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[|NCE KI$SA StlNRA NEWR[IZ!t

Qocuklugun bitmek bilmeyen umutlannrn sar-
magrk gibi hayatl ördügü, örselenmemiS yrllarda
bir varmrg, bir yokmuq diye söze baqlar anlatrlanlar.
Sonra ewel, zamanl iqine allr, dolaqtrrrr dola$trnr da

brrakmca ne eltrel yerindedir artrk ne de zaman eski

llayretinde yrllan kovalamak iein. Az gidip, uz gitmeye
mecali kalmayrnca ömrün, bir soluklanrr, mevsimle-
rin hzrna, saatlerin devingenliline direnirken zaman,
zaman iginde kalrr; kalbur samanrn mr zamanln ml
igindedir bilinmez olur. Bir varmrE, bir yokmug hep.
Bu topraklann üaerinde yagananlan anlatmak iste-
diflimiz cümleler gibi. Baqr hüzün, ortasr acr, sonu
inadrna umut olan kelimelerin yarenlik ettifi harfle-

2 dRoJ

rin iginden grkan, gözlerimizle tanrk, yagadrklarrmrzla

ortak, sözlerimizle lahidi oldulumuz ac ann, hü"ün-
lerin, direniqlerin, ölümlerin yakrnmda, elimizle do-
kunsak degigir telaqryla ardrndan koltugumuz mev-
simlerin kenarrnda yaqanrr her qey. Belkide buyüzden
bir var olan bir yok olmaz.. . Önce krysa sonra bahar,. .

Bahar gelsin umuduyla geger koca bir krq: Ilikleri-
mize kadar ütrürken krlrn orta yerinde, kenarda unu-
tulmug, eskili$i mazide kalmrg her ne varsa iEimizde
hatrrlatan, ahgap mobilyalannrn kokusunu igimize
gektifrimizde äyaglmrzrn takrhp gocuklufumuza
düttüäümü2, kügük bir sokak kahvesinde duda[rmr-
za delen srcak qayä duyduäumuz özlem gibi gelsin
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isteriz. Krq, sabahrn o erken saatlerinde adrmladr$r-
mrz boE sokaklarrn igindeki sessizlik. Sustuäumuz
cümleler gibi uzr:n... Ü;üyen ellerimizin arasrnda
tuttuüumuz srcaärn ortä yeri. Sokakta oynayan Eo-
cuklarrn nefesine srkrqan so$uk. Krq, bahara gebey-

ken, bir pencerenin kenanndan bakrlan hayatrn ca-
mrna damlayanlarr silmek isteyen rüzgänn sesi. Ah
o esinti! Akqamüstlerine srkr;mrg gücüyle güne$in

saqlarrnr savuran. Sonbahann zaferi, baharrn beste-

cisi krg gegsin de yeEillensin ve de günetin sansrna
bürünsün dünya. O ateqe sevdalt, kimi zaman yakan

klrmlzlnln turuncuya boyandläl günel... Bahara ka-
vu;sun da 1u yeryüzü dedilimiz insanr yoran uzam,
gökyüzüne bakmanrn da denize delen bakrErn da

daäa, ta$a, topraga kavuqan sonsuzlu[un da günegle

anlamr tazelensin. Koyu bir gecenin ortasrndan ba-
hara duyulan hasretin tohumu olsun güneq...

lcrnrn direnile, esarelin özgürlü[e $evdasl

Krg, acryr saklar. Hissetiirmeden. Bu topraklartn
üzerinde sürekli ve yeniden demlenirken acr, koyu
katran siyahhgrnr aydrnlatmak iEin mevsim dönsün
ister insan. Yaz, srcakh$rnr sonbahara brraksrn, krE,

sonbahara düqen yapraklarr üEütsün ve bahar gelsin

Eigeklensin dünya da insan da. Zaman, o kovalandrkga
arsrzlagan saatlerin pegi srra akarken, acr hafiflemez
elbet. Ölümler de zulümler de kocaman bir örtü gibi

sararken yaqamr, sogumaz her gün srcakh[r yüreklere

oturan acrnln han. Hatrrlar insan het gün. Ara srra
belki. Her daim mi ya da bilinmez. Bahar, bayramr ol-
sun da hatrrlanmasrn ister acrnln büyük ve hiE temiz-
lenmeyen sayfasrndaki cümlelerin yazdrklarrnr.

Hayatr kavrayan ve kapsayan ne varsa, rüzgär
olup göze yerleEince, mevsimlerin kovaladr$r aylar,
saatlerle ortak olur da farkrna vardrrmadan savurur
insanr. En gok krg geceleri gösterir aäaElarrn yalnrz-

hgrnr. Sokaklarda bütün heybetiyle ve Eofunlukla
karanhla inat iri cüsselerini gölgelerine saklayan
aäaglann ü$ürken düqer yapraklarr kaldrrrm taqlan-
na. Belki de a$aglar, mevsimlerin de[igen yüzünün
yalnrzlrlr ve degigmeyen tanrär. Soäuäa baqkaldrran
heybetleriyle baharr en qok özleyen. Cölge.sini top-
ra{a düqüren agaq... Sallnan yapraklannln altlnda,
akan bir koca ömrü koruyan. Bahar, bir a$acrn dahn-
dan tutunur hayata. Topra[r kucaklayan kökleriyle,
zamanrn iginde varolmak iEin. Sonra, gün aydrnla-
nrnca deniz, gece brrakrlan deniz olmaz mesela. O
koca mavilik, kendini sakrnmadan kuca$rnt agarken
düElere ve yofunlukla yalnrzhäa, kr! gecelerinin
koyu ayazrnda, laciverttir sudan yanslyan. Rüzgärlä
savurdulu kokusu, ya$muru yüklenen bulutlarrn
arasrndan gegiverir. Dolup tagtrlrnda bulutun söyle-
yecek sözü, damla olur. Topra$a de$en yapmur, bir
kitabrn sayfalarr arasrnda unutulmug hüzün gibi ko-
kar. Bu yüzden rslanan toprak Eabuk kurumaz belki.

igte, böyle gelir de oturur her yrl ömrümüzün o

yegil balrrna bahar. Yalmz da gelmez elbet. Bir günün
iEinden, bir yrh anlatan, o bir yrh, yeni gelene emanet
ederken bahar, özgürlüäün atesiyle bak!$rmlza günef
vursun diye Newroz'u da getirir beraberinde. Halay-
larla, zrlgrtlarla, renkleri dünyanrn alacasrna Ealan
kryafetlerinin igindeki özü umut, sözü varolmak olan
insanlarla, bizlerle: Baharrn ve özgürlüäün müjdeci-
si Newroz... Acrmn direniEe, tutsakhprn özgürlüte
sevdasr... Alanlardaki haykrnq olur dile dökülür de
yaqananlar, yaEamrn ategini yakan oldulunu hatrrlatrr
Newroz. Sahicidir bu yüzden ve ortaktrr yaqamlarrmr-
za-.. Bir günün iEinden bir destanrn haykrrdr$r gt$-

hk... Kawa'nrn zalim Dehak'r öldürdü[ü o gün yanan

atel, bizim igimizde sönrnez hig. O ateE, haksrzhprn
zulmüne de muktedirin gücüne de isyan olur. Barrga,

kardeqlipe, agka, sevdaya, inada, umud4 özgürlüäe,
direniqe, köklerimize, kimlipimize, varhprmrzave dili-
mize yani insan olmaya iligkin her ne varsa yagam or-
takh[rmrzda, bir kentten diferine, aynr halayrn iEinde
bulugturur ellerimizi. Geceyi aydrnlatrrken ate!, z gr-

tln sesi at€Sin gölgesi gibi karrgrr yrldrzlara,

Bahar, ömre srfmayan ve ruhtan talanlanyla
karErlar Newroz'u. Yrldrzlara kan;an haykrrrq ve ge-

ceyi aydrnlatan ateE, bir pargasrnr da!a, di{erini taqa
ve kalanr da topra[a emanet ettiginde direnmenin
mümkünlü$ünü gösteren l$räa ulaqma arzusu, ba-
harrn güneqi olur. Bu topraklann üzerinde cam kt-
nklarr orta yere serpi;tirilmiqken, üzerine basrldrkga
inceden acrsrn istenirken can, slzrsr sürsün, sürsün
de özünü de kimliäini de varh$rnr da unutsun insan
diye gabalarken hoyrathk, Newroz alanlanndan yük-
selen klamlarrn, stranlann dili cevap olur yaganan-

lar karqrsrnda läl kalanlara. Sonra cemreler, cemreler
iner biv bir... Önce suya, digeri toprala ve en son en

büyük cemre düqer ve yeniden büyür ya$am...

Sabah güneq doldulunda baharrn iqinde ve ilk
rgrpr suya deldi[inde, umut mutluluga yarenlik eder.

lnsanrn yüzüne yerleqince o rgrk, yrllann gizgilerine
inat eden bir sevincin ve inadrn yansrmasr düger ay-
nadän. Iyilik kötülüäü bertaraf eder, bir gocuSun ba-

krgrndaki neEe hüznün gözünü kamaltlrrr. Kenann-
da da dursa ortasrnda da yansa yürek, Newroz ateEi,

denizin laciverdini, agacrn yalnrz yeqilliäini, yaämu-

run mavi-beyaz damlasrnr, bulutun dolan gözlerini,
rüzgärln özgürlügünü kapsar, öyl€ce, kendiliäinden;
günkü bir ya$amln ateli ömrün de yangrntdtr. Bir
varmrg, bir yokmuq hep. Bu topraklarda yapdtk-
larrmrz gibi... Bahar gelir... Krg geEer... Bir türkü
dolanrr dile, bir halaya durur yürek de beden de...
Ellerimiz bulugur, gözlerimiz de[er birbirine. Koca-

man bir ateg yanarken iqimizde, baqrmlzln üstünden
bir ylldrz dü!er, önce da[a, sonra taqa ve nihayetinde
topraäa: Belki de bu yüzden bir var olan bir yok o1-

maz... önce krgsa sonra bahar... *'
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UNEY'DE NEWR(IZ
\lr'tlLtli\

Qocuklulum Van'da gegti.

Ben gocukken Kürt de$ildim ve dolal olarak
Newroz da yoktu o zamanlar!

Sade benim igin mi yoktuyoksa genel bir $ey miydi
bu, pek hatrrlamryorum. Ama iyi hatrrladrlrm bir gey

var ki Newroz yokken 'neuruz' da yoktu. Hani beyaz

olmayrnca siyah da olmaz ya iite tam öyle bir gey...

Ne biz Newroz kutlardrk ne de baEka birileri nevruz...
Oyle yaEar giderdik hep beraber, haliiim, selim...
Sonra gün geldi büyüdük biraz; önce genE, sonra

da Kürt olduk. E Kürt olunca da bazr Eeyler girmeye

bagladr yaqamrmrza... Bunlardan biri de Newroz'du...

Ategin d ilin i ö[renince...
Newroz'a dair Kawa efsanesini ve Dehak zulmünü

öfrendik. Ve ardrndan ateE gelenelini...
Ofirenince de atefin o günkü anlämlnl, "hadi"

dedik, "qu Vanln yüksek yerlerinden birinde, qöyle

tüm qehrin göreceäi ve insanlann 'bu da ne'diye-
cekleri bir ateq yakahm"a karar verdik. Yükledik iki
eski kamyon lastigini ve ver elini Toprakkale... Orasr

Van\n tüm evlerini, tüm evler de orayr görür.

4 TlRoi

Benzini ve kibriti bir arada gören eski lastikler
bir alev Erkarmaya baqladr ki, sokakta, balkonunda
ya da penceresinde olan herkes gördü tutugturdulu-
muz atelten yükselen alevleri. Kaleden aqaprya iner-
ken koltuklarrmrzrn kabarrkhfr neredeyse "Kaua da
kimmit, ates öAle deiil, bögle gak l. 'der cinsinden-
dil O zamanrn polisleri de bu iEleri yeni yeni öfreni-
yor olduklanndan, ilk yrllarda pek sorun yaEamadrk.

Ama sonraki yrllan ve nezarethane maceralarrnr an-
latmayayrm, konumuz baqka Eünku...

Biz büyüyüp qolaldrkga Newroz baqka bir hale
geldi; artrk yr$rnlarrn her mahalle ve sokakta yaktrk-
lan ateEin eirafrnda halaylar eektikleri bir hal aldr...
GeliSti, güElendi. Onlar yüzlere, yüzler binlere, gide-
rek on binlere, yüz binlere ulaEtr. $imdi milyonlar
ifade ediliyor... Neredeyse tüm ülke tüm halk sokak-
larda oluyor, bedeli neyse ödüyor ama kutluyor.

$rrnak'ta, Cizre'de yüzlerce insan öldürüldü, bir
sonraki yrl soka{a grkan olmaz denildi ama her yrl
olan bitene, yaralanana ölene ralmen katlana katla-
na gelindi bu günlere...

$imdi Kuzey yakasr yeni bir Newroz'a hazrrlan-
maktayken ben size bir Güney Newroz'unu anlata-
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yrm... Van'daki ilk genglik,

sonrasrndaki yr$tnsal ve so-
kak arasr gatrgmalan, mey-
danda onlarca kiqinin katliyle
sonuglanan tanrkhklardan
sonra, gün oldu yolumuz Cü-
ney Kürdistan'a, Süleymani
ye'ye dü$tü...

iki bin on iki yrhnrn
Newroz'unda buradaydrm,
yani Süleymaniye'de...

ilk gagrrdr$rm $ey, günlük
yaqamda normal giysilerle do-
lapn insanlann, bayrama iki
üq gün kala, kadrnr, erke[i ve
qocu$uyla mahalli kryafetlere
bürünmeleriydi. DiSeri, hig
abartrh bir heyecan olmamasr,
ortahgrn gayet sakin olmasty-
dr... Kuzeydeki gerilime $art-
lanmrlhär atamamtq oldufu-
mu tecrübemden sonra öären-
dimve görece de olsa özgür bir
Kürt cografyasrnda olduäumu
sonradan hatrrladrm...

Polislerin de Newroz kut-
layabilme ihtimaliydi atladr-

[rm difer bir qey... Dedim ya,

Kuzey gartlanmasl.
Newroz, $ehir merkezin-

de bir gün önce kutlanlyor
burada.

Salim bir Kürt Firidir.
$ehrin en büyük caddesi
onun adryla anrlryor. Cadde-i

Salim. tqte o cadde hava alantndan gehrin tam mer-
kezine kadar uzanan gift yönlü bir yoldur.

Cadde-i Salim yirmi Mart'ta trafi$e kapattltyor ve
halka aqlhyor.

Mahalli hryafetlerini giyinmi$ kadrn, erkek, 9o-
cuk, yagh, genE herkes ama herkes, o gün, öäle
sonrasr itibarryla, Raperin mahallesinden Rrzgari
caddesinden, Azadi parktan, Karezawgtk'tan, Azmar
eteklerinden, Sitek bölgesinden ve yakln köylerden
caddeye do[ru, tam bir sel gibi akmaya baphyor...

$ehrin merkez nüfusu bir milyon, hastanede-
ki hastalar ve nöbetgi saähk personeliyle, bir ktstm
polis ve Pdsmerge harig, herkes bu selin iginde bir
damla oluyor ädeta...

Igne atsanrz yere dügmez dedikleri misal. Diyarba-
krr'da bir alanr dolduran kalabahärn, Eoook uzun bir
caddeye dafrlmrE bigimini dügünün, iqte tam öyle bir
manzara. Her ü9 be! yüz metre uzakl rta bir sahne
kurulmug, üzerinde bir müzik topluluäu Kürtge go-

raniler söylüyor, o civardaki insanlar halaylarla eglik

ediyorlar. Herkesin üzerinde Kürt ulusal giysileri de

olunca ortaya qok ho$ bir folklorik görüntü grkryor.

Yürümek Eok zor bu kalabaltftn arastnda, hele bir

oyun grubunun ortasrna dügtüyseniz, söylenen gora-

ninin bitmesini beklemekten bagka qansrnrz yok...
Havanrn karardrfr an itibanyla yeni bir genlik

baghyor. Havai fiqekler. Hayatrmda bu kadannr gör-

memiftim. Saatler boyu, qehrin hemen her yerinden
yükselen rengärenk rlrklartn kulattläl bir gökyüzü
göleni baShyor sonra. Cengler süsledikleri arabalany-
la qehir turuna baqhyorlar.

Tüm bunlan izlerken ara ara ayaklarrmdaki der-
man tükeniyor, bazen kaldrrrm kenanna iliiip, tath
yorgunlu$umu atmaya galrgryorum.

O gece sokaklarda kimseye garpmadan yürümek,
kapah mekänlarda yer bulmak, bir yere gidebilmek
igin taksi bulmak neredeyse imkänsrz. Kaldr$rnrz yer
yakrnsa ne mutlu size...

ismi üstünde i$to,'bayram'...
Peki ya 21 Mart, yani bayramrn kendisi? Birkag

satrrla da onu anlatayrm-..
Üniversitedeki hocalardan, gazetecilerden ve ya-

zarlarla defiEik gruplardan olugan bir grup arkada-
qrm var; ertesi sabah gelip aldtlar beni, her gey haztr-
lanmrg, her Eey ahnmrEtr. Aynr caddedeki araba izdi-
hamrna katrldrk bu kez. Dukan ileesine doäru yola

koyulduk. Normal kolullarda yartm saat süren ilgeye
üE saati biraz geqe vardrk... Oturacak bir yer bulmak
iEin baya[r bir gaba harcadr dostlarlm. Sonuqta, Du-
kan deresinin kenarrnda piknik yapmaya gelmil on
binlerce insanrn arasrnda trkrg trkrE oturacafrmtz bir
yer bulunmuqtu. Arabadan egyalar indirilmeye ba5-

landr. Mangal, yiyecek ve igecekler.
Davullu zurnah gruplar, halaylar qekiyorlar. Sesi

güzel olanlar gorani Er$rnyor. Qocuklar gigekli tarla-
lar arasrnda koquqturuyor, top oynuyorlar.

Yarr gagkrn bir durumdayrm. Newroz ve piknik!
Unuttulum baqka bir qeyi daha hatrrlamrg oldum,

bugün bayramdr. Yirmi bir Mart, bahann geldipini, eski

takvimlere göre yeni yrh müjdeleyen bir gündü yani.
Ölme, öldürme günü deäil, düpedüz bayramdr ilte.
Bir gün önceye gektikleri ve böyle geleneksellegmig

kutlamanrn ardrndan, yirrni bir Mart tarihinde insan-
lar bayramm tam da gerefini yerine getiriyorlardt.

Bayram. ismi üstünde ifte. Bayram. Kutluyor, eä-
leniyorlardr iEte.

Yaklaqrk yüz yrl önce birbirinden koparrlmrq bir
halkrn ve ülkenin iki pargastndan birinde, insanlar,
srkrlacak gazlarrn etkisini azaltacak malzemelerle,
tanklarrn, panzerlerin, coplartnt hazrr etmig polisle-
rin arasrndan alanlara girmek igin ölümü göze aldlk-
lan bir günde, öbür pargadaki Newroz aynen böyle
yaqanmaktaydr . . .

Dukanln kryrsrnda ya$anan böylesi bir Newroz,
görünen o ki yakln zamanda Dicle'nin ve Frratln kt-
yrlannda, Munzur'un ve Zap'rn kryrlannda, Van gölü
kumsahnda da kutlanacak.

O günlerin gok gecikmemesi ve daha fazla can
yanmadan varrlmasr dile$iyle... äF
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DI NAVA RENGEITT orrnnui DE

TEGERhA GE$t U XWE$|YE
rEwzi BILCE

Qidem Baran, 'BAnav" (58x37), li sff rual6, boyo6 reyti

W€nesaz $idem Baran bi wOney€n xwe y€n ku di asta tegihiltin€ de mirovan di-
hewijine p€gangeha xwe ya bi navO "Ciy0n Ji Derveyi Sinor6n Jiyan€ Mane" li Alman-
yay€, li bajarä Celle, li dar xist.

Wänesaz, bi teknikeke ku hetä niha tu hunermandan bikarneaniye ü hema hema
gi$ di rengä getranä de ne, wdney€n xwe wänandine.

Ew bi t€gihiitina dinya xwe, bi saya reng ü razberkirin€n xwe, mirov dibe dinyayön
nü yan ji ya ku ew t0 de diji. Asta hewüandinen berhemän w€, ur€ k€liya ku mirov bala
xwe dide berhemän w€, dest pä dike. Mirov di nava gerineken rengän reg€ qetrani de
dig€rine, heya negihije encama tegihiEtinek€ dev ji mirov bernade.

Ew dinya t0gihi$tin6n razber, ji bo bineran dibe sedema ku bi nasnameya tegihigtinän
xwe re bikwe nava Eereki. L6gedn0n di nava dinya w0 de, mirovan li manifestoya w€ diqe-
Iibine. Di manifestoya w0 de, mirov di sirüqta sirü910 de, li qeder ü li anfi-qeder€ rast te.

ger€ mirovan-y€ bi xwe ü y0 bi hev du re kirine- dibine ü di wi geri de dibe berek an
ji aliyek. Eqkerekirina berö wan kesan, dibe sedema li xwe mikurhatin€.

