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TEK DiLLi FELAKET, 'iKi DiLLi ' GERÇEK 
HAKKI ÖZDAL 

Kutlu olsun ! 

29 EKİM 2011 1 AGRJ- Depreminardından geçen 
7 günün sonrası İstanbul'a dönüş vakti .. . Van'dan 
uçak yok. A~rı üzerinden İstanbul'a uçuyoruz. Uça
~ın içinde Van'dan İstanbul'a giden hasta ve yaralılar, 
geri dönen kurtarma ekipleri ve gazeteciler, izne 
giden askerler, ö~renciler ve A~rılılar var. Ço~unluk 
Kürtçe konuşuyor. Uçak da iki dilli: Türkçe ve ingi
lizce... Hostesler acil durum önlemlerini iki dille 
anlatıyorlar. Ama özellikle pek çok kadının hiçbir şey 
anlamadıltı belli oluyor. İçinde tek bir İngilizin bile 
olmadı~ı uçaktaki İngilizce anons, bir müsamere 
tadında alelacele bitiyor. Davudi sesiyle kaptan pilot 
'uçuş bilgileri 'ni Türkçe ve İngilizce veriyor. Sonra 
uçaktakilerin bayramını kutluyor: ''Büyük Türk ulu
sunun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!" Bir tek el 
çırpması geliyor. Sonra o da vazgeçiyor alkışlamak
tan. Bir kısım ne söylendigini hiç anlamadı zaten. 
Kalanlar da "Cumhuriyet kimin?" muhasebesinden 
degilse bile, kendilerini İstanbul'a taşıyan dertlerinin 
sessizli~i içindeler. 'İki dilli' A~rı uça~ı İstanbul'a 
kanat açıyor ... 

2 TLROJ 

Amed Yan 'a ko ş uyo r ... 

23 EKiM 1 DİYARBAKIR - 13:40'taki deprem yak
laşık 20 dakika sonra Diyarbakır'ın tek gündemiydL 
Şaşılası bir seferberlik hali oluşuyor derhal. Sur ve 
Ba~lar belediyelerinin önü, kucaklarında yardım mal
zemeleri taşıyan insanların akınına ugruyor. Diyarba
kırlılar derhal organize oluyorlar ve yüzlerce araçlık 
bir filo daha gece yarısı bile olmadan yola koyuluyor. 
İlk otobüsle Van'a giderken ümitliyiz o yüzden. Bu kez 
depremin yaraları hızlı sarılacak galiba ... 

Yine de ' barış ' diyeb ilmek 

24 EKİM 1 VAN - ıssız sokaklarda hattaniyeterine 
sarınmış insanlar so~ukla ve korkuyla kasılmış ola
rak yürüyorlar. Van dışarıda geçirdi~i geceyi bitirmiş 
ama kentin üstünde 'karanlıgın hükmü' sürüyor. 
Belirsizlik ve endişe ... Van nasıl bir sabaha uyandı
gını soruyor uykusuz gözlerle ... 

Belediyenin, itfaiye binasındaki kriz koordinas
yon merkezinde Başkan ve bazı bölge milletvekilleri 
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endişeli yüzlerle oturuyor. Daha dün gece yüzlerce 
aracı sevk etmiş Diyarbakır'ın belediye başkanı da 
düşüneeli ve mutsuz görünüyor. Ne oluyor? Yar
dımlar Valilik koordinasyonunda da~ıtılacak. Bölge 
belediyelerinden gelenler de dahil tüm konvoylar 
valilikçe yönlendiriliyor ve henüz hiçbir yardım 
almayan halktan şikayet sesleri yükselmeye başlıyor. 
itfaiye avlusunda dertli bir kalabalık .. . 

Van sokaklarında yıkıntilara koşuşturan insan
lar, çadır arayanlar, battaniye isteyenler ... Özellikle 
gençler, gazetecilere "Bu bir barış fırsatı olsun" mea
linde sözler söylüyor. Afet gözlerini daha yeni açmış. 
Ama onunla karşı karşıyayken bile gençlerin aklı 
çatışmanın bitmesinde. Bir halk, barışı böylesine 
acil bir ihtiyaç olarak mı ister. Yıkınttiarın üzerinde 
moloz kazırken bile akılları 'büyük yıkım'da. 'Kar
deşlik' diyorlar, 'çatışmalar dursun' diyorlar. 

iki afet arasında ... 

25 EKİM 1 ERCiŞ- Erciş'te bir kıyamet manzara
sı var. Sokaklar kenarlarından yı~ılmış binaların taşı 
topra~ıyla belirsiz. İnsanlar belirsizlikleriyle kederli. 
Kaos ve karmaşa her yanda. İki gün geçti. Kayda 
de~er hiçbir organizasyon yok. Kaymakamlık binası 
önünde çadır ve battaniye için toplanan yı~ını asker 
ve polis engelliyor. Do~al afetin vurdugu insanlar 
bir başka afetin içinde de mutat olarak yaşadıklarını 
fark ediyorlar bir kez daha. Depremzedelerin yardım 
çı~Jıgı asayiş sorunu olarak algılanıyor neredeyse. 
Köy muhtarları akın etmişler: '1ki gün geçti, cena
zelerimiz yaralılarzmız var, soranrmız yok." 

Neyin pratiğidir bu? 

26 EKiM 1 VAN ve ERCİŞ - Enkaziardan canlar 
kurtuluyor. Soguk Vanlıların, Erciştilerin canını 

çıkarıyor. Depremden 48 saat sonra, 80 bin nüfuslu 
bir ilçede devlet organize olarnıyor. Hükümet yetki
lileri aksaklıklardan söz edenin 'örgüt propagandası ' 

yaptıgını ima ediyor. Sorunlar çı~ gibi, sorumluluk 
üstlenen yok. Yerel yöneticiler organize olarnıyor. 
Muhtarlar bile yardım süreçlerine dahil edilmiyor 
ve kimin neye ihtiyacı oldugunu en iyi bilebilecek 
unsurlar dışianmış oluyor. "Yerel yönetimlerin güç
lendirilmesi" vaatleri, "yerel yönetimin güçleştiril
mesi" pratigine dönüşmüş görünüyor. Mahallelerde 
kendi ihtiyaçlarını tespit etmek için ö~retmenler, 
'okumuş/ar' etrafmda bir araya gelmeye başlıyor 

insanlar. 

Kelepçe mi, çadır mıdır Devlet? 

27 EKİM 1 VAN ve ERCiŞ - Artık kar var. Pek 
çok depremzede için hala yardım yok. Devlet nedir? 

Jandarma mı? Battaniye mi? Yardım kolilerinden 
çıkan taşları, mini etekleri, Türk bayraklarını konu
şuyor Erciştil er... Avcılar'da inşaat işçisiyken 99 
depremine yakalanan Ercişli , sa~anak altında bekle
digi çadır sırasında yaşadıklarını anlatıyor: "Öyle bir 
anda insanın aklma 'Türk mü Kürt mü' gelebiliyor 
demek. Ben bunu antamam abimr 

Yaşam, çadır, battaniye ve ilaç peşinde. Ölüm, 
enkazların arasında kol geziyor. Erciş'te, yaşayanlar 

da giderek bir 'enkaz altı' çaresizligine saplanı

yor. Van'da itfaiye bahçesinde aynı 'bekleyiş'. Devlet 
nedir? Kelepçe mi? Çadır mı? 

Bazı Türk televizyonculann internet sapıkların

dan devşirdigi deprem yorumlarını konuşuyor insan
lar. İlk günün "Haydi, bu felaket kardeşlik vesilesi 
olsun" ümidi hayatta, ama gözlerinin ışı~ı solmuş. 

Devlet, ders mi verir hayat mı? 

28 EKiM 1 VAN ve ERCiŞ - Enkaziardan canlar 
kurtuluyor ... Kar yok ... Pek çok depremzede için 
hala yardım yok .. . Türkçe bilmeyen köylüler var ilçe 
merkezinde. Belki artık inanmamışlar muhtarla
rına: Nasıl olmaz bu kadar zamandır çadır? Kendi 
gözleriyle görüyorlar karmaşayı. Devlet nedir? Türk
çe yapılan 'Hayat Bilgisi' dersi mi? En ücradaki insa
nına, hangi dilde olursan olsun 'hayat' götürmek mi? 

Çıkış yolu? 

29 EKİM 2011 1 AGRI - Vanlı depremzedeler, 
A~rılılar ve ötekiler İstanbul uça~ının içinde ... Ateşte 
kurumuş ıslak giysi kokusu, çamurlu ayakkabılar, 
uykusuz gözler. Hostesler acil durum önlemlerini iki 
dille anlatıyorlar. İngilizce konuşan hostes önündeki 
koltukta oturan yaralı depremzedeye bakmamaya 
gayret ederek 'ieft side: 'right side' diye acil çıkış yolla
rını gösteriyor. Kafasındaki pamu~u yarasına bastıran 
depremzede düşünceli. Belki bir 'çıkış' yolu arıyordur. 
Bugün 29 Ekim, Cumhuriyet Bayrarru'dırl..~ 
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MECAZ VE GERÇEKLiK OLARAK 

'D E P R E M 1 ' • 

SEZAİ SARIOGLU 

Metafor, imge, simge, sembol, benzetme, e~reti
leme gibi sözcükler sanki hayatımızı zorlaştırmak, 
aklımızı karıştırmak için icat edilmiştir. Hele de 
şımarık bir gönderme, bir ima ile karşılaştı~ımızda, 
"Meta/or efendim, metafor!" diye bilgiçlik taslandı
~ında bu duygu iyice pekişir. Bazen panikler hatta 
öfkelenir, olay mahallinden uzaklaşır, sözcükle ara
mıza mesafe bile koyarız. Oysa, "dil"in kötülüklerden 
biri oldu~u savı bir yana, sözcükler hayatımızı kolay
laştırmak içindir. Yeter ki o sözcükle sıcak temas 
sa~layalım, devrimin yanısıra onunla da arkadaşlık 
yapalım, kucaklaşıp içini hissedelim, birbirimize 
kayıtlanalım ve sözcügün temsil ettigi anlamı ele 
geçirelim. Gözümüzü korkutan metalorun (imge, 
mecaz), Antik Yunancada "taşıma" anlamına geldi
~ini, günümüz Yunancasında taşıtlara "metapho
rikos" dendigini bilince korkunun keyfe dönüşmesi 
mümkün. Bir yerden başka bir yere götüren, farklı 
anlam kapılarından geçiren araçlardır imgeler; içine 
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alan, indirip, bindiren, bekleten, sözcükleri yerleşik 
düzenlerinden koparan, yoldan çıkarıp başka bir yola 
sokan, düz anlamdan düş anlama taşıyan araçlar. 
Bu nedenle hakikatin metafortarla da anlatılması 
devrime hariç sayılmasın, gözümüzü korkutma
sın. Sömürü, savaş, ezme-ezilme gibi kötülüklerin 
karadüzen devlet zoruyla hayatlammza girdigi şu 
günlerde sözü dolandırdıl1ımız sanılmasın. Dogu 
bilgelerinden Şebüsteri, "Hakikatin halleri mecazi 
olamaz!" demişse de mecaz ile hakikati iç içe kulla
narak güncel-tarihsel süreçler algılanabilir. 

Deprem'in Cumhuriyet hali! 

''O halde antropolojik bir ruhla, ulus hakkında 
şu tanımt öneriyorum: Ulus hayal edilmiş siyasal 
bir topluluktur. Kendisine aynı zamanda hem ege
menlik hem de smırltllk içkin olacak şekilde hayal 
edilmiş bir cemaattir. Hayal edilmiştir, çünkü en 
küçük ulusun üyeleri bile diğer üyeleri lantmaya-
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cak, onlarla tamşmayacak, çoğu hakkında hiçbir 
şey işitmeyecektir ama yine de herbirinin zihnin
de toplumlarm m hayali yaşamaya devam eder ... '' 
(Benedict Anderson) 

Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in kendine özgü 
çarpık modernleşme süreci "deprem" metaforuyla 
okunabilir. Ulus devlet öncesinde ve sonrasında 

halkların isyanları bir yana, sistemin kendi içinde 
öncü-artçı depremler yaşadı~ı bilinir. Tanzimat, r. 
ve II. Meşrutiyet süreçlerinin üzerinde biçimlenen 
Cumhuriyet, Nietzche'nin " ... akim ilk esneyişi, pozi
tivizmin horoz ötüşü ... ", kendi mantıgı içinde "siyasi 
deprem"dir. Ne var ki, her tarihsel kırılma, kavram
sal ve pratik oluşum, son tahlilde varlıgını sonlandı
racak sarsıntıları da üretir. Kemalist pozitivizmin ve 
laisizmin aşagıdan gelen yeni varoluşlarla, özellikle 
de Kürtlerin dillendirdikleri taleplerle ve pratiklerle 
sarsıldı~ı, sistemi ve kavramlarını çatlattı~ı gerçek. 

Teknolojik gelişmenin ortaya çıkardıgı karmaşık 
sanal-gerçek, yerel-evrensel düzlemde yaşanan "ben" 
ve "biz" cinneti bir yana, her ulus devlet tasavvuru, 
mecburi ve meccani bir "biz" içerir ve bunu zor ve 
hegemonya yoluyla inşa eder. Hayali cemaatin hayali 
üyelerine, okullarla camiierin işbirligiyle ezberletilen 
"sınıfsız, imtiyazsız" bir toplumun (biz) yaşlanması 
ve ölmesi ne mümkün ne de gereklidiri Tek etnisite, 
tek dil, tek inanç, üzerine kurulu üstün ve mutlak 
"biz" böyle güzellenince ulus devlet olmanın yolu, 
kendi dışındaki "biz"leri, kendi dili dışındaki dilleri 
yok saymak, özetle di~er "biz"leri hayattan ve dilden 
kovmaktır. Ama bir yere kadar ... Öyle bir zaman gelir 
ki, dayatılmış bu hayali "biz", merkezden kenarlara, 
kenarlardan merkeze dogru eskimeye başlar. Kut
sal-kurucu "biz"in kavramiarım ve kendini alkışlar
la, mecazlarla, şiirlerle yaşatmak mümkün olmaz. 
Alfabeden kovulan bir dil çıkagelir, "kul hakkını" 
savundugunu iddia eden, hayali cemaati koruma 
ve kollamayı devralan post-İslam iktidarın kapısını 
tıklayarak dil hakkını ister. Siyaseten "canlı", tari
hen "ölü hakikatleri" yaşatmak için kullanılan zor, 
uzun erirnde çare olmaz. Yerin altına gömüldügü 
farzedilen halklar, diller, inançlar dirilip "eski biz"e 
itiraz ederek, "yeni biz" önerirler. Kendini "tekçi" 
olarak kuran, zamanla tek'leyen rejimin yeraltına 
gömdügü şeylerin zuhurunu düzen kabul etmez. 
Olup bitmeyeni anlamak, ölen, can çekişen resmi 
cevaplardan şüphelenmek yerine "hain'' ve "inti
kam" sözcüklerini pariatmak hamasetin temelini 
oluşturur. Kötülük toplumunun, cenaze namazını 
kılıp, "nasıl bilirsiniz meftayt" deyip tarihe ugurla
mak yerine savaş borularını öttürür. "Savaşın ilk 
önce hakikati öldürdüğü" gerçeginin anlaşılamama
sı bir başka trajedidir. Hayali cemaat hayal gördükçe, 

cemaat üyeleri de aynı rüyaları görüp ferahlar. Ama 
bir yere kadar ... Rüya biter, devletli tabirciler, resmi 
tarihçiler, milliyetçi tarifçiler de biter. Bu, Ludwig 
Wiltgenstein'ın "Bir imge bizi tutsak almıştı. Ve 
dışına çtkamtyorduk, çünkü dilimizde yatıyordu ve 
dil onu actmasızca tekrar eder gibi görünüyordu" 
dedigi haldir. Devlet, ulus, Türklük imgeleri mürit
leri teslim alır. Ama bir yere kadar ... 

Afrikalılar, vurulan bir hayvanın can havliyle bir 
süre daha koşmasını "daha öldüğünü anlamadı" diye 
anlatırlarmış. Devletler, uluslar, kavramlar için de 
geçerlidir bu. Ölen kavramların, ölen resmi tarihin, 
ölmezlikten gelmesi usuldendir. Ama bir yere kadar ... 

Üç deprem üç şiir 

"Kara Haber: Erzincan'da bir kuş var/ Kanadm
da gümüş yok/ Gitti yarim gelmedil gayn bunda bir 
iş yok./ Oy dağlar, dağlar, dağlar. . ./ Aldı ellerine kanlı 
baştml karın ortasında Erzincan ağlar. . ./ O ağlama
sm da kimler ağlasın/ (. .. )" (Nazım Hikmet, 1940) 

Nazım'ın 1939'da otuz binden fazla kişinin 

öldügü Erzincan depreminden sonra yazdı~ı şiirin 
altına düştügü "Kesemde verecek şeyim yok. Yüre
ğimden verdim" dipnotu, bu depremi de açıklar. 

İnsan olmanın vicdanı yardırnlara itiraz, bizden ırak 
olsun. Ne var ki; Van depreminin ortaya çıkardıgı 
ırkçı hezeyanlar, oryantalist yazıklanmalar, durumu 
ve delilleri karartmaya yönelik naylon yardımlar, 

bu vesileyle Kürt meselesinin çözümünü, Salt'nın 
Doğu'ya yardımı, iktisadi gelişme olarak dillendiren 
imalar, şairin Türeğimden verdim" cümlesi, yeral
tından gelen kötülük olan depremin mecazi olarak 
yerüstündeki kötülükleri açıga çıkarmasını da imler. 
Doganın bilinçaltı ve öfkesi olan deprem, insanın 
bilincindeki ve bilinçaltındaki tarihsel ve güncel 
kötülükleri suçüstü yapar. 

Bizdeki "deprem imgesi"nin Erzincan depre
miyle oluştugu söylenebilir. Türkçe şiirde "deprem 
imgesi"ne derinlik katan, ailesi Pülümürlü, kendi
si Erzincan'da doi;!an Cemal Süreya'nın hayatı da 
"deprem imgesi"ne dahildir. Aile, 1939'daki otuz 
bini aşkın insanın öldüi;!ü Erzincan depreminden 
iki yıl önce 1937'de Bilecik'e sürgün edilir. Dersim 
isyanının en yoi;!un dönemidir, dilin ve bedenin zorla 
iskanı olan sürgün, travmadır ve mecazen "dep
remdir". Süreya'nın şiirinin özü sürgün, dil, aşk, ev 
travmasıyla baş etmektir. Sürgün ile, ailenin varlıi;!ı 
ve dili devlet altında kalmıştır. Bu trajik travmanın 
başlangıcını şairden okuyalım: "Ben bir yük vago
nunda açtım gözlerimi. Bizi bir kamyona doldurdu
lar. Tüfekli iki erin nezareünde. Sonra iki erle yük 
vagonuna doldurdular. Günlerce yolculuktan sonra 
bir köye attılar. Tarih öncesi köpekler havlıyordu. 
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Akltmdan hiç çıkmaz o yolculuk, o havlamalar, 
polisler. Duyarlığım biraz da o çocukluk izlenimle
riyle besleniyor belki. Annem sürgünde öldü, babam 
sürgünde öldü." 

Dilinden sürgün Cemal Süreya'nın "Güz 
Biti~i" şiirlerinden "Afyon Garındaki" şiirine 

"metaphorikos"umuzu yanaştırıp park edelim: 
"Afyon garmdaki küçük kızı ammsa, ham:! 

Trene binerken pabuçlarmı çıkarmıştı;/ Var/o depre
mini düşün, yardım olarak Baft'dan/ Gönderilmiş bir 
kutu süttozunu ve sütyeni./1 Adam süttozuyla evinin 
duvarlarını badana etmişti,/ Karısıysa sak/amışlı ne 
olduğunu bilmediği sütyeni,/ Kulaklık olarak kul
lanmayt düşünüyordu onu kışm;l Tannm gerçekten 
çocukluk günlerinizde mi? . .// Eşiklere oturmuş bir 
dolu insan/ Keşke yalnız bunun için sevseydim seni." 

Batı'dan gönderilmiş süttozu ve sütyen üzerin
den Varto depremini eleştirrnek bir yadırgatma efekti 
midir? Bildigim, bu dizeleri Cemal'in yazmasırun 
rastlantı olmadıgı. 

12 Agustos 1999'da kaybettigirniz 17 Agustos 
depreminden önce topraga verdigirniz Can Yücel'in 
"Asimilasyon" şiiri de deprem üzerinedir: 

"Once deprem, sonra soğuk/ Lice halkı titre
di ve kendine geldili Ne mutlu tir tir titreyener 
Şairin politik ve kriminal bir deprem olan Susur
luk Olayı'ndan sonra, 1997'deki "Sürekli Aydınlık 
İçin Bir Dakika Karanlık" kampanyası dönemin
de yazdıgı "Tekerlenmemek İçin Bir Tekerleme" 
şiiri de, sistemin "kıyameti" karşısında "kıyama" 
duran Kürtleri konu eder: "Komşu, komşu, huu?l 
- Huuu!/ lşığı kapadın mt?l - Kapadım.l ( . .) 1 
Demokrasi diye hayktrdm mı?/ - Haykırdım./ Ne 
getirecek diye?/ - Ozgürlük./ Kime kime?/ - Hepi
mize.l Daha kime?/- Güneydoğu'ya./ Ne getirecek 
ki?/ - Barış, barış./ Güneydoğu nerde?/ - Dağa 

çıktı./ Dağ nerde?/,- Cumhuriyetin içinde./ Yangm 
söndü mü ki?/- Sönecek.l (. . .) 1- Huuu!l Seni çok, 
çok seviyorum. 
Yunus'un "mırım"ı. .. 
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"Yunus ki sütdişleriyle Türkçenin/ Ne güzel 
biçmişti gök ekinini,/ Düşman müşman girmeden 
araya/ Dolanıp bütün yukarı il/eri/ Toz duman için
de yollar boyuncal Camndan sızdırmıştı şiiri/ ( . .)/" 
(Cemal Süreya) 

Depremin iyiligi ve kötülügü açıga çıkarma
sının en tipik örne~i depremin simgesi Yunus 
örneginde yaşandı. Yunus enkaz altından çıkartı
lırken CNN Türk muhabirinin, "Yunus o anlarda 
şoktaydı birkaç kelime söyledi ama anlaşılamadı" 
sözleri, niyet bir yana nesnel olarak analize muh
taç. Yunus, Kürtçe "Mınm, mınm, mırım" (Ölü
yorum, ölüyorum, ölüyorum!) diyordu ve "anla
şılmıyordul" Bu öncelikle, bilinçaltında Türkçe 
dışında başka dilin varlıgının olmadıgının delili. 
Bu örnekte ilk sorun, her Yunus'un Türk oldugu 
ve Türkçe bildigi varsayımı. Yunus muhtemelen 
akranı Türk çocuklardan farklı olarak Türkçe de 
biliyordu. Yunus ya Kürtçe bilmeseydi? Yunus 
örnegi, Kürtçe bilmeyen bir Yunus olan Cemal 
SOreya'nın kendi dilinde aglayamamasını getiriyor 
akla: "Sen ki gözlerin/e görmüş/ün 57'del Babanın 
parçalanmış beyninil Kağıt bir paketle koydular 
mezara/ İstesen belki elleyebilirdin del Ama ağla
mak haramdı sanal O günler istesen de istemesen 
del Boğazmda buruldu kaldı Türkçel Mevsimlerin 
tü/üne sarılı haldel Yıllarca dinlendirdin acmıl 
Utandm ondan korklun bir bakıma/ Sakladın gele
ninden gideninden ... " 

Deprem hassasiyeti nedeniyle, "insan" pay
dasında eşittenrnek anlaşılır bir şey. Ne var ki, 
duayenimiz Marx'ın "İnsana dair hiçbir şey 
bana yabancı değildir," cümlesinde rahle-i tedris 
eden sosyalistler, gerçegi ve delilleri karartıyor
sa "insan" kavramına karşı çıkarlar. Başından 

itibaren "insan" sözetigünün magazinleştirildi

gi, "Kürtler", "Kürtçe" demernenin aracı olarak 
kirletildi~i ortamda, sözetik üzerinden bir halkı, 
halkları, dili ve dilleri enkaz altında bırakanlara 
Karaco~lan'ın "Kim var imiş biz burada yoğ iken" 
mısrasını hatırlatmak gerekiyor. Başkasının arsa
sına zorla ev, Kürdün agzına Türkçe "dilkondu" 
yapılmasına ses çıkarmamak, Karacao~lan'ın "Tas 
tas içtim oğuları sağ iken" mısrasını kader, keder 
bellemektir. 

Yunus ile kurulan ilişki akla Filistinli şair Mah
mud Derviş'in "Bütün şairler Filistinlidir" cümlesini 
getiriyor. Cemal Süreya'nın ekledigi ''Bütün şair
ler Hiroşima!tdır" cümlesiyle birlikte okundugunda, 
"Hepimiz Hrantız ... Hepimiz Ermeniyiz" sloganı
nı hatırladı~ımızda Van'da nasıl bir dil kurulması 
gerekligi de ortaya çıkar. Bu, "Hepimiz Vanlıyız ... 
Hepimiz Kürdüz ... Hepimiz Kürtçeyiz" diyebilmenin 
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eti~i. esteti~idir. Bu topraklarda şairlik, "Her şair 
Kürtçedir" cümlesindeki mecazı anlamaktır. 

Kağıt toplayıcıları ve Çarşı Grubu 

"Tarlabaşı sokakları, Pera'nın pek çok sokağı 
gibi tarihle yıkanmıştır. (. .. ) Tarlabaşı sokaklarının 
insanlarının gözüne uyku girmez. (. .. ) Hem sokak
lario insanların ayrıları gayrıları da yoktur. (. .. ) 
Sokaklar insanları, insanlar sokaklan düşünmeden 
edemez: Birlikte yaşarlar, birlikte yatıp ka/karlar." 
(İlhan Berk) 

Evlerinin çatısı gökyüzü olan degişik halkla
rın çocuklarından oluşan Tarlabaşı ka~ıt topla
yıcı larının , Geri Dönüşüm İşçileri Dernegi öncü
lügünde, gönderdikleri yardımın altını çizmek 
gerekiyor. Bir Gayya Kuyusu'dur Tarlabaşı, sokak 
çocukları , kagıt toplayıcıları kuyunun en dibin
deki mikro toplumu temsil ederler. Bir labirent 
olan Tarlabaşı'nda caddelerin sokakların elinden 
tuttugu söylenirse de onlar birlerinin ellerinden 
tutarlar. Düzene sıgmayan bu çocukların yar
dımları anlamlıdır. Öte yandan "Çarşı kendine 
karşı" dahil ürettikleri her sloganın arkasında 

bir felsefe olan Çarşı Grubu'nun Beşiktaş-Fener
bahçe maçından sonra kaşkollarını ve berelerini 
depremzedelerle dayanışma için sahaya bıraktı~ı 
yaratıcı eylem "ikinci el eşya" yardımın ötesin
dedir. Maçta "Van'ımız Can'ımız çok büyüktür 
acrmız" pankartı açarak ve "30.000 Beşiktaş/ı, 

30.000 atkı ... (. .. ) Once maç boyunca atktlarımız 
ellerimizde kartallarımızt destekleyeceğiz. Sonra, 
enkaz altındakilere dualarrmızla, enkazın üze
rinde kalan/ara, Van'a yollayacağız atkılarımızı. 
İlmek ilmek emek var. Sevgi hep sıcak tutar. Siya
hımzzda keder, beyazda umutlar var" şeklindeki 
bildiriyle ezberler bozmak önemli "tavır"dır. 

Ve ırkçılar, bizim ırkçılarımız! 

Bize bir kez daha halkların kardeşligini hatır

latan, geregine davet eden Van depremi ile birlikte, 
siyaseten ırkçılıgın alameti farikası baz1 cümleleri 
okuyalım: "Teröre destek verirlerse böyle olur", 
"Ağlama sırası onlarda", "Türk'ün nasıl bir mil
let olduğunu gösterelim, Van'a yardım edelim", 
"Hükümetin yapamadığını Allah yapıyor", "Hakkôri 
ve Şırnak toprağın altma gömülmüştür umarım", 
'1nşallah daha büyük şiddetle olur, taş üstünde taş 
kalmaz': "Beter olsun, yerle bir olsun, Allah'ın gaza
bı': "Beş kuruş yardım yaparsam ellerim km/sm", 
"Allah işte böyle vurur, Rabbim sana şükürler olsun': 
"0/meyi zaten hak ediyorlar", "Allah Diyarbakır'ı da 
nasip eder inşallah ... " 

Van'a çuvallarla "taş" ve "bayrak" gönderilmesi 
de bu ırkçı hezeyana dahil. "Taş" gerçe~i ve mecazı 
Filistinli çocuklarla hayatianınıza girmiş, devri
me dahil etmiştik. Devrimin kötülüklerin camını 
ve canını kırmak oldugunu bildigimize ve Kürt 
çocuklar bu gelenegi devraldıgına göre, cevap olarak 
"her taş yerinde devrim" demek yeterli. Bir yanda 
dillerinin tersiyle taşın yaşını büyüten çocuklar, öte 
yanda tarihsel garazlannı turfanda gaza yükleyen 
iktidarlar. Ayıkla devrimin taşını, diyenlere inat, 
"devrimden bir taş daha/ taştan bir devrim daha 
aldım ... ~ dizelerine ek olarak, taşları iki kere sulayın 
ki Devlet yerine Barış açsın, cümlesiyle yazılamaya 
çıkmak, taş aleyhtariarına cevap olabilir ... 

Devrimle ve halklarla arkadaşlık edenler 
Bizim mahallenin çocukları, seçimlerde kazan

dıkları başarıyla sistemi şaşırttı hatta öfkelendirdi. 
Halkların Demokratik Kongresi ise, eski kendi
mizden yeni kendimize taşınmanın müjdesi olarak 
yaşandı. DTP Mersin Milletvekili Ertugrul Kürk
çü'nün Halkların Demokratik Kongresi'ndeki reto
rik ve içerik olarak tarihi konuşmasındaki "Tekçi 
hakimiyet rejiminin toprağın altına ittiği her şey 
yerı'nden çıkıyor" cümlesi aşagıdan gelen sarsıntının 
"siyasi deprem" haline dönmesinin ihtimal ihtilali 
olarak okunabilir. 

Yani vakitlerden sarsılma ve sarsına vakti ... ~ 
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ACAYiP CÜMLELER .. . GARiP DURUMLAR ... 
BARIŞ AVŞAR 

Çok acayip cümleler uçuşuyor, bir garip durum
lar gözlenebiliyor ... 

Bunlara teslim olmamak lazım! 
TRT radyosunda (Ankara radyosu olacak. Stkı

şık toplu taşıma içinde cep telefonundan güç bela 
din/iyoruz, frekansı not almak için ktpırdanmak bir 
otobüs insanı kelebek etkisiyle huzursuz edebilir! 
Hangimiz radyo dinlerken ve aynı anda sıkışık bir 
otobüs/e giderken kulak/tktan zor duyduğumuz 
radyonun frekansını not almak için kaleme kağıda 
uzanmaya çalışmz ki? Bak işte bunu yaparken için-

Taksim Metrosu'nun çıktımda Aydınlık gautesı satan 50 y~larmda bır adam var. 
lsnıet Ozel'e benuyen b~ka bır SO yaılarıııdakı adam o adamı askerleri öldürmekle 
ıtham etti Ekim 20ll 'de. 

de bulunulacak vaziyet gerçekten garip bir durum 
olurdu!) 18 Ekim 2011 günü Bitlis Güroymak'ta 5 
polis ve 5 sivilin ölümüne neden olan bombaJı sal
dırının konuşuldugu haber programında, sunucu 
beyefendi telefondaki konugu "strateji uzman ı"na 
şöyle bir soru soruyor: 

·~a bu saldmlarla birlikte terör örgütünün 
oradaki halk arasmda desteği azalıyor değil mi?" 

Nasıl? "Terör örgütüne bölgede halkın desteği 
azalıyor" mu? İşte bu acayip bir cümle! 

8 TİROJ 

Hangi baş ı dönmüş, kendinden geçmiş, halk 
oldu~unu unutmuş halk, bir "terör örgütünü" 
destekliyordu ki? Terör örgütleri, kan ve dehşet 
saçarak insanları öldüren ve halkın bırak destek
lerneyi "dogal olarak" korkması ve uzak durması 
gereken "teşekküller" degil midir? Böyle degil mi 
bunun üç aşa~ı beş yukarı tarifi? "Bölge halkı" 
ş i mdiye kadar gerçekten bir terör örgütünü des
tekledi ve şimdi bir "nurlu" dokunuşla kör uyku
dan uyanıp TRT sunucusunu mutlu etmeye karar 
mı verdi yani? 

Bura.ıı TRT Ankara Radyosu sayın 5eyircikr. E ver bır radyodarı '5eyırcilere' sesll!llnıl!llın 
garip/ikittm farkındayız. Ama bız zatl!ll sıze garip durumlıırı acayip cümltlerk arı/atmak 
ifın yayın yapıyoruı! 

Yok! "Stratej i uzmanı" bu kadar iyimser degil. 
O, "böylesi dönüşümlerin hızla mümkün olma
yabileceğini" düşünüyor, "süreci izlemek gerek
tiğini" söylüyor. Stratejinin abc'si bu zaten: Su 
uyur düşman uyumazi Uzman buna uygun cüm
leler kuruyor. Hemen de öyle sevindirik olmamak 
lazım: Halkın terör örgütüne destegi halen devam 
ediyor da olabilir yani? 5 polis ve 5 vatandaşın 
ölümü bölgede terörü destekleyen halkın bu des
teginin azalmasına yetmeyecek o zaman? Sayın 
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uzman böyle bir şey söy l emiş oluyor! İşte bu da 
garip bir durum! 

Aydınlık gazetesi satıyor adam İstanbul Metro
su'nun Taksim istasyonu çıkı şında. Her sabah ı srarla 

anlatıyor Silivri 'deki "tutsaklar"ın vaziyetini ... Do~u 
Perinçek'in hangi mevzuda neler dedi~ini... "Terör 
örgütü ile işbirliği yapan hükümet'in ne cevizler 
kırmakta ve dahi memleketin başına ne çoraplar 
örmekle oldugunu ... inatçı, kararlı, tutkulu satıyor 
Aydınlık'ı. Normalde merdivenlerin en üst nokta
sında şöyle 10 metre çapında duyulabilecek bir sesle 
"küçük bagırarak", yok e~er yagmur varsa da üstü 
kapalı en alt basamaga inip yanından geçenlerin 
duyabilecegi bir sesle "fısıltılı bagırıyor". Kapalı 

mekanda rahatsız edici olmak istemiyor. Böyle gün
lerde yanından hızlı geçerseniz ve aranızdan da baş
kaları geçiyorsa, " ... ğu Perinç ... ", " ... kümet zamları 
güncel ... ", "rtadoğu 'da şer üçge ... " dedigini duyu
yorsunuz fısıldayarak. Orada duruş amacı Aydınlık 
satmak. Satıyor da, satmıyor değil. .. 

19 Ekim 20ll 'de Hakkari Çukurca'da 24 aske
rin ölümüne neden olan saldırıdan sonraki sabah 
yine Aydınlık satıyor. En üstte, açık havada, yağ
mur yok ama sesini de duyamıyorum. Arkasında 
bir adam var, onunla konuşuyor, satı şa konsantre 
degil. Adam, Aydınlık satana, "Orospu çocuğu " 

diyor. Bu, bizim sokaklar için acayip bir cümle 
sayılmayabilir . Aydınlık satan, "Git be. Git bura
dan" gibi şeyler söylüyor. Küfür yiyor, sogukkanlı 

durmaya çalışıyor. Küfreden adam İsmet Özel 'e 
acayip benziyor. İsmet Özel 'e "şair" demek içimden 
gelmiyor. Adam yine de İsmet Özel'e çok benziyor. 
Ama o de~il, daha kısa boylu bir kere. Sonra Aydın
lık satana, ''Daha dün öldürdünüz 24 tane çocu
ğu" diyor. Aydınlık satan, "Kim öldürdü?!" diyor, 
üstüne alınmıyor, çok bozuluyor. Kim öldürdü o 
24 çocu~u? Halk, sokakta birbirine küfrederek bu 
soruya yanıt mı arıyor? Yok aramıyor, herkes yanı 

tı biliyor. Ama herkes farklı biliyor: Aydınlık satan 
adam zaten orda her gün, "hükümetle işbirliği 

yapan terör örgütü"nü anlatarak halkı uyarıyor. E, 
bedavaya çok satan Zaman başta olmak üzere bası
nın -artık galiba çoğunluğu- halka, "Ergenekon 
Terör Örgütü (ETÖ diye kısaltına da yap ıyorlardı 
galiba) ve o diğer terör örgütünün nastl iş birlikleri 
yaptıklarına dair çok kuvvetli emareler olduğunu" 
anlatıyor ya ... 

İsmet Özel'e benzeyen adam, bedavaya Zaman 
okuyor mu bilinmiyor ama belli ki orada yazı

lanlara benzer bir şeyler biliyor. Aydınlık satıcı
sına asker öldürdügü için küfrediyor. İki tane 50 
yaş civarında adam, "medeniyetler başkenti"nin 
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H~yiıı Ç<ılik, "Vnr bnk. ger~kıen vnr. Bttı gördum yav!" derl.en ... 

meydanında küfürlerle, birbirlerine dokunmadan 
epeyce dövüşüyor. Gırtlak gırtlaga gelmiyorlar. 
Seri gariplikler oraya varmıyor. Şimdilik? 

- Alo buyrun RTÜK. 
- Ben bu Müge Anlı denilen kadını şikayet edece-

gim, Vanlıyım. 
- Nedir şikayetiniz? 
-Kendisinin ATV'de yaptığı konuşmalar bizi yara-

lıyor. Zaten yaralıyız da, Müge Anlı tuz basıyor. 
- Müge Antı'nın sözlerinin halkı kin ve nefrete 

sevk ettiğini, millet olarak birlik ve bütünlügümüze 
zarar verdigini belirtiyorsunuz. Onaylıyor musu
nuz? 

- E, evet? 
- Şikayetiniz yetkili mercii ere iletilecektir. 
- Peki, teşekkür ederim. 
Bu konuşmayı yapan Yaniının o anda yanınday

dım. Yüzü güldü, "O kadar çok arayan oldu demek 
ki, RTÜK otomatiğe bağlamış. 'Bunları bunları 
onaylıyor musunuz?' diyor hemen alıyor kaydını" 
dedi. Merak ettim, ben de aradım şikayet ettim 
Müge Antı'yı RTÜK'e. Kaydıını aynen onayiatıp aldı 
RTÜK. 

Aklıma sonra takıldı, Müge Antı'yı desteklemek 
için RTÜK'ü arayan var mı? Varsa RTÜK'cü hanım, 
"Müge Anlı'nın sözlerinin halkı birlik ve beraberl(ije 
sevkettiğini, millet arasında serpilmeye çalışılan 
bölücülük tohumlarını yok ettiğini belirtiyorsu-

10 TiHOJ 

nuz. Onaylıyor musunuz?" diyor mu acaba? Garip 
durumlar ve acayip cümleler sonsuza dogru böylece 
uzayıp gidebiliyor mu bu ülkede? 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 
"Türkiye'de de dünyanın her tarafmda da küçük 
bir ırkçı grup vardtr. Türk rrkçısz da, Kürt ırkçısz da 
var. Mesela batıda bir deprem olduğunda bundan 
haz duyabilecek Kürtler de vardır. Bu hasta ruhun 
psikolojisidir" demiş. Çelik'i Vanlı ve Kürt diye ola
rak biliyoruz malum. Bu söyledigi Kürtler nerde var 
acaba? O nerede gördü, tanıdı? Aralarında kim bilir 
nasıl sohbetler geçti? Ne cümleler kuruldu o sohbet
te, ne durumlar yaşandı? "Karşılılık ilkesi"nde son 
nokta bu mudur peki acaba? 

Bunlar da bu yazının bilinmezlerinden oldu! 

Batman, Güroymak, Çukurca ve sonra sınırdan 
içeri ve dışarı doğru harekatlar olup biterken. Ve 
Van'da yer dayanarnayıp çatlarken orta yerinden. 
Barışın dilini konuşmaya çalışanlar "dert'' anlatmak 
için basın tarihimizin en incelikli ve vurucu yazı
larını yazdılar, yazıyorlar. Onlar o güzel cümleleri 
kurarken, bütün samirniyetleri ile dışarıda bir yerde 
ve yine basında neler zırvalanıyor, biliyorsunuz. (Şok 
diye bir gazete var. Evet o, "çıplak/yarı çıplak kadın 
fotoğrafiarına abuk sabuk fotoaltları yazarak iyi 
de satan gazete" geleneğinin günümüzdeki örneği. 
İşte o Şok, "24 değil 74 milyon şehit olsa bu vatan 
bölünmez" diye manşet atmış. Görmedim. Haber 
olmuş onu duydum. İnandtm! Atmıştır. Üstünde 
insan yaşamayan ama bölünmemiş bir ülke tahay
yül edenler de vardır bu gan'p ve acayı'p yerde!) 

Aslında herkes konuşuyor ve derdini gayet güzel 
ifade ediyor! Bize acayip gelen cümleleri edenlere de 
bizim cümlelerimiz çok acayip geliyordur. Kesin! Biz 
onları böyle cümleler kurarak cemaat, parti, devlet 
operasyonları için yol açma durumlarından kurtul
maya davet ediyoruz kimi zaman. Kimi zaman da 
düpedüz budalalıktan kurtarmaya çağırıyoruz. Onlar 
bize, 'Van'da enkaz altında kalın ", "Şırnak, Hakkari 
batsm, ölün '~ "Batıdaysamz da biz gelip basa !tm 
olduğunuz yerleri, kafalarınızı koparalım " diyorlar. 
Sonra birbirlerine de saldırıyorlar. 

Bunca açık seçik olması her şeyin, belki en garip 
durum ve her şeyin bunca acayip cümlelerle ifade 
edilmesi de ... Bir, "terör heyulası " bütün bir ülkeyi 
bir sarhoş gibi, yok tövbe, sarhoşluk çok güzel bir şey 
bunların yanında ... şuursuz bir "şey" gibi sa vurup 
duruyor ülkeyi. 

Barışın dilini daha da coştura coştura konuşarak, 
cinnetin dilini b~layıp susturmak şart! Aksi kesinlikle 
razı olmamalıyız. Asla teslim olmamalıyız! ~ 
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ME XWEST TIŞTEN KU 
"" "" EM JIVAN, BENE ZANIN 111 

ÇiGDEM TEZEL 
----------------------

Wergera ji Tirki: iS~1AiL DiNDAR 

Yeka nQ li pirtCıken ku Zindana Mamake ya 
Leşkeri vedibejin zede bCı: Kaktus beav ji dijin. Ve 
care jinen şoreşger, dema Zindana Mamake ya 12'e 
Rezbere vedibejin. Dema hCın biraninan dixwinin, 
hQn tedigihijin ku sedema heri giring a vegotina 
jinan ew e ku dixwazin tişten ku dltine binin zimen. 
Di demeke diroke de, hesta berpirsiyariya ku mirov 
bCıye şahide beşeke ji we diroke. Mirov wan kitekite
yan ragihine ve roje, ji bo ku "neyen jibirkirin, winda 
neçin", bene tomarkirin. Sedemeke wan a din ji, 
nirxen mina evin, dostani, bawerl, piştevani, giredan 
Cı parvekirine, nirxen mirovane yen ku desthilatdar 
dixwazin wan bidin jibirkirin, xwerQ jiyan e. Heza 
ku de jin Cı şahidiya me bide iro. Belki ji heviya ku 
ev nirx ji nifşeki derbasi nifşeki din bibin, ew nirxen 
ku ji hela kesen ku pişti niveke salen 1970'yi hatine 
dinyaye na yen e nasin ... 

Binerin, Gülşen Bektaş, di biranina xwe de, bi 
zirnaneki naif çawa vegotiye: "Biraninen girtigehe yen 
ku pişti 30 salan hatine nivisandin, ki dizane belkl wi 
deste qireji ku de bi pore keça min a ku li zaningehe 
di)(\.\ıine bigre, wi pore ku deste min le naçe ez bişkl
nim Cı li dlwer bixe, rawestlne. Yan jf belki wf linge 
zalim ku de zaroken me, zaroken ku bi ser€şandina 
wan xewa me direve, baveje erde a bi pihinan bi wan 
keve, ew pihinen ku de di seransere jiyane de di bira 
wan de bin, ji bo keliyeke rawestfne." 

