadillerini, toplumun 
geri kalanına da ögreterek onların da kendileri gibi 
düşünmelerini ve kendi çıkarları için çalışıyorlarmış 
gibi egemenlerin çıkarları dogrultusunda eylemelerini 
saglamaya çalışırlar. Kültürel farklılıgı belirleyen şey, 
siyah olmak, kadın olmak ya da farklı bir dil konuşmak 
degil; siyah, kadın ve farklı bir anadile sahip olmanın, 
baskıya maruz kalmanın bir nedeni olmasıdır. 

insanın evriminin dil-kültür-düşünce baglamın
da en belirleyici unsuru olan çalışma, tarihsel süreç 
içinde üretim ilişkilerine baglı olarak degişik boyutlar 
kazanmıştır. Giderek zenginleşen bu boyutlar, insanın 
hem özne olarak kültürü ve dili geliştirmesine hem de 
nesne olarak bunlardan etkilenip düşünsel zenginlik 
kazanmasına olanak sunmuştur. Dolayısıyla karşılıklı 
etkileşim içinde insan, var oldugu sürece degişik, yeni 
boyut kazanacak bir konu olarak ele alınmalıdır. 

Egitimin amaçlarına ulaşahilmesi için dil çok 
önemlidir. Çünkü egitim sürecinde kazandınimak iste
neniere dil aracılıgı ile ulaşılır. Eger bu dil çocugun 
yapısına uygun ise egitimden amaçlananlar gerçekle-
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şebilir. Anlama ve anlatım, egitimde temel unsurlar
dandır. Ö~renme ve ögretme ancak net anlaşılır bir dil 
ile gerçekleşebilir. Kuşkusuz bu da insanın anadilidir. 

Anadil gelişimi belli bir olgunlu~a erişti~inde 
ikinci di l ögreniminde de başarıyı getirmektedir. 
Çünkü kişi, insan dilinin düzene~ini, işleyişini anadili 
ile kavrar. Bir anadilin aracı!ıgı ile dilin niteligine iliş
kin ön bilgileri oluşmamış bir kişiye, ikinci bir dilin 
güçlükleri yüklenirse, ülkemizde ço~u zaman oldugu 
gibi insanlar iki dilli degil 'yarım dilli ' olurlar. 

Anadili ku llanım ı ve anadilinde e~itim engel
lendiginde ya da farklı dillerin kullanımına yönelik 
ayırırncı uygulamalara gidildiginde, farklı ulusal ya da 
etnik topluluklara mensup kesimlerin insani gelişim
leri engellenmiş olur. Bu tür uygulamaların bir diger 
sonucu da yaygın bir yabancılaşmadır. 

Anadilinden mah rumiyet ve Yabancılaşma 

Çok kültürlü ve çok dilli toplumlarda demokratik 
ve özgür bir birl ikteli~ in çabası yoksa aksine zora
ki bir uyum uygulanmaya ça lışılıyorsa bu, kültürel 
çatışmalara neden olur. Göçmen-azınlık, ezilen ulus 
ve toplumların hem kültür hem de dil olarak aşagı

lanması, toplum dışına itilmesi söz konusu olacaktır 
ki bu, yaşamın her alanında çeşitli sorunlar dogurur. 
Böyle bir çatışma ortamında "ikinci sınıf vatandaş 
muamelesi" görmekten, aşagılanmaktan, dışlanmak
tan ve geriye itilmekten korkan bireyler kendi ana
dillerinden tamamen uzak laşıp egemen toplumun 
di lini, kültürünü ögrenmeye zorlandıgı için kendine, 
anadiline, kültürüne yabancılaşır. Bu yabancılaştırı
lan bireyin, kendi anadiline ve kültürüne karşı büyük 
tepki duydugu görülür. İki dilli bir ortamda yetişen 
çocuklarda ana babalannın kendileri ile anadillerini 
konuş(a)mamaları durumunda, aslında benimsedik
leri bu dili kullanmama yönünde bir sapiantı gelişir. 

Hiçbir kültür dayatma yoluyla korunamaz ve 
"öteki"lere benimsetilemez. Kültürel çeşitlilik, kendi 
ekolojik dengesi içinde evrilerek kendisini sürdürür. 
Kimlikte ve kültürde tekçi (monist) yaklaşım, zaman
la dışa kapalı, degişime karşı, baskıcı bir karakter 
taşıma egilimindedir. Tek kültür, tek kimlik yaklaşımı 

da insanın dogasına aykırıdır ve yapaydır. Ülkemizdeki 
bu tip yaklaşım lar, gelişmenin ve del!işimin önünde 
ciddi bir engel oluşturmaktadır. 

Tekçi devlet yapılanmalarında, çogunlugun veya 
egemen kültürün, devlet gücüyle diger farklı kültürle
re, toplurnlara dayatılması söz konusudur. Bu dayat
ma, kendini çeşitli formlarda gösterir; kimi zaman 
masumane bir şekilde, kimi zaman şiddete dayalı 

uygulamalarla gerçekleştirilmeye çalışılır. 
Farklı kültürlerin yaşadıgı bir toplumda çeşitlil ik 
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talepleri görmezden gelinemez. Tanımı geregi çeşit
lilik, toplu yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır ve ne 
sırf öyle istendigi için yok olur ne de kabul edilemez 
bir zorlama olmadan -hatta çogunlukla o zaman 
bile- bastırılabilir. Üstelik insanlar kültürlerine baglı 

oldukları ve onun tarafından biçimlendirildikleri, 
özsaygıları ile kültürlerine duyulan saygı birbiriyle 
yakından baglantılı oldugu için, diger insanlara duy
makla yükümlü oldukları temel saygı, kültürlerini ve 
kültürel topluluklarını da kapsar. 

Çok kültü rlülü k, diyalo g ve b a r ış kavra mıd ır 

Kimlik konusunda Türkiye'de yaşanan sorunların 
ve "Kürt sorunu"nun demokratik, barışçıl bir poli
tika ile çözülmesi için, çok kültürlü ve demokratik 
yaklaşımın büyük önem arz ettigini belirtmekte yarar 
vardır. Gönüllü ve demokratik birliktelik, karşılıklı 

olarak birbirini benimsemeyi, farklı kimlikleri tanı

mayı gerektirmektedir. Bu da eşit/özgür yurttaş bilin
cinin oluşmasını zorunlu kılmaktadır. Çatışma ve şid
dete dayalı politikaların terk edilmesi, demokrasinin 
dilini bilmeyi ve konuşmayı gerektirir. Bu nedenle çok 
kültürlülük kavramı bir diyalog ve barış kavram ıdır. 

Egemenlik altına alınan halkların, ulusal degerie
rini yok etme, dil yasa~ı ile başlar. Anadilini ögrenme 
ve toplumsal yaşamın her alanında onu kullanabilme, 
her insanın toplumsal olarak sahip oldugu bir haktır. 
Anadilinde eMim kavramı, ülkemizde Kürtçe egitim 
ile özdeşleşmiştir. Bunun dışındaki kültürlerin ve 
toplulukların kendi anadilleri ile egitim hakları da 
unutulmamal ıdır. Ancak Kürt kültürünün daha fazla 
vurgulanması, daha çok siyasal gündemle ilgilidir. 
Çok kültürlülük tartışmaların ı sadece dil boyutuyla 
ele almak yetersiz bir yaklaşımdır. Çünkü topluluk
ların kendi sanatlarını, tarihlerini, co~rafyalarını da 
ögrenme hakları vardır. Bu nedenle kültürel talepler, 
beraberinde kurumsallaşmaları ve bu kurumların 

güvence altına alınmalarım, kendilerini geliştirmele
rini ve bu konuda devletten gerekli deste~i almalarını 
da beraberinde getirmektedir. Elbett e kültürel istem, 
ekonomik iyileştirme, gelir dagılımında adalet istemi
ni, mevcut gelişmelerin politik süreçlerini ve sanatsal 
talepleri de beraberinde getirecektir. Aslında belir
tilenler, bu nedenle devletin birçok alanda yeniden 
yapılandırılmasın ı gerektirmektedir. 

Egitimin amacı, toplumu kültürel olarak sürdür
mekle sınırlı görülmemelidir. Sorgulayan, düşünen, 
dayanışma rluyusuna sahip, şiddet karşıtı, barışçıl 
tutumlu, insan haklarına baglı, bilimsel kıstas

ları önemseyen, ayd ı nlanmış bireylerin yetişmesi 

amaçlanmalı, eMim ortamlarının çok kültürlülük 
temelinde kurgulanması konusunda ciddi adımlar 
atılmal ıdır. 
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KiMiN ÇÖZÜMÜ? 
TOLGA TÖREN 

Malum, uzunca bir süredir, içinde yaşadı~ımız 
yeni dönemin muktediri olan Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AKP) kendisini "askeri vesayete ve darbelere 
karşı demokrasi havarisi" olarak sundu. AKP'nin bu 
söyleminin kabul görmesinde ise, Türkiye'nin kapi
talist gelişme sürecini, kapitalist üretim ilişkilerinin 
asli dinami~i olan sınıfsal ilişkilere bakarak okumak 
yerine, kerameti kendinden menkul bir merkez-çev
re analizi ile okuyan ve buradan hareketle AKP'yi 
otoriter merkeze karşı ezilen çevrenin temsilcisi 
olarak kutsayanlar önemli rol oynadı. 

Gene malum, bir süredir muktedirlerin Kürt 
sorununa ilişkin söylemleri eskinin 'kart-kurt" ede
biyatından, "açılım"a; TRT Şeş'in kurulmasına, "milli 
birlik ve kardeşlik projesi"ne ve nihayetinde "artık 
Kürt sorunu yoktur Kürt kardeşlerimin sorunları 
vardır"a do~ru bir seyir izliyor. 

Yukanda ortak noktaları belirtilen ve kendilerini 
daha çok 'liberal ' ya da 'demokrat' olarak tanımla
yan kalem erbabının AKP'ye yükledikleri misyon, 
son dönemlerde Kürt meselesi ba~larrunda süregelen 
tartışmalarda ya da kullanılan söylemlerde de kendi
ni belli ediyor. Bir başka ifade ile AKP'nin ve başta 
Fethullah Gülen Cemaati olmak üzere müttefiklerinin 
çaldı~ı savaş tamtamlarının yeri gö~ü inleten gürültü
süne karşın, AKP birilerinin gözünde hala Kürt mese
lesini çözecek kahramanlar niteli~i taşıyor. 

Savaş tamtamları çalarken ... 
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Oysa, 
• AKP'nin müttefıki Fethullah Gülen Cemaati'nin 

Komünizmle Mücadele Dernekleri'nden yadigar anti
komünizmi; Sızıntı Dergisi 'nin Ekim 1980 tarihli 
nüshasında kendisini "Hızır gibi imdadımtZa yetişen 
Mehmetçiğe bir kere daha selam duru.ı;oruz" ı ... ifa
deleriyle açık eden "TaraJ"tarlıgı ve 28 Şubat'ta seçilmiş 
Erbakan hükümetine karşın generaliere destek ver
mişli~i, • Daha yakın zamana geldigimizde, Cemaatin 
önemli isimlerinden Hüseyin Cülerce'nin, 1990'ların 
"devlet için kurşun atan da yiyen de şereflidir" diyen 
Tansu Çiller'ini aratmayacak ifadelerle " ... Terörle ilk 
defa, 'büyük Türkiye'ye yaraşır bir mücadele veri lecek. 
Devletin gücünü zaafa u~ratanlar devre dış ı kalınca, 
sivil iradenin kontrolündeki polisin, jandarmanın, özel 
askeri birliklerin ahenkli çalışmalarıyla neler yapılaca
llını dost düşman herkes görecek ... "2 biçimindeki ifade
leri, • Tayyip Erdo~an'ın, gene 1990' 1arın " ... Elimizde 
bin tane işadamının adı var. Teröre destek olanlardan 
hesap soracagız" yollu ifadelerle oldukça karanlık bir 
sayfa açan Tansu Çiller'i misali, "Terörle örgütüyle ara-

sına mesafe koymayanlar bunun bedelini ödeyecekler"3 
ifadesi, • AKP destekçisi Önder Aytaç'ın, geçtigirniz yı l 
dile getirdigi Öcalan'ın asılması yönündeki önerisi4, 
• Ve nihayetinde, 1990' ların 1 lürriyet'ini aratmaya
cak şekilde, belki de yeni dönemin Hürriyet'i olarak, 
Yenişafak gazetesinin BDP'Ii vekilieri hedef gösteren 
"katil sizsiniz" manşeti,5 tabioyu tam olarak görmemize 
yardımcı olacak kimi ipuçlarını oluşturuyor. 
Bu tablo içinde eksik olan tek şeyin, Ertürk 

Yöntem'in 1990'larda sundu~u "Perde Arkası" prog
ramı ve TRT ekranlarında "ölü olarak" ele geçi
rildikten sonra yan yana diziim iş gerilla cesetleri 
oldu~unu söylemek abartılı olmaz. Kuşku yok ki, 
AKP eliyle sürüklendi~imiz bu dönemde, yeni döne
min Hürriyetleri ve Tansu Çillerlerinin oluşması 
gibi, perdeler arkasından bakan Yöntemleri de ortaya 
çıkacaktır. Ama ne gam! "Liberal" ve "demokrat" 
yazarlar için, sorunun çözümü için varsa yoksa AKP. 

Soruna daha geniş bir perspektiften bakılmak 
i stendi~inde, tablonun, sorunu çözece~i öne sürülen 
aktörler hakkında önemli bir arka plan bilgisi suna
cak yukarıdaki verilerden ibaret olmadı~ını söylemek 
mümkün. Tablonun tamamlanmas ı için ise, bugün
den birkaç ay daha geri gidip referandum döneminde 
açı~a çıkan kimi egilimleri analize dahil etmek gere
kiyor. Söz konusu dönemde yaşanan, 

• Kürt siyasetinin aldıgı boykot kararı , • Abdullah 
Öcalan'ın "Demokratik özerklik" formülasyonu ve 
demokratik özerklikte kapitalizmin kabul edilemeye
cegi yönündeki ifadeleri. • Kürt sermayedarlarının ve 
AKP çeperindeki kitle örgütlerinin yaklaşık yetmişinin 
referandumda AKP'ye destek sunması, • Ve nihayet 
tüm liberal yazarların, Kürt siyasetinin ilerici unsur
larına hükümetle uzlaşması ve referandumda evet oyu 
kullanmaları yönündeki telkinleri ... 
gibi gelişmeler, yukarıdaki tabioyla birlikte ele 

alındıgında bize çok şey söylüyor kuşkusuz. 

"Çözüm" zorunluluğu 
Cumhuriyet olarak adlandırılan ve asli niteli~i 

Türkiye'de kapital ist ilişki ler bütününün kuruluşunu 
sa~lamak olan "proje"nin ve o "proje"'ye içkin olan 
ortak bir pazar ve ulus inşası sürecinin zorunlu ve 
dogal bir sonucu olan Kürt meselesi, "proje"nin yeni
den yapı landıgı bir dönemde "çözülmek" durumunda. 

Bir başka ifade ile, kapitalist sistemin uluslararası 
ölçekte bir dönüşüm ile karşı karşıya oldu~u, başta 
Ortadogu olmak üzere, dünyanın bir çok bölgesin
de bir yeniden yapılanma sürecinin yaşandıgı, güç 
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dengelerinin farklılaştı~ı bir dönemden geçiyoruz. 

Bu süreçle ilintili olarak, Türkiye kapitalizmi de bir 

yeniden yapılanma süreci içerisinde. Bu yeniden 

yapılanmanın -sermaye açısından- yarattıgı önemli 

sonuçlardan birisi ise, sadece Türkiye'nin kapitalist 

gelişme süreci açısından de~il; bölge açısından da 

önemli bir "sorun" alanı olan Kürt meselesinin çözü

mü yönündeki zorunluluk. Bu noktada ise sorunun 

hangi aktörlerle ve nasıl çözülece~i önem kazanıyor. 

Muktedirlerin "çö züm "ü 

Elbette ki, muktedirler açısından bakıldı~ında, 

sorunun en ideal çözümü, özelde Türkiye serma

yesinin birikim olanaklarına, genelde ise kapitalist 

üretim ilişkilerinin bölgedeki gelişim dinamiklerine 

hale! getirmeyeni. Kuşku yok ki, böylesi bir çözüm, 

başta Kürt halkı olmak üzere, halkların özgürlü~ünü 

ve haklarını garanti altına alacak bir çözüm olmak

tan oldukça uzak. Dolayısıyla bunun bir çözüm degil 

ama bir "çözüm" olacagını söylemek mümkün. 

Öte yandan, muktedirlerin "çözüm"ünün Kürt 

siyasetinin ilerici, yüzünü sola dönen ve gerek 

Türkiye'de gerekse bölgede kapitalist üretim iliş

kilerinin gelişme dinamiklerini sekteye ugratma 

potansiyeli taşıyan kesimlerinin ve onların yol arka

daşlarının tasfiyesini zorunlu kıldıgı aşikar. 

Meseleye bu açıdan bakı ldıgında, AKP tarafından 

uygulamaya konan ve Kürt siyasetinin ilerici unsur

larının toplumsal meşruiyetini sarsmaya, dahası, 

liberal, ABD ile işbirligi yapmaya hazır ve muhafaza

kar Kürt siyasi oluşumlarının toplumsal meşruiyeti

ni arttırmaya dönük kimi politikalar, örnegin; 
• Bölge'de hükümet eliyle başta Fethullah Gülen 

Cemaati olmak üzere dini yapılanmaların önünün açıl

ması . • Toplu Konut İdaresi'nin Bölge'deki faaliyetleri
nin arttırılması, • Bölgenin, "bölgesel asgari ücret" gibi 
uygulamalarla, sermaye için cennet haline getirilirken, 
bu durumun yoksul Kürt halkına "istihdam yaratı ldı~ı" 

gibi bir söylemle sunulması, • Hükümet yanlısı basında 
ve İslamcı basında, Kürt siyasetinin ilerici unsurlarının 
liderlerinin ateist, Zerdüşt, dinsiz olmakla ilham edilmesi, 
• Sürgündeki kimi Kürt sanatçıları ile hükümetin üst 
düzey temsilci lerinin yakın ilişki ler geliştirmesi , • Başta 
hükümete yakın olanlar aracı lıgıyla olmak üzere, medyada, 
Kürt siyasetinin ilerici unsurları arasında, ayrışmalar varmış 

gibi bir hava yaratılması ya da olagan fikir ayrılıklarının 

kaşınarak, büyük ayrışmalar gibi sunulması, • Nihayet, bir 
dönem, Güney Kürdistan'da sermaye birikiminin süreklili
gini saglamak için hem Türk sermayesi hem de yeni gelişen 
Kürt sermayesi için bulunmaz nimet olan, bu anlamda, 
muktedirlerin "çözüm"ünün önemli aktörlerinden birisi
ni oluşturan Mesut Barzani'ye danışmanlık yapan Kemal 
Burkay'a iletilen resmi dönüş bileti ve Surkay'ın neredeyse 

hükümet töreniyle karşılanması. .. daha an laşılır bir hal 

alıyor: Ulusal sorunun, sermaye sınıfı ile, ılımit islam 
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modeli çerçevesinde ve kapitalist üretim i lişkilerinin 

sürekliligini garanti altına alacak bir şekilde ortadan 

kaldırı lması. 

Emegin ve özgürlügün çözümü 

Ancak sorunun bu şekilde "çözüm"ünün gerçek 

bir çözüm olamayaca~ı aşikar. Kürt siyasetçilerden 

liberal yazarlara, eski genel Kurmay Başkanlarına 

kadar birçok kesimin tartıştı~ı Güney Afrika modeli6 

bu durumun en önemli örnegi niteli~inde. 

1960'larda, 70'lerde ve 1980'1erde emek hare

ketinin, ulusal özgürlük hareketinin ve sosyalist! 

komünist hareketin kol kola verdigi mücadelenin 

bir meyvesi olarak, ırk ayrımcısı rejimin yenilgiye 

u~ratılmasına ragmen, 
• Ülkenin eski beyaz egemenlerinin, başta mül

kiyet ilişki leri olmak üzere egemenlik alanlarını hala 
koruması, • Eskinin beyaz sermayesi ile işbirligi 

halinde olan yeni bir siyah sermaye sınıfının oluşması, 
• Madenierden hemen her gün gelmeye devam eden 
ölümlü iş kazası haberleri, • Siyah nüfusun önemlice 
bir kısmının su, elektrik, tuvaJet dahi bulunmayan 
enformel yerleşim alanlarında ikamet etmesi ve pekala 
bir sınıfsal sorun olarak tanımlanabilecek HIV/AIDS'ten 
muzdarip olması , • Siyah nüfusun işsizlik oranının 

yüzde 40'a yakın seyretmesi, • Patriyarkal şiddet ... 
kısacası "sınıfsal apartheid", 1990 Güney Afrika'sını 

tanı mlayan temel olgular. 
Bütün bunlar, Kürt sorununun gerçek bir çözü

münün ipuçlarını da veriyor: 
Kürt sorununun Türkiye'nin kapitalist gelişme 

sürecine içkinligini; dolayısıyla Türkiye'nin kapitalist 

gelişme sürecini sekteye ugratmadan gerçek bir çözü

mün olmayaca~ını bir an bile akıldan çıkarmadan, 
• Sömürü sorunundan, • Ulusal sorundan, • 

Cinsiyetçilij!e dayalı ezme/ezilme/sömürü ilişkilerinden, 
• Kapitalizmin do~ayı tahrip eden üretim yapıs ından, 

muzdarip olanların, Fransız Devrimi'nde, sonra

dan giyotine gönderilenler tarafından haykınlan 

"Sosyal Cumhuriyet" şiarı al tında birleşmeleri. 