Di roja me de, mirov€n ku nikarin di dinyaya xwe ya tegihigtin€ de wateya heylna
xwe bibersivinin fi nikaribin an ji new€ribin ji xwe bipirsin ü b€jin "Ez ki me?" di nava
w€ney0n w6 de wenda dibin. Kes€n ku dikarin li hember xwe w€rek tevbigerinji di nava
wan rengän mina qetran€ de, t€gihiltin€n rwe ü y€n hunermend dibinin.
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Razheriyt mina aweneyekC dide rüye binlratl
Hunermend Qidem Baran bi t0gihistina xwe ya hunermendi, t€gihittina xue n€zi

t€gihi$tin€n binaran dike ü wan dikigine nava dinya xwe ya razber. Razberiya mlna
awäneyek€ dide rüy€ bin€ran ü bin0ran bi ber dinyayeke rengqetrani de dike röwiy0n
lOgerok y€n geqi ü xwetiy€.

Mirov gava di w€neyän w€ de, dikeve nava w0 dinya req a qetranipi$ti gend k€liyan
ji xwe dipirse ü dibeje gelo €w qas reng€ reE dikare bibe s€dema t€negihiltina wateya

h0mayön w€, ez dib€jim berovajiyO w0; dibe sedemä tögihiqtina h€may€n w€ yän nü.
Bi giqti mirov di berhem€n baq de -yön heya a niha hatine afirandin- dibine ku be-

rovaji tiqt€n f€rbüyi,yan ji cudabün€n wan dibe sedema dagirtina valahiyön huner€yan
ji dibe sedema qikandina qilileyan ü dibe sedema danlna qonseptOn nü. Pejirandina hi-
nek qonseptan pir zahmet be ji dibe sedema zü tevgerina diyalektik€ ü dewlemendiyek6
dide hiEmendiya mirovan. Berhemek gi qasi di rengeki de xuya bibe ji di bingeha xwe de

l€gerln€n nerast, an ji kugtina rengOn ne hewce y€n di berhemek€ de ne.

Figur€n nediyar ydn di wdney€n w€ de, carinan mina milyaket ü carinan ji mina
lawiran xuya dibin. Ez dib€jim ew bandora felsefeya Zerduqt bi xwe ye ku hin ji li ser axa

M€zopotamyaye teslra xwe dike. Ji ber ku her gi qasi berhem€n w€ weke ku xwerrl re5

xuya bibin ji di rastiya xwe de bi reng€n din re li gel hev hr. An ji pir hindik be ji rengeki
din di qorziyek€ de xuyaye. Tiqtek ne xwerü xerab, an baE, an ji tigtek ne xwerü spi an

req e. Ti5t ü ger€n di navbera her duyan de her dem hene.

Di wäney€n w0 de du höl€n balke$, an ji bi gotineke rästir duallbünek heye;

a- Li ser her tilt€ di w€neyö de baq hatiye fikirandin. Plansazkirin ü mudaxaley€n
bihikm in.

b- W€ney€n wö ew, an ji w€ w€ney€n xwe bi röve biriye.

\Yf'

P

I

&,
L-

ia

f

1,,tl

ll,s'l

Q;d6n Baran, ä$ (67x54), li ser lualo, boyan zeyu.
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'Lerizlnön Ten6ri6' (37ß1), li €s tualA, boyaxa z€yn

Qi dibe bila bibe hunermendek rä fr rdgezän ku
ew dizane,yanji dipejirine li gor wan dimege. Ew r€ ü
r€gez weke ku ne diyar in xuya dibin Iä her ku mirov
di wöney€n w0 de tir dibe, wöne roniyek€ didin mirov
0 mirovan zelal dike. Weke ku di hevpeyvineke xwe
de anibO zim€nj'Helbet di wöney€n min de nediyar-
bünek heye l€ ev ne kaosek e. Heya ji min hatiye,min
nehigtiye tiqiek bide p€$iya wöney€n min. Min hewl
daye ku her ti$t weke leke xuya bibin. Div€ €di di
rastiya jiyane de ti5tek ji me re weke leke xuya nebe.
Slnor bäne ;ikandin ü tilt0n ku weke leke dihatin xu-
yakirin reng bistlnin,"

Fo rmen nctewlyi
Wekidin ji berhem€n hunermend her ei qasi $eke

form€n navneteweyi xuya bibin ji ew di bingeha xwe
de yön neteweyiyan ji y€n bi hezarsalan in ku li Mez-
rabotan hatine bikaranln. Helbet dikare neteweyi
yan ji navnetewel ji bin. Ew helwesta hunermend
ger lCgerina bedewiyän nü be, serkeftineke ti ye ji.

Weke encam, ez jl tt de gelek nivis€n-nivisar-
ku derbar€ huner€ -w€neyan- de t€ne nivisandin,
sedi sed ne rast in. WC tu cari bi qasi ku her kes
j€ qayilbibe ne iär ü tije bin. Cer w€nesaz bi rwe ji
nivisar€ binivisine we tu car negihije gi$i t€gihi!-
tin€n xwe. Ji ber ku carinan zergava yan ji hikme
weney€ ji zergava aqilC mirovan firehtir e. Ji ber wä
ji gelek caran berhemeke hunermendekO/i dikare ji
wan bibihure. *
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DivAt0G... tuüznreRE... YüzLEgME
FERDA qETIN

Kürt sorunu veya Türkiye'nin demokratiklegmesi

sorunu yeni bir evreye giriyor. Taraflar, qimdiye ka-

darki savaq ve gatrgmadan ibaret iliqki tarztnt sonlan-

drrmak. bunun yerine yeni bir iliEki kurmak istiyor.

Bu karartn kendisi baqh bagrna siyasi bir eylcm-

dir. Sava5, siyasetin baqka araQlarla yürütülmesiyse

eger, diyalog ve müzakere ile taraflar, "baqka araqlar"
yerine do[rudan siyaset yolunu seqmiq oluyor. Siya-

set ise her qe1,in yolunda gittiAi, bütün sorunlartn hal
yoluna girdiäi dikensiz gül bahqesi deäil; aksine tar-
trqma, qeliqki ve zrthklarrn yogunca ya$andlg! yeni

bir "Eatrqma'alanrdrr. Fakat bu qatlqmada silahlar,

ölüm, kryrm, sürgün ve zindan yok. Taraflarln yeni

ortakhklar inqa etmek zorunda olduklarr yeni alan...

Hem birbirine zrt hem ortakl Zrtlarrn birli$i veya ge-

ligkinin birleqtirici gücü de denilebilir.
"Efer hirbirine karStt qtkarlar olmosagü, oftak

gtkann uarlüt pek dugulmaz rc hiqbir zaman engel-

lerle karS as mazdt; her Seg uofunda gider ue siga-

set bir sanat olmaktan Eftarült
Bu yazr yayrnlandr[rnda büyük ihtimalle bilin-

mezlikler de biraz daha netleSmil olacak. Fakat yine

de esaslr konular üzerine -eskimeyecek tartrqmala-
ra ihtiyag var.

Türk devleti adrna Tayyip Erdoäan "barrS süreci"

1 Gu.lu Der.ckr:sr. Een arr I Ba ber Atrrn: l9t5 5. 172

ba;latrldr$rnr aErkladr[rndan beri, yasal düzenleme-

lerde ve fiili uygulamalarda "yeni" sayrlabilecek hiq-

bir veri yok. Askeri operasyonlar, gerilla alanlarrna

hava saldrrrlan, kara operasyonlan kesintisiz bir

;ekilde devam ediyor. Siyasi alana yönelik gözaltllar,

tutuklamalar hrz kesmezken, haztrlanan uyduruk
iddianamelere karqtltk savunma hakkr engellene-

rek büyük cezalandtrmalara gidiliyor. Türkiyede
156 yeni cezaevinin yaprlryor olmasl, Kürdistan'da-

ki KCK tutsaklarrntn uzak yerlere sürgünü, ceza-

evlerinde tutsaklara yönelik l2 Eylül uygulamalarr'

bu hükümetin müzakereler konusunda "iyi niyetli"
olmadr$rnr, "yeni süreg" denilen sürecin bir yenilik

tatrmadrgrnr gösterir. O nedenle derin devlet ve AKP,

toplumda "altton alta yürügen olumlu ue umul ueri-

ci bir süreE isliyor' algrsr yaratmak istiyor,

Bu sürecin ha;artya ulaqmast igin ilk önce bu il-
lüzyon ve hipnoz politikalarrna son verilmeli Yani

sonuna kadar aEtkhk ve herkesin görebilmesi ve an-

layabilmesi iqin qeffafl rk...

'Kürt tarafr' meselesi...

Müzakerelerden söz edilince do$al olarak

"taraJ"lardan söz ediliyor. Bu konuda hälä temel ve cid-

di bir problem var Türk devleti adrna hüküm€t taraftrr
ve bu konu tartuma konusu de$il. Peki Kürt tarafr?
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Kürt toplumunun Eolunlugu, PKK, Kürt siyasi
hareketi ve Kürt kurumlarr Kürt halk önderi öca-
lanln kendileri adrna müzakere edebilecegini de-
falarca tekrarladr. Fakat Kürtlerin bu irade beyanr,
Ocalan'la müzakere yaprhrken toplumun geri kalant-
nrn safdrgr edilmesi anlamrna gelmiyor. Aksine, hile-
siz ve samimi bir müzakere iEin öcalan rn koqullarr
elveriqli hale getirilmeli; onun arkadaqlan ile, ku-
rumlarla, siyasetgilerle görüq ahqverigi ve tartl$ma-
srnrn önü aqrlmahdrr.

Müzakere sürecine'siyasal eylem' denildikten
sonra, bu sürece sadece savagan taraflar degil, töp-
Ium temsilcileri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti-
ler, sanatErlar, aydrnlar, üniversiteler de katrlmahdrr.
Siyasal eylemi sadece siyasal partilerin ve profesyo-
nel siyasetEilerin igi gibi görmek devletgi anlayrqrn ve
liberalizmin mantrgrdrr. Gergek ve güglü demokrasi-
lerde katrhm ne kadar renkli ve zengin olursa sonuE
da o kadar güElü olur. Toplumun büyük bir kesimini,
kendilerini ve geleceklerini doSrudan ilgilendiren bir
sürecin dlErnda, izleyici konumunda brrakmak ona-
rrlmaz bir yetersizlik olacaktrr. AKP ve Erdofan, bu
temel konuda da otoriter ve benmerkezci bir vakla-
Elm sergilemektedir.

Diya log vr g üve n Isiz lik)...
gimdiye kadarki gidiSatta Baqbakan ve hükümet

bu basit kurala uymuyor. Erdolan kimin muhatap
olaca$rna, görülmelerin igeri$ine kendisinin karar
vereceÄini söylüyor. Görülme iEin ismi geqen bazr
gahsiyetlerin "veto" edileceIi belirtiliyor. Egemen
ve buyurgan zihniyet, daha diyalogun baqlangrcrnda
güvenilmezliäini ve samimiyetsizli$ini ilan ediyor.
Bu durum bagh baqrna bir sorun tegkil ediyor. Di-
yalog, yüzlelme ve müzakere kavramlannr yeniden
anlatmayr gerekli krhyor.

l0 rlRoj

htl)\-

'Digalog, insanlar arastndaki
yüzleSmedir . . Higbir digalog algak-
gönüllülük olmaksutn uar olamaz.

Otekilerin katkrma kendimi ka-
patrsam -t)e hatta bu katkryt haka-
ret olarak alg arsam- nanl diyalog
kurabilirim?.. Kendinden menkul
hakl *, digalogla baldaptmlamaz.
Digalog bunun ötesinde, insana
golun bir inang gerektirir: insarun
uapmo De geniden yapma ue geni-
den yaratma gücüne inanE, daha
tam insan olma getisine inanq. in-
sana inanq digalojun a priori Sarh-
dr; "digalogcu insan" daha yüz güze
gelneden önce bile öteki insanlaru
inarur. Diyalog, umut olmakstan
da uar olamaz. Digalogcular qaba-
lanndan higbir Seg ummuyo arsa,

onlarrn güzlesmesi boS w ktsr, bürokratik ue stktct
olacaktt "\

SavaEan ve gatrgan taraflar bakrmrndan diyalo-
$un yeni bir ortakhk durumu oldu$unu kabul ettik-
ten sonra, bu sürecin en önemli fartl olän "güven"
sorunu gündeme giriyor. Birbirine güven duymayan
ve daha düne kadar gatrgan taraflann tek taraflr de-

Sil, birlikte örecekleri yeni iliqkidir güven. Savalan
bir güE bakrmrndan karqr tarafa duyulan güvensizlik
ne kadar dolal ise, barrq ve diyalog sürecinde muha-
taba güven duymak o kadar dogal ve gereklidir. gayet
güvensizlik sonsuza kadar devam edecek idiyse o za-
man görülme ve diyaloga ne gerek vardr? Ya da eger
güven duymuyorsanrz neden müzakere ediyorsunuz?

Türk taraft bu konuda ciddi bir srkrntt yagamak-
tadrr. Hem kendisine güveni yoktur hem PKK'ye
güveni yoktur. Kendisine güveni olmadläl iEin bir
taraftan banltan söz ederken diper yandan toplum-
da tekgi ve milliyetgi duygularr krqkrrtmaktadrr. Bir
taraftan silahlanarak sava;a hazrrlanmaktadr r.

"...Ortaöm sözlerinin eglemlerigle uguSma&flt
yerde güuen olamaz. Sögledijinden farkh bir Sey
yapmak -kendi sözlerini hafife almak- güüen uyan-
ürmaz. Digalog, umut olmaksErn da uar olomaz.
Digologcular gabalarmdan hiEbir Seg ummugorlar-
sa, onlarm güzleSmesi boS ue kstr, bürokratik ue st-
ktu olacakttr-"z

AKP ve Erdogan söylemden pratiäe geEmedikleri
gibi, muhataplarr ile egit ve makul bir iletiEim iEinde
de defillerdir. Bu sürecin ilerlemesi iEin öcalan, PKK
yönetimi, BDB Kürt kurumlarr, diger Kürt partileri
ne dü!ünüyorlar? Ne öneriyorlar? Bu önerilerin ka-
bul edilebilir veya reddedilecek yönleri neler?

AKP ve Erdo[an bu sorularrn yanrtlanmasrna ih-

I E, tenLer n Pedägojs, PaLrto Frerre. Aynnt. 2003, s. 67.

2 Ez,Lenter n Pedagojrsi. Pa!Lo Fre re Ayrlnir,2003,s t0t
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tiyaq duymuyor. Kendi görü{lerini söylemekle yetin-

miyor, karqr tarafrn ne talep edip etmemesi gerekti-

fine de kendisi karar veriyor. Bu süreg igin ilk ve tek
qartrnr da ileri sürüyor: BartS ve müzakere iEin PKK
silah brrakmalrl

Sorun bu kadar kolaysa e$er PKK krrk ytldlr ne-

den savaqtl ve bugün ne oldu da silah btrakacak?

"iktidann kullandtlt tek yönlü konuSma, birbi-
rinden farkh bigimler alabilir. ilh biqimiyle, tehditler
ue korkutmalarla desteklenmis bir bugurma olup,

dinlegenlerin itaatint safilamaga göneliktir; bu an-
Iamda kttnuSma, iktidor olgusuna ighin olon Sidde-
tin sözlü olorak lt,sarrya uurulmastndan baska bir

Sey ifade etmez-"l
Zaten Kürt sorunu dedipimiz sorunun özü de

bu deäil mi? Kürt halkr adtna ve onun yerine Türk
egemenlipi konuEuyor. Kürt halkr tla "kendi adtma

kendim konuSacaltm" diyor. Krrk yrlhk savaqtn kör-

düfüm haline geldi$i yer tam da burasr. Qünkü Kürt
ulusal-toplumsal mücadelesi, bagta statüko sahipleri
olmak üzere, herkese Kürt sorununun mevcudiyeti-
ni, Kürt dilini, kültürünü ve kimliSini kabul ettir-
di. Ama bu sorunu ve muhtemel Eözümü yönetme

konusunda hälä qiddetli bir savaE sürüyor. AKP-Fet-

hullah Cülen koalisyonu "Kürt sorunu dü Küftlerin
haklan da uarür, ancak Kürtleri biz aönetecediz"
konusunda kararh ve rsrarltdrr. Buna karqr Kürt hal-
kt da "bundan sonra kendi kaderimizin efendisi ken-

dimiz olacojtz. Sorunu ue kimliöi kabul etmek bir
anlam ifade etmigor. As olan bir halkm kendisini
gönetmesidir" diyor. Esas sorun bu uzla$maz dü-
qüncelerdir. Bu durum sorun olarak görülmeyince

halledilmig gibi yaprhyor. Oysa "...gap acak iS gö-

zülemegen Segleri homojenize etmek delil, degim
yerindegse, farkl tklar elonektir. Farkll*lar ekmek,
iki farkh manlgr ,tynt anda izlemegi gerek!irir.2

Türkiye Cumhuriyeti gelen€äi, hem igeride hem

drqanda böyle esnek ve demokratik bir ililki tarztna
aqrk defil. Kendine benzeqtirme, kendi do$rusunu
häkim krlma anlayr5r daha iligkinin baqrnda trkayt-

cr ve engelleyici bir karakter kazantyot. "Ogsa Ozerk

bir toplumda Eözümler sigasi eglenin baslangrcmda

delil, en sonunda ortaga qtkar.":l

S ilah hrak(trr)mak, öncelik mi?

Müzakere sürecinde öncelikler konusu da temel

bir sorun olmaktadrr. AKP ve Erdofan, bartq süreci-
nin ilerlemesini PKK'nin silah brrakma qarttna ba$-

larsa eSer, bu tutum savaqrn sürdürülmesi niyetinden
baqka bir anlama gelmez. Silah brrakma en önce de$il,

en sonunda tartrqrlmast gereken bir durumdur Henüz

1 Gonullu K!ltuk U2erne Söytev Etiennede La Boet mqe. l995.

s r06

2 Beileq r Ytren ToplIm, R!ssett.läcoby Ayfrnt 199f,5 lll2

3 SyaselArayrg, ZygnrL.rnt BaLrman. MetE.20011, s. I6.

hukuk ve anayasal düzlemde hiqbir deäi;iklik olma-
dan, Kürtlerin eqitve özgür vatandafltk statüsü tanln-
madan, anadilde eäitim, kendini yönetme hakkl olan
özerklik saglanmadan silah brrakrlmasrnr makul bir
talepmiS gibi sunmak. PKK'ye ve gerillalara "teslim
olun" demekten baqka bir anlama gelmiyor.

Mevcut Türk hükümetini, Kürdistan sorununun

Eözümünde tek ve yegäne muhatap gibi görmek de

eksik ve yetersiz kalacakttr. Sevr'den Lozan'a, Cum-
huriyetten günümüze Kürt halkrna, Ermenilere,
Rumlara ve diäer topluluklara yönelik haksrzhkla-
ra, krnm ve katliamlara onay ve destek veren ABD,

Rusya, Ingiltere, Fransa, Almanya gibi devletler igin
Kürt sorununun gattgmalr durumu bir sorun delil
bir avantajdrr. Qünkü halklar birbirleriyle savaqttk-

ga heron, fantom, mirage, leopard tank, ztrhh arag,
patroit sal$t da epey getiri saplamaktadlr. Onlar iEin
savagrn ve Eattqmalarrn devam etmesi ciddi bir sorun
degildir. Yeter ki petrol, dogalgaz ve maden rezervle-
ri akmasr gereken yere sag salim ulaqabilsin. Dolayr-

sryla bu süreEt€ sözü geqen bu güglerden yardtm ve

destek beklemek de büyük bir safhk olacaktrr. Hüs-
nü Mübarek'in diktatörlüSünü Tahrir ayaklanmala-
rrndan ö$renen, Suriye'nin demokratikle$mesi(l)ni
Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte saälamaya Ea-

hqanlann, Kürt sorununun siyasal yolla qözümünü
istemeleri büyük bir Eeliqki olurdu. Qünkü;

"Yaratttfit sorunlart gözmekten aciz oldulu orta-
ga g*an bir nedeniget, dt$künlegm$ bir medeni'
gettir. En hagati sorunlannr görmezden gelen bir
medeniyet hasta bir medeniyettix Kendi ilkelerini
hilekärl* ue düzenbazlft iEin kullanan bir medeni-

uet, ölüm döFegindeki bir medenigel!ir.4
Tam da böyle bir tabloda PKK bir aktör olarak

OrtadoÄu'daki dengeler üzerinde ciddi bir etki yap-

makta; kendi imkänlan ve kendi gücü ile bir direniq
oda[r olmaktadrr. PKK sadece Kuzey Kürdistan'da ve

Türkiye'yi ilgilendiren bir pozisyonda depildir. Suri-
ye d€ oldugu gibi iran'da da ciddi bir örgütlenmesi ve

silahh gücü vardrr. Türkiye'deki müzakereler dofal
olarak Suriye'yi, lrak'r ve iranj kapsamaz ve oradaki
sorunlann Eözümünü de iEeremez. Bu aqrdan "Pl(ff
silah btrakstn, smtrlann dtstna gekilsin" Ialebini ön'
celikli hale getirerek mutlakla5trrmak, gerqek hayat-

ta karqrhSr olmayan, sadece propaganda ve kamuo-
yunu tatmin etmeye yarayabilir.

Srnrr, drgansr, iqerisi neresidir?