Xwediyen blraninan, ji işkencexane Cı girtigehen 
bajar Cı welaten cur bi cur Cı ji rewş Q jiyana hernCı 
dewr Cı dewranen mina hev agahdar in. Bi ve hiş
mendiye, li hemberi eşen wekehev "Kaktus beav ji 
dijin" kirine peyitandina dlroki ya "berxwedan Cı 

serkeftine". 

Riitina ku te ferzkirin O dinamizma hemberi wi 
Jiyana ji reze (rutin) ya ku reveberiya girtlgehe 

ferz dike ev e: Saet di 6'an de zengila rabQne, qerewa
naya şorbeye, firaxşQştin, paqiji, hejmartina sibehe, 
perwerdehi, saet 12 qerewaneya nivroj, firaxşCıştin, 
paqiji, 20 xulek (deqiqe) derketina hewşe, perwer
deht, saet 18 qerewaneya evare, firaxşCıştin, paqiji, 
hejmartina evare, saet 22 saeta xewe. Perwerdehlya 
arneli (kiryari) ev bQ; di qawlşe de, em dibCıne rez, 
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me di cihe xwe de dihejmart Cı me siruden (marş) 
leşkerl digotin. Li cem mazgale, xwendina pirtOka 
"Ataturk İlkeleri İnkilap Tarihi" bi qerin ji, perwer
dehiya nazari bO. Ev saeteke dom dikir Cı her tim 
dubare dibCı. 

Li Mamake jin, tekoşin didan ku rewşa "leşkere 

dil" a dihate ferzkirin, li rewşa "girtiye siyasi ye li 
gorl rumeta mirovahiye" vegerinin. Berxwedana 
hebCıne ya ku di bejmartine de bi nebersivandina 
pirsen "perwerdehiya nazari" re dest pe dike, bi 
bidarvekirina Necdet Adali re bilind dibe Cı bi salan, 
bi xwenOkirine didome. 

Berxwedan ev bu ku di qawişen taybet de nebin 
"keçiken rindik" en ku li gorl hernCı rebazan tevdige
rin. Berxwedan ev bu ku di bejmartine de, bejmara 
reze bi denge asayi neye gotin O girtiye ku di dawiya 
reze de bu nebeje "dawi ye". Berxwedan ev bu ku ji 
leşkeran re nebejin "fermandare min", di hewşe de 
bi gaven lihev nemeşln. Berxwedan ev bu ku kese 
biqidem nebeje "dikkat" Cı "tekmil" nede, siruden 
leşkerl nebejin, li rCıye leşker Cı sObayan nihertin , bi 
riya hilbijartine diyarkirina "qidemli" bu. Bi kurtasi, 
hebCın bO, raman Cı axaftin bO. Ü ev jinen ku "çaven 
wan weki çaven masiyen miri nanerin" ji bo van 
hemuyan bedel didan. 

Bedelen ku rayedar diyar dikirin, her roj behej
mar car cop Cı kulm li dest, çeng, mil, seri Cı çongan 
diketin. Çay, rojname, çixare, hevditin, name, kantln, 
pirtuk dihatin qedexekirin. Axaftin, bawişkin( !) fırax

amfir qedexe dikirin. Dema ku diçlıne hevd1tine, 
dadgehe, parezer Cı nexweşxaneye, Jegerlnen bitaciz 
dikirin. Ledan, qefes, tabCıt, tecrit, hucre, gefen ku 
de infaze bişewit1nin, dozen traji-komik en ku girtl 
sucdar dikirin, işkence O lepirslnen ket'i bCın .. 

Bi dlnam1zma ku jin hildiberinin, diafirinin Cı li 
ber xwe didin. Bi awaye Mamake "dawiya we sibe", 
dersen zimane biyani, alfabeya beziman e "du 
salan", listiken şanoye, Şlrlna Mamake, muçinga 
neynOkan yan jl poren ku bi permatlke dihate 
jekirin, kirina lasay1, tosten kal orlfere, reçete 
qaşO!en pirteqalan, zeytOnen bi ava firingiyan, 
ceribandinen hilberina ketçabe, cilen dadgehe yen 
hevpar, serşoya yekem, xezkirina neqşen kartpos
talan, helbest O nameyen ku dihatin nivtsandin, 
hunandin, çekirina tevna derz1 O meklke, hilberlna 
xwarinen nu ji qerewaneye, govend u stran, cen
dirmeyen dost, parezeren dost, bijişken dost, rojen 
hevditine yen ku nebatine qedexekirin diafirand 
berxwedana jinen Mamake yen ku ji heqe gelek 
tiştan dihatin. A heri' zede jl gireven birçibfıne yen 
ku bi mebesta piştgiriya meran dest pe dikir Cı Jigel 
ku li hemberi tadeyen tır , meran dev je berdidan le 
jinan heta roja ku hatibCı diyarkirin didomandin. 

12 TIROJ 

Belki şahid tene tu bi 
Hina di sala 1980'yl, 28'1 meha gelaweje de, li 

qawişen bingeh 1-2-3 yen meran di hewşa A Bloke de, 
erlşa ku pek hatiye vedibeje Meral Bekar Cı dibeje ku: 
"Şahidbı1na li zilme, }i j fnan zilme pir,le be le geleki 
zehmet e ... " 

Sal 1984, dawiya meha reşemiye, sere adare. 
Banu Asena, ji qawlşa jinan, ji pencereya piçCık a ku 
nezlkl zike xeru bO, li hewşa A Bloke, li işkenceya ku 
bi mebesta cilen yektip li girtiyen mer dihate kirin, 
temaşe dikir vedibeje: " .. Min xwest biqfrim, le min 
nekarf. Diviyaba pe nehesin ku em li hewşe dinihe
rin. Di sere min de, tene ramanek hebU. Binihere, 
bibfne, le bedeng be . .. A niha di ve tu bedeng bf le 
dive tu bibfnf. Heke fiştek bi sere yekf were, belki jf 
şahide ku dijf tene de tu bf. " 

Seher Erol, rojen li pey hernan bOyere vedibeje 
ji me re: "Hevalen ku tene derpe li ser wan hiştibCın, 

deste wan li pişta wan kelemçekiri, bi ledan ew der
dixistine hewşe, ji heleke ve ji bi galonan av bi ser 
wan de dirijandiı1. Di lutkeya Çiyaye Huseyin Gazi 
de hewaye şeve qeşa dibirf... Di hewaye de, tene 
xumlnf u nalina qeşaye heba . .. " 

Şahidi ya girana jinan h eye. Destgirtiya w1 Birgul, 
şahide Hasan Asker Ozmen e ku di işkenceye de hati
ye kuştin e, hevalen w1 ji şahide Zeynel Abidin Ceylan 
in. Biraninen wan en derbare bidarvekirina Necdet 
Adali Cı Erdal Eren de hene, şahide xwişka Ercan 
Koca ye ku di Işkence de hatiye kuştin ku kuştina wl 
ji rojnameye fer buye ne. 

Gazikirina Bextewariye 
Dilvin Altinakar Semizer, ji ber ku di işkenceye 

de, parsuyen we derbe xwarine, xetereya şehtbCıne 

heye, bi tena sere xwe nikare bimeşe. Malhata we, 
diçe ser reveberiya girti'gehe, we dişinine nexweşxa
neya leşkeri. Pişti bi gelek mehan li "derve" ye. Le 
Enqere xeyalen Dilvine pCıç dike. Di biranina xwe de 
dibeje, "Ev ne Enqereya ku min hiştibCı Ci min beriya 
we kiribı1 ye", "Mina ku terikandine, ji ve ji bi we de 
pir tiştin hebCın; dibe ku şopen rabirduye b(m en ku 
kem btm. Di diwaran de, ne afişek u ne j f nivisek 
ma bU." . Li go rı Altinakar, hizne bi ser bajer wergirti
ye Cı ew jl di hembeza hizne de ye. Le bele ev pir dom 
nake. "Ji nişke ve careke din, min gazi bextewariye 
kir" dibeje Dilvin. 

Gazikirina bextewariye, hembezkirina nasnameya 
xwe ye. Gunseli Kaya, di biranina xwe de nobedariya 
şeve ya dema ku bi Zelıra Kurkçu re ji bo afişan bi 
d1wer ve bikin, vedibeje. Reveberiya girtigehe, ji roj
nameye, tene peveken spore Cı fotografen futbolvanan 
dide. Di nobedariye de fıkrek te bira wan, bi penusan, 
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fotografen futbolvanan vediguherlnine Marx Q Lenin, 
ji devla "kostik" bi macunadiranan afişan bi qawtşe 
ve dikin O qawlşa jinan şiyar dibe. Kaya dibeje: "Ye 
ku şiyar dibe O radibe, peşl matmayl dibe O hewl dide 
ku tişte bOye tebigihije ... Di qawfşe de xir a cirek, 
tiqetiqa kene wan.. . bi vf awayf bi hembezkirina 
nasnameyen xwe, em des! bi rojeke din dikin. " 

Yuzbaşi, dixwaze Hilal Unlu ya ku di baweşike 
u desten we di heriken we de digere aciz bike. Di 
mehen dawt yen sala1981 'e de, li Mamake, Hilal 
jina yekem e ya ku birine hucreyen, bi pivanalxl 
metre, yen ku bi nave "tabutluk" dihatin navandin, 
di biranina xwe de dibeje, "Tirs jl, berxwedan ji 
taybetmendiyen mirov in" . Yekem bCm, naye zanin, 
tirse mezin dike Cı ji ber ku dahatuye jl diyar dike, 
berpirsiyariye ji li ser milan bar dike. Weki helwest, 
nan nagire, ji ber ve yeke ledane dixwe, ji bo ku 
daxwaznameya poşmaniye binivl'se, yuzbaşi gefan 
le dixwe. Bi cilan dikeve, di hucreya tari, sar ku bi 
ave hatiye şilkirin de, heta şefeqe ji hela fiZıki Cı vini 
ve qels dikeve, dudili dibe Cı keliyen zehmet derhas 
dike. Gava ku tegihişt ne tene ye u ne beçare ye, 
hinge heza berxwedane ji nCı ve di xwe de dibine. Di 
daxwaznameya xwe de, dinivl'sine ku dixwaze mafe 
xwe ye kantlne bikar bine. Unlu, berxwedane hildibi
jere O di ve ezmOna zehmet de, zora xwe dibe cı bi ve 
serkeftine gazi bextewariye dike. 

An en derve, yan dayik ... 

Sala 1984, mehen zivistane. Mer, ji bo hovltiya 
ku bi wan dikin di gireva birçlbCıne de ne. Jin ji bi 
mebesta piştgiriye bidin girtiyen mer dikevine gireva 
birçibOne. Reveberiya Girtigeha Mamake ya Leşken, 
ji bo ku bidin en di hundir de, name bi xizmen 
girtiyan en ku ji bo agahiyeke li derve dipen, dide 
niv'i'sandin. Rojen 23-24. yen gireva birç1b0ne ye. 
Sukun Oztoklu, nameya ku di legerlnan de winda 

buye vedibeje: " .. Dayika min, di nameya xwe ya kurt 
de, qala kulflken kaktuse dike u digot kaktus heta di 
ço!en beav de jf vedibe u qewfniya wan hejayf pesne 

ye. Ji me re jf dfqot, wekf kulflken kaktusan qewfn 
bin a di wan şert u mercan de jf ez dixwazim han bi 
awayekf b iş id, jiyane hembez bikin. .. " 

Nameya Ersin Oztoklu, we roje heze dide jinen 
ciwan en di seriye histan de, wan şad dike, 30 sal 
di navbere re derhas dibin, navekl dide ve pirlUka 
biranine ya ku di diroke de wek! n!şeyeke ye: Kaktus, 
beav jl dijin. 

Derketina ji Mamake 
Gulbeyaz Hamurcu digot, "Em li we dere ne li 

pey lehengiyen kesane bCın. Me dizantbCı ku heza 
rastin, tevgerina bi hev re ye" u bi ve yeke, haveyna 
jinen Mamake bi kurtasi vedigot u hesten xwe dianl 
zimen: "Dema tu ji we jiyane vediqetl, tu dibeji qey 
malhata te li wedere maye. .. Parçeyekji te, nfveke te 
li wir e.. . V egofina van, anfna zimen ew qasf zehmel 
e ku .... " 

Gulperi Kaya, hesten xwe bi awayek1 cuda vedi
beje: "Pişt! ku ez hatim berdan, demeke direj, min 
neikan bi piyaleyen zirav çaye vexwim, min nekari 
karto/en sorkirf bixwim. Hevalen min di hepse de 
ban a di hundir de, fişten ku me pir beriya wan dikir 
ev bun .... " 

Mubeccel, daneş1na tehliyeye vedibeje: "We roje 
gelek kes em hatine berdan Kefa min nehat, qet 
nehat. Sere min tevihev bU. Veqetfna ji nişke ve ... 
Wekf karen min nfvco man. Ji xeynf me, tu kes ve 
hes te fem nake." 

Gonul Sevindir dibeje: "Di dadgehe de, gava ku 
min agahiya herdane bihist, min tu tişt his nekir. 
Valahiyeke pir m ez in. . Dema ez ha tim qawfşe, 

veqetfn, xalirjihevxwestina bi girf. .. Ma veqetfnek ev 
qasf zehmet di bU ... " 

TIROJ 13 
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Sema Yigit Kanat ji, ya ku derketina ji Mamake 
ya taybet jiyaye. Ji qawlşa jinan a Mamake ku di 
sala 1982'yan de hatibOye, di sala 1988'an de, wekl 
kesa dawl derdikeve. "Gava ku ca ra dawl min li pişt 
xwe niherl, keseke ku deste xwe ji min re bihejlne 
tunebQ. H eta ji deste min hat min der t1 dor paqij 
hişt. Ew qawfşa piçt1k wisa maba ku te digot qey 
em derketine hewşe a piştf demeke kin em e dfsa 
vegerin. .. Em ber bi A bloke ve dimeşin ... Qefesa 
derve li ni k A Bloke ye ... Li her de ra ku ez te re 
derbas bume, cara dawf dinerim. Li keviran, li 
axe, li qefesan ... Ku hema bihingivine min, ez e 
bigirfm. U qet nahingivine min. .. Di gewriya min 
de girekek ... " 

Ducaniya piri 

Ev pirtOka ku ji Weşanen Dipnot der çuye, ji 
hela Koma Pirtukan ya Jinen Mamake ve hatiye 
nivisandin. Penc1 u penc endamen kome hene. 
Çil u şeş kesan, ev pirtOk nivlsandiye . PirtOk ji 
du beşan pek te. Beşa yekem, bi çil Cı penc sere
navan ji sedan blranlnan pek te. Beşa duyem ji, 
wekl silaveke ji kesen ku jiyana xwe ji dest dane, 
ji şeş serenavan ve pek te. Leşkere ku di biraninan 
de em bernave wı dixwlnin, e ku di wan salan de 
leşkeriya xwe li Mamake dike "Er Kuçumen" jl bi 
nameya xwe tevl pirtCıka "xwişken xwe yen heval en 
leşkeriye" bCıye. 

Ev pirtf.ik ducaniya pir! dijl. KI dizane çi qas 
roman, fılmen sinemaye, belgefilm, çlrok dikarin 
bi desten biker je çebibin. Dema hCın pirtCıkeke 

wisa dixwinin, hfin nikarin bersiven pirsen ku 
erişl mejiye we dikin, di lstatıskan de bibinin. Pir 
zehmet e ku mirov hi n peyvan arastayl hinan bike, 
berhevkirina bersivan jl zehmet e. Di wan rojan 
de, dile çend jinen dil ware şewatan bO, evin bQ, 
li hemberi derewen çapemeniye ku digotin, "Ji 
ber evine, em tevl terore bun"? Di wan salan de, 
çend pitik hatin dinyaye yen ku beri werin dinyaye 
işkence dl:tin? Çend leşker, çend cendirme, di 
xewnen xwe de noql kabasan bCın ji ber işkenceyen 
ku bi xwişken wan dihatin kirin an ji ji ber en ku 
wan dikir? Çend bijlşken tibe, nifir li xwe kirin, 
ji ber şanenava ku avetin? Çend bedenen ciwan 
xisaren mayinde dltin u deruniya çendan, ji ve 
erdheje bi tevayl xisar dit? Kesanetiya çend ajdayan 
bO pola, bO çinaren berxweder, ma te zanln? 

Pişti sih salan, wekl ve pirtOke li heviya bersiven 
paqij O pak in, çaven me, guhen me, mejiyen me Q 
dilen me. 

Rezen me, ji xwişken me yen ku dile xwe vekirine 
O ji kesen ku keda xwe dane ve berheme re ~ 

14 TIROJ 
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kürt muhalefetini ehlileştirme arac1 olarak 

'ŞiDDET KA RŞITLIGI'! 
FOTİ BE N LİSOY- SE Lİ N PELEK 

Malcolm X bir konuşmasında "ev zencisi" ile 
"tarla zencisi" arasındaki farktan bahseder. Ev zen
cisi, yani sahibinin evinde hizmetli olan köle, sahibi 
hastalanınca "hastalandtk mr patron?" diye sorar, 
sahibinin evi yanarsa patronundan önce onu sön
dürmeye koşar. Beyaz adamın kendisine gösterdi
~i "lütuftan" memnundur; zenci oldu~unu bilse 
de ayncalıklıdır. Tarla zencisi, yani beyaz adamın 

pamuk tarlasında çalışmaya malıklım köleyse sahibi 
hastalandı~ında ölmesi için dua eder, sahibinin evi 
yandı~ında neredeyse zil takıp oynar. Tarla zencileri 
"toprakta karmca, suda balık" kadar çokturlar ve ev 
zencilerinden her daim daha zencidirler. 

Son zamanlarda Kürtleri tabir caizse "ev zencisi" 
haline getirmek, yani Kürt hareketini terbiye edip 
onu "makul" ve "medeni" muhalefet sınırlarına çek
mek popüler bir köşe yazısı konusu haline geldi. Kürt 
siyasal hareketinin evcilleştirilmiş ve devlet terbiyesi 
edinmiş bir kalıba dökülmesi maksadıyla iştahla yazan 
"demokrat" kalem erbabının sayısı hayli fazla 

Siyasi rasyonaliteyi ve dolayısıy la siyaseten makul 
olanı temsil etti lti iddias ıyla, daha dogrusu kibriyle 
yazanlar, Kürt hareketinin siyasal eyleminin mües
ses nizamın konformizmi çerçevesinde kalmasını 
salı k veriyorlar. Savaşın müsebbibi Kürt hareketinin 
yarattıgı siyasal seferbe rlikmişçesine onların stan
dartlarına uygun, makul, aklı başında ve terbiyeli bir 
muhalefetin gereklil i~inden dem vuruyorlar. Kürt 
muhalefetini düzen içinde kabul edilebilir sınırlar 

dahiline alıp pasifize etme, "haddini aşan" ahaliyi 
müesses siyasetin etrafı ç itlenmi ş oyun alanma yeni
den çekme telaşından başka bir şey deltil bu. 

Bu ba~lamda, '~<;iddetin doğrudan siyasetin 'anti
tezi' olduğunu, siyaseti olanaklı olmaktan çrkar
dtğmt, dolaylSlyla şiddete kimin niçin yapliğından 

bağımsız olarak karşı çıkmak gerektiği" şeklinde 

özetlenebilecek yaklaşımdan yola çıkarak, Kürt hare
ketine şiddetl e il işkisini gözden geçirme, tek taraflı 

ve koşulsuz olarak silahlı mücadeleden vazgeçme 
ça~rıları yapılı yor. Hızını alamayan kimi çevreler 
içinse Kürt hareketinin nasıl da şiddetperver, otori
ter ve hatta faşi zan oldugu, neredeyse "bagımsı z" ve 
put kırıcı aydın olmanın bir geregi haline geldi. 

Anti-totaliter liberalizm, mevcut siyasi kurumsal
laşmayı zorlayan her siyasal mücadeleyi Aucshwitz 

ya da Gulag'lara giden bir yol olarak mahkUm etme 
heves ve arzusunda. Özellikl e AKP döneminin "dev
rimci" gücüne iman eden kimi yazarlar açısından 

Kürt siyasal hareketi Kürt sorununun çözümü karşı 

sında neredeyse en büyük engeli teşkil ediyor. Onlara 
göre, Kürtlere her türlü zuJmü yaşatan "ceberut 
devlet" tarihin çöplü~üne gönderildigine göre, Kürt 
hareket inin bu kerameti kendinden menkul demok
rasi atmosferinin hakkını vererek uysallaşması, had
dini bilmesi gerekiyor. Örne~in devlet televizyonun
da sabah akşam anadillerinde din dersi dinieyebilme 
hürriyeti bahşedilen Kürtlere bununla yetinmeleri ve 
baskın üzerine baskın yiyen "sakıncalı" yayınlarından 
vazgeçmeleri buyruluyor. 

Kürt meselesinde eksigiyle gedigiyle de olsa aslın

da bir "normall eşme" sürecinde bulunuldu~u ve 
bu anlamda bir "dış zorlama", yani mesela "derin 
Kandir'in ya da "Kürt Ergenekonu"nun provokasyon
lan olmadıltı takdirde meselenin hallinden çok uzak 
olunmadıgı öne sürülebiliyor. Öyle ya aslında her şey 
"iyi" giderken Kürtlerin mesela "demokratik özerk
lik" gibi "kışkırtı cı" söylemler kullanarak milliyetçi
ligi kışkırtmalarına ne gerek var? Kürtler fazla patırtı 
gürültü çıkarmasalar Kürt sorunu da sessiz sedasız 
çözülmeyecek mi ? Kürtlerin gıyabında, Kürt hareke
tine ragmen Kürt meselesini "çözme" anlayışı , üstelik 
demokratikleşme etiketiyle pazarlanabiliyor yani. Bil
hassa liberal, kısmen de sol liberal mahfillerde yaygın 
bu görüş, AKP'nin "açılım" siyasetini olumlayan, olsa 
olsa AKP'yi açılımdan sapmakla, mesela seçim süre
cinde milliyetçi bir dil kullanıp özüne ihanet etmek
le eleştirebi liyor. Kürt hareketini "makul" siyasetin 
konformizmine saplamaya dönük bu söylemin bunca 
popülerlik kazanmasında, AKP'ye bir tür demokratik 
dönüşümün öznesi olarak bol keseden kredi verenle
rin payı oldugu da aşikar elbette. 

Siyasetin ve muhalefet etmenin ne oldu~una ve 
nasıl yapılması gerekligine dair bol miktarda hizaya 
çekme girişimleriyle dolu bu tip söylemler, liberal
müzakereci siyasetin çok tipik körlüklerini yeniden 
üretiyor aslında. Söz konusu liberal müzakere zih
niyeti, fikirterin dolaşımını siyasetin temeli kabul 
ederken dolaşıma giren bu fikirlerden türeyecek pra
tikterin düzenin iş l ey işi n i sarsmayan, örselemeyen 
karakterde olmasını şart koşar. Radikalizmin kişiler 
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ve topluluklar arası fikir alış-verişi, bir fikir teatisi 
düzeyinde kalmasını ister. Mesela bir siyasal parti
nin, hem de ciddi oy deste~j almış bir partinin Meclis 
çalışmalarını boykot etmesini içine bir türlü sindire
mez, Meclis denen mabedineyapılmış bu "hakareti" 
sineye çekemez ve böyle bir boykotu apolitizm olarak 
adlandırmakta beis görmez. Onun belirledigi sınırlar 
içerisinde "radikal" olmak mümkündür elbette, yani 
her türlü radikal düşünce kendisini ifade etmekte 
serbesttir belki ama radikalli~in tecessüm etmesine 
"şiddetle" karşı çıkılır. 

Mevcut kurumsal çerçeveyi, hakim siyasetin ada
bını zorlayan her mücadele biçimi apolitizm ya da 
siyasi körlük/kısırlık damgasını daha baştan hak 
etmiştir. Üstelik liberal tolerans ve demokrasi anla
yışının bu renksiz-kokusuz dogası öylesine "tarafsız" 
hale gelmiştir ki, örne~in devletin ş iddet tekelini 
pratige geçiren polis-asker şiddeti ile ona karşı 

çıkanların şiddeti eş tutulur, hatta ikincisi şiddet ve 
çatışmanın müsebbibi haline getirilir. Muktedirlere 
karşı yumurtalı bir protesto dahi demokrasi karşıtı 

b.ir eylem olarak degerlendirilip, potansiyel bir tota
litarizmin ayak sesleri olarak sunulabilir. 

Şiddet ve siyaset 

Şiddetin kötü oldu~una dair pedagojik formül , 
şiddetin insanlar arası ilişkilerin yürütülmesinin iyi 
bir yolu olmadıgını hatırlattıgı ölçüde an lamlı elbet
te. Fakat başına "nereden gelirse gelsin" vurgusu 
getirilerek siyasi düzleme kolayca izdüşürülen bu 
formül, bir toplumsal olgu olarak şiddet hususun
da çok az şeyi anlamamıza yardımcı olur. Örne~in 
farklı şiddet biçimlerine maruz kalanların ve bunları 
uygulayanların o biçimleri degerlendirme kıstasları 
hakkında bize hiçbir şey söylemez. Daha da önemlisi, 
şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalan arasındaki 

ilişki hakkında da hiçbir şey anlatmaz. 
Şiddetin kategorik kötülügüne dair ahlaki mut

lakçı lık, bize şu ya da bu şi ddet eyleminin toplum
sal baglam ve içeri~ini gözardı etmeyi salık verir. 
Böylece şiddetin ortaya çıktıgı tarihselligi ve sosyal 
ba~lamı (yani hangi somut güç ilişkileri içerisinde 
şekillendi~ini) anlama kapasitemiz, ahlaki bir mut
lakçılı~ın saydam basitligine feda edilir. 

İnsan toplumları yapısal , süreklileşmiş ve kurum
sallaşmış hakimiyet ve sömürü ilişkilerince bölüm
lenmiştir. Hakim olan gruplar, bu yapısal pozis
yonları, yani topturnsal ilişkilerin yapılanışındaki 

konumlan dolayısıyla hakimiyet altında olan grup
ları şiddete tabi tutarlar yahut sürekli şiddet tehdidi 
altında bulundururlar. Dahas ı şiddet kullanımında 

tekel olma tasarrufunun sınırları, son olarak Erzu
rum'daki HES protestosunda gördügümüz üzere 
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oldukça geniştir. Bu anlamda liberal-müzakereci 
an layışın ifade ettiginin tersine siyaset. şiddeti dışarı
da bırakan ya da onu dışlayan degil; tam tersine onu 
örgütleyen ve kurumsallaştıran bir olgudur. 

Toplumsal ilişkilerin hiyerarşik yap ısı ancak 
kurumsallaşmış şiddet ya da şiddet tehdidi aracılı

gıyla inşa edilir ve yeniden üretilir. Mevcut düzenin 
muhafazası hususunda şiddetin rolü ve kurumsal 
şiddetin yapısal karakteri hususundaki körlük ise şid
det kullanımını şu ya da bu politik grubun tercihine 
indirgeyerek tartışmayı onların şiddetinin ya da bizim 
şiddetimizin "iyiligi" ya da "kötülü~ü"ne sıkıştırır. 

Tam da bu baglarnda hakim grupların sürekli 
ve kurumsallaşmış olan ve mevcut tahakküm ve 
sömürü ilişkilerini ebedi kılmak için uyguladıkları 
bu şiddet ile tabi olan grupların buna bir tepki olarak 
gelişen şiddeti arasında ayrım çizgisini (bunun ince 
bir çizgi oldugunu bilerek) muhafaza etmek gerekir. 
Çünkü hakim olanın şiddetiyle tabi olanın şiddeti 

arasında bir eşitlik kurmak, hakimiyet ilişkilerini 

görünmez kılma riskini içerir. "Nereden ve kimden 
gelirse gelsin şiddete karşt olmak" türncesi ile özet
leneo tutum, savunma ile saldırı, fail ile magdur 
arasında yapı labilecek ayrımların üzerini örter ve 
dolayısıyla toplumsal çatışmaların taraflan arasında 
(ezen-ezilen) bir eşdegerl ik varsayar. 

Örne~in Filistin meselesinde sık sık kullanılan 
"şiddet sarmalı" ifadesi bu tavrıo tipik bir örnegidir. 
Bu yaklaşıma göre çatışmanın iki tarafı da kendi 
şiddetinin esiridir ve iki taraftan her şiddet eylemi 
çözümsüzlü~ü daha da pek iştirmektedir. Tarafların 

şi ddet eylemleri karşısında eşit mesafede durma
yı vaaz eden bu yaklaşımın zayıflıgı , meselenin 
kökeninde İsrail 'in i şgali ve Fi listin'in sömürge
leştirilmesinin yattı~ına dair körlügüdür. Böylece 
"şiddet sarmali" ya da "nereden gelirse gelsin 
şiddete karşı olmak" türü tutumla fail ile magdur 
arasındaki ayrım tamamen ortadan kaldırılmış ve 
daha da vahimi taraflar arasında bir eşitlik durumu 
varsayılmı ş olur. Oysa ancak önce İsrail' in işgali ve 
kendine has sömürgeciligi kınanarak Filistiniiierin 
politik ve asker1 yöntemlerinden bazılan el eştiriye 

tabi tutulabilir. 
Hasılı, her türlü şiddeti kınayıp, hepsine eşit 

mesafede durmanın ve şiddete "sıfır tolerans" göster
menin kazandırdı~ı biçimsel "ahlakil i~in" arka plan
da son derece derin bir gayriahlakiligi barındırması 
kuwetle muhtemeldir. Ezilenlere ahlak dersi verme
ye soyunmak, muktedirleri arkasına almış olmanın 
verdigi ahlaksızlık ve had bilmezlikle izah edilebilir 
ancak. Bütün toplumsal baglamından soyutlanmış 
bir siyasal -dolayısıyla bal gibi toplumsal- şiddet 

tasviri mutlak ahlakçı entelektüelin zihniyet dün-
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yasında üretilmiş bir surettir. Gerçeklikle bagını bu 
soyutlamada yitiren bir şiddet tanımını sorgulamakla 
"akan kanı kutsamak" arasındaki eşitligi açıklamayı 

son günlerde köşelerinde bu yanlış denklem üzerine 
kalem oynatmaktan bıkmayan yazariara bırakıyoruz. 

Şiddetin psikopatolojisi mi? 

Kapitalist sistemde iktisadi alan ile siyasal alanın 
ayrışması ile iktisadi/toplumsal sömürü ve bagımlı

lık, şiddet ve şiddet tehdidini dogrudan devreye sok
maksızın gerçekleşir. Politik kerte, çıkar çatışmaları 
alanının dışında, bagı msız ve tarafsız olarak görü
nür. Bu çerçevede, örnegin pür-i pak bir demokrasi 
mücadelesi salt siyasete içkindir ve iktisadi sömürü 
mekanizmalarını, düzenin siyaset dışı kabul edilen 
kurumlarını konu edin-e-mez. 

Bu görüntüyle yetinildiginde şiddet meselesi 
elbette bir "tercih'' meselesi olarak kavranabilir. 
Çünkü bu durumda zor-baskı-şiddet boyutu sanki 
kapitalizmin işleyişine dışsal, arızi bir olgu gibi görü
nür. Şiddet tercihten ibaretse eger, rahatlıkla psiko
patolojik bir vaka, bir sapma olarak da ele alınabilir. 
Hatta bu sapma Kürt hareketi örneginde legal siyaset 
ile birlikte yürütüldügü için politik bir şizofreninin 
teıahürü de olabilir pekiila! 

Zencisini ehlileştirmeye çalışan beyaz adarnın 

kadim yanılgısı (körlü~ü mü demeliyiz?) burada 
başlar. Tumturaklı cümlelere gerek yok; KCK ope
rasyonları kapsamında tutuklananların "silahlarına" 

bakmak yeterli: sandıkta halkoyu, bilgisayarda müzik 
dosyası, başta puşi... 

Kürt sorununu çözmeye meftun oldugunu her 
fırsatta söyleyen Erdogan döneminde devletin güven
lik güçlerinin "yasal mermileriyle" 129 Kürt çocugu 
öldürüldü, yüzlercesi elindeki taş "şiddet" unsuru, 
kendisi de terörist sayıldığı için hapishanelere tıkıl
dı. Yani Kürt hareketinin şımarık bir çocuk edasıyla 
kendisine lütfedileni reddedip huzursuzluk çıkar

makla patolojik bir şekilde ısrar etmesi yalan; şiddet 
dışı yöntemlerle yürüttüğü mücadelesine karşı bile 
"rekor" düzeyde şiddetl e karşılık görmesi gerçek. 

Gerçekliği ters yüz etmekte mahir kalem erbabı
nın duyduğu sorumluluk, Kürtlere buyruk yağdır
manın ötesinde anlamlı bir mesaiye meyledecekse 
eger, onurlu bir barış için yapılan çagnlara ısrarla 
-ve şiddetle- kulak tıkayanlara bir karşı duruşla, 

direnişte yola çıkmalıdır. Baskı ve inkar altında onca 
yitip giden insanına ragmen intikam hissiyle hareket 
etmediğini her fırsatta dile getiren bir halk ve onun 
meşru temsilcileri "ehlileştirmeyi" degil, "eşitligi" 

hak etmektedir. Bu yönde bir mücadeleye destek 
olacak her samimi adım dökülen kanın durması için 
yegane yoldur. Yoksa zihinlerde üretilen ve vicdan 
rahatlatmaktan öteye gidemeyen tarih/toplum dışı 

bir şiddet karşıtlıgının politik düzlemde yankı bul
ması, en iyi durumda naif bir söylemin ötesinde bir 
anlam taşımıyor. ~ 

• BIA 'dıın alınnıııtır. 
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.... 
CAVO KE TIJ Tl RA BENA YlLA 

AHMET SAY 

Tirki Ra Tadayox: SEYİDXAN KURIJ 

Yew estore Komilo Guerlzij bi, na estore niweşbl, 

ger vetbi neçariye ra kişte aye veclyaybl. Na estore di 
serran ra nat niweşbl. Hende bibi qij, hende pilislyay
bl, hende estoreye ra vedyaybl ke kam ke a dini tu 
kerdeni erd re Cı bi linga aluyl xo pilixnayeni. Hende 
yew biz blbl qij na heywan. Çimani aye ra rlmo hewz 
arneni Cı ziwanl aye recifiyayeni. 

Kornil na estora neweş Cı befayde di serri kerd 
wlye. Be!ka bena weş ! Bena weş Cı o aye sey beygir 
xebitneno ... La estore weşneblnl, niveclyayeni orte 
Cı boçe xo tlyeneşanayeni. Wabo, Kornil na estore 
hancl z1 wlyekerdeni. Belka bena weş.. Zimistan 
qitlixe(tengiye) de hancl simer Cı vaş aye ver de kernl 
nekerdeni, eger bidlni co zl dayeni ci. Çike Kornil 
re yew estore laıim b!y, hem zl zaf lazim bly. Çike 
Kornil pawitoxl dew bi Cı goreye zanayişl ey ganl 
miheqeq pawitoxı dew waharl yew estore bini. 

Naye serkote zl Kornil duztaban bi. Neşkayeni 
raylro dur şlyero, neşkayeni raylr ra şlyero. No semed 
ra eskere nekerdbl. Kişta kişt şini, hetanl qill verba 
dew veclyayeni bini i ingani ey decayeni. 

Kornil waşteni ke yew pawitoxl dew yo rind, 
pak Cı forsil bo. Binişteni estore xo Cı mlyani dew ra 
bigerayeni. Binişteni estore xo, tifingl xo bieşten i 

mill xo, zimbeli xo tabidayeni il tam sey yew rohelatij 
fors bieştayeni ... 

La tifingl Kornil zi çinlyebi. O yew pawitoxo belen
gaı, be estore Cı be tifingl bi. To d!y roj ame Kornil bi 
rext Cı tifıng xo xemilna. Wext ke cendirmeyl lta ra vly-
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em ra hukmat ra va, "na dew re yew pawitox laıim o", 
o wext pero dranan Kornil ra vatbi "no tam gure to yo". 
Kornil vindertbi, fikinyabi Cı cuwa pey qowil nekerdbi. 

"Baykl mi na dew re pawitox çi !azi m o". 
Clranan !ing şayl erd. Eger laıim nebinl, qet huk

mat waşteni? Senike yew dew de yew muxtar Cı çahar 
azayl es tl, ganl pawitox zl bi bo. 

"Dewe ma re pawitox çi laıim o" vateni Cı vin
derteni KorniL 

"Peki muxtar çi laıim o? Azayj çi lazim !?" 
"Hade uca ra", va KorniL "Dewa be muxtar bena? 

Suka be wall bena?" 
"Bena nibena ez nipersaya biko! Azayl çi laıim 1 

ez naye persaya!" 
Kornil xo da tlyeıniyan re. Fikirlya ke çi cewab 

bi do. 
Erdlşsiplyeyanl dew "Ala alaaa, alaa allaaa ... "va, 

sere tlyeşCına. "Biko ma niva pawitox lazim o, huk
mat ferman veta yew rey ... " 

"Hem hukmat tifing dano pawitoxan. Kincan 
da no." 

Bi hevlye kincan Cı tifingl Kornil pawitoxe qebul 
kerdbl. Wext ke cendirme hena biamenl Cı biper
sayenl, "Pawitoxl dewe şima kam o?", İnan Kornil 
nlşan bidayeni ci. 

İnahawa bibi pawitox KorniL La hukmat ne kinci 
ne zl tifıng da ci. Qe nebo wa estore pawitox1 bibo. A 
zl neblnl. Kornil se kerdeni, nekerdeni mibarek weş 
neblni. Şew ı1 roj axurl binl ban de muşere kerdeni, la 
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nemerdeni. Bimerdeni, belka Kornil ewniyayenl yewna 
çare ra, xo re yewna estore giroteni, yew çend bizi 
roteni, deyn O dun kerdeni xo re yew cehna ernayeni. 

Ez no rewşe Kornil re qehrlyayeni. Ez duzta
buneye ey re qehriyayeni, pawitoxe ey re qehrlyayeni, 
hevlye ey ya veng re qehrlyayeni. Ey ina pawitoxe ra 
qet xer nedlbi. Hetani ma yew bin bidlni ez persayeni 
"Komil estore to senin a?" 

Riyl xo çiqirnayeni, destl xo tlyeşunayeni, neng 
çinayeni, "dayke estore re zi, kam na estore serre mi 
re kerd bela dayke ey re zL". 

Mi zanayeni o semed1 na estoreya çiqas qehriy
eno, hevlye xo çiqas na estoreya giredaya. O rid ra mi 
kam ca o bidini ez persayeni: 

"Komil estore to sebl?" 
Mi pawiteni ke "Geber bl" vajo, la ez seklrl estore 

yew qede nimerdeni. Kornil tim eynl qede kifır 

kerdlyeni: 
"Dayke estore zl..." 

Dewijan, heta qijani dew na qale mi yew çend 
rey eşnawita, inan semedi herskerdişa dest ci kerdbi 
Kornil ra persayeni: 

"Komil estore to senina?" 
Qijl pilxinl, ye qiji ke pilxe Cı gewele inan pe herre 

Cı toz tlyerolyan kotbl Cı zeliqiyaybl surati inana, e 
hlrye kes i, panc kesi arneni plye het Q persayenl: 

"Komil estore to senina?" 
Kornil la hewl anteni, verba huyuyayişi qijan 

neng1 çinayeni, "dayke estore zi, dayke şima zl ... " 
Yew roj Kornil mi ra va ke ez estore kişena. Çend 

serreyo k e bllasebeb na estore re mesref bini. 
"Gune mi qerqurşin neyero, wilay ez yew 

qerqurşin nana aye ya ... " va. 
Kerd keno! Şino tifingl Qull geno, çimani xo 

cineno pirye nano ınlyanl çimani aye ya. 
Nekerd. 

No gure verda wisar. 
'Wa hew wisar blyero ... " vateni 
Na qal, qale "Wa hew wisar btyero" dewijl Çewllg 

zaf van i. Cu re k e nebeno yan Zı gure k e e wazenl bi bo 
verdeni wisar. Wisar yew hevl ya, semedilnana hevl 
keno newe. 

No semed Komil, kiştişl estore verdahi wisar. 
Wisar ame kişeno, alawekll kişeno. 

Lakin nekişt. Wisar ame hanci nekişt. 
'Wilay gune mi qerqurşin ame ha! Qerqurşinl 

vateni nika zl. 
"Zizzzzzti vateni, cewab dayeni weledanl dew. 
"Zizzzzt, ma zanl ti qemlş estore xo nibenl Komil, 

estore xo, estore xo! ... " 
Kornil xo pirnik de vaciyayeni " Welahevle wela 

quwet illa blllaaaa ... " 
"Zizzzzzt, zizzzzt" 

Kornil gej bini. Yew sozl merdimo camerd est, o 
neşkayeni sozl xo ıl blyaro ca. O şim ewnlyayeni a 
heywana çim lişina ke zQnl aye recifiyayeni. O ge - ge 
hers bini qerar dayeni ci ke aye bikişo, ge - ge zl xo 
zerre ra vernfyayeni, " Homay dawo pirye, reyna zl 
ez piryenedl''. 

Garu çi bikerdeni hinl. Yan hero, yan nero! Yan gani 
dawunçeyl xo tifingl xo bianco pano mezgl heywana, 
yan zl veeiyo seri qill pey dewa biqero " ey cemaatl 
hisilmanan wa herkes bieşnawo! Ez yew c!nl ya! A ke 
soz dana Cı neşkena sozl xo b!yaro ca, ez o qede yew cini 
ya, ez pan c pere nekena, ez neşkena yew estore bikişl, ez 
yew cini ya cin)! Zart - zurt naye çWyebi hinl. 

Welakln o neşkeni her didiyan ra yew zl bikero. 
Be çare bi o. 

Yew roj ame mi het, bi çimani melulana ame 
Komil, bi vengo nizma dest qisekerdişl kerd: "Geber 
nibena ... " va, "gone mi miciqnena, gone mi.." 

Gire ginayeni qirik re. Tu vateni de qirike ey di 
yew pirano gird esto Cı neşkeno ne piran warkero, yan 
zl neşkeno xo boxaz ra veco teber. 

Bi pirani feki xo ya qerarl xo kerd eşkira: 
"Ez bena koye de caverdena ... Wa ko di bimano! 

Wa cinawir biwero"! Çimi mi mevino... cinawir 
biwero" 

Ma hişkerd. Kulsl ser de roniştbi, ewnlyayeni erd 
ra, bi yew qirşa erd qirş kerdeni. 

No zl yewna rayiri kiştişi estore bi. Eşkira bi 
ke estore Kornil ko de neşkayeni biciwlyo, aye yew 
çend roj cuwa pey bimerdeni. Cinawiran na heywan 
biwerdeni. Esas cinawir qet neşkayenl yew estore 
biçarnl, neşkayeni rehet rehet yew estore biwerl, 
la estore Kornil neşkayeni xo bixelisno. Neşkayeni 
biremo, neşkayeni paskulan berzo, neşkaye'ni xo 
bipawo .. Gureyl heywan qediyabi... 

Kornil o qede kotbi hawayi' qerari xo, o qede baw
ere xo pe ardbl ke o estore koyan ser de verdo, seni 
ke şino yew ezayl o qede beveng Q xemgln, verba mi 
de mili ey kişta ronaye mend. 

Mi ra va" Siba ti zl blye ... ma piya şimi naye ko de 
verdi". Cuwa pey wirişt yew kişt ser da piro şi. 

Roja bin serisibay şefeq de, belka hama neme 
şew bi, beri mi nenguç kerd, ez wiriznaya KorniL Tij 
anikotbi. Mi fitili' fenere şew kerd diyar Q ez persaya: 

"To hol fikiryayi?" 
"Ez hol fiklryaya". 
Ma tari de kotl rayir. Plyeraye pey dew ra, qili 

ke plya dima beni berz heti ne qilana ma ver - ver ra 
veciyayeni cbr. Kornil yew bend eştbi mili estore aye 
kaşkerdeni Q berdeni. 

Tari O zulmat de ma geliyan ra qayme şini. No 
yew şiyayişo ne rehet bi, şiyayişo zehmet bi. Serre 
ma de fikir! xirab gerayeni. Çiman ver de kiştişi yew 
estore rehet bi? 
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A estore ke çend serri' bar Cı derdi' Kornil antbi. 
Aye yew roj, duzl Hepsuerl de çargum şini linge aye 
kotibl ver, aye O Kornil plya ginaybi erde re. Kişta 
ginaybl erde re estore. Linge Kornil bin estore de 
mendbi. Kornil ne.şkayeni wirzo pay. Estore neşkayeni 
xo raştkero. Estore he ginay erd hin neşkena rehet -
rehet wirzo xo ser. Cani veri lingani xo ye verenan 
dergkero, xo erdşCıno Cı yew rey de wirzo xo ser. Eger 
heywan no hal de biwirişteni xo ser, pay nayeni Kornil 
ser. Her di yan zl tersan ra nefes dayeni Cı giroteni. 
Kornil araql ecel veteni, o tersayeni ke estore yew rey 
de xo virbikero Cı ey bipilixno. İnan yew mude goş na 
yew bin ser. Cuwa pey estore I ingani xo ye verenan ra 
yew nata - weta çama. Emin bl ke pay Kornil nenawo, 
xo ard plyeser O hedi hedi wirişt we heywan. Kornil 
nedejna, .. Cuwa pey Kornil zi wirişt we, Jew na çimani 
estore ya, pimike estore ya; inan yew bin lişt, yew bin 
boye kerd Cı hena koli raylr. 