Anayasa tartışmaları bunun için yeterli bir zemin 

sunacak. 

Dipnot 
1 http://www.sızıntı .eom.tr/konular/ayrıntı/son-karakothtml 

2 hıtp)/www.zaman .eom.tr/yazar do?yazinoa 1162424 

3 http://www d ha .com.lr/erdogan-bica k -kemıg e-dayan mıstır

teror-orguluyle-arasına-mesafe-koymayanlar-bunun-bedelını

odemeye mahkum-olacaklardır dedi_ 196720.html 

4 http://www sonsayfa.com/Haber ler/GunceVAbdullah-Ocalan

ı dam-edilsın-onerısı-158745.html 

5 http://yenısafak.com tr/Gundem/?t-18.08 2011&ı:336201 

6 Güney Afrı ka modelı ı le i lgilı daha detaylı değerlendırmeler 

ıçın. Bkz. hı tp:/ /guzelgunlergorecegiz blogspot.com/sea re h/ 

labeVG%C3%BCncel%3A%20Go/oC3%8Cney%20Atrıka%3B%20 

Apartheıd%38%20Neol . beralızm 
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BEREVARAN Ll BENDE 
BAWER RÜKEN 

Şewata dil diguherfne, ta ruye bajaran jf. 
Ji Rojin Xewn re .. . 

Berevaran, di hesta bendemayin u çuyfne de 
dibihUrin, harit hurik ji fişten ku jiyane kem dikin 
dixwin; }i fişten -ku lez bi !ez li jiyane zede dik in (eş, 
xemgmf, keser, berikir in, dilşewat .. .) ten afirandin. 

Ne pir dereng pişt re, bi xwe re bayen ku }i zikak 
u kuçeyan berhev kiri u dabilyf ber hemeza xwe li 
ser seri xewn an ye xeyalan li ba dike. 

"Hundire te helina maren be jehr." 
Xilmaşiya Gareke ez avetim hemeza Gareke din. 

Sibehan, mina xewnan ez di qoltixa trenen rengaveti 
de G bi şev- yeke dltir de şiyar kirim. Blranineke da 
pey blranlneke din. Demsal hatin guhertin, zernan 
herikiya ... 

Ez her O her di te de jiyam tu di min de . .. 
Di her şiyarbGna ji xewnereşkeke de -ku bi qultek 

av min dikaribu tlbGna hundire xwe sivik bikira
behnek ji te di bedene min digeriya, hilmek ji te xwe 
bera nava hemO şeve min dida u pişt re ne sivikiya 
xewnereşke tesirdikir ne jl çavqurçkirina belasebeb. 

Di her hilatina roje de sewta te ya sedefi mina 
ku ji biradilemin biqete pel bi pel roje n min xistin 
bin dasen xwe, pişt re jiyana min G bir li min heri
mand. Jiyane ji mej de dest xiste qirika min; min 
ber xwe da, min ber xwe neda ji hernan encam. 
Kurt Cı kurmanci ez ji te pak nebOm u nabim; tu ji 
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min pak nebO.yl O nabi. 
ŞG.ştin mirov paqij dike, heger bi ya kesen bawer

mend bOya dive heta niha ez çilkek zeri giranbuha 
bGma. Ü dlsa dive heta ve deme hem! biraninen 
dilşewat, hemi janen kedi'kirl, hemi xewn O kabCıs , 
hem! derd O keser, heml ez O tu, hemi tu O ez ji hev 
du pak bibOyana. Derew çi dereweke be bingeh ku tu 
cari pek nehatiye, pek nehat O we pek neye jl. 

Zernan mina mareki xuşiya O çerm guhert, 
ezman bu bGkelamOn, demsalan kavile terneoeki 
pir kirin, bajaran rOpO.ş ji peş çaven xwe danln O 
pişt re ... 

Sal li pey sale mina tayen tevneke hatin hOnan
din. Tevn ber bi qedandine ve, temene min ber bi 
mirine ve ... 

Jiyan giring bCı. 
A giring jiyan e. 
Hilbijere yeke ji xwe re ji van heke kljan dikare 

vebeje min O te ango te O min. Mesele ne jiyin e, 
mesele xwestina jiyaneke çawa ye. Gelo ligel rihetiya 
pereyen li metrepoleke, ligel aramiya jiyaneke ji re 
ze li ciheki d Or ango nezlk, ligel jiblrkirina mejOyeki 
qul ango ... ? 

Jiyan giring bO. 
A giring jiyan e. 
Hilbijere yeke ji xwe re ji van heke kljan dikare 

vebeje min O teango te O min. Gelo li ser çiyaye Kur
distaneligel çeka xwe, hem li dijl serdesten xwe hem 
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jl li diji behişen xwe, li keleka desten şervaneki di 
berbanga sibehe de rehevalek, di şikefteke de qesase 
peşeroj Cı paşeroja xwe ... ? 

Jiyan giring bu. 
A giring jiyan e. 
Hilbijere yeke ji xw ... 

Berevaran h in caran mirov }i ber hesten ne di yar 
ew qasi dixwazin zu bimrin ku ... Hi n ca ran mirov }i 

ber hesten ne diyar dit~rsin ku mirin neziki ber sere 
wan bibe ku ... 

Di rapeçandina hesta ku dor li mejiyi wf, peşi li 
dile wi girti, ne ji van hestan yek bU. Ew fişteki din 

M. Ku di jiyana xwe de heta ve gave tu cari, li tu 
der an 

(bawer dikir ku) hes! nekiribt1. Pfs M mina ku 
mirov li şermeke xwe rast were ango mina ku bi 
beçarebt1na xwe bihese ango qey fişteki wisa bU. 

"Temene te mistek ari." 
Baye çlrokeke ez ber bi baye çirokeke din ve 

avetim. PenCıse tiliyen min yen nazik Cı tenik 

girtin. Lenusk li ber min bi dilxweşl vebu. Herf Cı 

gotin jixweber çilk bi çilk ji mejiye min e bindest 
herikln behra hevoken te yen azad. Pişt re mina 
her care henikahiya hesteke delodin di nava şewata 
dile min de veket (ı vemirl, veket (ı vemirl, veket a 
vemirl ... 

Ji nişka ve behemdi min carnan bi herndi min gur 
dibQ (min gur dikir) agire peyven eşbar di blra hişe 

mina tari de. Wan dernan min bi mijangen xwe yen 
dir~j Cıkilkiri li der Q dora xwe bi çaven ku ronahiye 
diblnin, niherl. Ji xwe dipirsim. Di kijan destpeka bi 

sir de min şaşiyeke geleki mezin kiriye? Kemasiya 
çi hebu ku ez wisa dur (ı direj di rune temenekl de 

werin sotan? 
Le rast!. 
Bele rast!, heke min mekan neqerisandana di 

hundire herikina deme de Q di jiyana xwe ya hun

dirln de ma te hln wisa sax bOyayl? 
Le rast!. 
Bele rast!, heke min hem! sureten li der Cı dora 

xwe ji hemayen rCıye te ne afi randibana ma te kari

bOya ez nas bikirama? 
Le rastl. 
Bele rast!, heta hetay! rast! Cı ev rast! we tene bi 

ve hevoke dorpeçkiri birnine (ı pişt re ... 
Pişt re dema ku ser tiliyen min ji giraniya şewate 

tunebCına te diheliyan Cı dema ku min tiliyen xwe 
yen ji eşe deq deql bOy! di pencereya xeyalen xwe re 

direjl nava ewran bikira, pişt re mina topeke tenik, 
camini heyv bikira nava tiliyen xwe biguvişanda we 
ne mimkOn bOya ku ji ber agire di desten min de 

heyva birqok, camini bi ser deste min de neheliya. 
Pişt re her herikiya ew zemane zexel, reng guhert 

ewren ji ber!kirine. Pişt re her kOr çQ kera awiren te. 

Pişt re ... 
Berevaran, nermeba te/en ceyrane bajer mina 

dile gitareke dihejine, çukan li vegerlna helfnen wan 

dihesine, zaroken li ser liskan li hemeza dayiken 
wan , be mal t1 be xwediyan li sergoyen xwe yen 

jidestneçuyi, xwendekar t1 mamosteyan li erken xwe 
yen ma/e ... O xwendekarekf çiroknus ye bepere, wi 
li ser banqoya rt1nişti- pişti demeke direj- dihesine. 

Pişti berevaran, nermeba diqulipe ser baye 
bakur, raye te/an dikeriline, çukan di helinen de 

bedeng, zarakan di hemeza dayikan de ker, be mal 
a be xwediyan li sergoyen jidestçuyi qefilf, mamoste 

a xwendekaran li peşberi erken ma/e zehmetir dike. 
O xwendekareki çiroknus se rupelen ku }i qirtasiye

yeke dizi t1 bi herfen kurmanci rengandi- ji ber ku 
ew ji we mina yen din ji pe re neke a ew ji we qet a 
qet nikaribe dev }i ve yeke berde. Pişti ku rupe/an qat 

dike mina ku kesek li benda çiroke ye datine. 
Ji rojhilat ji zike xumamiyeke bi xof bi denge 

xwe ye tOj tren mina heywanekl har te derbasi nava 
slnoren dile Nahar dibe. Bi zlnge zlnga giraniya xwe 
tam baş diyar nabe ka ji ber çi ew qasl giyane Nahar 

tevi tirse serubin dike. Tenetiya salen li pey wl mayl 
di renge tirseke de xwe bera ser wi dide. Ji ber kerban, 
ji qehre, ji dilşewate ... 

Nahar bi hatina hesten ku dile wi dagir dikin 
dihese ku zernan çermeki nO li jiyana wl dike, li 
tenetl, li bendemayin O li gunehkariya wi. 

Ji nişka de gava ku linge xwe ye raste daveje 
ser jerzemine Care şope maçen kevn dijenin di bin 
çerme sal en wl de. O pişt re deng .. . 

Barana payize ya tevlihev bi hatina trena ji rojava 
re dest pe dike bi dilopen gir u bi berikirinen mix 
mlx!, bi xuşina denge splndaran re, bi gurmlna birfıs

ken şax şaxi re. Pişt re cihokek pek te li ber lingen 
Taraye O ber bi trena Nahar ve diherike. 

Zemane derbasbfıy! tera tu tiştl nekiriye. Ji ber 
ku disa hernan çaven çlroknusekl ne ku dişemitın ji 
biranina we. Pişt re hevokek dibe girek li der Cı dora 
qirike jiyane we. Li hev digerin di her berevar Cı sibe
han de Cı di her çirok O hevokan de. Pişt re seranseri 
temene we dabOn ber xwe ta ku anibun ve Care. 

Pişt re ... Ta ra li Care ... Pişt re Na har li Care .. . 

Pişt re lig el sal en pir derbasbOyi li hemberi h ev .. . 
Pişt re ... 

Pişti berevaran, baye bakur ve çiroke daveje 
hemeza keçı'keke ku na }i frene peya bU yi. Bi tevge

reke wisa ku ji me} de ye li benda ve çiroke be bi ser 

dile xwe de diguvişine, dibişire. Paşe çawa ku hali 
wisa jf vedigere trena temene xwe. O 
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Cuma Boyınıkara cboynukara@mynet.com 

a tı 
(Yemekhanede geçer. ROTBESİZLER kendi ara

larmda konuşmakta. Dağınık oturmuş/ardır.) 

6. RÜTBESİZ: Biter mi bu be? Ah ulan ah. 
7. RÜTBESİZ: (Elindeki not defteriyle uğraşarak 

4. ROTBESIZ'e) Tertip, kaset için parça seçiyorum, 
senin için kim söylesin? 

6. RÜTBESİZ: Bülent Ersoy, "Ablan kurban 
olsun sana." 

7. RÜTBESİZ: Olsun be tamam yazdım. Çömez, 
ya senin için? 

2. RÜTBESİZ: "Sorma ne haldeyim." 
7. RÜTBESİZ: O benim şarkım, başka bir şarkı 

söyle. 

2. RÜTBESİZ:Takıl katana göre. 
7. RÜTBESİZ: Bu kıyagımı unutma, kendi parça

mı sana verdim. 

8. RÜTBESİZ: Bırakın da kafamızı dinleyelim. 
4. RÜTBESİZ: Benim için de "Geçmiyor günler 

geçmiyor "tamam mı? 

7. RÜTBESİZ: Tamam tertip. 
UZMAN: (İçeri girer, ROTBESİZLER ayağa kalk

mıştır ) Kırmızı alarm. 

(Bütün ROTBESİZLER silahlarmt ellerine alır-
lar. Gerginlik gözlenir. ) Herkes hazır beklesin. 

6. RÜTBESİZ: Yine keşif mi? 
UZMAN: Ne keşfi, saldırı ihbarı aldık. 

7. RÜTBESİZ: Ne saldırısı? 

2. RÜTBESİZ: Bize mi saldıracaklar? 
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UZMAN: Öyle söylüyor komutan, hazır olun, o 
piç kurularına günlerini gösterelim. 

8. RÜTBESİZ: (Gergin) Kim ihbara gelmiş? 

UZMAN: Telsizle aldık dedim. Saldıracaklarmış. 

8. RÜTBESİZ: Telsiz çalı şt ı gına göre yardım 
gelecek. Oh be kurtulduk. 

UZMAN: Ne yardımı. .. Yanlışlıkla onların telsizi 
dinlendi. Henüz baglantı kurulmuş degil. 

8. RÜTBESİZ: (Kendi kendine ) Bizi çil yavrusu 
gibi avlayacaklar. 

UZMAN: (Çıkarken) Herkes hazır beklesin. 
(Çıkar. Bütün ROTBESİZLBR 

"Emredersiniz Komutamm" demiştir.) 
2. RÜTBESİZ: Aslında o adamı öldürmek lazım. 

Bütün bu işler o adamla birliktebaşımıza geldi. 
7. RÜTBESİZ: Yok canım. İnşallah bir şey 

olmaz. (Kendi kendine) şunun şurasında kalmış 
kırk günüm, reva mı? 

6. RÜTBESİZ: Bütün keyfimizin içine ettiler. 
7. RÜTBESİZ: Şimdi ne yapacagız? 
8. ROTBESİZ: Burada oturup onların saldırısını 

beklemeyecegiz ya ... 

6. RÜTBESİZ: Bizim yerimize düşünenler var. 
Ne demişler: Kanşma, konuşma, kaytarma. 

2. RÜTBESİZ: Ama bu haksızlık. Bu sogukta 
bunların bitleri azmış, hayvan oglu hayvanlar. İnşal
lah donarlar da hepsinden kurtuluruz. 

KlLAVUZ: (Girer. O da silahlıdtr.) Eyi ahşam
lar ... Bizi niye ça~ırmışlar? 

8. RÜTBESİZ: Saldıracaklarmış. 
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KıLAVUZ: Hele bi gelsinler. Allah ya onlara verir 

ya bahan. 

7. RÜTBESİZ: Arkadaşların nerede? 

KlLAVUZ: Uzman on ları sipere yatırmış, ele bekli
ler. (Silahını okşayarak) En az on tane öldürecegim. 
On azdır bile. Ne onu, girmi girmi .. Hoş hepsini 
öldürsem gönlimi gene rahat edemem ya. 

8. RÜTBESİZ: Hepimizi vuracaklar ... 

6. RÜTBESİZ: Sakin ol. 

KlLAVUZ: Ben tam yedi tane çatışmadan sa~ 
çıkmışarn. Bilisiz de~il mi? Hele birinde bizi pusuya 
düşürmişlerdi, görecehtınız. Sonra biz onları 

düşirdıh, hepsi tavuh gibi kaçidi. 

7. RÜTBESİZ: Hala kar ya~ıyor de~il mi? 

KILAVUZ: Tipi var göz gözi görmi. Ama 
saldırmazlar, bu havada olmaz. 

6. RÜTBESİZ: Üç gün önce de aynı hava de~il 
miydi? 

KILAVUZ: Üç gündür kar yagi.Göz gözi görmi, 
bu havada gelmezler. 

8. RÜTBESİZ: Gelirler ... 

KıLAVUZ: Gelecahları varsa görecehlari da var. 
Bunların katli vaciptir. Bi söz var eceli gelen it, 
cami avlusuna işermiş. Hele bi gelsinler. 

5. RÜTBESİZ: (Girer) Dışarı çok soguk. 

8. RÜTBESİZ: Yeni bir haber ... Vazgeçmişler 
degit mi? 

KarikatOr: Halı! lncesu 

5. RÜTBESİZ: Henüz bir şey yok. Bekliyoruz. 
Komutanın canı çok sıkkın. Adam'ın urourunda 
de~il, keyfine diyecek yok. 

7. RÜTBESİZ: Yeri sıcak ne urourunda olacak. 

2. RÜTBESİZ: O adam manyak be. Doktor ol 
buralarda sürün. 

KıLAVUZ: O hayın lık afyon gibi bunların kanına 

girmiş, bunlar iflah olur mu? 

5. RÜTBESİZ: Sıkı durun, bunların hepsini hak

layaca~ız. Yeni bir gelişme olursa haber veririm. 
(Çtkar. ) 

4. RÜTBESİZ: Hala daha ne bekliyorlar. Haydi, 
saidırın be Allahın belaları. 

KILAVUZ: Korhiler, saldırarnazlar. 

7. RÜTBESİZ: Şimdi ne olacak biliyor musun? 

6. RÜTBESİZ: (Matrak) Denizin karşısında otu-
rup dalgaları sayacaksın. 

7. RÜTBESİZ: Yok canım. Suya gireceksin ... 
Hasta mısın lan? 

KıLAVUZ: Bu havada ava çıhacaksan, keklik avla

yacahsın. 

8. RÜTBESİZ: (4. ROTBESİZ' e) Bizi vuracaklar 

degil mi? 

2. RÜTBESİZ: Bir canım var, o da vatana feda 
olsun. 

8. RÜTBESİZ: Herkesin bir canı var, verdik mi 
bize ne kalacak? Yo yoo bizi avlayacaklar. 
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7. RÜTBESİZ: Acemi birliginde bir çocuk vardı, 
hatıriadın mı? 

6. RÜTBESİZ : Sesi güzel olan mı? 
7. RÜTBESİZ: Ta kendisi. Bir gün ona ezan 

okutmuştuk hatıriadın mı? 

6. RÜTBESİZ: Hatırlamaz olur muyum? Elbette 
hatırladım. Nöbetçi amiri gelmişti, kışla birbirine 
girdi... 

7. RÜTBESİZ: Gecenin ikisinde ezan mı olur, 
manyak mısın ulan dedi. 

Çok kızınıştı yahu ... 
6. RÜTBESİZ: Hoş bir geceydi ... 
7. RÜTBESİZ: Çocuk da çok sattı be. 
6. RÜTBESİZ: Komutan sana kim ezan oku dedi 

diye sordu~u zaman, benim saatim 
dogrudur demez mi? 

7. RÜTBESİZ: Saatini ben ileri almıştım. 

6. RÜTBESİZ: Çocuk habire benim saatim do~-
rudur. Sabah ezanıdır diye tutturmuştu. 

7. RÜTBESİZ: Çömezlik hoştu be. 
6. RÜTBESİZ: Güzel günlerdi. 
8. RÜTBESİZ : ( KILAVUZ'a) Tahminen bize kaç 

kişi saldırır? 

KlLAVUZ: Belli olmaz, baharsın hiç saldırmazlar. 
8. RÜTBESİZ: Yo yoo saldıracaklar ... 
2. RÜTBESİZ: Saldınrlarsa saldırsınlar be. Ne 

kadar korkuyorsun? 
8. RÜTBESİZ: (Cebinden bir fotoğraf çıkararak) 

Bu fotografı bak hatıriadın mı? 
6. RÜTBESİZ: Nöbette çektirmiştik. 
7. RÜTBESİZ: O akşam benim vukuatımı ver

mişlerdi. Uzar diye çok korkmuştum. 
6. RÜTBESİZ: Ben de. 
KlLAVUZ: Ben bir etrafa bakıp geleyim. (Çtkar-

ken UZMAN' la karşt!aştr. ) 
UZMA.N': Nereye gidiyorsun? 
KlLAVUZ: Etrafa bahacahtım kumandan. 
UZMAN: Otur oturdugun yerde. 
KlLAVUZ: Emredersiniz kumandanım. 
8. RÜTBESİZ: Bir haber yok mu? 
UZMAN: Sen de biraz sakinleşmeye çalış. Hazır 

bekleyin bir gelişme olursa gelirim. (Çtkar. ) 
8. RÜTBESİZ: Bunlar bizi öldürecekler. 
2. RÜTBESİZ: Biraz sakinleş. 
8. RÜTBESİZ: Ölecek olan sen degilsin ki, sana 

göre hava hoş. 
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4. RÜTBESİZ: Burada hepimiz aynıyız, ne farkı
m ız var? 

8. RÜTBESİZ: Var, var. Bak, o Adam komutanın 
yanında oturuyor. Ona bir şey 

olacak mı? Yok, bir şey olmayacak. Size bir şey 
olacak mı? Yok ... 

Yalnız ben ölecegim. 
KlLAVUZ: Korkunun ecele faydası yok. Kaderi

mizde ne varsa onu görece~iz. 
7. RÜTBESİZ: (8. ROTBESİZ' e) Hele bir sigara 

yak. 