Bu sorulara Türk devletinin ve Kürtlerin cevabt

gok zrt ve farkh olacakttr.
Müzakere süreci elbette galipler ile mapluplartn

karqrlaqmasr veya hesaplagmast deäildir. Ama haklt
ile hakstztn aleni karqrlaqmasrdtr. Taraflartn rahatlt-

[rnr veya huzursuzlu$unu da bu tarihi kargtlaqmada

rahatEa izleyece$iz. )F

4 Kotoryatizm Poslkotonyatizm Anla Loomba Ayrlntr, 2000 s
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GAZttttEttt gEnnsr
M. ZAHIR KAYAN

(aSiq kultlkön Ii ser dergaga agir in, heya neSeuitin, Cilik nadin)

-t-
...ayina heusabün€. ..

Li .ser singa min
Reqsa yar0 dest pä kir
Wö ez bi naztinazän xwe helandirr
W€ ez bi alav€n lövan qewitandim
Dili min qükeke b€tebat bü di nav gerernola hevgabünOn w€ de
Wä ez di nav lep€n xwe de mehikandim
Cütim, av€tim qerax€n Eeveke b€navniqan
Mohra gez2n w€ nehift ku la!€ mini kelax bOserberate bimine
lema ku baran dibariya, deng€ mirinO tirseke qir€j dadixiste qeva ku em t€ de
Kefa destö min di kozek agir de bü, gava ku min qiqik€n w€ zevt kirin
Qüka dili min qetand zincir€n xwe
Hemü xweqikiy€n alem€ bün hesteke hingivin
Mehiki ser ziman0 min€ bi tama l€v0n w€ t€rbüvi
Bila tu kes neböje "hevqabün" reqseke erzan e, (u du lalen rüt bi hev dibin yek
Ji yekbüna du lagan re heweseke har div€
BirEibüneke di xelayd de ve5ari div€
W€ di törbünön min de ez birgi dihi5tim her tim
Gava ku ez hemb0z dikirim.
bönav, b€kesanti, b€zayendi dimam
di nav singüber€ w€ de,
bihezar daxwazi birqi dimam gidi....

"...sirüda azadigeke berbi€mr ga asiqeki parsek..."

Kes ji dem€n keunoki g€n kunlan ne beled e
Emreki tafi de ueSari ne gtrokön me gdn heuesö/eSqä
Gelo em dikarin uek uai aSiqön berb xue di riga !ärä de bikin xweli
Di qirüska azadigeke bäheuur de emö bikaribin begta xegalän xwe.
li ber guh€ her bindestl bikin ahengeke xemlane ü
biresinin qeraxön deryagekA cbrizt
Bizürin eg kuqiken gur€x, ezi Siuaneki bäpez im
Du berxän bi per ü bask min li dizginön xwe alandine
Dengeki westiyagt/b€zar hemü tirsön min An pextl li min disäline
Ezi kelime daristana qeroligen miruzqurgimi, xafili me
Di her gauA.de.berjör dikin sere min, di permö de dih€lin kAfü henekö min en b€dizgln
Felek neynikeke xapinok raui min dike
Eg gou2 minö bi zilmö kedi kiri
Eg guhön minö bi hezar dengAn söwi bözar
Eg dest ü lepön minä birgi ü böhewes
Eg zimanö minö u'esliyagi gd ku ebedilebed meslanege pesne garä ue
Li min giranigd mekin. da sirgüniga min ne kureki badilheu,a ue -

Min ji beglen azadigö peguin dilqcewrik ü oziri gek bi lek kizilinline
Di pasika min de pirtükeke pelziu ueSari ye
Ezi Sahd pesna me, ezi derueSö eSqd me
Min uelateki rcmlemoSiki di nau rehön kilam€n xewnoki de ueladindine
pildl.ty ez bi psani neryiyim, bi erzani nebim eutndal bö heues nebim eShr
Min Ii hespd bezd siwar bikin, riga min di kinbünd de pir diräj e,
Xewnd min dn ku mäga pirtükxäneuan e, sire iehri dihinqiDine
Cidi zarokiga min ji dömariga dostä dudilq Eiiikan nanije
HösirAn min hubra p€nüseke rizi ye, ku rüqikö te y€ bedeu nebe
Ezö qaaa eSqu ku di Ser de Silik da ge bipesininim ku biböje
A ji 6er ue iulö ge ku min "äSq" ji xae rä kirige iman
Min "sirgüni" ji xue re kirige rögeke kemilandinä. xaleki uelidandinö
Ezi pegueke hezardeng im, halime li her yeki we pareuekim
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"...di welatö me de röut bösitar in/Li ber guh4n

böguhar direqisin, Iotik diarAjinl
Dili uan sö kurmikdn nauendi nelKu daaigä

de xue bikujin wA Ii welaft me hemü "döwan"
bAcan böhilin/A ez ji wan röwigan imlJi wan sirgü-
niyan im/Li benda mirineke bedeu im eu) qas..."

"... ilahivön parsekeki munzeui ... "

",..di bin dara ziyaret€ de agirek v€xist, wek be-
rateveqareki Zerdeqti gewitand libas€n xwe, di bin
asimaneki Eiloyi de ma rüt ü zelüt; div€ bö zanin. em
gar car rüt ü tazi diminin, ev her Ear car ji p€wist

inl gava ku em ji dayik€ dibin, gava ku em serO xwe
diqon, gava ku em bijin€ re hevqa dibin ü gava ku em
dimirin..."

"...got: "waye ez dimirim, div0 kes li mirina min
qahidiy€ meke, ku kefeneki li min bikin w€ li bedena
mina jar weke qiyan giraniyö bike, bedena mina kelax,

xeyni kurm ü k€zika k€ri tiqtekiji nay€, ew ezay€n min
y€n din ji büne wek fisegureki, hiE ü püq in, ezi ama-
deyi mirin€ me, wek tenekeyeki zengoki hindik maye

bibim toz ü xebar, hema hema li benda mirinö me, tir-
sa mini ji Melkemotö Mörö Kul€ qet nin e..."

"...ew kes€ ku w€ köliyek ;ün de bimire ez im,
ji niqkav de wä tariti xwe berde ser min, ezi bOdeng

biminim, ezi b€rih ü serberate biminim; ez ki me, ku
ez b€jim ez pöEeroja we me, hün6 ji bitirsin, ji mirinö
na, l€ ji mirina min... we got ero,.. -"

"...Ezi derwOqeki perwanehez büm, ew ber bi
agir€ qohledar dimeqiyan, ezi bi reqsa wan ya dorhe-
leqi bi dileki mestane dime;iyam; ew bi sawseri di-
qewitin dibüne xweli yek ca\ ezi br gewitina wan ji
dil ve diqewitim dibüme evindar; wan ji Ögir bähtir
tiqtek ragev nedikir, l€ min di qewitina wan de giroka

emri xwe temaqe dikir, di neynika qavi perwaneyan

de; wana ez f€ri xwefidakirinä dikirim, yö ku ji mi-
rin€ bitirse w€ ji evindariy€ b€par bimine, bi v0 yek€

dihesiyam, baskwegina perwaneyan ez higyar dikirim
gidi..."

-III-
" perestperLlaneg2n e Dinö rägetulsa euh4 dik6li-

me
"...büm derwöqeki dilperwane, geriyam li evin0

bäserberate. . . bel0 (evin)...9i peyveke bi firik, gi pey-

veke bi tam ü pirwate ü birbiteys... gelo ki/ö ye "evin",
gi ye "evin", ki dikare bibe "evin", ki dikare bikev
dewsa "evin", ki dikare biafirine evin,.. ki dikare xwe

noqi deryaya evin€ bike, da ji dili d€m re bibe heyve-

ke qevin, ki dikare xwe bi evin€ bide xapandin, bikev
neynika ecüzeka devkür, ki dikare bi zanebün xwe

bi tira evine ya jehrin bide kuqtin, ki curet dike ku
di ciroka evin0 de bibe serhonaz. ki dikare bi tenüra

evin€ xwe bide ber qewateke b€havil, ki dikare ebedi-
lebed li pey heweseke bC qerati terk edinayi bibe,...
a bi vi tewri li evinö geriyam... gotin ji min re, ba-
reki giran e evin, bar€ li ser pigta ;€ran e evin, ji düri
new€rek ü pexi)an, l0 nözi hewskar ü jinjenan e evin,
"durra" li ser piqta tawisan e evin. beyteke Mishefa
Reg a piroz e evin, qerxemeqiya bi giyay€n bilind re ye

evin, gava ku qiqek gul dirikOn xwe ser€ dili bengi de

digikin e, ji dev€ qervan tu car peyveke tengezar der-
neanine evin, bi jiyan€ pirbaweri ye, bi mirin€ xweq

aweri ye evin... a ji ber hezaran hezar pesnan min ji
ger ü terkedinyayibüna xwe re r€geke kakiltüe bijart,
ji her evin€ re aqiqek div€, ji her aqiqi re maqüqek
div€, ji her maqüqi re t€rtüehiyek, xweEahengiyek
div€, timtOleke b€hed div€, min ji xwe li ümmana
b€hediyä da, xwast ku dili xwe bikim zeviya "evin€",
xwast ku bibim Xweday0 hewes€, hoste ü girax€ evin-
darryä. i ez ketim Eopa derw€giyeke ku ji imana min
zaye... ey yar€, ey yara ku bi b€hejmar dilq xwe rikifi
xeyalOn min y€n d€m dike.., a gava ku min ji te hez
kir ez büme derw€q, ez büme bengi, büme din, dil-
din, delodin... ji ber v€ ye em evinö wek av€ vedixwin,
wek heway€ böhnefiEki dikin ji bo ciger€, em evin€ di
dewsa jiyanö de dihesibinin, ji bo evinO bangawaza
me ev e; "ku nebe w0 tu tilt nebe, ku nebe w€ her tigt
tür tewes bibe..."

(...di heman demö de du t$t, an ji gelek tistinön
li dij heu diqeuimin, gek dimire, gek ji nü ue dizö, gek
hez dike, gekjiheu cuda dibe, gek dibtne, geki din kor
dibe ü uisa uisa didome hega hegag1...)

"...eShrö di dili min de dipegiue..."
leuinl

-IV.
mirin e, l€ rabüneke din e evin
rabüneke din e, lö xweheqyarbüneke xemrevin e evin
hewleke b0hevsar e gidi, siwar e 1i qudüman, tevi Oqa

dil dibe evin
naznalineke sewteyar e li bengiyan, lew sitavkeke
perwanexapin e evin
xwekujiyek zaroki ye, di Käbeya hederiyan de qükeke

hezarneqg e evin
s0r e evin
efsün e evin
hebün e evin
nebün e evin
wax
evin
e

I

n
"Di kefa desti koleyan de mifteke zengoki ye evin,

divö bi hewla xwe ya z€rin wC zeng€ paqij bikin; ji
koleyan re gotine siya we hate dardakirin0, wan dar-
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rlakirina xwe fäm kiriye, ji ber w€ ye ku ew ji siya
xwe dür ketinq carinan siya mirov rih e, wic<lan e,

xwefidakirin e gidi, bedena b€iman nikare libek giha
ji reh0n w€ biqetine, nikare bi agirö xrue pel,,.reke qe$-

mer bi5ewitine..."
'...rcqs ü lotiknätino eu?ndar€ kolegi, ya di tari-

ua ku ji ne koran ue{artt de. .."

-ferhenga uegari-
(di percstgeha bengiuan de destniuiseke piroz e)

-v- | ' ''.KOLEYEEVINDAR... ,. i
(O) ...beytdn -o1i" ne her golinrin lr
(L\ ..ji"löuön alauin" Ei bibhizim ew fermanek e

(E) ...de ferman bike,"ezümet" ji Ie, \,ristutewandin ji min
(Y.\ ..;'!larA", b€gik hezkirinji min, insaf, merhamet ji te
IEJ ...wa "Auareke" kor ü dizek t€, yan min bi€wirine, yan ji min bixalifine
(E) ...em atiq, peresti "eutnö" ne, ji ber wö ye Xwedawend e "yar" ji bo me
(Yl . . ."uigan" lteke kone ye, ne dikuje, ne ji zindi dih€le, haleki belawela ye
(i) ...her hali me bedhale ye, tu nizani "iro" yäri neynika awiri me ye
(N) ...parsekeki "nanoziko" ye ev dili b€tebat, li benda qehinEahiya te ye

(D) ...'dani,se" bi belengaziya me, danige tu bi hewargaziya me
(A) ..."aziri" ye b€teyi li can ü cesed€ me, dib€jin merhemeta te ji kevir gObüye

(R) ...wa ev encama emri me 1,e, em hatine "reqsd" li ber dergehi te ne

-vl-
"...''stma", di xewna minminik€ de EObü..."
"..;'pegu", di dema hevtrabüna de, di henga xwe-

naskirin€ de, di dema dardakirin€ de ximximi, pijiya,

kewi ü kemili..."
"-i'eSq", di reqsa hevlabünö de hate kifqkirin, bü

jiyaneke xefi ya du beden€n rüt ü tazi..."
"..."qeuirin", di dema kuqtina xe1,alön hedew de

hukm€ xwe meqand, en, s€wiyeki d€pak e, ji zik€ pa-

kiyö diwelide, l€ bi jehra xüsariye dipijpüe, digijgije..."
"..."mirin", gavakLtyar€ xwe di xeyalön agiqi de kir

sit€rkeke dürhewdür, a di w€ navber€ de hate E€kirin,
bi janetajan, bi xuhexwin, bi keserükesreyi, ji h€la
her pigk€n aqiqi y0 ku bi agir dax kiribün hate cütin
ü pokandin..."

"..;'gdr", henga dili d€m i bi elem ü k€m b€se-

dem aziri bi hewargazi, a di w0 katilkatö de xweya
di neynika evindar€n xalifi ü weylilkesreyi de, cew-
rikekl hilheram bü axoziya aEiqi dema hö ku li yer€

nedigeriya, ji ber w€ ye ku ji behra qetrani ü heram
safi kir her piqkön xwe yek bi yek, mebesta wi ew bü
ku xwe bike wek nüreki noqi behra xweqikiyd bike ü
rvisa ji kir..."

"..."kumreSi", gava ku agiqi di alemeke tari de li
yar€ temaqe kir, yar€ hilgini liv bi liv ji z€na wi her xi-
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rabi, durüti, heman tiltinön ku li alem€ dibe kerrati,
ya wC dem0 dit ku ew ten0 na, hemü alem wek wi li
yar€ temafe dike, yar dili her faniyi xweq ü geq dike;

xwest sirf yar bibe yara wi, xwest sirf ev tam, ev kef,

ev taybeti bibe para wi, ji ni;kav de di hundiri xwe de

s€wirand, qeratiy€n her ziruhi yek bi yek qewirand,

xwe kir pelotek rele ewr, xwe qibande mar ü düpiq-
kan, gotin ü vegotinon xrve bi jehr tüj kir, xwast tim
heweskar ü evindaran bikuje, her kesi tuneyi bike ji
bo hebüna xwe..."

"..."heuSabün", gava du ruhOn rüt, d€m, aziri,
gunekar, riyakar, newörek, nezan, erzan, ciwan, l€
ji hundir ve qert, ku netebitin di ciyön xwe de, ku
nikaribün serederiyO ji hebün€n xwe y€n b€ re bikin,
a ew ava dikin xasbaxgey€n hevEabün0 y€n nazik i
nazenini, a ew dest bi govenda kOf€ dikin, govenda ku
bi du bedenön tazi ziz dtbe..."

"..;'rAuitt", yara ku jidil hez bike dikurtisine
r€witiya a5iqi, eyan e aliqO ku aliq e mehküm€ sur-
güniy€ ye, terkedinyayö fikreke xewnexeyali ye, ji
ber w€ aqiqi her tim r€rvi ye, r€wiyeki sawseri ye,

ji bo malö dinö na. ji bo e;qeke neriji r€wi ye; ew

r€witi ye ku agiqi dike mirov, dike perwane, dike
m€cnün ü diwane...'' #
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XETEREYA LI PE$IYA KURtlISTANEBA$UnE

XANCUL OZBEY

Ji bo tevahiya cihan€ ku di serl de Amerika heye,

petrol bingeha gelek tiltan ava dik€. Dema ku welatek
ava dibe, destp€kO bi derdora xwe ve girödayi ye. L0
piEti demeke, hewl dide li ser piy€ xwe bisekine. Qavka-
niya heri giring a Baqüre Kurdistancji petrol e. Baqür€

Kurdistan€ dema ji zordestiya Seddam xelas bü, ji bo

cihan€ bü qadeke njl ya bazirganiy0. Ev ji, ji bo räve-

beriya Bagürä Kurdistan€ bü h€viyek ji bo p€Seroj€ ya

heta hetay€ piEta xwe bispOr€. L€ ev hövi, bi xwe re
gelek xetereyan ji tine. Di seri de rihetiyeke di aliy€

abori de. Ev riheii, bü sedem ku p€wisti bi avakirin€
ney€ ditin. Her roj avahiy€n derveyö wan cam in bilind
dibin li v€ der€. Hedei Dubaiya duyemin e. Ji derve de

digirise, l€ di nav xwe de gelek pirsgir0kan dihebine
b€yi ku hay j€ hebe.

Civak ii hilberandinä düI dihe

Baqür€ Kurdistan€ ji derve de weki welateki di nav
aramiy€ de xuya dike. Cel6 ku bi dehan salan di bin zor-
destiy6 de bü, gelek zehmeti kiqand, hate qirkirin, her
roj bi komkujiyan re rü bi rü ma, piqti ku azad bü, dev
ji her tigti berda ü ten€ rihetiya xwe difikire. Hejmara
mirov€n qelew z€de bü, xelk0 w€ y0 her0mi tenezuli her
kari nekir. Li ber deriy€ her maleke ku s€ kes t€ de dijin,

Ear otomobil peyda bün. Bi dem€ re gel€n din ku di seri

de kurd€n ji neqariji perqey€n din än Kurdistan0 hatin
ji, bi ser€ xwe bazarek erzan ava kirin. Di kar0n inqaet€,
yan0 avakirina avahiyan de kurd€n bakür, di xwaringe-
han de kurd€n rojava, di karän cuda cuda de kurdOn
rojhilat€ Kurdistan€ cih girtin. Paqijl li h€viya kogber0n

Eer ü xizaniy€ y€n welat€n s€yemin €n cihanO hate hiE-
tin. Bi hezaran Banlilade$i kuqe ü kolanan paqij dikin,
jin€n wan ji li malan ji rwedikirina zarokan bigre heta
paqijiya mal€ her kari dikin. Gurci ü netew0n din €n

welat€n Sovyeta t€kgüyi ji bi pereyek di bin standard€n
jiyan€ de dixebitin, da ku debara malbat€n xwe
yön li du xwe hiqtine, bikin.

Ji glkolata bigire heta sebze ü f€kiyan, ji
derveyO welöt tön. Gund€n di dema Sedam
de hatine hilwegandin, digel ku hikümeta
her€mö teEwiq dike ji, ji nü ve nay0n avaki-
rin. Mirov ew qas f0ri jiyana bajOr büne ku
€di naxwazin vegerin gundan, sewalkari,
baxqevani bikin. Ev bi xwe re, kolonibün€
tine. Welatek ku firingi, isot. balican, söv ü
hinarön xwe ji derve bikire, fabriqeyan E€-
neke, go$tan li welatan paqmayi y€n cihan€
bistine, pitti Eend salan d€ bi xitimandinek€
re rü bi rü bimine. Xetereyek wiha, li p€5i-
ya Baqür€ Kurdistanö ye ji. Em v€ encamd,
ji minaka Yewnanistan€ detdixin. Bi salan

bi arami ü dewlemendiya xwe bawer bü, xwe spart
turtzm ü perey0 navnetewi. Di Eüna avakirinä de,

her tilt0 xwe ji derve stend. V€ ji bi xwe re qeyraneke

abori ani. Yewnanistana heta Eend sal beriya niha ji
di nav welat€n heri dewlemend de cih digirt, hatiye
asteke wisa ku giraven xwe ji daye ber firotin€. Ax ü
wax dike, l€ veger ji tune. Ger li Baqiire Kurdistan€
ji niha de ev xetere neye ditin ü r€veberiya herOm€

li ser v€ meseley€ nesekine, tenO petrol nikare heta
dawi rw€ li ser piyan bih€le. Div€ ev xetereya li pÖqiya

Bagür€ Kurdistan€ baq b€ analizkirin ü bi awayeki
lezgini dest bi avakirin€ b€ kirin. P€wist e ku ödi kurd
sebze ü f€kiy€n xwe li ser axa xwe Ein bikin ü bixwin.
Heta ku cil ü berg€n kurdan ji derve b€n, w€ Kurdis-
tan bi derve ve gir€dayi be.

tlle ten6 ahori, Qand ii dihele

Heta ku fabriqe ney€n q6kirin ü markay0n kur-
di q€nebin, d0 ciwanön kurd bi joley€n Ewropi por€

xwe E€kin, keE€n kurd d0 bi boyax€n ji derve t€n xwe

ciwan bikin ü piqti demeke kin, w€ ganda kurd h0di
h€di ji holO rabe. Qanda ku li ber t€kEün€ ye... Bi he-

zaran destanön berxwedan€ yOn dokumanter€n wan
nay€n E€kirin, di nav pel€n dirok€ de wenda dibin.
Neviy€n kurden BaEürO Kurdistan€, w0 nizanibin
llele Mistefa Barzani xwedi qedr ü qimetek qi qas

mezin e ü w0 li dü Qelsi, Angelina Jolie, Mesi ü ke-

s€n din ön navdar 0n welat€n xerib bimegin ü wan ji
xwe re wek mod€l bibü0rin. Kerküka ku em dib0jin
dilO Kurdistan€ ye, w€ bibe pargeyek Iraq0 ü kurd€n
Baqür€ Kurdistan0. Ew 0 0q ü azar€n pergey€n din
€n Kurdisian€ dijin, his nekin. Ew € li hemberi bom-
bekirina gund ü giyay€n xwe bödeng biminin. Ji v€

b€dengiy€ re div€ €di b€jin bes e. Azadi xweq e, l0 div€
qimeta wC b€ zanin ü were mayindekirin. #
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L alevi konfennst'na kaillan anflrrnact-yazar nehnet layralr:

KURTLERIN ITTIFAKI

Röportaj: CLTMHLTR DA$

Z(|RUNLUDUR'
.AIEVIIERLE

Digarbakr'da düzenlenen Aleai Konferanst'na
sizin gükledijiniz anlam ue gözlemlerinizle ba5la-
gahn...