Kiştişl na estore rehet bi? 
Ma be ke yew bin de qisebikeri, rayi'r ra şini, ma 

inahawa çiyan ser fiklryayeni. Tariye şew ra vengl 
mesan ameni. Yew şewa serd bly, no serd, no serdi 
şewe koyan, çerme ma lişteni. Yew boye xerib zi bly: 
Boye vaşanl witinan, birran, kereyan, mes O moran 
Cı estareyan kotbl tiyemiyan. Boye şewa serdin ya 
koyan bi. 
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Şari koyan zano: Roj , perde perde beno berz 
koyan de. Wext şoqe tlj yewna qilo newe xelisnena 
dinya bineyna bena roşn. Biney, yewna biney ... Ez 
ewnlyayenl koyani keweyanl hetl rojava ra. Ez xo 
ra vlyertbl. Kornil vindert. Hetl rojhelata agera, yew 
nefeso kur (xori) ant. Ez a hel ewniyaya rojhelat 
ra, mi yew rengo pembi dly, yew pembi ke tu qet 
nepawiteni, yew pembiyo vilnerm, rlweş O şirin. Bini 
ne asmeno pembi yo rengin de, koye more ke goreyl 
duriye xo renge inan ge akerde bi ge zi bini tari, bly. 
Koy! feclrl sibayi bly ... Ne koy! sey nezdi ra vlnayişi 
yew estareyi aysayeni. Velg Cı vaş seri inan Cı geliye 
inan aysayeni, la inan zerre xo de sur nimitnayeni... 
No sur, sur! lawikani rojhelat bi, ne lawiki hanci ina
hawa yew feciri sibayi de pe ewniyayişl ne koyana, pe 
derg - derg ewniyayişl ne koyana arnebi vatiş. 

Ma panc na deqa şiy. Ma sert yew qil de bly. Roj 
bibi berz! Roj verrojani hetl cerl ma de sey laseranl 
vilablyeyan beriqlyayeni! Ma mlyani yew roşno eceb 
de, ca yo ke tlj Cı hawa ti ra bini vila, ma o qede yew 
ca de bly. Roşn ra hesire koteni çimani ma, pero 
ganiyanl derCıdormeyl ma de beriqlyayişi sere sibayi 
koyani Çewllg, newe ra biyayişi koyani Çewllg keyfi 
koyani Çewllg ciwiyayeni. Yew merdimo ke, cuwa ver 
ita ra pirvazd viyertbi ra, estareyo xoz ye tij sawitbi 
pelana, dirrikana, kuezvilikana, pindl darani xela
tana, gileyana, kerreyani girdana, damarani suran 
ye kereyani girdana Q remabi, şibi. Nebat! pero hitin 
hitin biy. Qerawl kotbl. Çilki qerawl, rez rez çilki 
qerawl niştbl pelan sera, inan hewz hina hewz, çeqer 
hina çeqer mojniyeni ra. 

Kornil pe çimani xo ke tij inan girotbi, huya. 
"Sibayo weş" vatiş çi rind o! Pe çimane ke zerre 
!nan huyuyeno (huyeni) sibayo weş ... Merdim wahari 
derdani bo zl, feclre de, koyani ma de, veri roşni tlja ke 
beriqiyena O varena, verba ne roşnl huyayiş çi rind o ... 

Be sere sibayi ne wisar yew çi ke keyfi Kornil bl yar o 
çinebi. Ey çend serrlyo keyf nekerdbi, çi ke keyfi ey 
blyaro nivecyabi, tam! keyfkerdeş nigirotbi. Na yo keyf 
no bil Keyf wisar bi! Keyf kerm Q kezi ke pero piya 
dest bi vengdayiş kenl, zeraci ke nişka ra bini biran ra 
wirzenl Q firduni, heniyi awe yi, lay 1, ko yi, keyf. 

Gani merdim rinde koyani Çewlig şiwaneni Bal
kan O İpanyol re, Estebano Arjantlnij re vajo. Ne 
koyani ma de hellyayi şi vewre ra pey, sera seri ham
nan! herre hitina. Tij merdim veşnena. Na yo ne her 
di, hltine O tlje koyan nebatan keni gej. Herre bena 
nemir Cı parpişlyena, bena weş, slneyl na herre ra her 
qede nebat veclyeno. Vaş sey debi, sey gej beno gird. 
Ti ita de o qede viiikan vlneni ke qame inan hende 
qame to ya, serreyi !nan hende serreyi to yo. Qame 
inan verba qame to yena ... Ti silarn danl ne vilikan. Ti 
hal - hatiri inan perseni, derdan! xo yew bini re van!. 
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Kornil çim xo nemeel girotl, xefif huyuyayeni 

Cı bendi estore kaşkerdeni. Keyfi ey ca de bi. Sey 

yew zanayeyi demo kahan hem keyfweşe, hem zi 

melulbiyayiş ra dQri, xori-xori fikJryayeni. Dormeyi xo 

ferk kerdeni, la vilikl, peli, dar!, teliyi slyayl tari Cı sure, 

tek tek umir ey de nebl. No rid ra, ez neşkaya peli ke 

sey zehir hewz bly, sey bonfile qaJin biy, hende yew 

minder bi Cı ti ra balişnaye maran arneni vatiş, vilika 

ke hende qame merdim derg bi, ti ra qisebikerl. Ma 

be qiesekerdiş şini. Ma tebiat temaşa kerdeni. Estore 

Kornil waşteni her vaş tek tek bisinasno, biewniyo 

t:amJ peroyan ra. Estore hergo vinderteni, ziwar dayeni 

bend ke Kornil kaşkerdeni, xebitlyayeni ke vaşan ra 

yew lap ti ra kero? O qede aysayeni ke eger Kornil bend 

verado, rayiri bizan ke ma ti ra şini, a o rayir ra veeiyo 

Q bikewo mlyani vaşan, xo ser şlyero cayan) duran. 

Mi waşteni ez vaci "Komil", "Komil, caverd wa 

biney biwero heywan ... " 
Ne vaşani goştinan, pel! gani ke damari !nan ye 

zerd arney! teber, kam çizano semedl yew estore 

çiqas keyweşebl... 
A roja ke ma estore Kornil ko de caverda Q 

agerayi, a roj ra ne mi vlr de mendl. Ma ina hawa şlbi 

O ez Q Komil, ma inahawa be veng ageraybl... 

Çend aşm cuwa pey dew de di qijan rayiri mi 

bima. Di weledanl 6 - 7 serreyan .. e mi ver de nefes 

nefesa biy, çilme !nan ge bini derg, ge bini kilm. 

Hama dur! ra mi dly nidly, dest qerayiş, barayiş 

kerd. O qede işaret kerdeni ke, o qede qerayeni ke, 

o qede xo kerdeni berz O dayeni erde re ke, mi fam 

kerde ke estore Kornil ageraya, boçe xo tlyeşunaya 

şiya veri banl Komil, uca de hlşena, neşkena cayl xo 

de vindero, hergo wirzena linganl xo ye peylnan ser, 

hem estore di qat blya gird Q bi no hali xo yo qelewa 

wiriştaherdi linganl xo ye peylnan ser. Estore Kornil 

ageraybil o qede blbi weş ke qabi xo de needeliyayeni, 

bibl gird, bibl rind, o qede ageraybl. 

Ez cade şlya keyeyl KorniL Ne her di weledan 

mi caniverdayeni, pera mi dima amenl. Ciniyi ey 

Hellma, veclyaybl feki beri, clranan de yari kerdeni. .. 

Mi va, "Estore ha ça de ya?", "Kornil ho ça de yo?" 

Pe destl xo nlşan kerd, "Nişt ci şi." 

Kornil estore xo ramitbi Q şibi he - heytl 

Cuwa pey Hellma yew kulsi da mi. Ez uca de 

ronişta, mi dew ke Hellma ard şimit, bi nano lazuta 

hingimen werd. 
No hingimen ye viiikani koyan bi; O dew ke mi 

şi mit ye bizi ke koyani Çewllg de çeren!, ye ne bizan bi. 

Na hlkayet serre 1970 de, misabakayi hikayeyan 

ye TRT de xelat girota. ® 

• Na hıkaya . k tabe Ahmet SAY "Güneşin Savrulduğu Yerden

Bıngol H kayelerı" ra bı musadeye nuştoxi tadiyaya 

---- - - - -
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'MAGDUR VE MAGRUR' TOPLUMBiLiMCi 

DR. iSMAiL BEŞiKÇi 
MEHMET BAYRAK 

A- Güney'den Beşikçi 'ye 'Acılı Büyük Yaşamlar' 

Geçmişte bir yazımda; gerek film hikayesi, gerek 
film senaryosu, gerek oyuncu, gerekse yönetmen 
olarak Türkiye sinemasında bir ekol yaratan Yıl

maz Güney'i "mazlum ve kahraman" olarak nite
lendirmiştim. O, Kürdistan'dan gelip Çukurova'nın 

bereketli topraklarında yo~un bir dirlik mücadele
sine girişmiş; "Yılmaz Pütün" imzasıyla yazdığı bir 
hikayeden dolayı daha Demokrat Parti dönemin
de "komünizm propagandası" yaptığı gerekçesiyle 
tutuklanmış, sonraki yıllarda da son derece maceralı 
bir yaşam sürdürmüştü. 1960'lı yıllardan itibaren 
özellikle toplumcu sinemaya yöneldikten sonra sayı
sız ilginç olaya tanıklık etmiş ve önü kesilmeye çalı
şılmıştı. 1970'li yıllardan sonra devrimci örgütlerle 
ilişkilendirilerek susturulmaya ve etkisizleştirilmeye 
çalışılmış, daha sonraki yıllarda ise Çukurova'daki 
film çekimi sırasında bir provokasyona kurban edil
mişti. Yıllar süren kapalı hapis yaşamından sonra 
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yarıaçık cezaevine çıktığında, gelecekte de kendisine 
yaşam hakkı tanınmayaca~ını gördüğü için ülke 
dışına, Avrupa'ya çıkmak zorunda kalmıştı. TRT'deki 
görevimin 80 Cuntası 'na rastlayan kesitinde, onun 
filmlerine nasıl düşmanlık edildiğini, yasaklamayla 
yetinilmeyip, kopyalarının nasıl imha edildigini dog
rudan gözlemlemiştim. 

Yılmaz Güney'in sürgünde yaşama veda etme
sinden dört y ıl sonra, 1988'de çıkarmaya başladığım 
(jzgür Gelecek dergisinin ilk sayısında, aynı yıl için
de Almanya'da yapılan bir anma etkinliginin yanısı
ra, birlikte hapis yattığı dost-yazar Hasan Kıyafet'in 
"Mahpus Yılmaz Güney" kitabı dolayısıyla kendisiyle 
yaptığım bir konuşmaya da yer vermiştim. Kıyafet, 

bu konuşmamızda Yılmaz Güney'in "Kürtlüğümden 
ve yoksul/uğurndan çok çektim" sözüne özellikle 
vurgu yapıyordu. Yılmaz'ı tanıyan ve yakından izle
yen bir başka dost-yazar Oral Çalışlar ise, ölümünün 
10. yıldönümü dolayısıyla kaleme aldığı bir yazıda 
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onu "mazlum ve kahraman" olarak nitelendirmiş 
(Cum. 9 Eylül 1994) ve ben de bu eksende "Mazlum 
ve Kahraman Yılmaz'ın Acılt Büyük Kürt Yaşamı" 
konulu bir incelemeyle, bu aşk, macera ve hüzün 
adamının ilginç yaşamını bir inceleme yazısıyla yeni
den gündeme getirmiştim. 1994'te zorunlu olarak 
Avrupa'ya çıktı~ımda, katıldı~ım ilk toplantı da üç 
önemli Kürt insanının (Sinemacı Yılmaz Güney, şair 
Cigerxwin, bilim adamı Qanade Kurdo) ölümlerinin 
10. yıldönümü anma etkinli~iydi. 

Belki, Yılmaz Güney'den çok Beşikçi'ye uyan 
"mazlum ve kahraman" sıfatını önceden Güney'e 
atfetti~imiz için; Beşikçi 'yi , resmi ideolojinin en 
büyük ma~duru olmasından ve ma~rur duruşundan 
dolayı "mağdur ve mağrur" olarak nitelendirmeyi 
daha uygun bulduk ... 

8- Derviş-meşreb ve Erdemli Bir Kürdolog 

Üniversitede okudu~um yıllarda Beşikçi 'yi ilkin, 
"Göçebe Alikan Aşireti" üstüne yaptı~ı doktora 
tezinden, ardından da Doğu Anadolu'nun Düzeni 
(İst. 1969) konulu kitabından dolayı tanımıştım. 
Beşikçi 'nin bu kitabıyla, Do~an Avcıo~lu'nun Tür
kiye'nin Düzeni adlı kitabı, dönemin en popüler 
kitaplarıydı. 

Sonraki dönemde Beşikçi 'nin de kimi yerlerini 
eleştirdi~i bu kitap, kendi alanında adeta bir "ilk"ti. 
Nitekim, sonradan Beşikçi ile kimi poJemikler yaşa
yan İlhan Selçuk bile, yayımlandı~ı 1969 yılında 
kitaba şu övgüleri diziyordu: 

"Artık birtakım genç adamlar, uygarlı~ın ortak 
malı olan bilim yöntemlerini benimseyerek gözle
rini Anadolu insanına ve Anadolu'ya çevirmişlerdir. 

Bunlar, bildi~imiz alıştı~ımız soydan (hoca) degil, el 
de~memiş Türkiye'nin gerçeklerini keşfetmeye çalı
şan birer mütevazı insandırlar. İçinde yaşad ıgı top
lumdan habersiz kişilerin otorite sayıldı~ı ülkemiz
de, gerçek peşinde zahmete koşulan ne kadar bilim 
adamı varsa saygıyla karşılamak gerekir. Bunlardan 
biri de İsmail Beşikçi'dir. ( ... ) İsmail Beşikçi 'nin 
kitabı , üniversite içinde ve dışında tüm aydınların 
okuması gereken bir kitaptır" (Cumhuriyet gaz. 8 
Eylü/ 1969) 

ismail Beşikçi üzerine bugüne kadar birkaç kila
bm yanısıra, çok saytda yazt yaztldt. Belirlediğim 
kadarıyla İsmail Beşikçi üstüne ilk kitap 1973'te 
İsveç'te yaytmlandt. Rexıstına Tekoşer O Şoreşgeren 
Kurdistan (Kürdistan Devrimci Militanları Orga
nizasyonu) adına BAHOZ (Fırtına) Yaym/arı 'nın 

6'ncısı olarak yayımlanan kitap, "İsmail Beşikçi 
ve Bazı Kürt Köylülerinin İddianameleri" adım 
!aşıyordu. O tarihte Erzurum Universilesi Sosyoloji 
Bölümündeki görevinden atılmış ve 12 Mart Cuntasz 

döneminde tutuklanmış olan Beşikçi, bir gençlik 
resmiyle birlikte şu sözlerle anılıyordu: "Demir par
maklıklar arkasında Kürt halkının haklı demokratik 
ve milli kavgası u~runa, özgür günlerin gelecegini 
müjdeleyen namuslu ve dürüst Türk sosyalisli İsmail 
Beşikçi yoldaş !.." (Adı geçen kitap, iç kapak) 

Kitapçığm içine büyülülmüş olarak, ayrı bir 
tabaka halinde şu dörtlük de konmuştu: 

Hezar, hezar sed sal herin 
Merd u namerd ser bigerin 
Te bernadin em ji destan 
Welate me xweş Kurdistan 

Kitapçıkta Beşikçi'yi konu alan bir "ön-deyiş"le 

birlikte Beşikçi ve kimi Kürt köylüler hakkında 
düzenlenen iddianarnelere ve savunmalara da yer 
verilmektedir. Bu haliyle kitapçık, daha sonra yine 
kısmen geliştirilmi ş olarak Avrupa'da ve daha da 
gel iştirilmiş olarak Türkiye'de yayımlanan Devrimci 
Do~u Kültür Ocakları (DDKO) Dava Dosyasının bir 
ön hazırlı~ı niteli~indedir. 
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Bilindi~i gibi, Beşikçi ile ilgili son Arma~an Kitap 
ise 2011 yılında, SBF ö~retim görevlilerinden Barış 
Ünlü ve Ozan De~er'in editörlügünde İletişim Yayın
ları'ndan çıktı. Bizim de bir incelemeyle katıldıgımız 
kitapta, toplam 52 araştırmacının yazılarına yer 
veriliyor. 

C- iyi Niyetle Acı Gerçek Buluşunca ... 

Beşikçi ile ilgili 1973'te Avrupa'da yayımlanan 
kitapçıgın "ön-deyiş"indeki şu belirleme, benim de 
birçok defa tanıklık ettigim bir gerçekligin, bir başka 
deyişle "iyi niyetle act gerçeğin buluşması "nın insan 
yaşamında yarattıgı dönüşümün tipik örnegidir. 
Şöyle deniyor ön-deyişle: 

"1939 yılında İskilip'te dogan Beşikçi, orta öğre
nimini Çorum'da tamamladı. Ardından 1962 yılında 
Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek öğrenimi
nin akabinde, çalıştığı devlet dairelerinde (özellikle 
İçişleri Bakanlı~ı'nda),Türk bürokrasisinin yapısını 
ve karakteristiklerini iyice kavrayan Beşikçi, Bitlis 
ve Hakkari 'de askerliğini yapması nedeni ile, Türk 
şovenizmine ve Kürt halkının çilesine karş ı elbette 
yabancı kalamazdı. Daha sonraları sosyoloji asistanı 
olarak girdiği Erzurum Üniversitesi'nde, Kürt emek
çi tabakalarının yaşamını ve özlemlerini bizatihi 
müşahade etti. Bu obje, Beşikçi 'nin kendisinin için
den gelmediği bir topluma, hiçbir çıkar gözetmeden 
özünü feda etmesine yol açtı." 

Bu, bir baktma "Kürdistan ökse otunun çeki
ciliği" bir başka deyişle "iyi niyetle acı gerçeğin 
buluşması"dtr. Bilindiği gibt~ ökse otu, içine çekme 
özelliği olan bir ot cinsidir. Kürdistan gerçeği de, 
iyi niyetli insanlar açısından böylesi bir çeki
cifiğe sahiptir ve kendi paytma bunun birçok 
ilginç örneğine rastlamışımdır. Cumhuriyet'in 
başlangıç yıllarmda kimi Kemalist yazarların, 

Kürt toplumuna ve hareketlerine karşı resmf 
ideoloji güdümlü masa-başt çaltşmalar bir yana 
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bıraktltrsa; bu iyi niyetli sahiplenmenin ilk edebi 
örneklerini Köy Enstitülü yazarlarda görüyo
ruz. Edebiyatın halk/aşmasmda ve edebiyat coğ

rafyasının zenginleşmesinde bir dönemeç olan 
Köy Enstitülü yazarlar kuşağmm birçok köy 
notu, gezi notu, anı, şiir, hikaye ve roman türü 
eserlerinde Kürt coğrafyasına ve Kürt insanına 
da yer verildiğini gözlem/iyoruz. Bu konuda ilk 
aklıma gelen isimlerden ikisi Selahattin Şimşek 
ve Osman Şahin'dir. Sivas-Şarkışialt Selahattin 
Şimşek, Hakkari yöresinde ilköğretim müfettişi 
olarak bulunduğu sıradaki izienimlerini Hakkari 
Dedikleri adıyla 1960 yılmda yaytmfamtş, daha 
sonra Zap ırmağında sulara kaptlarak hayatını 
kaybetmiştir. Mersin-Aslanköylü Osman Şahin ise 
Siverek'teki öğretmenlik dönemine ilişkin iz/e
nim/erini, başta Kırmızı Yel (1971) olmak üzere 
çeşitli öykü kitaplarıyla bilince çıkanr. Adt geçen 
yazar, Kürdistan gerçeğini yakm döneme ilişkin 
eserleriyle de gündeme getirmiştir. Sözgelimi 
bunlardan biri de, koruculuk sisteminin Kürdis
tan'da yarattığı tahribalt anlatan Fırat'ın Sırtın
daki Kan- Bucaklar'dır (1995). 

Ancak, bunun en çarpıcı örneklerinden biri, 
1993'te Sivas-Madımak'ta yakılarak katledilen şair 
Metin Altıok'un tamkltğtdtr. Bingöl'deki felsefe 
öğretmenfiği döneminde "Kürdistan gerçeği" ile 
buluşan Altwk, şehit olan gerillalara ilişkin mensur 
ve manzum bir izlenimini şöyle aktarıyor: 

"O kadar ilginç, o kadar önemli şeyler yaşadım 
ki Bingöl'de ... Benim için ikinci bir üniversite 
oldu. Hayatı gördüm. Mesela bir şey anlatayım 

size. Bir gün Bingöl'e iki ceset getirdiler. Bingöl 
bu ölülerle çalkalandı. Kahveler boşaltıldı. Herkes 
görmeye gidiyor. Ben de gittim. Morga götürüyor
lardı cesetleri. Biri erkek, daha bıyıkları terleme
miş, öbürü bir kız ... Erke~in elbiseleri üstünde, 
kız çırılçıplak. Ama erkeğin yüzü dümdüz, burnu 
yok, baldırından da lop et koparılmış. Parmakları 
mürekkepli. Parmak izi almışlar. Çok etkilendim 
bu olaydan ve tabii rakıya vurdum. Sonra bir de 
şiir yazdım: 

Kimliksiz Ölüler 

ı-
Öyle ak, öyle ak ki teni 
İpekten biçilmiş sanki. 
Duyulmamış bu yüzden 
Üstünü örtrnek gereği. 
Çırılçıplak, incecik 
Sedyede bir kız cesedi. 
Bir kızım sa~sa e~er; 
Bir kızım morgda şimdi. 
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2-
Gö~sü kana belenmiş, 
Gözlerinde meneviş, 
Genç yüzünde bıyıkları 
Daha yeni teriemiş 
Sabıka kayıtlarında adı 

Yaşarken hiç geçmemiş. 
İyi hal ka~ıdı bile 
Alırmış isteseymiş. 

Akıl alır da dostum; 
Yürek almaz bir tuhaf iş. 

3-
Çoktan so~umuş gövdesi, 
Ama elleri hala diri. 
Sa~ avucundan geçmiş 
Merrnilerden biri. 
Gören bir göz olmuş 
Sanki o mermi deli~i. 
Bakıyor avucundan 
Kısacık yaşam eme~i. 

Sevmeyi deneseydiniz; 
Bu yolu seçmezdi belki! 

4-
Açacak yine baharda, 
Da~larda koyaklarda. 
Adı yok bir çiçektir 
Zulmün kara topra~ında. 
Onun da bir sözü vardı 
Bu gökkubbe altında. 
İşte o öldü artık; 
Bir yas bıraktı arkasında. 
Ve ça~dışı bir korku 
Hısım, akrabaya. 

5-
Yanında da~ılmış ka~ıtlar 

Ve tütün tabakası var. 
Bir bez parçasıyla 
A~zını tıkamışlar. 

Cesedi sırtüstü 
Boyunca uzatmışlar. 
Bir deniz kabu~unda 
Dalgaları duyanlar, 
Boş bir mermi kovanı 
Sizce nasıl u~uldar ... " 

(Ek Politika, sayı: 60/1998) 

Bu noktada, şunu da belirtelim ki, eserlerinde 
Kürdistan ve Kürt gerçeğini anlatan bu yazarlar 
da, başka birçok top/umcu yazar _qibi hapishaneden 
nasibini almaktan kurtulamamış/ardır... Ya da, 

Metin Altwk örneğinde olduğu gibi, yakılarak katle
dilmekten. .. 

Ç- Kürtler'in 'Sarı Hoca'sı 

Kürtler arasmda "Sarı Hoca" olarak ün salan 
Beşikçi'ye birçok benzetme yapılmıştır. Onu, "Ça~ı
mızın Sokrates'i" olarak nitelendiren ya da Cezayir 
Milli Kurtuluş Savaşı'nm düşünce babası, zenci 
önder Frantz Fanon'a benzeten/er olduğu gibi; Kürt 
aydınlanmasmm 17. yüzyıldaki önemli mübeşşiril 
habercisi Ehmede Xanf'ye benzeten/er de vardır. 

Bu sonuncu karşt!aştırmayı yapan ve şimdi 
aramızda olmayan, kadirbilir dost-araştırmacı Dr. 
Cemşid Bender de, Beşikçi'yi "ça~daş derviş bilim 
adamı" olarak nitelendirmek/e ve Kürt mücadele
sine katkısım şu sözlerle özetlemek/edir: "Ülkede 
bilimin onurunu korudu~u, Kürt halkını inkara 
karşı savunma yaptı~ı için ceza yasalarındaki 
kıstaslara göre rekor sayılacak ölçüde cezalandı
rılan Dr. İsmail Beşikçi, karanlı~ı aydınlatan bir 
sosyologdur. O, kalemiyle, düşüncesiyle kalbini 
bütünleştirmiştir. Xani 1600'lü yılların Kürt top
lumunun masalını , hikayesini, şiirini, sosyolojisi
ni ve hayallerini işlemişti Mem u Zin'de. Beşikçi 
ise bu kapsamlı projenin 1900'lü yıllardaki sosyal 
co~rafyasını aydınlatan öncü bilimci oldu. Xani, 
17. yüzyılın düşen ve yükselen insanının romanı
nı, poemini yaratmıştı; Beşikçi ise 20. yüzyıldaki 
gelişmeler ışı~ında Kürtlerin eksi ve artılarını 

ortaya koyma çabasında kesintisiz ter dökenler 
arasındadır. ( .. . ) O, do~ruları söyledi~i için, bal
dıran zehiri içmek zorunda bırakılan Sokrat'ın, 
dünya dönüyor dedi~i için engizisyon mahkemesi 
önünde yargılanan Calile'nin ça~ımızdaki simge
sidir." (Ozgür Politika, 2. 12. 1995). 

Kanlı zalim/erin katiettiği Kürt bilgesi Musa 
Anter'in vasiyetini, yakm arkadaşı Yaşar Kaya, şöyle 
aktarıyor: "Çocuklar, ben ölürsem, siz kalırsanız ilk 
ulusal kurumumuzun girişine Beşikçi 'nin bir büstü
nü dikin. Beni mutlu edersiniz." (Oz-Po, 23.2.1996) 

Benzeri bir öneriyi, Beşikçi gibi hayatının büyük 
bölümünü resmi ideolojinin zindanlarmda geçiren 
büyük şair Niizım Hikmet'in yalan arkadaşlarmdan 
Arap şair Kadim Al Samawi de yapıyor: "Ça~ımızda 
düşüneeye yönelik çirkin uygulamaların olması, 

bunu kendi halkına, aydınına layık görenler adına 
utanç verici bir olaydır. Aslında Beşikçi ve Nazım 
gibi insanların, de~erlerin, anıtlarının dikilmesi 
gerek." (Oz-Po, 1 Ocak 1999) 

Musa Anter'in vasiyet ettiğı~ Niizım 'm arkadaşı 

şair Samawi'nin önerdiği şeyin, günün birinde ger
çekleşeceğinden kuşku duyulmamalıdır ve Kürtler 
adına Beşikçi, bunu çoktan hak etmiştir ... 
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0- Beşikçi ile Kara Gün Dostluğu ... 

Beşikçi ile doğrudan görüşmemiz ve dostluğu
muzun başlaması, 1980'e, yani bundan 30 küsur 
yıl öncesine dayanıyor. Kendisinin bilmem kaçıncı 
cezaevinden çıktığı bir zamanda, o zamanlar POL
DER Genel Başkanı olan, Adıyamanit Ezidi Kürt
lerinden Kadir Boztimur'la TRT'ye beni ziyarete 
gelmişlerdi. Kısa zamanda samimi olmuş ve kaynak 
alışverişine başlamıştık. Fakat, kısa bir süre sonra 
Beşikçi'ye yeniden hapishane yolu görünecekti ... 

Ancak, asıl dostluğumuzun pekişmesi, 1988'de 
Özgür Gelecek dergisini Çikarmaya başiamamdan 
sonra oldu. Beşikçi, cezaevinden yeni çıkmış ve 
ailece sıklıkla görüşmeye başlamtştık. Derginin ilk 
sayısında, başka birçok yazar ve sanatçının yanısıra 
Beşikçi'nin görüş ve önerilerine de yer vermiştim. 
Beşikçi'nin, birinci sırada verdiğim toplam üç küçük 
paragraftan oluşan önerileri şöyleydi: 

"Özgür Gelecek, Kürt insanının kendi kimligini 
sorgulayabilmesi için gerekli düşün ortamırun hazır
lanmasına katkıda bulunmalı. 

Kürt insanı, Kürt toplumunun, Türkiye'deki, 
Ortadoğu'daki, dünyadaki statüsünü öteki top
lumlarla karşı laştırabilmeli ... Örnegin Arap top
lumu, Fars toplumu ve Türk toplumuyla Kürt 
toplumunun ilişkilerini , ekonomik, toplumsal, 
siyasa l, kültürel ve askeri açılardan inceleyebilme
li. Bu karşılaştırmalar kaba da olsa yapılabilmeli ... 
Kürt insanı, ülkesinin bölünmesi ve paylaşılması 

üzerinde düşünebilmeli. 
Özgür Gelecek, Kürtlerde tarih bilincinin ve top

lum bilincinin gelişmesine yardımcı olmalı." (Özgür 
Gelecek, sayı:1/1988) 

Bu kadarlık bir öneri demeli, Beşikçi'nin yeni
den Emniyet'e ve DGM'ye taşınmasına gelmişti. 

Her defasında, kendisini evinden alıyor, yazıişleri 

müdürüyle birlikte ya Emniyet 'e ya da DGM'ye götii
rüyordum. Zaten, derginin sahibı~ yayın yönetmeni 
ve yazarz sıfatıyla hemen her yazıdan dolayı ben de 
sorumlu tutuluyor ve sözkonusu kurumlar arasm
da mekik dokuyordum. İlk sayıdan itibaren birçok 
defa gözaltına almdığım gibi; 2. ve 8. sa.l/ılardaki 
yazı/arımdan dolayı iki kez tutuklanmıştım. Hakkı

mızda düzenlenen iddianamelerle, gerek Beşikçi'nin 

gerekse benim DGM'de yaptığımız savunmalar daha 
sonra 1991 ytlmda "Kürt Kimliği Mücadelesi/Özgür 
Gelecek Dava Dosyası" adıyla kitap olarak da yayım
lanmıştı. 

Toplam 8 sayı çıkarabildiğimiz Özgür Gelecek 
dergisi dolayısıyla hakkımızda 30 dava açılmış ve 
derginin yayını tümden engellenince, bu kez Kür
doloji alanmda kitap yayınma başlamtştım. Tam 
bu sıralar, Ayşenur Zarakolu'nun yönetimindeki 
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Belge Yayınları, Beşikçi'nin üç kitabmr birden 
yayımlıyor ve bu, toplumda bir bomba etkisi 
yaratıyordu. Tabü~ Beşikçi'yle birlikte Zarakolu 
da hapsi boyluyordu. Beşikçi, hapisten çıktık

tan sonra bu kez onu, Yurt Yaym/an'nın sahibi 
Onsal Öztürk'le tanıştırmıştım. Yurt Yayınları, 
Beşikçi'nin ilk kitabından başlayarak tüm kitap
larını yayımiadı ki, bunlarm sanmm 5 tanesi salt 
savunmalardan oluşuyordu. Bu defa, Beşikçi ile 
birlikte Ünsal Öztürk'e de hapishane yolu görün
müştü. O zamanlar, Kürdoloji alanmda yaym 
yapmak gerçekten de ateşten gömlek giymekti ... 

Nitekim, dergiden dolayı açılan davalar sonuç
lanmadan bu kez Kürdoloji alanında yayımladığım 
kitaplar hem toplattlıyor hem de dava konusu edili
yordu. Türkoloji alanmda yayımladığım kitap/arım 
hakkında herhangi bir dava açtlmazken, Kürdoloji 
alanmda yazd1ğım ya da ÇLkard1ğ1m her kitaptan 
dolayı dava açılıyordu. 

Gerek yıllarca DGM'de yapttğ1mız savunma
/ardan, gerekse 1993 ateşkesinin yarattığı olumlu 
havadan dolayı, yargdandığım 6 kitaptan beraat 
etmiştim. Ancak, ateşkesin bozulmasıyla siyasi hava 
yeniden gerginleşmiş ve MGK'nın aldığı gizli bir 
karar çerçevesinde, beraat ettiğim tüm davalar Yar
gllay'da aleyhime bozulmuştu. Tabii DGM de bu boz
maya uyunca, 10 buçuk ytl hapis cezası kesinleşmiş 
ve bize sürgün yolu görünmüştü ... 

Böylece, Beşikçi ile yollanmtz bir kez daha ayn
lıyor ve 1999 yılı sonunda "Basın-Yayın Cezalarının 
Üç Yıl Süreyle Şartlı Ertelenmesine İlişkin Yasa" ile, 
2000 ytlı başlarmda o, cezaevinden çıkıyor; ben de 
sürgün yaşamının ardından ülkeye dönüyordum. 
Böylece, "kara gün dostluğu" yeniden buluşmayla 
devam ediyordu. Kendisi ülke dışına çtkmadtğt 

için, ancak yazlan ülkeye gittiğimde zaman zaman 
görüşüyoruz. Kendisi, 2010 yılında, Ümit Kaya'nın 
benimle yaptıği "Akıntıya Karşı Yüzmek" konulu 
bir nehir-röportaja, "Kürdoloji ve Alevilik Araş

tırmaJannda Mehmet Bayrak" başltklt bir "sunu" 
yazıst yazma incefiğini göstermiş ve beni gerçekten 
hem duygulandırmtş hem de onurlandtrmLŞtı. Ben 
ise, son görüşmemizde 1980'de Toptaşı Cezaevi'nde 
yaztp, yönetirnce e/konulan ve kendisinde bulunma
yan bir .11aztsmı kendisine vermiş ve çocuklar gibi 
sevindiğine tanık olmuştum. Şimdilerde; kader bir
liği, dostluk ve kadirbilirlik böyle bir şey olmalt diye 
düşünüyor; güvene dayaiz dar ve zor zaman dost
luğunun değerini bir kez daha yüreğimin derinlik
lerinde hissediyorum ... Beşikçi'nin, bugüne kadar
ki erdemli mücadelesi ve kalıcı ürünleriyle Kürt 
toplumunun vicdanmda ölümsüzlüğe kavuştuğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz ... ~ 
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DOSYA 
iÇERiDE - DlŞARlDA SAVAŞ! 

1 Ferda Çetin 
1 Yücel Demirer 
1 Hüseyin Aykol 
1 Faik Bulut 
1 Ahmet Vaşaroglu 
1 Ertugrul Kürkçü 

AKP Hükümeti. dış politikasını. Suriye başta olmak üzere. Böl~e ülkeleriyle 
!4iderek daha geriil'n bir ilişki uminine kaydınrken. 1\ürecik'te kurulması planla
nan AHD-NATO üssü (özellikle İran·a yönelik bir tehdit unsuru olara!<). bu sürecin 
adeta köşe taşlarından biri olarak değerlendiriliyor. 

Bu durum. iç politik alanın en yakıcı unsuru durumundaki Kürt sorununda 
giderek tırmandırdan askeri ve siyasi operasyonlarla birlikte düşünüldüğünde. 
devlet politikasının. 'içeride ve dışarıda savaş· şeklinde özetlenebilecek bir stratejiye 
oturlulmak istendiği söylenebilir. 

Bölgesel gelişmeler ve bağlı olarak yaşanan/yaşanacak kampiaşma ve çalışma
larda ·aktif rol' üstlenme pozisyonu ile 1\ürt ulusal hareketini askeri ve polisiye 
yöntemlerle tasfiye etme/etkisizleştirme yönündeki çabaların yoğunlaştırılması iç 
içe geçmiş durumda ... 

- AKP'nin geçtiğimiz dönem ·sıfır sorun' olarak tarif edilen Bölge politil<asındaki 
degişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu değişimin nedenlerini neye/hangi gelişme
lere baglıyorsunuz? 

- 'Arap Baharı' olarak nitelenen Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki Arap ülkele
rindeki halk hareketleriyle Türk dış politikasındaki bu değişimin ilişkisi var mıdır? 

- 1\ürt sorununda askeri ve siyasi operasyonları esas alan yönelimi, bu sorumın 
çözüm tartışmaları içinde nereye koymak gerekmektedir? 

- AKP ve devielin Kürt sorunundaki politikası ile Suriye ve İran başta olmak 
üzere Bölge üll<eleri ile ilişkileri arasındaki bağ/ilişki konusunda ne düşünüyorsu
nuz? 

-Geçtiğimiz dönemde AKP Hükümeti ve Genelkurmay'ın NATO'yu PI\K'ye karşı 
Afganistan'da Taliban'a karşı yapılana benzer bir müdahaleye çağırdığı düşünLildü
günde. Kürecik'te yapılması planlanan NATO füze radar üssünün Bölge ülkeleriylı:: 
ilişkiler ve Kürt sorunu bakımından nasıl bir anlam taşıdığını düşünüyorsunuz? 

- Sonuç olarak. 'içeridı:: ve dışanda savaş' yöneliminin ülke ve bölge siyasetine 
olası etki ve sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bütün bu ve benr.eri sorulardan hareketle. bu sayıdaki dosyam ızda, AKP llükü· 
metinin. işaret ettiğimiz. ·yurtta savaş-bölgede savaş· yönelimini nedenleri, sonuç
ları ve dayandığı dinamikleriyle birlikte tartışmaya açmak istiyoruz. 
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IÇERIDE-DIŞARDA SAVAŞ! 

işbirlikçiligin ad1 

ViZVON DEGiŞiKLiGi! 
FERDA ÇETiN 

Kristof Kolomb Hindistan'a ulaşmak için kısa 
bir yol ararken, tamamen bir tesadüf sonucu Ame
rika'yı keşfetmişti. Türk devleti de ne zaman vizyon 
arayışına girse, ne zaman liderlik hevesleri depreşse, 
ABD'yi ve işbirlikçiligi yeniden keşfediyor. Bu arayış
lar "Ortadoğu'da aktör rol" veya "dış ilişkilerde yeni 
eksen" gibi adlandırmalarla tanımlansa da, bunun 
işbirlikçilik oldugunu okuma yazması olanlar biliyor. 
- Abdullah Gül 18 Temmuz 2010 tarihinde yapılan 
ı. Büyükelçiler Konferansı'na Cumhurbaşkanı sıfa
tıyla katıldıgında, Türk devletinin dış ilişkiler politi
kası için mütevazı bir çerçeve çiziyor; "Bölgemizde 
ve dünyadaki barış, uyum ve işbirliği girişim ve 
faaliyetlerinde öncü veya ortak olarak seçkin bir rol 
oynamalıyız" diyordu. Aynı toplantıda Gül, "AB'nin 
temel değerleri esas alınacak; demokrasi, hukukun 
üstünlüğü sağlanarak, insan haklannın korunması, 
sosyal hakiann tanınması, serbest piyasa ekonomi
sinin işlemesi, kültürel çeşitlifiğe ve saygıya daya
nılacaktır" şeklinde konuşuyordu. (www.tccb.gov. 
tr) Abdullah Gül, başka halklara saygı temelinde ve 
devletlerin iç işlerine karışmamarun esas alınacagını 
belirtiyor; barış, uyum ve işbirliginden söz ediyordu. 

Abdullah Gül bu konuşmaları yaparken Tunus, 
Mısır, Libya ve Suriye'de halk ayaklanmaları başla
mamış; ABD ve AB, "diktatörlük"leri henüz keşfet
memiş, İran'a ekonomik ambargo ve askeri müdaha
le bu kadar gündemleşmemişti . Türkiye'nin ve AKP 
Hükümeti'nin, ABD tehdidi altındaki bu devletlerle 
ilişkileri de son derece iyi idi. 

AB flörtünden ABD metresliğine ... 
Ne zamanki ABD'nin Ortadogu'ya müdahalesi 

güncellendi, Türk devleti de bölge ve komşu ülkelerle 
"stfır sorun" politikasının getirilerini düşünerek yeni 
vizyon(l) oluşturmaya başladı. Türkiye Cumhurbaş
kanı Gül, 18 Temmuz 2010'daki konuşmasının tam 
zıddı bir konuşma yaptı. Gül, 5 Ocak 2011 tarihin
de, Üçüncü Büyükelçiler Toplantısında şöyle diyor
du: "Onümüzdeki on yıl yeni bir uluslararast güç 
dengesinin parametrelerinin oluşumuna tanıklık 
edecektir, bu dönüşüm sürecinin dinamiklerini iyi 
irdeleyen ivme kazanan, bu tarih akışmda isabetli 
tahminleri yapabilen ve buna göre inisiyatıf alabilen 
ülkeler, önümüzdeki on yıllarda uluslararası ilişki-
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leri yönlendirecek, bunu yapmayan ülkeler ise bu 
htzlanan tarih aktşmm dtşmda kalacaklardtr." 

T.C. Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasının özeti, 
Türk Hükümeti 'nin yeni dış politikasının öıetiydi. 

Türkiye'nin ABD ile metres hayatını, Avrupa Bir
ligi (AB) ile flörte tercih ettiginin ilanıydı. Gül, 
bölge devletleriyle iyi komşuluk ilişkilerinin de bir 
"getiri"si olmadıgını keşfetmiş, önümüzdeki dönem 
küresel güçlerle ilişkilerin esas alınacagını belirtiyor
du: "Temel olarak, 'Avrupa-merkezli' bir düzenden 
ziyade 'küresel-odaklt: kapsaytcr, güç merkezlerini 
çoğa/tan, adil, ancak muktedir bir düzen beklentimizi 
dile getiriyorum. Yeni düzen arzumuzun, revizyonist 
bir talep olarak anlaşılmamasrm, daha ziyade ger
çekçi ve halihazrrdaki sistemin daha iyi yöneten bir 
düzene ev rilmesi olduğunu özellikle vurguluyorum." 
(www. tccb.gov.tr, 5 Ocak 2011) Gül'ün 'küresel güç' 
dediginin dogrudan ABD oldugunu da herkes biliyor. 

Abdullah Gül'ün 2011 tarihli konuşmasında iki 
keskin dönüş görülüyordu. Birincisi, Avrupa Birligi ile 
geliştiritmek istenen 'ortaklık' terk ediliyordu. İkincisi, 
komşutarla "sıfır sorun" politikasından vazgeçilerek, 
ekonomik ve siyasi çıkarlar gerektiriyorsa sorunlar 
da çıkabilecegi peşinen kabulleniliyordu. Bu noktada 
dikkat çeken husus şudur; Türkiye-AB ilişkilerinin 

güçlenmesi, bölge devletleri ile ilişkilerinin gerilmesi 
veya bozulması şartına baglı degildi. Çünkü AB'nin 
Ortadogu ve dünya üzerinde ne bir iddiası ne de poli
tika oluşturma takati vardı. Ancak Türkiye, ABD ile 
ilişkilerini mevcut durumun ilerisine taşıyarak daha 
"sıcak" hale getirmek istiyorsa bunun maliyeti önce 
Suriye'ye sonra da İran'a düşmanlıktan geçiyordu. 

Dolayısıyla son bir yıl içinde Türkiye'nin Suriye ile 
bozulan ilişkileri, ne Suriye'deki toplu,msal olaylarla 
ilgilidir ne de Türkiye'nin kendi iradesi ile geliştirdigi 
bir politika degişikligidir. ABD'nin Suriye üzerindeki 
baskısının dogrudan sonucudur. ABD Türkiye'ye, 
Erdogan'a ve Abdullah Gül'e Suriye ve İran'a karşı 
tutumlarını netleştirmelerini emretmiştir. 

Bu noktada bir parantez açalım: AKP'nin eşittir 
Fethullah Gülen olmadı~mı da bilerek, Abdullah 
Gül'ün Fethullah Gülen'e baglılıgını da hatırlayalım. 
Gülen, dolaylı veya ima yollu degil, do~rudan ABD 
yayılmacıl ıgının bütün yeryüzü için hayırlı ve gerekli 
oldugunu savunmaktadır. Abdullah Gül de bu konuda 
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Gülen'le hemfikird.ir. Gül 'ün, '~vrupa merkezli bir 
düzenden ziyade küresel adaklc-kapsa.lJICI bir düzen" 
sözlerini de ABD işbirlikçiligi olarak an iayalı m. 