8. RÜTBESİZ: Canım istemiyor. 
4. RÜTBESİZ: Bunu biraz yatıştırın. 
KlLAVUZ: Bah ben korhiyam mı? 
7. RÜTBESİZ: Ne korkusu be, tertibin canı sıkılı

yor o kadar. Degil mi tertip? 
8. RÜTBESİZ: Bizi öldürecekler, yo yoo beni 

öldürecekler. 

7. RÜTBESİZ: Göreceksin hiçbir şey olmayacak, 
çömezlere bakıp utan. Kimse 

saidırmayacak dedim sana.Yeter. (Tutup silker.) 
6. RÜTBESİZ : Bir çay demleyeyim mi? 
2. RÜTBESİZ: Ben yaparım. (Çtkar. ) 
6. RÜTBESİZ: Gördün mü, torun dedigin böyle 

olacak. Öyle degil mi tertip? 
KlLAVUZ: Bizim maaşlara zamdan haber yoh 

mi? 

6. RÜTBESİZ: Yok ... Niye aldıgın yetmiyor mu? 
KlLAVUZ: Kumandan beg valla yetmi, azdır ... 
8. RÜTBESİZ: Senin önünde ben duracaham, 

sahan kendimi siper edecagam. 
Tamam mı? 

7. RÜTBESİZ: Tam çattık ha ... 
KJLAVUZ: Gerçi maaşlar fena degil ama ,her şey 

çok paha! lı olmiş. Artık paranın 
kıymeti kalmamış. 

8. RÜTBESİZ: (Birden silahım ateşleyip yerin
den fırlar. Bütünü yere yatmışttr. Sonra 

rastgele ateş etmeye başlar. Ateş ede ede 
çıkar.) Öldürecem ... 

Hepsini öldürecem ... Buradayım allahın belala
rı gelin piç kuruları 

sizi ... Gelin de size gününüzü göstereyim ... 
(Çıkmış! tr.} 

KILAVUZ :Bu adam deli olmiş. (Arkasından 
çtkar.) ~ 
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SIVASETA 'TIRKIRIN' 
HELANDINA ZIMAN 0 GELAN 

DR. ÖMER ULUÇAY 

Komara Tirkiye, bi gelek zehmet, bixwln hat 
damezirandin. Di ve tekoşlne de nuqteyek balkeş 
heye. Ew jl tekiliya xelke misilman e. Mirov kane 
beje ku xelke Anatoliye bCıye du parçe: Misilman Cı 

ne misilman. Tekiliya misilmanan berz e, di şerda 

ne, diparizin. Nemisilmanan, seri hildane, an jl li 
dijminan ra tekili peyda kirine, hewl didine. 

Romen Anatoliye hatin sirgOnkirin, serhildana 
ermenan hat şikestin. Di destpeke de ermen hatin 
qirkirin. Ew tişteki eşkere ye, ne ya veşartine ye. 
Li Kurdistane li pir deveran cihe kumkujiye hene, 
bi nave kuştiyan ten zanin (geliye kuştiyan, newala 
kuştiyan, geliye qesaba ı1 hwd). Ku li devere bigeri ı1 
bipirsl, ew kira eşkere te ditin. 

Tekoşlna Anatoliye her ku peş ket, bandora "Itti
hat ve Terakki"ye zede ı1 eşkere dibe. Di makezagona 
Osmani da (Teşkilati Esasiye Kanunu), dewlet li ser 
Şerieta İslamiyete hatiye ava kirin. Gori ve qanune, 
xelke serdest her çi misilman e (milleti hakime), her 
çi fiile di bin sitareya misilmanan da bO (milleti mah
rume). Xelke m isi lman, xwedi pir qewm Cı zimanan, 
baweri ı1 urf/edetan bu. Her kesek li ser axa xwe diji
ya, gori huner Q zanina xwe di dewlete de cih digirt. 

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

Misilman, ber qanOne wekhev bun. Her kesek bi nav 
O denge xwe dijiya. 

Di her gaven tekoşi'ne de fikr ı1 miroven İttihade 
cih girtin, peş ketin, serdest bfın . Sazl, li gori 
ecibandinen xwe ava dikirin. Di destpeke de nave 
wan "1\ırkçu" bfın . Diji ve nerazibun çebCın. Ew nav 
hildan parçekirine tlne ber çavan. Her kesek li nav Cı 

cihe xwa razi bu. 'Turkçuluk'e nakoki derxist. Turk
çuluk dewsa "ummete'' hat bi kar anin. Le disa ,kar 

O baren xwe da tirkiti' ecibandin. Turkçuyan ve care 
disa peyva "millet" bi kar anin. Gotin "em yek millet 
in, ferqa me nin e. Em misilman in, birayen hev in". 

Raste wiha gotin, le mixabin wiha nekirin. Wan, 
her tim tirkiti peş O esas girt, gav bi gav peşxistin. 
Ew minafiqi bO, gotin ce, kar ce bu. Misilman, nave 
milete Hz.lbrahim bu, ne nave milete tirkan bO. 
Turkçuyan peyva "Tirk" dewsa "ummet" O 'islame'da 
bi kar dianin, le ne rast bO. Ew mebest O rama
na cuda, dibe sebeba parçekirina ummete, dibe 
hewldanen nerazi'bOnan. 

Di Medisa Mezin a Tirkiye de, 1\ırkçu O Ittihat
çi xwedi hez bCın. Makazagona Tekoşlne ya 192l'e 
guherandin. Xala ku dibeje, "Dine Dewlete İslam 
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e" rakirin (Makezagona 1924'an). Revebiriya Tirkan 
xwedl sazl bGn (Türk Ocakları), gelen din mehrGm 
u be xeber bCin. İttihatçi'yan nave tirkan li saziyan 
hil didan. Nave dewlete "Turkiye Devleti" bu. Weki 
te ditin ne "Turk Devleti" ye. Li gorl makezagone, 
gorl hezen damezirandine mirov dikare beje ku ew 
"Dewleta Anatoliye" ye, dewletek misilman e. Le İtti
hatçi 'yan ev rastl diguherandin. Dewlet bO du mil; 
milek bi nave xake bu: Anatoll. Miledin misilman bO, 
le ew diguherandin dikirin tirk. 

Di Makezagone da "dlne dewlete" nema. Di res
miyet€ da nav u nlşana tevjiyane "Xilafet" bu, ew jl 
hat betalkirin (1924). Nive kesl nedikarl ku li gori 
şerieta İslamiyete heqe xwe bixwaze, bipareze. Hinek 
guherandinen nCıjen jl hatin rewa kirin. Di ve deme 
da hez, dibCı heq, ew jl di deste Yttihatçi 'yan de bO. 
Li gorl qewmen m isilman yen netirk ew şCınde çCiyln 
e, be nizarni u neheql bO. Di sala 1937'an de dewleta 
Ladinl (laik) te Ilan kirin. Rewşa dewlete niha li 
ser hiqGqa beşert te meşandin. Ew jl rewa kirina 
"Tirkkirin"e ye. Nave hevdewletiye dikin "Tirk". 
Zagon rewa kirin; "ki ku bi dewleta Tirkiyeye ve 
giredayi ye, ew tirk e. HemG qewm kirin tirk, 
rum, ermen, kurd, çerkez, laz Cı hwd hemG kirin 
tirk. Be tirkan nav ı1 hiqı1qa qewman, zimane 
wan be qanCınl hiştin, ew qedexe kirin. Gotin, 
"vatandaş Turkçe konuş (hemwelatl tirkl biaxive!). 
Li hepisxaneyan, di hevdltinan de kurdl qedexe 
kirin. Gotin ku "Turkçe konuş , çok konuş!" (Tirkl 
biaxive, pir biaxive!).Naven gund O bajaran, cih Ci 
waran, nave insan, kolan Ci meydanan guherandin 
tirki, naven din qedexe kirin. 

Di Zagona Paşnavan da, peyven tirkl mecbur 
kirin, ca di serda gotinen bi fedi, şerm le kirin. Bo 
ku malhata sirgQnan parçe bimine, gori QanClna 
SirgCıne/Iskana Mecburi', her kureki baveki şandin 
bajareki Ci her yeki paşnavek le kirin. Ehali naven 
gund u hereman şaş kirin. Tehma kilaman winda 
kirin. Şerit u seliken bi kurdi, bCın delile sucdar 
kirine. Gotin, "Tirkiye ya tirkan e! Çi serfiraz'i' ye, 
ku ki bibe ez tirkim!" 

Ji kurdan re dibejin, "di esle xwe de kurd jl tirk 
in". Di zaningehan de beşen zimanan vekirine. Di 
nav wan de, zimane kurdi nin e. Ji bo peşxistina 
gelen tirkl axaftar, li Tirkiye çend caran kongre/civln 
hatine li darxistin, tev hesin kuta ne. Kes! kurd, 
dawet G beşdarl van civinan nebu ye. Serda zirnan 
qedexe ye. Ew "dirCıti" ye. Kurdan bi van gotinan 
bawer nekirine, "vir" dltine. Serhildanen kurdan, 
bi nave wan bi lev nekirl ye. Gotine, ew hilberlna 
"lrtlca" ye, şervan "heşere" ye, pewist e ku were pel
çiqandin. Wisa ji' kirine. Le dawi nehatl ye, tekoşln 
her ku çQ bi hez buye. Rewşa lro jl meiCım e. 
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Bi encam te ditin ku; misilmanan dewlet tev 
darnezirandi ye. Tirkan dest daye ser, ew kiriye 
ya tirkan. Qanunen ku rewa dibin, yen Dewleta 
Tirkiye ne. Le bi kurtah'i', ew kirine ya tirkan. 
Dibejin "Turk Anayasasİ , Turk Ceza Kanunu, Turk 
Medeni Kanunu, Turk Ticaret Kanunu, Turk Fut
bol Federasyonu, Turk Hava Yollari" Cı hwd. Le 
di esle xwe de ew qanunen "Dewleta Tirkiyeye" 
ne. Şaxe qewme tirkan, ew qanunen Tirkiye rewa 
nedltln, red kirine. 

İro ji gotina "Tirk", weki "joker" te bi karanin. Ew 
hem nave qewmeki ye, nave dewleteke ye, nave hem
dewletiye ye. Ku çawa li berjewendiya tirkan were, 
wisa te bi kar anin. Le ew şaşiyek e, neheqiyek e. Ew 
siyaseta, resmi ye, bi salane rewa dibe. Kurd, ji ber 
ve yeke tim derketine, seri hilda ne. Ji ber ve, kurd bi 
resmi hatine inkarkirin, Imha kirin. Arınanca resmi 
ew e ku gele kurd were helandin. 

Maya Arakon, bi tarzeki akademik ew pirs 
berçav kiriye Q nivlsek tiji kakil weşandiye. Ew 
gotinen me bidelil kirine (Ayrilikçi Kürt Hareketi
nin Tarihsel Dinamiklerine Kisa Bir Bakiş; Alter
natif Politica, Cil! 2, Sayt 2, s.175-194, October 
2010). NCıser di tebiniyan da minakan zede dike: 
"Makzagona 1924'an, hevdewletiyek li ser bingeha 
qewmiyeta tirk rewa dike." Milliyet "hem tirkan 
hem ji misilmanan ifade dike." 

Serokwezir İsmet Paşa dibeje; "Em 'Milliyetçi' 
ne, regeza ku cimaete tev digire ew e. Wezifeya 
me "Tirkkirin"a gelen 'netirk' ku li welet dijen e" 
(27.4.1925, Axaftina wl ya li Turk Ocak/ari). 

Olsa İsmet Paşa, di sala 1935'an da der heqi 
kurdan de Rapotek dizi dinivise dide Kemal Paşa. 
Di ve "Kurt Raporu"da "Tirkkirina Kurdan" eşkere 
dike (Saygt Oztürk: İsmet Paşa'nın Kürt Raporu, 
Doğan Kitap, İstanbul, 2007). 

Di siyaseta "Tirkkirin"e de "Türk Ocakları" 

rolek mezin listine (Füsun Üstel: imparatorluktan 
Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocaklan 
1912-1931. İ l etişim , istanbul, 1997). 

Ser Ci bine her tişti zirnan e. Nasnameya insani 
zirnan e, ew dil O can e, ew beli dike qewm u 
neteweyan. İnsan bi zirnan difikire, diaxife, diji, 
tekiliye peyda dike, peş dixe. Bi zirnan Ibadet dike, 
hez Q lecan dike. İnsan bi zirnan perwerde dibe, 
mlrata bav O kalan xwedi derte. Zirnan insan e. 
Mirov, ku ne xwediye zimane dayike be ne insan 
e. Lewra van sebeban kurdan tim seri hildane. Hin 
ji seri bilind in. 

Pirsgireka Kurd, bi nave kurdan nebatiye hildan. 
Çimko ew bi awayeki fermi tune ne. Pirs, bi nave 
"Guneydogu Sorunu'' te bi lev kirin. Welate kurdan, 
di Tirkiyeye de ji kirine du par: "Dogu Anadolu ve 
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Guneydogu Anadolu Bolgeleri". Le !ro nave rast te 
gotin: "Pirsa Kurd". Ji bo dewlete pirsa yekemin, 
ya gewre ew e. Di Helbijartina Gişti' ya MebCisan 
de (12.06.2011), bi nave Eniya Ked, Demokrasi O 
Azadiye kurdan 36 mebOs derxistine. Nakoki sererast 
nebCiye, ali kurd tevi vekirina Meclise nebOne, ji bo 
halkirina pirsgirekan teminate ji dewlete dixwazin. 
Tekili, muzakere berdewam e. Partiya AKP'e nezi 
deh salan e serdets e, Timdiben "Vekirina Pirsgireka 
Kurd", le tişteki berbiçav bi ser neketiye. Li çend 
Fakultan li ser Zimane Kurdl çend sazi ava kirine. 
Le ew nebes e. Gorl beyanaten ku ten dayln, ew wekl 
"xapinok"an xuya dikin. Helandin, bend Cı astengi 
berdewam in. Dulava siyasete bi hez dizivire. Heta ku 
hOn van rezikan bixwinin ez bawerim de gelek tişt 
biqewimin. Le disa ji biranin baş e. 

Di roja me de, şert O merc hatine guhann, nirxen 
navnetewi rewa bOne, bi bandor in. Kurd hişyar in, 
mafen mirovatiye, mafen civaki, wekhevi, aşti, azadi, 
tev jiyanek demokratik, temsllek rastl/hiqCiqi dixwazin. 

Raperina Şex Said, resmiyete de bi "i'rtlca", zik 
welet de ji' "qiyama kurdan" hat bi nav ki ri n. Dewlete 
ew, di welet da "serhildanek kurdi" qebOI kir, alika
riya misilmanan biri, bi gotina "i'rtica"ye piştgiriya 
dugelan asteng kir. Dema ku me li lise dixwend, di 
kitaba me ya 'Diroka İnqilaba Tirkan', di beşa "iç 
lsyan"an da gotinek Kemal Paşa ya wiha hatibO ser 
nivlsln: "Komara Tirkiyeye ca ra yekemin ji bo arnane 
O "ideoloji"ya xwe dikeve herbe" (Sabih Oktay: Türk 
İnkilab Tarihi Dersleri, 1958-1959). Ew siyaseta İtti
hat ve Terakki'ye bCı. Di pevajoye de, be kurdan kesek 
li ber siyaseta 1ttihat'e derneket. 

Serhildana Şex Said, di esle xwe de, xwestina 
'şerieta İslamlyete' bO. Xwestina şeriete, xwestina 
hiqOqe bO, xwestina "hebOna, wekheviya gelan" 
bO. Rastiya civake, rastiya destpeke ew bu. Xwes
tin Cı bilevkirina şeriete; diji beheq O be hiqOqiya 
"Tirkkirin"e bu. Kurd; bi heq O heza xwe bawer in, 
dimrin le di heqe xwe nabirin. 

Serhildan/raperina kurdan, du sed sal in ber 
dewam e. 

Kurd dibejin ku, zagonen beşeri peWist e ku li gori 
sirfişte bin. Te zanin ku nave her kes! ne tirk e, her kes 
ne tirk e, ne mecbur e. Kurd heye, zecte ye. Resmiyet 
qebOI nake, şaş e. Ku tu beji "tu tune yi" jl, ma ez niza
nim ku ez heme, eze hebim. Qanfına dewlete, ku tune 
werin em çeki n, ku teng e em fireh bikin. Aşe rastiye; bi 
xwine digere. Kurdan xwin Ci hez day, ew di here, arvan 
O nan heqe me ye. Şerte tevjiyane wekhevi ye. Werin 
em şaşiti Q nebaşiyan li orte rakin, kemasiyan ternam 
bikin, rastiye rewa bikin, tev bi sertiraz li welate xwe 
bijen. Ew ne hesan e le mimkun e. 

Hevidarim ku tekoşin bi/ bo aştiye bi serkeve. O 

NEÇE 

Neçe ji vi bajarl 

Neçe dibejim 

Alav alav mezin dibe teneti 

Tena xwe dardixe xemglnl 

Neçe dibejim 

Tari te ser min 

Dixeyide ranahi 

Neçe ji vi bajarl 

Baran dibare 

Dibe lehl çCıylna te 

Pel pel mezin dibe xerlbl 

Neçe dibejim 

Axlnl je te 

Axa tu je diqetl 

Neçe ji vi bajarl 

Neçe dibejim 

Be te nake tebat 

Oeyd Cı benda daveje MCırad 

Kambax dibe deşta MCışe 

Neçe dibejim 

Nabişkivin gul Cı sesin 

Hedl hedl diweşe pelen daran 

Nalln dikeve evaran 

Xweza li min te xezebe 

Edi naye bihar 

Yusuf Dere 
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'ancak yurtseverlik ve bilgi ile olan yaşam m güzeliili bitmez' 

REWŞEN BEDiRXAN 
BERJİN HAKi 

Ey fe/ek, ka ew sera a 
Bire ü qunaxe di min? 

Ka rez a bostan ü dar u 
Kani ew baxe di min? 

Cigerxwln 

Çok yazıp, çok anlattıgımız halde, anlattıklarımız, 
unuttuklarımızı yeterince hatırlatmaz çogu zaman. 
Kahramanlardan, ünlülerden, yazarlardan, şairlerden 
sıkça söz ederiz. Ne var ki, bazıları gölgesinde kalır 
ötekilerinin. Ne kadar yabancı laşmaya, unutınaya 
karşı olsak da unutulup yitirilir birileri bellegimizde. 

Rewşen Bedirxan da unutulmaya bırakılan, ara 
sıra sözü edilip geçilen Kürt kadın aydınlarından 
biridir. Tanıyanların sayısı oldukça azdır. Sürgünlü
gün, o kadın duygularını nasıl sızlattıgını pek azım ız 
düşünmüş olmalıyız. O dönemde bir kadın olarak 
sürgünde kalmanın, mücadele etmenin hiç de kolay 
olmadıgı kesin. Üstelik yaşadıgı yer dinin, feoda li
tenin etkisinin yüksek oldugu, kadının dışlandıgı 

Suriye ise, ısrarla ve inatla mücadele etmek herkesin 
harcı olmasa gerek. 

Geladet Bey'i okurken, hemen onun yanı başında 
duran Rewşen Bedirxan'ı hep merak ederdi m. Kimbilir 
nasıl da içi sızlıyordur eşinin öyle kahırlı tütün içme
sine? Duydugu haberlerde Kürtlügün yasaklanması, 
yok sayılması karşısında neler söylemiş, neler düşün
müştür? Eşini teselli edip güç verirken kendi yüregine 
nasıl söz geçirebilmiştir? Kim, nerden bilebilir ki, neşe 
ve sevinç çalabiimiş midir bir kez olsun kapılarını? 
Rewşen ve eşi Geladet Bedirxan, Şam da çalınan Üm 
Qelsüm'ü, Asmahan'ı ve onların söyledigi şarkıları 
dinleyip hüzünlenmişler midir? Arapçayı çok iyi bilen 
ve üstelik ögretrnen de olan Rewşen Hanım, dinledik
leri Arapça şarkıların tılsımını anlatmış mıdır Geladet 
Bey'e? Dinlerken dengbej Ehmede Fermane Kiki'nin 
kavalını, hangi dagı, hangi kaleyi, hangi sürgünde 
yitirdikleri insanları hatırlamışlardır acaba? Hawar 
dergisini kurarken yaşadıkları heyecana karşılık, dergi 
kapatıldıgı sırada neler yaşadılar? Rewşen Hanım güç 
vermiş olmalı eşine, yeni dergileri Ronahi için. 

O bir yazardı da. İyi bitirdi, kalemin mürekke
binin nelere kadir oldugunu. Hani şöyle bir pence
resinin camından Arap sokaklarına dalarken, kendi 
sürgün acılarının dışında, başka insanların neler 
yaşadıklarını , acılarını yüzlerinden okuyabildi mi, 
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görebildi mi? Görmez olur mu? Kalemini, bu kez de 
başka insanların, en çok da başka kadınların yüre
gindeki mürekkebe batırmı ş olmalıydı. Kadınlar için 
toplantılara, konferansiara katılır, kadın dernekleri
ne üye olur muydu yoksa? 

Önce sürgünlügü tanıdı 

Tam yazın başlangıcı olan 1 Haziran 1992 yılında 
hayata veda eden Rewşen Bedirxan'ı anmak, "unut
maya" egilimli belleklerimizi uyarmak için gerekli. 
Aslında Kürtler için bu bir vefa borcudur. Bu nedenle 
bir kez daha olsa onun hayatına kısaca da olsa degin
mek gerekiyor. 