Bu kongre bir devrimdir. Kadim Kürt halkrnrn
kadim gehri Amed'de böyle bir konferansrn yaprlmasr
bagh baqrna bir olay. Biz araqtrrmacrlar bile yakrn za-
mana kadar bu coSrafyadaki dinsel varllr, konumu
yeterince bilmiyorduk. Ben konferanstaki konu$ma-
ma bir özeleqtiriyle baqladrm. Kendimden yola Erkarak
bir gergelin altrnr gizmek istedim. Nedir bu gerEek?

Ben 42 1'rldrr yazanm. 1991 yrhnda Hollandal Kürdo-
log Prof. Dr. Martin \hn Bruinessen'in önemli Kürdo-
loji yayrnr olan'Aja, $egh, rerlel' kitabrnr görünceye
kadar ben Dolu Kürdistan'da Yaresanlann, Cüney
Kürdistan'da Kakayilerin varhprnr bilmiyordum. Bu-
nun yanrnda Horasan'la da ilgili doäru dürüst bilgi,
miz yoktu. Horasanin göq hareketleri, aqiret yaprsryla

ilgili bilgimiz srnrrhydr. Onun ötesinde Ezidi dini ve
inancr konusunda da yeterli birikimimiz yoktu.

Konferans hazrrlr{rnda bazr önerilerde bulun-
dum. Kürdistan'rn diger parEalarrndaki Alevi unsur-
lartn önemli temsilcilerinin bu konferansa katrima-
srnr Eok önemsedim ve onlarrn qalrllmaslnl öner-
dim. Nitekim Ezidi kültürü, edebiyatr, inancr ve aynl
zamanda bölge kültürü üzerine aile boyu önemli qa-

hgmalarr olan Prof. Dr. Celil€ Celil'in, Doäu Kürdis-
tan Alevileri adrna önemli bir isim olan Dr. Colmorad
Muradi'nin, Cüney Kürdistan Kakayili$i üzerine de-

$erli gahqmalan olan Federal Kürdistan eski Kültür
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2-3 $ubat tarihlerinde Dlyarbakrr'da Cegerrwin Kültür
Merkezi'nde 0em0kratik T0plum K0ngresi (DIX) ve Alevi

kurumlan tarafrndan L Al0yi K0nferanst 0ergekleftirildi.
K0nferansta Alevili0in tarihsel süreci, ibadet erkAnt, Alevilefin
uüradrklan katliamlar ve asimilasy0n p0litil{alafl, anadilde
ibadet, l(ürt hareketindB Alevilerin r0lü konulan ele ahndr.

Konferansa qok sayrda bilim insanr, aragttrmact, siyasetqi ve

Alevi dedesinin yant stra Diy?rbaktr'daki farklt mezhepl€rden

din adamlan da katrldr.

Ezilen iki kimlik 0la.r l{ürtler ve Alevilerin bir araya gelmesi0in
q0k önemli bir adrn 0ldu!u vurqusunun öne Qtktt0t k0nferanstn

ardrndan, 0iyarbakr Büyükfehir Belediy€si'nin katkrstyla
yaprlan 0iyarbakrr Cemevi'nde |(ürt!e cem töreni de yaptldt.

K0nferansr vE yürütülen tartt$malan aragtrrmacr yazar Mehmet

Bayrak'la konugtuk.

Bakanr Felekatin Kakeyi'nin ve bu üqgenin ortasrnda
bir yandan Hakkäri'ye komgu diger yandan Urmi-
ye'de akrabalarr olan Kaqkar Oramar'rn konferansa
katrlmalarr gok anlamh oldu. Oramar'rn Alevi Kürt
edebiyatr ve müzi[i ile ilgili de[erli qahqmalan var.
Ancäk ne yazrk ki Horasandaki Kürt tarihi ve kül-
türü üzerine önemli galrEmalan olan Tavakkoli ve
DoSu Kürdistan'da Alevi Kürt müzigi yapan gruplar
katrlamadr. Ben nasrl 1991 yrhnda Dolu ve Cüney
Kürclistan'daki Kürt Alevilerle tanrqmr5sam, Türki-
yefe halen buralardan haberdar olmayan geni$ bir
kesim var. Diger Kürt bölgelerindeki Alevilerin de
buradakilerle pek bafr olmamrq. Bu agrdan bu buluE-
ma biiyük bir anlam tagryor.

Bu birbirini tanmarun getiisi ne olur?

Qok önemli bir katkr sunacaktrr. Alevilerin önün-
de iki handikap var. Bir tanesi Alevilerin devlet iqe-
risindeki konumu. Dileri, Alevilerin diäer dinler
iqerisindeki konumu. Bunu dogru tarif edebilmek
igin öncelikle Aleviligin inanE ve kültür kaynaklannr
bilmek Iazrm.

Devlet bu zamana kadar iki resmi politika olug-
turmuq. Nedir bunlar? Alevili!in "Türk Müslüman-
It!f' oldufunu söyleyerek tüm Alevileri hem Müs]ü-
manlarrn, hem Türklügün iEerisine qekmek istemig.
Bu arkadaglann varhgr Alevili[in inang ve kültürel
tarihi aErsrndan birgok veri ortaya koyacak ve Ale,
viliäin''Türk Müslümanhär" olmadrSrnr gösterecek.
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ikincisi, oradaki Alevilerin konumlarrnl da anlata-

rak, burayla bir karqrlaqtrrma imkänr dopacak. Ve

görülüyor ki konumlar hep aYnt.

Tektiple$tirme'devrim' diye sunuldu!

Batdan Aleai dedeleinin de buraga gelmesi gok

änemsendi. Siz ne dersiniz?

Gegmigten beri olmast gereken bir qey. Benim te-

zim bagtan beri Su; 1925'te Takrir-i Sükün Kanunu

ile birlikte qtkanlan ve yaprlan düzenlemeler tama-

men 5lerici ve rrkErdrr. Kürt kimli$inin inkärt resmen

1925'tir. Öte yandan, buna baSL olarak grkanlan

$ark Islahat Plant var. Ilk kez benim yaytnladtftm.

1925'te Diyanet iEleri TeEkilatr kurulurken Alevi kim-
liäi bütünüyle reddedildi, yasaklandr. $afiilerin de

kimliÄi yasaklandr. Bir tek mezhep kaldr; Hanefilik.

Bununla da bitmiyor. iqgi stntftntn, eme[in de res-

men yasaklandr$r tarih 192S'tir. Yani tek tip toplum
yaratmanrn bir aya[r Türklük ise, bir ayaär devlet ek-

senli Hanefilik ise, bir aya$r da "imtigazxz, unfxz
kagnasmry bir kitleyiz" yutturmacaslyla iEgi stntftnrn

haklarrnrn gaspldlr. Nitekim l925'ten itibaren Eok
partili sisteme son verildi. GeEmilten var olan sosya-

list, komünist frrkalar €ibi iggi srnrfrnrn sendikalart

ve dernekleri de yasaklandr. Daha da önemlisi bay-

rar rr yasaklandt, iqgi srnrfrnr savunmak yasaklandr.

S, ufl savunmak büyük suqtu. Bunun bir simgesi

Nezlm Hikmet'tir. 13 yrl hapis yatrrrldr' Bunlar bi-

linmeden, bu gerici yaprlanma bize 'devrim' diye

sunuldu. Yani tektiple$tirme devrim oldu! Tek dilde

efitime yönelme devrim diye sunuldu. Diler dinlerin
reddi tek bir devlet dininin kurulmasr bize devrim

diye yutturuldu. Bunlartn hepsi birbiriyle ilgilidir,

baglantrhdrr. Dolayrsryla bu kimliklerinin tümünün
bir araya gelmesi önemlidir. Yeniden durumu scrgu-

lamasr önemlidir. Aynr zamanda deliEik böl$elerden

Alevi pirlerinin, dedelerinin gelmesi önemlidir. Ama

bu ilk adrmda bu ölEüde oldu. Bundan sonraki kon-

feranslarda daha qok Alevi dini önderi buraya $elecek
ve temsil edilecektir.

Aleailijin tarihi henüz tüm gönleiyle bilinmigor'
Delgik bölgelerdeki Aleuiler arastnda farkhlaYnalar
göze garpryor Konferatxtaki tartqtnalata da gans*

yan bu durum neden ileri geligor?

Alevilik adrna ortaya qrkan aragttrmactlar yakln

zamana kadar Sünni'ydi. Alevilerin kendilerini an-

latmalart, iqlemeleri yasaklanmtEtt. Alevilik resmen

yasaklanmrqtr. Bunlar söylenmiyor. Son 30 yrldrr

Aleviler kendilerini anlatmaya, yazmaya baqladrlar.

Bu yüzden büyük bir bil€i eksikliäi, bilgi klthär ve

kirlenme var. Bu kirlenmeyi yaratan resmi ideoloji.

Resmi ideoloji Alevili$i Müslümanhk olarak sundu.

Bu resmi ideolojinin temelleri de ittihat ve Terakki

ile atrldr. Orada baglayrp, Cumhuriyet döneminde uy-
gulamaya konulan bir politikadrr bu. Dolayrsryla qok

büyük bir bilgi kirlili[i yarahldr. Insanlan da kendi-

lerine yabancrlaqttrdr. Sol da bu konuda yönlendirici,

ufuk aqrct olamadt. Dahasr solda da, din olarak Ha-

nefi Müslümanhfr kabullenildi ve di$er inanglara
gerekli ilgi gösterilmedi. oysa solun igerisinde gok

ciddi Alevi potansiyeli vardr.

$unu da söyleyeyim ki, sosyalist dünya görü!üyle

Aleviliäin tabii bir iliqkisi vardrr. Bunu boquna söyle-

miyorum. Marx, Engels qok eski deäiller ve bunlartn
dayandr[t bir birikim vardt. Birkagtnt söyleyeyim:

Milattan 500 ytl sonra iran Mezopotamya co{raf-

Mehmei Aayrak
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yasrnda Mazdekqilik diye bir din vardr. l8Z9 yrhnda
Alman bilim adaml Prol Theodor Nöldeke, Mazdek-

Eilik ile baglayrp Yaresanhk ve bugün de Alevilik ile
devam eden bu inanE, kültür ve ideolojiyi fart Sos-
galizmi olarak nitelendiriyordu. 1925'te kitap yazan
Danimarkah Prof. Arthur Christensen Mazdekgiii!i
Mazdekgi Komünizm peklinde tarumluor Keza Nä-
zrm Hikmet, $eyh Bedrettin destanrnda Bedrettin
hareketini Ortaga! Sosgalizml olarak nitelendiriyor.
Benim de yayrniadrgrm gizli bir belgede Atatürk'ün
Etno-Politika uzmanr Prof. Hasan Regit Tankut,un
1949'da CHP merkezine verdili gizli raporda ilginE
bir belirlemesi var; 'Aleuilik bir gesit tekke sosgaliz-
midir" diyor. Alevilere sahip qrkrp, kendi yede[inde
tutmazsanrz komünizme kayarlar diye uyanyor..

CHP'yle tek yanlt e$k!

CHP ile deuam edelim. Aleuiler ile CHPhin iliskisi
hep tartts an hir konudur. Bu iliskigi siz nasl deler-
Imdirigorsunuz?

Bu gok kirli bir tarihtir. Alevilerin CHp ile olan
iligkisi Eok talihsizdir. ittihat ve Terraki ile temel-
leri atrlan bir politikadrr bu. Kürtlerle ilgili politika
üretmek üzere piörevlendirilen kigi Arnavut kökenli
Sünni bir ittihatgr; Naci Ismail Pelister. Alevilerle
ilgili politikayr üretecek kiqi de Ziya Cökalp,in baq-
kanhgrndaki komite taraflndan belirleniyor. Bu kigi
de Dagrstanh Sünni bir Qerkezdir. Birine Kürtlerle
ilgili, dilerine Alevilerle ilgili bir rapor hazrrlatryor-
lar. Benim görü!üme göre Alevilik dofal ve felsefi
bir dindir. Aleviligi özünden uzaklaqtrrarak ',Türk
Müslümanh!f' olarak sunma politikasrnln temelini
atanlar ittihatqrlardrr. Bunu Bektaqilik üzerinden
yapmaya EaLEtrlar. Hani BektaEilik güya Türk Alevili-

l8 riRoj

pi yal Onun üzerinden Alevileri Türk ve MüslümanLk
potasrnda eritmeye qahqtrlar. Asrl bunun temelleri
Kemalist rejim tarafrndan atrldr. Kemalist yazarla-
rrn, gazetecilerin Krzrlbaqhfr aEagrlayan Eahgmalarr
var. Bu ideolojiyi kökle;tirmek iqin seferberlik ilan
edildi. Kimlik resmen yasaklandr ve insanlann kendi
kimli$inden, kendi dini önderlerinden utanmalarrnr
saälamak iEin bütün Kemalist kalemqorler seferber
oldu ve bir yrlrn iq yaptrlar. 1930'dan itibaren uzun
süre lgi5leri Bakanhlr yapan ünlü rrkqr $ükrü Kaya,
1930 da yayrnladrgr gizli genelgeyle Aievilerin kutsal
enstrümanl saz dahil, tüm Alevi müzigini yasakla-
dr. Dolayrsryla bunlar bilinmeden CHP dogru yerine
oturtulamaz. Bunlarr yapan CHP'nin tek parti re-
jimidir. Bana rahmetli Ali Ekber Qigek söylemiqti;
Hagdar Hagdar adh eserimi 60 darbesinden sonra
ilk defa Muzaffer Sarrsözen'in özel izniyle radyodan
okuyabildim, demi5ti. Müthi$ bir baskr, yrldrrma,
sindirme politikasryla karqr karErya kaldr Aleviler ve
Alevilik. Tüm bunlardan ders alarak, ders Erkararak
ilerlemek lazlm. Alevi katliamlarrnrn büyük bölümü
de CHP döneminde olmuEtur. KoEgiri'yi de Dersim'i
de yapan Kemalist rejimdi. Son 50 yrldaki Alevi kaili-
amlarrnrn bir bölümü CHP döneminde oldu. l978de
üq tane Alevi katliamr oldu. Malatya, Sivas ve Ma-
ra!'ta. CHP'ydi iktidarda olan. Sivas-Madrmak katli-
amr CHP koalisyon dönemindeydi. Tüm bunlan sor-
gulamadan, tek yanh agkr brrakmadan ve mahküm
etmeden Aleviler kendi önlerini aydrnlatamazlar.

Alevi Kürtler qifte kavruldu!
Yeni anagasa tartrymalan uar Aleuiler igin geni

bir anagam nas olmah?

Alevilerin demokrasiye muhtag olan, haklan gasp

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



edilmiq kimliklerle birlikte hareket etmesi gerekiyor.

Önce Kürtler, arkasrndan Aleviler ona eklemlenen bir
halka olarak örgütlenmeye baqladrlar. Belli bir hak

talebiyle ortaya qrktrlar. Bazr Seyler elbet zorluyor'
Bunlar iE dinamikler. Drq dinamikler, etkenler vär'

Avrupa BirliÄi var. Bunlara kargr Türkiye yönetimi

dar, grkmaz bir sokakta. Qtkabilmesi i4:in de sorun-
larr qözmesi gerekil,or. DoLayrstyla ezilenlerin ittifakr
son derece önemlidir. Kendi kimlikleriyle anayasada

ifacle edilmeleri önemlidir. Ya da nötr bir anayasa

l,aprlmaltdtr. Bunun igin de Di1'anet gibi bir olay söz

konusu olamaz- Diyanet megru olarak duYduAu süre-

ce dogru dürüst bir laiklik uygulanamaz bu ülkede.

Tüm bunlarr yasal, anayasaL güvencelere bafilayacak

birtakrm düzenlemelerin .u-apr lmast gerekiyor, Bunun

da kendisini tlayattrfrnr ve Eok uzak olmadr{rnr gö-

rüyor, gözlemliyorum,

Konferansta I{ürtler ile Aleuilerin hirliLteliöinin
öneminin altu gizildi...

Bu coärafyadn dört kadim halk vardr. Bu dört hal-

krn üEü yok gimdi. Ermeniler, Rumlar ve Süryaniler
yok. Kim kaldr geriye? Kürilrr. \leviler rErsrndan is-

lam sonrasr en büyük din hangisi? Alevilik. Ii$er bu

kadar yaygrn bir co$rafyada tüm basktlara ra$men
yaygrn olmasaydr, kültür ve inang olarak blrikimli ve

rJrrin t,lmasaydr Alevilik rit kaybolur giderdi. ikisinin

de höyle köklü geqmili var. Birisi inanq, birisi ulusal

kimlik. ikisinin de bugün sorunu var. Demokratik

haklara kavuqma sorunu var. Ondan dolayr böylesi hir
iqbirligi ve ittifak zorunluluüu var. Alevilerin büyük

bölümü de Kürt zaten- Alevi Kürtler o anlamda iki
boyutla ezildiler. Qifte kavrulmuS deniliyor ya; Alevi

Kürtler gifte kavruldu i,stel DoLayrsryla bu ittifak zo-

runlu, tarihselve olmasr gereken bir ittifaktrr' )F
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riheral| cegenwin A hanid bedinan repid| eililnetid

,EZ BI RtlJ ESKERE SURIYE BüM,
Bt $EV ESKERE CEGERXWIN BüM!'

Hevpeyvin: SALTHE XEV|netni

Re$ld€ EYdilmecid ängo Bavo F0ad kü bi naye 'Re$ldC Kurd" ii tö naskirin, yek ji $imaytn naskiri yC Kürdistana R0iaya
ye. Ew bixwe yok ji r0heval0n qedim 0 Seydäy0 Cegerxwin 0 Hamid Eedirnn 0, Teyi Sgydaye Cegerrwifi, yek ji svakaren
Tevgera l(urdl ya li suriy€ vß. Di sala lg30'yi de li gund0 ll6c xetita Efrina Helebe hatiye dinyate. Ilema kü li 0amtl0y0
esktr e, Seydaya Cegetxwln nas dii8. Ssyda bi salan li mala wan maye 0 ii mala wsn di iiyoka $1100 1880'yi de diqe
SwCdC, Hamid Eodirxan hixwe jl bi qasi 30 salen li fiala wa0 maye I li mala wan koqa dawin tiriye,

^PE 

Relid, dawiya sala 20I2'tr, li bejare E0rlangsya Swed6, li nsl0 keq 0 rave rse Suzana Earmari 0 Josef Erdem bi
dilnizmiyeke nsrin pirscn min bersivandin 0 ev g0t0b€Ja hane dsrtet hole.
Regidt Evdllmecid ango "Re{rd0 Xurd" li ser hevaltiya xwe 0 Cegerrwin, Tevgera Kurdi ya li Suriy6, ketina rav Partiya
Kom0nl€t 0 ysqsllna ii nav wan, zilm ti zora kri di hepis 0:indafl€n Suriyo d€ ditiye axivi...
Fermo hün 0 g0tobeja bi Refide Evdilmoctd re...

Ezbent ji kerema nae hinek behsa sabn rwe gön
leSkerigö bike. Tu di amftinAn twe de diyar diki ku tu
bi roj leSker bügt, bi Seu fi te leSkeriga Cegenutn ki-
iye. Te kega Segdag0 &gerxwin Stnemö re fi heoalti
kirige. Hinek belßa wan rojan ji me rc bike.. .