ABD işbirlikçiliginin açmazları 

Son sekiz yılda güneelleneo Türkiye-İran-Suriye 
anti-Kürt ittifakı ve bu ittifaka atfen vurgulanan 
"kamşularla stftr sorun" politikasının iki temel daya
nagı vardı: Birincisi, bu üç devletin de Kürt halkının 
özgürlük taleplerine karşı ortak hareket etme ihtiya
cı; ikincisi, ABD'nin, Türkiye'nin İran ve Suriye ile 
ilişkilerine müdahale etmemesi. ABD, bu üçlünün 
Kürt halkı ve PKK'ye karşı geliştirdi~i ittifaka hiçbir 
zaman karşı çıkmadıgı gibi, zaman zaman kendisi 
de bu ittifaka dahil oldu. İki ay önce Kandil'e yönelik 
saldırılar konusunda açıklama yapan KCK Yürütme 
Konseyi Başkanı Murat Karayılan bu tuhaf ittifakı 
şöyle açıklıyordu: "Kandil'e yönelik kapsamlı saldırı
lar Türkiye-İran-ABD ittifaki ile gerçekleşiyor. Öyle 
ki Heranlarm duma m, FI6'larzn ve Katyuşa raketle
rinin dumanma karış1yar. " Heronlar ABD'yi, Fl6'lar 
Türkiye'yi, Katyuşalar İran'ı temsil ediyordu. 

Fakat bu ilişkiler her zaman egemenlerin arzu
ladıkları bir çizgide gelişmiyor. Suriye son yıllarda 
Türk devleti ile Kürt karşıtlı~ı temelinde her türlü 
pazarlık ve ittifakları gerçekleştirdi. İran daha da 
ileri giderek gerilla alanlarına kapsamlı saldınlar 

gerçek leştirdi. Ama bütün bunlar İran'ı, ABD'nin 
hedefi olmaktan kurtarmaya yetmedi. ABD, Şah 
sonrasında düşman ilan ettigi İran rejimi ile mevcut 
ilişki tarzını sonlandırmayı, İran rejimini devirme 
projesini adım adım uygulamaya çalışıyor. Önce 
İran'ın "dışarı "daki dayanaklarını etkisiz kılmak; 
İran'ın Irak, Lübnan ve Suriye'deki desteklerini son-

IÇERIDE - DIŞARDA SAVAŞ ! 

landırmak istiyor. Bunun için yakın hedef Suriye'dir. 
Ardından da sıra İran'a gelecektir. 

Gül, Erdogan ve Davutoglu'nun "kamşularla 

s1f1r" politikasından keskin dönüşlerinin gerçek 
nedeni budur. Türkiye PKK'ye karşı İran ve Suriye'yi 
sonuna kadar kullanmayı düşünürken, ABD ile bir
likte bu iki komşusuna karşı, her türlü düşmanlıgı 
yapmaya da hazırdır. Türkiye bu politikaya uygun 
olarak Suriye'nin mevcut rejimini devirerek onun 
yerine ABD işbirlikçisi yeni bir iktidar hazırlanma
sında da "rol kapma" yarışındadır. Suriye'den sonra 
sırası gelecek olan İran'a karşı da daha açık ve daha 
keskin bir dönüş yapan Türkiye, Kürecik'te NATO 
Kalkam kurulmasına izin vermiştir. İsmi NATO kal
kanı olan bu sistem, İran'ın İsrail'e olası saldırılarına 
karşı kuruluyor. Bu açıdan Erdogan şahsında İsra
il'le gerilen ilişkiler de bu piyesin bir perdesidir. Türk 
ve Arap kamuoyunu yanıltınaya ve İran'la bozulan 
ilişkileri açıklayamamanın sonucudur. 

Önümüzdeki aylarda Türkiye-İran ilişkilerinin de 
şimdikinden daha sert ve kötü bir hal alacagı kesin. 
Türk devlet yetkililerinin ve Erdogan'ın, ABD baskı
sını reddetme iradesi de gücü de olmadıgına göre, bir 
süre sonra ve büyük olasılık Türkiye İran'a demok
ratikleşme telkinlerinde bulunacak, daha sonra da 
tehdit edecektir. ABD'nin işbirlikçiligine soyunmuş 
bir iktidarın başka hiçbir seçenegi yoktur. 

Bütün bu karmaşık, dej%işken ve dinamik süreçte 
en rahat ve avantajlı konumda olan Kürt özgürlük 
hareketidir. Çünkü karşıtlarının kurduj%u her yeni 
ilişki veya bozulan eski ilişkiler yerine yeni alanlar 
açılmakta, yeni mücadele dinamikleri ve fırsatlar 

dogmaktadır. Despotizmin, fırsatçılıj%ın, işbirlikçili

t!in ise ömrü her zaman kısadır. 
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DiPLOMATiK PRAGMATiZM VE BiR GÖSTERi 
ALANI OLARAK ULUSLARARASI SiYASET 

YÜCEL DEMiRER 

2011 yılı, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının hem 
diplomatik tercihlerinde ve hem de KÜrt meselesinin 
çözümü konusundaki tutumunda ciddi bir hat de~i
şikli~ine sahne oldu. Her iki ba~lamda sırasıyla "sıfır 
sorun" ve "açılım" kavramlarıyla popülerleştirilen 

yön tercihlerinde ciddi de~işiklikler meydana geldi 
ve bir "şahin" rolü sahneye konulmaya başlandı. 
Öncelikle Adalet ve Kalkınma çizgisinin diplomasi 
alanındaki savrulmalarının ilk kez gündeme gelme
di~ini anımsamakta büyük fayda var. Ermenistan 
Hükümeti ile 2009 yılında imzalanan ve aradaki 
ilişkilerin normalleşmesini hedefleyen protokollerin 
hiçbir sonuç vermeden oldu~u noktada bırakılması 
örneginde oldu~u gibi, uluslararası düzeyde yapılan 
hamJelerin yarıda bırakılması örneklerine, özellikle 
yapılan hat degişikliklerinin iç politik boyutları üze
rinden bakmakta fayda var. 
Anımsanaca~ı gibi bu siyasi çizginin diplomatik 
alandaki ilk önemli çıkışı Irak Savaşı'nın hemen 
öncesinde, 2002 Aralık ayı sonunda, Tayyib Erdo
~an-George Bush görüşmesiyle olmuştu. Bu dönem
den itibaren Erdo~an ve dış politika kurmaylarınca 
hemen her fırsatta yürütülen mekik diplomasisi 
örnekleri ile Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde 
etkili bir güç olma yolunda yo~un çaba gösterme
ye başladı. Genelde "sürekli barış", komşu ülkeler 
düzeyinde "sıfır sorun" olarak ifade edilen bu süreç, 
bir yandan Sovyetler Birli~i'nin da~ılmasıyla orta
ya çıkan ve Demirel-Çiller kesitinden o zamana 
dek gösterilen uluslararası görünürlügü yükseltme 
çabasına denk düşerken, dilter yandan iç siyasetin 
gereklerine endeksli bir "acar diplomasi" yogunlugu 
ile akıllarda kaldı. 

'Ortaya karışık' tarz-ı siyaset! 

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin küllenmesine dek 
sürdürülen yogun ve kamuoyuna köpürtülerek sunu
lan diplomatik trafik düzeyi, 2008 yazında patlak 
veren Rusya-Gürcistan krizine anında verilen tepki 
ve Erdogan'ın bizzat rol oynadıgı mekik diplomasisi 
ile Pakistan-Afganistan, ABD-İran, İsrail-Suriye ara
sında dogan problemlerde gösterilen barış eksenli 
aracılık gayretleri, aslında Adalet ve Kalkınma Par
tisi çevrelerince saklanma gere~i duyulmayan bir 
reel politik tarzla ilişkilendirilebilir. Ortadoğu ve 
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Afrika düzleminde Ekmeleddin İhsanojtlu'nun İslam 
Kalkınma Örgütü genel sekreterligine seçtirilmesi, 
Davos Zirvesi'ndeki "one minute" çıkışı ve Mavi 
Marmara saldırısı devamında İsrail ile ilişki koparına 
kararıyla sonuçlanan sert ton, daha önce pek önem 
verilmeyen Afrika ülkelerine akademik toplantı, yar
dım ve diplomatik ilişki geliştirilmesi baglamlarında 
artırılarak gösterilen ilgi, ancak Türkiye'nin reel 
politik tavrı ile anlaşılabilir. _ 
Aslında Adalet ve Kalkınma Partili yıllarda tek ve 
bütünlüklü bir dış politika uygulandıjtını varsayan 
bir yaklaşım tarzı ve buna dayalı bir soru grubu 
ile süreci anlamak olanaklı degildir. Uluslararası 

siyaseti, iç siyaseti besieyecek bir biçimde daha önce 
söylenınemiş sözlerin söylendigi, altı doldurulsun 
doldurulmasın her yıl en az birkaç yeni uygulamanın 
sergilendigi bir gösteri alanı olarak kurgulayan bu 
"yeni diplomasi"nin en temel özelliği, olandan çok 
olması arzu edilene, uzun erimli planlı lıktan çok 
kısa vadeli hesaplara dayanıyor olmasıdır. Mantık 
bu olunca birbirinden farklı ve hatta birbiriyle çeli
şen projelerin aynı anda üretildi~i görülmüştür. Bu 
yüzden hem AB'ci, hem yeni Osmanlıcı, hem İsrail 
karşıtı ve aynı zamanda onunla askeri işbirligi içinde 
olmak gibi karmaşık görüntüler aynı anda verilebil
miştir. Bir başka deyişle, Türkiye siyasetinin temel 
eğilimleri olan milliyetçilik, Batıcılık, İslamcılık, 
liberallik ve Osmanlıcılık gibi egilimleri aynı zaman 
diliminde yansıtan, Osmanlı kültürü ve İslam mede
niyetine yapılan referanslara aynı anda müracaat 
edilen bir tarz-ı siyasetin çok da şaşırtıcı olmaması 
gerekir. 

Atak çok, reel güç yok! 

Aslında uluslararası siyasetin simgesel bir perfor
mans-gösteri alanı olarak kullanımı ve devletlerin 
birer aktör olarak hem iç ve hem de uluslararası izle
yici kitlesine mesaj yollaması yeni ve Türkiye'ye özgü 
bir durum dejtil. Bu gösteriler bazen bir ülkenin "bir 
üst lig"e dahil olduğuna veya olması gerektiğini işa

ret etmek, bazen göreve gelen bir lideri uluslararası 
düzeyde tanıtmak, yeni bağlaşıklıklar kurmak ya da 
bunların sürdürüldügünü göstermek, bir tarihsel 
dönüşümün yaşanmakta oldu~u fikrini yaymak için 
yapılmakta. Ancak Türkiye'nin son on yılına özgü 
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olan farklılık, simgesel diplomatik atakların çok sayı
da yapılmış olması ve bunların altını dolduracak reel 
güce sahip olunmaması durumu. İçinden geçtigirniz 
dönemin iç ve dış siyasetteki sert tonunu bir yanıyla 
altı doldurulamayan vaatler ve başta Suriye, İran ve 
İsrail olmak üzere giderek bozulan ikili ilişkilerde 
aramak mümkün. 
Diger yandan, 2011 boyunca ve özellikle bu yılın 

ikinci yarısından itibaren gözlenen savrulmaların 

nedenleri düşünüldügünde, akılda tutulması gere
ken en önemli de~işken Irak'ın kuzeyindeki ABD 
asker! varlıgının çok yakında son bulacak olması 
durumudur. ABD'nin Irak'taki askeri egemenlik 
koşullarını dikkate alarak ve bu koşulları yumuşat
mak planı ile uyum halinde icat edilen "açılım"ın, 

2011 sonu itibariyle ABD'nin çekildigi koşullarda 

buharlaşmasında şaşıracak bir yan yoktur. "Açılım" ın 
donmasında iç siyasal etmenler yanında bu boyut da 
dikkate alınmalıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi kur
maylarının içinden geçmekte oldugumuz dönemde 
kurmakta oldukları iç ve dış siyasal dil ve buna 
bitişik politikalar ancak ABD'nin bölgeden çekildigi 
koşullar ve dinamikler dikkate alınarak anlaşılabilir. 

Erdogan yönetimine bir yandan ABD ile iyi geçinme, 

Bugünlerdeki gelişmeleri -belki gençler açı

sından- kökenini bilmeden ya da en azından 

- bizim nesiller için- hatıriamadan çözümiemek 
oldukça zor görünüyor. Türkiye'deki egemen 
sınıfların kabulü ve tercihiyle Il. Dünya Savaşı 
galiplerinin yarattı~ı dünya konjonktüründe Tür
kiye, sosyalist dünyanın de~il, Batılı kapitalist 
dünyanın yanında yer aldı. Zaten öyleydi denile
bilir. Yani önce Alman, sonra da İngiliz İmpara
torlugu'nun etkisindeki bir yer söz konusuydu. 
Ancak ll. Dünya Savaşı sonrasında degişen şey, 

Türkiye'nin İngiltere'nin de~il, ABD'nin etkisi 
altına girmesiydi. Ardından NATO 'ya üye yapılan 
Türkiye'nin 1960 öncesinden başlayan Avrupa Bir
Jigi üyesi olma macerası bile, ABD'nin etkisinden 
çıkıp, Avrupa'yla entegre olmaktan çok, ABD 'nin 
AB içindeki Truva atlarından biri olma durumuy
du. Türkiye'nin AB'ye üye yapılmak istenmeyişi 
hususundaki en önemli parametreler arasında bu 
durumu da unutmamak gerekir. 

IÇERIDE-DIŞARDA SAVAŞ! 

ona yakın bir müttefik görüntüsü verme, diger yan
dan otoriter-laik bloka karşı durma imkanı sunan 
"Kürt açılımı" dönemi en azından şimdilik bitmiş 
görünmektedir. 

Otoriterlik sınırlarında 'rıza' aramak 

Dönemin gelecegine ilişkin yapılacak çıkarsamalar 
yukarıda bahsedilen dinamikler yanında Erdogan 
ve çevresinin mazlum kredisini tüketip, otoriterlik 
sınırlarına dayandıgı aşamaya da denk düşmektedir. 
ABD'nin bölgeden çekildi~i, Arap-Kürt ilişkilerinin 
gelişim süreci üzerine olumlu yorumların yapıl

masının olanaklı olmadı~ı koşullarda, İran, Suriye 
ve İsrail'le aynı anda çatışmalı olmasa da çelişkili 

ilişkiler içinde olan Türkiye'nin, giderek daha sert 
esen ırkçı rüzgarlar ekseninde gereksinim duydugu 
toplumsal rızayı barış dışı bir hatta araması kimse
yi şaşırtmamalıdır. Gelecegini barışta arayan tüm 
güçlerin barış taleplerini soyut protesto biçiminden, 
yukarıda sözü edilen pragmatik ve kitlesel göz bag
cılıgına dayalı iç ve dış siyaseti teşhir düzeyine sıç
ratmaları önümüzdeki kış ve bahar aylarında kritik 
bir öneme sahiptir. 

Bu, 20-30 yıl sonrasının kavgasıdır 

Türkiye, ABD'ye uyumlu politikalarını şimdiye 

kadar büyük bir özveriyle yürüttü. istenilen her 
yere asker göndermeye çalıştı mesela. Ankara'nm 
ABD'ye ragmen yaptıgı tek şey olan Kıbrıs'ın kuze
yini işgal etmenin bile, arka planında İngilizlerin 
-ve dolayısıyla ABD'nin- Kıbrıs adasındaki mevcut 
askeri üssünü sonsuza dek koruma taktigi oldugu 
söyleniyor. Bu konuya, aslında biraz da İsrail-Tür

kiye atışmasının nedenlerini açıklamak için girdim. 
Akdeniz'deki en büyük uçak gemisi durumundaki 
Kıbrıs adasındaki kavganın stratejik birçok nedeni 
olmakla birlikte, geldigirniz aşamada, ada çevresin
de bulunması muhtemel petrol ve dogalgazın nasıl 
paylaşılacagı, tansiyonu iyice artırmış bulunuyor. 
Özellikle Ortadogu'daki petrol rezervlerinin tüketil
mesi durumunda buradaki -şu anda maliyeti pahalı 
gözüken- rezervlere yönelirrmesi kaçınılmaz olacak. 
Bu yüzden, bugünlerdeki kavga aslında 20-30 yıl 

sonrasının mücadelesidir. Taraflarını da Kıbrıs ile 
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Türkiye ya da İsrail ile Türkiye olarak okumaktan 
çok ABD ile AB olarak okumak daha doıtru olur. 

Ancak ABD tarafı denilince, buna İsrail ile Türki
ye'yi katmak gerektiltinden, Başbakan Recep Tayyip 
Erdo~an'ın Benjamin Netanyahu hükümetine karşı 
salvoları anlaşılamıyor. Öyle ya, aynı safta olanlar, 
dost ve müttefik olanlar niye birbirine böylesine 
sert çıkışlar yapıyor? Sanki bu 'sorun' Erdogan'ın 
spontane hani şu meşhur 'Van minüt' çıkışıyla baş
ladı. Sonra kahramanlar gibi karştianan Erdoıtan'a, 
İsrail 'den sözlü hakaretler ama özellikle de Mavi 
Marmara gemisine yapılan kanlı baskıola çok sert 
cevap geldi. Mavi Marmara olayının insani yanı, 

elbette vahimdir ama İsrail 'in verdilti sinyal çok daha 
önemlidir. İsrail, sadece "Türkiye dahil, hiçbir devlet 
benim Gazze politikama karışamaz" demekle kal
madı; Mavi Marmara'ya uluslararası sularda baskın 
düzenleyerek, "Doğu Akdeniz, benim etki alamm
dır" dedi. Nitekim Tel Aviv yönetimi, Dogu Akdeniz 
sularında petrol ve dogalgaz arama konusunda Mısır, 
Lübnan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile anlaşmalar imza
ladı. Bu konudaki anlaşmalardan Lübnan, askıda 
olsa bile, Lübnan'ın İsrail' i bırakıp, Türkiye'yi tercih 
etmesi gerçekten çok zor. 

lsrail'le şikeli gerilim 
Başbakan Erdoıtan'ın Netanyahu hükümetine 

karşı böylesine rahat bir söylem tutturmasının 

aslında çok basit bir nedeni var. ABD'deki Demok
rat Parti ile Cumhuriyetçi Parti arasındaki yöne
tim degişikliklerinin ilk yansımaları İsrail ve İtal 
ya'da görülür. Netanyahu'nun saıtcı hükümetinin 
Obama'nın iktidara gelmesiyle, çoktan yıktiması 
ve yerine birazcık olsun liberal bir hükümetin 
gelmesi gerekirdi. Önce Obama'nın salvoları geldi, 
sonra bundan güç alan Erdogan, attı-tuttu. Ancak 
İsrail'de beklenen böylesi bir degişim gecikti. 
Çünkü oradaki alternatif yapı olan İşçi Partisi 
parçalanmıştı. İkinci dönem başkan olabilmek 
için meydanlara inecegi 2012 y ılı gelip çatınca, 
Yahudi lobisi ni karşısına almak istemeyen Obama, 
başında Netanyahu hükümeti olsa da İsrail için 
yapabilecegi her şeyi bugünlerde yapıyor. Kurul
masını istedigi Filistin devletine rest çekiyor, 
yapt ıgı yardımı kesiyor; hatta Filistin'i üye olarak 
almaları halinde UNESCO'ya yaptıgı yardımı bile 
kesmekle tehdit ediyor. 

BM'de Filistin devletinin ilan edilmesi konu
sunda çabalar harcayan Erdogan'ın asıl 'güzelligi' 
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ise İsrail'e oldu. Dogu Avrupa'nın çiçegi burnunda 
NATO üyelerinin bile çekindigi radar üssünün Tür
kiye'de kurulmasını onaylıyor. Malatya Kürecik'te 
kurulacak olan radar üssünden yapılacak rasat ile 
İran'ın İsrail'e atacagı füzelerin NATO uçaklarıyla 
vurulması amaçlanıyor. Hesaplamalara göre, İran'ın 
Avrupa'ya gönderecegi füzeler, ancak Türkiye sema
larında vurulabiliniyor. Yani Türkiye'yi korumayan 
ama esasen İsrail'i koruma amaçlı projede Erdo
gan'ın verdigi karar -Türkiye'nin aleyhine olsa da
somut bir sonuç ortaya koyarken, Filistin'e devlet 
ilan etmesi konusundaki çabalar, sonunda ABD'nin 
vetosunu yiyeceginden sembolik olmaktan öte bir 
anlam taşımıyor. Nitekim Erdogan'ın radar üssü 
kararı, Obama'ya seçim destegi olarak da görülebilir. 

işbirlikçi sıfır sorunlu olamaz! 
Aynı şekilde, Arap Bahan olarak nitelendirilen 

Ortadogu ve Kuzey Afrika'daki demokrasi arayışla
rında Erdogan'ın tavrı hep ABD'nin istedigi yönde 
oldu. Erdogan'ın kendiliginden yaptıgı "NATO'nun 
Libya'da ne işi var" çıkJşının ömrü bir hafta bile 
sürmedi. Libya'ya yönelik NATO saldırılarının ana
karargahı olmak istedi. Batı destekli 'muhalifle
re' uluslararası sözleşmelere aykırı olarak yasadışı 
askeri' ve mali yardımda en istekli devlet, Erdogan'ın 
iktidar oldugu Türkiye'den geldi. Buna benzer giri
şimler Suriye'deki Esad iktidarının devrilmesi konu
sunda da yapılmaya başlandı. Libya'da geç kaldıgını 
düşünen Ankara, burada daha da telaşlı şekilde ön 
almaya istekli görünüyor. 

"Vay be, dün 'kanka' gibi davranan Erdoğan, 
Beşar Esad'a ihanet etti" diyenler, yanılıyor. Dün kan 
kardeşi gibi davranıp -onların istedigi gibi-- Batı'ya 
eklemlenmesini istedikleri Esad, yeterince hizaya 
getirilememiş olmalı ki, bugün güç kullanarak bu 
yapılmak isteniyor. Bu konuda, Batı'nın maşası dün 
Erdogan hükümetiydi, bugün de öyle. 

Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutog
lu'nun "komşular/o stftr sorun" politikasına gelince, 
dün ütopyaydı; bugün ise ''tüm komşutarla savaş" 
olarak dogal halindedir. ABD'nin böylesine yakın 
müttefikinin, üstelik alt-emperyalist bir devlet olma 
arayışında, komşularıyla sıfır sorun yaşaması imkan
sızdı. Nitekim ulaşılan aşama da hepsiyle savaş hali
dir. Bu konuya teşne olan Erdogan, işin başından 
beri farkında olmalı. Davutoglu, reel diplomasiden 
habersiz bir akademisyen olarak oyuna geldiyse ne 
ala, yoksa iyi rol yapıyor ama bu filmin kötü adamı... 
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'savag konsepti uluslararasi konjonktüre yaslamyor' diyen yazar faik bulut: 

AMERiKA AÇIK ÇEK VERDi! 
Röportaj : BÜLENT ULUS 

- AKP Hükümeti'nin 'sıfır sorun' politikasından 
bugünkü 'çok sorun'lu bölge politikası zeminine 
kaymasım hangi çerçevede değerlendirmek gereki
yor? Sıfır sorun mümkün müydü? 

AKP'nin bölgeye ilişkin başından sonuna kadar 
iyi incelenmiş, iyi araştırılmış, iyi tasarlanmış bir 
dış politikası oldugunu söylemek pek mümkün degil. 
Deyim yerindeyse günübirlik düşünüyor. Günü bir
lik düşününce de günübirlik tavır alıyor. Stratejiyi 
günlük siyasete, gün lük politikaya kurban ediyor. 
Komşulada sıfır sorun politikası da gerçekçi degil. 
Diplomaside komşutarla sıfır sorun demek bile, başlı 
başına AKP'nin bu politikadan neyi anladıgını gös
termesi bakımından önemlidir. 

Öte yandan, esas olarak iki şey ön plana çıktı: 
Birisi, ABD'den yeterli destegi alamayınca, "Orta

doğu'ya -Arap islam ülkelerine- yöne/irim, orada 
kendimi güçlendiririm, ondan sonra gider AB'ye 
kafa tutarım" mantıgı hakim. Ama burada da çok 
çıkarcı, tüccar bir zihniyet egemen. AKP'nin politi
kalarına yön veren şey bu. 

İkinci nokta ise dünyadaki küreselleşme ve çok 
uluslu şirketlerin kurulması ve özelleştirme. İşte 
AKP'nin "vize/eri kaldtralım" diye ortaya çıkı şı bile 
küresel sermayenin önünü açan ve oradaki tıkanık
lıkları aşan, deyim yerindeyse, oradaki barikatları 

kaldıran bir işlev gördü. Vize meselesi bize çok hoş 
geliyor ama gerek AKP'yi destekleyen sermaye -buna 
Anadolu sermayesi de diyebilirsiniz- gerekse küresel 

sermayenin önünü açma seferberligiydi. Tabii buna 
Osmanlı'nın o efendi-millet -Türk İslam sentezinden 
beri- anlayışını da eklemek lazım. İşte biz buralara 
abilik yapacagız, yol yordam gösterecegiz, nasihatler 
edecegiz politikası söz konusuydu. Bir de romantizm 
tabii. Bir anlamda dini -İslami- temelli Osmanlı'yı 
da esas alan bir romantizm. Buralarda federatif bir 
sistem, bir çeşit Ortadogu birligi, Ortadogu pazarı 
yönelimi ... Bu da Erbakan'ın, milli görüşçülerin 

biraz daha millilikten çıkarak küresel sermayeye 
eklemlenme döneminde, bunu da kullanma istegi. 
Kemalizme tepki olarak, biz İslam dünyasından 
koptuk hadi geri dönelim! Geri dönüş, çok roman
tik yani hayalci bir şekilde oldugu için sorunları 

da do~ru dürüst çözmeye yararnadı elbette. Belki 
de en önemlisi, hem AB'yle hem ABD'yle birçok 
anlaşma var. Ticari, siyasi, hatta stratejik anlamda 
askeri anlaşmalar. .. AKP istese de çok bagımsız 
bir politika güdemeyecek, gütmeyecek. Bir yerde 
bunların çıkadarıyla çakışacak ve onların dedii;tini 
yapmak zorunda kalacak. Nitekim Libya çok tipik 
bir örnek. Bizim önümüzde emsal olarak duruyor. 
Önce, NATO'nun ne işi var oralarda, niye müdahale 
ediyor dediler. 3-4 gün sonra gidip NATO'nun iki üç 
toplantısına katıldılar ve NATO'yla birlikte hareket 
etme kararı aldılar ... 

Bazen ABD'nin, AB'nin gerileme ve tereddütler 
döneminde Türkiye gibi Ortadogu ülkeleri bir hare
ket serbestisi kazanabilirler. Ama o hareket serbestisi 
hiçbir zaman emperyalizmin ya da Batı ülkelerinin 
çizmiş oldugu stratejilerin sınırlarını aşamaz. Onla
rın kırmızı çizgilerini yıkamaz. Bence sıfır sorun bu 
çerçevede iflas etti. 

Eger siz çevrenize barı ş, dostluk vs. dagıtmak 
istiyorsanız, öncelikle kendi içinizde sorunsuz olma
lısınız. Türkiye'de hemen hemen sorunsuz hiçbir 
alan yok. Sadece Kürt meselesi degil ekonomi, emek, 
işçi meselesi, demokrasi meselesi de öyle. 

AKP bir vesayetten -askeri vesayetten- çıkıyor, 

başka bir vesayeti -sivil vesayeti- kurmaya çalışıyor. 

Mesela Arap Bahart münasebetiyle özgürlükler istiyor
sunuz ama siz bir başkanlık sistemi ikame etmek isti
yorsunuz. Başkanlık sistemi ile özgürlükler ne kadar 
bir arada olabilir? Hele hele Türkiye gibi bir ülkede! 

TYROJ 33 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



IÇERIDE-DIŞARDA SAVAŞ! 

Buralarda önemli açıklar ve çelişkiler var. Yani sıfır 

sorun iflası kaçınılmazdı. Hayaile gerçegin arasında, 
gerçege dogru kaytiması kaçınılmazdı, öyle oldu. 

Libya örneğinden bahsettiniz. ~rap Baharı' ola
rak nitelenen Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki halk 
hareketlerinin, bu 'sıfır sorun' söyleminin iflasına 
ve Türkiye'nin iç politikasma dönük bir etkisi oldu 
mu sizce? 

AKP, Libya örnegini bir manevrayla geçiştirdi. 

Pek öyle büyük bir eleştiriye u~ramadı. Dünya 
kamuoyu, medyası Libya'yı çok farklı bir şekilde 

tasvir etti. Kaddafi 'nin halkına eziyet etmesi, halkını 
sömürmesi, aile orduları, aile ekonomisi kurması, 

vs... Deyim yerindeyse -adı Cumhuriyet olmakla 
birlikte- bir çeşit hanedan sistemi, bir despotluk kur
ması, ister istemez Türkiye kamuoyunda manevra 
alanını kapattı. İşverenler zaten eleştiremez, karşı 
çıkamazdı. Çünkü 25 milyar dolarlık yatırımları 

vardı, yatırımların peşindeydiler. Önce bir tereddüt 
geçirdiler, sonra giden gitmiş biz yeni pastalara 
bakalım dediler. Hem Türkiye'deki basında, hem de 
AKP'nin söyleminde, Türkiye, sanki 'alt emperyal' 
bir ülkeymiş gibi, giderek di~er emperyal ülkeler
le paylaşım savaşına girdi. Görünürde Başbakan, 

Sarkozy'e meydan okuyor, kafa tutuyor gibi. Ama 
sonuçta sizin 'alt emperyal' bir ülke olarak büyük 
emperyalist ülkelerle kapışma potansiyeliniz çok 
azdır. Rekabet potansiyeliniz çok azdır. Biz böyle bir 
kapışmayı, rekabeti benimsemeyiz tabii, ama varsa
yalım ki böyle bir şey yaptın ız, potansiyeliniz bellidir. 

Kürtler beş on senedir kent merkezli büyük 
politikalar güdüyorlar. Sivil itaatsizlik, Newrozdaki 
toplanmalar ya da çeşitli vesilelerle büyük miting
ler vs. Arap baharından çok çok önce vardı. Olsa 
olsa moral açıdan etkili oldu denebilir. Bölgeyi bir 
tarafa bırakırsak, di~er yerleri etkileme ve harekete 
geçirme şansına sahip degil. Tersine ordaki her türlü 
kalkışma bölücülük, ayrılıkçılık olarak görülür hatta 
Türk- Kürt kapışması şekline dönüşebilir. Bu büyük 
bir engeldir. Arap Baharı'nın Kürt meselesini, Türki
ye'yi çok etkiledigi fikrine sahip degilim. 

Arap Baharı'nın belki şöyle bir etkisi olabilir; AKP 
özgürlükten filan bahsetmeye başladı ya, yarın öbür 
gün halk, biz de oradaki özgürlüklerin aynısını isti
yoruz diyebilir mesela. Cralardaki yeni anayasaların 
oluşumunda merkezi devletten giderek uzaklaşan, 
daha yerel, ademi merkeziyetçi yönetimlere dogru 
bir e~ilim de var. Madem orada yerel yönetimleri 
savunuyorsun hadi yerel yönetimler, öz yönetimler, 
özerklik konusunda burada ne yapıyorsun, şeklinde 
bir kamuoyu yaratma olanagı açısından önemli bir 
politik zemin olabilir. Yoksa Arap baharının Türki-
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ye'nin iç-dış politikaları açısından çok önemli jeopo
litik ve jeostratejik etkileri oldugunu sanmıyorum. 

AKP ve devletin Kürt sorunundaki yönelimi ile 
Suriye ve İran başta olmak üzere bölge politikası 
arasındaki bağiilişki açısından neler söylenebilir? 

Suriye'deki kalkışma, bir anlamda, Türkiye'yi 
daha fazla kendi içine kapanmaya, Kürt meselesinde 
daha büyük geri adımlar atmaya zorluyor ve AKP 
Hükümeti burdan çok korkuyor. Yani Suriye'deki 
Kürt meselesinin yeni bir ivme kazanarak Türki
ye'deki Kürt meselesine farklı bir dinamizm kazan
dırmasından ya da buranın orayı etkilernesinden son 
derece korkuyor. Müdahaleci tavırları biraz da bura
dan kaynaklanıyor. Bu da pazariıkiara neden olu
yor. Başbakan ABD'yi ziyaret ettiginde - Obama'yla 
görüştü~ünde- büyük ihtimalle şöyle bir anlaşmaya 
varmıştır; Suriye konusunda sizinle her türlü şeye 
varım. Müdahale olsun, ambargo olsun, kuşatma 
olsun, BM'de alınacak her türlü karara varım. Fakat 
bunun karşılıgında, deyim yerindeyse, bana Kürt 
hareketinin kellesini verin ya da bırakın ben bu i ş i 

askeri yolla çözeyim. 
Suriye yönetimi kötü, halktan çok uzak, bunu 

net koyalım. Halkın üstünde bir despotizm kurmuş, 

bunların hepsi tamam. Ama sizin Suriye halkı adına 
gidip oraya müdahale etme hakkınız yok. Bırakın 

Suriye halkı kendi içinde bu meseleyi çözsün. Sizin 
Suriye muhalefetini -özellikle İslami güçleri- alıp 
kendinize bir arka bahçe tasarımı yapma hakkınız 
yok. Arka bahçe tasarımı yaptığınız zaman birileri 
de gelip sizin içinizde arka bahçe tasarımı yapar. 
Çok halkçıysanız, insanı, halkı, demokratik hak ve 
özgürlükleri çok düşünüyorsanız, her şeyden önce 
kendi halkımza bu özgürlükleri vermeniz lazım. 

Kendi işçinize, ögrencinize vermeniz lazım. İki 
ö~renci ba~ırıyor hepsini hapse atıyorsunuz. Buna 
tahammül edemiyorsunuz. Kürt halkının, emekçi
nin özgürlük istemine tahammül edemiyorsunuz, 
sonra da Mısrr özgür olsun, Suriye özgür olsun 
diyorsunuz. Tabii olsun ama önce sen özgür ol 
demezler mi! Bir aynaya bak, sen nerde duruyorsun? 

Şöyle bir çifte standart da var. Şimdi Suudi Ara
bistan Bahreyn'e girmiş. Suudilere niye demiyorsun, 
insanların kafasını, kellesini kesiyorsun, kadınlara 

özgürlük vermiyorsun diye! Niye onlara müdahale 
etmiyorsun, prensip olarak her türlü özgürlügü 
savunuyorsan. Bahreyn'de dış müdahale de oldu. 
Körfez ülkelerinin orduları girdi, ordaki muhalefeti 
ezdi. Niye sorun yapmıyorsunuz, oradaki halk halk 
degil mi yoksa? Senin halkın halk de~il mi? 

Keza İran, Suriye'nin düşmesinden ciddi bir 
şekilde endişelendi. Hala o endişe devam ediyor. 
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Sıranın kendisine gelece~ini hissedince PJAK'a karşı 
büyük bir operasyon dizisi başlattı. Şöyle bir denk
lem içine düştü: Amerika bize saldırırsa bu bölgede 
PJAK'la ittifak yapacaktır. Ya da Azeri hareketi 
var, Arap Kurtuluş hareketi var vs ... Bunlar benim 
yumuşak karnım. Olabilecek herhangi bir saldırıda 
bunlar muhtemelen dışarıyla işbirligi yapacaklar 
ya da güç birligi yapacaklar, bunları şimdiden biti
reyim. Bitirirken o sıra Türkiye adına PKK'yi de 
bitirme konseptini, planını ortaya çıkardı. Türkiye 
daha çok Amerika'dan aldıgı istihbari bilgiyi verdi. 
Ama İran, Türkiye'yi -Amerika'ya karşı- yanına 
çekemedi. İşte Kürecik'teki füze kalkanı devreye 
girince İran Türkiye'den vazgeçti. Bütün operas
yonları durdurdu. Mümkün oldugu kadar PKK'yi 
kışkırtmamaya, PKK'nin üstüne gitmemeye çalıştı. 
PKK de biz herhangi bir yabanct gücün -özellikle 
Amerika'yı kastederek- mtzrağmm sivri ucu ya da 
kılıcı olmayacağız dedi. 

Yine keza İsrail-Türkiye anlaşmazlıgına dair söz 
düellosunda işte MOSSAD PKK'ye yardım edecek diye 
basında yer aldı. Böyle spekülasyonlar ... Sonuçta BDP 
Genel Başkanı, /srail altm tepsi içinde bize her türlü 
teklifi yapsa reddederiz, dedi. Bu tür spekülasyonlar 
Kürt meselesinin yönünü ve esas amacını saptırmaya 
yönelik iniş çıkışları da beraberinde getiriyor. 

Kürt sorununda askerf ve siyasi operasyonları 
esas alan yönelimin yeniden hakim hale gelmesıA KP 
iktidan düzleminde, hangi etken, öngörü ve beklen
tilere dayandırılabilir? 

AKP'nin Kürt sorununa ilişkin oturmuş bir pla
nından bahsetmek mümkün degil. Birincisi, hem 
seçim sonrası gelişmeleri - Biok'un 36 milletvekili 
kazanması- hem Suriye'deki gelişmeleri bir arada 
ele alırsak, Türkiye, fırsat bu ftrsat diyerek, Batı'ya, 

ben Suriye'ye karşt sizinle birlikte olurum, buna 
karştlık Kürt hareketini ezmeme, askeri yolla hal
letmeme yardtm edin, dedi. Suriye'de gelişecek bir 
şeyin Türkiye'yi de yakından etkileyecegini düşü

nerek böyle bir hareketlenme içine girdi. İkincisi, 
seçim kampanyalan başladıgında AKP Hükümeti 
veya Başbakan Erdogan sürekli milliyetçi söylemler 
kullandı. Bu milliyetçi söylemler içinde daha çok 
- tek millet konseptinin ötesinde- ezmeyi esas alan, 
askeri yöntemlerle bu meseleyi çözmeyi esas alan bir 
yönelim içine girdi. 

(Önce bir parantez; MHP'nin tabanını ele geçir
mek, MHP'nin altını boşaltmak gibi bir analiz yapı

lıyorsa da, bu siyasetin seçim sonrasında da devam 
etmesi, sadece MHP'ye ilişkin bir stratejiden bah
setmenin çok gerçekçi olmadıgını gösteriyor. Niha
yetinde amaç MHP'nin tabanını çekmekse, bu bir 
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seçim stratejisidir. Ama seçim sonrası da milliyetçi 
söylemler devam etti. Buradan şunu anlıyoruz; esas 
etken, MHP'den milliyetçiligini ödünç alarak MHP'yi 
vurmak degil. Hem o, belki seçim için geçerli kısa 
bir dönemdi.) 

AKP'nin sertleşmesinde sanıyorum üç etken ön 
plana çıktı: 

Birincisi, AKP danışmanları: PKK meselesi, Kürt 
meselesi konusundaki bütün danışmanları istisnasız 
başından beri kırmızı çizgiyi koydular. Ve deyim 
yerindeyse çözümsüzlügün anatomisini çizdiler. 
Kırmızı çizgiyi koydugunuz anda hiçbir şey çıkmaz. 

İkincisi, iktidarın askerle olan - Ergenekon, Bal
yoz vs- meselesini kendi lehine çözmesi. Askerin 
belli konseptini de kabul etti. Asker, tamam seninle 
sonuna kadar uzlaşırız, fakat bu meseleyi birlikte 
çözelim, yani askeri yolla çözelim, dedi ve böylesi 
bir konsept gelişti. 

Üçüncüsü, gerek AKP içinde gerek iktidarın çeşitl i 
kanatları arasındaki rekabet ve çekişmelerde cemaat 
kendi çözüm konseptini ön plana çıkardı; hatta dayat
tı. Smtr birliklen· özel timlerden oluşsun, askeriyeden 
değil de polisten olsun. Çünkü askeriye hep işbirliği 
yaptyor, efendim Ergenekon'la PKK arasmda gizli 
ittifaklar vardtr, türünden söylentiler ve bu söylenti
lerden sonra özel timin, polisin ön plana çıkarılması. .. 
Bu, aynı zamanda cemaatin konsepti, cemaatin Kürt 
meselesine getirdigi çözüm. Bu çözümde de -ister 
Zaman gazetesi, ister cemaatin diger yayın organla
rına bakın- tamamen askeri bir çözüm, yani vurup 
öldürme, bastırma, tenkil esastır. Tabii uluslararası 

konjonktürdeki pazarlıklardan sonra uygun görüldü. 
Amerika neredeyse açık çek verdi. Güneydeki Kürtler 
de -tam işbirligi yapmasalar da- bir anlayış gösterdi. 
Burdan da AKP cesaret aldı. Sınır ötesi harekatlarda 
Amerika'dan izin almadan o bölgeye girilmiyordu. 

Son bir şey: AKP referandum sürecinden bu yana 
kendisince kendi Kürdünü yaratma diye bir bakış 
açısı geliştirdi . Kim onlara nası l tavsiyeler, raporlar 
veriyorsa, sanki büyük bir "Kürt sivil muhalefet" 
çıkacak, bu muhalefet de tümüyle Kürt hareketinin 
karşısında, PKK'nin karşısında, alternatif bir güç 
olacak gibi bir bakış açısı. . . Ve AKP bu beklentiye 
çok fazla güvenıneye başladı. Nitekim son döneme 
baktıgımızda Başbakanın, Kürt analan, Kürt aydın
lan nerdesiniz, çıkıp ayağa kalkm gibi söylemleri. 
Ve bu anlamda da Kürtleri bölüp birbirine düşürme, 

sonra da tek tek tecrit ederek halletme ... Çukurca 
olayından sonra Hükümetin konsepti Çiller-Güreş 

dönemine döndü. 92'ler dönemi. Ezerek halletme. 
Çözme degil, çözme başka bir şey çünkü. 

Topyekun bir seferberlii!e ve savaşa hazırlanılmış 
durumda. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin, daha büyük 
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sermaye gruplarının ziyaret edilmeleri ... Sendikalar, 
odalar, basın ... Bu 90'lı yılların konsepti işte. Topyekün 
bir seferberlik ... Sonucunu da görüyoruz, ha bire kan 

, akıyor. AKP'nin şimdi bunda ısrar ettigini ve sonu
na kadar deneyebilecegini düşünüyorum. Halbuki 30 
yılda 26-27 kez denenmiş ve hiçbir sonuç alınamamış. 

AKP sanki yepyeni bir şeymiş gibi bize takdim ediyor. 
Buradan bir şey çıkacagını zannetmiyorum. Tersine. 
Örnegin şu ara 7-8 şehirde miting kararı alınması .. . 
Şimdiye kadar, iktidarların hemen hemen tümü bu 
durumlardan çekinirdi. Bir iç savaş falan istemezdi. Bir 
Kürt-Türk çatışması istemezdi. Ama AKP korkarım ki 
popülist bir politikadan yanlış bir sonuç çıkarıyor. İşte 
yüzbinlerce insan ayağa kalktı, bak beni destekliyor, 
diyerek bunu daha ileri bir aşamaya götürebilir. Bu da 
bir Kürt-Türk çatışmasına, yani etnik bir bo~azlaşmaya 
kadar götürebilecek bir konsept. .. 

Son dönemde Tamil ve ETA'nın silah bırakmasını 
örnek vererek kamuoyu imalatı yapmak istiyorlar. 
Ama şunu göremiyorlar; Tamil farklı bir konsept, bir 
adacık. Ayrıca askeri olarak kendi içinde ikiye bölün
müştü ve bir gaflet içindeydi. ETA meselesinde ise 
halkı aldatabilmek, milletin gözünü boyamak için 
şunu saklıyorlar; İspanya'da ETA'ya her şey aşagı yuka
rı verilmiş, bir tek bagımsız devlet verilmemiş. Türki
ye'de hiçbir şey verilmemiş ve siz sürekli gelin teslim 
olun manasma gelecek dağdan inin, silahı bırakın 

söylemi içerisindesiniz. Aklı başında herhangi bir Kür
dün, işbirlikçi degilse AKP'Ii Kürdün bile, ne verdin de 
PKKnin isteklerine ve eylemlerine karşı çıkayım, beni 
ikna et, diye sormayacagı düşünülemez herhalde. 