Daha çok, Bedirxan ai lesinden olup, degerli Kürt 
aydını Geladet Bedirxan'ın eşi olarak bilinen Rewşen 
Bedirxan, ll Temmuz 1902'de Kayseri de, ülkesin
den uzak, sürgünde dünyaya geldi. Önce sürgünlü
gü, sonra Kürtlügü tanıdı. Klamlarda, masallarda 
sıkça geçen ve Kürlerle bir türlü barışmayan "feleği" 
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daha küçük yaşlarda ögrenmiş oldu. İki yaşında iken 
ailesi İstanbul'a, 11-12 yaşlarında da Şam'a göç etti. 

Çok geçmeden, ailenin bütün sorumlulugunu üst

lenen sevgili babasını burada yitirdi. Bir süre sonra 
Türk ordusu Şam'dan çekilince, gittigi okulda Arap

ça ve İngilizce egitim aldı. 
ögretmen okulundan mezun olduktan sonra, 23 

yaşında önce Ürdün de, ardından Şam'da çalışmaya 

başladı. 1929 yılında evlendi. Ancak yirmi ay sonra 
eşinden ayrıldı. Bu evlilikte neler yaşadıgı, neden 
ayrıldıgı konusunda kaynaklarda pek söz edileme
mektedir. Rewşen Bedirxan, halkı için çalışmayı ve 

kendisini e~itmeyi hiç ihmal etmedi. 1934 tarihinde 
Suriye'de Kadınlar Birli~i'ne üye oldu. Anlaşılan 

odur ki , özellikle o yıllarda toplumda en çok ezilenin 
kadınlar oldu~unun bilincindedir. İkinci evlili~ini 

1935 yılında Celadet Bedirxan ile yaptı. Celadet 
Bedirxan ile el ele verip Hawar dergisinin çalış

malarını sürdürürken, sürgünlü~ün derin acısını 

iliklerine kadar birlikte yaşayıp paylaştılar. Yaptıgı 
söyleşilerde Celadet Bedirxan'ı sadece bir eş de~il, iyi 

bir ögretmen olarak da gördü~ünü söylüyordu. 

Tek başına bir Kürt delege 

Rewşen Bedirxan, vatansızlıgın nasıl bir anlam 
taşıdıgını çok derinden hissedip yaşarken, aynı 

zamanda tüm kadınların ızdırabının da herhangi bir 
vatanının olmadı~ının farkındadır artık. 1944 yılında 
Kahire'de düzenlenen Dünya Kadınlar Kongresi'ne 
Suriyeli kadınlar adına katıldı. 1946'da okul müdiresi 

olarak atandı. 1947'de ise Suriye radyosunda çocuk 
programında spikerlik yaptı. Hawar'ın dagıtım işle

rinin yanında, dergide yazılar 

yazdı. Hawar'da latin alfabesi ile 
yazılar yazan ilk Kürt kadını

dır. Celalet Bedirxan'ın ölümü 
ile derinden sarsıldı. Ancak buna 
ragmen, çalışmalarını tek başı
na kalma pahasına da olsa sür
dürmekten asla çekinmedi. 

1957 yılında "Irak Kürtleri" 
ile ilişki kurdu. O dönem Atina'da 
yapılacak olan sömürgecili~e 

karşı bir konferansa Kürdistan 
adına katılmak için büyük çaba 
sarf etti. Konferansa Kürdistan 
adına katılmaları için davetiyeler 
Celal Talabani, Nureddin Zaza ve 
Rewşen Bedirxan'ın adına geldi. 
Ancak bin bir zorlukla boguş
tuktan sonra konferansa sade
ce Rewşen Bedirxan katılabildL 
Kürtler için ulusal öneme sahip 

Geladet - Rewşen Bedirııan 

bu kongrede, Baas Partisi'nin kurucularından Mişel 
Eflaq'ın Rewşen Bedirxan'ın konuşmasına karşı çık

masına ragmen, o ilk defa Kürtler adına konuşmayı 

başardı. Anılarında, Kürt delegeler için ayrılan kol
tukların konferans boyunca boş kalmasına sitem 
etmiş ve katılması gereken diger davetiiierin "hiç 

de makul olmayan sebeplerle gelmediğini" üzüle
rek anlatmıştır. Rewşen Bedirxan burada yaptıgı 

konuşmanın metninin Fransızca çevirisini de di~er 
delegelere da~ıtmayı ihmal etmemiştir. 

Sonuna kadar sorumlu bir hayat 

Sonraki yıllarda Rewşen Bedirxan, Dr. Nuri Der

sim'i, Hasan Hişyar, Haydar Haydar ve Osman Efendi 
ile birlikte Kürt Bilim ve Yardımlaşma Derneğini kur
dular. 1971 yılında ise Irak'da bulunan Kara Zanyari

ya Kürd adlı akademinin onur üyesi seçildi. Kürtlerle 

ilgili kütüphanelerde bulunan eserlerin envanteri için 
görevlendirildi. O sıralarda İstanbul'a da giderek bu 
sorumlulugunu da başarıyla yerine getirdi. 

Ne yazık ki bu dönemlere ilişkin Rewşen 

Bedirxan'ın neler yaşadıgına, nasıl zorluklarla kar

şı laştı~ına dair hiç bir anlatıma rastlayamadım. 

Bilmeyi çok isterdim ama, o dönem İstanbul 'a dön
mek onun için nasıl bir duyguydu, bilemiyorum. 
Vefatından önce de, Kürt kadınlarının Irak'ta yap
tıkları çeşitli toplantı ve kongrelere katılarak katkıda 
bulunmaktan hiçbir zaman çekinmedi. 

Rewşen Bedirxan'ın Dotmam adlı kitabının yanın

da, Kürt Edebiyatından Sayfalar adlı bir kitabı da 
Beyrut'ta Arapça yayınlandı. Bunların dışında, bir 
çok çeviriler yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar yazdı. 

"lin u Bextiyariya Ma/e" adlı 

yazısında kadınlara şöyle 

sesleniyordu: "Güzellik ve 

bahtiyarlık para ve köşkler 
değildir. Evet, güzellik şudur: 

Güzel söz ve kendi milleti 
ve vatanına harcadığı emek, 

iş ve çalışmadır. Parayla 
olan yaşamın güzelliği biter. 
Ancak yurtseverlik ve bilgi 
ile olan yaşamın güzelliği 
bitmez." 

Rewşen Bedirxan son 
yıllarında bir Kürt ögren
ciyle yaptıgı konuşmasında, 

özellikle Kürtlerin birli~ine 

deginerek, bir arada olmala
rını ögütler. Söyledigi şu söz 
unutulmazdır: "Bana Kürt
lerin birliğini ver, sana özgür 
bir Kürdistan vereyim." ~ 
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KERRIKFIRDŞ 
SELMET GÜLER 

li bo Xorte heja z2 çeleng heva/e min 
Ridwan Ağtrman. Ye ku mina !fren 

Xeteng çaven wf nedişikestin. Ye ku 
perdaya şeve nekeşa ber paca xwe. 

Ye ku dijmin nediweri wfji peşve 
bikujta. Ye ku di bajare kurteçfroke 

de }i pa ş ve hat kuştin. 

Ber bi pace ve meşiya, keviya perdeya tOI 1 tenik 
da ali, le cama bi bux nerineo we di nava xwe de 
fetisandin. Weki li mirekek gur! binehere le ji şoliya 
we tu tiştl ji hev dernexe, tu tişt ji hev dernexistibCı. 
Deste xwe ye raste ber bi came hilda, bi nermiken 
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tiliyan bux li ser peyala pace malişt. Mina çarşefeke 
raxisti rCıye erde seranser qeşa O cemed. Di nava 
pelgen paylza dawl de, li ser çiquleki dara gwlza di 
hewşe de cotek tivllk ... 

Li sikaka peşberi cama bi bux ne çlıfın, ne hatin Cı 
ne deng .. . Digot belki tax tev ketiye xewa roje. Pişti bi 
çend deqeyan dengek kiribfi. Li kolana ziravCi direj tene 
dengek ... W eki hecheclkeke re wendafı deng dikete ber 
pelen baye fi xwe digihande keriken guhen we. 

Denge ku digot: "Werin bacana, werin bacana, 
werin hacane kesane" ji dur digot belkiji kfırahiya 
bi'ren kur te. Le her bi we ve çCı nez dibO deng. Paşi 
reşe keseki xuya bObCı. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"Di ve sibeya sir O seqem, di we rojaba O bager, 
di we dema ku robiniro sert hatina bihaye pivazeke, 
re şe keseki ne ji ta re ... " Xwe bi xwe got keçike gotibO 
O dom kiribı1 

"Li ve taxa ku bi rebiwari ji reya kesan nakeve 
kolanen we gelo ev kes li çi xwe digere?" Ji bo ku xwe 
bi xwe, xwe bi bersivlne, desten xwe avet şebisken 
xwe ku ji ber berbisk ı1 jidanoken pore we filitibun 
Cı mina reşperdeyeke tenik xwe berdabOn ser rudena 
we, avet pişta guhen xwe. Li ser gewriya devrOka 
cemedereşe mirovekl kerikfiroş ... Ser O gOhen kerik
firoş di nava destmaleke kesrewani de hişk peçayi, 
ji seri hata bi lingan di nava kincen tari de ... Hew 
ınGyen rOye wi bi gewriya cemede re diketin aheng ı1 
reqse ... Tableyek li peşiye ... Di ni ve pehniya tab le de 
komek bacanen kerik, koma keriken hacanan mina 
Piremiden Misre ber bi jor ı1 weki giyaye payizxere 
kesk dixuya. Le lib liban weki gengeloken bihare Cı 

demen qizen nOgiheji sorpembe dixuyen. Pişt li baye 
ı1 b er li feleke ... Dirneşe yan baye feleke w! d af d ide 
kes nizane, le dimeşe! Bi deng, 

"Sere ve sibeya ku gur bi gurltiya xwe li derve 
debar nake, ji bo debara kiflate xwe mirovek" got 
keçike. Paşi jl li ser xizaniye ponijl , "Dayika ku ji 
sere sibeye ve rabO bO O der ı1 doren xwe didan hev, 
bi peyva dawi re ketibu hindire menzele bi denge 
hişk e pirsyar; 

"Di qulen paçan re tu bi kere diaxife keçe?" 
Denge ku weki brOskeke li dlware ode olan dabCı. Bi 
dengvedana deng re keçike bere xwe da hi ndir O ... 

"Bi xwe re diaxifim daye." 
Bi qir; 

"Qey tu dinbOyt keçe?" 
Keçike qewde xwe ber bi qira dayike xwe de pelkir. 
"Daye ez bi kesan re na axifim" weki bi xeyide 

bi şid keçike bere xwe dabO der. Kerrikfiroş gihabu 
hinda mala wan. Ji nez dema keçike li kerrikfiroş 
niheribu have we ku kelkela havine ji bo debara wan 
di çu avdana pembCı antbQ bira we. Xemginiyeke 
veşartl xwe berda ser giyane we. 

Ji nişke ve bayek rabu. Ger ı1 gerineken baye reş, 

xuşen u gureneke behempa bi koda siruşte xist O der 
O dor di nava toze de hişt. Ewren paylza dawt ku edi 
bina zivistani ji wan dihat, hatin hev. Ewren qemer 
sing Cı sersingen şiloke berdan erde. Pişti behneke 
brOskeke veda. Biruska ku rengvedana we dişibiya 
hiva çardehşevlli ser ruçiken ewren qemer xez çekir. 
Bi vedana biruske retira birOskeke ji agir xwe berda 
çepere aso mita çiyayen serbilind. Pere pere zimeni ji 
peyala paca keçike ya darln hat. Weki ji xeweke xirab 
şiyar hibe veciniqi keçik. 

Pelen dara gOze bi baye Cı babllsokan re ketibun 
cenge. Le nabe, demsal peşveçOn, gerdan guherln 

O nQjeni diviyabCı. Çirusk dlsa rijiyan erde. Li ser 
ewren qemer disa ronahl... Xure xur O gume gumen 
tavan yen ku hedl hedi ber bi asiman hildikişiyan, he 
ji guhan neketibu baraneke lib mezin mişeni berda 
erde. Pelen ku li ber sir Cı seqeme rOrengen xwe ji 
rengzere şewqroja payizi vergirtibOn berba dibun le 
bi nermahl diketin erde. 

Demsal, demsala weşane, weşana pel, tekçCına 
beren giya, dar O dardaroken sale bO. Dem dema 
razana xwezaye bu edi. Keçike bi halkeşi li tevger O 
ritma xwezaye dineherl. Liben barane yen ku diketin 
erde hevl di di le keçike de şin dikirin. Bi her peleki 
ku ji dara guze berba diveşa erde, ji bira dile keçike 
dirneoeki tekçOyi derdixist peşber. Ji bill xweşl O kef 
O şahiyan, mina keseke serbira dile keçike ji kul O 
kederen dine dagirti bO. Ji loma bi huyeren payizi 
xemgin dibO, jar di bO. Ji heleke ve ji, bi reng-bCıyeren 
payizi kefxweşiyeke veşarti ku we ji nedizanibu ji ku 
ve te, xwe dida sebata singa we. Loma, payiz, mina 
çiyayeki du demsal bO ji bo we. 

Beri ku keçik ji pace vekişe O li ber soba ku day i ka 
we sere sibe dadabO rOne, bi dengekl nizm O aram. 

"Pelveşan, mina mirine çendi tekçOyin ji be ji 
bo çerx Cı ger ı1 fetla gerdCıne pewistiya" gotibO O bi 
ponijln dom kiribO. 

"TekçOna xwezayi mirov naeşine" He xebera we 
di deve ve de bO, ji kolana peşber, kolana ku ji bill 
denge kerrikfiroş tu deng je nedihat, teqe teq hatin 
guhen we. Bi denge teqe teqe re tivilken ku li ser 
çiqule dara gOze veniştibOn, di nava pelgen dara 
gOze yen derengmayi re dana !ing O periyan. Tivilk 
peşi sing O sing ber bi baye çOn, paşi weki masiyen 
ku xwe ber bi herka ave de herdin xwe dane ber ner
mahiya pelen baye. Le bele mina ava çem Cı kaniyen 
ku li qurme çinar O li qontaren zinaren li keviyan 
difitilin li bajer fitilln, peşi ber bi çiyan paşl ber bi 
roje, roja ku ber bi ava digindiri çCın. 

Teqe teqa denge ji nez, weki par van çaxan dlsa 
ew ji ciye we hildabCı. O weki bej e, "Olsa çi bCı daye?" 
li dayika xwe, kevaniya ku li naverasta male, di men
zela duqati de ji keflete male re taşte arnade dikir 
zivirl O yekawir le neribO. Dayike ji di ve navbere de 
guh ber bi pace pelkirilıCı Cı weki beje "çi bO keçe" 
yekawir li nava çaven we niherlbO. Her duyan ji weki 
fam kirin be çi qewimi bi hev re neaxifin O tu pirs ji 
hev O din nekiribCın. Le, disa ji, leven dayike bi xem
bariyeke giran ji hev çOn. 

"Celo disa mala ke xira ki ri n?" Keçika ku pesira we 
weki du dobelanen erd hildayt kirase we e sori tenik 
hildabO fitili O dlsa li kolane niheribCı . Le bele edireşe 
kerrikfiroş nedixuya. Denge wi ye ku digot "werin 
bacana, werin bacana" ji edi li kolane olan nedida. 
Keçike bi lez deste xwe avete destika pace O bi livlep-
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teke lezgin gewde xwe direji kolane kir Cı bi hela reşe 
kerrikfiroş niheri. Li pişt diware hewşe ku qamake 
bi biriketan hatibCı dorpeçkirin bi rtı ve direj kiribu 
kerrikfiroş. Gava çaven we bi sorahiya xwine ya ku 
tevli barana payizi diheriki ket, bav Cı biraye we ku par 
van çaxan ew ji di baraneke payizi de, hatibfın kuştin 
ani bira we. Keçika ku laşe we mina bihare hej nCı di 
xemili wek pitokeke li ber firine zenden xwe vekirin u 
li wi ali u li wi ali kolane kire qerin. Le ji bill mişena 
barane ne his, ne deng, ne gazi u ne hawar, ne qerin 
ne ji giriyek ... Bi piştekan hatibun girtin hem i deri. 
Bi perdeyen reş hatibCın nixumandin tevaye paçan. 
Lal bCıbCın zirnan li pişt deriyan. Kor bubun çav di 
hindirCıyen bester de. Guh bi bedengiya tirse hatibun 
seyandin disa. Ji loma hawara we be bersiv ma bu. 

Keçi k ji hawara be bersiv tirsiya bu. 
Eger ne ji wi bajari buya we gotiba belki xirabaja

reki kevnareye bajar. 
Di bihara umre we de bOyeren ku hatibCın sere 

we ew hayi gelek tiştan kiribCı. Di ber xwe de "Olsa 
tari. o o Olsa dilana rome... Di sa tirs di sa govenda 
sekne" gotibfı. Le paşi weki teyreki nikiltCıj bi qerin 
Cı şeqln u bi serhideri', 

"Na ... Tari na ... Tari' tirs e, tirs sekn e, seki n 
mirin e, mirin gor e." Le bele disa bebersiv mabfı 
denge we. Wekl tek here, çepilen we berbi bejna we 
direj bfın. Xuz bfı sere we berbi jer. 

Le hele hin ji pace venekişiyabu Cı wekl kesen 
bajer pace xwe negirtibu Cı perde reş mina şeve neki
şandibu ber roniya roje. Ji çiyayen peşber, asoye ku 
bihar u payizan şewqa biruskan ji wan xali nedibQ, 
denge celebek çeken mişext, yen ku deng bi çiyan 
u newalan dixistin hatin guhen we. Weki ji xewa 
hezaren sala rabibe sere xwe ber bi bilindahiya çiyan 
rakir, Dur neri, kur fikir!. 

Bi şewqa birCısken çiyayi re se dilopen xwine, se 
dilopen ku hin jl kes nizane ne ji tirsa ne jf ji kefa, ji 
kurahiya bedene, helina jiyana we herikibCı navbera 
her du heten we. o gava laşe we pejna jiyana we ya nCı 
kir, mina dardaroken bihare ava giyane we tevgeriya
bu Cı pijkojen heviyen gane we yek bi yek pişkivlbun. 

Beri ku mina teyreki haskan veke Cı ber bi çiyayen 
berz, pozen bilind, bin1sken zMn yen ku çiraya 
heviyen we vedixistin Cı jiyana we ya nCı pe di dan 
nasin bi hilfire, li dayika xwa ya ku taşte arnadedikir 
niheri. We ketiye çendl xwestibfı dayika xwe himez 
bike Cı evi na dildare jiyana xwe ya nCı pe bide nasin, Cı 
paşe je re bibeje "bi xatire te daye" 

Le edi a bi lez bO. Roja li ber ava ya ku we rojeke 
karibCıya tariya bajare(n) we roni bike, ber bi ava bO 
Cı pir bi bez bu. ~ 

Redeksiyon: Çiya Mazi 
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ŞAiRiN 
ŞiiRSiZ DÖNÜŞÜ 

SEZAi SARIOGLU 

"Çünkü yalnız on beşindeyken bildiğimiz ya da 
yaptığımız şey sonradan bizi cezbedecektir. Dola
yısıyla hiçbir zaman telafi edemeyeceğimiz bir şey 
vardır: On beşimizdeyken evden kaçmamış olmak. 
Sonradan anlanz: Sokakta geçirilen kırk sekiz saat, 
tıpkı alkalik çözeltide olduğu gibi, mutluluğun kris
talini yaratır." (Benjamin, "Geriye Dön! Her Şey 
Affedildi'J 

12 Eylül öncesi evden 1 düzenden kaçış, sonrası 

ise eve 1 devlete dönüş olarak özetlenebilir. Evden 
"kaçmak" ve "dönmek" bana, "masalları ve anneleri 
uyutup evden kaçan çocukları" anımsatır. Evden 
kaçmak, sinemada, sokakta gözü olan her asi çocu
~un, sözcü~ün kıymetli anlamında kir(lenme) hak
kıdır. Ama sokaga yenilerek eve dönüp babaya, baba 
-devlet kurallarına teslim olmak da vardır kederde ... 

Şairin dönüşü, "içeri" ve "dışarı" kavramlarını 

açıga çıkardı belle~imde. Bu kavramlar, hapishanede 
(içerde) yatmayı kutsayıp, dışardakiler aleyhine söyle
mi içermez. Yatanlar kadar yatmayanlar da magdur
dur. Bu nedenle biz mahpus kökenliler, "İçerdekiler 
kahramandılar ama dışardakiler iki kere kahraman
dılar ... " cümlesinde ikfunet ederiz. Dahası, dışarıda 

yatmayı da mecazen "şiirden" sayarız. (Ne var ki 
bizim içerde yatmalarımız, edebiyat- siyaset aleminde 
şiirden sayılmaz, hatta "hikayeden!" sayılır ... ) Ülke 
dışında yaşayan ve yaşianan bir siyasi mültecinin dön
mesinin "şiir" olması için dönüş şiirinin devlet siparişi 
olarak yazılmaması gerekir. Tüzük ve programa göre 
şiir yazılamayacagını hatırlatmak gerekiyor. 

Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi iç - dış sürgünler 
tarihidir; bu uzun geçmiş, siyaset çeşmesine düşürü

len başları da içeren ince - kalın taktiklerle doludur. 
Şairin "dönüşü"ne ilişkin tartışmalar, "Osmanlıda 

oyun çok ... Cumhuriyette daha çok" cümlesini geti
riyor akla. Dönmenin, bir hak oldu~unu söyledik. 
Devletlerle görüşmeler de zamandan - mekandan, 
kcışullardan ve meşruiyet - yasallık çatışmasından 

bagımsız "iyi" ya da "kötü" de~ildir. Bu tür muhab
betlerde devletle ne yapmak istendigi kadar, devletin 
kişiyle ne yapmak istedigi önemlidir. Devlet eliyle 
zorunlu, sorunlu ve çok sorulu dönüşlerin "şüpheli" 
olması, tarihin pek çok örnekte açıga çıkmış hük
müdür. Şairin "dönüşünde" şiirin degil devletin Orta 
(Dogu) parmagı varsa, devletle yatanın "şair" kal-

karnama tehlikesi bakidir. İp cambazları küçük bir 
hatada nasıl yere çakılıyorlarsa, siyasi - edebi figürler 
de politik bir hatada tarihe çakılabilirler. Tarih, kişiyi 
şiir ve politika atının sırtından düşürebilir. İşi bile 
bile aldanınaya vardıran şairin, çantasında şiirleri, 

sırtında tarihiyle geldi~inde takıma girme garantisi 
yoktur. Genelde devletin özelde AKP'nin "iyi Kürt" 
modeline uyum, her şeyden önce kişinin kendine, 
şiirine ve kavramiarına yenilmesidir. Devlet eliyle bir 
şairlik, bir "iyi Kürtlük" yer açılması ise hal ve gidiş 
için olumsuzluk delilidir... 

31 yıl sonra hatalı dönüş, Ahmed Arif'in "33 
Kurşun" şiirini anımsatıyor. Kürt kaçakçılar, şair
ler, muhalifler hep gerçek kurşunla vurulmazlar. 
"Hegemonya" ustası olan devletler, sıradan yurt
taşlar dahil en iddialı politik özneleri ve şairleri 

de "ipsiz baglayabilirler ... Devletlerde oyun, muha
liflerde gerekçe çok... Şairin dönüşü, "Abdestini 
saglam alanın namazı sakatlanmaz!" cümlesiyle 
de gerekçelendirilebilir. Bu dönüşün "usül" oldu~u, 
"şekil şartlarının" yerine getirildi~i özünde bir şeyin 
degişmedigi de teorize edilebilir. Bu tür gerekçeli 
zararlar, "kuşa baki" halleridir. Okuması - yazması 

olmayan Gürcü babam, bazı kasabalıları göstere
rek "dişleri bo~azında" derdi. Devletlerin dişlerinin 
bogazında oldugunu, yutarken parçaladıgını bilmek 
için ustaların kitaplarını hatmetmek gerekmiyor; 
azıcık hayat bilgisi yeterli. Eskiler, bu hamur daha 
çok su çeker, derlerdi. Bir şair, ben de, bir şair, bir 
muhalif bu kadar devlet çekmez, diyorum kendimce. 

Egri söz şairi deliginden çıkarırmış ... Bunu da 
gördük ... Şairin , gitti~i yoldan degil, tersine, devlet 
tercihli yoldan dönmesinin şiirine ve kavramıarına 
zarar oldugunu tarihe şerh düştük. Gönül isterdi ki 
şair, kendi meşruiyetine güvenerek dönüp Edward 
Said gibi eline taş alıp kötülere fırlatsın. Olmuyorsa, 
devletin camına şiir atıp kırsın. Belki böylece, şehre 
bir film gelebilir, yazılarda bir güzel orman olabilir, 
iklim degişebilir, sevindirik olmasak da gülümseye
bilirdik. Ama olmadı ... Şimdi merak edilen; bir kedisi 
bile olmayan şairin, nurtopu gibi devlet ikliminde 
nasıl bir kendisi olacagı. .. ıltt 
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MALA FEQiRIVE XERA HIBE 
REZAN NAS 

li bo Uğur Kaymaz u zaroken mfna wf ... 

"Xelllo, lawo, ka kere xwe bine kure min. Wa ye 
neqla we ya kaye arnade bu. ZG werin zu .. . " 

Xelllo Cı Ehmedo li bine siya dara nava erd ji xwe 
re dilistin. Ji ber wan xeml O xeyalen ku di mejiye 
wan de, denge bave xwe nekirin. 

Germa heyva tirmehe mejiye mirov dikeland. Le 
li Gire Şeran ew germahi li mirovan bandor nedikir. 
Di sere wi çiyaye bilind de şewlekl pir xweş hebu. Di 
nive şewl de gireki bilind ciye xwe girtibu. Nave wi 
giri Gire Şeran bu: HernCı bi dare beru O guwijan 
xemilandi bu. Mirov xweli biaveta ji daran li erde 
nediket. Denge teyr O ti!Oran, vlzeviza baye, behna 
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çiloye beruyan, ma mirov li wir aciz dibe? Ji denge 
karkeren ser benderan O notirvanen blstan ı1 rezan 
mirov gişl derd O kulen xwe ji bir di kir. Ji bo ve yeke 
ji şer O egidan xwe li wi giri digirt. Ciye Seyldxan O 
KaroOranan bu. 

Xelilo Q Ehmedo hlna bi pelistoken xwe yen ku ji 
axe O ji keviran çekiribun dillstin. Bi cara seyemln 
a gazikirina bave xwe re her du veciniqln. Dev ji 
listike berdan. Bi bazdan çOn keren xwe anin ı1 hatin 
ser bindere. Bave wan navtinga kurtane kere baş 
jidand, şalen ku ji kaya ceh baş dagirtibOn bi zor O 
zehmeti avetin ser pişta her du keran. Şal li ser wan 
baş jidand. DOre got; "Xelllo, kure min, gava şala we 
xwar bO, kevireki texe aliye ku bilind dibe. Ji bo ku 
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bibe wekl hev Cı xwe mişemir nekin. Cava bare we 

biqulibe kes tune ye all we bike. HCın e perişan bi bin. 
Ecele bikin. Heya hCın vegerin we bare we ye ceh jl 

arnade bibe. De herin kure min, oxira we ya xere be. 
Şlva me blnin O zO vegerin." 

Xelllo O Ehmedo dan pey her du keran O bere 
xwe dane male. Di re de Ehmedo ji Xelilo re digot: 
"De ka em e çawa van her du baran bigihljinin male. 

Di peşiya me de kaşe berme heye, ji wir pede Şewle 

MOseka, Koreviya, Qarqoseke, Binya behlven Şikrlke 
Mihemed. Lawo ma re xilas dibe?" 

Xelllo bi ken le vegerand: "De heyde Joool Xilas 
bibe, xilas nebe ma em ne mecbur in? Dile xwe neke 

tasewas. Tiştek nabe, bi lzna Xwede bare me nakeve." 
DabCın dO hev. Jixwe bixwestana ji nikaribOn bi 

ten iş ta hev re herin. Xelllo li peş, Ehmedo jl li paş. Li 
kaşe Berme kuje şala Xelllo li kevirekl aliqi, bare wl 

xwar bO, axir neket. Ehmedo xwe bi şale ve daliqand, 
Xelllo jl kevirek xiste nava şale Cı bare xwe rast 
kirin. Xelilo gireni'şkeke baş li werise xwe jidand Cı 

disa dan pey hev. 
Ji tina qirika wan ziwa bCıbCı. Xwuziya xwe 

nikaribCın daqurtlnin. Ji xwedan o toze dest Cı 

lingen wan bCıbCın wekl qi're. Nigen wan di wan 
pelaven reş de dibOn wekl kura agire bin Dista 
dimse. CihiştibOn ser çala Şewle MCısika. Wekl peze 

mirov xwe bide Cı bera ser ave bide, bi bazdan çCın 
ser çale. Le siCıda wan le neda. Dewl li ser çale tune 
bu. Li ava bine çale neri'n ne deste wan digihlşte 
ne jl dikaribCın xwe bera çale bidin. Kizi'n ji kezeba 
wan diçO. Ji mecburi' paşiya stCıye xwe xurandin Cı 

dan pey keren xwe. Qedereke çun gihlştin blstane 
Emlno. Şebeşek je kirin. Bi re de xwarin. Hebekl 
tlna wan şikest. ~di ji ketina bare xwe jl hew 
ditirsiyan gihlştibun miqabill gund. 

Neqla xwe ya kaye ku ji ser benderen Cire Şeran 
bi zor Cı sed zehmeti gihandin ber deriye kadine. 

Xeli'lo kera xwe sekinand, weris ji xulboqiya heçl 
vekir Cı şala xwe ya kaye ji ser kere quliband. 

Eyşe kOze ku ji çala binya male nM kiribCı, li ser 
mile we, kete hewşe. Kure we Xelllo hingl ku betili 
bu li ser şala kaye xwe wekl termekl direj kiribCı. 

Cava diya wl çav le ket got: "Mala min e, lawemin pir 
betiliye. Lawo a niha tu birçl jl bCıfı. De ka here jor 
dest Cı rCıye xwe bişo O gepek nan bixwe." 

Xelllo je pirsi; 
- Daye de ka çi heye bixwim? 
- Lawo ma çi heye? Dewe ku min sibehe keyandiye 

heye. Tasek dew Cı tehlikekl ji xwe re bişkine Cı nane 
xwe pe bixwe. Mala min xera bibe ma weki din çi ye 
me heye? Pişti xwarine xwe hinekl rehet bike. Ez e 
ji ji mala Fatime re bej im bila kure wan Ehmed ji bi 
te re were, bi hev re biçin çem, be ka hfın neqlek av 

ji me re naynin. A niha ji ser çale tem, bi zore min 
kuze xwe je nM av kir. Ava ku min an iye jl tu ye son d 
bixwi ku ne av e, tevde kurmik Cı heriya bine çale ye 

- Bave min gotiye zfı vegerin. Heya hOn werin we 
neqla we ya ceh dere. Ger ez dereng birninim we bave 
min bixeyide. 

- E, lawo ma ka em çi bikin? BişkCıriye me tu 
yi'. Mala feqiriye xera hibe. Kese me tune ye. Ez 

karibfıma, min e kere clranan anibOya Cı tu ye ji' 
biçOya ser bindere. ~ de lawo, gundi' giş bi dilOme 
xwe ket ine. Wexte kar O xebate ye. C iş li ser benderan 

in. Ma ka ez çi bikim? 
- Daye xwezl mala me ji' li cem çem bCıya, ez e jl 

hlnl avjeniye bO ma, ez e ji neqlen ave ji' xilas bibOma. 
- Lawo, bav O kal en me li vir ava kirine, ji mecburi' 

em li vir in Cı em e li vir bin. 
Eyşe bi lez çu mala Fatimaye. Xelllo jl daket 

hewşe, sebla xwe avet ser pişta kere O her aliyekl 
seble du teneke xistine. Xelilo Cı Ehmedo li ser pişta 
keren xwe siwar bCın. Di nava goristana gund re 
xwe berdan binya gund. Ji wir bere xwe dan Delave 
Dengiza. 

Keren xwe çargav diajotin. Pir dereng mabCın. 
Bave wan li ser benderan, diya wan jl li male li 
benda wan bCın. We av ji mala xwe re bianiyana O 
we şlva bave xwe jl biri bana. Xelilo ecele di kir. Mirov 
digot qey diçe ser qedera xwe. Di re de ji Ehmedo 
re digot: "Ev qireja dest O lingen me bi ava çem ji 

tu cari je naçe." 
Di nava we mijCılahiye de gihlştibCın fitla çem. 

Edi sere siplndaran xuyanl dikir. Bax Cı bexçeyen 
şin, mirov digot qey bexçeyekl bihuşte ye. 

Xelllo li peş Ehmedo li paş bi ber bexçeye bihuşte 

ve diçCın. Tene ew fetlonek mabO ku xwe bera nava 
bexçe bidin qamyoneke nehiteyl wekl guleya deve 

tifinge ji fetloneke bi ser Xelllo ve hat. Ajokar 
her çiqas pel li firen kir jl fede nekir. ~di dereng 

mabCı. Qljlniya lastlkan di erşe Xwede de derket O 
Qljiniya Ehmedo jl bi ser we ket. Xeltlo O kere xwe 

nezl pencl metreyi bi Jastlken qemyone ve xindirin. 
Heya ku qemyon sekinl O hin kesen derdore bi wan 

ve gihiştin Xelllo O kera xwe mala xwe ji ve dinyaye 
bar kiribOn ... 

Ehmedo jl ji ber we rewşa hevale xwe bi awayekl 
pir xerab jiyana xwe ji dest da. Din O har bObO. Tu 

ziyaret Cı mişayix nemabCın ku ew nebirin sere le 
mina bere nebO. Cava denge siwareyeke ji bihataye 
dibCı dineki çolan. Erebe O re li ber çaven wl 
reş bCıbCın. Ji siware O reyan direviya. Axaftin je 
çenedibO. Bi şek! O şernal hebO le wl jl mala xwe bi 
Xelllo re bar kiribu. 

We qemyone xeml Cı xeyalen her duyan bi xwe re 
birin, birin reyeke ku dawl le nedihat. .. o 
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KÜRDiSTAN DiYE BiR VER ... 
ALİ SAL iH FlRAT 

Geçti~imiz günlerde, bir grup Kürt siyasetçi Irak 
Kürdistan bölgesine gitmiş ve oranın yetkilileriyle 
görüşmüştü. Ardından da birkaç yıldır sözü edil
di~i halde bir türlü toplanamayan bir "Ulusal Kürt 
Kongresi"nin yapıl acagını açıkladılar. Bir gazeteci, 
bu gruptan tecrübeli bir siyasetçiye Ulusal Kürt 
Kongresi 'nin ne demek oldu~unu sorunca şu cevabı 
alıyordu: "Ulusal Kürt Kongresi değil, toplanacak 
olan Kürdistan Genel Konferansı. Böylelikle kon
feransı coğrafya ile smırlı tuttuk." Aynı gazeteci şu 
soruyu ekliyor: "Kürdistan neresi?" Bu soru, Marx'ın 
yüz elli yıl önce Avrupa'daki komünizm için dedigi 
gibi, bütün Orta Dogu'da bir hayalet gibi dolaşıyor. 
Evet, "Kürdistan neresi?" 

Soru sorulan Kürt siyasetçi, "Osmanlı metin/e
rine, dünyadaki atiasiara bakın, Kürdistan'ın neresi 
olduğu bellidir. Türkiye'de, Irak'ta, İran'da, Suriye'de 
bölümleri var. Sınırlar açık çizgilerle çizilmese de, 
Kürdistan, Kürtlerin tarihte yaşadığı yerlerdir." şek
linde bir cevap vermiş. Ama işte verdi~i cevap, daha 
başkalarını da ürkütmeye yetmişti ki, hemen sonra 
başka bir gazetede, sık sık tarih bilgisinden söz eden 
ve piyasadaki gazeteciler arasında az buçuk entelek
tüel tarafıyla bilinen başka bir yazar, bu 'hayaletin' 
hortlamaması için gereken "itinayı" gösteriyordu. 
Yazısının sonunda da, "Allah akltmıza mukayyet 
olsun" temennisiyle sözkonusu hayaleti savmaya 
çalışıyordu . Bu tepkiler, bu ülke insanının nasıl bir 
şartlandırılmışlık içinde bulundu~unu gösteren tipik 
tepkiler olması bakımından dikkate deger. İşte bu, 
seksen beş yıldı r Kürdistan kelimesinin nasıl korku 
ve kaygı kaynagı bir çeşit "elfaz-ı küfr" haline getiril
digini de açıkça göstermektedir. 
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'Küçük diyar' ama büyük telaş i 

"Kürdistan neresi?" sorusu güncel bir soru ama 
bütün fikirler geçmişten referans alarak tanımladıgı 
için bu soru da ancak geçmişte neresiydi sorusuyla 
anlaşılabilir. Nitekim tarihçi diye tanınan yazar 
da "neresi olmadıgını" geçmişe ait bazı haritalar
dan açıklamaya çalışıyor ve Kürdistan'ın sadece bir 
"diyar" adı oldugunu, hiçbir zaman da bugün yük
lenilrnek istenilen anlamda bir yer adı olmadı~ını 
söylüyor. Ona göre Osmanlı'nın son dönemlerinde 
kurulmuş olan kı sa süreli Kürdistan eyaleti de çok 
dar bir alandaydı. 

Kimsenin harita veya sınır çizmeye kalkıştıgı yok 
ama gerçeklerin bu şekilde örtbas edilmesi, co~rafi 
ve tarihi adların degiştirilmesi kabul edilebilecek bir 
şey degil. Evet, Kürdistan sınırları net olarak belli bir 
siyasi cografya degildir ama aynı şey Anadolu için de 
geçerli de~il midir? Anadolu dedigirniz yerin sınır
J arı için de, siyasi bir oluşum olmadıgı için, çeşitli 
zamanlarda farklı şeyler söylenınemiş midir? Tıpkı 
Kürdistan gibi. Üstelik Kürdistan'ın hiç de onun 
gösterdigi gibi "küçük bir diyar" adı olmadıgı, Cum
huriyet öncesi bütün gazete ve arşiv belgelerinden de 
kolaylıkla görülebilir. Hem öyleyse bile neden bugün 
ısrarla kullanılmasına engel olunuyor? 

Bu yazıları okudugum sıralarda elime bir kitap 
ulaştı. Osmanlı Kürdistanı! adıyla yakın zamanda 
yayımlanan bu kitap, Kürdistan adının tarihsel süreç 
içerisinde hangi anlamlarda kullanıldıgını, nereleri 
kapsadıgını belgeleriyle açıklıyor. Hazırlayanlarının 
önsözdeki ifadeleriyle kitap, "Cumhuriyet döneminde 
1 Osmanlı Kürdis tan ı/Kurdıstana Osmani. Haz. Kürdoloıı Çalı~ma 
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kriminalize edilerek adeta tarihten silinmeye çalı

şılan 'Kürdistan' kavramının Osmanlı'daki kullanc
mı üzerine odaklanmaktadtr." Kendilerine Kürdoloji 
Çalışma Grubu adını veren bir grup genç araştırmacı
nın çalışmalarından biri olarak Türkçe-Kürtçe iki dilli 
hazırlanan kitap, Osmanlı'da 1847'de kurulan Kür
distan eyaJetinin salnamelerde görülmeye başlandıgı 
1848 tarihinden 1868'e kadar çeşitli tarihlerde hangi 
ilieri ve ilçeleri kapsadı~ını ayrıntılı olarak anlatıyor. 

Kitapta ayrıntılı olarak belgeleriyle anlatılan bu 
süreç, kısaca şöyle özetlenebilir: Osmanlı topragına 

dahil oldugu dönemden 19. yüzyı la kadar Kürdistan 
cografyası, kendine özgü şartlarından dolayı , çeşitli 

emirlikler idaresinde, özerk olarak yönetilmiştir. Il. 
Mahmut'la başlayan modernleşme çabaları, Tan
zimat'tan sonra daha merkezi ve denetimli bir 
idare arayışını ve bu amaçla da 1847'de Kürdis
tan eyaletinin kurulması sonucunu dogurmuştur. 
Eyaletin resmen ilan edildi~i, 

Takvim-i Vekayi' gazetesinin 
14 Aralık 1847 tarihli sayı sında 

duyurulmuştur. Kitapta, oriji
nal ve sadeleştiriimiş halleriyle 
yer verilen bu resmi haberde, 
Kürdistan'ın yeniden fethedildi
~i belirtilmiş. Bu habere göre, 
Diyarbakır eyaleti, Van, Muş, 

Hakkari sancakları ile Cizre, 
Bohtan ve Mardin kazalarının 

birleştirilip hepsine Kürdistan 
eyaleti denilecegi bildiriliyor. 
Unutmamak gerekir ki bu eyalet 
yalnızca siyasi bir birim ola
rak kurulmuş ve dönemin siyasi 
şartlarına göre sınırları zaman 
zaman degişmiştir. Nitekim, 
kitapta yer verilen salnamelerde de bu degişiklikleri 

gözlemlemek mümkün. Bu yüzdendir ki, ilk Türkçe 
ansiklopedi olan Şemsettin Sami'nin Kamusu'l
A'lam'ında da belirtildigi gibi, ne İran'daki ne de 
Osmanlı 'daki Kürdistan eyaJetleri bu isimdeki mem
leketin bütününü kuşatmaz. 

Kitapta yalnızca resmi belgelere baglı kalınma
mış. Ayrıca Osmanlı dönemi cografya kitapları da 
tek tek incelenerek Kürdistan co~rafyası hakkında 

daha sa~lam bilgilere ulaşılmaya çalışılmış. Bir 
kısmı çeşitli okullarda ders kitabı olarak okutulan 
bu kitaplarda, Kürdistan adının ne anlama geldigi 
ve cografi olarak nereleri kapsadı~ı araştırılmı ş. Bu 
nokta çok önemli . Çünkü müstakil kitaplar hakkın
da yazann şahsi görüşü oldugu şeklinde birtakım 
itirazlar dile getirilebilir ama ders kitabına girmiş 

bilgiler, devletin resmi görüşü olmasa bile itiraz 

etmedi~i ve genel olarak kabul gördü~ü anlaşılan 

bilgilerdir. Bir kısmı dönemin askeri okullarında 

cografya ders kitabı olarak da okutulan ~u kitap
larda, Kürdistan adının aşagı yukarı bugün de ~,t t 
nüfusun yogunluklu olarak yaşad ıgı yerler için kul
lanıldıgı görülmektedir. Kürdistan'ın, sınırları tam 
olarak bugünkü gibi olmasa da hangi vilayetler ve 
sancaklardan oluştugu da ayrıntılı olarak anlatıl

maktadır. 