Keqa mezin a Seyday€ Cegerxwin Sinem€ dibis-
tan dixwend. Gelek caran Seyday€ Cegerxwin nivis,
gotar ü belavokandidan me ü min ü Sinem€ me ew
belav dikirin ü li diwaran dixistin. Ber0 sib€ gava em
vedigeriyan malö. Seyda ser€ xwe ji nav nivinan ra-
dikir ü digot: "Hün hatin?" Me digot "Seyda tu gima
ranaze?"Digot: "Lawo de ka ez gawa raz€m? Hikümet

20 rtRoj

mirovan digire. Tu 0 kega min kaxezan li diwaran
dixwin. Ji derengö gev€ heta zeraqa qeveqö hün li der-
ve ne, de ka ez Eawa nzä.m?" Bi vi awayi li ber me
diket. Keseki pir dilovan bü... Li ser v6 hevaltiya min
ü Sinem0 carcaran li derdor€ tigt dihatin gotin. Nav
li pey me xistibün. Ji Cegerxwin re digotin; "Seyda

Eima keEa te ü Reqid her dem bi hev re digerin?" Sey-
da bersiva wan dida ü digot; "Ew keqa min e, ew ji
kur€ min e." Bi gav€ xwiEka xwe min l€ dinih€rt. PaE€

li Bexdayö mOr kir... Di merasima mirina Seyda de,
min Sineme li ser qebr€ dit. Ji min re got; "Tu hC ji
weki ber€ yi?" Min got; "Belö ez h€ ji weki ber0 me.''
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Rerid-j na wl Na i xänim-Cegeßwln

Eu muele Ii Qami11logä diqeuime ne wisa?

tselä bel€l Behsa Qamiqloyd dikim..,

HeLnasiga te ü Cegerxuin cara yek? ü leSkeigi
pök hat an te ji berA ue ew nas dikir2

Erö gawa? Min nas dikir. Jixwe ji ber€ ve me nav€ wi
dibihist. L€ cara yek€, bi awayek rübirü sala 1947'an-

min Cegerxwin nas kir. Ez li Heleb€ büm, ew hate cem

min. Me bi hev re Ii Heleb€ "Tevgera Kurdiya li Suriy0''
ango "ElHereke Kurdiyye Fi Suriye" ava kir. Em ji neh

kesan pök dihatin. Yek ji wan Cegerxwin bü, yek j€ ez

büm. Yek Reqid Hemo bü, yek $ewket Nehsan bü, yek

Eli Xoce bü.,.SerokO me Cegerxwin bü. Pigti avakirina
Tevgera Kurdi em ketin hepis ü zindanan...

Ji neh kesön ku te behsa wan dikir, ua gauö ki heye.

li bilt cenabA tu kesön tro li hegaft hene?

Na! Bes ez mame... Salek beriya niha Regid Hemo
li Helebö rehma Xwed€ kir...

Rehma Xued? I0 be... Ezbeni hün gima ketin
hepsA?

(Dikene ü paSö dibersiuine) Ji ber ku em kurd
bün em hatin girtin! Bi me re doküman ü negriyat€n
tevEere girtin. Ez berpirsiyarö seqafiyet€ -rewqen-
biriy€- büm. Qapxane tunebü, dezgeheke ku em bi
serbesti qap bikin tunebü, v0ca min her car li mal€
p€nq heban bi destxeta xwe z€de dikir ü belav dikirin.
Kopiyeke ji wan kete dest€ hikümeta Suriy€. Li ser

vö yek0 em li Heleb€ hatin girtin ü li Heleb€ ji ha-
tin hepiskirin. L0 em li Hepsa Heleb€ tenä heft rojan
man. Pag€ wan em ;andin Hepsa MezC ku li $am€ ye.

Hepsa Mez€ li seranser€ dinyay€ hepseke navdar e...

Segdag? Cegenwin li ku bü?

Cegerxwin li gundeki Qamiilo bü. Ji wir anin cem

me. Her keseki ji me li deverek€ girtin ü anin hepsa

$am€. Bi qasi du meh 0 20 rojan em di Hepsa Mez€

de man, paq€ wan em berdan. L€ di peyre em Eend
carän din ji hatin girtin.Du caran Cegerxwin bi me

re hate girtin. L0 carekO dema em hatin girtin, ew

n€hatibü girtin. Sö caran em derxistin bey dadgeh ü
erkan€. Her car ji rligotin; "Hün 0 idame ne!"

Lö paSö Eima berdidan?

Sedem ev bü. Li her€ma kurdan; li QamiElo, li He-

leb ü Efrin€ kurd rabün ser piyan, meiiyan. Denge

xwe bilind kirin. Bawer im v0 yek€ tesira xwe li meh-
kemekirina me kir.

Ezbeni ji me re hineh behsa Hepsa MezA bike. TA

gotin ku gelek kesön sax ketine uA hepsä, bi mititi der'
ketine...

Hey mala te! Hed ü hesab€ €9, azar ü i;kencey0

tunebü. Xwed€ neyine ser€ gurön Eol ü giyanl Mi-
rov rojä s€ caran nan dixwe ne wisa? Li Hepsa Mez€
ji, rojO sö caran igkence li me dikirin. Seyday€ Ce-

gerxwin ü Reqid Hemo ji me hemüyan qelewtir bün.

H€ gava deri vedikirin, li wan dixistin. Me bi heneki
digoi; "Hün qelew in, em jar ü zeif in, bila xwe bi we

re biwestinin, pagä bila werin me." $ewket Nehsan

biEük ü hürik bü. Dema l€ dixistin, bilind dikirin ü li
binguh€ erd0 dixistin...

(Kega ui Stranböja naudar Suzana Barmanl, di-
keue naua sohbet€ ü ji bau| xue dituaze eu behsa

iskencega nauo oua tuuabft bike. Apö ReSid behs

dike...)Hewizekhebü, bi ava pis dagirtibü. Ava tuwa-
let€ ha... Em dixistin nave. Veca em gelek caran l0-
12 saet di nav de diman. Di ve em rünitti büna. Dema

em diqerimin. me diI*r,trest em rabin ser xwe. Gava em

radibün li me dixistin. Em disa diketin nav0. Digotin
di nav hewz€ de rünin. L0 dema em rüdiniltin, ew

TIRoJ 2l
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Ji bilt uan girtin ü gkmcegan, tu hati sirgunkirin Jiber ku hem rewqenbir€n kurdan, hemji dewleta
li ne uisa? Suriy€ bi qaveki nebaq li me m6ze dikirin, me got ka

Ji igkence ü hepsa min t€r nebün, v€ca ez sirguni em Ei bikin? Partiya me Hereketa Kurdi, hereketeke

nav ereban kirimlGava ji hepsf derxistin, dewleta- ve$ari bü. Me got; "Qi ji were ser€ me, kesek pirsa me

Suriy€ ez sirgiuni bajar€ idlibe kirim. Keqa min Su- nake." W€ SaxC Tevgela Komünist, Ensar Selam nü

zana li sirguniy€ Eöbü. Sal 1965 bü. Beqek ji zarok€n derketibü. Me biryar da ku em bikevin w€ tevgere. Me

min li sirguniye gebün, begeke din li Helebö g€bün. got; "Dibe ku ew hay ji me hebin ü pilta me bigirin."
Nefikirina me 4-5 salan ajot. Sala 1970 yi em disa ve- Rabü em ketin Hereketa Komünist. Heta 1957'an em
geriyan Helebö. te de man. Pilti 1957'an, me dev ji Partiya Komünist

berda ü em disa vegeriyan ser Hereketa Kurdi.

ava pis a tuwalet€, dihat ber deve me! Bi qiv ü daran
li ser fi pozä me dixistin. Xr,vin di firnik€n poz0 re di-
avöt.Neynük€n me radikirin. TiqtOn ku aqil€ mirovan
nagire, bi me dikirin...

Sa/2

Sala l95l bfr.

ApA ReStd, te got em se caran hatin giftin...
Eröl Weki TevSiera Kurdi em bi hev re s0 caran

hatine girtin. LC ez bixwe 5 caran hatime girtin. Cara
pagi sala 1996'0 ez hatim girtin...

1996. Sedem?

W€ ji ber 9i be? Dlsa ji ber doza kurdi ü kurdaye-
tiy€...Hikümet€ digoq "Em ji te 0!iyane. Em mirovan
berdidin hev, navbera wan xerab dikin, tu radibi wan

li hev tini..." Aha ev bü sedema girtina mini Nexwe-

$iya min a gekir hebü. Derman nedidan min. PaEö

saziya maf€n mirovan kete dewr€, derman ji min re
anin. Bi qasi du meh ü n?v di hepsö de mam. Gava
derketim. felc€ li min xist!..

Em dtsa uegerin salön 1950'i. Wan salan serpöha-
tiga ue ya Partigs Komünist destpö dike...

We gima deu ji Partiga Komüntst berda?

Me kurditi ü kurdayeti ji wan xwest. Me ziman
ji wan xwest. Gotin; "Em€ kovareke kurdi ji we re
derxin." Hejmarek derxistin ji. L0 neqü seri...Piqti
em ji hev veqetiyan di navbera me de muxalefetek
peyda bibü, l0 ev muxalefet veneguhezi dijminatiy€.

Ezbeni ji kerema xue hinek behsa rcbata rew-

1984, Na"c ü malbala Ceg€ßMn liser merala wi ya liOamislo
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tenbifi ga SegdagA Cegerxwin hike...
Gelo di kar ft barö niuisarufinA de f te
alikaiga Cegerrwin dikir an na?

ei ji dest€ min dihat. min dikir.
Cegerxwin her dem g€wra kes€n der-
dora xwe dikir. Dema tiqteki amade
dikir ü dema dinivisand nigani derdo-
ra xwe dikir, Dixwest ku herkes fikir
ü raman€n xwe bib€je.

Li Helebö ciyek hebü. jC re digotin
"Meqhe Qesir" ango "Qehwexaneya

Qesr€." Cegerxwin ü gelek rewqen-
bir li wir rüdinigtin ü dinivisandin.
Ew der ji bo Seyday€ Cegerxwin, cihä
ilhamo bü. Li wir gelek tiqt€n baE di-
nivisandin- Ez pir ji malö dernedike-
tim. Pag€ dihat malö, tigt€ ku wA roje
nivisandibü, niEani min dida.

Xwendina min li ser hiqüq€ bü. Erebiya min bi
t€ra xwe xurt bü. Her giqas ez komünist büm ji min
tevahiya Qüran€ ji ber kir. Ne ji ber baweriya misil-
mantiy€, l€ ji bo ku xwe li ber hin kesan bag biparözim
min Qüran ji ber kir. Ji ber ku erebiya min gelek xurt
bü, Cegerxwin ji rewqenbirön din ji nivisandinön xwe
yOn erebi dianin niqani min didan. Ne ten€ nivisar€n
erebi, nivisar€n kurdiji dianin ü ji min re dixwendin.
Min ji fikra xwe jiwan re digot.

Digar e di uarö danAstundinan de naubera Sey-
day0 Cegerxwinü mezinan pir baS e. Lö gelo tdkiliga
Segdag0 Cegerxwin bi zarokan re gaua bü?

Va ye Keqa min Suzanay€ li vir e. Her dem dihat,
gazi w6 dikir- Li ser qoka xwe dida rüniqtandin. Stran
ü kilarnan j€ re digot ü dixwest ew ji far bibe ü biboje.
Melodiyeke wi hebü, her dem ji zarok€n xwe ü ji Su-
zanayg. re digot. Weki iro t€ bira min. Suzana hinge
l0-12 sali bü...

(Suzana Barman? dikeue naua sohberc ü dibdje)
Herdem qiroka "$enge ü Peng€" ji me re digot; "$enga
min ü Penga min/Wer€ Qal ü Cenga min" filan ü b0-
van... Hem kOfa wi gelekiji zarokan re dihat, hem k0fa
zarokan geleki jC re dihat. Bi rasti ji bi zarokan re za-
rok bü. Gelek dilovan ü nefsbigük bü. Seyda gelek he-
nekgi bü, henek0n wi gelek xweq bün. gelek xeberan/
six€fan ji dida. L€ bawer bike six0f€n wiji xweg bün!

Beriya sala 1980'gt bttgereke keserkür diqewime ü
biragö te tä kuStin.. .

Bel€ sala 1979a, 29'ö meha l0hn bü. Nav0 wi Nü-
redln Evdilmecid bü. Serbazeki leqkeran bü. Ferman-
dareki payebilind bü li Heleb€. Hikümet€ ji min re got;

"Biray6 te di qer0 'Exwani Muslimin'(Birayen Misilman)
de hatiye ku$tin. L€ em bag dizanin ku Hikümeta Beas
birrr,ve ew kuEtiye... LC ku me bigota; 'Hikümet€ kugti-
ye', w€ em ji bikugtana. Armanca hikümetö ew bü ku

me ü Exwani Muslimin bera hev bide. Hikümet6 digot;
'40-50 mirovön we hene, em€ Eek bidinwe, heyfa biray€
xwe hildin." Bi ser de nav ji didan. Digotin, "Filankesi
biray€ te ku;tiye, herin bikujin emö bixin stüyö xwe." Di
nav wan de gelek kurd ji hebün. Hikümeta Beas dixwest
kurd bi hev re 5er bikin...

Ezbent temen? te ödi 82 ye, dikeue 83'gan. Wekt
rewsmbtr ü siyasehnedareki ku bi tdm rue dltige ü bi
töra xue k$andige, tu rewsa lrurdan bi awageke gisti
gaua dib?n?, gawa diniu?ni?

Birazil Ez dibOjim heta kurd nebin yek, h€ta h€z
ü qeweta xwe nekin yek bi ser nakevin. Rizgariya me
kurdan di yekbüna me de ye. Bila gelek parti ü tev-
gerOn kurdan hebin, ev ne xem e. L€ div€ fikir ü ra-
man€n kurdayeti ü kurdbün0 yek bin. Div€ xeta sor a
kurdan yekbüna kurdan be ü qer€ birakujiy€ be. Nabe
ku kurd careke din qer€ hev bikin ü xuina xwe biri-
jinin. Min bixwe jl di gelek nivis ü helbest€n xwe de
li ser v0 yek€ nivisandine. Mesela di helbesteke xwe
ya bi nav€ "Newroz" de min behsa v€ yekbünä kiriye:

"Newroz bi xAr hatiye / Cul ü EtEek peqige / Milet
ji xeu rabüge / Weloti bindestige / Derman ji yekitt Ue
/ Werin iro Neuroz e / Neuroz e xueS Neuroz e / Ce-
jna pak ü piroz e / Bi heu re bibin gek soz e / Efrtn ü
Reuandüz e I Werin iro Neuroz e / Neüroz Neurozo
me ye / Cejn ü sersala me ye / Derman gekbüna me
ge / Werin iro Neuroz e..."

SihetxweS. Jixwe em dimnin ku helbestön te gelek
in. Qap büne gelo?

Belö pir hene. L0 mixabin min gap nekirine. Vd
gav€ hemü li welat in. Ez dixwazirn Eap bikim.

Afi hQja ReStdö Erdilmecid, mala te aua ji bo uö
mhbeta te ga xueS A höja...

Mala te avatir... 4ft

sali h keo irbiri@ hotma i l.com

TIRoJ 23

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BIRIIIDARPE$ENcEHA sünrrEu
HAMID oMERi

roman0n xwe y0n ewil de ji ber ku
cesaret nakin, ziman ü peyv€n xwe
kin bikin roman€n lihevketi ü diröj
dinivislnin. Qimkl ji bo wan her
hevok ü kelimeyön wan giring in ü
dixwazin her tiqti tä de bi cih bikin.
Amida bi vegotin ü pevxistina xwe
romana xwe ya ewil ji v€ faq0 xelas
kiriye. $imki helbestkar bi teserru-
fa herf ü peyv€ dizanin, zü bi zü na-
kevin nav xuldexulda ziman. Bagtir
dizanin kijan z€de ye kijan p€wist €.

Her Ei qas romana Amida ya yekem

be jl jl digel nav€ we ji gzzi zäde-
tirin nav ü büyeran dike ji bi x€ra
serdestiya wi ya bikaranina ziman
nalikume. Amida di romana xnre de

bötir bi zimanö xwe p€Sketi ye.

24 rlRoJ

Helbestkar lrfan Amida
pigti gar kit0bOn xwe ku her

Ear .yi helbest in bi romane-
ke pirrsüret derket po$bed

xwendevanän xwe. Amida bi
helbestkariya xwe, nexasim
bi diwana xwe ya dawin zor
dabü sinorö helbestkariy0. Yek
ji helbestkar€ kurd y€ ku hewl

dide ku qeyrana modernizm€
ü travmaya kurdan di hönek€

de; di v€ h€n€ de bi dest bixe
Amlda ye. Di hewla bidestxisti-
na'0 din'y€ di hunava afiriner/
helbestkar bi xwe de ye.

lrfan Amlda br Zarem-
gaya xwe ya epik ya Eirok-
hebandi keysa xwe li romanä g0kiribü. Helbestkar
ne mecbür in heia dawiya emr€ xwe bes helbestan
binivisin. L€ be10, ji bo helbestkaran di nivisandina
roman€ de xeterey€n mezin jl hene. Wek minak hel-
bestkar, ji sexböriy€ hez dikin. Xwe dispOrin k€ra tüj
a jäkirin ü kinkirin€. Ji sedem€ v€ sexb€riy€ bi her
kurteEirok€n xwe y€n di nav romanä de clh girtine
ve, di kür de digin. Di roman€n wiha de xwendekar
dikarin her giroka ku di roman€ de ji xwe re'pal
daye'bi tena ser€ w€ bixwinin. Gelek romannüs di

0irokr romane

Roman ji p€nc p0lengeh€n dor bi dor hätine ve-
gotin€, pok tQ. PASengeha Süretan bi birine dest p€

dike; bi birina Fatima Xanim€. Roja qiyamet€, roja
qirkirina Ermeniyan, Agxen, yani Fatima Xanima
neh-deh sali, ji p€xila diya w€ t€ qetandin ü birayO

w€, Aram6 ji w€ ji piqüktir pigti d0 ji we ji te qetan-

din. Xwigk ü bira her yek li cih€n ku h atine'parastin'
mezin dibin. A5xen dibe Fatima, Aram li ba bav€ xwe
y€ duyem ü piqtre li ba y6 söyem dibe Feqe Selim/

Mele Selim. Bav€ söyem, rastiyO j€

re dib0je ji bo ku bi pey qedera xwe
ya gilmisi bikeve wi bi r€ dike. Tö

li gundO xwaka xwe meletiye dike.

Li gel xwendina rr,re kuta dike ü
dibe mele ji rojek Mihemedi ye, ro-

,eK rsawl u penc roJen orn Jr L€nrnl
ye. Bi derd€ evin€ ji dikeve ü ji bo

awirek€ düi. T€ girtin, igkence di-
bine. Xweha wi ji; Fatima Xanima
x€rxwaz, nim€jker, ya ku ji ber de-

riy€ w€ feqir tu car destvala vena-
gerin ji xwe dispäre qedera xwe ya

qetandi: "Na mele na; ez rojekö Mi-
hemedi rojeki Isaui me, ez Erment
me seytlo, weki ft gotin baufileh. Ne

tenö baufileh, fileh im."
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Servan, ntviy€ Fatima Xanim€ ye. Zelal ji kega

mamoste,ve ku !!ele Selim birewer kiriye l'e. Ew ji li
Stenbol0 bi allir ü tevgeren xwe Li pey Sopa hev iu; ji-
dil birindar€ hev in. Dixrvinin ü li ser 'nika qüghfi ne

hi heval0n xwe y€n din re. Qederek djkeve nart wan ji
ü ji hev bi dür rlikevin. Zelal ji Servan ji hen di pigü-

kiya xne de, hem ji di ciwaniya xwe de nOzik€ )lele
Selim in. Wexta ku Fatima Xanim dixwaze \.\'esiyeta

xwe bike Senan ji li wir e. U rvexta ku bavÖ Zelal€ y0

ku l{ele Selim birerver dike tii girtin }lele Selim ne

düri Zclal€ ye. Pilti girtina mamostey€ bav€ Zelal€,

meley€ ku biryara Eü-vina ji van deran dave Zelal0 di

dawa xwe de, t6r dike.

Tevn e k serkelti
Hemü karekter€n roman€ bi tevnek serkefti geh

di nav serboriy€u xwe -v€n derbasbüyi de ne, $eh li
v0 h€n€ vediböjin, Qiroka Fatima Xanim€ ji ya llele
Selim ji (Aram. Üsiv) ü ya Servan ü ZeLal0 ji di r'€
minval€ de diherike. Di nav demÖ de medücezir,/

Eünühatinek heye ji bo hemü karekteran.

I)igel ,qram, bi Mcle Selimbüna xrr,e, bi Üsivbü-

na xne di nav v€gotina qiroka xlve de qaniker be ii
bi gir€däna xwe -va dawink0 ya bi Servan re ji tixu
b€ qanikeril,a xnc dikeve. Leu,ra Mele Sclim0 me di

r-rtob€sö de dibe Üsiv ir ha em dibinin dikandar e, li
Sr rnbol6 -ve. Ji bili v€ Servan diuase, li der ü dora nti

5,,. Lä l.reta geva ku birin ü evin€n xwe bi hev re pan'e

dikin Servan, Ap€ Üsivi)lele Selim nas nake. Drr piq-

tre dib'inin ku romannüs dixwaze v€ rave bike; Eimki
$örocan pilti giri ü li xrve mikurhatine dizane ku Ap€

Üsiv, I{ele Selim e. Rast e. Mele Selim beriya rvan ha-

tiye Stenbol€; qimki hin di piqükaniya lvan de ji rvel0t

derketiye. Bi ta-vbeti ji min xrvest ku ez ji tÖkili1'a Kalo

ü ZeialO ya li StenholÖ qane bibim l€ pirr zor hat

Qimki Kalo. dema xatir ji Gulistan€ dixnaze Zelal0 li
u,ir dih€le. Sarin ü dayika w0 ü t€kiliy€n Aram €n bi

Zelal0 rc her qi qas z€de d0rin b€n ji di ware vegotine

de ji qanekirinö dür in.
l)isa, bav€ Devrim mesela. Elv ji di paLdanka k€le-

ka $€rocanö berxik0 l-atima XanimÖ de rOrcitil,0 djke.

tli Servan re sohbet dike 0li Devrim il Zelala ku bes

bi qavö xne ji Servan re vebi5iri-ve dipirse. Her Qi qas

li gor terminolojiya roman€ ev tiqt normal xuya bikirr
ji ev qervimin rasthatiniyän z€de1,i ne ü di qanekirina

xwiner de, hinek di tengasiye de diminin. Servan xnerl-
dekar e, birerver e ü Ap€ Üsiv birindareki geu're ye. L€

I{ele Selim/ApC ilsiv heta lv€ rojC digel ku eru qas n0zik€

xrrrarzi,v€ xrve ye ji, digei au:ir€n ku dil ü kezeba lvi dax

kirine par ve dike ji ji Servan fe qala lnen'antiye nake.