AKP Hükümeti ve Genelkurmay'ın NATO'dan, 
Afganistan'da Taliban'a yapılana benzer bir duyar
lılığı PKK'yle mücadeleye de göstermesini istediği 
biliniyor. Kürecik'te yapılması planlanan NATO füze 
radar üssü özellikle İran ile ilişkiler ve Kürt sorunu 
bakımından nasıl bir anlam taşır? 

NATO orada iflas etti, Taliban'a muhtaç kaldı. 
Taliban'a gel görüşelim diyor, Talihan reddediyor. 
Ya gidin ya da masa falan yok diyor. Türkiye'nin de 
içinde yer aldıgı NATO'nun iflas etmiş bir çözümünü 
getirip burada önermek kadar yanlış bir şey olamaz. 
Varsayalım ki NATO geldi Türkiye'ye. Afganistan 
modeli çerçevesinde bir şey yaptı. Komşu ülkelerden 
Suriye, İran, Rusya çok ciddi bir biçimde buralardan 
kuşku duyacaklardır. Türkiye'nin bu üçlü ilişkileri 

zaten krizde, biraz daha krize do~ru gidecektir. 
İran Dışişleri Bakanı Salihi geldi. PKK konu

sunda nispeten bir görüş birligine varıldı ama Suri
ye konusunda, radar meselesinde, hatta Amerika 
konusunda herkes kendi görüşünü korudu . Bu şu 
demektir: - NATO geldigi zaman- İran burnunun 
dibinde bir Amerika istemiyor. Afganistan'da İran 

36 TfROJ 

Taliban'a da oynadı. Alttan alta epeyce bir destek 
verdi. Oradaki grupları, di~er grupları farklı neden
lerle destekleyerek diplomasiyle Afgan yönetimini 
boşa çıkardı. Nitekim Afganistan yönetimi giderek 
daha farklı arayışlar içine giriyor. Bu, NATO orayı 
çözernemiş demektir. 

İran yarın öbür gün Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de 
keza Lübnan'da, farklı bölgelerde karşı hamleler 
yapabilir. Bu hamleler başarılı olur olmaz, ayrı bir 
konu. Ama sonuçta bu bir kriz demektir. -Bir savaş 
de~ilse de- yer yer çatışmalara ya da istihbarat oyun
larına, provokasyonlara neden olabilecek bir şeydir. 

Sonuçta, 'içeride ve dışarıda savaş' yönelimine 
işaret eden devlet politikasının çok da 'kendi ayak
lan üzerinde' durabilecek dayanaklara sahip olma
dığını söylemek mümkün yani ... 

Başbakanın dış politikayı iyi içselleştirdigini, 

iyi bildigini zannetmiyorum. Uluslararası ilişkiler 

nedir, devletler arası savaş nedir, iyi anladıgını 
sanmıyorum. Mesela, Amerika'nm iradesi dışında, 

çıkarlarına ters gelebilecek bir şey yapabilecek misi
niz? AB'nin himayesi altında olabilecek bir Kıbrıs'a 
- Güney Kıbrıs'a- ve Yunanistan'a baktıgımızda, siz 
AB'nin bütüncül çıkarlarına ters düşecek bir şey 
yapabilecek misiniz? Yapamayacaksınız. 

İsrail 'le de öyle. İsrail NATO'ya dahil degil ama 
Amerika'nın himayesinde. Neredeyse Amerika'nın 53. 
eyaleti. Böyle baktı~ımızda siz İsrail 'i Amerika'ya rag
men dövebilir misiniz? Dövemezsiniz. Bir kayıkçı dövü
şü, belki diplomatik ilişkiler de kesilebilir ama sonuç
ta Amerika'nın politikalarına karşı gelmeden, onlara 
gögüs germeden siz İsrail'e karşı gelmiş sayılmazsınız. 
Nihayetinde Amerika'nın ana çıkarları İsrail 'le kaimdir. 
Hal böyle olunca biraz kof kabadayılık oluyor. 

NATO meselesinde, Amerika, AB meselesinde, 
Türkiye'nin bunları tümüyle karşısına alıp köprüleri 
atma gibi bir şeyi yok. Kaldı ki AKP hala o mer
keziere kendisini borçlu hissediyor. Davutog!u çok 
net söylüyor; bizim bütün dış politikamız AB'yle, 
Batıyla, Amerika'yla uyum içindedir, diye. Uyum 
içindeyse e~er bu politikalarınız, zaten sizin onların 
dediklerini yapmamak gibi bir lüksünüz yok, size 
öyle bir fırsat vermezler. 

ABD, AB zaman zaman darbeler alıyor, kriziere 
giriyor, gevşek davranıyor. Siz bundan istifade ede
rek daha fazla hareket serbestisi kazanabiliyorsunuz 
bazen. Bu, konjonktürdür. Ama bu, jeopolitik ya 
da jeostratejik de~ildir. Kaldı ki, dünya görüşünüz, 

ideolojiniz onlarla uyuşmuş zaten. Askeri, ekonomik 
anlamda -birebir degilse de- onlara bagımlısınız, 

ikili anlaşmalarla vs. Böyle olunca sizin itiraz etme 
şansınız yok. Bu politik yönelimlerin çıkar yol oldu
gunu düşünmüyorum. 
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'SlFlR SORUN' iFLASI 
ve EMPERYAL HAYALLER 

AHMET YAŞAROGLU 

AKP Hükümeti 'nin özellikle Suriye'ye yönelik 
tehditlerini artırması, Güney Kürdistan 'ın Kandil 
merkezli bölgelerine yönelik askeri harek§t hazırlık
larına girişmesi, İsrail ile ilişkilerinin gerginleşme
si, başlangıçta Libya'ya NATO müdahalesine karşı 
çıkması, sonradan çıkarlarını göz önüne alarak 
harekata destek olması, Güney Kıbrıs ile Akdeniz'in 
do~usunda ortaya çıkan gerilim, Ermenistan poli
tikasının yeniden çıkınaza saplanması vb hepsi bir 
arada düşünüldü~ünde ortaya genel bir tablo çık

maktadır. Muhalif çevrelerin genel kanısına göre, 
bu tablonun altında hükümetin komşularla "sıfır 

sorun" politikasının iflas ettigi yazılıdır! 

Kuşkusuz bu tür bir eleştirinin, AKP 
Hükümeti 'nin ilan ettigi ve başlıgında "komşular

la sıfır sorun" yazan dış politikanın iflas ettigine 
yönelik bir teşhir degeri olsa da, soruna böyle yak
laşmanın AKP Hükümeti 'nin gerçek durumunu 
ve niyetlerini açıklamak bakımından tabioyu tam 
yansıtmadı~ını tespit etmek gerekiyor. Öncelikle 
sorunu daha genel düzeyde ele alacak olursak şunu 
söylememiz gerekiyor ki, bugün dünyanın hiçbir böl
gesinde komşularıyla sürekli sorun çıkaracagını ilan 
eden bir hükümet bulunmuyor! Dahası genel olarak 
dünya politikasında tüm askeri müdahale ve işgaller 

"barış için", "demokrasi" için yapılıyor, "barışı koru
mak için" silahlanmaya hız veriliyor, vb vb. 

Kendisine "sol ve ilerici" diyen çevreler sanırız 
şu konuda hem fikirdir: AKP Hükümeti bölgede 
ABD çıkarlarını savunmakta, bunların geliştirilmesi 
için gerici girişimlerde bulunmaktadır. Yani Türkiye 
gericili~inin bölgedeki misyonu, bölgeyi ABD'nin 
stratejik çıkarlarına ba~lamak, bölgede bu gerici 
hedefin taşıyıcısı olmaktır. Bu arada Türkiye burju
vazisinin payına düşecegini umdugu kırıntılardan 

da pay almayı hayal etmektedir. Bu hayallerin zirve-

sinde de emperyal bir Türkiye düşü bulunmaktadır. 
Peki ama barışçıl ve barışçıl olmayan adımlarla, 

ama her ne pahasına olursa olsun gerçege dönüş
türülmek istenen bu gerici politika ve yönelimler, 
komşutarla "sıfır sorun" temelinde hayata geçirile
bilir miydi? Ne hükümet, ne de Türkiye burjuvazisi 
Ortadogu gibi bir bölgede böyle temelsiz bir hayal 
içerisinde de~illerdi. Onlar "sıfır sorun" politikasını 
ortaya atarken, gerçekte dü~ümlenmiş sorunların 
farkındaydılar ve bu sorunların görüşmelerle, barışçı 
bir biçimde çözülemeyecegini pekala biliyorlardı. 

Bu gerici amacın hiçbir direnişle karşılaşılmadan 

gerçekleştirilmesi imkanı olsaydı, kim reddedebilirdi 
ki? Ama bunun mümkün olmayaca~ı, barışçı bir 
biçimde gerçekleşmeyece~i belli degil midir? O halde 
bu demagojiler niye yapılıyor? 

··isabetli bir abi ' seçimi! 

Bu soruya şöyle bir genel çerçeve çizerek yanıt 
vermek olanaklıdır: Burjuva politikasının halkı kan
dırmak ve yedeklemek gibi temel bir işlevi var ve 
bu, demagoji ve yalana başvurulmadan yapılabile
cek bir i ş de~il! Nitekim AKP sözcüleri bugün çok 
kolaylıkla "ne yapalım sıfır sorun için ne çabalar 
ortaya koyduğumuz görüldü, ama olmadı, bu yanlış 
mıydı?" demagojisine kolayca başvurabiliyorlar. Bu 
demagojiye inanmış olanlar böylesi bir savunma 
karşısında ne diyebilir ki? Bu çerçevede kalınarak 
söylenebilecek hiçbir şey yoktur! Ama olayların ve 
gelişmelerin altını biraz kazıdı~ınızda söyleyece~iniz 
çok şey vardır ve bunlar açıklıkla söylenmeli, Türkler 
ve Kürtler, hükümetin arkasında birleşmiş olan 
egemen sınıfların lanetli politikalarına karşı uyarıl

malıdır. Çünkü benzer gerici bir yaklaşım PKK-MİT 
görüşmelerinin basına sızması sırasında da görüldü. 
Hükümet bu sorunu "barış için her şeyi yaptıgının 
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bir kanıtı" olarak kullandı ve savaşı "tek çıkar yol" 
olarak pazarladı. 

Buradan tekrar dış politika sorununa dönebili
riz: AKP Hükümeti "komşularla sıfır sorun" poli
tikasını bölge politikasının içine tüm gövdesi ile 
girmek üzere ortaya atmıştır. Bu politika, hem zor 
durumda kalan, bölgede teşhir olan ABD'nin bölge 
politikalarının güçlendirilmesini, hem de bölge 
üzerinde ekonomik, siyasi ve askeri olarak etki
li olmayı hedeflemekteydi. AKP Hükümeti 'nin iç 
politikada farklı egemen sınıf kliklerine karşı kesin 
bir üstünlük saglamış olması, toplumsal tabanını 
yüzde ellilik bir genişlige ulaştırması, dış politika 
konularında daha etkin tutumlar almanın önünü 
zaten açmış bulunuyordu. Türkiye kendi bölge
sinde ciddiye alınması gereken bir güç ve hem bu 
hükümet, hem de gelecek hükümetler bu konumu 
korumak ve geliştirmek isteyeceklerdir. 

Üstelik bu amaç bölgede epeyce hırpalanmı ş olan 
ve Türkiye gericiliginden daha "aktif dış politika" 
talep eden ABD'nin istekleri ile çakışmış durumda
dır. Burada sorun "dogru bir abi" seçmektir. Çünkü 
Türkiye gericiligi bölgede bütün bahsedilen gerici 
amaçları gerçekleştirmek için askeri, ekonomik ve 
siyasi güç olarak yetersizdir. AKP Hükümeti bu 
"seçimi" AB'nin büyük güçleri olarak degil, ABD'yi 
tercih ederek kesin bir biçimde belirlemiş bulunu
yor. Bu "seçimi" ABD-Türkiye ilişkilerinin dogal ve 
zorunlu bir sonucu olarak degerlendirmek gerekiyor. 
Açıkçası başka bir "seçim" için zaten farklı bir imkan 
bulunmuyordu. Fransa ve Almanya'nın bugünkü 
Türkiye politikasını da bu çerçeveye oturtmak lazım. 

Suriye'den iran'a ç ı kan yol! 

Suriye sorununu da Türkiye gericiliginin yuka
rıda özellikleri belirtilmeye çalışılan bölge politi
kasının bir uzantısı olarak degerlendirmek gereki
yor. Açıkçası Suriye sorunu tek başına, bölgedeki 
diger sorunlardan yalıtılmış bir sorun de~ildir. Bu 
sorun, İran'a yönelik olarak planlanan emperya
list müdahalenin başlangıcı ve provası niteligin
dedir. Roma İmparatorlugu döneminde her yolun 
Roma'ya çıkması gibi, Ortadogu'da bugün her sorun 
İran'a çıkmaktadır. Başta ABD emperyalizmi olmak 
üzere, Batılı büyük emperyalist güçler İran'ı yeniden 
Şah döneminde oldugu gibi kendi kontrolleri altına 
almak istemektedirler. Bu çerçevede degerlendirildi
ginde Türkiye'nin bölgeye ilişkin genel politikasında 
bir degi şimden degil, bu gerici politikanın dogal ve 
mantıki sonuçlarının ortaya çıkmaya başladıgı bir 
süreçten söz etmek durumdayız. 

Türkiye bölgedeki kilit oyuncu durumundadır. 
Füze kalkanına izin vererek İran'a ilişkin gerçek 
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niyetlerini açıkça belli etmiştir. Niyet anlamında, 

Türkiye'nin İran politikasında, İran geri bir adım 
atıp kendisinden istenenleri yerine getirmedigi süre
ce bir degişiklik olmayacaktır. Bir dönem öncesinde 
Türkiye gericiligi İran'ın "görüşmelerle" dizginle
nebilecegini - hükümet buna içten inanmasa da, 
bu politikanın bir dönem sonrasında "sıfır sorun" 
politikası gibi işine yaracagını hesaplamıştıl- ileri 
sürüyordu. Türkiye'nin Müslüman halkının, İran 
gibi bir İslam ülkesine yönelik operasyanlara razı 
edilmesinin, en azından sessiz kalmasının başka bir 
yolu yoktu. Türkiye gericiligi bugün kah görüşme
lerle, kah operasyonlarla, İran'ın kontrol altına alın
ması politikasını açıkça desteklemektedir. Güzellikle 
olmazsa zorla! Ama mutlaka boyun egdirmek. İran 
ve Suriye politikasının temel çizgisi budur. 

Buna karşın İran da boş durmamaktadır. İran 
durumu anlamıştır. Bir taraftan Türkiye'yi yöneten
leri uyarmakta, diger taraftan bazı adımlar atmaya 
çalışmaktadır. İran'ın Kandil saldırısı Türkiye'ye veril
miş açık bir mesajdır. İran bu adımı ile bir taraftan, 
"Batılı güçlere güvenme, Kürt sorununu birlikte, 
yani bugüne kadar olduğu gibi bastırarak çözebili
riz" demekte, diger yandan, "eğer bana karşı mevcut 
politikanı sürdürürsen, bu sorunun senin üzerine 
yıkılması için gereken her şeyi yaparım" mesajı ver
mektedir. İran'ın dış politika deneyimi elbette küçüm
senemez. Ama işler farklı bir mecraya girdiginde karşı 
karşıya gelen güçlerin kuvvetleri konuşacaktır. Bu 
konuda Kürt hareketinin, bölge gericili{tinin manev
raları konusunda yeterince deneyimli olması, mevcut 
çelişkilerden yararlanma yetenetti gösterebiimiş olma
sı gibi özellikler taşıyor olması kuşkusuz son derece 
önemlidir. Bu özellik Kürt hareketinin güvencelerin
den biri durumundadır_ 

İran'ın bu hamlesine karşılık Türkiye gericili~i
nin genel olarak bölge halkları ve Kürt halkı için 
farklı hesapları bulunmaktadır. Türkiye egemen 
sınıfları Kürt sorununun "çözümü" konusunda geç
mişte Özal'ın dillendirdigi politikaya dogru bir dönüş 
yapmaktadır. Yani kendi içerisindeki Kürt sorununu 
öze ilişkin büyük tavizler vermeden yatıştırmak, Irak 
ve Suriye Kürtlerinin hamili~ine soyunmak, bölge 
halklarına "abilik" yapmak. Yani Kürt sorununu 
emperyalist hayaller gören Türk gericili~inin bazı 

kanatlarının ileri sürdü~ü gibi belki toprak olarak 
de~il ama etki olarak "büyüyerek" çözmek! Irak'taki 
Kürt Özerk Bölgesi Yönetimi Türkiye'nin bu poli
tikasının farkındadır ve kendi konumunu buna 
göre ayarlamaya çalışmaktadır. Ama bu gerici ve 
yayılınacı politika en başta ülkenin kendi içerisinde 
çözümsüzlügü barındırmaktadır. AKP Hükümeti, 
Kürt sorununda kendi "çözümünün" sınırlarına 
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dayanmıştır. Yani anadilde e~itim reddedilmekte, 
demokratik ve özerk bir yönetim kabul edilmemekte, 
Kürtlerin en temel hakları anayasal ve yasal güvence 
altına alınmamaktadır. Yani Kürt sorununun özü 
çözülmeden kalmaktadır. Bu ise çözümsüzlügün 
devam ettirilmesi anlamına gelmektedir. 

NATO göreve çağrılıyor 
Bugün devam etmekte olan askeri ve siyasi ope

rasyonlar, Kürtleri sadece en aza razı etme hareka
tının bir parçası de~il, aynı zamanda onları bölme 
hamlesidir. Hükümet Özal politikasına dönmek
le Kürt hareketinde bir bölünme yaratabilecegini 
hesaplamaktadır. Bu aynı zamanda, son seçimlerde 
sag!anmış olan Kürtlerin birligine karşı da bir ham
ledir. Hükümet kendisini güçlü görmekte, bölge
deki konjonktürün de kendisine olanak sagladıgını 
düşünmektedir. Dünya ekonomisinin daha eskisinin 
etkilerini atamadan yeni bir krize dogru ilerlemesi, 
Arap halklarının ve diger halkların hareketlenme
si, özellikle bölgede geçmişte kurulan "Amerikan 
barışını" tehdit etmektedir. ABD açısından Türkiye, 
bölgede dayanabilece~i, ama sadece dayanmakla kal
mayacagı -İsrail'e de dayanmaktadır!- yeni mevziler 
kazanmasına da imkan tanıyacak önemli bir güçtür. 
Bunun farkında olan Türkiye egemen sınıflarının 

"Yeni Osmanlıcılık" hayalleri depreşmekte, onlar 
mevcut durumun kendilerinin önüne yeni olanaklar 
çıkardıgını hesap etmektedirler. 

Türkiye'nin son zamanlarda hızlanan bütün bu 
gerici adımlarının "Arap Baharı" ile de elbette yakın 
bir ilgisi bulunmaktadır. Arap halkları uyanmakta 
- Tunus ve Mısır-, bölgedeki ABD ve İsrail pençesin
deki gerici statükoyu parçalamaya yönelmektedirler. 
Arap halklarının yeniden kontrol altına alınması, 

ABD Dışişleri Bakanı Clinton'un deyimi ile "arzu 
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edilmeyen yönlere doğru gitmesi"nin engellenmesi 
gerekir. ABD ve onun peşinden gitmeye hazırlanan 
Türkiye gericiligi bu nedenle ellerini çabuk tutmaya 
çalışmakta, bölgede bir "boşluk" bırakmamak için 
halkların tepesine çullanmaya hazırlanmaktadırlar. 

Bu nedenle daha dün dost olan Esad, bugün düşman 
ilan edilmektedir. Kolayca görülebilir ki, bölgede 
anti-emperyalist, demokratik bir potansiyel taşı

yan en ileri hareket Türkiye Kürdistanı'ndaki Kürt 
hareketidir ve Kürt halk kitleleri anti-Amerikan ve 
anti-emperyalist karakterli bir hareket için yeterince 
deneyim kazanmış durumdadır. Gericili~in hesapla
rına göre bu hareketin öncelikle bastırılması gerekir. 
Türkiye gericiligi tam da bu nedenle NATO'yu göreve 
çagırmaktadır. Hesap açıktır: NATO harekete geçme
se de, sınırsız güç kullanmak ve katliamlar yapmak 
için eller serbest kalacak, uluslararası tepkiler törpü
lenecektir. Yok e~er NATO harekete geçerse İran'ın 
burnu dibine NATO'nun askeri varlıgı tüm agırlıgı 
ile çökmüş olacaktır. 

Bütün bu gerici politikaların bölgede zaten kes
kinleşmekte olan çelişkileri daha da biledi~i açıktır. 
Türkiye, başta Kürt ve Türk halkı olmak üzere, 
bölgedeki Arap ve Acem halklarının gardiyanlıgına 
soyunmaktadır. Ama bütün bu gerici politikaların, 

son günlerde Arap halklarının da gösterdigi gibi geri 
tepmesi ve boşa çıkması olanak dahilindedir. Sedat, 
Mübarek, Bin Ali ve di~erleri de gerici yönetimlerini 
ve hesaplarını kalıcılık üzerine kurmuşlardı. Bugün 
bunlar yoklar. Türkiye gericiliginin başarılı ve kalıcı 
olması için ne gibi bir gerekçe bulunuyor? Türkiye ve 
ABD'nin başarılı olması için ortada bir neden bulun
mamaktadır. Ama bölge halklarını zorlu günlerin 
bekledigi de açıktır. Sonuçta kazananın başta Kürt 
halkı olmak üzere, bölge halklarının olacagından hiç 
kuşku duymamak gerekiyor. 
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bdp mersin milletvekili ve halklarm demokratik kongresi çağne/larmdan ertuğrul kürkçü: 

AKP, SAVAŞ SAHNESiNDEN 
YENi BiR OTORiTER REJiM KURGULUYOR 

Röportaj: MÜGE ŞAH İN- ONUR ÖZTÜRK 

AKP Hükümeti son dönemde, geçtiğimiz dönem
de tarif ettiği 'komşularla sıfır sorun' politikasını 
terk etmiş görünüyor. 'İçeride ve dışarıda savaş' 
olarak özetlenebilecek bir politika yürütülüyor. 
AKP'nin Bölge politikasındaki bu değişimi nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Yeni dönem AKP Hükümetinin uluslararası poli
tik yönelimini Davutoglu dış siyaset hattının iflası 

olarak görüyorum. Davutoj!lu'nun komşutarla sıfır 

sorun esaslı dış politikası genel olarak Ortadogu'daki 
despotik rejimierin degişmeyecegi, degişmeden kala
cagı varsayımına ve eski statükonun istikrarına dayalı 
bir politika hattıydı. Ancak bence halkların bölgedeki 
ayaklanması Davutoglu siyasetinin bu anlamda sonu
nu getirdi. Bu Amerikan siyasetinin sonu degil; Davu
toglu siyasetinin sonu. Davutoglu siyaseti, mevcut 
dünya dengesinin, AKP Hükümetine oluşturulan yeni 
statükoda bir bölgesel avantaj sağladıgı varsayımına 
dayanıyordu. Dolayısıyla ABD'ye ragmen ya da onun 
yanısıra Türkiye bölgede kendine özgü bir hegemonya 
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alanı kurabilecegini öngörüyordu. Oysa şartlar böyle 
gelişmedi. Statüko allak bullak oldu; çünkü bu komp
lo teorilerinin aksine bence gerek Kuzey Afrika'da 
gerek tüm Ortadoğu ülkelerinde çok güçlü bir halk 
muhalefeti doj!arak Erdoj!an'ın sıfır sorun yaşamayı 
umduğu bütün rejimleri alaşağı etti. 

Ve şimdi ortaya çıkan yeni durum aslında Erdo
j!an'ın umduj!u Türkiye'ye özerk bir alan yaratan 
bölgesel hegemonya varsayımını artık dogrulamıyor. 
Dolayısıyla Türkiye kendisini hiç ummadığı bir şekil

de sert bir çelişkiler zinciri içinde buldu. Çünkü eski 
varsayıma göre, İsrail'i karşısına alıp ABD'ye rağmen 
İsrail ' i zorlamak mümkündü. Bunun için dij!er 
bütün ülkelerin desteğine sahip olacağını varsayı
yordu. En azından dij!er ülkelerle çatışma halinde 
olmayacagını varsayıyordu. Oysa şimdi tabloya baka
lım: Türkiye, Suriye ile çatışma içine düştü. Çünkü 
ABD'nin bölgesel limitlerini daha fazla zorlayamaz
dı. Türkiye, Libya ile çatışma içerisine düştü; yeni 
yönetirole ilişkilerinin nasıl olacagı meçhul. Türki
ye'nin Mısır ile varsaydıgı avantajları var olacak mı 
olmayacak mı, meçhul durumda. İran ile doj!rudan 
doğruya nesnel olarak karşı karşıya geldi, nükleer 
kalkan-füze kalkanı dolayısıyla. Sonuç olarak sıfır 

sorun siyaseti yerini çok sayıda soruna bıraktı. 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki güçlü halk hare
ketlerinin AKP'nin dış politikasında önemli bir deği
şiklik etkeni oldugu söylenebilir. AKP burada özerk 
bir rol değil ABD'nin yanısıra bir rol oynayacak, 
oynuyor. Çünkü halk hareketlerinden sonra ortaya 
çıkan tüm rejim degişikliklerinde ABD yeni yönetim
lerle neredeyse tam bir mutabakat içeresinde. İran'la 
da tam bir çatışma içerisinde. Dolayısıyla Türkiye'nin 
özerk bir rol oynaması için kalan tek alan Filistin'de 
Hamas aktörü ki o da çok büyük ölçüde İran'ın dene
timinde. Sonuçta Türkiye'nin bu özerk rolü öyküsü 
tam bir fiyasko ile sonuçlanmış durumda. 

Kürt sorunu konusunda AKP Hükümetinin gide
rek artan operasyonlarla ifadesini bulan yönelim ini, 
çözüm tartışmalan içinde nasıl değerlendirmek 

gerekiyor? Yine, Kürt sorununda gelinen aşamada, 
İran ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkeleriyle 
ilişkiler bakımından nasıl bir yerdeyiz? 
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Gördügüm kadarıyla bunda AKP özellikle geçtigi
rniz yılın sonları bu yı lın başlarından itibaren, Kürt 
özgürlük mücadelesi ile sürdürdügü müzakereterin 
yaratacagı yeni iktidar tablosunun kendisi için elve
rişsiz olacagı kanısına vardı. Çünkü Kürt özgürlük 
mücadelesinin bütün talepleri tatmin edildigi takdir
de, bu, AKP'nin ebediyen Türkiye'nin genişçe bir böl
gesinde iktidarın muhalif odagını terk etmesini geti
recek. Özetle, demokratik-özerk Kürdistan formülüne 
şu ya da bu şekilde evet demek, AKP için, Kürdistan'da 
iktidarı PKK ile paylaşmak anlamına gelecek. Dolayı
sıyla bu çok olumlu süren müzakereler bu temelde bir 
çözümün mümkün oldugu varsayımına dayanıyordu 
ama neticede, bu, siyasi karar merkezi olarak Erdo
gan'ın önüne gittiginde, Erdogan bunu katlanılmaz 
buldu bence. Ve onun gibi iktidan tekleştirme nokta
sından siyaseti okuyan, Türkiye'nin rejim degişikligi 
meselesini yorumlayan birisi için bunun kabul edil
mesi imkansızdı. Demokratik olarak gerçekleşemez 
oldugu için degil, Erdogan'ın kafasındaki otoriter 
formülle hiçbir şekilde barışmayacagı için. O yüzden 
yeniden savaş konseptini ortaya koydu ve komşulada 
sıfır sorun siyaseti de kısmen bunun ürünüydü. Yani 
onlara göre, Kürtlerle anlaşmak yerine Araptarla ve 
Farslarla anlaşarak sorunu çözeriz anlayışı egemendi. 
Dolayısıyla meseleye özgürlükçü güvenlik nazarında 
bakarız diye ele almışlardı. 

Fakat buna dayalı bütün hazırlıklar 'Arap Baharı' 
dedigimiz gelişmelerle birden altüst oldu. Suriye 
rejimi ile karşı karşıya gelindi. İran rejimi ile Kürt 
özgürlük mücadelesine karşı kısmi bir anlaşma 

var gibi gözükse de, İran rejimi de Kürt özgürlük 
mücadelesi ile başka bir kısmi anlaşma yaptı. Suriye 
ile bütün ilişkiler çıkınaza girdi ve bu manada Suri
ye'nin eline yeniden Kürt kartı geçmiş oldu. 

AKP'nin aslında başka bir güç dagılımı tablo
suna göre hazırlanan askeri harekat projelerinden 
vazgeçilemedi; çünkü savaş boruları çaldıgı zaman, 
öteki de kendi savaş borusu çalınca ister istemez, 
AKP'nin daha elverişli koşullarda başlatınayı düşün
dügü askeri seferberligi öne alması gerekti. Ve bugün 
içine girdigirniz durumla karşı karşıya kaldık. Ben 
bu durumun her iki taraf bakımından da bir açmaz 
ifade ettigini düşünüyorum. Çünkü AKP açısından 
askeri alanda kazanılacak herhangi bir zafer yok. Sri 
Lanka modeli denilen geri lla ların tümden imhası, 

dört parça Kürdistan gerçegi karşısında işlemez. Bu 
stirdürülemez bir projedir. Tamil'e karşı sürdürülen 
saldırılar nihayet bir ada devleti sınırları içerisindey
di ve geri çekilmesi gerillaların sınırını tüketiyordu. 
Burada öyle degil; burada işin dört tane arka cephesi 
var, dört de ön cephe var. Burada askeri başarı bence 
sıkıntılı ; sadece asker! olarak zayiat verdirilebilir. 

Ancak ben AKP'nin bu geri harekatı dı ş ve savun-
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ma siyasetinden çok iç siyaset meselesi olarak kur
guladıgını, bu savaş sahnesi içerisinde Türkiye'deki 
de!tişim sürecini bir otoriter yeni rejim olarak kur
mayı mümkün kılan bir düzenleme olarak gördü
günil düşünüyorum. Yani göztimüzün önüne geti
retim. Genelkurmay'ın verdigi hiçbir rakamın somut 
bir kanıtı yok. Çünkü hep yabancıların body-count 
dedikleri ceset saymaya sıra gelince kimsenin cesedi 
gösterilmiş degil. 75 kişi öldürdük diyorlar. 75 gerilla 
10 bin kişilik bir askeri harekatın karşısında aslında 
askeri denklemde hiç degerindedir. Bu yeni harekat 
sırasında, aslında Genelkurmay'ın hükümeti tekzip 
ederek söyledigi gibi, bir iç harekat yapılmaktadır. 
İçeride karşılıklı ölüm ve kayıplara yol açacaktır ve bu 
AKP açısından sürdürülmesi çok güç bir iç durumdur. 

Kürt gerillaları açısından da bu sürecin bu şekil

de devamı halinde aslında mükemmel bir formül 
olan demokratik özerklik projesini derinleşecek 

etnik yarılmalar dolayısıyla sürdürmek mümkün 
olamayabilir. O zaman topyekun bir paradigma 
degişikligine gitmek icap edecektir. Bu Öcalan, 
PKK, HPG, BDP gibi çok çeşitli düzeylerde önderlik 
dinamiklerine sahip olan Kürt özgürlük mücade
lesini uzun sürecek bir kafa karışıklıitı dönemine 
itebilir. Bu da arzu edilen bir durum degildir. Bugün 
Kürt özgürlük mücadelesi barış zeminini hazırlı

yor. Genellikle halklar arası kardeşli~in anahtarını 
elinde tutuyor. Bu anahtarı elinden bıraktıgı zaman 
dogabilecek kaosu düşünmek bile istemiyorum. Yani 
bütün Kürtlerin yaşadıgı büyük kentlerde bir çeşit iç 
harp, bir çeşit Yugoslavya manzarası, Kürdistan'da 
bir çeşit Bosna-Hersek görüntüsü ... Bütün bunlar 
sonunda bir çözüme kavuşsa da asla çözülmeyecek 
derin bir yara açacaktır; işte eski Yugoslavya'nın 

halini göz önüne getirelim. Öcalan'ın projesi işte bu 
sonuçlardan kaçınmaya göre ayarlanmıştı ve devletle 
de görüşmeler başlamıştı . Bu projelerin son sınırına 
kadar sınandığı yerdeyiz, umarım proje çökmez. 

AKP Hükümeti ile Genelkurmay NATO'yu 
PKK'ye karşı müdahaleye çağırdı. Afganistan'da 
Taliban'a müdahaleyi de ammsatarak. Kürecik'te 
yapılması planlanan nükleer kalkanla birlikte düşü
nüldüğünde, söz konusu çağrı ve ona dair beklenti
ler nasıl bir anlam kazanıyor? 

NATO hukuku bakımından tamamen geçersiz. 
Çünkü NATO, üyelerine iç anlaşmazlıklar konu
sunda bir koruma sa~lamıyor. İç saldırı konusunda, 
NATO'nun da düşman addettiiti bir güç tarafından 
saldırıya ugrayan üyelerini korumayı taahhüt ediyor. 
NATO'nun saldırgan ve emperyalist bir güç oldugu
nu bir yana bırakalım. Burada NATO anayasası-söz
leşmesi 5. maddesi, üye ülkelere NATO'nun düşman 
algıladıgı güçlerin saldırısı halinde, bu ülkeye öteki-
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!erin yardıma gitmesini öngörüyor. Bu şartlar altın
da, Türkiye ve Kürtler ilişkisi böyle bir ilişki değiL 

PKK mensupları büyük ölçüde Türkiye Cumhuriye
ti 'nin yurttaşları sonuç olarak. Türkiye'nin kendi iç 
siyasetinden kaynaklı bir iç çatışma durumu ile karşı 
karşıyayız. Türkiye bu durumda olsa olsa Birleşmiş 
Milletler'i yardıma ça~ırabilir. BM'nin yardıma çağ
rılması ise siyaseten iflas anlamına gelir. 

NATO'ya üye ülkelerin hemen hemen tamamı Tür
kiye'ye askeri anlamda zaten destek veriyorlar. ABD, 
Irak Kürt Federe Yönetimi ve Türkiye arasında 2007'de 
varılmış bulunan anlaşma uyarınca, ABD Türkiye'ye 
istihbarat desteği veriyor ve bu deste~i durmaksızın 
artırıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Büyükelçisi, "her 
gün bir milyon dolarlık destek veriyoruz, destek ver
mediğimizden söz edilmesin" dedi. Yine Almanya ve 
Fransa Türkiye'ye asker] malzeme desteği veriyor. 
Bütün olarak Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Ant
Iaşması kapsamında tutuyor Güneydo~u Anadolu Böl
gesi'ni. Burada istediği kadar büyük askeri kapasitesini 
yığına hakkına sahip. Dolayısıyla uluslararası sistem
den alabileceği kadar desteği alıyor. 

İkincisi , illegal alanda Türkiye bu ülkelerden iste
diği diğer destekleri de almış durumda. ABD PKK'yi 
bir terör örgütü olarak kabul ediyor. Belli başlı 

yöneticilerini uyuşturucu kaçakçısı ilan edjp bütün 
maliarına ve hesaplarına el konulması kararını aldı. 
AB PKK'yi terör örgütü listesine aldı. Peki, AKP daha 
ne istiyor? ABD'nin gelip bu meseleyi çözmesini mi? 
E~er bunu istiyorsa o zaman tamamen başka bir 
yerdeyiz demektir. Ben çözüm için bir tek şey gerek
tiğini düşünüyorum, askeri olmayan yollar. Aksi 
halde gidilecek yer tam bir bataklık. Kürt sorununu 
uluslararasılaştırmak ve askeri yollarla çözmeye 
çalışmak, Ankara'nın da uzun vadede çıkarına olma
yacaktır. Ama savaş uzadıkça bunun bedelini genç 
insanların kaybıyla ve nefret duygularının karşılıklı 
olarak yerleşmesiyle ödeyeceğiz ve bu çok daha a~ır 
olacaktır. Van depreminde gördü~ümüz gibi, "iyi 
oldu, evleri başianna yzkıldr" gibi nefret duyguları 
başta olmak üzere, her türden ırkçı fikirlerin kendj
sini yeniden üretmesine yol açıyor. 

Buna mukabil, Kürtlerin gönlünde de nefret duy
gularının yeşermekte olduğunu unutmayalım. PKK 
önderliği, BDP, DTK önderliği çok büyük çoğunluğu 
1960'lardan bu yana sosyalist hareket, devrimci 
hareket, işçi hareketi, demokratik hareket içinden 
gelet1 ya da bu hareketlerle bağı olan bir kuşak. Fakat 
onların ardından gelenler bu kültürden gelmiyorlar. 
Yeni kuşak Kürt özgürlük mücadelesinde yer alanla
rın o kadar fazla sayıda Türk mücadele arkadaşları 
yok. Hatta onların gözünde Türk toplumu solcusuyla 
sağcısıyla hiçbir iyi gelecek vaat etmeyen bir toplum. 
O yüzden elimizi çabuk tutmalıyız derim. 
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Malatya Kürecik'te yapılması planlanan NATO 
füze radar üssünü bölge ülkeleriyle ilişkiler ve Kürt 
sorunu bakımından nasrl yorumluyorsunuz? 

Kürt sorununu do~rudan etkileyeceğini sanmı
yorum. Bu biraz jeostratejik bir tedbir. Kürt soru
nunun bu kadar büyük bir düzenlemeyi uluslararası 
düzeyde gerektirdiğini düşünmüyorum. Ancak Kürt 
sorununu çözmek bakımından Türkiye'nin özellikle 
İran'dan bulabiieceği destekleri azaltan bir rolü 
olabilir. Türkiye'yi Kürt sorununu kendi bildiği gibi 
çözmeye itecek ve İsrail'e doğru yaklaştıracak, dola
yısıyla AKP açısından bölgesel işbirliğinde kutupsal
Iaşmaya yol açarak elini zayıflatacak bir tedbir. Ben 
Kürt sorununu birinci elden etkileyen bir mesele 
olarak görmüyorum, ancak bölgesel dinamiği etki
lediği müddetçe dolaylı bir etki yaratacaktır. 

İçeride ve dışanda savaş diye özetlenebilecek 
bu konsept ne ölçüde sürdürülebilir? Yoksa yeni bir 
konsept değişikliği görünüyor mu sizce? 

Türkiye hem içeride hem dışarıda sürdürüle
bilmesi mümkün olmayan çatışma siyasetini uzun 
süre benimseyemez. AKP'nin sonuçta gidebileceği 
yeri ve sınırlayabileceği gücü belirlemek için bütün 
bu girişimden bir sonuç çıkaracağını düşünüyo

rum. Bu askeri harekatın yol açacağı ve açmayacağı 
sonuçlara bağlı olarak, müzakere dönemine iade 
olabileceğimizi düşünüyorum. Tabii bu AKP için 
büyük bir hezimet olacak. Bu açıdan Meclisteki diğer 
iki milliyetçi partinin göstermesi oldukça mümkün 
tepkiye AKP'nin cevap vermesi gerekecek. 

Türkiye açısından askeri harekatlar kendi man
tıki sonuçlarına varmasa da büyük zayiatlara yol 
açacak olursa, bunun AKP iktidarının çöküşüne 
kadar gidebileceğini söyleyebilirim. Öte taraftan 
artık gerilla savaşı-haklı savaş metotlarının ötesine 
geçen siviHere yönelik saldırıtarla bunun sürmesi 
gündeme gelirse, bu da sonuçta PKK'ye de edinmiş 
olduğu bugüne kadarki meşruiyeti kaybettirir. Dola
yısıyla bu pata durumu sürecek gibi duruyor. Her 
pata durumu yeniden müzakere masasını işaret eder. 
Burada şunu gündeme eklemek gerekiyor; Emek, 
Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun gelişerek sürdür
dü~ü Halkların Demokratik Kongresi 'ne çok büyük 
iş düşüyor. Türkiye'nin batısında haklar ve özgür
lükler mücadelesine morneotum kazandırabilirsek, 

ülkenin gündemini savaştan barışa ve haklara doğru 
çevirebilirsek, o zaman müzakere masasına gidişi 
hızlandırmış oluruz. Bu açıdan ben de yaptığımız 
en hayırlı işin bu oldugunu düşünüyorum. Bunun 
da güçlü bir odak haline gelebilmesi için biraz daha 
düzenlemeye, birlikte çalışmaya alışmak gerekiyor. 
O yüzden hala biraz vakte ihtiyacımız var, ama eli
mizi çabuk tutmalıyız. 
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KURDCELL 
MURAD POtA 

Xeyal ji bo w! kar biL Çawa mirov şefeqe ji xewe 
şiyar dibfin diçun ser kare xwe, wl jl hema wisa her 
roj di hişe xwe de xeyalek çedikir, pe şadibO, seba ku 
bigihlje encame dur Q direj li ser difikin. Gava xeyale 
xwe rek G pek dikir, mina qey edi gihiştiye arınanca 
xwe bextewar dibQ. Dema heval Q cinaren wl çav bi 
wl diketin digotin qey tu xem u kedera wl tune ye, 
li ser ruye erde kese hen bextewar O serfiraz ew e. 
Çendekl ve yeke wisa berdewam dikir, le ji nişke ve 
rojeke hişe wl dihat seri, te derdixist ku tiştekl wisa, 
mina xeyale wl tune ye, ve care ji bini ve diguherl 
dibO meriveki din, gunehe sewiyen li ber dlwaran jl 
pe dihat. Gava mirov çav pe diket, zirave merivan je 

. diqetl. Te digot ew ne mirove çendek li berya ve ye. 
Sal u danzdeh meh hale wl ev bu. Ji her ve rewşa 

wl, malhata wl, bav u birayen wl, zar u zeçe wl ji 
nizanibun ka li ser çi u li ber çi ne. Saeteke wl bi 
saeteke w1 nedibu yek. Ya rast!, sifte, demen peşin 
her kes! digot, de aqil bigire, hişe wl de be sere wl. 
Loma he hivdeh sal:! bu, bave wl je re bi raıiyeka xwe 
xwestibQ. Digotin, ger bibe xwedl jin G zar, de yatir 
be, hişe xwe bide sere xwe. Le nebu, hingl diçO ev 
rewşa wl xirab dibO. Ni ka se kuren wl hene, disa eynl 
bere ye, he serva çuye. Li ber bestan xeber dide. 

Ev çendeke jl dibeje eze şebekeyeke telefonan 
saz bikim. Nane wı ye evare tune ye, ew rahuye qala 
tişten wiha dike. Gava diçe ciyekl rCıdine dest pe dike 
qala ve projeya xwe ya nO dike, xelke bi xwe dide 
kenandin: 

Kuro, eze di çend salan de bibim dewlemendtirlne 
welet, a howe li hemO kes telefonen desta dixebitlnin. 

Ehmo! Ka tu beje, çend xete te ye telefona hene? 
Dudo. Nado! Ya te? Yek. Le tu Cindl! Se. A we dlt, ka 
bala xwe bidine hCin. Dema min ew şebeke saz kir Ci 
nave we jl dan! Kurdcell, qey kijan kurde bex!retiye 
bike, ji xeteke Kurdcell nekire. Welleh, ez bi Xwede 
kim, si milyon kurd de hernCi ve xete bikirin. Lawo, 
gava kurdan kirln, tirke ku mejbfir in bi kurdan re 
xeberdin, ewe jl bi yeqln ji Kurdcelle bikirin. Ez bi 
Qur'ane sond dixwim, di saleke de ew şebekeyen dine 
jl top biavejin. 

Yekl got: 
Ka pereyen te tu ve şirkete ava bikl! Howe tu 

nikarl heqe çaya xwe bidl, ji klse xelke vedixwl. 
Ku ro, baqil be, h işe xwe b ide sere xwe. Here ji xwe re 
kareki bibine, zaren te hOr in. Li des te evda nenihere. 
Meram bi rumete ye. 

Yekl din got: 
Em bejin te pere peyda kir, ka dewlet dihele tu 

vi nav! li şirketa xwe biki. Ev teze teze em dikarin 
naven kurmanci li zaroken xwe bikin. Ew ji li heviya 
kefa wan maye. Xwezila qebul bikiribana. Te gava ev 
şebeke saz kir, soz, soze meren bere eze yeke bikirim. 
Le kambaxe xeyelen te xav in. Ve gave dur! aqilan e. 

Kuro, hCin hernCi jl nabine mirov. Mala xeyalen we 
şewitiye, hOn geje gej bOne bende dfı hebana xelke 
O neyaran. Roj hat, dema min ev kar kir, hCin hemO 
hune ji şermanadi erde de herin. Le ed'l ew roje ji bo 
we dereng be. 