Kürde 'rüştsüz ergen' muamelesi! 

Sanırım buradaki asıl konu, Kürdistan'ın neresi 
oldugundan çok, neden bu kadar büyük bir korku 
kaynagı oldugudur. Bugün üzerinde hala ciddi bir 
boykotajın oldugu Kürdistan ad ı, iki anlamda algı
lanıyor herhalde. Birincisi, Türk milliyetçilerinin 
Turan'ı gibi, hayali ve siyasi bir proje, digeri ise 
tarihsel ve cografi bir gerçeklik olarak en az bin 

yıldır kullanılan bir ad. Sorun, sun'i 
kaygıların gerçekli gi baskı altına 

almasıdır. Yani binlerce yı l boyunca 
kullanılan adların veya yaşam tarz
larının birtakım projelerle dizayn 
edilmeye çalışılmasıdır. Bu durum, 
do~al gerçekligi kimlikleştirmekten 
ve bayraklaştırmaktan başka işe 

yaramaz ve üstelik büyük tehlikeleri 
de besler. Modernitenin en büyük 
açmazı da buydu. Dogayı kendi ide
aline göre denetim altına almayı 

ve şekillendirmeyi arzuladı. Ama 
sonuçta büyük krizler dogurmaktan 
kurtulamadı. Hala geç ve yanlış bir 
modernleştirme projesinin Kürtler 
üzerinde işliyor olmasını görmek, 
onları bir türlü rüştlerini ispat ede

memiş ergenler olarak algılayan efendi psikolojisinin 
tezahüründen başka bir şey degil. 

Evet, bütün düşünceler tarihten referans alırlar. 

Ama tarihin dogru okunınası şart. Çogu zaman 
tarihle ilişkimiz, bugün verdi~imiz hükmün daya
naklarını orada aramaktan öteye geçmiyor. Kelime
lere, kavrarnlara ve adiara 'vebalı' etiketi yapıştırıla
rak toplum karantinaya alınmak isteniyor. Oysa asıl 

vebalı olan, bir asra yakın zamandır mazlumların 

çıglıklarıyla bir türlü yırtamadıgı bir zihniyettir. 
Kürdoloji Çalışma Grubu'nun hazırladıgı bu degerli 
çalışma, tarihin hiçbir zaman alternatifsiz olmadıgı

nı gösteren dikkate deger bir kitap. Toplumun hala 
ciddi yüzleşmelere ihtiyacı oldugu açık. Nitekim 
"Kürdistan neresi?" sorusu da şartlandırılmış ve kor
kutulmuş insanların hala ciddi bir 'rehabilitasyona' 
ihtiyacı oldugunu gösteriyor. ~ 
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RAMBO GAZETECiLiSi ve 'SRi LANKA MODELi' 
VAHAP COŞKUN 

Toplumların bazen akıl yitimine ugradıkları 
anlar olur. Akıl paranteze alınır bu dönemlerde, en 
olmayacak önerilere aklı başında öneriler muamelesi 
yapılır; uygulandıgında sadece yaşayan neslin degil 
gelecek nesillerin de hayatını karartacak politikalara 
bel baglanır. Bu tür politikacı ların savunucuları yeri 
gögü inletirler, politik aktörlere bir an önce harekete 
geçmeleri çagrı larında bulunurlar. 

Türkiye de böyle günlerden geçiyor bu aralar; 
Kürt meselesinde yine ak ı l yitimi yaşanıyor. PKK, 
liderinin "Barış Konseyi için devletle anlaşlik, artık 
devrimci halk savaşma gerek kalmadı" dedigi bir 
dönemde eylemiere başladı. Bir yandan 1990'1ı yılları 
hatırlatan eylemler yapıyor PKK, diger yandan ise 
baskın ve pusularla orduyu daha fazla savaşın içine 
çekiyor. AKP ise, her siyasal iktidarın gelip dayandıgı 
"güvenlik politikası"na bel baglıyor; bir taratan sınır
ötesi ve sınır içi operasyonlara agırlık veriyor, diger 
yandan ise siyasi ve hukuki alan üzerinde daha fazla 
baskı uygulayacagının işaretlerini veriyor. 

'Pa ralel Merk ez Medya' 
Böylesi bir ortamda medya hayati bir öneme 

sahiptir. Tercih edecegi dile baglı olarak medya, sag
duyunun hakim olmasına katkı saıtlayabilecegi gibi 
ateşin daha fazla hadanmasının ve savaşın her yanı 
sarmasının müsebbibi de olabilir. Türkiye'de medya, 
ne yazık ki, bu tür dönemlerde barış dilinden uzakla
şıyor ve sürekli olarak savaşın ekmegine yag sürüyor. 
Devlet yönünü silaha çevirmeye görsün, gazetelerin 
sayfalarından kan damlıyor. 
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A~ustos ayında TSK'nin PKK'ye yönelik olarak 
başlattıgı hava operasyon larından sonra Türkiye 
medyasının "Rambo Gazeteciligi"ne ne denli mey
yal oldugu bir kez daha ortaya çıktı. Sayfaları F-16 
illüstrasyonları , yüzü boyalı komandolar, patlama 
görüntüleri ve agır bir militer dili yansıtan başl ıklar 
kapladı. Ekranlar, önlerinde bir harita, saga sola ne 
kadar bomba yagdırılması gerektigi konusunda biz
leri aydınlatan emekli askerlere terk edildi. Sagduyu, 
barış, demokrasi ve insan hakları gibi kavramları 
devre dışı bırakan medya, anında devletin/hüküme
tin yanında saf tuttu ve ayrımcılıgın ve düşmanlıgın 
körüklenmesine hizmet etti. 

Bu dönemde özellikle iktidara yakın duran 
muhafazakar medyanın yayıniarına dikkat çekmek 
gerekir. Alper Görmüş'ün "paralel merkez medya" 
olarak isimlendirdigi bu grup, bütün yayınlarını 
hükümetin politikalarına bakarak şekillendiriyor. 
Nasıl ki klasik merkez medya topluma karşı devleti 
korumaya kendini adamışsa, bu yeni paralel mer
kez medya ise bütün varlıgını hükümete vakfet
miş durumda. Paralel merkez medyanın iki başat 
özelligi var: 

Birincisi, "hükümete karşı sıfır eleştiri" politika
sını benimsemiş olmalarıdır. Bu medya, hükümetin 
ve özelik le de Başbakan'ın hiçbir konuda yanlış yapa
cagına ihtimal vermiyor, bu nedenle de hükümet 
karşısında hiçbir eleştirel pozisyonu bulunmuyor. 
"AKP neylerse güzel eyler" diyor ve tüm gücünü 
AKP tezlerini meşrulaştırmak için kullan ıyorlar. 

İkincisi ise, milliyetçilikleri ve devletçilikleridir. 
Paralel merkez medya, konjonktüre baglı olarak 
bazen hak ve özgürlük temelli yayınlara agırlık verebi
lir. Ancak zor zamanlarda hemen milliyetçi damarları 
kabaran bu medya, rahatlıkla topyekOn bir savaşın 
sözcüsüne dönüşür. Bugünlerde bakın iktidara 
yakın bazı isimleri takip edin; zincirlerinden boşalm ış 
bir milliyetçiligin nadir numunelerini göreceksiniz 
onların yazılarında. Baltalarını sıyırmış, bıraksanız 
bir çırpıda düşmanın üzerine varacak ruh hali içer
sindeler. "Demokrasi içinde almacak yol bu kadar", 
"Siyasetle gidilecek mesafe yok artık" şeklinde yazılar 
kaleme alıp, Başbakan'ın kullandıgı sert sözleri man
şete çekip hükümete bir an önce harekete geçmesi 
için çagrıda bulunuyorlar adeta. Bir zamanlar "apo
let/i medya" diye eleştirdikleri merkez medyadan daha 
fazla savaş çıgırtkanlıgı yapıyorlar. 
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Bir ibret vesikası 

Bu savaş çıgırtkanlıgının ibret vesikası niteli
~indeki bir örnegine -Yeni Şafak'ın 18 A~ustos 2011 
tarihli nüshasına- özel olarak de~inmek gerekiyor. 
Gazete, 4 BDP milletvekilinin resmini basmış, üzeri
ne de "Katil Sizsiniz" diye bir manşet atmıştı. Haber 
(!) metni ise şu şekilde kaleme alınmıştı: 

"Türkiye, Çukurca'da şehit düşen 12 fidan için 
gözyaşı dökerken, kanlı tablonun baş sorumlusu 
demokrasi kıltft ile her lirsatla terörü yücelten 
BDP oldu. Kandil'in sözünden çıkamayan, kardeşlik 
projesini sabote etmek için her yolu deneyen, can/i 
bombayı 'şehit' ilan eden BDP, katliamlarm ortağı 
haline geldi." 

Aynı gün gazetenin bazı köşe yazarları da hızla
rını alamamışlardı. Yasin Oogan mahlası ile yazan 
malum şahısın -KCK operasyonlarına güzelierne 
yaktı~ı - yazısı "Alçaklar, alçakllk, kan emen vam
pirler" gibi ifadelerle bezenmişti. Genel Yayın Yönet
meni Yusuf Ziya Cömert ise "PKK, dostluk istemi
yor. Kim bilir hangi gavurun gönlünü hoş elmek 
için milleti birbirine düşman etmeye çalışıyor" 

derken -Kürt düşmanlıgı yanında- gayri-müslim 
düşmanlıgı yapmayı da ihmal etmiyordu. Kısaca 
gazete, meşru bir siyasi partiyi katil ilan ederek açık 
bir hedef haline getiren, düşmanlıgı ve ayrımcılı gı 

körükleyen içerigiyle, kelimenin tam manasıyla bir 
utanç belgesi niteligindeydi. 

Sri Lanka sevdalıları 

Savaş şakşakçı lıgının zirve yaptıgı bu günlerde, 
tüm sorun ları zor ve güç kullanarak halledece~ini 
düşünenler ikide bir ısıtıp önümüze koydukları Sri 
Lanka Modeli'ni daha açık bir dille ve pervasızca dile 
getirmeye başladılar. Mesela son dönemlerde hükü
met politika larının yılmaz savunucusu pozlarına 

bürünen Yigit Bulut şöyle yazıyordu: 

"Sevgili dostlar, Başbakan Erdoğan'ın 'Her şey 
artık farkit olacak' cümlesine kadar Türkiye'nin tav
rında belirgin bir 'pasif tavır' olduğu söylemine ben 
de katılıyorum. Demokratik Açılım süreci tüm yön
leriyle 'iş/esin, çalışsın' diye beklendi ve bu dönemde 
haklı gerekçelerle 'asker, pasif konuma' çekildi. 
Erdoğan 'ın söylemi sonrası 'henüz kamuoyu' gör
mese bile çok yakmda göreceğiniz gibi 'hareket 
stratejisi' tamamen değişti... Yeni konsept çok geniş 
askeri operasyonlar hatta Kandi/'e yapılacak bir 
indirme harekatı üstüne kuruluyor... Operasyonun 
adı büyük ihtimalle 'Cehennem Harekatı : Türkiye'de 
'Sri Lanka modelinin' hayata geçtiğinin işaret fişeği 
olacak. Böyle bir operasyonun başladığı zaman da 
'geri dönüşünün' olmayacağım düşünüyorum. Tür-

kiye yeni cihanşümul konseptine uygun bir 'fiiliyat' 
yaratacak. Ne zaman mı? Pek yak mda ... " 

Bir cehennemİ müjdeledikten sonra insanlıgı da 
elden bırakmıyor yazar ve PKK'Iilere çagrıda bulu
nuyor: "Yazdıklarıma inanmayabilirsiniz ama ina
nın, teslim olun ve Türk devletinin 'gözü karardığm
da' nereye kadar gidebileceğini yaşayarak görmeyin. 
Amerika bu sefer KESİNLİKLE DUR demeyecek 
Benden söylemesi." (HABERTÜRK, 15.08.2011) 

Peki, nedir bu Sri Lanka modeli? Bu kadar kayıt
sızlıkla telaffuz edilebilecek ve hiçbir ahlaki kaygı 
gütmeden teklif edilebilecek bir model midir acaba? 

Sri Lanka sorununun arka planı 

Sri Lanka, 1948 yılında Britanya'nın sömürgesi 
olmaktan kurtuldu ve bagımsızlıgını kazandı. Önce 
"Seylan" olarak bilinen ve 1974'te ismini degiştir ip 

Sri Lanka ismini alan ülkede çok sayıda dini ve 
etnik kimlik bulunuyor. Sinhalalar toplam nüfusun 
yüzde 74'ünü, temel etnik azınlık olan Sri Lanka 
Tamilleri ise nüfusun yüzde 12,7'sini temsil eder
ken, Hindistan Tamillerinin oranı yüzde 5.5, genel
likle Magribi de denilen Müslüman Tamillerinin 
oranı yüzde 7.5'dir. Aynı zamanda 'Kentliler' deni
len ve ataları Avrupalı -çogunlukla da Portekiıli 

ve Hollandalı-olan bir Sri Lankatılar toplulu~u da 
vardır ama bunların oran ı çok düşük ve sayıları da 
giderek azalıyor. 

Britanya adayı Hollandaltiardan devraldıgında, 

o güne kadar Güney Asya'da görülmeyen bir şey 
yaptı ve ögretim dilinin İngilizce oldu~u bir egitim 
sistemi meydana getirdi. Bu egitim sisteminden 
azami şekilde istifade eden Tamiller, bürokraside, 
kamuda, hukuk ve saglık hizmetlerinde hakimiyeti 
ele geçirdiler. Zenginleşen ve güç kazanan Tamil
ler, çogunlugu teşki l eden Sinhala ları küçümseyen 
bir politik kültür de geliştirdiler. Ancak bu durum 
1948'den sonra degişti. Bagımsızlıgın kazanılma
sından sonra gelişen Sinhala mil liyetçiligi, Tamille
rin ülkedeki üstünlügünü kırmak için çok yönlü bir 
çaba içerisine girişti. 
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Bu baglarnda üç yönlü bir politika izlendi: ilkin, 
ana-okuldan üniversiteye kadar tüm egitim-ögretim 
parasız hale getirilerek Tamillerin egitim alanındaki 

avantajlı konumuna son verildi. 1960 yılında, özel 
kurumların ve kiJiselerin elindeki tüm egitim kurum
ları kamusallaştırıldı. Böylelikle eMim, Sinhalaların 

egemen oldugu kamu bürokrasisinin eline geçti ve bu 
bürokrasi de Tamil bölgelerindeki okullara yerli fon 
vermeyerek veya gerekli malzemeleri göndermeyerek 
bilinçli bir mahrum etme politikası izledi. 

İkincisi, 1956 yılında kabul edi len "Sadece Sinha
la Dili" Yasası idi. Bu yasaya göre, hükümetin resmi 
dil i İngilizce olmaktan çıkıyor, Sinhala dili oluyordu. 
Bunun anlamı ise, İngilizceye hakim olan ama akıcı 
şekilde Sinhala dili konuşamayan Tamillerin açıkça 
dezavantajlı bir konuma düşürülmesiydi. 

Üçüncüsü ve bardagı taşıran son damla ise, 
1970'li yı lların başında üniversiteye girişte topluluk 
kotalarının belirlenmesi oldu. Böylelikle yetenekli 
gençlerinin önce üniversite egitimi alması önlendi 
ve bir bütün olarak Tamillerdeki dışianmışlık hissini 
kabarttı. Tüm bu politikanın gayesi açıktı; kamu 
imkanlarını Sinhala toplulugunun yararına seferber 
ederek Sinhalaların hükümet ve bürokrasi içindeki 
dirençlerini artırmak ve buna karşılık Tami llerin 
mesleki alandaki ve kamusal istihdamdaki sayısını 
mümkün mertebe azaltmaktı. 1983'te Maliye Baka
nı Ronnie Del Me! "İyi olan ne varsa Tamillerin 
elindeydi" diyordu; amaç iyi olan şeyleri Tamillerden 
almak, Sinhalalara vermekti. 

Tamiller bu aynıncı politikaya karşı önceleri 
siyasal alanda mücadele etmeyi denediler. Amaçları, 
Sinhalalarla bir iktidar paylaşımına giderek kendi 
haklarını koruyacak federatif bir yapı kurmaktı. Bu 
amaçla şiddet içermeyen bir siyasal direnişe gittiler 
ve barışçıl protesto gösterileri düzenlediler. Ancak 
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Sinhalalardan oluşan silah lı kuvvetler bu gösterileri 
sert bir şeklide bastırdı ve Tamiliere karşı bir devlet 
şiddetine başvurdu. Tamiller buna iki yönlü yanıt 
verdiler: Bir taraftan yeni bir siyasal parti kurup 
parlamenter mücadele içerisine girdiler, diger taraf
tan ise bagımsız devlet talebiyle silahlı mücadeleye 
giriştiler. 

Tamil Kaplanları 

Tamil Kaplanları 1983 yılında eylemlerine başla
dı. Tamil Kaplaniarına göre, Sri Lanka hükümetinin 
Tamillerin haklarını tanıması ancak şiddet yoluyla 
mümkün olabilirdi ve bu amaçla şiddetin her çeşi

dine başvurulabilirdi. 1983-2000 yılları arasında 
çok sayıda askeri hedefin yanında, siviilere ve siyasi 
aktörlere yöneldi. Hindistan Devlet Başkanı Rajiv 
Gandi ile Sri Lanka Başkanı Premadesa'yı öldürdü. 
Tamil şiddetine, devlet de aynı şekilde şiddetle muka
bele ediyordu. 

Devlet ile Tamil Kaplanları 2000 yılında görüş
meye başladılar ve 2002 yılında bir ateşkes ilan 
edildi. Ateşkes ile birlikte Tamillerin taleplerinde 
bir yumuşama oldu. Tamillerin lideri Pabhakarahan 
2002 Nisan ayında taleplerini şu şekilde dillendiri
yordu: 

"Oç temel vardır. Tamil vatanı, Tamil uyruğu ve 
Tamilin kendi kaderini tayin hakkı. Bunlar Tamil 
halkının temel talepleridir. Bir kere bu talepler kabul 
edilir yahut bu üç temeli tamyan bir siyasi çözüm 
ileri sürülür ve halkımız bu çözüme ikna olursa, o 
zaman biz de Eelarn talebimizden vazgeçmeyi dü
şünürüz." 

Tamiller, bagımsız bir devlet yerine kapsamlı bir 
öz-yönetimi içeren çözümü kabul edecek noktaya 
gelmişlerdi. Ancak, bu öneriler dahi Sinhala milli
yetçilerinin hazmedebilecegi öneriler degildi. Onlar, 
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bu tür önerilerio üniter devleti bölecegine ve iki ayrı 
devletin yaratılmasına sebebiyet verecegini düşü

nüyorlardı. Bu anlaşmazlık, ateşkesin bozulmasıyla 
sonuçlandı ve tüm adayı bir şiddet dalgası esir aldı. 

2005 yılında milliyetçi lider Rajapaksa, Devlet 
Başkanı koltuguna oturdugunda Tamil sorununu 
kökten halletmek için geniş kapsamlı bir operasyona 
başladı. Asker sayısını artırdı, silahiandırmaya hız 

verdi ve 2008 Eylül ayında savaşı başlattı. 9 aylık 
savaşın sonunda Mayıs 2009'da Tamillerin liderinin 
öldürüldügü açıkland ı ve devlet zaferini (1) ilan etti. 

Zaferin (!) bilançosu 

Ancak bu zaferin (!) ne pahasına gerçekleştigi 
daha sonra ortaya çıktı. Bagımsız örgütler, bu savaş
ta hem devletin hem de Tamil Kaplanlarının yogun 
bir şiddet uyguladıgını bulgularıyla ortaya koydular. 
Devlet güçleri, sivil-silahlı ayrımı yapmadan bütün 
Tamilleri hedef almıştı , devletin yaptıgı kapsamlı ve 
hedef gözetmeyen bombardımanlarda binlerce sivil 
öldürülmüştü . Hastaneler, okullar bombalanmış, 

teslim olan Tamiller kurşuna dizilmişti. Savaş böl
gesindeki siviller insani yardımdan mahrum bıra

kılmıştı. Hükümet güçleri gözaltına aldıkları kişileri 
yargısız infaza tabi tutmuş ve gözaltındaki kadınla

ra tecavüz etmişlerdi. Kişiler zorla kaybettirilmiş, 

Tamillerin yerleştirildigi kamplar Nazi kampların

dan geri kalmamış ve tüm bu vahşet dünyadan giz
lenmeye çalışıl mıştı. 

Tamil Kaplanları da şiddet uygulamada devletle 
yarışmıştı. Savaştan kaçan Tamilleri canlı kalkan ola
rak kullanmış ve öldürmüş, askeri teçhizatları siville
re yakın yerlerde konuşlandırmıştı. Çocukları örgüte 
almış, insanları zorla çalıştırmış ve siviilere yönelik 
intihar saldırı ları düzenlenmişti. Bu 9 aylık vahşetin 
sonucunda en az 40 bin sivil hayatını kaybetmişti. 