Halhüki Ser\.an n(rivi lrlinra \rnirnä ve. Ü .\ram jiji
xwe ädi em dizrnin 1r ld Falimr Xrnimi tr.

Romana -vekem ya,Amida di hin cihan de ji bo qa-

nekirin6 k€m mabe ji ciroka xezebl€ketiyan bi zimal)
ü veg,:tinek seriiraz bi zar ü ziman kiri-ve. #
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j[l (luna Roymrkara cüo,yr*araaql.r|€t.corrr

(CEMILE ile AHMET EFEND| uürümektedir. Bir
k.rp önünde dururlar. Kaann önünde üNLFOR_
MALI biri uardtr.)

AH}IET Tamam geldik. Cemile Hanrm burasr.
CEI'IILE: ( üN.|YIRMALI'ga yaklagarak, elindeki res-

mi göst9r4) Oglumdur. Burada oldulunu söyle_
dtler. (üNLF)RMALI resmi atw bakari

AHMET Adr Cemat Ay.
UNIFORMALI: Suqu ne?
CEMILE: Benim oglum sugsuzdur.
UNIFORMALI: Hep böyle dersiniz!
AHME'I': $üpheli durumda oldulunu söylediler.
UNIF0RMALI: Burada bekleyin bir sorayrm.
CEMILE: Biz de g€lsek.
TINIFORMALI: Yasak. Burada bekleyin. Bana zorluk

Etkarmaytn. iyilik de yaramryor.
AHMET Tamam tamam. f üw|FORM ltt iseri girer.l
CCMILE: Nigin bu kadar sinirli bu adami
AHMET Kolay mr, bizim gibi yüzlerce insana cevap

veriyor adam.
CEMILE: Ama Cemal'i götürenler bu kadar uzun sü_

recegini söylemediler.
AHMET Cemile Hanrm adamlar ne söylesin? Zaten

gecenin bir vaktinde gelmiq. Ne kadar safsrn. Bir
de kalkrp bize aqrklama mr yapsrnlar?

CEMILE: In5allah bizi görü!türürler. (üNTFORMALI

.. E*a,r elinde bir liste uardr.) Nasl iyi mi?
UNIFORMALI: Cemal Ay diye bir gahrs yok.
AHMET: Burada oldulunu söylediler.
UNIFORMALI: Size yalan mr söylüyorum! Burarla

öyte biri yok. (Qtkar kapry kapahr.)
CEMILE: $imdi ne yapacafrz?
AHMPT: gehir karakoluna gideceliz.
CEMILE: (Elinde po;etle gürümege kouulurlar.J Ba_

karsrn orada olur. (yürü!üp büiko bir kapt önün_
de dururlar. AHMLT EFEND| kawnm cinünde
durun ü NLFORMALI'ga gaklagarok)

AHMET Sizde...
CEMILB: Cemal Ay. (Elindeki fotolrafi göstererek.)

Benim ollum. On gündür haber alamtyoruz. Bir
. ak$am evden götürdüler, bjr daha haber alamadrk.

UNIFORMALI: Tamam, orda durun fazla sokulma_
yrn. iqerden sorayrm . (iEeri girer.)

CEMILE: Ah bu baqrma gelenler. Bilseydim böyle
olacaärnr ben de ollumla birlikte giderdrm. (üNj_

,. FORMALI girer)Ne oUu?
TJNIFORMALI: Bizde böyle bir gahrs yok.
CIIMILE: Yer yanhp igine girmedi ya bu Eocuk! peki
.. ne yapaca$rz?

UNIFORMALI: Orasrn; bilemem. Qocuklarrnrza sa_
hip grkrn. Her evine gelmeyeni burada ararnavrn.

6 TiI{l r

(Qtkar, kapryt kapahr.)
CEMILE: Büyük karakola gidelim. (Htzh hnh uürü_

g,üp.hapka bir kaptntn önünde dururlar. CEM.LE
IiNl FO RMA L I'g u g aktastr.)

UNIFORMALI: Fazla sokulmayrn be kadrn.
CEMILF,: (Riraz gerilegerek, elindeki resmi gösteir.)

Cemal Ay. Benim o[lum, l0 gün önce bir gece

.. evimize gelip oSlumu götürdüler.
UNIFORMALI: Kim götürdü?
CEMILE: Görevliler. Evde arama yaptrlar, sonra da

. o$lumu götürdüler.
UNIFORMALI: Tamam, burada bekleyin bir igeri so_

rayrm. Fazla sokulma-w. (Qtkar.)
CEMILE : (Sinirli) Bunlarn büyükleri yok mu, bü_

yükleriyle beni niye görüftürmüyorlar?
AHMET: Istersen bir söyle.
IINI!'ORMALI: (Cirer) Bizde böyte bir qahrs yok.
CEMILE: Allahrm sen bana akrl vet nereye gitsem,

hangi kapryr qalsam, burada yok diyorlar.
AHMET: Sana verdikleri tutanaät göster.
CEMILE: Vermediler kij (üNiFORMALt'ga) Bak op_

lum ben anayrm, yanryor yüre$im. Ben anayrm.
Bana yardrmcr o1... Senin de muhakkak gocuk_
larrn var.

ÜNiFORMAI-I: Neden anlamak istemlyorsunuz./l(eä_
melere basa basa) Burada böyle bir gahrs yok.

CBMILE: Kime gitleyim? Vilayete de gittim, diyorlar bu_
rasr karakol mu? Cemalimi bunlar götürmedi mi?
Allah aqkrnaAhmet Efendi sen de görmedin mi?

AI{ME,I} Gördüm elbet gördüm. Bu islerin bövle ka_
rrqrk olrluf,unu hic dü;ünmemiqtim. yoksa o gece
brrakrr mrydrk? Qocugu götürsünler. Bizim bildi_
$imiz fenahk yapsalar bile en azrndan nercle oldu_
lunu söylesinler. Demek devir de{iqmiq. Her qey
bir bagka olmu5, kitapta ayrr yazryor, burda ayir.'

CEMILE: Hälä inanamryorum.
AHMET: Cemile Hanrm istersen gidip bir gazeteciler_

le konuqahm.
CEMII,E: Cemal'in arkadaglan da öyle söyledi ama

akhma yatmadr. Onlann da dopru bir iq l,apacak
halleri mi var?

AHMET iyisi mi bir avukata gitmek.
CEMILE; Bize söylenenleri avukatlara da söyleyecekler.
AHMET: Onlar iqlerini bilirler, (CEMtLE ile AHMET

Uürürler.)
CEMILE ; (LImutta) Bir de bakarsrn Cemal grkrp gel*

miq. En iyisi dükkäna gjtm€k. Bakarsrn beni dük_
kända bekliyordur. Haa dükkäna giderken elek_
trik faturastnr da yatrraylm.

AHMET Allah a;krna Cemile Hanlm neler düSünü_
yorsun. qimtli stras mf tyürügüp E*arlar.) *

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Dt|SYA.FtlRUM

. Faik Bulut

. ihsan Eliagtk

. Gevdet A$ktn
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Kürt sorununun gözümü konusunda umutlar
azalmts, genel haua karamsarhkken, ne oldu da gö-
rüSme sürecine girildi sorusugla baSlagahm... Sonra-
ki gelisme[er de hu 'ne oldu' sorusuyla dojrudan ilgili
Fünkü...

Faik Bulut: Bu ani tavrr degiqikliSini aqrklayacak
ciddi bir veri yok eiimde, Fakat tahminde buluna_
bilirim. Qok düqündüm, hidayete mi erildi birden,
istihareye mi yatrldr diye! Ama siyasette böyle Eeyle_
rin olmadr[r agrk tabii. Ben bu konsept de{il;ikligini
ashnda Habur-Silvan olayrndan sonraki konsept de_
S(iklipiyle ba$lantrh görüyorum. O zaman politika
farkhydr. Iq ve drE dinamikler, AKp igindeki dengeler,
tsaqbakantn ve danrEman kadrosunun bu meseleyi
degerlendirmeleri, o dönemki geliqmelerle baglantr_
hydr. $u olabilir; AKP, Habur olayrndan sonra ciddi
bir geri adrm attl. Niyet olarak, daSdan inip silah br_
rakrrlar (bir anlamda lg75'te Saddam'rn Molla Mus_
tafa tsarzani'ye yaptrgr türden), ifie yenildiler gelip
teslim olurlar vb. gibi, biraz hesapsrz kitapsrz. biraz
popülist, biraz heyecana, biraz da acernili[e dayanan
bir politika güttüäünü dügünüyorum. Ama hemen
sonrasrnda konsept degiqikligi Suriye krizi ile birlik_
te gelittirildi bence. Suriye kriziyle birlikte Amerika
ve ÄB'nin politikalarr esas ahndr. özetlersem. Tamil
Kaplanlan örnegindeki gibi bunlarr bud,arn! Zaten o
dönemde de müzakereciler-mücadeleciler dive cicldi
bir ig denge durumu vardr, Cemaati de buna dahil
ederek söylüyorum. Fakat uluslararasr boyutunda
bence Suriye krizi qok etkin oldu.

28 riRoj

'Esad üg aga kalmaz gider, hesafu bund.a etftili ol_
muS mudur?

EB: Zaten Türkiye'nin Arap ülkelerinde olan halk
ayaklanmalarrna iliqkJn bütün degerlendirmeleri
gerqekEi deäil popülist degerlendirmelerdir. Surive
konusunrla dr tümüyle baqarrsrz oLdu. $uraya geii-
yorum; AKP askeri operasyonlarla bu iqi gözeceSini
hesap ederken iki önemli unsura yatlnm yaptr. Birin_

Faik Aulut
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cisi, milliyetqilik unsuruydu. Dikkat edin, o dönem,

idris Ndm $ahin gibi milliyetgi fahsiyetlere kabinede

daha fazla yer vermesi, MHP'nin tabanlna oynama-

sr... Fakat di$erinde Amerika ile qöyle bir pazarlSa

girigildi sanrrrm. Ben Surige konusunrla sizinle agnt
politikary deuam etlirecedim, uekdleten size bu iSleri
gapacajtm, xntr boglartnda Surige'ye müdahil ola-

cajtm ama bunun karS timda Kürtletin kellesini is-

tigorum. Kürtlerden kasrt da PKK'ydi. Ve dikkat edin

KCK operasyonlarr o dönemde baqladr. Hemen aka-

binde, Suriye'deki Kürtlerin tarafstz kalmast, sonra

dört-beg Sehrin yönetimini ele almasr, sonra orada da

Kürt devleti kuruluyor gibi kamuoyunu da manüple

eden bir yerilen hareket edilmesi... Ozetle, bana ka-

lrrsa Obama buna onay verdi. Yani Suriye'ye kargrhk

Kürt hareketi, Kürt örgütü, Bu hesap yaptldl.

Tabii Suriye meselesi tutmadr. Yani en aztndan qu

ana kadar AKP'nin istedi[i sonuca ula;madt' Zaten

Amerika'nrn devreye girip, Kalar'da Suriye Muhalif-
leri Koalisyonunu toplamast da Türkiye'nin hesabt-

nln tutmadrärnln tipik göstergesi. Suriye Kürtleri-
nin, Barzani'nin devreye girmesi, AKP hükümetine
Kürt meselesinin sadece tsoLan bölgesinde ya da PKK

örgütüyle srntrlt olmadt$rnr, stntn aqan, Türkiye
denkleminin dtqrna taqan bir sorun oldu$unu gös-

terdi. Sonraki süreqte Amerika yavai yava! konsept

de$iqikli[ine gitti. Bu konsept de$iqiklifinde, Geor-

ge Sabra üzerinden Hrristiyanlan, Abdulbasit Seyda

üzerinden de Kürtleri muhalefete kaillmasl dü!ü-
nüldü. Yani Amerika Kürtleri bir lekilde bu oyuna

katmayr gerekli gördü. Bu konsept deäilikliäi olunca

Türkiye de yavaq yava! pusulastnt ya da radartnr de-

äiltirme yönüne gitti. Ama burada ig dinamiklerin de

etkisi var tabii. BagdanrEman Yalqrn Akdoäan "ää J0
g dtr genisemigoruz" dedi. Ve Türkiye'ye drqarrdan

söyle bir müttefik telkini de oldu santyorum: "Sen

bunlarla döuüSerek dedil de bölge Qaptnda Kürtlerin
hamisi olmaga sogunursan gok daha igi olur, hem de

Surige'ue müdahale daha kolaylastr." Muhtemelen

de akh buna yatml! görünüyor AKP'nin. Son tavtr-

lan bunu gösteriyor. Ama yine de mayts, haziran ayt

gibi böyle takvimlere ba[lanan sürecin gok gergekEi

oldulunu sanmryorum ve gok iyimser bir hava pom-

palanryor. Zaten sattr arastnda, Yalgrn Ahdo$an'rn ol-

sun, Ba5bakantn olsun, "812 Ocalunl tünele soktuk,

hizi rS$a qkanrsa egmllah, tSrlja g*armazsa bütün
kabahat, bütün sorumluluk ona ait olur' Muhatap
dediniz, muhatapla konuStuk bir Seg gtknaü iSte..."
mealindeki sözleri, Kürt cenahtnt hem bölme hem de

deyim yerindeyse yedekleme yönünde bir e$ilim ve

niyetler bütünü olarak okuyorum.

Pl(K, ezme planlnt boqa gtkardt

Sürecin Oslo'dan daha ileri oldu$u söyleniyor' Ka-

muoyunda yükselen umut ve beklentinin temel daya-

nagl görülmelerin bizzat Öcalan'la yaptltyor olmast.

Ama bir yandan da BDP heyetindeki isim tartr5mala-

rrna kilitlenildi. Bu isim tartllmaslntn arka plantnda

ne var sizce? Zira kamuoyuna böyle sunuldu, ;u ku-
caklaqtr olmaz, bu banal;unu dedi olmaz denildi...

Aydrn Qubukqu: De$ildir. Abdullah Ocalan'la va-
prlan görügmelerin kamuoyuna yanstttlabilecek hale
gelmesi belli bir düzey, belli bir süreE istiyor. Ve za-

man ah1'or. Abdullah Ocalan\n kardeqinin adaya git-

mesine izin verildi$i an anltyoruz ki yol aqrlmlqttr,

bu andan sonra isim falan önemli deäildir.

Ama isimlein 'ueto' edilmesinin ue hucaklasanla-

rt göndermegiz, beni Sikdyet edeni göndermeyiz söy'
Ieminin de bir harsldt yok mudur?

A.Q: Karqrhkh birtakrm düäümler atmak, sonra

gözmek, o dü!ümler üzerinde u{raqtrrtp astl dü-
gümleri gizlemek gibi pek gok politik taktikle il€i
li oldu$unu dü!ünüyorum bunlarln. Esasa iligkin
qeyler deäil. Nitekim eninde sonunda gelip bir yerde

qözülüyor, BDP'nin dedi!i ile onlarrn kabul ettiäi bir
yerde buluguyor ama biz bir süre onunla ugrälmll
oluyoruz. Astl mesele Öcalan\n kendisine sunulan

tartrqma konulart üzerinden kabul edilebilir bir ce-

vap hazrrlamtl olmast ile ilgili. Arhk bunlar aqtkla-

nabilir, tamam biz de bunda mutabrkrz dendi$i anda

önce kardeqi gidiyor, gerekli zemin haztrlayan birta-
krm veriler onunla ulagtrrtltyor sonra da th;artdan
her kim gidecekse arttk orast hig önem ta$rmlyor,
gidili),or. Ve asltnda haztrlanmrq bir metin üzerin-

den bir agrklama yaptlacaftnt anlamrg oluyoruz' Bu

arada biz önümüze atrlan oyalama dü!ümleri ile gok

fazla u$ragtyoruz ve igin ashnr kaqtrtyoruz.
ilin asl qu, demin F'aik usta da defindi; Bölgesel

koqullar ve ülkenin kolullarr arttk bu meselenin de-

vämlnl mümkün ktlmtyor. Bunun depigmesi laztm.

Her nc biEimde olursa olsun bir Eözüm ortaya koy-

mak gerekiyor. Bigimde Eatallanryor i;ler tabii. Han-
gi biqim üzerinden yürüyeceäi Eatalla$lyor. Konsept

de$iqikli$i dedi{irniz qey de bu qatallanan vollardan
hangisinin segilece$i ile ilgili bir 5ev. Asltnda esas-

h bir konsept depiqiklipi oldu$unu da dü$ünmüvo-

rum. Yani ortada bir tek problem var, !özüm nasll

olacak? Buna iligkin karqrhkh olarak farkh dosyalar

var. Üzerinde gahgrlmr; ayrtnttll olarak, iEte A olant

B yapahm Seklindeki geyler var diye dügünüyorum.
Bu Özal zamantndan beri var. Yani bu nereye kadar
gider, $iddetle bastrrrlabilir mi esas olan budur' Bu A
planrdrr. ezeriz geqeriz plant. Fakat hem siyasi ola-

rak hem sosyolojik olarak PKK bu planl boqa Erkardt.
Ezme planr yok arttk. Bu olmayacak, bu anlaqtldt.

Olamagacak...

A.Q: Evet, olamayacak. Yalnrzca PKK'nin gücün-

den, Kürt hareketinin kazandrfrr düzeyden dolayt de-
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Sil, bölgesel qartlar da bunu mümkün göstermiyor.
Yani PKK'yi bir bölge gücü olarak degerlendirdilimiz
zaman, ki öyledir, bunun silahla yok edilemeyece$i
ortaya gtkmtltlr. Ve mantrk drqrdtr. Böyle bir qaba da
gereksizdir Oyleyse bagka bir yol, o yolda da yine böl-
gedeki bütün siyasi aktörlerin i5in igine girdigi bir
toplam Cözüm oldupunu dü9ünüyorum.

Büt ün aktörle r de rken.. -

A.Q: Amerika, Irak, Kürdistan güQleri, hatta bir
nebze Iran. Tüm bunlarrn dahil edildigi, yani oturup
bir masa etrafrnda konuguldugu degil, faktör olarak
degerlendirildigi, bir toplamr düiünmek lazrm. Böyle
dü!ünü]düäünde, bir bölge sorununu gözmek üzere
hareket edildifinde hükümet ve ABD'nin bir noktada
rotayr tespit edip o yoldan yürümeleri gerekiyordu.
Ben o yola girildigini düqünüyorum. Gerisi teferru-
at. Qünkü kargrlarrndaki güS yalnrz bir gerilla gücü
de[il, artrk bir sosyo]ojik gü!. parlamentoda ve da[-
da uqlan olan bir güE ve bir topluma dayanryor. Mil-
yonlarca insana dayanan bir toplumsal güE var. Buna
ek olarak Abdullah Ocalan'rn geli$tirdigi bir toplum
projesi var. O ayrrntrlara girmeye gerek yok. Bir yeni
ülke, bir yeni toplum projesi var. Bu, Ertayr yüksei-
tiyor. Yani basit bir siyasi askeri tartrEma olmaktan
grkrp, farkh düzenler tartttmaslna geliyor ve Apo,nun
elini güElendiren bir Sey. Qltayr mümkün olduSu ka-
dar yüksekte tuttukga pazarhk gansr artryor ve indir-
dikqe ashnda bir gey kaybetmiyor.

30 riRoj

Bögle mi olugor Su anda?

A.Q: tsöyle oluyor. Bütün meselelerin tartlElldtär
kanaatindeyim. iyi Eahgmtg bir dosya olarak dügün-
mek lazrm Abdullah Öcalan'r. BoE adamlar gitmiyor;
yani karqlsrndaki adarnlar da onun ne istediSini ve
neyi nereye kadar zorlayabileceklerini bilerek gidi-
yorlar. Abdullah Öcalan da gönilmüStür ki bugüne
kadar bölgenin qrkaltttäl en önemli siyasi liderlerden
biridir Hem zihinsel entelektüel birikimi bakrmrn-
dan, hem projeleri baklmrndan hem de sahip oldugu
maddi güEler baklmrndan bölgedeki €n önemli siyasi
liderlerden biri haline gelmiEtir gimdi bununla pa-
zarllk öyle rastgele sen oradan üq askerini gek, ben de
sana belediyede biraz iqleri düzelteyim Eeklinde yürü-
mez. Yürümemelidir. Yürütülmeyeceli anlairlmlltrr.
Dolayrsryla burada projeler, gelecek tasanmlan dahil
olmak üzere pek Eok $ey tartt{tlmaktadlr. O durum-
da da Abdullah Ocalan güncel birtakrm talepleri elde
etmek bakrmrndan avantajh duruma gelmektedir.