Kurdcell, pewendiya çar parçan!!! ~ 

muradpola@gmaiLc:om 
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Cuma Boyınıkara cboynuka.ra@mynet.com 

a tı 
(ROTBELİ'nin odasına geçer. Duyulan silah sesi 

odada tedirginlik 
yaratmtşftr. ROTBELİ, UZMAN ve ROTBESİZ

LER ellerinde 
büyük silahlarla kapıya doğru hızla ilerlerken. .. ) 

RÜTBELi: Haydi çabuk olun. Sen telsizin başın
dan ayrılma. Şimdi size gününüzü gösteririzi 

(Kapryr açmak için çrkarken 8. ROTBESİZ elinde 
silahryla rastgele ateş ederek girer. 8. ROTBESİZ'i 
belinden kavrayarak yere atarlar.) Ne oldu buna 
böyle, bu da ne? 

7. RÜTBESİZ: Kafayı yemiş komutanım. 
RÜTBELi: (Aynı tedirginlik devam etmektedir) 

Haydi siperlere. 
7. RÜTBESİZ: Az önce ateş eden de buydu komu

tanım. 

8. RÜTBESiZ: (Yerde arkadaşlannm ellerinden 
kurtulmak çabasında) Bırakın beni, öldürecejtim 
bunu, bırakın. Bırakın beni ... 

RÜTBELi: Geçti ojtlum, sakin ol... 
8. RÜTBESİZ: Bırakın diyorum beni, bu piç kuru

larını öldürece~im. Yoksa beni öldürecekleri 
RÜTBELi: Geçti diyorum geçti... (Yerden kal

dmp silkeler, sonra iki tokat alar) Kendine gel ne 
oluyor sana böyle? 

8. RÜTBESİZ: (Ağlayarak) Beni öldürecekler. 
(ROTBELİ'ye san/tr.) 

RÜTBELi: Geçti diyorum.(9. ROTBESİZ girer, 
yaralıdrr, ayağınr sürtmektedir. Bu yaralt olan ROT
BESİZ'dir.) 

44 TfROJ 

9. RÜTBESİZ: {Eli tetiktedir) Neler oluyor? 
RÜTBELi: Yok bir şey, yatajtına dön. Haydi herkes 

görevinin başına; bunu da götürüp yatıştırın. 
UZMAN: Emredersiniz komutanım. (Çıkarlar. 

ROTBELİ, ADAM, 3. ROTBESİZ, 1. ROTBESİZ ve 5. 
ROTBESİZ kalır. Kısa bir sessizlik. .. ) 

RÜTBELİ: Ne o, bir haber yok mu? 
3. RÜTBESİZ: Yok komutanım ... 
RÜTBELi: (ADAM'a) Dua et, az daha ölüyordun. 
ADAM: Ne fark eder ki ... 
RÜTBELi: Nasıl ne fark eder. Ölmek o kadar kolay 

mı? Dojtrudur, senin için ölmek, öldürme sigarası 
içmek gibi bir şey herhalde. Onun için böyle rahat 
olabiliyorsun. Yo, o kadar kolay olmamalı ... 

ADAM: Elbette öyle ... Ama, ölüm geldi çattı. Niye 
rahat olmayayım kil 

RÜTBELi: Aklınca üstün oldugunu sanıyorsun. 
Arkadaşlarının birazdan gelip seni kurtaracaklarını 
düşünüyorsan yanılıyorsun. Öleceksek, birlikte öle
c~iz. Ya da hepimiz birlikte kurtulacagız. 

ADAM: Kimsenin haberi yok ki benim burada 
oldu~umdan. Ancak bir haftaya kadar haberleri olur. 

RÜTBELi: (Alttan) Kendi aranızda iletişim kur
mak bu kadar zor mu? 

ADAM: Bu kadar olana~ar içinde sen kurabiliyor 
musun? Hayır kuramıyorsun, bizim ne farkımız var. 

3. RÜTBESİZ: Komutanı m yine saldırı emri veri
yorlar. Kesildi . .. 

RÜTBELİ: (Kendi kendine , duyulmayacak bir 
sesle) Saldıracaklarsa saldırsınlar. Böyle beklemek 
daha kötü ... (ADAM'a) Haber ulaştıran milisleriniz 
yok mu? Şimdi çoktan haber ulaştırmışlardır. 

ADAM: O kadar kolay de~il. 
RÜTBELi: Nasıl? 
ADAM: Çok garip sorular soruyorsun. 
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RÜTBELi: Bak Serdar sana ısındım. Çok hoş bir 
insana benziyorsun. Var mısın bunların yerini bize 
söylemeye? Ne dersin? 

ADAM: (Teselli edici) Bunların sabit yeri yok ki! 
RÜTBELi: Sabit yerleri olmaz olur mu? Sabit yer

leri yoksa sen nasıl ulaşacaktın arkadaşlarına? 
ADAM: Onlar ulaşırlar. 
RÜTBELi: Do~ru bir iş yaptıklanndan emin 

misin? Gerçekten inanıyorsun degil mi? Bizi alt ede
ceklerine inanıyor musun? Öyle kolay mı? Şaşanm 
sana. Bana müsaade edilse bu işler üç günde çözülür. 
Öyle uzun süre degil, üç.günde ... 

ADAM: Üç günde çözülseydi... kaç gün geçti 
çözülmedi. 

RÜTBELi: Güldürme beni. .. 
ADAM: Bu insanlar ... 
RÜTBELi: Sana şimdi bir şey gösterecegim. 

Bekle. (5. ROTBESİZ'in kulağına bir şeyler söyler, 5. 
ROTBESİZ çtkar.) Bu insanlar huzur istiyor. Huzur. 
Siz de huzuru bozuyorsunuz. Sonunu göremedi
giniz bir işe kalkmışsınız, çok pişman olacaksınız, 
çok. . . (5. ROTBESlZ girer, yanmda KILAVUZ vardır.) 

KILAVUZ: Beni çagırmışsınız kumandan beg. 
RÜTBELi: Sen ne istiyorsun? 
KILAVUZ: (Ezberlemiş gibtJ Allah devletünize 

zeval vermesin. 
RÜTBELi: Gördün mü? 
ADAM: Bu tür adamlar her yerde var, sadece bu 

duruma özgü degil ki ... 
RÜTBELi: Madem dogruyu söylüyorsunuz, 

KarikatOr: Halil incesu 

madem siz ayrı insanlarsınız, bu da bunalmış olma
lıydı, öyleyse neden böyle söylüyor? Bir yanlışlık var, 
bir yanlışlık var ... 

ADAM: Biz dogruyu söylüyoruz, senin dedi~in 
gibi, dedigin anlamda biz ayrı insanlar degi!iz. İnsan 
insandır. Benim senin insanın yok. Bu uygar bir 
düşünce degil. Bu adamı daha ne zamana kadar 
parayla tutabileceksinizi 

KlLAVUZ: (Savunmada)Biı bu işi para için yapi
yıh. Sus konuşma kafir ırz düşmanı. Sizi kandırmış
lar . .. Böylelerinin katli vaciptir. 

ADAM: Bir ata sözü var: "A~aç baltaya demiş 
ki, sen beni kesemezdin ama ne yapayım ki sapın 
benden ... " 

RÜTBELi: (IULAVUZ'a) Tamam gidebilirsin. 
KILAVUZ: Bunları diri diri yahsam gene gönlimi 

rahat edemem kumandan beg. 
RÜTBELi: Tamam gidebilirsin dedim. 
KILAVUZ: Baş üstüne kumandan beg. (Çıkarken) 

Belelerine acımıyacahsın, verecahsın kurşini gögsi
ne. (ÇLkar.) 

ADAM: Bu tür şeyler tutsaydı, Hamidiye Alayları 
yıkılmazdı komutan. 

RÜTBELi: Bunu sana niçin yaptım biliyor musun? 
Bu insanlara deger mi? 

ADAM: Ama bunlar bizim insanımız. Yoklugun, 
sefaletin, korkunun insanı ne hale getirdigi ... Her 
neyse ... Bunlar bizim insanımız. 

RÜTBELi: Yoklukla alakası yok, zaten böyle. 
Bunlar gerçegi yansıtıyor. 
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3. RÜTBESİZ: Komutanım yine aynı sinyali 

aldım. 

RÜTBELi: Aynı sinyali mi? 

3. RÜTBESİZ: Aynısı komutanım, ne bir harf 

eksik ne bir harf fazla. Bakın isterseniz. (ROTBELİ 

kağıtlan eline alıp masada incelemeye başlar.) 

RÜTBELi: Bu işte terslik var. 

3. RÜTBESİZ: Sanki ... Bilemeyecegim komuta

mm. 
ADAM: Korktunuz de~il mi? 

RÜTBELi: Can almak da can vermek de insaru 

ürkütür. Eger bunun adı korkuysa ben korktum. 

ADAM: Affedersiniz. 
RÜTBELi: Bu gördü~ün insanlar benim çocu

~um gibi, acısı aynı. Ama insan olup da üzülmernek 

elde degil. 
ADAM: Aynı şeyi bizim için de düşünsen. Sanki 

biz çok mu istiyoruz öldürmek. Başka seçenek 

bırakmadılar ki, az önce gördün, durup dururken 

üstüme yürüdüler. Daha niceleri var böyle, bu hasta 

biliyorum, örne~in Uzman ... elinize düştügürnden 

beri yapmadı~ı eziyet kalmadJ. 
RÜTBELi: Bu gördügün insanlar benim çocu

gum gibi, acıları biraz olsun fark eder. İnsan olup da 

üzülmernek elde degil. İnan farklı bir şey düşündü

~ümyok. 

ADAM: Telsiz konuşmaları banttan yayın. Dikkat 

edersen tek düzedir. 
RÜTBELi: Sana inanayım mı? 

ADAM: İnsanlar boşuna sogukta devriye gezme-

sin. 
RÜTBELi: Niye daha önce söylemedin? 

ADAM: Söyledim ya, ne fark eder? 

RÜTBELi: Soruma cevap de~ildi. 

ADAM: Senden emin olmak istedim. 

RÜTBELi: Teşekkür ederim. 

ADAM: Biz yıllarca bir arada yaşamışız, sen beni 

kabul edersen, ben seni çoktan kabul etmişim. Dava

mız insanca yaşamak, başka bir şey deM. Sen bana 

saygı duyacaksın ben sana. Bu memleketin ekmegi, 

suyu, havası herkese yeter. (Bu esnada UZMAN gir

miştir.) 

RÜTBELi: (UZMAN'a) Ben de sana haber yolla-

yacaktım. 

UZMAN: Emredin komutanım. 

RÜTBELi: Devriyeleri azaltın. 

UZMAN: Anlamadım komutanım .. . 

RÜTBELi: Devriyeleri eski haline getirin, saldırı 

olmayacak. 
UZMAN: Telsiz haberi ... 
RÜTBELi: Banttan yayınmış. 

UZMAN: (ADAM'a sert sert başını sallayarak) 

Emredersiniz komutanım. (Çıkar. ADAM gülümser.) 
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. 
ÇAR DIL 

Bi xwlne. 

Bi xwlne daxandin dile min 

Bi çar şaxen agirln. 

Bi çar şaxen agirln 

Li rojhilat Q rojava 

Jerln Q jorln im di dest xençera du dev. 

ko. jengar 

Di dest xwlne. 

Di dest xwlne mame ez di dest xwlne 

mame çar par 

Dile ax Q nalln im 

Deng im. 

Le ne xwe deng im. ne ji dili stran im. 

ne xwe reng im 

Ne Jln im, dojim xwe ne jiyan im. 

Pismam li şaxe dile min. 

Dotmam li şaxe. 

Ez Mlre Botan 

Dil di dest Beko talan. 

Ez Mem. ew Zin. em Mem Q Zin. 

Her çar şaxen dile min di jlndan. 

Lo dilo. jaro 

Xwe beje 

Dil de xwe bi çepikan 

Dil de xwe bi denge qewl bilind. bi halan 

Dil de xwe. 

Dil de xwe, danexwe care. ne beje 

zordest. g irin~ Q dijwar e dij 

Xwedilo hevl bi gorl ru nede neyaran 

Bi stran Q filan xwe beje 

Xwe beje bi hezaran li paytexte jiyan. 

Selim Sever 
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serokô nO ye komeleya niviskara a amedô şôxmOs sefer: 

DI NAV SAliYEN KURDAN DE EM DIXWAZIN 
KOMELEVE BIKIN MiNAKA HERi BAŞ 

Hevpeyvin: CE~1İL OGUZ 

Di kongreya dawi ya Komeleya Niviskaran a Amede de niviskar O helbestvan Şexmüs Sefer ji bo Lijneya Revebe riye hat 
hilbijartin ü pere ji bO Se roke Kome leye. Me li ser rew~a komeleye , xebaten komeleye, teki liyen we yen bi niviskar o 
siyasetmedaran re, her wiha di ve serdema nO de çi xebat dane p e~iya xwe hevpeyvineke bi Sefer re ki r. 

Komeleya Nivfskaren Kurd a Amede di sala 
2004'an de weki saziyeke ferm f ku tede nave kurd 

heye vebfı. Korne/e li ser kijan pediviyan hat damez

randin? 
Ya rast ez di nav we pevajoya damezirandina 

komeleye de tu ne bum. Ji xeyni hin tişten zaruri weki 
her tişten ku tene avakirin ji ber hewcedariyeke ava 
dibe. Komeleya Niviskaren Kurd ji ji ber hewcedari
yeke di sala 2004'an de hate avakir in. Pedivl di civaken 

mina rojhilat bi her sazl O dezgeyan heye. Ji ber ku tu 
rexistinbOn O zanebuna mirovan ye şexsl pir tune. Ye 
hen e jl hindik in. İ ro ma fe her ni viskart h eye ku di nav 
şert O mercen xweş de biji Cı binivtse. Serhemen wl ji 
be problem bigihlje ber deste xwendekaran. Bi kurtayi 
dive niviskaren kurdan ji tevi civaka xwe wekt hemO 
niviskaren dinyaye O civaken wan 'normallze' bibin. 
Dibe ku ji bo van sedeman hatibe avakirin. 

Le ez ya dile xwe bejim. Eger ez di damezran
dina we de hebO ma u bi ya min bibOya min e nave 
komeleye bikira 'Komeleya Nivlskaren Kurdi'. Ji ber 
ku pewistiya me ji niviskaran petir bi zirnan heye. 
Zimane ku di şerten iro de di nav gelek xetere u neba
şiyen cur bi cur de ye. Gava ev niqaş carina dibe hin 
hevalen me minaken PEN'a Tirkiyeye didin O dibejin 
ye bi kurdi ji dinivtsin endamen ve saziye ne. Le her 
kes ve yeke baş dizane ku şert O mercen zimane t irkl 
O kurdi ne yek in. 

li bo roje heta niha di nav komeleye de her niqaş 
hebf1ne. Heta serdema serokatiya xwe, tu xebaten 
komeleye çawa dibfni? 

Bi rast! gava ez qala van niqaşan bi kim dibe ku ez 
jl xwe an komeleye di nav nlqaşeke nuh de bi bini m. Ji 
b er ku tu kes nabeje 'dewe min tirş e'. Le bi giştl weki 
gel ek endamen ko m ele dizanin O te gotin; ko me! e ji · 
roja ava bO heta aniha di nav lawaziyeke de bO. Weki 
komeleyeke rewşenblrl O nivi'skari tevnegeriya. Dibe 
ku hin kesan xwestibe 'dahfeke' bide komeleye, we 
bileqlne, bike ku tişten xweş bibe le ev yek karen 
kollektif in O bi yek kes! nabe. Mixabin heta aniha 
hineki bi vi rengi' bO. Komele bi yek kest dixebitt Cı bi 
yek kes! dihate naskirin. Ev yek hem kemasiya reve
beriye bi xwe Cı hinekl jl ya endaman bi xwe bO li gorl 
min. Ji ber ku kes! hesabe tişteki ji komeleye nepirsl 
Cı nedixwest. Komele u saziyen bi vi rengi dive ji her 
rexne O daxwazen endamen xwe re vekiribin u beri 
ve ji tekiliyek hebe. 
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2004 
Di van salen dawf de hinek endam ji komeleye 

xeyidfn, hinekan hinen din "wekl komparez" bi nav 
kirin. Hinan gol: "Komele bUye ye çend kesan". 
Hune bikaribin careke din komeleye bikin e hemu 
endaman u çawa hUne ve bikin? 

Tu ji min bipirsi iro ne ji bo komeley€ 1€ ji bo 
gelek saziyen me kurdan rewş bi vi rengi ye. Di 
korueleye de ji ber ku kar Q xebaten ku ten kirin 
hin spesifiktir in şexs betir derdikevin ber çavan. 
Yani niv!skan kareki teka kesane ye. O ev 'nexweşi
ya' niviskariye ku kes keseki din naeciblne dike ku 
di karen kornetgeriye de jl ji xwe Cı şOnde her tiştl 
vala biblne. Kesen di revebiriya bere de xebitine an 
serokatiya we kirine min bi xwe hin di deriye komele 
de nedltine ku derbasl hundir bOne. Ev yek niyeta 
wan ya ku di dema bere de be ji bo çi serokatı an 
reveberiya korneteye kirine, eşkere dike. Dibe ku li 
hinekan neheqi ji hatibe kirin u hinekl mafdar bin 
ji le ma hemQ? 

İcar em dibejin ki ji ber çi ji korneteye xey!dibe, 
dur ketibe an dile wl/e ji b er sedemeke ma be van yek 
all du xwe bihele. Ez bawerim gava em weki komele 
bi niyeteke baş Q pratikeke ku baweriye bide mirovan 
tevbigerin we ew hevalen ku iroj dur! korneteye ne 
we care li deriye me bixin. Em dikarin bi dileki rehet 
bej in komele ne ya tu kes! ye Cı ya her kes! ye. Yen ku 
li korneteye 'xwedi' derkevin ı1 yen bejin 'çi min je' 
jixwe we di çave hernCı endaman de xuya bin. 

li bo te kome/gerf te çi wateye? Weki saziyeke 
sivil rola we di nav civ'aka kurd de çi ye? 

İro gava em li welaten peşketl dinerineger nitusa 
wan em bejin 5 milyon bin kesen bi rexistin 10 mil
yon e. Ji ber ku her kesek li du se cihan bi rexistine. 
İro pewlstiya kurdan ji herkesi betir bi rexistinbu
neke heye. Her kes di qada xwe de Cı her tişt jl ji bo 
milete xwe. O di dawiya dawl de ji bo hernCı netew ı1 
miroven dinyaye. 
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Olsa gava mirov li welaten peşketlli rota saziyen 
sivil dinere roj te ji hikumeten xwe betir bandore li 
ser civa ka xwe di hele. O bi taybetl ji sazi ı1 şexsiyeten 
rewşenblr O niviskar. Carinan gotina nivlskarekl 
alman di der heqe cihuyan de dike ku hikumet rabe 
ser piyan. Erenlan neylnl. 

Gava em li kurdan u tekiliya wan rewşenbira 
dinerin tiştekl kambax e. Ne tene ji hela niviskaran 
tene ve. Osman Sebn, Eyşe Şan, Xerabete Xaco u 
bi dehan kesen ku dikarim nave wan bejim di nav 
xizani Cı bekesiye de koç kirin ji ve dinye. Piştl ew 
qas tahb Cı ked mafe tu rexistin Cı saziyan tune ye ku 
van mirovan di nav van şert O mercan de bihele. Rola 
komele an saziyen weki me dibe ku qet nebe tekili
yeki bi rengi saz b ike. Ev yek ji je re butçe O hişmen

diyeke ku paşxaneya xwe ji bir neke dive. İro kareki 
ku Şaredariya Mezin a Amede dike u ez wekl şexs pe 
serbilind im ev e ku li dengbejen xwe xwedl derdike
ve. Wan li maleke dicivine her roj Cı ji bo debara wan 
mehaneyek€ dide wan. İcar gava sazi O dezgehen me 
ji bo çan d u hunera xwe karibin rola xwe billzin tevl 
me we bibe nişana kefxweşiyeke ev yek. 

Yek din rola me ya sereke dive ev be ku em je şaş 
nebin. Ew jl dive em wijdane gele xwe bin. Ez dizanim 
ev yek hineki zor e. Ji ber ku niviskari pirani weki me 
got tişteki şexsi ye Q ez qala tiştekl kolektif dikim. Le 
jixwe ferqa Sartre, Lorca, Osman Sebrl Q kesa mina 
Rosa Luksemburg di vir de ye. Wijdane xwe nefırotin. 

Wekf seroke komeleye tu dixwazf çi bikf? Kome
leye bi ku ve bibf? 

W eki seroke komeleye gel ek daxwaz Cı heviyen min 
hene le ne ez e le erne çiqasl bi ser bikevin nizanim. 
Tene daxwaza min n kirinen we zede ter nake. Komel
gerl kareki kollektif e Cı dive şexsek dernekeve peş. 

Min di çend hevpeyvlnen xwe de got li vir ji bej im. 
Da.xwaza me ev e ku em komeleye bikin minaka heri 
baş di nav sazi Cı dezgeyen welet de. Ya rast ji dive 
wisa be. Ji ber ku niviskar Q rewşenbiren ve civake di 
vir de bi rexistin in. Yani model in ji bo civake. Civaka 
rojihilat jl pir bal dide ser modelan. Em dixwazin di 
seri de siyasetmedaren kurdan li nivlskar an rewşen

biren xwe guhdari bikin. We roje, siyaseta kurdan di 
asta hen jor de li Amede bi niviskar u rojnamegeren 
tirkan re di taşte de sohbeteke berfıreh kirin. Ez li 
ber ketim u pe eşiyam ya rast. Eceb e. Heta aniha yek 
ji siyasetmedaren kurdan li yek rewşenbiren kurdan 
guhdarl nekiriye. Belki ne ji fediya be gava li sikake 
rast! wi te belki silave ji nediye. Ew qas 'beqimet e' 
rewşenbiri u nivlskariya kurdan. Em dikarin li ser 
gelek sedemen we yen sosyolojik hisekinin le ez bawe
rim ya hen mezin ji bo me dive ev be ku em bejin 'baş 

e ku ez nivlskar im an rewşenblr im'. Ji ber tiştekl ku 
em ji ber fedi bi kin me nekiriye an di ve em nekin. Le 
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problema sereke yek je ev e ku em çiqas 'rewşenblr in'. 
Eger lro kes li te 'gohdarl' nake sedemen we ne yek 
all ne. Ji ber we gava tu dibeji komeleye hQne bi ku 
ve bibin bersiva min ya yekem ew e ku her bi prestij O 
cidiyeta rewşenbiriye ye. Mixabin ev yek aniha winda 
ye. Dive beri her tiştl tu 'sivil' bl. Bey! ku stuye xwar 
bikl gotina xwe bej!. Bey! ku tu bej! gelo we ev rexistin 
an filankes we di der heqe min an saziya min de çi beje. 
Jixwe gava her kes di mijareke de hernan tiştan beje O 
hernan jargone bikar bine jixwe hewcedarl bi saziyen 
cuda cuda tune ye. Le eger gava zaroken welaten te bi 
çepilen wan ben girtin Q wekl qurbanan biavejin bine 
zindane dive tu wekl Edward Said rahejl keviren xwe O 
bej! ala min wijdan O daxwaze gele min e. 

Korne/e we xebateke çawa ji bo endamen xwe 
bike, her wiha ji endaman çi dixwaze? 

Kare ku komele bike dive em di vir de bikin du 
beş. Yek je ji bo maf ı1 daxwazen endamen xwe ya din 
bi giştl tişten dive be kirin. Heta aniha tu daxwazen 
endaman ber bi çav ji xeynl çend minakan nehatiye 
cem me. Le bi gişü gazincin hene. Mafdar in ji. Tekili
yek baş bi en da man re saz nebOye. Beri her tişti ani ha 
em amadehiya we dikin. Xebateke me ya nasnameya 
nivlskariye heye Cı ber bi qedandine ve ye. Heta sere 
sale ez hevi dikim ku erne hernCı kemasiyen xwe biqe
dlnin Cı xebateke baş deynin peşiya xwe. Dive bi sala 
nu re bernameyeke me hebe Cı li gorl we em bimeşin. 

Aniha em xebaten we dikin. Mlnak her ji şeş mehan 
li ser navdarek1 kurdan ye wejeye konferanseke li dar 
bixin Cı hwd. 

Şexmüs Sefer ki ye? 

Niviskar (ı helbestvan Şexmus Sefer di 
sala 197Tan de li Merdine hatiye dine u 
niha li Amede diji. Di seri de Azadiya Welat, 
di gelek weşanan de nivis lı helbesten wi 
hatin hela\'l<irin. 

Bi nave "Bistan Hatin Berdan" pirtükek 
wi ya yekemin a helhestan di sa la 200(-)'an de 
ji Weşanxaneya Lise derket 

Şexmüs Sefer ku niha pirtlıka xwe ya 
duyeınin "Pişti Xezal Terqiyan" (\Veşanen 
Ronahi) derxist ji 200S'an ve ye di Diyar
nameye, di quncike xwe ye hi nave "Taxa 
Fila" de ni\·isen xwe peşkeşi xwendevanan 
dike. Di Kongreya Korneteya t\ i \'lskan~n 

1\urd de (1 0.09.2011 ı Sefer w eki reveher 
hat hilhijart in u Lijneya Reveberiye ew 
weki Seroke Korneteye hilbijart. 

Li aliye din daxwaza me we ji endamen me ev be 
ku ev komele ya wan e Cı li gori we tevbigerin. Her 
du all jl berpirsiyara xwe bi cih blnin. Beri her tiştl ji 
bo komele beminet kare xwe birneşine dive endamen 
me her meh 'aldata' xwe bide ku xwe 'aldi' komeleye 
his bike. Erne hawizekl çekin ku endamen me li gori 
kategoriyen xwe di her festival Cı çalakiyan de bi dore 
beşdar bibin Cı hwd. 

Demek nfqaşek ne baş di navbera Korne/eye u 
Pena /{urd de derketibU. Ji niha u pede hune bi hev 
re karek bikin? 

Eger xizmet ji bo zirnan Q wejeya kurdl be nlqaş 
ji bo çi ye. Le na eger mesele tiştekl din be we gave 
dive çend gotinen me jl hebin. Tişten bere bune ez 
nizanim. Le aniha Ji bo Avakirina Pena Kurd kar te 
meşandin Q hatiye merheleyeke. Ez hevl dikim bi 
awayekl baş gava hewce be erne li hev runin Cı ji bo 
xizmeta zirnan (ı wejeya kurdi hewce be erne bi hev 
re jl bixebitin. 

Ji bo tekiliya bi nivfskaren kurd en bajaren Tir
kiyeye u yen parçeyen din re hun difikirin çi bikin? 

Bi rast! em ji her all ve hatine parçekirin. Li gorl 
we jl efora ku erne xerc b ik in jl dive li gort we be. H eta 
ji me be em e bi her niviskar Cı rewşenbiren kurdan 
re tekiliyeke deynin Cı bikin ku ev tekili herhemdar 
be. Ji bo parçeyen din dive tekiliyek1 xurt hebe. Gava 
dagirkeran ew welat parçe kir mebest ew bu ku mejl 
Cı rihe kurdan parçe bike. Eger di civakeke de mejiye 
xurt Q ye afiriner ye niviskar u rewşenblran be dive 
ew parçebuna hane ber bi yek parçeyl ve here. Heviya 
min ew e ku em ji alfebeya kurd1 heta eşen xwe yek
bin. Ji bo we jl çi ji deste her ali were dive texsir neke. 

Demek nasnarneya siyasf li korneteye derket peş. 
Tekiliya we ya bi siyasete re we çawa be? Hune jf 
siyasete bikin ge/o? 

Ez bawerim gava yek nikaribe kare xwe bike 
dest diaveje ye yekl din. Aniha kare siyası tiştek e 
Cı kare wejey! tiştek e. Wekl nan O dew e. Gava tu 
tevlihev diki dibe firdoql. Yan erne nanpej bin yan 
j! em e meşke bibin Cı binin. kar ji bo ku komele bi 
nasnameya siyasi derbikeve peş tu sedem tune ye. Li 
welet keseki ku ji siyasete fem neke tune ye mixabin. 
Enflasyoneke mezin heye di vi warl de. Hewcedariya 
tu kes! bi siyaseta ku erne bikin ji tune ye. Ya me jl 
bi siyasete. Le dive siyaset hesabe niviskar Cı rewşen
biren xwe bike. lro siyaseta kurdan radibe fı rfıdine 
dibeje 'zimane dayike'. Yan zirnan ji bo siyasete 
bikartlne yan jl bi rastl ji zirnan tiştekt ew qas xurt e. 
Bi ya min ya duyemln e. We gave dive cidiyeta vi karl 
ji hebe ku ye bi vi zimanl edebiyate dikin qet nebe 
karibin berhemeke xwe bi rehetl çap bikin. ~ 
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gazeteci-yazar h!dlf göktaş ile kürt sorununun son 30 yJ!J üzerine ... 

KÜRT-TÜRK 
ÇAliŞMASININ HESABlNI KiMSE VEREMEZ ... 

Röportaj: ŞİAR CAN ŞENER 

Ankara 'da 25 yıl gazetecilik yapmış bir aydın Hıdır Göktaş. Kürt kelimesinin telaffuz dahi edilmesinin yasak oldugu 
dönemlerde Kürt sorunu üzerine araştırmalar yapmış ve iki de kitap ortaya çıkarmış bir yazar, Göktaş. Yazdığı kitaplar 
nedeniyle yargılanmış Göktaş'la son 30 yılda Kürt sorununun geçirdigi evreleri ve medyanın soruna bakış açısını konuştuk. 

12 Eylü/1980 darbesi sonrası Kürt sorunu üzeri
ne giden, haber ve araştırmalar yapan ilk Türkiyeli 
gazetecilerdensiniz ... 

O dönemde bu konu üzerinde kafa yoran çok 
fazla insan yoktu. Gazeteciler düşünse bile bu konu 
üzerine dışarıya çok fazla belli etmiyorlardı. O 
zaman ilgileniyor olsanız bile görmüyordunuz. 

- Sizi /(ür/ sorununu araşhrmaya ilen özel bir 
neden var mı? 

Tesadüflerle başladı Kürt sorunuyla tanışmam. 
Gazetecilige 20 Temmuz 1984'te başladım. Ben 
başladıktan 25 gün sonra Eruh-Şemdinli baskınları 
gerçekleşti. Bir anda yüz yüze geldik. Konunun ilgi
mi çekmesinin bir başka nedeni daha vardı. Ordudan 
atılmayım, Urfa'da görev yaptım. Orada çalışırken, 
Siverek'te, Bucak aşireti ve Apocuların çatışmaları 
oluyordu. Daha sonra Diyarbakır Cezaevi'nde yattım, 

orada bütün Kürt siyasi hareketleriyle tanıştım. 21 
yaşındaydım ama Kürt sorununun ne oldugu hak
kında cezaevinde kulak dolgunlugum oldu. 

Gazetecilige dönersek, Cumhuriyet gazetesinde 
stajdan sonra Nokta dergisinde çalışmaya başladım. 
Yaşanan çatışmalar, köy koruculugu tartışılmaya baş-
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lanmıştı. Ben de bölgeyi tanıyan biri olarak oraya 
gittim ve haberler yapmaya başlad1m. Sonuçta haber 
yapmaya başlıyorsunuz ama birtakım bilgi ve belgeleri 
haberleştiremiyorsunuz. Onlar da birikıneye başlıyor. 
Yazamadıgınız bilgiler olarak bunlar da arşiviruzde 
duruyor. Bir süre sonra baktık ki, Kürt sorununu 
anlatan, isyanları inceleyen kitap yok. 12 Eylül'den 
önce birtakJm kitaplar vardı ama 12 Eylül'den sonra 
durmuş. Bu konuda güncel ya da eski kitaplara ulaş
ınanız da mümkün degil, kitabevlerinde yok. Can alıcı 
bir nokta ama bu olay tartışılrn1yor. Bunun üzerine bir 
kitap çalışması yapılabilir mi, diye yola çıktık. 

'Kürtler 1-İsyan-Tenki/'ve 'Kürtler 2-Mehabad'dan 
12 Eylü/'e' isimli Alan Yaym/an'ndan çıkmış iki 
kilabmız var. 1990 ve 1991'de çıkardığmız bu kilap
ları hazırlama sürecini anlatır mısınız? 

Kürtler hakkında yazdıgım kitap, aynı zamanda 
benim ilk kitabımdı. Klavyenin başına geçtiginiz 
zaman arşivinizin, bilgi birikiminizin yetmedigini 
görüyorsunuz. Evet birtakJm şeyler biliyorsunuz ama 
bunun yetmedigini anlıyorsunuz. Orada bir eksiklik 
hissediyorsunuz ve tekrar araştırmaya başlıyorsu
nuz. O dönem kaynaklar da çok sınırlıydı. O gün 
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açısından Kürt sorunu hakkında 
bulunabilecek ne kadar kitap
yayın varsa elimden geçti, bul
dum, okudum. 150-200 civarında 
kitabı inceledim, sırf iki kitabı 

yazabiirnek için. Kitapların ço~u 
da fotokopiydi, daha sonra ben 
ciltlettim. Orijinalleri daha sonra 
basıldı. İsveç'te yaşayan, Do~u 
Devrimci Kültür Ocakları'nın 

kurucularından Orhan Kotan çok 
yardımcı oldu. Kotan o dönemde 
İsveç'te Kürdistan Press diye bir 
dergi çıkarıyordu. Onların bilgi 
birikimlerinden, arşivlerinden 

yararlandım. Sonra "Kürtler" 
kitabı ortaya çıktı. Amaç, derli 
toplu Kürt sorunu nedir, niye 
ortaya çıkmıştır, hangi isyanlar 
olmuştur, ne tür baskılama yön
temleri uygulanrruştır, araştırılan 

ortaya konan raporlar, öngörüler 
nelerdir, öngörülerle şiddet yolu
nun seçilmesinin nedeni nedir 
gibi birçok soruya yanıt vermekti. 

Kürt isyanlannı incelerken 
günümüzde de süren PKK hareke
tiyle karşılaştırmalar yaptınız mı? 

1800'lerin başında orta-
ya çıkan çatışmalar, daha sonra 
Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki 
çatışmalar, 1938'de kesintiye u~ra
ması, sonra 1950'lerin sonunda 
49'1ar tevkifatı ile canlanma, 1961 
Anayasası ile ortada esen sol rüz
gar; özgürlük ortamı ve bu arada 
Kürtlerin sol yapılar içerisinde yer 
almaları ve sosyalist düşünce içe
risinde Kürt sorununu, kültürel 
hakları, di l hakları gibi temel, insa
ni hakları dile getirmiş olmaları ... 
70'lerin içinde yine ülkede yaşa

nan ortamda, şiddetli çatışmaların 
oldu~u bir dönemde Kürt solunun 
da kendi içerisinde birtakım dönü
şümler geçirmesi... Bucak aşireti 

ile çatışmalarda PKK'nin bölgedeki 
insanların sempatisini kazanması 
ve öne geçmesi ... Kürt isyanlanna 
ve PKK'ye baktı~ınızda ayırt edici 
özellikler bunlar. 

12 Eylül darbesinden sonra 
bütün sol örgütler cezaevine 

doldurulurken, PKK bir şekilde 

yönetim kademesini önemli ölçü
de yurtdışına taşıyabildi. Önce 
ayrı devlet, ondan sonra federas
yon dendi. Ama sonuçta sürekli 
kendini evirmeyi başarabilen bir 
örgüt oldu ve oradan da bugüne 
kadar geldi. Bugün basına yansı
yan haberlere bakılırsa, devletin 
üst düzey istihbarat örgütü soru
nu çözme konusunda PKK ile 
görüşmeyi müzakereler noktası
na getirdi~ini görüyoruz. Türkiye 
bütünlü~ü içerisinde Kürtlerin 
temsili nasıl sa~lanabilir gibi 
konularda ciddi bir fikir alışverişi 

yapıldı~ı görülüyor. 

Hıdır GÖKTAŞ 

~ 
KÜRTLER-ll 

)[-

90'/ı yıllar başmda işçilerin 

tekrar ayağa kalktığına, kamu 
emekçilerinin örgütlenmeye baş
ladığma tanıklık ediyoruz. Bir 
toparlanma söz konusu emekçi
ler açısından. Kürt hareketi ve 
emek cephesi neden bir ittifak 
oluşturamadı? 

PKK'nin bölge dışında eylem 
yaptıgı oldu ama o bölgede, bölge 
halkı için bir mücadele veriyor. 
Sonuçta demokratik talepleri de, 
Türkiye bütünlü~ü içerisinde uzak 
kaldı. İnsan hakları dedi~inizde 
herkesi kapsar ama bölge insanı
nın taleplerini ortaya koyan bir 
hareket batıda tepki çekti. "Ne 

demek kardeşim, Türkiye'nin dili 
Türkçedir" diyen muhafazakar 
kesim dışında kalan birtakım 

sol çevrelerde bile bu fikirlerin 
vücut buldu~unu düşünüyorum. 
Sonuçta demokratik talepler 
çerçevesinde yükselebilecek bir 
mücadele, silahlı oldu~u için de 
ittifakı mümkün kılamadı. Bunlar 
örtüştürülemedi ve bir kanala 
aktarılamadı. O yüzden bu güç 
birligi olmadı. Aynı miting alanın
da ayn pankartlarla yürüyerek güç 
birli~i oluşturamazsınız. 

90'lar/a birlikte köy yakmalar 
ve boşaltmalarla bölgede yaşayan 
Kürt nüfusun tüm Türkiye'ye 
dağıldığı bir süreç de yaşandı. 

istanbul'da 2 milyon Kürt oldu
ğu söylenir. Kürt siyasetindeki 
değişmeyi bu dağılım da etkile
miş olabilir mi? 

Mutlaka. En büyük Kürt kenti 
İstanbul denir. Bölgede yaşayan 
bütün Kürtler kadar İstanbul'da 
Kürt var. İkincisi, Kürtler geldik
leri şehrin, bölgenin koşuHanna 
göre yaşamaya başlıyor. Oranın 

nimetlerinden yararlanmaya ve 
külfetlerinden etkilenmeye başlı

yor. Bölgeyle farklar ortaya çıkı

yor. Mülkiyet sahibi olmaya başladı 
Kürtler. Öcalan ve PKK ile birlikte 
bölgede a~alık sistemi de çökme
ye başladı. Öcalan'ın 1989'daki bir 
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röportajında söyledi~i laf çok önemlidir; ''ağa kökenli 
olarak gelmeyen ilk ve tek Kürt lideri benim., der. Bu 
çok do~ru bir tespit. Gelinen süreçte a~alarm bölge
deki ekonomik güçleri de devre dışı kalmaya başladı. 
Birçok Kürt işadamı batıda işler yapmaya başladı. Elde 
etti~i sermayeyi kendi kullanmak istedi. Sermaye bir 
güç. Kürt işadamlarının da PKK'ye artık çatışmala

rın bitmesi yönünde ça~rı yaptıgıru düşünüyorum. 
Demokratik talepler dile getirilsin, bunlar sa~lansın 
ama Türkiye bütünlü~ü içerisinde farklı bir anayasal 
zeminde Kürt tanı mlamasıyla bu süreç sona ersin. 
Kürtler Meclis'te temsil edilsin, demokratik hakları 
sa~lansın. O noktaya kadar geldik. 

Kürtlerin batıda yaşadığı sorunlar da çeşitlendi 
yani bu süreçte ... 

Balıya göç eden Kürtlerin zamanla evrilmele
ri, süreci bugüne taşıyan önemli etkenlerden biri. 
Sonuçta ''ayrı bir Kürt devleti" dedi~iniz zaman 
Mersin, Adana, İzmir, İstanbul 'da yaşayan Kürt 
nüfusunu nereye koyacaksınız, ona nasıl hitap ede
ceksiniz? Karadeniz'de fındık toplamaya giden Kürt 
işçilerin sıkıntıları oldu, hala da oluyor. Bu sıkıntılar 
birçok ilde yaşandı, Aydın'da, Balıkesir'de. Oradaki 
insanların sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Bu soru
nu çözmeye çalışırken çatı şmayı çok daha büyük 
alanlara, çok daha şiddetli bir noktaya getirecek
siniz; Kürt-Türk çatışmasına dönecek o zaman. 
Bunun hesabını kimse veremez .. . 

1984-90 arasmda TRT hariç, gazetelerden olu
şan bir medya söz konusuydu. Kürt sorununa nasıl 
bakılıyordu? Yazarlar ve gazetelerin üslubu bugün
künden farklı mıydı? 

Çatışmaların başladı~ı dönemden sonraki 8-10 
yıllık süreçte bakışın görece daha objektif oldu~unu 
düşünüyorum. Çünkü o zaman "PKK", "PKK mi/ila
m ", "gerilla': "çattşma" denebiliyordu. "Terörist" gibi 
deyimleri TRT ve bir iki gazete kullanıyordu, onun 
dı şındaki yayın organlan daha objektifti. Ama daha 
sonraki dönemde devletin medyaya yönelik ciddi bir 
baskısı oldugunu düşünüyorum. PKK'yi dışiayabil

mek için bir terörist yaftası yapıştınlması gerekiyor
du, birtakım talepler için yürüttügü mücadelenin 
gözardı edilip sadece şiddete başvuran bir örgüt 
olarak gösterilmesi için devlet ciddi bir atak yaptı. 
Daha sonra bütün televizyonlar buna uyum göster
meye başladı ve kullan ılan dil, "terörist/er·: "PKK 
teröristleri''ne dönüştü. 1990 'lı yılların başından iti
baren böyle bir dönüşüm başladı. Bu da ister istemez 
çalışmalara, olaylara, gelişmelere objektif bakmayı 
engelledi. Herkes bu görüşle bakmaya başladı. Böyle 
bakıldı~ında soruna do~ru leşhis koyulamadı. Medya 
bu açıdan iyi bir sınav vermedi. 
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Kürt sorununda devletin belirlediği, yönlendirdi
ği bir medya yaratıldı ama içeride 'çatlak' sesler de 
vardı, diyebilir miyiz? 

PKK'ye karşı duruş aslında dalgalı bir seyir 
izler. Devletin duruşuyla ilgilidir, gazetelerin bakış 
açısı devletle paralellik gösterir. Gelinen süreç, PKK 
mücadelesinin ulaştı~ı ivme. Avrupa Birli~i süre
cinde birtakım hakların serbest bırakılması, de~işik 
kitapların yayınlanması bir taraftan da kitlelere fark
lı bir iletişim kanalının açılmasını sa~ladı. İnsanlar 
degi şik kanallardan da olayın aslında ne oldu~u 
konusunda ciddi bilgi sahibi oldular. Birbirini etki
leyen ve tetikleyen de bir süreç oldu. Tartışmaları 
daha sa~l ıklı bir zemine taşımaya başladı. Medya bu 
konuda iyi bir sınav vermemiş olsa bile medya içinde 
de bu konuya sa~lıklı bakanlar oldu. Bu bir sarmal 
halinde bazen yükselerek, bazen alçalarak geldi. 
Ha.la da sorun çözülmüş de~il. 

1992'de katledilen gazeteci İzzet Kezer'in ölümü 
çahştı~ı gazetesinde haber bile olmadı. Ama aynı 
dönemde Kürt basını da ortaya çıkıyor ... 

Tabii o dönemde Özgür Gündem çıktı, o kapandı, 
başka bir isimle tekrar çıktı . Sürekli de~işik adlar altın
da yayın sürdürüldü. Bilgi teknolojisinin devreye gir
mesiyle televizyon, haber ajansı ve internet üzerinden 
Kürt hareketi ciddi bir yayın yapmaya başladı. Devlet 
bile haber kayna~ı olarak orayı kullanmaya başladı. 
"PKK'ye yakm yurtdtŞmdan yaym yapan bir ajansm 
haberine göre", diyerek haberleri kullanmaya başladı
lar. PKK bu kanaHan da oldukça iyi kullandı. Kendi 
dinamizmi bu tür araçları iyi kullanmasmı sa~ladı. 
Kendi medyası, gücü, sermayesi olunca da örgüt daha 
canlı ve güçlü olarak varlıgını sürdürdü. 

Yazdığınız kitaplar nedeniyle kovuşturmaya 
uğradmız mı? 

Kürt sorununa yaklaşımda saglıklı bakmamak 
konusuna bir örnek vereyim: "Kürtler" dışında da 
kitaplarım var. Bunlardan birisi "Soğuk Savaştan 
Sıcak Bartşa Yeni Dünya Düzeni'nde Türkiye'nin 
Yeri". Irak Kuveyt'i işgal etti, baba Bush müdahale 
etti. Aynı dönemde yeni bir kavram ortaya atıldı; yeni 
dünya düzeni. Bir arkadaşla, "nedir bu yeni dünya 
düzeni': diye sormaya başladık. Tek kutuplu bir dünya 
mı ortaya çıkıyor, bunun merkezinde ABD mi var 
yoksa ABD'nin gücünü koruöugu ama çok merkezli 
bir yapı mı ortaya çıkıyor? Asya, Çin, Japonya, Kore, 
Hindistan farklı bir güç mü olacak? Avrupa Birli~i 
bir güç olabilir mi? Müslüman birlikteli~i olabilir mi, 
orada petrolün sagladıgı bir avantaj olabilir mi? Latin 
Amerika'da ülkeler birlikte hareket edebilirler mi? 