Bu tablo herkese bir şeyler anlatıyor olmalı. Bu 
nedenle oturdukları rahat koltuklarından ve raha
tından hiçbir şey kaybetmeyeceginin verdigi güvenle 
Sri Lanka modelinin reklamını yapanlara karşı hep 
birlikte ses yükseltmek ve özellikle bu zor günlerde 
demokrasinin ve barışın yanında durmak gerekiyor. 

(Not: Sri Lanka'daki sorun hakkında daha ayrın
tılı bir okuma için, bu makaleyi yazarken yararlandı

gım, şu yayına bakılabilir: 

Ahmed S. Hashim; Aslanlar ve Kaplanlar Cen
nette: Sri Lanka'da Terörizm, Ayaklanma ve Devletin 
Yanıtı , Defence Against Terrorism Rewiew, Cilt 3, No 
1, 2010 Bahar, s. 1-24, http://www.coedat.nato.int/ 
publications/datr5 -tr/DATR5-TR.pdf) ~ 

vahapcoskun@gmaıı .com 

KUÇEYA BA 

Şev basken xwe diruçikine 

Li ser kuçeyen dagirkiri 

Teneti jinebi maye 

Devdelinge xwe hildide 

Ji şer re 

Avahi rihan dipelinin 

Tırejen fedyok xwe ditefınin 

U dimirin 

Perperoken şeve 

Notirvane kuçeye 

Dimirin 

Awiren xizan 

Daren pasawan 

Zehferan jl çCıne 

Te h m 

Ketine goren ve kuçeye 

Tari 

Ketiye peşiya matan baye digire 

Pay iz 

Havinan tazi dike 

Bi har 

Çileyan diwelidine 

Li ve kuçeye werz ji piç bune 

Şev be ser Cı her e 

Nljadeke nu dize 

Sewir tene zayende 

Tari şan e 

Hogir Jiyan 
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bir heykoli ytkmadllar, bir sevday1 öldürdüler ... 

'ÇAYDA ÇlRA' YANMIYOR ARTIK! 
METiN AKTAŞ 

Kentler sadece insan, beton ve demirin 'fiziki' top
lamından ibaret de~ildir. Canlı organizmalar gibidir. 
Hafizaları vardır. Geçmişten bugüne, o kentte yaşa
mış bütün halkların kültürel birikim ve sentezlerini 
bi r şekilde saklar, korur. Tarihin en katı , en zalim 
yönetimleri bile kentlerin bu dokusunu tümüyle yok 
edememişlerdir. Kültürel katliam ve ya~ma ne kadar 
acımasız ne kadar a~ır olursa olsun, kentler, üzerin
de yaşamış halkların kültürlerini bir ana şefkatiyle 
korur, gelecek kuşaklara taşır. Farklı kültürlerin 
inkarı ve imhası üzerinde varlıklarını sürdürmeye 
çalışsa da birileri, kentin taşına, topra~ına, havasına, 

suyuna, a~acına siner bu kültürel kodlar ... 
Ülkemizde sagcı, gerici, milliyetçi iktidarlar yıl

lardır başka kültürlere düşmanlık, inkar ve imhayı 
amaçlayan bir insan tipi yaratmaya çalıştı. Bu insan 
tipi, birlikte yaşadı~ı, farklı kültürlerden, etnik kim
liklerden insanların yaşamını tehdit ederken aslında 
kendi yaşamını da tehdit etmektedir. Toplumu, 
ülkeyi bir zindana dönüştürmektedir; farklı hayat 
tarziarına düşman olan, düşüncesi , inancı dışındaki 

her şeyi sindirip yok etmeyi amaçlayan iktidarlar ve 
onların imalatı insanlar öyle görünüyor ki bu ülkeye, 
bu ülkede yaşayan halkiara daha çok acı çektire
cekler. Siyasal iktidar ve bu ülkede egemen kültür
den insanların sı k sık üstün hoşgörü meziyetleriyle 
övündüklerine tanık oldukça acıdan yüre~im sızlar. 
Yaşananlar, söylenenlerin tam zıddı zira. 

Harput'ta katledilen ortaklık 

Harput-Eiaııg, 1915 Ermeni tehcirine kadar fark
lı kültürlerden Türk, Kürt, Ermeni, Süryani, halkla
rın iç içe yaşadı~ı bir kentti. Binlerce yıl bir arada 
yaşayan farklı etnik kimlik ve kültürlerden halklar, 
etkileşim ve entegrasyonla ortak bir kültür oluştur
dular. İç içe yaşarken hem 'farklı'ydılar, hem de onla
rı bir arada tutan ortaklıklan vardı. Bir zamanların 
Harput'unun kadim sakinlerinden olan Ermeniler, 
Süryaniler yok edildi sonra. Tarihçi Murat Bardak
çı'nın elinde oldu~unu söyledigi, Ermeni tehcirinin 
mimarlarından olan Talat Paşa'nın hatıra defterinde 
yaııldı~ına göre, 1915'te Harput'ta 74 bin Ermeni 
yaşamaktaydı. Şimdi bir tekini bulmak mümkün 
de~il! Katledilen, tehcire gönderilen Ermenilerden 
geriye kalan son kalıntılar ise en son 1950 yılında 
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dozerlerle yerle bir edilerek yok edildi . Ermenileri 
ça~rıştıran, onlardan geriye kalan hiçbir şey bırakıl

mak istenmiyordu çünkü. 
Evet, evleri, saraylan, kiliseleri, manastırları yok 

ettiler ama onlardan geriye kalan, şimdi bu toprak
larda yaşayanların yaşamiarına sinmiş, yaşam larının 

bir parçası olmuş kültürel degerieri yok edemediler. 
İşte geçenlerde yı kılan Çayda Çıra heykeline olan 

husumetin arkasında bu gerçe~in izlerini de aramak 
gerekiyor. Herkes biliyor ki Çayda Çıra heykeli Ela
zı~-Harput folklörünün adeta 'milli ' bir oyunu haline 
gelmiş Çayda Çıra oyununu sembolize ediyor. Çayda 
Çıra oyunu ise bu topraklarda yaşam ış Ermenilerin, 
Süryanilerin, Kürtlerin, Türklerin ortak kültürünün 
önemli bir unsurudur. Çayda Çıra heykelini yıkmak
la, şimdi bu topraklarda olmayan halklardan miras 
kalmış ve kentin ruhuna işlemiş bir ortak kültürel 
de~eri de yok etmek istiyorlar. Bu, boş, nafile bir 
çabadır. Bakmayın siz farklı kültürlerin inkarı, imha
sı üzerinden bir yaşam kurmaya ça lışanlara; ne geç
mişte, ne de bugün, insanlı~ı , ülkeleri, kentleri tek 
bir kültür içerisine hapsedemedi hiç kimse. Bundan 
sonra da yapamayacaklar. Bu haksız, zalimane çaba, 
zaman ve insan kaybından başka bir şey de~ildir. 

Çayda Çıra neyin sembolüydü? 

Çayda Çıra heykeli artık yok! Bu ülkenin milli
yetçi, muhafazakarlarının gözleri aydın! Sevinsinler, 
mutlu olsunlar; El azıg'ın simgesi Çayda Çıra heyke
lini E laııg Belediyesi yıktırdı. Yolu Elazıg'a düşmüş 

olanlar, Elaıı~-Malatya yolu üzerinde bir kavş~ın 

ortasında duran Çayda Çıra heykelini görmüş lerdir 

mutlaka. Senelerdir hep oradaydı. Hiç kimseye bir 
zararı da yoktu! Ne kimseyi dövmüşlü~ü, ne sövmüş
lügü vardı. Ne, yüzyıldı r bu ülkede yaşanan zali mane, 
adaletsiz iktidarları destekledi, ne de, örne~in, 19 15 

öldürülüp tehcire gönderilmiş bu kentin sakinlerinin 
ölüm fermanlarını onayladı. O katliamların yaşandı~ı 
bu topraklarda, gözlerini hayata yeni açmış bir çocuk 
gibi lekesiz ve tertemizdi. Kentin yok edilmeye çalışı

lan çok kültürlü dokusunun canlı sembolü gibiydi o. 
Şimdi aramızda olmayan o güzel insanlardan geriye 
kalmış bazı şeyleri bize ifade eden bir sembol. .. 

Şimdi yok Çayda Çıra heykeli. 
Güneşin kenti yakıp kavurdugu sı cak yaz günle-
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rinde, yagmurların yagdıgı bahar günlerinde, karın 
beyaz bir örtü gibi kenti kapladı~ı kış günlerinde ... 
Çayda Çıra heykeli hep orda o kavşakta bu kenti 
bekledi durdu. Soguk günlerde çok üşüdü, yagmurlu 
günlerde çok ıslandı, kar yagarken dondu, kızgın 

güneş vururken yandı ama asla sitem etmedi. .. Hep 
bekledi. Elazı~fa gelen insanlara ilk selamı o verdi. .. 
Bu kenti terk eden insanların geri dönmelerini bekle
di. Yıllardır sevgilisinin kendisini sevmesini bekleyen 
bir deli sevdalı gibi bekliyordu bu kenti .. . 

Bir heykeli yıkınadılar yani, bir sevdayı öldürdü
ler ... Bu kente sevdalı bir aşı~ı öldürdüler ... Ama 
en acısı da, kayda de~er bir tepki çıkmaması kentin 
insanlarından. Vefasızlık diz boyu! O kavşaktan geçip 
yıllardır orada duran heykeli göremeyenler ne hisset
tiler acaba? Sevindiler mi yoksa? 

Ne istemişierdi Çayda Çıra heykelinden? Heyke
lin, yıllardır gölgesine sıgındıgı o güzelim ~açlar
dan? Ne yapmıştı o agaçlar size? Ah siz vatan sevgisi 
diye heykel yıkan, agaç kesen, yeşillikleri betonlaş

tıran, farklı kültürlere, etnik kimliklere tahammül
süzler sizi ... Vatan, sizin zihinlerinizdeki köhnemiş 
dogmalar mı, yoksa yıkılan heykeller, kesilen agaçlar, 
kuruyan, kirJetilen nehirler, göller, yok edilen binler
ce canlı türü müdür? 

Mapus heykellere özgürlük! 

Şimdi üzülme sakın sen Çayda Çıra heykelil 
Bilirsin ki, başı vurulan, dogmalara kurban edilen ilk 
sunak heykel sen de~ilsin. Senden önce de "müsteh
cen" diye yerlerinden sökülüp karanlık mahzenlere 
hapsedilenler oldu. Daha kısa bir süre önce, Kars'ta 
başı vurulan İnsanlık Anıtı'nın akibetini bilirsin 

elbet. Biliyorum artık, ugur getirir diye yeni evlenen 
gençlerin dügün konvoylan senin çevrende dolaş
mayacak ... Biliyorum, bu kente gelenler ilk selamı 
senden alamayacaklar artık .. . Evet, seni de put diye, 
diger heykeller gibi, kimbilir hangi karanlık mahzen
de hapsettiler ... 

Çayda Çıra heykelinin yıkılmasını protesto etmek 
için basın açıklaması yapan bir avuç insandan biri 
olan heykeli yapan Nurettin Orhan'ın o~lu Uygur 
Orhan' ın çı~Jıgıru acaba ne zaman duyacak bu ken
tin, bu ülkenin yöneticileri: 

'~Biz onları tapmak için yapmadık. Bir güzel
lik olsun, halkın estetik beğenileri gelişsin, halk 
yararlansın diye yaptık. Şu an parçalanan anı

tın figürleri nerede? Bilmiyoruz. Bu anıtın akıbeti 

hakkında Valilikten, Belediyeden ve Karayolları 

Bölge Müdürlüğü'nden haber bekliyoruz. Buradan 
sanat düşman/arına, bu vandalizmin ekmeğine yağ 
süren/ere sesleniyoruz. Bu heykeli yıkmakla sadece 
sakalımızı kestiniz. Biliyoruz ki çıkar kesilen saka! 
daha gür. Bu yapıtları, sanat düşman/arına, van
dalistlere, ran! kaygısına yem etmeyeceğimizi ve 
bunun takipçisi olacağımızı buradan bildiriyoruz. 
Sanat her yıkılzşta yeniden doğar. Bu vandalizmi, 
yıkım kültürünü kınıyor, Elazığ halkının belleğine 
ve duyarlılığına güveniyoruz. Çayda Çıra Elazığ'dır, 

Elazığ Çayda Çıra'dır. Sizler bu heykeli yıkmakla bir 
büyük öyküyü, bir aşk öyküsünü yıktınız. Sizler bu 
heykeli yıkmakla, büyük bir efsaneyi yıktmız. " 

Uygur Orhan'ın sözlerini kaç kişi duydu, bilmiyo
rum. Ama şunu biliyorum ki, bu karanlık, bu zulmet 
nihai degil. Gün gelecek, kafası kopanlarak karanlık 
mahzenlerde mapus tutulan heykeller de özgürlükle
rine kavuşacaktır. O 
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izien im - /arttşma 

kültür, inanç ve doüa üçgeninde 

MUNZUR'U SAVUNMAK 
DR. GAYE YILMAZ 

29-31 Temmuz tarihleri arasında Dersim Festiva
li'ni izlemek ve olabildigi ölçüde düşünsel katkı yap
mak üzere Dersim'deydim. Yöreyi, Munzur'da baraj
Iara karşı yıllardır mücadele veren Munzur Koruma 
Kurulu'ndan dinleyerek ö~renrniş ve daha önce hiç 
gitmemiştim. İlk giden biri olarak özelde Munzur 
ve genelde Dersim için "gördüm" demenin ne kadar 
yetersiz kaJdıgıru; bunun yerine "Munzur ve Dersim'in 
içine baktun." demenin çok daha anlamlı oldu~unu 
iliklerime kadar hissettim. izlemmlerimi ve de~er
lendirmelerirni paylaşacagım bu kısa yazının başında, 
Dersim'in genç ve candan Belediye Başkanı sevgili 
Edibe Şahin'e ve çalışma arkadaşlarına beni Dersim 
Festivali'ne davet ettikleri için teşekkür etmeliyim. 

Tespit ve de~erlendirmelerimin üç günlük süre 
içinde yaptıgım gözlemlere ve izlenimlere dayan
dıgını, dolayısıyla, bu tespitierin tüm bölge halkı
na genelleştirilemeyecegi gerçegini hatırlatmamda 
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yarar var. Dersim'de en fazla dikkatimi çeken durum, 
muhalefetin her halinin -Türkiye'nin diger pek çok 
yerine oranla- ne denli özgür yaşandı~ı oldu. Yal
nızca kentin her yanına asılmış pankartlar de~il; 

yanı sıra farklı siyasi gruplar tarafından düzenlenen 
kısa yürüyüşler de bu özgürlügü algılamaını kolay
laştırdı. Benzer şekilde muhalefet etme hallerinin 
çeşiUiligi de pek görmeye alışkın olmadıgım manza
ralar arasındaydı. Dogrudan emek ve doga ile ilgili 
taleplerin yer aldıgı pankart ve dövizlerin yanı sıra 
İstanbul, İzmir ve Ankara'da fazlaca görmedigirniz 
inanç, dil ve kültür temelli taleplerin dillendirildigi 
pankart ve dövizlere sadece kent merkezinde degil, 
ara sokaklarda ve hatta dük~n vitrinierinde bile 
rastlamak mümkündü. 

Munzur'u farklı kılan ne? 

Yıllardır duydugum ve ancak kendi gözlerimle 
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gördügürnde anlamlandırabilecegimi düşündügüm 

Munzur çayına ve bu do~a harikasını korumak için 
verilen mücadeleye gelince, sanırım söylenecek 
çok şey var. Öncelikle gerek Munzur'un kendisinin 
gerekse çayın ak:tıgı cografyada yarattıgı ola~an

dışı güzelligin anlatılamayacagı, ancak yaşanacagı 
tespitini yapmalıyım. Fırat'ı besleyen diger çayları 
görmedigim için bu güzellikterin yalnızca Munzur'a 
özgü oldugunu söyleyemem. Buna karşın, Mun
zur'da barajiara karşı verilen mücadelede, yıllardan 
beri, "Munzur'un eşi benzerinin bulunmadığcn vur
gusunu her zaman hissetmiş ve Munzur'u bu kadar 
özel yapan şeyin ne oldugunu hep merak etmişimdir. 
İşte Munzur'un bana aniatılmasıyla benim Munzur'u 
yaşamam arasındaki fark da tam bu noktada görünür 
hale geliyor. Evet, Fırat Türkiye içinde ve dışında 
onlarca kenti kat ederek kilometreler boyunca gürül 
gürül akan, Irak topraklarında Dicle ile buluşup 

ünlü Şattül Arap'ı oluşturan büyük bir nehir. Üstelik 
Fırat, Türkiye devletinin üzerine en fazla baraj yap
mayı projelendirdigi, hatta bugün için toplam inşa 
edilecek baraj sayısını 89 olarak belirledigi bir nehir. 
Bu gerçeklige karşın, "acaba neden Ptrat'm, hatta 
58 baraj projesi ile Pırat 'ı bir adcm arkadan izleyen 
Dicle'nin tamamcnı talep eden bir mücadele yeri
ne sadece Munzur çayını talep eden bir mücadele 
yürütülüyor?" sorusunun cevabı da sanırım yukarıda 
altını çizdigim farkı anlamayı gerektiriyor. 

Öncelik 'inanç merkezleri ' olursa ... 

Bu sorunun cevabı için kuşkusuz başka degişken
lere de bakılması gerekir. Ancak ben bu kısa degerlen
dirmede söz konusu degişkenlerden yalnızca birine, 
ama son derece agırlıklı birine odaklanmayı tercih edi
yorum: Munzur'u farklı kılan "inanç merkezleri"ne ... 
İnanç merkezleri kavramının Munzur için kullanıldı
gına ilk kez Berlin'de tesadüfen rastladıgım bir Mun
zur protestosu sırasında tanık olmuş ve neyin kast 
edildigini pek de anlayamam1ştım. Bu yazıyı okuyan, 
fakat Munzur'u görmemiş olanlar için küçük bir açık
lama yapmakta yarar var. Munzur çayının ilk dogdugu, 
'göze' adı verilen, kayaların içinden çıkarak çayı oluş
turan su kaynakları, aynı zamanda Dersim halkının 
ibadet amacıyla ziyaretlerde bulundugu kutsal yerleri 
temsil ediyor. Kuşku yok ki inançlar, gerçekten özgür 
insan bilincinin tercihine dayandıgı , toplumsal sistem 
tarafından yönlendirilmedigi, toplurnların kamplara 
bölünmesine yol açmadıgı, kardeşçe ve barış içersinde 
yaşamı teşvik etti~i ölçüde saygı gösterilmesi gereken 
düşüncelerdir. Hele ki, dogayı ve onun başta su olmak 
üzere en temel bileşenlerini kutsayan bir inanç siste
mi elbette ve sonuna kadar savunulmak zorundadır. 

Buna karşın, meseleye bir de 'dini ve kültürel 
inançlara endekslenmiş toplumsal mücadeleler' açı
sından yaklaştıgımızda bir 'öncelikler' sorunuyla 
karşı karşıya kalmamız adeta kaçınılmaz görünü
yor. Şöyle ki, eger öncelik dini inançlara verilmiş 
ve doganın korunması ikincil, hatta zaman zaman 
üçüncü] bir konumda kalm1şsa, orta ve uzun vade
de inanç merkezlerini de korumak imkansız hale 
gelebilecektir. Bu teze karşılık, örnejtin, "inanç 
merkezleri do!fayla iç içe geçmişse, inanç merke
zini savunmak zaten doğayı savunmak aniamma 
geleceği için böyle bir şey olamaz" denebilir. Oysa 
benim Munzur gözelerinde ve Munzur çayı boyunca 
kutsal kabul edilmiş yerlerde gördügüm manzaralar 
ve dinledigim sunuşlarda dile getirilenler aktarmaya 
çalıştıgım kaygılarım! dogrular niteliktedir. Açık

layacak olursam, bölgenin önemli bir çogunlugu 
tarafından asıl kutsanan, birincil öneme sahip olan 
yerler 'göze/er' ve Munzur çayı boyunca kutsanmış 
noktalardır. Başka bir deyişle bu kutsal yerlerin 
ziyaret edilmesini imkansız hale getirecek her türlü 
girişim Dersim'de başka hiçbir yerde görülmemiş 
bir dirençle karşılaşacaktır, bu kesin. Buna karşın, 
ziyareti engellemeyecek, ama orta ve uzun vadede 
sadece kutsal yerleri degil bütün Fırat havzasını 

tehdit edecek girişimiere aynı düzeyde bir muhalefet 
gösteriJip gösterilmeyecegi konusundaki ciddi soru 
işaretleri ortada durmaktadır. Bu tespitimi haklı 

çıkaracak gelişmelerden bir tanesi, gözelerio tam 
gözünde inşa edilmiş, gözelerio topluca bulundugu 
bölgeyi çirkin borularıyla istila etmiş bir içme suyu 
tesisinin ibadet edenleri çok fazla rahatsız etmiyor 
olması; daha da ötesi Munzur mücadelesi sırasında 
da pek gündem yapılınıyor olmasıdır. Çünkü bütün 
çirkinligi ve Munzur suyunu sömürmesi gerçegine 
karşın bu kapitalist tesis -henüz- ziyarete bir engel 
oluşturmamaktadır. Diger bir deyişle, öncelik ziya
retiere verilmiştir. 