$imdi Kandil'in bütün vekaleti oraya devretmig ol-
masr, biz önemli degiliz o ne derse o olur demesinin
ardrnda yatan basit bir tabilik iliqkisi degil. Orada bir
$eye güveniyorlar. Onun vaat ettigi bir !€y var. yal-
nrzca oraya degil, Kürt toplumuna vaat etti$i bir qey
var Dolayrsryla gözüm sürecinin bu noktaya gelmiE
olmasr ashnda 6ieriye dönüq yollannrn gittikge daral-
dr$r anlamrna da geliyor. Yani her an deäiqtirilebilir,
C planrna gegilebilir falan, o ihtimaller bence zayrflr-
yor. $u andan itibaren geri dönüg yollan önemli ölEü-
de trkanmrqtrr. Ileriye giden yollar üzerinde tartlgma
vardlr, hangisinin ne olaca$rna dair bir tartr5ma sür-
mektedir Orada da bir uzlaEma noktasr her ne Eekilde
bulunursa bulunsun, bundan Kürt halklnrn da, gen€l
olarak Türkiye halklarrnrn da zararh qrkmayacafr dü-
qüncesindeyim.

AKP devletin davran rglarrnl deIiqtirmiyor
Süreg bogunca Basbakan terörü bitirme, silah br

raktrma hatta Kürt sorunu goktur, tetör sontnu aar-
dü söglemini sürdürdü, sürdürügor. Zaten sigasi ue
askert operasgonlar da deuam ediyor. Bu Sartlar altm-
da bir müzakereden naxl söz edilebileceji taft$mast-
na eh olarak, Erdojan\n samimigeti de tartq maga
deuam edigon 8u söglem ue pratikler, Basbakann
sorunu gäzme gücüne sahip olduju ama bunu pek de
ütemediji tezini güElmdirigor mu? Ne dersiniz?

ihsan Eliagrk: Önce 'neden konsept degigikligi'
konusunda ben de bir geyler söylemek istiyorum.
Siz Erdogani sordugunuz igin oradan gireyim. Er-
do$an'da pahsi ikbal ve siyasi geleceli duygusu her
$eyden gü91üdür. Yani AK Parti tabanr öcalan'la gö-
rüqmesine qaqrrtrct bir qogunlukla iyi bakmryor Bu
da bu anketleri yaptlnyor. Her ay üE-dört tane an-
ketle genel duruma iliqkin bilgi veriliyor. Bu kadar
olmamasr lazrm. Qünkü Erdolan izin verdiyse AKp
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Labanrnrn buna kafa sallamasr gerektiäj dü5ünülüyor
ama öyle defil; kuwetli milliyetqi rruhafazakär bir
damar, iyi görmüyor. \ani iqte. "bebek kotiligle mi
görüpecegiz" d.ent'1or, hälä o havalarda.

O halde Erdolan\n ben risk alryorum, ga da genel
olarnk AKP risk ahgor tespitinin bir kar; tfi mr mt?

I.E: Ama niEin risk ah,vor, onu söyleyece$im. Bu
dönemde zaten kendi süreci doluyor, tüzük geregi.

,,\KP'den ayrrlmak. si"vaseti brrakmak zorunda. Böyle

bir söz verdi Erdo{an. $imdiki gibi bir cumhurbaq-
kanr olsa gemi"vle irtibatr kesecek. Nasrl ki üq dönem
bagbakan olarak kaldr, iki-ü9 dönem de Bagkanhk, yan

baEkanhkla devam etmek istiyor. Son üq-dört yrhn bri'
tün politikalarrnr buna ayrrnr; vaziyette. Numan Kur
tulmuf un transfer edilmesinden BDP'ye kargr yumu-
qamasura kadar... Drq poLitikasrnrn fazla etkili oldu$u
kanaatintle deöilim. Kendini tümüyle buna vermiS
vazi!elle. Her $eli hu gerqevede düqünüyor-

Dolayrsryla gene bu süregte samimi mi dedil mi
sotalanrun gunrtlanndan biri olarak seSimler göste-

riligor. Öncesindeki gahsmanzhlrn, segimlerde oga
döneceji gihi...

i.E: gunu yapryor, kendi geLecegi igin kafasrna
bir gey takryor, etrafrndaki biltün siyasi aktörleri bu
amaca do{ru yönlendiriyor. $imdi bu defiqiklifin
yaprlmasr igin anayasa de{igiklifi lazrm, anayasa ha-
zrrlanmasr lazrm. Anayasa hazrrlamak iEin, eg€r BDP

desteklerse, onunla anayasayr referanduma götürebi-
lecek. Referandumu da qantada keklik görü),or, dola-
yrsryla BDP'1'le anlagrLnasr laztm.

Tam da BDP bu agrdan diyaLog kaprlan anyor mu-
hatap ahnsrn istiyor Baqbakan nezdinde. 0nun da bu
noktarja iqine geliyor. O zaman da diyor ki, bizim vap-
trIrmrz bu anayasa degigikligine siz destek verin, ben
de Abdullah Ocalan'la görüleyim. Bu nedenle mesela

geqen günkü Sinop olaylannda ilk defa tsDP'ye karqr

koruyucu ve himaye edici bir konu;ma yaptr. Bunlar
segilmig milletvekilleridir, belenin begenmeyin, ka

bul edeceksiniz dedi.
Ben, aklrndaki siyasi proje netlegene kadar, ölrzr

gopmam iqin BDP'ge ihtigactm gok, dedi$i an sertle-

!eceäi düqüncesinde_vim. Tekrar eski teye dönecektir
yani. qünkü ne Erdo$an rn ne etraflndaki Yalgrn Ak-
dolan baqta olmak üzere -go$unu ben tanryorum-
Abdullah Ocalan kadar oLmasr mümkün tlelil. Tam

ne ,vapacaklannr bilmiyorlar, Devletin klasik davra
nrqLanyla harrket edi,vorlar. Devlette bu iqler nasrl

oluyorsa... igte bebek kutili, bölücü, onunkt masu
go oturulmaz, PI(K leriir örgiitüdür, Kürl halkryla
PKK'gt oytrmak loztm, örgüte tauiz uerilmez, filan...
O klasik devletin refleksleri. Kim gelirse öyle konu-

iu"u-ordu. Ecevit d€ böyle konugu-vordu, Demirel de...
Erdofan da böyle konu!uyor.

$unu demek istiyorum, AKP'nin Kürt politika-
sr konusunda, devletle, en azrndan bu Erg€nekon,
Balyoz ola,vlannda olduäu gibi bir saflaqmaya girme-
si gerekiyor. Yani bunun hesabrnr PKKya sormak,
BDP'ye r;rkarmak, hep onlar suglu demek, devletin
safrndan konuEmak oluyor Devletin 80 yrllrk bir Kürt
politikasr var, bununla hesapla5ayrn demedi 5u ana
kadar,{KP Buna yönelik esas)r hir qey sordu$unu ben
hig görmedirn. iqte t925'teki $ark lslahat Planr'ndan
bu yana izlenen, klasik bir'Ttlrk'gibi davranan bir
devlet var. Kendini Türk hisseden bir adamrn davra-
nrgryla davranryor devlet, iqte Suriye'de Ttirkmcnleri
koruyan bir pr:Litika izlemeye kalkryor. Kürt insan de-

äil mi, Müslüman de!il mi, Kürt senin memleketin jn

insanr tlegil mil"i'ani kendini 1ürk gibi hisseden hir
devlet mcselesi var 80 yrldrr. AKP de aynen höyle his-
sediyor kendini. [3u davranr;r de[iqtirmeye yönelik
bir harekelle bulunmuyor.

[3enim siyasi eieqtirimin temeli lu;AKP hüküme-
ti devletin temel davranrqlannr deüi!tirememektedir.

Muhafazakär refleksleri devlet
haline getirmektedir, onu kural,
kaide haline g€tiriyor. tsu olma-
yrnca, devletin 80 yrlhk anti-Kürt
davranrgrnda bir defiqiklik olma-
drfr igin, problemin Eözüme doä-
ru gittiäini söyleyemeyiz, Ben yine

anhk gorüyorum yani. kafasrndaki
siyasi proje akamete u$rasrn. Baq-

kanhk olmayacak balka bir f0rmü-
lc bakahm tledigi andan itibaren
sertle5ti!ini göreceksiniz. Qünkü
daha önce de oldu. Suriye'de ne-
redeyse orlak bakanlar kurulu bile
yaptr. Pat, bir br.rguk sene sonra

mücahitler ata binip drgrdrk d;gr-

drk $am'r fethetmeye gittilerl
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Dolayrsryla buna bakarak, gok ciddi bir Suriye po-

litikasr, Kürt politikasr izliyoruz diyemiyorum ben.
Bu da ancak neyle aqrklanabilir? Kiqinin zihninde do-
lanan gelecek hesaplarr, korkularr, ben ne olacaprm,
bundan sonrakj ömrümü elimde kolumda kelepEeyle
yüce divanda mr dolanaca$rm?.. Bu vb. kaygrlarr bile
var, korkuyor yani. Qünkü eski Taiyip gibi olamaz
artrk. Ben sürecin onun qahsryla Eok ilgili oldupunu
düSünüyorum. Onun igin biraz Tayyip Erdofan mer-
kezli bir psikolojik analiz yapmaya gahEtrm.

Tagyip Erclolan\n tek adaml* özellijinin de alh-
nt EizmiS olugorsunuz böglece

i.E; O konu da biraz korkudan kaynaklanryor tabii
ki. Yani ben o yapryr gok iyi biliyorum. Anrnda da$r-
labilir. Yani o "büyük dava arkadaqhpr" anrnda daSr-

labilir. Bütün güq, kudret, $an, $öhret qu anda ora-
da Erdogan olmazsa iqleri gok zor. yani yürüyemez.
Bunu bu kadar bir gahsa ballamak do!ru mu? Do{ru
olmamasr lazrm. Ama ne yapalrm ki böyle.

Erdo$an'rn kafasrnda Kürt sorununun nasll Eözü-
leceline dair, sorunun Qözümüne yönelik bir sami-
miyet olabilir, niyet olabilir. Ama bunun nasrl olacaSr

konusunda billurlaqmrg bir qey yok.
Hani bir TRT $eg aqrldr, savunma yaprlabiliyor,

birkaq ba{ka qeyle Kürt sorununun Eözüldügünü
zannediyor. Daha ne istiyorsunuz diyor.

Ben bu igin psikolojik egi$inin qu olduäunu dü-

!ünüyorum: Kürdün onuru diye bir gey var. Türk'ün
endiqesivarsa, Kürdün de onuru var Endiqe nedir? Bö-
lünecegiz. Bir türlü bitmek bilmel,en bir !ey. KürtEe
konuphm. Ya bölünece$iz. Ya ben Kürdüm, ha ayn-
Iacak mnrn yoka? Bir paranol,aya dönüEmü! vaziyette
Türk endiqesi dediSimiz l;ey. Ama öt€ taraftan da Kür-
dün onuru da öyle bir psikolojik eEiSe geldi ki... Mese-

la ben bir Theet atlyorum, KürtEe, FarsE: ga|Eryorum
bu aralar, Kürtle ezgilerde bu topraklann hüznünü
daha iyi hissediyorum diye bir qey yazryorum. Biri, se-
nin Beyaz Türk oldugun anlagrhyor demez mi hemen!
Demek Kürt sana göre sadece bir müziÄin trnrsr öyle
mi, diyor. Psikolojik alglyl gödyor musun? Anrnda
anhyor, yukarrdan baklyor, hatta Kürtgeyi konuqurken
k'ye yaptr$rm vurgudan bile bir qey arryor Halbuki biz
aqrktan söylemiqiz, Kürtlerle Türkler egit hale gelince-
ye kadar Kürtlerden yanayrz. Benim inarcrm, dünya
görü$üm, Kitap'tan Erkarttrfrm yorum budur. Alevi-
lerle Sünniler egit hale gelinceye kadar, Alevilerden ya-

naylz. Müslüman, Türk ve Orta Anadolulu Sünni kök-
ten gelen hirisi olarak söylüyorum bunu. Bundan daha
ötesi var mr; deklare etmigim, ba[rra balrra söylemiqiz
yani! Bu kadar aLnganlk olmamasr lazrm.

2013,2012'dcn daha kanlr qeqecek

Fehmi Koru'nun binz önce honuSulan bütün
bu konulan özetlediji bir gaat gagtnlanfu Dedi ki,
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"Taagip Enlodan belli bir deulet akhnt siyasi haya-
ta taSdt, Simdilerde defiil, neredegse kamusal alana
adm athlt ilk günden itibaren, bugün de deulet akh
negi gereAlirigorsa onu gerine getiiyor $imdi biraz
askerlere zigaret, biraz onlara gönelik seugi kelebeli
gösteriler ae ardtndan da Kürt sorununa gaklastmt-
ntn toplamtndan, bunlara SaSrmagm, pünkü deulet
akh negi gerektirigorsa bunu aerine getirigor..."

Burada isaret edileni, 'entegre strateji' atfiangla
da birleStiirsek, deulet akh Kürt sorununun gözü-

münde nasl bir gol izliyor? $imdi bir stratejisi yok
denigon öileVse eien gündelik gelismelere emanet
edilebilmesi mümkün müdür bu sorunun?

Cevdet l,;krn: Ben bir gazeteci olarak olgulay üze-
rinde konuqrnayr tercih ediyorum. Her zaman izledi-
gimiz yolbu. Yaniherhangi biryerde ahnan duyumlar,
konugmalar vs. deäil, ilgili aktörlerin agrklamalarrna
ve yaptrklarrna drqandan objektifolarak bakarak olay-
lann rotasrnr saptamaya qahltrm hep. Bugün de öyle
davranmak durumundayrm. Qok defalar söyledim, bu
sürecin bir qözüm süreci olarak algrlanmasr zaten as-

llnda hükümetin, devletin büyük bir bagaflsrdrr Ben
bu süreci bir Eözüm süreci olarak görmüyorum. Bu,
tamamen. PKK'nrn silahsrz hale getirilrnesi süreci-
dir, yani Kürt sorununun Eözülmesi deäil. Dolayrsryla
bu sürecin sanrldrär gibi ya da arzu edildiäi gibi bir
Qözüm süreci olmasr ancak devletin -ki burada sayrn
Eliaqrk'a qok yaklalmrE durumdayrm- bir stratejik
karar vermiE olmasrnr varsayar. O da hem ülke igeri-
sinde hem ülke drqrnda Kürtlerle birlikte gatrEmasrz,

banq iEinde yagama, egit Eartlarla yaqama kararrdrr.
Ben olgulara bakträrmda böyle bir stratejik kararrn
izini göremiyorum. En basit olarak, Suriye'deki Kürt
olugumu, 2012'nin Temmuz ayrnda ortaya Erkträlnda
ben Ankara'run Kürtlerle Snaa" diye bir yazr kale-
me almrqtrm. Orada Arkara'nrn önünde iki segenek

oldugunu; ya iqeride ve drqanda Kürtlerle barrEacak,
onlarla bir arada ya;ayabilecek bir konsepte gelecek
ya da askeri yöntemi seqecek, igeride ve drgarrda Kürt
olugumlan üzerine askeri planda yönelecek demiq-
tim. Ankara ikincisini seqti, bu qok netti. Hem Kuzey
Suriye'de nüve halinde olusan Kürt oluqumu üzerine
de!i5ik gruplarr silahlandrrarak ve bir cephe gerisi

hizmeti vererek gönderdi. En son Ser€kan0 bölgesin-
de gok karqrlagtrk. Orada rejim iskerleri, Esat olma-
drgr halde, muhalif güEleri srnrrdan silahlandrrarak
göndermek tek bir amaca hizmet ediyordu; Kürt olu-
qumunun fiziken ayaklan üzerinde durmasrnr engel-
lemek. Cin qiqeden qrktr Suriye'de, onu nasrl kontrol
altrna alabilecefini hesaplamaya ya da o planlama
iqerisine girmesinin bir ifadesi olarak silahh gruplan
Kürtlerin üzerine gönderdi Ankara. Her seferinde ba-
qansrz oldular belki ama bu planrndan vazgeEildiäine
dair orlada herhangi bir belirti yok.

ikincisi, aynr gekilde iEeride de, yani Kürtlerin as-
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keri güEleri olarak PKK ve onun

Eevresinde yer alan güglere karqt

da saldrnstnr, hücumunu devam

ettirdi. Zaten bu, onun stratejik
karannda bir defiqiklik olmadtSr-

nrn ifadesiydi.
Bu gerEevede baktr[rmda ben,

Ankara'ntn bugün lmrah'Yla gö-

rülm€ yapmaslnl da ig ve dtq ge-

ligmelere, dinamiklere, koqullara
göre delerlendirmek gerektigini

dülünüyorum. Bu iqeride; Erdo-
gan'rn Qankaya'ya Etkmast ve Ye-

rel seEimlerle birlikte PKK'ntn,
özellikle temmuzun ortastndan
itibaren Eok yoäun bir qekilde

gerEekleqtirdi[i alan kontrolünü
temel alan askeri plandaki saldt-

nlarryla ilgilidir Bunlar kamu-

oyundan gok baqarrh bir Sekilde belki saklanmtgttr

ama güElü bir askeri varhk oldulunu, orduyu ve hü-

kümeti rahatsrz edebilecelini PKK o dönemde gös-

terdi. iq kogullar bunlar.
Drq koqullarda. tabii ki, ben en balta Suriye'yi

görüyorum; Suriye'deki Kürt oluqumunu. Ozellikle

PYD alrrhkh bir Kürt olu;umu Türkiye'nin hazme-

de'rilece{i bir tablo de$il. Dolayrsryla orantn Türki-

1,- nin kabul edece{i bir lekle dönültüdlmesi gere-

kiyor. Tabii ki askeri planda etkisizleqtirilmesi ya da

zayrflatrlmasr gerekiyor PYD'ye ba$lt YPG'nin. Bu

tablo altrnda Ankara'nrn iki cephede qarprSabileceli-

ni hig zannetmiyorum, kolay bir i! deäildir, bir cep-

heyi devre dtgr brrakmast $erekiyordu. Hem iEeriye,

segimlere vs. dönük olarak, PKK'ntn en azrndan silah

pätlatmasrnrn önüne gegmekti. Ben bunu, aEltk grev-

leri döneminde de söylüyordum. Ne zaman Erdo[an,
"gerekirse ben imralfya MIT müsteqarrnt yeniden

gönderirim" demeye ba;ladr, o andan itibaren dev-

letin PKK'nrn silahlannt patlatmamasrna ihtiyacrntn
güElü bir lekilde olugtu$u ortaya qtkmt5tt.

Silah btrahna mtm sürecin basndan itibaren sü-

rekli di IIe ndir iligordu...

C.A: Evet, ayrrca Erdo[an hiqbir zaman Kürt so-

rununun qözümünden bahsetmedi, gok net olarak

gizgisine düzgün bir qekilde devam ediyor, "PKK'nm

silahlannt brakmas4 ülkeai terk etmesi" tliyor hep

Bütün bunlara baktr[lmrzda, ashnda bu Kürt soru-

nunda bir gözüm sürecine gitmez. PKK'nrn silahlart
patlatmadan, hig olmazsa qu yazr grkartabilirlerse,

hükümet agrsrndan qok büyük bir baqarr olacak. Ama

PKK'nrn bu kadar limiti yok. dedi$im gibi. bu plan-

lamastnr bence hükümetin bozmastna Eok izin ver-

meyecek. Kaldr ki ben Öcalan'rn "hükümete Eözüm
projemi sundun" demesiyle birlikte, bütün medya-

daki dezenformasyonun qöktüäünü ve ashnda higbir

sekilde PKK'nrn tek taraflr bir adtm atmayacaStnt

äeklare etmig oldugunu da dü$ünüyorum. Dolayrsry-

la PKK'nrn erkenden bu projeyi vermesi Ankara'ntn

tavnnr da bir an ewel ortaya gtkartttracak bir leydiL

Qok fazla sarkmayacaktrr, bence nisan ballarrndan

itiharen PKK askeri planlamastnt devreye sokacak ve

gerEekten maalesef 2012'den daha kanh bir 2013'ün

egiIinde oldupumuzu söyleyebilirim'

Anagasa bu Sege getismez sözünü de böyle mi an-

lamamtz lazrm, bunun bir teyidi olarak mt görmek

laztm?

C.A: Evet, anayasada, saytn Eliaqrk'ln dedigi gibi'

Qankaya ya grkma amacryla BDP'yi uzlaqtrrmaya qalt-

qryor belki ama BDP'nin ilkeleri belli $imdi anayasa

gergekten yeni bir anayasa olacaksa, Türkiye'nin ger-

qekten paradigmasrnr de$iltirmesi, Kürtlerin eiit va-

tandaghk haklanna sahip olaca$r bir anayasa olmast
gerekiyor. Aksi takdirde nasrl yeni anayasa olacak? Ve

biz eäer Kürt sorununu gözeceksek, anayasal gerqe-

vede bunun gözülmesi gerekiyol Eünkü Kürt sorunu

en baqta anayasal bir sorundur, eqitlik sorunudur.