Çift kutuplu dünyadan tek kutuplu degil de çok 
merkezli bir dünyaya mı geçiliyor? Türkiye'nin yeri ne 
olabilir? Türkiye'nin içinde olagelen bir çatışma ortamı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



var, bu ona yarar mı zarar mı sa~lar? Ne oluyor? Beyin 
jirnnasti~i yaptık, epey de bir okuma yaptık ... 

Bu çerçevede İstanbul 'da ve Arıkara'da röportajlar 
yaptık. Görüştü~ümüz isimler arasında uç olarak 
söylersek Muhsin Yazıcıo~lu da vardı, Hatip Dicle, 
Mesut Yılmaz, Erdal İnönü de vardı. Biz kitabın 
epey tartışılaca~ını düşünürken, çıktıktan bir hafta 
sonra toplatıldı ve hakkımızda dava açıldı. Nedeni, 
Hatip Dicle'nin söyledigi iki cümle, birincisi "Kürtler 
uluslaşma sürecine girmiştir", di~eri ise "Amerika 
ve ingiltere Kürt sorununu masaya yatırmıştır". Bu 
iki cümle terör örgütü propagandası olarak sayıl

dı, yayıncı, ben ve Metin Gülbay hakkında Terörle 
Mücadele Kanunu'nun (TMK) 8. maddesinden dava 
açıldı. Derdimizi anlatamadık bir türlü . Kitabın 
önsözünü okumamışlar, 300 küsur sayfalık bir kitap. 
300 sayfadan iki cümleyi cımbızla çekiyorsunuz 
ve söylemek istedi~inizin de~eri kalmıyor. İki yıla 
hüküm giydik, o sıralarda TMK degişti, bizim ceza
nın üst sınırı iki yıldan bir yıla düştü ve tecil imka
nı oldu. Cezaevi kapısından son anda döndük. O 
dönemdeki yaklaşımdan bugüne bakınca de~işiklik
leri görüyoruz. Kürtçe kitap çıkarıldı, şimdi herkes 
Kürt ulusu diyor da diyor. Çarpıcı bir örnek. 

Kürt sorununun çözümü noktasında neredeyiz? 
MİT-PKK görüşmelerinin de ortaya çıkması, sorunun 
çözümüne yakın olduğumuz aniamma gelir mi? 

Bu tür mücadele süreçlerinde aslında 20-30 yıl 
çok kısa. Cumhuriyet 90 yıla yaklaştı ama ulus için 
çok kısa. Şimdi televizyonlarda Kürtlerden bahse
diliyor, Meclis kürsüsünden Kürtçe konuşuluyor. 

Bunlar mücadele süreçlerinin do~urdu~u olumlu 
sonuçlar. Her iki taraf da birbirini anlamaya ve 
algılamaya başlıyor. Aslında anlama ve algılama 

süreci başlamışsa sorunun ço~u çözülmüş demektir. 
Ondan sonrası ayrıntılara kalıyor. 

"Senin varlığını an!tyor ve kabul ediyorum, biz 
bu topraklarda birlikte yaşayacağız", deniyor. Yarın 
ne olur kimse bilemez ama şu an masaya bunları 
koyuyoruz deniyorsa sorun çözülme sürecine girmiş 
demektir. Gelinen nokta da öyle. Filistin sorununun 
çözümünde önemli adımlar atıldıgı ve Camp David 
görüşmeleri yapıldıgı sırada Filistin Kurtuluş Örgütü 
{FKÖ) bütün faaliyetlerini durdurdu ve silahlı örgü
tünü Libya'ya taşıdı. Silahlı örgüt orada durdu. Daha 
sonra süreç sekteye u~rayınca FKÖ Filistin'e tekrar 
geldi ve silahlı mücadelesine devam etti. 

Türkiye'de de buna benzer bir süreç yaşanıyor. 

Bir dönem sessizlik, sonra karşılıklı görüşmeler olu
yor. Sonra bir yerlerde tıkanma ... Bu sefer karşılıklı , 

"çık dışarı dövüşelim'', deniyor, yumruklar sallanı
yor. Bu, böyle gidebilir, umarım daha fazla kan ve 
gözyaşı dökülmeden sorun çözülür. ~ 
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MEZOPOTAMYA SOSYAL FORUMU 
'ORTADOGU'DA KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMLER VE 

YARATICILAHI ASAMBLESi' SONUÇ BiLDiRiSi 
Kültür asaroblesi 27 Eylül2011 günü Tigris Salo

nu'nda birçok ilgili kurum, kuruluş ve aydınların 
katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleşti. Yapılan 
sunu ve konuşmaların sonucunda şu öneri madde
leri ortaya çıktı: 

- Ortadogu'da kültürel dönüşümler konulu geniş 
kapsamlı bir konferansın yapılmasını. .. 

- Kürt dilinin, anasınıfından üniversiteye kadar 
tüm egitim aşamalarında resmi dil olmasını ve ka
musal alanda eksiksiz kullanılmasını... 

- Ortadogu halkları arasında diyalog olmadıgı 
için kadim Mezopotamya savaş ve çatışma alanına 
dönüşmüştür. Bu problem ve çatışmaların bitmesi 
için yeni forumların yapılmasını ... 

- Newroz Kürtlerin takviminde bir ay ismidir. 
Kürt takvimi ile ilgili araştırmalar yapılmalı ve tüm 
Kürt kültür ve egitim kurumlannda bundan böyle 
Kürt takvimi esas alınmalıdır. Yeni yılın birinci gü
nünün 21 Marl'a denk gelen Kürt takviminin kulla
nılmasını. .. 

- Kürdistan'ın tüm şehirlerinde Dengbej Evleri 
kurulmasını ve bu Dengbej Evlerinin imkanlar ölçü
sünde, uygun yerlerde konservatuvara dönüştürül
mesini ... 

- Hükümet dışı bir sivil örgütün Şengal'daki kat
liamın yaralarını sarmak üzere kurulmasını; Kürt 
ezıdilerinin göçünün durdurulmasını; ister yerel 
hükümet, ister merkezi Irak hükümeti olsun, bir 
biçimde Şengal'daki Kürt ezldllerine dönük yiyecek 
ve içecek temini ve gidiş geliş güvenliginin saglan
masını. .. 
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- Kürt ezldl Qewlvanları ile ilgili olarak araştır
maların yapılmasını; Kürt E:zıdt kültür ve sanat de
gerlerinin (heykel, sembol vs.) çeşitli kurum ve mü
zelerde sergilenmesini ve tanıtılmasın ı ... 

- Keldanilerin kültür sanat ve folklorlerinin tanı
tı l masını. .. 

Kürt televizyonları halkın üzerinde etkili degil; 
Kürt medyasının çevre devletlerin etkisinden çıka
rılmasını.. . 

- Kürdistan'daki edebiyatçtiarın bir araya gelmesi 
ve paylaşımın saglanması için konferans ya da kong
re düzenlenmesini ... 

- Kürtçe yazımda latin alfabesinin kullanılması-

nı ... 
- Kürdistan'ın dört parçasını kapsayan bir Kürt 

Edebiyat Ansiklopedisinin hazırlanmasını. .. 
- Kürtlerin kendi tarih ve kültürlerini yazması

nı... 

- Asimilasyon ve oto-asirnilasyonun önünün alı n

ması için Kürt yazar ve aydınların çalışmasını önerir. 
Öneri ve isteklerden de anlaşılacagı üzere; Me

zopotamya cografyasında renklerini ve seslerini bu 
kutsal topraklara veren onlarca halk, din, kültür ve 
dil binyıllardır bir arada yaşıyor. Birçok egemen güç 
bu cografyanın zenginliginden dolayı bu halkları bir
birine kırdırıp ferman, katliam ve enfal gerçekleştir
miştir. Her halkın kendi renk ve sesiyle yaşaması ve 
koruması için özellikle bu kutsal toprakların halk
tarının, hiç bir rengin, hiç bir sesin, hiçbir qewl'in, 
hiçbir stranın kaybol maması için her yönüyle göç ve 
göçertilmenin önünün alınması gerekir. O 
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DiRENiRKEN BiRLEŞMEK 
BiRLEŞEREK DiRENMEK! 

ÖZER AKDEMiR• 

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) dönem 
sözcüsü Ertu~rul Barka ile ll. Munzur Festivali'ne 
katılmak için uçakla Elazı~'a giderken sohbetimize 
arka koltukta oturan birisi daha katıldı. Kendisinin 
Erzincan İliç'teki altın madeninde mühendis oldu
gunu söyleyen bu kişi, bizim altın madenleri, siyanür 
ve çevre sorunları ile ilgili konuşmalanınıza bir süre 
kulak kabartmış, sonra da kendini tanıtarak katıl
mıştı. Çok fazla bir bilgi vermedi Erzincan'daki işlet
me ile ilgili. Yaklaşık bir yıldır üretimde olduklarını, 
siyanür kullanmalarının şu ana kadar herhangi bir 
olumsuz etkisine rastlamadıklarını iddia etti. Aynı 
şirketin (Rio Tinto'ya baglı Anatolian Minerals Deve
lopment Limited. AMDL) Dersim Ovacık'taki altın 

madeni ile ilgili bir gelişme var mı diye sordugumda 
ise, "Orada halkla ilişkiler sorunu hala çözülemedi. 

Onun çalışmaları devam ediyor" demişti. 

Dersime karş ı ikinci cephe 

Festival kapsamında gittigirniz Ovacık ilçesinde 
şirketin "halkla ilişkiler sorununu" (siz bunu halkın 
altın madenciligine karşı çıkması olarak anlayın) 
çözmek için yeni bir hamle başlatlıgı bilgisini de 
aldık. İlçenin genç belediye başkanı altıncı şirketin 
yeni elemanlar alarak, yöre halkını iknaya çalıştıgı
nı, bölgedeki arazilere önemli paralar teklif ettigini 
söylüyordu. Biz Dersim'den geldikten birkaç gün 
sonra damadenci şirketin yöredeki Cevizlidere köyü
nü satın almak için, 'ikna bürosu' kurdugu haberleri 
çıktı gazetelerde. 

2004 yılında bölgede sondaj çalışmaları yapan şir
ket, halkın tepkileri üzerine 2007 yılında çalışmalarını 
yarım bırakarak bölgeyi terk etmişti. Ovacıklılar, altın 
madencilerine ilçeterindeki otellerde kalmaları için 
yer, tokantalar yemek, kahvehaneler çay vermemişti. 
Madencilerin geçecegi yollara agaç diken Ovacıklılar 
siyanürcüleri püskürtmüşlerdi topraklarından. Aradan 
birkaç yıl geçtikten sonra, koşulların olgunlaştıgına 
karar vermiş olacak ki, altıncı şirket yeniden harekete 
geçti. Bu sefer daha güçlenmiş ve arkasına siyasi iktidar 
gücünü tam olarak almıştı. Erzincan İliç 'teki madene 
'stratejik ortak' olan, AKP'ye yakınlıgı ve Başbakan 
Erdogan'a hısırnlı~ı ile tanınan Çalık Holding'in, Erdo
gan'ın deyimi ile ''Bizim Çalık"ın altıncının gücüne güç 
kattıgı anlaşılıyor. Dersim'i parça parça bölecek, göç 
ettirecek olan HES saldırısı ile boguşan yöre halkına 
ikinci bir cephe de altıncılar açıyor. 

Temiz ha v a yı pol is gaz ıyl a kirletme k! 

Son dönemde AKP Hükümeti'nin, yaşam alanla
rını savunmak için fiili direniş gösteren, şirketlerin 
araç gereçlerini, elemanlarını arazilerine sokma
yan halka karşı fiili saldırı hamlesine giriştigini 

görüyoruz. Hopa'da HES karşıtiarına uygulanan ve 
ögretmen Metin Lokumcu'nun yaşamını yitirdigi 
polis-jandarma saldırısı ilk degildi . Madran Dagın
daki meralarına rüzgar santralleri yapılmak istenen, 
sularına el konulması endişesi içindeki Aydın Çine 
İbrahim Kavagı köylülerine sıkılan biber gazı ve atı
lan dayak da son olmadı. 
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Ülkenin birçok yerinde benzer saldırı ve direniş 
haberleri gelmeye devam ediyor. Gerze'de termik 
santrale karşı çıkan halka, panzerlerle, robokop 
giysili polis güçleri ve askerlerle yapılan müdahale, 
televizyonlara yansıyan görüntüleri ile adeta bir 
meydan muhaberesini andırıyordu. Bir tarafta yolun 
üzerinde, vücudunu yaşam alanı ile şirketin iş maki
nesi arasına koyan halk, di~er yanda yolu açıp iş 

makinesinin çalışmasına olanak sa~lamaya çalışan 
polis-jandarma güçleri. Gerze'nin temiz havasının 
kirlenmemesi için direnenlere gaz bombaları ile 
müdahale edenler, onlara kirli havanın yarataca~ı 

etkiyi şimdiden gösteriyorlardı!.. 
Erzurum Tortum ilçesine ba~lı Ba~başı beldesi 

Ödük vadisinde yapılmak istenilen HES'e karşı dire
nenleri de benzer görüntüler bekliyordu. Kalkanlı , 

robokoplara karşı elleriyle, tırnaklarıyla karşı gelen 
ço~u çarşaflı , türbanlı, başörtülü kadınların foto~

rafı , yıllardır bu simgeler üzerinden siyaset yapan, 
inancı kendi siyasetine alet eden AKP'nin politika
larından kopuşu da temsil edebilir. Yeter ki, halka 
bunlar uygun dille, yöntemle anlatılabilsin. Yaşam 
alanlarını koruyabilmenin, buralara göz diken ser
mayenin püskürtülmesi ile olanaklı oldu~u, bunun 
yolunun da uzun soluklu ve birleşik bir mücadeleden 
geçti~ini kavratmaktan bahsediyorum. 

Direnişierin en önemli sorunu 

Günümüzde ülkenin onlarca yerinde süren yaşam 
savunusunun, çevreci halk direnişlerinin önündeki 
en önemli sorun işte tam burada. Kendi yerelleri 
içerisinde sıkış ıp kalan bu direnişler, Osmanlı'dan 

günümüze her türlü oyunu oynamasını çok iyi bilen 
bir devlet gelene~i karşısında fazlaca tutunamıyor. 
Direniş, ne kadar kitlesel, uzun soluklu ve kararlı 

olursa olsun, sermaye iktidarları bin bir türlü taktik
le onu yenmenin yollarını aramaktan ve bulmaktan 
vazgeçmiyorlar. 

Örne~in; 25 yıl önce Aliaga'ya kurulmak istenen 
termik santraliere karşı ortaya konan kararlı direni ş 
nedeniyle püskürtülen termik santralciler, aradan 
geçen onca yıldan sonra, artık direnişin minimum 
düzeyde kalaca~ını görmüş olacaklar ki tekrar hare
kete geçtiler. Üstelik bu sefer bir degil birkaç tane 
termik santral kurmak üzere!.. 

Bergama köylülerinin siyanürlü altına karşı 

direnişini anımsarsınız. 1989'larda başlayıp, 1998-
2000 yılları arasında en üst seviyesine çıkan ve 
dünyaca ses getiren köylü direni ş ini . Bu direni
şi yenilgiye u~ratıp altın madencili~inin önünü 
açmak için ortaya konan oyun, 'şeytanın aklına 

gelmez' türdendir. MGK'larda pi ş iril en bir psiko-
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lojik savaş hamlesiyle, kendi halkını 'Alman aj am ' 
ilan etme noktasına kadar savrulabilen, kamuo
yunu yalan yanlış bilgilerle yönlendirip, öncelikle 
harekete olan sempatiye soru işaretl eri yönelt
ıneye dönük bir süreçti bu. Hareket gerilerneye 
başlayınca ülkenin onlarca yerine birden saldırdı 
altıncılar. Kışlada~ ı 'na, Kazdag ları 'n a, Efemçuku
ru'na, Eskişehir'e, Gümüşhane'ye, Erzincan İliç'e, 
Artvin'e, Dersim'e ... 

Günümüzdeki altın madeni karşıtı di~er müca
delelere göz attı~ımızda; her yörenin kendi yerelinde 
bir şeyler yapmaya çalıştı~ını ya da direni şierin 

neredeyse sıfırlandı~ını görüyoruz. Kışl ada~ altın 

roadenine karşı direnişte öne çıkan İnay köylülerinin 
yalnızlı~ı. direnişin bir süre sonra sönümlenmeye 
dogru gerilemesine neden oldu. Ni~de Ulukış la'daki 

direnişte Hasangazi ve Porsuk köylüleri altıncıları 

arazilerinden kovdular ama 20-30 kilometre uzak
lıkta başka bir yerde iş l etme kurmalarına engel 
olamadılar. Kazda~ları 'nın onlarca yerinde sondaj 
çalışmalarını bitiren altıncılar, tesis kurma aşa

masına geldiler. Da~ın bu yüzü ile öte yüzü ara
sındaki direniş birbirleri ile henüz birleşmiş de~il . 

İzmir'in Efemçukuru köyündeki altın madeni bu 
yılın sonunda üretime başlayacak . Madencilik yapı
lan yer İzmir'in içme suyu havzasında ve kente kuş 
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uçuşu 20 kilometre uzaklıkta! Erzincan İliç'teki ve 
Dersim Ovacık 'taki durumu yukanda anlattık. 

İzmir Dikili yakınlanndaki Ça~Jan, Yerli Tahtacı , 

Yukarıbey gibi Kozak Yayiası köylerinde de Koza 
Altın Şirketi 'nin altın madeni çalışmaları hızla sürü
yor. Geçtigirniz haftalarda Nebiler köylüleri altın 

madencilerinin kamyonlarının önünü kesti ler gün 
boyu. Zeytinleri kurumaya başlamış, di~er ürünlerde 
de gözle görülür zararlar ortaya çıkmıştı. Kozak'ın 

yeraltı sularının kirlenece~i , fıstık çarnlarının ürün
lerinin düşece~i uyarısında bulunuyor yılla rdır bilim 
adamları . Buradaki altın madencili~inin etkisi, sadece 
Kozak'a, Bergama'ya, Dikili'ye de~il , yakın bölgedeki 
bütün yerleşim birimlerini etkileyecek. 

Nebiler köylüleri , Kozaklılar, Kazda~ı'ndaki 

Elmalı köylüleri, Çanakkaleliler, Dersimliler altın
cılara karşı koymaya ça lışıyorlar. Dersim'le Dikili'yi 
yaşam a lanlarına yönelen ortak düşmana, siyanürcü 
saldırıya karşı bi rleştiremedil,t imiz sürece, bu şirket
ler kazanacak. Bunların arkalarında devasa bir para 
ve siyasi iktidar gücü var. Karşılarında ise direnen 
halk ... Ki tarih bize şunu gösteriyor; direnen, bi rleş

miş bir halk asla yenilmez ... 

'En son kavga 'ya bir adım daha .. . 

O halde; bu direnişleri bir l eştirmek, birleşen dire
nişleri de toplumun ezilen ve mücadele eden dil,ter 
kesimleri ile buluşturmak zorundayı z. Görevimiz 
bu ve bunun için yeni bir olanak var önümüzde. 
Bu direnişleri birleştirmek için "ortak bir mücade
le platformu" örgütlenmeye çalışılıyor bir süredir. 
Toplumun bütün ezilen kesimlerini içine katma 
u~raşı veren Halkların Demokratik Kongresi'nin 
(HDK) önemli bil eşenlerinden biri de bu yaşam 

savunusu mücadelesi veren çevreci halk direni şleri 

olacak. HDK'nin ortaya koyacagı mücadele platfor
mu, Dersim'le Dikili 'yi, Tortum'la, Gerze'yi, Niı,tde 

ile Kazda~ları 'nı birleştirebilecek bir direniş yara
tabilir. Bu platform, yaşam alanlarını savunanları 

birleştird i~i gibi, bu direnişleri kendi yerell erinden 
çıkararak güçlerini birleştirme, ortak bir dil ve eylem 
birligine de yöneltebilir. Daha önemlisi, Madran'da 
yüzüne biber gazı sıkılan köylünün, Tortum'da, Ger
ze'de coplanan kadınların, gençlerin sesini Kaçkar 
daglarındaki yayiacıların duymasına, bu haksızlıga, 

zulme karşı sesini çıkarmasına, HES karşıtı direniş

lerine Mardan RES direnişini de katmalarına neden 
olacaktır. Birleşme işte buralardan, 'kader birli~i ' 

içindeki emekçilerin, ezilenlerin, ha lkın eylem ve 
irade birli~i ile başlayacak ve "en sonuncu kavgayı" 
verecel,timiz günlere bir adım daha yaklaştıracak. ~ 

• EGEÇEP Yönetim Kurıılu Oyesi 

EKOLOJi VE YAŞAM * 

37. kongremiz, yaşam alanlarına sahip 
çıkan halkımızın mücadele gücü ve karar
lılı ~ından ilham alır. Kapitalizmin doğayı, 

do~al varlıkları ve yaşamı metalaştırarak 

sömürmesine karşı, kongremiz insanı do~a
nın efendisi de~il, bir parçası olarak görür. 
Doğanın, insanın, hayvanların ve tüm can
lıların yaşam haklannın garanti altına alın
masım savunur. Kongremiz, kırda ve kentte, 
doı,ta ve yaşam haklarını savunma ve yaşam 
ortamlarını koruma mücadelesi verenlerin 
dayanışmasını güçlendirmeyi, bu mücade
leleri ortaklaştırmayı ve taleplerini siyaset 
zeminine taşımayı görev edinir. 

38. kongremiz, suyun ve doğanın tica
rileştirilmesine, piyasa temelli enerji politi
kalarına ve projelerine karşı mücadele eder. 
insan-doğa-enerji ilişkisini kullanım de~e
ri üzerinden tarif eden kongremiz, insani 
ihtiyaçlar için gereken ve geçimlik tarımda 
kullanılan suya parasız, temiz ve yeterli 
miktarda erişim hakkının güvence altına 

alınmasını hedefler. 
39. kongremiz, su kullanım hakkı anlaş

malarına, karbon ticaretine, yaşamı yok 
eden başta HES (Hidroelektrik Santraller) 
projeleri ile termik, nükleer santral gibi 
enerji politikalarına ve ekolojik yıkıma yol 
açan maden iş letmecili ~in e, endüstriyel 
atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanları
nın tahrip edilmesine, küresel iklim deği
ş ikli~inin nedenlerine ve sonuçlarına karşı 

mücadele eder. 
40. kongremiz, kentlerin do~asızlaştırıl

masına; kenti ya~malayan kentsel dönüşüm 
projelerine; tarihi, kültürel varlıkların ve 
kamusal alanların gasp edilmesine; serma
yenin tüm yıkıcı kır ve kent politikaları ile 
çevresel hizmetlerin özelleştirilmesine ve 
piyasalaştırılmasına karşı mücadele eder; 
herkes için insanca barınma ve ulaşım hak
kını savunur. Kongremiz, do~al, tarihi ve 
kültürel varlıklara ili şkin korurnaları kal
dırmayı amaçlayan mevzuat saldırılarının 

da karşısında durur. Deprem, sel ve toprak 
kayması gibi do~al felaketiere karşı gerekli 
tedbirlerin alınması için mücadele eder. 

• Halkların Drmokratik Kongresi programından ... 
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PARMESTIRO 
ÇİDEM BARAN 

Ew ca ra çaremin bfı çlroka xwe ya ku nO nivlslbO 
dixwend, zingile deri lexist. Be dile xwe rupelen 
çiroke danln rex pislke xwe ye ku li ser qenape xwe 
yekmende kiribu. 

Bi vekirina deri re çav bi c'irana xwe ya xwestek 
ket. We gave ji cihana çiroke derket Ji ber tevgera 
xwe ya xafil hineki li ber xwe ket. Nu li xwe haybfı ku 
tena etlet O bi şort derketiye hember clrana xwe. Ji 
ber we rewşa wl berxweketina wl hinekl din zedetir 
bO Cı rengdi rfıye wl de nema. 

NizanlbO be bi çi rewşe heya pejgehe çO O 
qetremlze ku qehwe te de bO li ser xwestina clrana 
xwe ya xwestek ani ber deve deri. Bi rewşeke sere 
wl di ber de le çaven wi di nav çoten memiken we 
de, bi fediyoki direji we kir. We jl iskana xwe ya 
ku ji male anibO hema beje bi dev kir O cardin 
qetremlz direjt Dildar kir. We jl ınlna gelek bOken 
nO yen ve deme, ew zimane ku xwe pe qurre dikin 
O ew zimane ku tu ye be ji qey bave Dildar bi deste 
xwe ku ştibu, evarbaşi daye O çO. Piştl çOylna we, 
wl ji deri hedika girt. Bedewiya clrana wi hin jl 
nehiştibO bi ser h i şe xwe ve were. TOka xwe ser hev 
çend caran qurtand. Av bi ser dile wi diket. Dime
nine vekiri li ber çaven wl weki' danasina filmeki 
dibilrln. Memiken cirana wi yen ku her yek bi qasl 
cerekl dihatin, di bin cilen we yen tenik O vekirl 
de, ji bin memkirask xwe tavetin deve wi. 

Hin bi memiken cirana xwe şadibfı, bi denge 
pisike bi ser hişe xwe ve hat. Bi awirine tilj O bi 
mahdeki tirş li pislke niherl. Pisik li ser qenepeye, di 
ser rupelen çiroka wt de diçfı dihat, dikir maw maw, 
duve xwe radikir jor. Hema bejedu se ca ran wiha kir. 
Cara siseyan bu an ya çaran bO nizanim bere qOna 
xwe tam da rupelen çiroke, dOve xwe lerizand, sere 
xwe kir ber xwe O mlza xwe zirikand ser rupelen 
çiroke. Cava Dildar çav bi beedebiya pisike xwe ket, 
aqil O sewdane ku li gor ditina malhata wi qet pe re 
tune, ji dor firi O çO. Ronl di çaven wi de nema. 

Hema bi lez qetremise di deste xwe de bi hezeke 
eceb avetiye. Qetremis li sere pisike wi ket. Bi heza 
qetremi's pisik pekiya dolaba pirttıkan o li we aliqi 
ma. Perçeyen qetremis fı qehweya te de tev li derdore 
belav bil n. Renge pisike birindar ji spi' ziviribO qehw
eyi. Di nav wan perçeyen came yen şi kesti de Cı di nav 
we qehweye de sere xwe hinekl rakir. Mina masiyeki' 
ku ji nava ave derketibe du se caran ferfiti, cara dawi 
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bi şewat li Dildar niheri. Se sterikan xwe ji çaven wi 
di navbera simbelen wl de berdan jer. Singa wl edi 
hew diçO O di hat. Di ciye xwe de bO wekl kelemeki'. 

Dildar hin li ciye xwe bO O be liv mat mabU. Çi 
kiribO? Wi ji nizanibO be çi kiribO. Bi dest xwe re 
poşman bO. Geleki li ber pistke xwe ket. Bi her du 
desten xwe hineki her du çaven xwe firikandin. Dix
west ku xewn an jl xeyalek be. Le na, rast bO Cı li ber 
çav bO. Hema bi dest x--we re kela giri ket qirika wi. Ji 
zO ve bO ku negiriyabO. Be dile xwe, bi ber pisike xwe 
ve çO. Ji dOr ve le niherl. Ahene lebate je çenedibO. 
Mina li ber dile xwe bide li çi'roka xwe niheri. Hineki 
din nezi pelen çiroka xwe bO. Miza pisike wl weki 
şerbeteke zer O tir, weki dilopen barane li ser rOpelan 
belav bObiln. Dile wi eşiya, rahişt destınala xwe ya 
li ser kevika qenape, ew paqij kirin. Miz paqij kir le 
tiştek ji çlroke nehatibfı. Xwe bi xwe fikiri il di dile 
xwe de got; Ma hejabO ku ji ber du se dilopan mize 
ez pisike xwe bikujim? Qey Xwede ji min stendibQ. 

Rupelen di deste xwe de virvirandin nive hewane. 
Beziya cem pisike xwe. Bi xwe bawerkirin nedida ku 
miriye. Des te xwe da nava wl, qet nediliviya. Guhe xwe 
dani ser nava wi, tu deng meng je nedihat. Quliband 
vi ali, wl ali qet tevger je çenebO. Cardin pisik jı nav 
desten X\Ve dani. RabO di nav hewane de weki dine 
çolan çCı vi all, wl all. Di ber xwe de ji digot; "Na, nal 
Pisik ew qas zfı namirini Ka digotin pislk heft rih in?! 
Ere, ere min mala xwe bi deste xwe xera kir, riheki te 
bi deste min çO le ka ew her şeş rihen te yen din?!" 

Cardin vegeriya cem. Deste xwe bi ser sere wi re 
bir Cı ani. Ve care bi dengekl qup peyivi; "Weleh te ji 
zQ ve mirin heq kiribil. Ma pislken male çima mina 
te be tore bin ha?! Wan herse çar mehen peşi te qet 
ev der pis nedikirin. Goşte el okan ji emaneti te bO.ya, 
te qet deve xwe be destura min nedidaye. Le a niha 
ez newerim nane tisl ji' li ber deve te bihelim. Ji te 
were ku we roje min tu nedltl ne? Tu ketibO.yi ser 
senika mas te min. Deve te ne bes bO., te linge xwe jJ 
diavetiye. Ez zanim ku tu ne birçi bOy!. Ji zikreşiye 
te wiha dikir. Te ji zikreşi we roje bi şekala min a 
neseleh ve jl miz kir, le d! sa ji min qet dilnekir ku dile 
te ji bihelim. Min qet tifek ji neda te. Va çend car in 
ku tu bi vir ve wir ve miz d iki dlsa jl min tu bera pişt 
deri nedayi. Par tu baş bOy!, nizanimisal çi ji te hat? 
Qey par tu mezinbuyi, isaJ tu biçlık bOy!? Welleh te 
mirin heq kiribO parmestirol" 
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Rahişt pisike berih, bi ber singa xwe ve kir. Pişta 
xwe da dolabe Cı di nav we gemare de rOnişt. Pisik 
xiste dawa xwe, desten xwe xistin cenThen xwe, 
bi dilşewati got O biland; "De ka rabe parmestiro. 
Gava sihOda mirov tune be pisike mirov ji li mirov 
te xezebe. De ka sere xwe li min rake Cı beje tu ne 
mafdar 1. Bele weleh ez mafdar im. Belki tu ji li gor 
xwe mafdar bCıyi. Belki min tu fahm nedikiri Cı te jl 
ez fahm nedikirim. Le demeke me baş hev du fahm 
dikir, ne parmestiro? Ere, wan her du mehen peşl 
çiqas em bi hev şirin bOn. We roja barani ku ji bill 
te ji derve tenterOsk xuyanl nedibO, tu li ber paceya 
min hatibOyi xuyakirin. Ne ew qas serma bfı le disa 
ji weki giska qufili tu diqufili Cı te xwe bi paceya min 
ve zeliqandibfı. Tu weki lepeki bfıyi le mirov fedi 
dikir ku li te meyzine. Tu weki çavekl seriyan bOfı. 
Di we reşahiya şeve de çaven te yen rengin diçirisln. 
Gava çaven min bi te ketibfın mina bi çav berxikeke 
ketibim germahiye xwe berda ser dil O hinaven min. 
Bi bişirin nezl paceye bOm O bi tirsa ku tu ye mina 
kewekl ji nav desle min bifirl, min deste xwe direjl 
noqa te kir. Te xwe mina zarokeki avet hembeza min. 
Heya se çar mehan te ji min tene Cı min jl ji te O ji 
tişten ku xweşiya min diçOn hez kir. Tu ji hezkirinen 
min dihezidi, pirani jl ji hezirina min a li hemher 
wejeye. HesOdiya te be çi ant sere te, tu diblnl ne? 
De ija bila hesOdiya te kiraseki zerln li bej na te b ike." 

Sere xwe dan! ser sere wt Bi dengeki bilind bi ser 
de giriya. Horhora giriye Wl hewan, hema beje xaru 
giş dagirt. Bi horhora giriye wi re pisike wi hineki xwe 
lebitand. Denge giri rawestiya. Her duyan li nava çaven 
hev niherin. Thm Dildar nerinen kefxweşiye didan 
pisike xwe, renge çaven pisike wl yek sor bO, ye din Ji 
reş bO. Peşi her du lingen xwe yen peş avetin stOye wi, 
piştre diranen xwe mina çekçemejokan di qirika wl de 
rakirin. We gave xwine ku tu here ez va me. 

Di nava xwedane de Cı di nava qajewaje de Dildar bi 
giJiniyeke ji nava ciyan rabtı, qCmikl runişt. Betaniya 
xwe ji ser xwe avet. Laşe wl di nava xwedane de mabO. 
Ji xwedane şort O etiete wl bi laşe wl ve wekl demOşe 
dizeliqin. Bi tirs li derdora xwe nihen. Qirika wl ji tina 
ziwa bObO. Xwisiya wi nediçCı xwar. Bi hlnceta ku ave 
vexwe xwe xapand. Nave Xwede du se caran di dile xwe 
de got O rabCı bi ber hewane ve meşiya. Li nwe hewane 
be hemde xwe rawestiya O li pisike xwe yi ku li ser 
qenape xwe weki her daytm yekmende kiribO niherl. 
Cardin bi tirs awiren xwe bera jer dan. Dile wl heya wl 
emri bi wl awayl le nedabO. Ew çi awa bO bavo?! Dile 
wl dikir singa v.ıl biqelişine. Mina ku pistke wl denge 
ledana dile wi kiribe xwe Iebitand. Çaven xwe hew 

piçeki vekirin. Gava Dildar çav bi çaven wl yen vekiri 
ket, ser O bin lerizi. Be ku pişt xwe meyzini bezebez 
beziya odeya xwe. Deri rnifte kir O ji xwe re got; "qey 
dinen dinyaye giş ji tirsa din bOne." 

ÇO ser nivlne xwe rOnişt, meyzand ku bine deri 
vekiri ye. Ji dahm ve rabO, kincen xwe hema yen nO 
O kevin tev xistin bine deri, da ku pislk te de weki 
herdayim neye odeya wi. Disa vegeriya nav nivinen 
xwe, betanl avet ser sere xwe Cı weki zendeki xwe qet 
netebi tand. 

Bi hangdana mele re hineki çaven wl çCın ser hev. 
Bi ser serdeçuyina çaven wl de gelek dem derhas 

nebı1b0 zingila telefona wl leda. Bi denge we hişyar 
bO. Hin jl di bin bandora xewna xwe de bO le mina 
şeve neditirsiya. 

Bi tez beziya hewane. Pisike wl li ciye xwe bO le 
ranezabO. ROniştlbO. Zlq li nava çaven hev nihertin. 
Dildar xwe bi xwe got; "Qeda bi zilamiya min bikeve. 
Here were xewnek bCı Cı çCı. Wekl bave min digot; 
"şev O biro mahkum bu, li çol Cı çiyan di şikeftan 
de bu." Ma qey piçek havene meraniya bave min li 
min negeriyaye? Piştl taşte Dildar rahişt rupelen 
çlroka ku nO nivlsibO. Çavek avetiye. Ji bo ku derbasi 
qomplture bike dan! rex we O qesta odeya xwe kir ku 
telefona xwe bine. Di vegere de hin li ber deve deriye 
odeya xwe bO dit ku pisike wi çuye ser rupelen çiroka 
wi. Di ser wan de diçe Cı te. Gava çav li Dildar ket, 
dCıve xwe hejand, miza xwe zirikande ser rupelan. 

Dildar xwe avet fereke şekala xwe ku te werke, 
xewna wi hat bira wl. Şeqal be hemde wi ji deste wl 
ket. Bi ber pislke xwe ve diçO, pislke wl di paceya 
vekirl de reviya. Dildar ji heya ber paceye da pey, le 
ma ka digihijiye? Pisike wl m1na ku heneke xwe pe 
bike li hemher paceye rawestiya O bere xwe daye, bi 
çaven xwe yen gir ket temaşekirina xwediye xwe. 
Dildar tiliya xwe le hejand O ji xwe bawer got; "Ne 
tu bisekine parmestiro! Heke ez ji lro peştir bihelim 
ku nane ve male bi deve te bikeve bila we gave ez ji 
te birn. Hin te heliksor di ser xwe re neditine ne? 
Bisekne ez e ya have te neditl btnim ber çaven te 
parmestiro! 

Parmestiro hin ji ziq li nava çaven wl dinerl. Du 
caran ser hev baweşikl, hinekl ji paceye dur ket, pişta 
quna xwe da Dildar, dOve xwe rakir, hejand Cı miz 
kir. Ger bave Dildar jl bikuştaya qey ew qasi bi wl zor 
bihataya. ~di xewn mewn hew hat blra wi. Cardin 
rahişt fera şekale, heya heza wl hebCı şekala di deste 
xwe de virvirand. Hew dit şekal çCı li singen cirana 
wi ya xwestek ku dlsa di dest de senikek Cı bi rewşeke 
tivtivandi bi ber mala wi ve di hat ket. .. (t< 
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HANi 'DERSiM 'DE iSYAN' VARDI! 
NEVZAT ONARAN 

Dersim'de kınının resmi gerekçesiyle ilgili pek 
çok şey söylendi ve yazıldı; sadece Ankara memurları 
beyan etmedi, belli kalemşorler de memurlardan geri 
kalmadı. Bugün dahi, aynı bakış devam ettiriliyor ... 

Yok Dersimiiter vergi vermezlermiş(miş) .. . 
Yok Dersimliler askere gitmezlermiş(miş) .. . 
Yok Dersimliler hep isyan halindeymiş(miş) ... 
Yok Dersimliler huzuru ve asayişi bozarmış(mış) .. . 
Dilin kemi~i yok ve kalemin de mürekkebi çok .. . 
Bunlar, ya insanlık tarihindeki 'isyan' hakkında 

bilgisi olmayanların ya da resmi ideolojiyi esas alan
ların sıraladı~ı gerekçelerdi. 

Zaten Seyid R ıza'nın kendi ayaltıyla gidip teslim 
olması da, orada ne yaşandıgının öz anlatım ıd ır ... 

Dersimlinin vergi vermediltiyle ilgili herhangi bir 
tartışmaya girmek istemiyorum. 

Ej:ter vergi vermeyen öldürülüyor ya da topra
gmdan sürülüyor olsaydı, bugün gerek Türkiye'de 
gerekse dünyada her yıl milyonlarca insanın öldürü
lüyor olması lazımdı. Öyle olmadıltına göre . .. 

Nitekim 9 yı ldır devam eden aman 'istikrarlı' 

AKP iktidarında neredeyse her yıl "bu vallah, billah 
son" deni lerek, bir vergi affı çı karıl ınadı mı? 

inanın ki önümüzde yıl da AKP iktidarı , vergi 
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affı çıkarırsa şaşırmam, çünkü... Dün de bugün 
de, bazı tekil olaylardan hareketle "Dersim'de isyan 
vardı" söylemi sürekli tekrar edilmiş olsa da, bunun 
gerçekligi geregince tartışılmamış olup, 'kabulden' 
öteye bir anlamı da yoktur .. . 

Hatta Emekli Kurmay Albay Reşat Hallı'nın 
hazırladıltı Genelkurmay'ın 'Türkiye Cumhuriye
ti'nde Ayaklanma/ar, 1924-1938' kitabında da, 'Tun
celi (Dersim) Tedip Harekatı ' başlıgıyla devletin 
Dersim'de yaptıgı, 'cezalandtrma ve edeplendirme, 
aktllandtrma' olarak tanılanır ... 

Daha öncesinde Dersim'de 1938'deki kırımı haklı 
kılacak bir 'isyan ve asayiş' sorununun ol madıltın ın 

resmi bilgisini aktarmıştım (Dersim, Tunç Eli'yle 
vuruldu, Evrensel gazetesi, 28-29 Ocak 2010). 

Cumhuriyet gazetesi (2 Ocak 1937) haberinin 
kaynaltı olan Umumi Müfettişierin Ankara Toplantı
sı'nın zabıt ları yayımiandı ve nihayet okudum. 

Dahi liye Vekaleti'nin derledigi 'Umumi Müfettiş
ler Toplanit Tutanakları-1936' (Yayma hazırlayan: M. 
Bülent Varlık, Dipnot Yayınları, Ankara, 2010) kitap 
hayli bilgilendirici .. . Türkleştirmenin yani bugünün 
diliyle "tek tipl eştirmenin" gemi azıya aldıgı 1930'lu 
yıllarda bu projenin bizzat uygulayıcılarından olan 
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Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'mn başkanlıgında yapı
lan toplantının katılımcıları: 

Birinci Umumi Müfettişi Abidin Özmen, Trakya 
Umumi Müfettişi General Kazım Dirik, Üçüncü 
Umumi Müfettişi Tahsin Uzer, Dördüncü Umumi 
Müfetlişi Korgeneral Abdullah Alpdoga, Jandarma 
Genel Komutanı Korgeneral Naci Tınaz, Emniyet 
İşleri Umum Müdürü Şükrü Sökmensüer, Gümrük 
Umum Muhafaza Komutan ı Tümgeneral Seyfi Düz
gören. Kadro hayli 'deneyim' li dir ... Ermeni soyk ı rı

mının yaşandı~ı 1915'1erde Tahsin (Uzer) Erzurum 
Valisi, Şükrü (Kaya) İskan-ı Aşair ve Muhacirin 
Müdüri ve Binbaşı Seyfi (Düzgören) de Erkanıharp 
istihbarat Şubesi Müdüri'dir . .. Birinci Dünya Harbi
nin subayı olan {Korgeneral) Abdullah Alpdo~an da, 
Koçgiri kırımından 'deneyim'lidir ... 

Asayiş berkemall 

5 Aralık 1936 tarihinden itibaren yapılan toplan
tının zabıtları öncesinde kitabı hazırlayan Dahiliye 
Vekaleti'nin kitabın girişinde uzun bir derlernesi 
var, genel durum ve kurumların çalışması üzerine. 
'Umumi müfettişlik' olarak en genci diye tanımla
nan ve övgüye tabi tutulan 4. Umumi Müfettişli~in 
bölgesiyle, özel olarak Dersim'le ilgili yapılan deger
lendirme şöyledir: 

"Şimdiye kadar hükümet kuvvet ve nüfuzunun 
giremediğı~· Kürtlüğün ve şekavetin (eşkıyalık, hay
dutluk) merkezi sayılan Dersim, büyük hükümet 
adamı İsmet İnönü'nün isabetli karar ve tedbirle
rile Türkiye Cumhuriyeti camiasının fethedilmiş 

ayrılmaz bir parçası haline girmiştir. Bölge asayi
şinde yüzde 99 (oran aynen böyle) nisbetinde sa/ah 
(düzelme) vardır. Bu sahada zaman zaman vukua 
(meydana) gelen köy, ev, ağı/, karakol basması, 
yol kesme hadiseleri dikkat çekecek derecede azal
mış, hatta mukayeseli asayiş istatistiklerinin 1936 
sütunlannın bir kısmı rakamsız hale gelrneğe başla
mıştır. Coğrafi vaziyet, arazi darlığı, geçim izdirabı, 
asırlarm ihmali, su-i idare {kötü yönetim) ve harici 

1936 Mayis-Ekim Dönemi Asayişi 

Vi layet Nüfus Suç 

1\ınçel i 107.000 54 130 

El aziz 181.000 29 53 

Bingöl 62.000 32 84 

To~lam 350.000 115 278 

tahrikat {kışkırtmalar) dış gibi sebebiere istinat eden 
Dersim vakayiı~ şakavet (eşkıyalık) hadiseleri kuv
vetli, adil, alakab ve şefik {şefkatli) bir idare altmda 
hareketlerini değiştirmiştir. Devlete ve hükümet 
kuvvetlerine karşı günden güne çoğalmakla olan 
itimat, alman tedbirlere kuvvet bulmakta ve daima 
artmaktadtr." {Umumi Müfettişler Toplantı Tutanak
ları-1936, Dipnot Yayınları, Ankara, 2010, sf. 28-29) 

Yüzde 99 salah i 

Umumi Müfettişierin zabıtların ı okudugumuz
da anlıyoruz ki, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın 

başkanlıgında yapılan toplantıda, Dersim'de asayiş 
sorununun olmadıgının bilgisini veren Emniyet 
İşleri Umum Müdürü Şükrü Sökmensüer. 9 Aralık 
1936'daki toplantıda, önce genel olarak ve sonra bazı 
vilayetlerle ilgili özel bilgi veren Sökmensüer, Der
sim'le ilgili şu tespitlerde bulunur: 

''Tunceli (vilayetin resmi adı 1\.ınceli degil, TUN
ÇELİ'dir, N.O.) mmtıkası: Şükranla arzederim ki 
asayiş noktasından yüzde doksan dokuz (yani 99) 
saliih olmuştur (düzelmiştir, iyileşmiştir). Bu salôh 
devletin kendilerine verdiği yüksek saliihiyete ve 
emr-ü kumandayı deruhte eden (üstüne alan) zeva
tm kudretlerile (kuvvetiyle) teessüs etmiştir (sa~
lanmıştır)." (Umumi Müfettişler Toplantı 1\.ıtanakla

rı-1936, Dipnot Yayınları, Ankara, 2010, sf. 180) 
Yüzde 99 asayişin saglandı~ına göre, yüzde 100 

halinde ne olduguyla ilgili bilgi verilmiyor. 