'Kutsallarımıza dokunmayacaklarmış' rahaveti 

Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının yanı sıra 
evsel su kullanımını da ticarileştirme konusunda son 
derece kararlı olan egemenler için, sınırlan külti.irel 
ve dini inançlarla belirlenmiş bir mücadeleyi zapt u 
rapt altına almaktan daha kolay bir şey yoktur. Hal
kın sürecin bütünlüklü bilgisine sahip olmayışı, ege
menlerin işini daha da kolaylaştırır ve egemenlerin 
uzlaşma çabaları çogunlukla olumlu sonuçlar verir. 
Tıpkı yöre halkı arasında dolaşan 'devlet inanç mer
kezierimize dokunmayacakmış' söylentisinin halkın 
büyük çogunluguna rahat bir nefes aldırmış olması 
gibi. Festivalin son gününde Dersim'de düzenlenen 

TlROJ 67 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yürüyüşün önemli bir çogunluk tarafından balkon
lardan izlenmesi ve bu yılki yürüyüşlin yalnızca 4-5 
bin kişinin katılımıyla yapılmış olması da -diger 
faktörlerin yanı sıra- bu tarz söylentilere bel baglan
dıgını da düşündürmektedir. 

Bu 'rahatlama' halini açık seçik görünür kılan 
başka durumlar da vardı. Örne~in Munzur'u savu
nan onlarca slogana karşı, tüm Fırat'ı ve Dicle'yi 
talep eden, ya da yapılacak barajların başta Kuzey 
Irak olmak üzere tüm komşu halkiann suya erişi
mini engelleyecegini anlatan slogan ve döviz sayı
sının yok denecek kadar az olması da inanç odaklı 
toplumsal mücadelelerle ilişki içinde düşünülebilir. 
Diger yandan, yine gözlemledigim kadarıyla, halkın 
önemli bir çogunlugu, inanca endeksli toplumsal 
mücadelelerle ilgili uyarıları "inanç/ara saldm" 
biçiminde algılama egilimi göstermektedir. Yine de 
hiç kuşku yok ki Dersim'deki doga ve emek mücade
lesi, ne benim gözlemlerimle ne de mücadeleye dair 
uyarıları "inanç/ara saldm" olarak algılayanlarla 

sınırlı degildir. 
Yukanda sözünü ettigim uyan ile ilgili olarak, 

gerçekten de Munzur suyunu, inanç merkezlerine 
dokunmadan ticarileştirmenin de mümkün oldugu
nu belirtmeliyim. Ancak bu yapıldıgında, bir dogal 
kaynagın kapitalist rekabete açık hale getirilmesinin 
dogal bir sonucu olarak orta ve uzun vadede 'göze
ler' kendiliginden kuruyacak ve ziyaret edilecek bir 
kaynak da kalmayacakhr. Biraz daha açacak olur
sam, gözelere hiçbir yatırım yapılmaması ama Fırat 
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havzasının ve nehrin kalan bütün bölümlerinin 
HES'ler, barajlar, içme suyu tesisleri ile işgal edil
mesi halinde havza beslenemeyecek ve gözeler kuru
yacaktır. Su kaynaklannın ticarileştirilmesi kimi 
zaman içme suyu tesisleri, kimi zaman HES'ler, 
kimi zaman baraj lar, kimi zamansa eko-turizm, eko
tarım gibi farklı kılıkiara bürünerek çeşitli biçimler 
albnda olabilir. 

Mücadeleyi bütünla,tirebilmek ... 

Aym uyarı bana, yaklaşık 15-16 yıl önce Berga
ma'daki siyanürle altın üretilmesine karşı başlatılan 
mücadeleyle ilk tanışmaını anımsatıyor. Mücadele
nin öncüleri tarafından yükseltilen slogan ve savun
malarda da benzer kaygılar beni rahatsız etmişti. 

Ne diyordu Bergama mücadelesi: "Bizim bal/ı incir
lerimiz, ince lifli pamu!Jumuz, verimli topraklan-
ma var .. . Bergama'dan gidin de nereye giderseniz 
gidin" ... Şirketler Bergama'dan vazgeçmedi elbette, 
ama onlar savunulacak verimli toprakların bulun
madıgı bölgelerdeki altın çıkarma faaliyetleriyle 
birikimlerini hızlandırırken, böyle bir savunmanın 
ne denli tehlikeli oldugu da görünür hale geldi. 
Nasıl ki Türkiye'nin her yerinde devam eden altın 

madenciligi sonlandmlmadıkça Bergama'nın kur
tuluşu imkansız ise, Fırat, Dicle başta olmak üzere 
ülkenin tüm su kaynakları kurtulmadan Munzur'un 
kurtuluşu da imkansızdır. Daha da ötesi, doganın 
özgürleşmesi olmazsa olmaz bir şekilde emegin ve 
halkların özgürleşmesiyle mümkündür. Bu nedenle, 
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su kaynakları için verilen mücadelenin işçi sınıfının 
özgürleşme mücadelesiyle ortakl~ması bir temenni 
de~il, yakıcı bir ihtiyaç olarak ortada durmaktadır. 

Suyun metalaşması sürecinin sınır, ulus, geliş
mişlik ya da az gelişmişlik gibi kavramları tanıma
dı~ı ne kadar dogruysa; metalaşmanın co~rafyalan 
oldu~u da o kadar do~rudur. Bu baglamda, baraj 
inşaatları için Dersim'in, Diyarbakır'ın ya da tüm 
Dogu ve Güney Do~u Anadolu'nun seçilmiş olması 
bir tesadüf olmadıgı gibi, her bir baraj inşaatı devlet 
raporlannda birer ulusal güvenlik stratejisi aracı 

olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla suyun meta
laşması Dogu ve Güney Do~u'da barajlar kılı~ında ve 
bir ulusal güvenlik stratejisi olarak ortaya çıkarken, 
Karadeniz bölgesinde HES'ler kıh~ında, İç Anado
lu'da sulama kanallannın özelleştirilmesi biçiminde, 
Marmara bölgesi ve metropol kentlerde ise kontörlü 
su sayaçları kıbgında kendini göstermektedir. 

Kültürallst ve kendililiindenci yaklaşımlar .. . 

Bu farklı kılıklar, toplumun süreci dogru okuma
sını engelleyen, mücadeleleri baskılayan bir özellige 
sahiptir. Bu gerçekli~e karşın, kültüralist ve kendili
~indenci yaklaşırnlara göre, halk nasıl mücadele ede
ce~inin yolunu kendisi belirlemelidir. Sistem tara
fından da olumlanıp, desteklenen böyle bir duruş, 

"inanç/ara ve kültürlere saygı" olarak algılanırken, 
kapitalizmin yapısal mantı~ını açıklamaya çalışan, 
dini ve kültürel de~erlerin korunmasının yolunun 
da bütünlüklü bir savunmadan geçti~ini ya da Fırat 
ve Dicle özgürleşmedikçe Munzur'un ve inanç mer
kezlerinin korunamayaca~ını anlatanlar ise "inanç
Zara saldırmak''la suçlanır. Oysa burada yapılan şey 
bir saldın de~il tam da tersine köklü, ayakları yere 
basan, tehdidin gelecekte bürünece~i kılık ne olursa 

olsun yalpalamadan cevap üretebilecek bir savunma 
biçimidir. Kültüralist ve kendili~indenci yaklaşım

Iara gelince, bu tip tavır alışlar geniş bir toplumsal 
onay görebilir, yüksek bir destek alabilir, çok hoşa 
gidebilir ama orta ve uzun vadede ne inançların, ne 
kültürlerin ne de do~anın korunmasını saglayamaz. 

Topluma yalnızca "hoşa giden, onay gören" şeyleri 
söylemek meselesi, ister istemez 'aydın olmak' tartış
masını yapmayı da gerektiriyor. Böyle bir yazıyı 'aydın 

olmak' kavramına d~inmeden soniandırmak her şey
den önce emek ve do~a mücadelesinin neden birbirin
den aynlarnayacagını çok iyi bilen ve bütünlüklü çalış
malarıyla mücadeleye somut katkılar yapan aydınlara 
haksızlık olur. Bana göre ise aydın, "nabza göre şerbel 
vermeyi", yani hitap etti~i topluluk kendisinden ne 
duymayı bekliyorsa söylemini sadece bununla sınırla
mayı reddetmelidir. Bence aydın olmak, analizlerinin 
sonuçlarını dünyanın neresine giderse gitsin korku
suzca açıklayabilmeyi; hoşa gitmek, be~enilmek için 
de~il toplumsal mücadelenin yükselmesi için çalışma 
yapmayı; ve hoşa gitmeyecek bile olsa gerçekli~in 
kendisini aniatmayı gerektirir. 

Son olarak, bu yazıda eleştirdi~im şeyin asla tüm 
Dersim halkının tepkileri, inançları ya da kültürü 
olmadı~ınm anlaşıldıgını umuyorum. Asıl uyarım 
ise do~a mücadelesinin emek mücadelesi ile ortak
l~tınlması ve böylece sınıf mücadelesinin hem 
kapsamının hem de saflarının genişletilmesi geregi 
ortada dururken; doga mücadelesindeki parçalan
mışlı~ı kalıcılaştırma riski barındıran örgütlenme 
pratiklerine dairdir. Ve daha da önemlisi, sistemin 
zaman içersinde her birini bir digerine düşman hale 
getirecegi farklı su mücadelelerini ortaklaştırmanın 
yolu da sistemin yapısal mantı~ını anlamak ve bu 
mantıgı çökertecek ortak mücadele kültürünü yarat
maktan geçmektedir. O 
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BiR ÇOCUK NiYE TAŞ OLUR Ki? 
BÜLENT FALAKAOGLU 

Bilmem, çocuklu~unda hiç taş atmamış biri var 
mıdır bu ülkede? Kuşa, a~aca, daldaki meyveye ya da 
başka bir hedefe bir taş atmışlı~ımız vardır çocuklu
~umuzda. Denizin, gölün yüzeyinde taş sektirdigi
miz çok olmuştur. "Hadi var mısın, kim daha çok 
sektirecek?" iddialaşmasıyla bir oyuna, bir eglenceye 
dönüştürmüşüzdür taş atmayı. 

Peki, bütün çocuklar için e~lence midir, taş 

atmak? 
"Bu nasıl soru? Hayatın eşitsizlikleriyle dolu bu 

memleket/e taş atmakta mı eşitsiz?" diye tepki gös
teriyor olabilirsiniz şu an ... Ama taş atmakta da eşit 
degiliz maalesef! 

Üstelik ayru lacivert, aynı haki yeşili giyimiilere 
atsanız dahi, cezası bile eşit de~il. "Nasıl yani?" diye 
sorabilirsiniz. İşte örnek; futbol taraftarlarının polise 
taş, çakmak, su, bozuk para y~dırdı~ına çok tanık 
olmuşsunuzdur, ekranlarınızın karşısında. Sonuç? 
Futbol taraftarının cezası maçlardan bir süreli~ine 
men edilmek, Kürt çocuklarının polise attıgı taşın 
cezası ise günlerce gözaltı, onlarca yıl hapis ... Hadi 
söyleyin eşit mi? 

Meselemiz taş atmayı 'eşitlemek' degil tabi ki. .. 
Ama bir bölgenin, bir etnik kimli~in çocukları için 
taş atmak eglence de~ilse ve üstelik cezası bu denli 
~rsa, düşünmek gerekmez mi? Ortada bir sorun 
oldu~u çok açık de~il mi? "Ellerine ilç beş kuruş 
verip taş attırzyorlar işte ... Hepsi küçük birer terö
rist" deyip geçmek ya da onlara yönelik kusulan nef
ret dolu sözler neye yarar, neyi çözer ki? 
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Çocuktan öjjren gerçeği! 

Bir söz vardır, "Çocuktan al haberi" diye ... 
Hiç düştindük mü, politikanın diliyle, demokrasi
nin diliyle konuşarak anlayarnadıklarımızı çocugun 
dilinden anlayabilecegimizi? Çocuklardan dinleye
cegimiz hikayelerin, en karmaşık sosyolojik-siyasal 
tahlilleri bile yalınJaştırıp berraklaştırabilecejtini ... 

Size köyünün yakıldıgını ve sonrasında gitti~i 

kentte yaşadı~ı yoksullugu anlatsa mesela... "Gün 
boyu sokakta mendil sat. Su sat ... Eve geliyoruz 
hiçbir şey yok. Annem salça ekmekle besferdi beni. 
2 - 3 gün aç yattığım olmuştur. Has/alandımda 
babam 'su dökün geçer' diyordu'' dese ... "Sorun eko
nomik. Şefkat gösterip ekmek verirsek, iş verirsek 
sorun biter. Çocuğun yarası da sarılır" deyip geçe
bilir miyiz? E~er böyle yapacaksak bir de, çocukluk 
anılarını dinlemekte fayda var. Çocukluk anılarını 
anlatmasını isteseniz bir Kürt gencinden ve size şun
ları anlatsa: "Batı 'daki bir insana sorsan ne kalmış 
akimda; ne der; 'ailemle pikniğe gittik, şöyle yaptık 
böyle yaptık' der. Ama ben baktığım zaman yoksul
luk gördüm, acı gördüm, baskı gördüm. Gözümün 
önünde adam vurmadıklan mı kaldı, ne bileyim 
itilip ka/kılmadığımız mı?" 

Sonra bir başkası size sorsa, "Bir insanın vücu
dundan 12 tane kurşun çıkartılır mı? .. " Ve eklese, 
"Benim babamınkinden çıkmış. Babamın öldiirüldü
ğünü öğrendiğim gün benim için çocukluk bitti. " Bu 
anlatımdan sonra, sorun sadece ekonomik düzeltme
lerle hallolur diyebilir miyiz? Babasının niye öldügü-
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nü ö~renen genç, babasının istediklerini şimdi daha 
güçlü istemez mi? 

"Bir gün babam gitti. Onee/eri kızdım ama şimdi 
niye gittidini biliyorum': "Bizim aileden benim 
bildiğim giden 17-18 kişi var" diye anlatsa bir di~er 
çocuk. .. Söyleyin, "Ya bu çocuklar dağtarla akraba" 
demez misiniz? Bir durup düşünmez misiniz? Bu 
güne kadar tartışmaya hiç yanaşmasanız dahi, PKK 
gerçekli~ini bir an olsun başka türlü algılayamaz 
mısıruz? 

Politikanın diliyle, ya da sosyolojik bir tahlille, 
"Dağlar, 'Kürt sokağ1 'nm ruh halini kurşun/ara 
dönüştürdüğü vakit, 'Kürt sokağı'na da güç veriyor. 
Direnme gücünü besliyor" denildi~inde irkilenlere 
sesleniyorum: Çocukların anlattıkları, irkilmek yeri
ne hiç mi gerçe~i görme sarsıntısına yol açmaz? 

'Direni~i görsünler' diye ... 
"Nenemle gittik hastaneye. Nenem kendini ifade 

edemiyor. Doktor işaretle bir yerini açmasım istedi. 
Ama babaannem kültürü gereği açmadı. Doktor ona 
yard1mcı olmak yerine onu tedavi etmemeyi tercih 
etti. Ona hayvan gibi davrandı" sözlerini duydu~u
nuz bir çocuk için, anadili lanet bir şey mi olmalı 
yoksa dört elle sarılası bir dayanak mı? 

Kürt oldu~u için u~radı~ı onlarca ayrımı anlat
sa ... "Ne aynmt, bu memleket/e siz cumhurbaşkanı 
bile oluyorsunuz" deyip avutabilir misiniz bu çocuk
ları? .. 

"Hiç taş atmadım ama yaşamak zorunda oldu
ğum hayatı yaşatanlara atmak isterdim" ... 
"Hani ben de taş atmış olsaydım, 

tek amaetm şey olurdu; sizin yap
ltklannıza karş1 bizim de verebi
leceğimiz cevaplar var. O kadar 
kolay yenecek lokma değiliz" ... 
"Mesela baztlarma sorsan diyecek, 
'ben sinir olmuşum, polisi sevmiyo
rum. ' Benim ki o kolaylıkla değil. 
Ben taş atıyorum mesela, o taşı 

karşıdaki zarar görsün diye değil. 

Emin ol yüzüne değse, bir tarafına 
bir şey olsa, üzülürüm ben. İnsan
dır sonuçta. Ben o anda at1yorum; 
direnişin olduğunu görsünler, biz de 
buradayız yani, görsünler".. . Evet, 
aynmcılı~a karşı atıyorlar ama kolek
tif bir talepleri oldu~u kesin de~il mi? 
Bu noktada AKP'nin "bireysel haklar verdik, daha 
ne istiyorsunuz?" serzenişi çok yersiz olmuyor mu? 

"Televizyonda izlemiştim Filistin/i çocuklar 
İsrail'e taş atardı. Nedense, o zaman da şimdi de 
basın, devletin her katındakiler şunu derdi: 'Kahra-

man Filistin çocukları taş attı. ' Buradakiler attığı 
zaman, 'Fa/anca örgütiln kandırdıği çocuklar yine 
sahnede, ya da çocuklan öne attt'' diyen genç, taş 
atmanın yargısında eşitlik istiyor ... 

Ama bizim bu eşitlikten öte yapabileceklerimiz 
yok mu? Bir çocuk neden taş atar, onun ötesinde 
neden öfke olur, direniş olur da taşa dönüşür diye 
sormayacak mıyız? 

Çocuklar anlattıkça, sorun berraklaJıyor 
İstanbul Milletvekili Sırn Süreyya Önder'in bir 

televizyon programında, "Bu çocukların hepsi savaş 
koşullarmda doğmuş. Bunlar, bir gün bile başını 
yasltğa huzur içinde koymamış. Bu cadrafyada mil
yonlarca insan hicret ettirilmiş. Köyleri, davarları 
yakılmış. Varsı/sa orada, kentlerde yoksul kılınmış" 
sözleri karşısında, bir gazeteciyle girdi~i diyalogu bir 
kez daha hatırlayalım. 

Cazetecinin, "Elbette devletin aynmcılcğma ve şid
detine karşıyız. Ama daha 7-8 yaşmda bir çocuğun taş 
atması onun geleceğinin çalınmasi değil mi? sorusuna 
Sırn Süreyya'run cevabı tam da 'taş' gibidir: "Her gün 
tepesine bomba yağdırırsan, h1sımmt katledersen, 
akrabasını sürersen taş almaz mı? Siz olsanız atmaz 
mısınız? Ben olsam, ne bulursam atanm Bir biri
mizle çocuklar konusunda hümanizma yanştırmaya
ltm. Çocuklan koruyacak kadar hepimiz insanlıktan 
nasibimizi almlŞızdır herhalde. Ama aslolan bilimsel 
gerçeklerle yaklaşmak/ır. Bir çocuğu hangi psikoloji 

yerdeki taşa itiyor, buna bakmak laz1m. 
Buna kafa yormadan çocuklan eve 

sokamazstmZ. n 

Ülkede savaş tamtamları yeni
den yükselirken, çocukları eve 
sokmanın başka yollarının da ola
bilecegine hala kafa yermayacak 
mıyız? Onları bir dinlesek başka 
türlü düşünemez miyiz? Yukarıda 
aktardı~ım tüm anlatımları alıntı
ladı~ım "Ben bir taşım" adlı kita
bı okuyarak taş atan çocukları bir 
dinteyelim bakalım. Müge Tuzcuog
lu'nun Evrensel Basım Yayın tara
fından yayımlanan kitabı, 'taş atan 
çocuklar' gerçekli~ini yine o çocukla-
rın diliyle gözler önüne seriyor. 

Çocuklar anlattıkça, karmaşık sorun 
berraklaşıyor. Kitap, çocuklarla duygudaşlık kur
mayı ve soruna insani bakmayı olanaklı kılıyor. 

"Ofke var, ac1 var, gurur var ama umut yok" diyen 
çocu~a "Hayır umut var" diye cevap vermeyi de 
kolaylaştırıyor. E~er, hala yüre~imiz taş kesilme
miş, beynimiz taşlaşmamışsa ... O' 
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XAÇEPIRS 

welat~ ıne 

Dijbcra 
"giri" 

Jederk 

Rengek 
(bcrcpaşki) 

Fikr 

,..... 

Ji nuh ve 
jiyan 

Aınfır, 

alet. 

4 

di wcncye 

Amadekar: Rebiwar Piremerd 

E-mail: piremerd@yahoo.com 
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Noıayek 
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VEŞARi 

Penirek 

Azoıc 

Kovareke ' 
Celadet 
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'Waıe' 

en 'iade' 

Hejmarek 
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(berepaşki) 
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CIHAN ROJ 

MEŞA MORİYAN 
Rom an 

'Meşa Morlyan' tenefi, legerln Cı evlnen kure rewşenblrekl kurd vedibeje. Lehenge ku nalf, 
ji bo pirsan dereng maye, ji metropolan vegeriyaya se r erde bave xwe Q mamostetl dike. 
Evinda ra wl maye li metropoleke . Bave wl Cı bave evinda ra wl du kurd en siyasi ne Q bi çaven 
dijminatiye li hev diniheri n. Ew di hale k wisa de ye bi keviran re diaxive, hewlniya xwe bi meşa 

moriyan tlne. Gotegoten de r bare qedera Hesklfe de , germbGna şer, dltina peykerekl hewlen 
firot ina peyker Q tesadufen xwe didin der; qatile ku dixwaze wl bikuje, rojnamegera Fransl. 
meseleya deq O namOse, mese leya evini bi zi manekledebl di romane dew hatine resti n. 
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