Resmen 1000 'de 1 

Emniyet İşleri Umum Müdürü Şükrü Sökmensü
er'in bu oranını ortaya koyan bilgileri netleştiren bir 
diger kişi de, Dersim kırımının do~rudan sorumlusu 
4. Umumi Müfettişi H.A. Aldogan'dır. 29 Aralık 1936 
tarihli raporunda General Alpdogan, 1936 mayıs

ekim döneminde müfettişlik bölgesindeki "suç ve 
suçlular"la ilgili verdi~i bilgilerden hareketle yaptı

~ım aşagıdaki tablo, aslında bir yönüyle Dersim'de 
ne yapılmak istendi~inin de ifadesidir. 

Suçlu Oranı 

yüzde 13 (do~rusu yüzde 0,12) 

yüzde 0,30 (do~rusu yüzde 0,03) 

yüzde 1 (do~rusu yüzde 0,13) 

Kaynak: Yayma Hazırlayan: M. Bülent Varlık. Umumi Miifettifler Toplantı Tutanaklan-1936, Dıp11ot Yayın/an. Ankara, 2010, sf 150, 159. 
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Eger kitaptaki bilgi baskı hatası degilse, nüfusa 
göre suçluluk oranıyla ilgili verilen oranlar çok fark
lı. Dersim nüfusu 107.000 ve 54 tane suç işlenmiş 
ve bununla ilgili suçlu sayısı da 130'dur. Suçluların 
nüfusa oranı da yüzde 13 de~il, yüzde 0,12'dir. Buna 
göre, 1936 yılının mayıs-ekim döneminde Dersim'de 
her 1000 ki şiden ancak 1,2 kişi si suçludur (kitapta 
yazılana göre ise 130 kişidir). 

Bu verileri esas alan Emniyet Umum Müdürünün 
tespitine göre, genel olarak asayiş sorunu yüzde 
99 azalmıştır. Asayişteki yüzde 99'luk düzetmenin 
sonucunda varılan nokta, her 1000 Dersimiiden 
ancak 1'inin suçlu oldugudur. 

Bu halde sormak gerekiyor: 
Peki, 4. Umumi Müfettişli~in 1936 may ıs-ekim 

dönemi faaliyetiyle asayişin sa~lanmasırun ardın

dan, Dersim kırımı için 1937 ve özellikle 1938 askeri 
operasyonları niye yapıldı ? 

Öyle bir operasyondur ki, Dersim'de 1938 A~us
tos ve Eylül ayındaki 17 günlük harekatın sonucu, 
Genelkurmay tarafından şöyle itiraf ediliyor: 

"Tarama bölgesi içinden ölü ve diri 7954 kişi 
çıkarılmıştır." (Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklan
malar, 1972, sf. 478). 

Başvekil İsmet İnönü'nün şarkı gezip hazır
ladı~ı rapordan sonra, Cumhurreisi Karnal Ata
türk başkanlıgında yapılan Genelkurmay Başkanı 
ve Bakanlar Kurulu'nun katılımıyla oluşan Yüksek 
Müdafaa Meclisi {ki bugünkü MGK'nın 1930 modeli
dir) toplantısında 1938 imha planı, 1935 yılı yazında 

netl eştirilmi şt ir ... 
Karar kesindir, ferman yazılmıştır. .. 
Ara not: Şubat 1935'ten itibaren Atatürk'ün 

ismi, kendi i ste~ i yle Arapça 'Kemal' yerine res-
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men 'Kamal' olarak degiştirilir. Kamal, öz Türkçe 
'ordu ve kale' anlamındadır. Bu, 1930'lu yıllarda 
Türkleştirme politikasının ne düzeyde oldu~u
nu göstermesi açısından çok önemlidir. Nitekim 
Mayıs 1935 CHP kongresinde resmen kabul edi
len tanımlama Kamalizm'dir. Ve 1936'da Edirne 
saytav ı ya ni mebusu Şeref Aykut da, Kamalizm 
kitabın ı yazar. 

'Asker kaçagı' masalı 

Bir di~er yalan da: Dersimliler askere gitmezlerdi... 
Durumun ne oldu~unu yine Dersim'in müfettişi 

General Alpdo~an'dan ögreniyoruz. 29 Aralık 1936 
tarihli Alpdogan raporunda ifade şu: 

"Bu sene (yani 1936, N.O.) asker alma şube
leri tarafından vaki davetiere icabet edilmiştir ve 
yoklamalar her tarafta yaptlmtş, kura mürellebatı 
kıtalara {gençler ilgili kıtalara, bölüklere) gitmiştir." 
{Umumi Müfettişler Toplantı Tutanakları-1936, Dip
not Yayınları, Ankara, 2010, sf. 163) 

Yukarıdaki ifadeyi daha açmanın anlamı var mı? 
Hemen devamında kırıma gerekçe arayan zevat 

hemen döktürmeye devam eder: 
"Tamam da, yazilmayan nüfus ... " 
Bu da bir başka yalan sakızı; çünkü o yıllarda 

yazılmayan sadece Dersimli mi? .. 
Türkleştirme politikalarının mimarlarından 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 22 Aralık 1936'da nüfus
la ilgili tartışmaya şöyle açıklık getirir: 

"Ben Dahiliye Vekiliyim. İki çocuğum va0 ikisi 
de kayttlt değildir. Bir gün Meclis 'te arkadaşlanm

dan bütün çocuklan nüfusa kaytllt olanlar ellerini 
kaldtrsm dedim. Kaldıran olmadt. Görülüyor ki bu 
hususta herkes alôkastz. Biz ki memleketin mukad
deralım elimize almtştzdtr. " (Umumi Müfettişler 

Toplant ı Tutanakları-1936, Dipnot Yayınları , Ankara, 
2010, sf. 372) 

Aynı toplantıda Bakan Kaya'nın bu sözlerini 
dinleyen General Alpdogan, büyük olasılıkla kıs kıs 
gülmüştür .. . 

Dönem öyle bir dönem ki, eviadını yazdırmayan 
Ankara'da Bakan, Dersim'de ise canından oluyor ... 

Bu, neyin kriteri? .. 
1936 Müfettişler Tutanagı'ndaki bilgiler sadece 

'vicdanlı' bakışla ele alınsaydı, T.C. vatandaşı 107.000 
Dersimlinin dörtte birinin önemli bir kısmı öldürül
memiş ve geriye kalanı da batı illerine sürülmemiş 

olurdu!.. 

Yaşayan bilir. 
Gören göz, duyan kulak unutur mu? .. 
Hadi birey unuttu, toplum unutur mu? .. 
Vicdan unutur mu?.. ~ 
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Ll SER ZARGOTINA KURDi XEBATEK HEJA 
ALİ SiNEMİLLİ /WAN 

Di rojen dawl de pirtükek li ber seri ye min e, 
pirtuka ku ji Weşanen Enstltuya Kurdl ya Stenbole 
derketiye; pirtaka Mehmet Oncu ye. Birez Mehmet 
Oncu pirtuka xwe "Gotinen Nşiyan" binav kiriye. 

Min ev pirtilk li bajare Wane, di çalakaya cejna 
zimane kurdl de bi desl xist. Di dawiya berherne 
de Seroke Enstitilya Kurdi ya Stenbole birez Sami 
Tan ramane xwe wiha tine ziman; " Dema ku mirov 
bixwaze geleki nas bike, mirov dive bala xwe bide 
çand Cı zimane wl geli. Nemaze biwej ı1 gotinen 
peşiyan di vi warl de pir giring in. W eki din jt xweşl 
Cı dewlernendiya zirnaneki ne tene bi gotin ı1 rezi
mana wi, bi biwej Cı gotinen peşiyan ji diyar dibin. 
Ziman bi alikariya biwej Cı gotinen peşiyan xweşik 
Cı zindl dibin. Biwej Cı gotinen peşiyan xernl u rewşa 
zirnaneki ne." 

Bi rast! jt peşveru il paşverilya gelekt, di nav van 
xebaten folklorik de hin bi eşkere derte hole. Meh
met Oncu bi berhevkirinen xwe yen be hempa ve, ji 
ciwanen ku dixwazin li ser folklora gele kurd xebat 
bikin re weki çirayen şeven tari Cı mina çirayen ku di 
neqebe de ronl dide buye. 

Birez Mehmet Oncu zehrnetiya berhevkirina 
berherne di peşgotine de wiha vedibeje: "Min di 
sala l983'yan de dest bi tomarkirina gotinen peşi
yan kir. Ew sal, salen reş Cı tari, bi tengasi Cı eş 
biln. Di we deme de gelek qedexe O astengl li ser 
tişt Cı xebaten wiha hebCın, koça gundiyan a ber bi 
bajaran ve dest pe kiribu. Ji aliye din ve weneguhez 
di jiyana civaki de cih girtibil Cı bandoreke neyini li 

ser çand il zimane kurdi dikir. Ji ber ku bajar ji bo 
çavkanl Cı jederken folklora kurdl cih Cı waren nO 
bun, weki gundan cihen ku ew kal O pir le bicivin 
Cı biaxivin nernabCı ... Min di wan mercen giran de 
dest bi tomarkirina gotinen peşiyan kir, min xwest 
beşeke biçCık ji nirxen gele me ji rnirine rizgar 
bikim ... İro ji ew herhemen folklorik ku ceriban
dina hezar salan di nava xwe de diparezin, tene di 
blra kal ı1 piran de mane, ji ber ku temene wan ji 
ber bi dawiye ve diçe, roj bi roj, kal Cı pir dim irin, 
tişt Cı zaninen di bira xwe de bi xwe re dibin bin 
axa sar. Bi ve rewşe xeternak, zargotin Cı wejeya 
kurdan a devki ber bi rnirine ve d içe ... " 

Ji bill ev gotinen bi eş Cı elem, li ser keda ve 
xebate tişteki naye gotin. Ango berherne ku ez qala 
we dikim, keda bi dehan salan e. Seba we ji herhem 
hln be hempa dibe. 

Ez biçek j! ji we re qala naveroka pirtCıke bikirn. 
Bi hezaran gotinen peşiyan di ve berheme de şuna 
xwe digirin. Golinen peşiyan wekl ferhengan bi tipa 
a dest pe dike Cı tıp bi tip ber bi dawiye ve diçe. Di 
berherne de wateyen gotinen peşiyan bi kurdt te şiro
vekirin. Berhevkare me hinek gotinen peşiyan jl bi 
çlroka we ve te rave ki ri ne. Ev çiroken ku di berheme 
de cih digirin ferheng hin dewlemendtir dike. 

Gotinen peşiyan jl weki rnirovan zindi ne. Tecru
beyen bi hezar salan di naveroka xwe de cih digirin. 
Gel ji wan li gori jiyana xwe diguherine, hinek ji wan 
derdikevin peş, hinek jl paş de di m inin. 

Minak "Dar li ser koka xwe heşin dibe." 
Ev gotin rewşa kurdan Cı hemu gelen ku çand Cı 

zimane wan qedexe kirin we baş vedibeje. Disa weki 
minak "Şer şer e, çi jin e çi mer e". Ev gotin ji keda 
bi sih salen dawl ya jinen kurd nişan dide. 

Di ferhenga me de li ser her mijar Cı babete tiştek 
heye. Evin, eş, şer u lihevhatin, jin Cı rner, sewal Cı 

ajal, dewlemendl Cı xizani, kejxweşi Cı xemgini. .. hwd. 
hema tu çi bej! heye. 

Ji wan çend minak: "Deriye hesini tim hewceyi 
deriye darini ye", "Derde feqiran nan e, derde axe 
dawet ı1 dilan e", "Derna te Cı yeki li hev da, cihe 
lihevhatine bihele", "Bila dil bi dil be, bila welate dCır 
be, bila tilre parse li mil be, bine tur jl qul be." 

Ez vi ferhenge ji kesen ku li ser zimane kurdi 
mijill dibin Cı bi zargotina geli kurd ve dixebitin peş
niyar dikim. Di her pirtCıkxaneya ciwanen kurd de ev 
herhem wekl pediviyeke ku hebe. ~ 
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A A 

PIRTUKEN 
B lYO GRAFiK 

YEN JiNENiGARIVA 
NIViSKARAN 

LüKMAN POLAT 

Ez ji xwendina pirtUken biyografik yen j!neniga
riya niviskaran gelek hez dikim. Hinek nivlskaren 
navdar yen ewropi li ser jinenlgariya niviskaren 
klasik yen edebiyata rus! u yen edebiyata fransl, 
ingilizi u almani gelek pirtuken heja yen biyografik 
nivisine. Mirov dikare Edward Hall et Car, Henri Tro
yat, Harold Lamb, Stefan Zwe!g u hwd, weki minak 
bide. Niviskaren otobiyografik yen ku li ser jlnenigari 
u herhemen Dostoyevskl, Tolstoy, Çexov, Balzac, 
Zola, Proust u hwd, nivisine, pirteken wan li gelek 
zimanen cihane hatine wergerandin u tene xwendin. 

Di nav eniya niviskariya kurdi de ev hel bej ji pir 
qels maye. Pirttıken kurdiyen bi vi baybeti U i b ili du, 
se pirtGkan) tune ne. Di gelek waran de O di der bare 
gelek babetan de niviskariya kurdl di merhela xwe ya 
xweavakirine, xwe afırandine de ye. Kar O xebaten se 
niviskaren kurd yen di ve hele de destpek e O mizgina 
peşveçGne ye. Her çiqas çend niviskaren kokkurd bi 
tirkJ li ser binek şexsiyet, siyasetmedar u niviskaren 
ku bi esle xwe kurd in bi lirki pirtOken jinenlgariye 
nivlsin ji, a giring ev e ku; bi kurdl pirtOken bi vi 
rengi werine ruvisln. 

Se pirtüken li ser jinen igeriyan 
Di kurdl de nivlsina ev cure pirtuk ango pirtGken 

jlnenlgeriya niviskaran u herhemen wan wekl min 
got, ji all se nivlskaren kurd ve pek hatiye. Yek je 
nivlskar Drs. Yusuf Kaynak e. '/ıli bi nave "Jlnenlga
riya Cegerxwln O Serhemen wi" pirtlıkeke heja nivi
siye. E duyem niviskar Haydar ümer e O wl jlli ser 
jlnenlgeriya Osman Sebri ı1 herhemen wi nivisiye. E 
seyem jl D!lawer Zengi ye O wl jlli ser Nuredin Zaza 
ı1 herhemen wl nivlsiye. 

Ez e di ve gotara xwe de belısa naveroka pirtuka 
Drs. Yusuf Kaynak a bi nave "Jinenlgariya Cegerxwin 
G Serhemen wi" bikim ı1 pirtOke bi xwendevanen 
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kurd bidime nasln. 
PirtOka Drs. Yusuf Kaynak a bi nave "Jinenigariya 

Cegerxwin Cı Serhemen wl" di nav Weşanen Do de, di 
beşa lekollne de hatiye weşandin. Pirtuk 200 rCıpel e 
O di dawiya we de binek weneyen Cegerxwin hene. 

Drs. Yusuf Kaynak akademikareki kurd e, lekolin
van e O her wiha niviskar e. Gelek gotaren wl di kovar 
ı1 rojnameyen kurdan de, di malperen kurdl yen 
weşanen elektronik de derketine O hej ji derdikevin. 
Ew di fakulteya edebiyate ya Hollandaye de dixwine 
G teza xwe ya doktoriye arnade dike. Ew teza xwe ya 
doktoriye li ser malhata Bedirxaniyan dinivise. 

Bi min dive xwendevanen kurd yen ku li univer
siteyen se dewleten dagirker (İran, Tirkiye u Suriye) 
de dixwinin G yen ku li unlverslteyen ewropaye 
xwendekar in, dive rrujaren tezen xwe li ser kurdan 
G babeten ku bi kurdan ve eleqederin arnade bikin u 
paşe jl wekl pirtuk biweşinin. 

Lekolinvan Drs. Yusuf Kaynak gelek baş kiriye ku 
li ser jinenigarl G herhemen Cegerxwin lekolln kiriye 
u ev pirtaka heja nivisiye. Cegerxwin niviskar G hel
bestvaneki kurd e bi nav G deng e. Wi ji çili zedetir 
pirtOk nivisiye. Di nav helbestvanen kurd yen nCıjen 
de ye heri naskiri Cegerxwin e. 

Cegerxwin pirali ye 

Ni ha em beş bi beş li naveroka pirtuke binerin. Di 
beşa yeke de; jiyana Cegerxwln hatiye qalkirin. Nivls
kar dema behsa jiyana Cegerxwin dike, rewşa kurdan 
ya destpeka sedsala 20'an jl rave dike. Di beşa didu
yan de; herhemen Cegerxwln en ku hatine weşandin 
te şlrovekirin. Drs. Y. Kaynak li ser piralibuna nivls
kariya Cegerxwln disekine, digel helbestvaruya wi, 
ew behsa dirokzani, folkloristi, zimanzani O çlrok
niviskariya Cegerxwin dike. Van helen wl yen cure 
bi xwendevanan dide nasln. Ew yek bi yek pirtüken 
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wl dinirxlne Ci li ser pirtcıken wl yen bi nave "Cim Ci 
Gulperl", "Reşoye dare", "Gotinen Peşiyan", "Gulis
tan", "Ferhenga Kurdl", "Salar O Mldya", "Tarlxa 
Kurdistane", "Folklora Kurdi" şlrove dike, bal dikşlne 
ser mijaren wan O naveroka wan dinirx1ne. 

Di derbare diwanen Cegerxwin yen helbestan 
de jl şlroveyen balkeş hene. Lekollnvan Drs. Y. 
Kaynak helbesten Cegerxwin li gor naveroka wan di 
penc beşan de dabeş dike O ji xwendevanan re rave 
dike. Dlwana Cegerxwln a yekemln nave we "Pirlsk 
O Pet!" ye O di sala 1945'an de di nav Weşanen 
Haware de li Şame derketiye. Dlwana wl ya duye
min nave we "Sewra Azadi" ye, ew j! di sala 1954'an 
de derketiye. Diwanen w1 yen din ji naven wan ev 
in· "Kime Ez" "Ronak" "Zend-Avesta" "Şefaq" • 1 1 1 1 

"Hevl". Çapen nu yen hernCi dlwanen Cegerxwln li 
Stenbole hatine çapkirin. 

Mirov ji bo Cegerxwin çi bibeje heja ye 
Di beşa seyem de; ke li ser Cegerxwln çi nivlsiye 

heye. Hinekan nivisen bi forma helbesili nivlslne, 
hinek meqale, gotar nivlsine. Hinekan di bin naven 
mexles de nivislne ku mirov bi naven wan e rast 
nizane. Hinek helbesten ku Qedrlcan, Hisene Emin, 
Seydaye Keleş, Gundl, Nam! Ci Feqlr Ahmed li ser 
Cegerxwln nivlslne di nav rupelen pirtcıke de cih 
girtine. Hinekan jl bi forma pexşan11i ser Cegerxwin 

nivlslne. Ukollnvan Rohal di nivlsa xwe ya derbare 
Cegerxwln de li ser "Edebiyat O Fllozofıya Cegerxwin" 
sekiniye O meziyeten Cegerxw1n en weki mirovhezi u 
demokrat! rave kiriye. Niviskar Ci ronakblr Zinare 
Xamo ji bo Cegerxw1n dibeje "Mirov ji bo Cegerxwin 
çi bibeje heja ye." Ronakbire kurd Dr. Cemşid Hey
deri bi zaravaye sorani derbare Cegerxwin de nivlsiye 
u wi şaireki mezin e kurd e tekoşer u welatparez 
dihesiblne. Niviskar Ci ronakbire tirk Muzafer Oru
çoglu ji di nivlsa xwe de gelek pesne cegerxw1n dide 
Q dibeje: "Cegerxwin linıma şivantiye u j1n cı bare 
paletiye, di reça hunera helbesti de bi hostatl tewan
diye, lewma ew helbestvaneki mezin e." 

Niviskar, lekollnvan Ci romannivlser A. Gernas 
jl gotareke xwe ya ku di rojnama "Azadi" de hatiye 
weşandin de, Cegerxwin wekl Ehmede Xanl ye sed
sala 20'i bi nav dike u dibeje : "Welatperwerl, welat
hezi, raman O şere dewleteke neteweyl buye evin ji 
Cegerxwin re wek1 şaire mezin Ehmede Xanl .... Ew 
şCire ku s~sed sal bere Ehmede Xanl kişandibO, dike
ve deste Cegerxwln." 

Di beşa çaran de lekollner Dsr. Y. Kaynak li gore 
tema helbestan, analizen helbesten Cegerxwin kiriye. 
Tema helbestan dabeşe şeş xalan hatiye kirin. 1 -hel
besten welatevlni O azadiye, 2 - helbesten li dijl feo
dal! u kapitalizme, 3 - helbesten şoreşgeri u navne
teweyi, 4 - helbesten fabl Ci mitolojik, 5 - helbesten 
eviniya sembolik fı ev1niya rast!, 6 - helbesten felsefi. 

Niviskar Drs Y. Kaynak di beşa pencan de ji, bi 
berferehi form, stll fı zimane helbesten Cegerxwln 
analiz kiriye. Ew li ser tradisyona zimane kurdl seki
niye, balkişandiye ser helbestvanen kurd en klasik O 
xisfısiyeta helbesta dlwanl ş1rove kiriye. Her wiha w1 
formen helbesten Cegerxwin, zirnan Ci stlla helbesten 
wi nirxandiye. 

Şibandina Cegerxwin O Nazim Hikmet 
Di beşa şeşan de; listeya herhemen Cegerxwin yen 

ku hej nehatine weşandin h eye. Di beşa heftan de jl; 
niviskare pirtfıke Cegerxw1n, Nazim Hikmet O Goran 
danine berhev. Şibandina wan, çawa ku dişibin hev O 
hevrukirina herseyan O cudayiya jiyan O mercen ku 
ew te de jiyane fı herhem afirandine hatiye qalkirin. 
Di encame de ez ve bibejim; birez Drs. Y. Kaynak bi 
kar O xebateke heja, bi kedeke giranbuha, bi lekoli
neke 'ilmi, zanlstl pirtOkeke biyografik nivlsiye O bi 
serketiye. Bi heviya ku ew hej gelek pirtOken wiha 
serketl binivise O her wiha gelek lekolinvanen kurd 
yen din ji pirtOken biyografik en j1nen1gariya nivls
karen kurd O herhemen wan binivisin. 

Ev pirtfıka li ser jlnenigariya Cegerxwin hejayi 
xwendine ye. ~ 
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ha/km düş yontucusu, taşlarm bi/gesi, klfk ayakli bir heykeltlfaş ... 

HARPUTLU NURETTiN ORHAN 
UYGUR ORHAN 

Harput'ta leylaklar açtıgında mücadeleye gözlerini 
açan babam-ustam Nurettin Orhan ... Okulun duvar
larına kuru kalemle kopyalattmlan ünlü ressamların 
yapıtlarında teknik büyü, tuvaletin tahta kapısına 

kömürle yapılan ilk çocuksu fıgür yüzünden işitilen 
azar, damda güneşteneo kanncaları çizerkenki titiz
Jigi ve 1930'ları, kıtlık zamanını yaşayan yürek ... 
Mum ışı~ında çalışılan dersten, Milli Egitim Bakanı 
Hasan Ali Yücel'in "İşte sanat budur, sanat hayale 
yer vermeli ... " dedi~i Diyarbakır'a taşınan tiyatro 
dekorları, sokaktan buldu~u kalemlerle yaptıgı -daha 
sonra bana bir söyleşide anlattıgı ilk soyut resmi- bir 
kuş figürü ve elini hiç kaldırmadan çizişi, renkleri hiç 
karıştırmadan yan yana getirişi ... Çivi ile yonttu~u 
dere, ırmak taşları, akademik egitim almadan önce 
yaptıgı ıhlamurdan kadın heykelcikJeri ve büstler ... 
Ve daha nicesi... Ne mutlu ki bellegindeki düşleri 

yontınaya küçük yaşlarda cesaret edebilrniş ... 
Askerlik dönüşü işsizlik, köprü yapımında sürve

yanlık, ekmek kavgası ve trenle 13 kuruşa İstanbul'a 
gidiş, yaşamındaki nice! birikimlerin niteliksel ilk 
sıçraması. Yani eski adı Sanayi Nefise olan, Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi'ne gırış... Heykel aşkı 

için Fatih Medresesi'nde kedilerle birlikte yatmak, 
üç kuruşluk tramvaya binip -Brecht'in 'Üç Kuruş
luk Opera'sı gibi- Kızılay çadırında kapuska çorbası 
içmek ve bir çamur atölyesinde Zühtü r>1ürido~lu ve 
İlhan Koman ... 

Ve tüm bunlara karşı özgün heykel e~itimi; Nazi 
Almanyası'ndan kaçan Yahudi asıllı Rudolf Belling'in 
ögrencisi olmak ... 

"Ben sanatı okulda değil, ktlg1sal (pratik) yaşam
da öğrendim'' sözünü anımsıyorum. Buradan hare
ketle, ömrü boyunca elini çamurdan, balmumundan, 
betondan çıkarmayan, bu gerçegi arayan serüvenci, 
ortaokuldayken ben, yatagında mercekle diyalektik 
felsefe kitapları okurdu bana. TÖS ve TÖB-DER'Ii 
mücadele yıllarıydı; İnce Memed, Jrazcanm Dirliği, 
Kabtumbağlar gibi romanları onunla tanıdım. 

'i nsan ı n de ğ e ri ya pt ığı iş le ölçülür' 

Hangi rüzgar attı onu Elazıg'a diye sorsak ... 
Halk kültürüne baglılık ve onu evrensel formlarla 
aniatma enerjisi ve coşkun bir imge dünyası ... 
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Elazıg'da heykeltıraş olmanın 'direnilir zorlugu' 
da burada başlamış olmalı. Yani 1960'lı 

yıllarda. Yaşadıgı balmumu çagı , kil çagı, beton 
çagı anıtlara dönüşecektir artık. Mala tutan ellerin
de ve sırtında taşıdıgı çimento torbalarıyla Harput'ta 
Balak Gazi Anıtı, Halkevinin karşısındaki çay bah
çesinde Çayda Çıra Anıtı, Yıldızbagları çöplügüne 
atılan (geçen yıl kavşak düzenlemesi bahanesiyle 
ayakları kesilerek bir depoya kaldırılan heykeller 
grubu ... ) 

Mahallenin ögretmen amcası derme çatma 
atölye bahçesini ona vermişti. Kerpiç atölyesinin 
kapısı her zaman çocuklara açıktı sonuna kadar. 
Elinde parlak bir çakıl taşı bulan ona koşuyordu. 
En son gelen, Munzur'un derelerinden bir etek 
dolusu çakıldı , nice suların yıkadı~ı. .. Tu~la fabri
kasının emekçi kadınlarıyla da dosttu. Onlardan el 
arabasıyla kil istedigirniz çok olmuştu. Böylesine 
halktan, böylesine onlardan .. . Picasso'nun "Her 
çocuk bir sanatçıdır, keşke ilerde de sanatçı kala
bilse ... " sözünü yaşamında, o gecekondu mahalle
sindeki çocuklarıyla çoktan uygulamaya koymuş
tu bile. Biliyordu ki egitim sistemi ezberciydi ve 
yaratıcılıktan uzaktı. Buydu onu iten. Sanatı bir 
gereksinim haline sokmayı elleriyle gösteriyor-
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du ve atölyesinin duvarında tahtadan yontulmuş 
harflerle ve büyük puntolarla şu sözler yazılıydı: 
"Burada insanın değeri yaptığt işle ölçülür." 

Eşegi maviye boyadıgı için ögrencisini azarla
yan, düş gücünü sınırlayan resim ögretmenlerin
den degildi. Günümüzde öykünmek, maymunculuk 
oynamak kolay ama halkının kişiligine dönüp, ürete
rek yaşamak kolay degil. O bu zorlugu, yani Elazıg'da 

heykeltıraş olmanın sınavını verdi. Gerçegin yalana 
dönüştürüldügü, ötelenip yok edildi~i, üstüne sanal 
sıvalar çekildigi bir ortamda halkıyla aglayıp gülrnek 
zorunda olan sanatçılardandı. Hala parmak uçların
da çamurun ve çimentonun kalıntıları duruyordu, 
yaşam koşusunun bittigi o son dönemecinde, yıkan
madan önce ... 

Bir felsefen ve cesaretin olsun! 
Ernst Fischer, "Sanatın görevi açtk kapıları kır

maktan çok, kilitli kapıları açmaktır" diyor ya, 
Nurettin babam, hocam, Elazı~rın kilitli kapıla

rını açmaya ugraşan ve kabını zorlayan bir sanat
çıydı. Nasıl bir dünyada yaşadıklarını ögrenmek 
isteyenleri zor buluyordu Elazıg'ın sokaklarında 
ama o bunu ihtiyaç halinde duyumsatabiliyordu 
halkına. Gideni ve gelmekte olanı özümsemiş, 
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üretici köylülügü, yerel mitolojik degerieri öne 
çıkaran -en son ejderha taşı projesi- bir kimlik
tL Tarih boyunca ileri geri kavgasının diyalektik 
bütünlügünde, yerelden evrensele uzanan çizgi
deydi. Tembelleşmeye, uyuşukluga inat, beynimi
zi, duyarlılı~ımızı ve düş gücümüzü, bu üç enerji 
kaynagımızı ortaya çıkarmaya çalışırdJ derslerde. 
"Akım makım, kendimizi kalıba sokmayalım, bir 
felsefen ve onu uygulayabilecek cesaretin olsun, 
yeter" demişti atölye çalışmaları sırasında. 

"Nasıl güvercin biçiminden soyutlanamazsa ve 
ekmeğin tadma yeniterek vanltrsa, elma kokusun
dan ayrı satılmıyorsa, heykeZ de ona bakıp estetik 
hazlar alabilen kişilerden soyutlanamaz" derdi. Diz
ginlenemez bir duyarlılıgın, forma, çamura, betona, 
çelige dönüştürülmesinden olan anıtları, heykel
ci.kleri, çizimler i ... Özgün, kendi içinde olana bag h 
kalan, sezdigine ve düşlerligine sımsıkı sarılan, sabır 
ve inancın ördügü düş işine bulaşmış yaratıcı bir 
Harputluydu. 

Heykelin 'ucube'yle imtihanı 

Vandalizme ve rant kaygısına yem olan üç anıt 
heykeli vardı Elazı~'da. Tapmak için yapmadı~ı, 
halkın estetik begenileri gelişsin diye yaratugı form
ların yerinde şu an yeller esiyor. Tren istasyonuna 
bakan kavşakta birlikte yaptıgımız son anıt heykel 
için, "o art tk benim heyketim değildir" demişti hasta 
yatagında. Sırtından nice paracıklar kazanılarak ve 
biçimi degiştirilerek biçimsizlige kurban edilmişti 
ne yazık ki, dayanışmayı simgeleyen bu 'Değirmen 
çekenler' anıtı. Anıtlarının tabularla imtihanıydı 

tüm bu olanlar ... 
Heykeltıraş Nurettin, şu alıntı sözleri defteri

me yazmaını istemişti yaşam yürüyüşünün son 
günlerinde. Alıntı, usta Picasso'dandı: "Ressamlığı 

salt bir eğlenme ve oya/anma aract olarak gör
medim. Benim silahiarım olan çizim ve renkler 
aractltğıyla, dünya ve insan bilgisinin derinlerine 
inmek istedim. (. .. ) Senin gözünde sanatçı nedir? 
Eğer ressam ise yalmzca gözleri olan ya da m üzis
yen ise yalmzca kulakları olan bir budala mt? Tam 
aksine, sanatçı aym zamanda, sürekli hareketli, 
yakıct ve mutlu olayları, her biçimde yamtlamaya 
ve algılamaya haztr siyasal bir varltktır ... Hay tr, 
ressamlık hiçbir zaman evleri süslemek için var 
olmamışftr. O, düşmana karşt bir savunma ve 
saldm silahtdtr ... " Onun da silahları mala sı, çekici 
ve düş dünyasıydı. Onun da savunma ve saldırı 

nesneleri, heykelleri - çayda çıraları, degirmen 
çekenleri, büstleri, ejderhaları, balmumu heykel
cikleri, kagıt hamurundan Aşık Veyselleri , Mimar 
Sinanlarıydı. .. 

Kırk ayaklı heykeltıraş, dönüp de bir baksa, elin
den sanatın yaşam bayragını düşürmeyen, çekicini, 
malasıru, keserini masaya bırakmayan nice heykeltı
raşlar oldugunu görecektir. Taş taşıyıp, tabular taşı
mayan mahallemizin 'ögretmen amca'sı, heykellerio 
bir tankın önüne geçip durduramayacagını biliyordu 
ama tank sürücüsü askerin bakış açısını degiştirebi
lecegini umuyor ve düşlüyordu ... 

Ey Taşların Bilgesi, ey halkın düş yontucusu; 
tüm yaşam yürüyüşün, sonsuzluga çıktıgın serü
vendi ve yine boyutu degişik bir serüvendesin. Ne 
mutlu heykellerinin eskimeyen yanına, yani insan 
yanına. Yan yana gelmemiş nice form oldugunu 
biliyordun sen. 

Özündeki büyü, halkiareasma yaşamaktı. 

KAN 

Nurettin Orhan 'm amsma ... 
Düşlerinin çocuk gölgesi 
Hala durur orda 
Elaziz meydanında. 

Kan 
Damlanın kızıl rengi 
Ucube gördüğümüz örümceğin 
Çayda çıra kadar nefesi 
Önce hacağırndan kesin beni. 

Bir taşın haksızlığı dillendirmesi 
Kentin ortasında kuşluk vakti 
Deliliğin Nure'si 

Kendince güneşi içip kızıltaşır 
Zamana meyve düşmüş sanat 
Sen 
Kuşbaz yürek öyküsü 
Dünyaya her gün geliyorsun. 

Bütün kent büsbütün uykuda 
istasyonlarında her şeyi tüketip başlangıçlara 
Türküler söyle ... 
Elazığ dara düşsün susarsa 

(Kıyı dergisi. Eylül-Ekim 2011) 

Arkadaşım, dostum Salih'in yukarıdaki şiiri , 
'Çayda Çıra'nın yıkımından sonra yazıldı. Ne güzel 
de özetlemiş. Elazıg'da heykeltıraş olmanın dayanılır 
zorlugunu ... ~ 

TıROJ 69 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



IL~ KÜRTÇE PIY&S: MEME ALAN 
MESUD S E RFİRAZ 

İlk Kürtçe piyes Meme Alan, Evdirehim Rehm1ye 
Hekarl (Hakkarili Abdurrahim Rahmi, 1890-1958) 
tarafından kaleme alınmış 2 perdelik bir eserdir. 
İlk perdesi 30 Mart 1335/1919 tarihli lin dergisinin 
15. sayısında, ikinci perdesi ise 10 Nisan 1335/1919 
tarihli 16. sayısında neşredilmiştir.ı 

Eser, her ne kadar adını sözlü Kürt edebiyatının 
en önemli anlatılanndan olan Meme Alan'dan alıyor
sa da, konu olarak onunla bir ilgisi yoktur. Sadece 
piyesin başkahramanının adı Meme Alan'dır. Yazar, 
geçmişi çok eskilere dayanan ve Ehmede Xani'nin 
Mem a Zin'ine de ilham veren Meme Alan aniatısını 
farklı bir zaman ve mekanda yeniden kurgulamış, 
piyese adapte etmiştir.2 

Piyes, kısa ve basit bir şekilde kurgulanmıştır. 
Mekan olarak Kürt adetlerine göre döşenmiş bir köy 
odası seçilmiştir. Odanın dört tarafına döşek ve yas
tık serilidir. Duvarda Meme Alan'ın silahları asılıdır. 
Toplam dört kişi olan kahraman kadrosu da köyde 
yaşayan insanlardır: Başkahraman Meme Alan ya da 
kısaca Memo, karısı Xezal, anası Çavreş, arkadaşı ve 
aynı zamanda mirin hizmetkan Lewend. 

Konu Selahaddin-i Eyyubl devrinde geçmektedir. 
Sultan Selahaddin, kutsal kent Kudüs'ü fethetmiş, 
onu geri almak isteyen Hıristiyan dünyası Haçlı 

ordusu kurarak taarruza geçmiştir. Selahaddin'e 
yardım için Hakkıiri miri bölgesindeki bütün erkek
lere cihat çagrısı yapar. Bu ça~rı üzerine Meme Alan 
heyecandan yerinde duramaz, arkadaşı Lewend ile 
birlikte hemen savaşa katılmak ister. Anası Çav-
1 M. E. Bozarslan, lin Cild IJI, 1986. s. 674-678; fm Cild IV, 

1987, s. 725-729. Piyes 2007 yılmda Lls Yayınları tarafından 
kitap olarak basıldı. 

2 M. E. Bozarslan. Jfn Ci/d lll. s. 674. 
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reş'ten müsaade ve helallik alır ancak bu yeterli 
de~ildir, çünkü Mem evlidir, karısı Xezal ile daha bir 
hafta önce dü~ünleri olmuştur. Bir haftalık gelini 
ardında bırakıp gitmek kolay degildir, ancak Mem'in 
de durmaya sabrı yoktur. Piyeste duygularını şöyle 

dile getirir: 
Benim kimden aşağı kalır yamm var/ Ben 

Kurmanc değil miyim? Her Kürdün namusu 
benim de namusum değil midir? Elbette ... Elbette 
gideceğim. Ktyamel de kapsa yine gideceğim, kan 
gövdeyi götürse de geri dönmeyeceğim. Hatta 
Xezal beni engellemeye kalksa da durmayacağım. 
Ben Meme Alan'tm. Hakkari miri emir vermiş, 
hem Sultan Selahaddin çekmiş kzltcmı, bütün 
dünya karşısında Kudüs'ü savunuyor. Bütün 
Hıristiyanlar da birlik olmuşlar onu Müslüman
lardan almak için_3 

Anasından sonra Memo, Xezal'ın yanına gelir, 
vedalaşmak için. Xezal üzgündür, "Ben de geleyim 
seninle" der. Memo kabul etmez, nerede görülmüş 
kadının savaşa gitti~i! Hem yaşlı anası Çavreş'e kim 
bakacak? Xezal artık gözyaşlarını tutamaz, "Seni 
nasıl feleğin eline bırakmm, senden nasıl aynlmm?" 
der. İki sevgili birbirine şiir okur: 

Memo: İro heft e dawet kir! - Bugün dü~ünün 
haftası 

Xezaye ez ji te k iri - Gaza ayırıyor beni senden 
Ez diçime ber kafirl - Ben gidiyorum kafire karşı 
Xezala min, delala min, bes bigirl - Ceylanım, 

güzelim, yeter a~lama. 

3 Bozarslan, A.g.e., s. 675. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Xezal: Memo iro bu eksere - Memo bugün asker 
oluyor 

Evini'ya me bu keser e - Aşkımız kedere donüyor 
Tu min bibe digel xwe, here - Beni de al yanına, git 
Yan bikuje, yan bikuj paşe here - Ya da öldür, 

öldür öyle git 

Memo:Tu bes rohnikan bibarine- Yeter saçma sen 
gözyaşlarını 

Yro dijmin li me kin e - Bugün düşman kindar 
bize karşı 

Westana min laiq nin e- Yakışmaz durmak bana 
Xezala min, delala min, bes bigirl - Ceylanım, 

güzelim, yeter aglama 
Xezal bay ılır. birinci perde kapanı ı: ... 
Piyesin ikinci perdesinde Memo bir yıl sonra evine 

dönmektedir. Anası evde degildir, Xezal da onu tanı
yamaz. Memo, kendini misafir diye tanıtıp Xezal'ı 

imtihan eder. Ona .. Sen bu evin !azı mısın, gelini 
misin?" diye sorar. Xezal bu soruya siniri en erek, "Eğer 
misafir olmasaydın bu soruna silah/o cevap verirdim, 
ancak misafirsin, sana saygtda bulunmak üstiime 
vaciptir. Hiçbir Kürt misafirine sesini yükseltmez ve 
gerektiğinde onun uğrunda canım verir. /(urllere, 
düşmam da misafir olsa kabul ederler, kıymet ı·erirler 
ve hizmette kusur etmezler. .. Bu cevap Memo'nun çok 
hoşuna gider, "He/al olsun sana" diyip kendini tanıtır. 
İki sevgili birbirine sanlıp yalar. 

Memo'nun anası eve gelir, kapıyı kimsenin açma
dıgını görünce şüphelenir, kapıyı kırıp içeriye girer. 
Gelinini yatakta yanında biriyle görür, Memo oldu
gunu anlamaz. Bu durumu kabullenemez, galeyana 
gelir, aldıgı mızragı Memo'nun gö(tsüne saplar. Xezal 
feryat eder, Çavreş yaptı(tı hatayı anlar ancak iş işten 
geçmiştir. Memo ölür. 

Yazar, piyesin başligının altında "Tiyatroya 
Kurdan fezfleta Kurdan noşf didif" ifadesiyle bu 
eseri Kürtlerin faziletlerini anlatmak için yazdıgını 
belirtir. Eserde Kürtlerin yigitligi, dinlerine bag
Iılıgı, misafirperverligi, bilhassa kadınlarının iffet 

ve namusuna baglılı~ı ön plana çıkarılmaktadır. 

Bu durum eserin yazılış amacına uygundur. Ayrıca 
piyesin mekanı, kahramanlarının isimleri, zaman 
olarak bir Kürt olan Selahaddin-i Eyyübi döneminin 
seçilmesi, XIX. yüzyılın yarısına kadar Kürdistan 
cografyasının yönetiminde birinci derecede söz sahi
bi olan mirlikten bahsetmesi yazarın milli bir Kürt 
piyesi yazmak istedi~ini gösteriyor. 

Evdirehim Rehmiye Hekari Kimdir? 

1890 yılında Van 'ın Başkale (Eibaq) ilçesinde 
dünyaya gelir. İlkögretimini burada tamamladık
tan sonra Van merkezde egitimine devam eder. 
Darü'l-mu·aUimini (ögretmen okulu) tamamlar ve 
İstanbul'a gelir. İstanbul'da Ilahiyat Fakültesi'ne 
kaydolur. İstanbul'daki Kürt çevreleriyle irtihat 
kurar, siyasi ve kültürel çalışmalara katılır. I. 
Dünya Savaşı çıkması üzerine Bediüzzaman Said-i 
Kürdi'nin kurdugu milis kuV\'etine katılıp Ruslara 
karşı savaşır. Bu esnada yaratanır ve esir düşer. 
Esareti Rusya'da gerçekleşen Bolşevik ihtilali ile 
sona erince İstanbul'a döner. Burada Kürdistan 
Tea li Cemiyet i 'ne katılır. Cemiyet i n gayriresmi 
yayın organı olan lin'in daimi yazarı olur. Dergide 
ço~u Kürtçe. şiir ve yazıları neşredilir. Bunların 
başlıca konusu vatan sevgisi ve Kürtlerin toplum
sal ve siyasi sorunlarıdır.4 

Evdirehim Rehmi, sonraki yıllarda. Kürt ögren
cilerin kaldıgı Dicle Talebe Vurdu'nun yöneticili~ini 
yapar. Yurtta kalanlardan biri de Musa Anler'dir. 
An ter, daha sonra Evdirehim Rehmi'ye damat olacak
tır. Evdirehlm Rehmi aynı zamanda Necip Fazıl'ın 
öncülü~ünü yaptıgı Büyük Dogu Cemiyeti'nin de 
kurucularındandır. Kürtçe şiir ve yazılarının yanı 
sıra Türkçe yayınlanmış dini eserleri vardır. Kendisi 
9 Şubat 1958'de İstanbul'da vefat etmişlir.5 ~ 

4 Zafer Berdesti, "Evdırehim R~hmi Hekari', httpJ/www.kol'arabır com. tag.' 
ahdurahım-rahmı-bdwı Enşım: 14.11}.2011 

5 Adı geçen makale. 
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