Dolayrsryla anayasanln KürL sorununun qözümünü

kolaylaqtrracak unsurlart ihtiva etmesi gerekiyor'

Ama Eu anda biz hükümetin yaklaStmlndan anltyo-

ruz ki öyle bir niyeti yok. En temel iey, anadildeki

yaklaqrmdtr bence. Eler anadildeki sorun devam edi-

yorsa, Kürt sorununun Eözüldügünü hi9 kimse ileri

süremeyecektir. Hükümetin bu yaklaqrmt da buradan

belli. Bence tamamen taktiksel bir adrmdtr lmralt

süreci. Özetle söylüyorum- devletin stratejik bir

kararrnrn oldu$una dair bir igaret gdrmüyorum. Ka-

muoyunda olu;an algrntn qözüm yönünde olmaslnr

bir miktar Kürt tarafr da destekliyor ashnda, qünkü

qok uzun süre imralt'ntn muhatap altnrnasrnt hedef-

leri olarak koymu5lardr, ;imdi muhatap ahndr. Ashn-

da merkezi organlarl anllyor ne oldufunu sürecin,

o
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ama kamuoyu basktslyla mümkün oldugunca gözüm
dogrultusunda nasrl etkileyebilir, yönlendirebiliriz
diye hareket ediyorlar. Ama benim gördügüm, ya-
krn zamanda rengi Erkacak ortaya... Zaten kritik gey,
Ocalan'rn "ben qözüm projesini sundum,' demesiydi,
2012 Haziran ayrnrn ädeta bir dejavusu gibi bir $ey
bu, aynr gekilde o zaman da ü9 tane protokolü hü-
küm€te sunmu$tu, hükümetten trk grkmadr. Daha
sonra süreg, biraz da PKK'nrn erken do[um yaptrma
gabaslyla temmuz ortasrndan itibaren kanh bir seve
dönüEtü.

gimdi de o protokollerden belki bazr geyleri yu-
mu$atmrltlr, yani daha kabul edilebilir geyler olabi-
lir, ama özünde degigecek bir tarafr yoktur. Bir defa
o projeyi vermesi bir kargrhklllk olmasr halinde iler-
leyecegini göstermektedir. Oysa Türkiye topraklannr
siz bir terk edin, yani ben Türkiye devleti olarak pKK
ile askeri ve siyasi olarak artrk ulragmayaylm, benim
enerjim, benim dikkatim Ortadoäu'ya yönelebilsin,
siz ortadan qrkrn bir defa... ondan sonra Kürt soru-
nu da koqullar artrk neye el verirse biz ona uygun
bir geyler bakarrz gibilerden bir söylem görüyoruz.
Dolayrsryla Ankara'nrn yaklalrmtnda bir kargrhkhhk
yok. Arna biz biliyoruz ki PI{K, Kürt sorununa vö-
nelik bir adrm atrlmadtgr müddetqe de silahlannr
bryakmaz, yani bunu ummak bo5unadrr. Dolayrsryla
sürecin kendileri aErsrndan emniyetli bir aEamaya
geldigini hissedene kadar silahh gücünü korumaya
özen göst€recektir. Ayrrca Suriye'deki geliqim gtiz
önüne ahndrlrnda, eskisinden daha fazla silahlarrna
sahip qtkma, silahh halini devam ettirme arzusu ige_
risindedir, günkü da}a tam olarak olgunlaqmamrq o
olugumun devamrnrn bekasl igin askeri varhlrnr diri
tutmak zorunda. Dolayrsryla Kürt sorunuyla ilgili
önemli bir adrm, ciddi bir adrm atllmadrktan sonra
PKK'nrn delil silahlannr brrakmayr, ateskes bile ilan
edece$ini zannetmiyorum.

Pratik, gözüme i$aret etm iyor
Peki, o zaman, sonu1ta uzasa da dedijimiz gibi

cumaftesi günü BDP hegetigle ikinci bir görüsme ola_
cah ue orada öcalonTn szmdulu Segi äfrrenecaiiz, ögte
umugoruz, Peki, bu süreg qözüme dolru gitmigorsa,
o mman bunu nedm gapryor, ne umugor AKp?

Faik Bulut: gimdi bir defa Aydrn'rn, ihsan bey ve
Cevdet beyin anlattrklanna qu anlarnda katrhyorum;
bu olayrn tek sebebi yok. Hatta genel olarak baktlgF
nrzda, Türkiye'de saäctltk her zaman, yani sa! mu-
hafazakärhk zaten hep pragmatisttir ve eylamcrdrr.
Yani, bu iEim olsun da ne olursa olsun. Dolavrsrvla.
kafaya taktr[r qeyleri yapmak iqin her tUrlü tavizi ve-
rirmii gibi görünür yoksa ben Al{p'de Eimdiye kadar
öyle ilke milke de görmedim. Mahmutpa$a esnafi gibi
davranlyorlar Yani, "abi olur, merak etme, hallolur,
sana kurban olsun, feda olsun,' denir ama sonra...
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Cenel tutum budur. Ikincisi, bu anayasa deliqiklikle-
rinde Kürtlere kazandrrrlmasr ya da verilmesi öngö-
rülen haklarrn hepsi, bu baEkanhk sistemine bir defa
ters. Dolayrsryla olabilecek qeyler defil. Varsayahm ki
BDP'yle biraz uzlaEma oldu vs. Bu, KCK operasyonla-
n öncesi halidir, daha fazlasr de$il. Kürtlere verilmi5
bir qey delildir. Yani. Cevdet beyin anlatmak istedi[i
ya da Ihsan kardeqimin anlatmak istedigi gibi, öyle
Kürtlere gözüm, hak, hukuk, denklik... filan degil.

Hälä iddia ediyorum, ben stratejik politikanrn
gözüme yönelik oldu$una inanmryorum. Hepsi tak-
tiktir. Buna siyaseten bazen eyyamcrhk denir, bazen
günübirlik politika denir. Anayasa deSiqikliline dair
de benim gok umudum yok. ikincisi, siyaset sosyo-
Iojisi aqrsrndan baktr{rmrzda; AKP gok iyi niyetli,
safiyane, gerqekten yapacakmrg gibi dü!ünse de, si-
yaset sosyolojisinde 'takvim'yoktur. Ben bu takvimde
bunu bitirecefim diye bir gey yok. Yol kazasr olur, ciz-
dim, küstüm oynamryorum olur, efendim uru u.reiirn
karde;im burada trkandr olur... Yani Hazirana kadar
öngörülen de sizin söylediginizdir Cevdet bey, yani
silahr brraksrnlar, öbür tarafa geqsinler beklentisi...

O zaman en azmdan hazirana kadar bir proieden
söz edebilü2...

F.B: Hayrr, proje dedi$iniz kapsamh, aqa[r yu-
karr ana gergevesi Eizilmi5 ve geleceÄin yönünü
tayin eden vizyonel bir Eeydir. Burada böyle bir
proje yok. Belki olsa olsa küEük küqük planlardan
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bahsetmek mümkün. Dünyada ya!anan tecrübeler

de böyledir. Hiqbir zaman takvime baäh qözülmü!
qeyler degildir.

Pratikte olan qu: Yakalamrqlar Ocalan't Imra-
1r'da tek baqrna, 3-5 kiqi ara ara gidip konu;uyorlar,

ediyorlar. Bir defa seviye' görüqme süreci agtstndan

problemlidir. Niye problemlidir? Bagbakanrn o kadar

dantsmant var, kriz masastnda o kadar yetkili, bakan

ur. uir, uynr zamanda MiT falan var. Fakat Öcalan'rn

Eevresinde higbir kimse yok. Ocalan nihayetinde ha-

piste olan birisidir. Ne kadar dünyayr algrlarsa algt
lasrn. ne kadar zeki olursa olsun, ne kadar stratejist

olursa olsun, sonuEta onun bilgileri ve kaynaklart

srnrrLdrr,..
iyi niyet gunu gerektirir; imrall'dan qrkarmaya-

bilirsin ama bir mekanizma geliltirirsin, BDP gi-

der, Kandil'le irtibat olur, Avrupa ile irtibat olur, o

dd yetmez, "sivil toplum" dediäimiz akil adamlal bu

meselenin gözümünü canr fönülden isteyen, katklsl

olsun isteyenler, gider Imrah da görüiür. Bir saat' üE

saat, beq saat vs. Böyle bir m€kanizma da kurulmuq

rleäil. Öcalan'la görüEmenin seviyesi vükseltilmiq de-

$il. Mesela sivillerin gitmesi, mesela Belir Atalay\n"'
Bunlarrn hiqbirini pratikte görmüyoruz. Niyetlerin

ötesindeki pratikler, uyfulamalar, bence bir gözüme

i$aret eimiyor.
Onun ötesinde, AKP ve BaEbakan, baqrndan beri

igin inisiyatifini, ipini almrq eline kendisi tutuyor,

o gider, bu gitmez vs. gider, öbürü kucaklaqtr o gi-

demez, o vetolu falan... Devlet inisiyatifi karEt tara-

fa vermek istemiyor ve yedekleyerek gitmek istiyor.

Hatta yedeklemenin ötesinde, biraz kaba bir deyim

kullanahm, belki yann öbür gün Ocalanl bir kama

gibi kullanrp Kürt mahallesini birbirine düqürme'

aynitlrma, bölmeye gahqabilir. Bunlar siyaseten an-

laqrlabilir ama banla götürmez. Esas olarak bu mü-

zakere, görü$me falan dediliniz qeyler, diplomasiyi

az gok bilenler igin sonugta bir görünürü öne Etkartr,
görünmezi saklar ve görünmezi yarln öbür gün senin

karlrna büyük bir problem olarak qrkarabilir' Cevdet

bey, hattrhyorsantz, bu anadilde savunma meselesine

gecenin bir vaktinde yartm cümle eklediler. Mütalaa

okunduktan sonra gibisinden... Böyledir; siyasette

pazarhk, aynr zamanda di$erini kandlrmadlr, kan-

dlrmaca oyunudur...

Kürt meselesi stnlr ötcsine ta$tl

Müzakere deöildir digor Erdolan; son grup top-

lantsnda, deulet masaya otutmaz da dedi zaten

Ama sunu sormak ßtigorum: Peki bütün bu olmaz-

tarm" digelim ki bir;özüm projesi olmasa da bir gan-

dan da bahsedilen segim strateikini nkqhracak' güg

durumda brakacak sonuglan da gthnogacak mt?

F.B: Erdo$an'rn, "müzakere yok, terörle mücade-

le, mectistekigle müzakere" grbi sözleri biraz anla5t-

labilir. Ben qu hakkr veriyorum denilmeyecek, i$in di-

$er tarafrnr gösterecek, silah brraktrnyorum diyerek

Ben söylediklerine gok aldtrmtyorum. Esas olarak ne

yaptrprna bakryorum. Önemli olan bir tek Eey, qu ana

kadar görü1me ya da bulugma, ne derseniz deyin, bu-

ratla bir tek kazantrnt var Kürtlerin. $imdiye kadar'

muhatap Öcalan demiSlerdi, Simdi Ocalan'la görülü-

lüyor, bu kazanrm elde edildi. Bundan sonra Kürtler
muhatabrntz qudur demeyecekler. qünkü muhatap

belli olmugtur. Ama AKP bu muhatap üzerinden ba-

qansrzhfa götürmeye EalEabilir' Yani Ocalan bugün

kardeqi vasrtasryla diyor ki, ben Kandil'in de sesini

dinlerim, kamuoyunun da, Avrupa'yt da dinlemek

durumundaytm. Bence orada gok zekice davranlyor'

Slrtrma yüklüyorsunuz ama mekanizmayt kurmu-
yorsunuz diyor...

Burada higbir gey yok demek dofru de$ildir. Bir
qey var. Fakat biz bu bir $eyin esas olarak nereye va-

racafrnr sormak durumundaytz. Ben h a geri dönü!

kaprlarrnrn gok daraldlälnl dütünmüyorum. Kapt ha-

fif arahk bile olsa, AKP'nin iline gelmedili zaman,

Erdolan'tn i{ine gelmediäinde, gok rahatlrkla o ka-

pryr tekmeleyip geriye adrm atabilir' Bu bakrmdan da

Euna de$inelim, HDK'nin Itaradeniz gezisine sahip

Erktr, yani söylem olarak iyi' Fakat ben orada da farkh

äüqünüyorum. Yann öbür gün "äat 5t istemigorlar,

gaidanLz, sizi Sehirlete bile sokmathlar" gibi qeyler

söyleyebilir.
Yeniden dönüyorum. AKP de farkrnda degil; KüYt

meselesini sadece PKK'yle, sadece Türkiye'deki Kürt-

lerle srntrlt bir biEimde gözebilece$ini santyorsa, ya-

mhyor. Qünkü Kürt meselesi slnlrlann ötesine tat-

mrq bir mesele haline geldi.

Siz övle balonadütnt, bäyle hareket ehnedifrini mi
söglügorsunuz?

EB: Henüz bakamadr$rnr söylüyorum. En iyi ihti-
malle. ben bunlartn hamisi olurum falan diyor belki'

Nitekim lrak Kürdistanr'ndaki Kürt politikasrna ba-

krnrz, Maliki'yle olan gerginliäine, orada ciddi ba5a-

nlar falan görülmüyor. Zaten o baEarrsrzhk, Allavi'yi

destekleyip Talabani'nin cumhurbaqkanh$rna kargt

Erkmastndan bu yana gerileyen bir politikanln yenl-

den revize edilmiq hali. Bu sefer petrol üzerinden git-

meye galrStr, !,nerika "sen o kadar acele etme" falan

dedi ve bunlar durdular. ikincisi, Batzani üzerinden

Suriye Kürtlerini nispeten stnlrlamaya, kuqatmaya,

qembere almaya Eahgtr, o da gok fazla baEartlt olmadt,

tersine Kürtlerin birliäi Erktr. Ha Barzani, PKK'yi is-

temeyebilir, PYD'yi istemevebilir. Bu bagka bir qevdir'

Bu Kürtlerin kendi mutfafrndaki iktidarr iEin reka-

bettir. Ama genel agrdan baktr$rnda onlar birbirlerine
daha omuz omuza veren tlir yere geldiler'

Cevdet beyin Eok net bir bigimde aqrkladrät gibi

sadece Ser0kan0'de defil, birgok yerde de €ördü-
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gümüz leyi AKP'ye gok yakrn bir gazeteci, bir asrk
oturumda gok nel bir biqimde ifade e i. Dedi ki, bi-
zim tankla topla falan oralara girmemize gerek yok,
birtakrm görevlilerimizi falan göndeririz oralara mu-
halefetle igbirligi yaparrz, dedi. Bunu bir Kürt-AraD.
bir Kürt-Türk qattfmasrna falan dOnüqttirtiruz yani.
Muhtemelen o öyle bir duyum alarak bunu ifade etti.
Ama ben oraya iligkin de ciddi bir vizyonu olmadrlr-
nr düEünüyorum. Davutollu gok net söylüyor, diyor
ki, biz orada PYD'yi istemiyoruz, bunu zararsrz hale
getirmeye qalrSryoruz... Kürt-Arap gatrqmasrna dö-
nüttürerek bu iqi savurmak istiyorlar ki, bu Kürt so-
rununu qözmeye niyetli olunmadrgrntn da göstergesi
olarak algrlanabilir diye düqünüyorum.

Beni ciddi bir bigimde kuEkulandrrdr$rnr söyle-
mekle yetineyim. Yani buralarda öyle gok banq niyet-
leri, qözüm niyeti göremiyorum...

ßeriye dönü9 y0llan gitgide ttkandl
Anayasa tarhsmalartnda "Ejer anlaSamazsak,

Baskanhk hizim igin olmazsa olmaz dejil,' de dmil-
miSti. Bir gandan da konuStuklanmtzdan Sögle bir Seg
gtkarabiliriz sarugorum, ksan begin de dihkat gekili
gibi: Baskanhk hagali üzeine oturtulmuS bir taktik
de söz konusu. BDP'gle isbirli,iinin de gok mümkün
olup olmaüfi tartryhn Yine Ceudet begin de belirttiji
gibi, BDP'nin Sartlan gok karS aw gibi görünmügor.
Dolaytsryla AKP'nin Baghanhk sisteminden uazgeg-
mesini mümkün görügor musunuz?

Aydrn Qubukgu: Baqkanhk, Erdolan,rn kendisini
adadrgr bir hedef gibi görünüyor bana. Oraya kitlen-
mig vaziyette. Onun biEimi, kendine göre uyarlama-
larr farkh olabilir ama en azrndan güElü bir cumhur-
balkanh[r, Eimdikinden daha farkh bir cumhurbas-
kanhgr istedigi aErktrr. Bunu BDp ile birlikte vaoi-
bilmesinin koqulu da. geEenlerde Gültan Krianak
aqrkladr, beraber güzel bir anayasa yapanz. ama fu

qu gartlarda diye. Kürt halkrnrn kimlik sorunlarrnr en
azrndan halledebilecek, eSit yurttag olarak tanrmlan-
masrna el verecek bir anayasal zemin temel hedeftir,
onun drqrndakiler ayrrntrlardrr Yani anayasada bun-
lar bir kere tespit edildikten sonra, di{erleri yxalar
ile halledilebilecek iglerdir. Ama Anayasa konusunda
BDP bir uzlaqmaya agrk oldugunu söyledi. Temel ko-
qullar yerine getirildigi takdirde, birlikte yaprlacak
bir anayasa iEin BDP ashnda agtk, hazrr. Bunun igin-
de Baqkanhk var mrdrr yok mudur, o ayn ranrlma,
ama Imrah'yla görügmelerin tekrar baqlamasrndan
bir süre önce Milli Cüvenlik Kurulu'nda Avruna Sar-
tfnrn imzalanmasr karara baflandr. MGK kirariarr
genellikle iqte ig ve drq sorunlar görüSüldü vs. diye
belirsiz brrakrhrdt. Ama orada ne görüiüldügü ve ne
karar ahndrgr agrk olarak yazlldr. Bu bir ilktir imra-
It'yla görügmelerin ondan önce bagladrgr ve belki de
Abdullah Öcalan'rn demokratik özerklik kavramrnr
Avrupa yerel yönetimler Eartrna indirecek, o gerEe-
vede ifade edilebilecek bir anlaqmaya geldifinin bir
iqareti olarak de$erlendirdim. Arhasrndan da gönig-
meler bagladr. Zaten bir adrm atrlmtEtr ve MGK'nrn
onayladrSr bir zemin oluqtu, kabul edildi. gimdi yeni
anayasada bu yerel yönetimler meselesi, demokratik
özerklik kavramrna bir biEim verme, onun üzerinde
bir anla;ma olabileceline dair bir igaret bence. Ve o
nokta halledildikten sonra, kültürel sorunlar, egitim
sorunlarr, anadil gibi sorunlar da belirli bir tarzda
ifade edilirse, BDP'nin anayxa sürecinde AXp ile bir-
likte qahqabileceIini düqünebiliriz.

gimdi bu bir gözüm müdür, ya da Eözüm dedifi-
miz ashnda nedir?

Bu tlemokrasi getirir mi dige de bir tartqma da
uar tahii-

A.Q: Anayasayla yaprlabilecek deSiqikliklerle de-
mokrasi ne kadar gelebilir, orast ayn bir tartrsma

konusu ama gunu görmek lazrm
ki, bunca yrldrr sürdürülen mü-
cadelede, Faik demin söyledi ya
geriye dönüt yollarr her zaman
agrk diye, ben bazr yerlerde ge-
riye dönül yollannrn gitgide
trkandrglnr gergekten düEünü-
yorum.

Bunu somutlashnrsak...

AQ: Somutlagtrnrsak, mese-
la anadilde eSitim meselesi bir
qerEeveye oturtulacaktrr. Bura-
dan arirk daha geri bir qey grk-
mayacaktlr diye dügünüyorum.
Segmeli ders vs. gibi olabilir, bu
Kürt siyasi hareketi tarafindan
daha kabul edilebilir bir bigime
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sokulabilir. Yerel yönetimler hakkrndaki düzenleme-

ler, demokratik özerklik talebini ya da formülasvo-

nunu tam karqrlamasa bile kabul edilebilir, bu kada-

nyla idare erlelim qimdilik diyebilecekleri bir nokta-

ya getirilebilir. Ama Eurast önemli, gerEekten difer
arkadaglarn da söylediäi gibi, hükümetin asrl niyeti

"terörü" sona erdirmektir, Kürt meselesini gözmek

de$ildir. Peki BDP'nin söyledi$i anavasal qerEeveye

kavugturulursa Kürt sorunu gözülecek midir? O da

qözmeyecektir ;üphesiz. Ama bir rahatlama saplaya-

caktrr. bir adlm atrlmr; olacaktrr, en aztndan 1u anda

geldi[irniz noktadan daha ileri bir qev olabilecektir'

Burada niyetleri tartllmantn bir anlamt oldu$unu

dü5ünmüyorum. Yani, politika zaten niyet üzerine

kurulur Herkesin kendi niyeti vardrr, iyi niyet mi

kötü niyet mi? Bizim aramtzda iyi niyetlilik kötü

niyetlilik tartrlmasr olabilir Ama qimdi hükümetle

Kürtler arasrndaki sorun tarttqtltrken niyet sorunu,

denklemin thqrnda tartrqllmahdrr' Öyle bir faktöre hiq

itibar etmemek lazrm.

Devletin nasrl Eözmek istediäi agrk. Bu sorun

ortadan kalkstn. Terörü sono erdirelim, PKK'yi si'
Iahstzlandtrahm. Qözüm bu' onun kafastndaki Ama

bunun gerEeklelm€si iqin attr[r her adtmda güqlü bir

Kürt tepkisini buluyor karqtslnda. Bunu yumulat-

mak iqin bir qeyler yapmak zorunda. Ve A plant e$er,

"terörü kökünden kurutmak" ise, bu plan üzerinde

yürürken, ya tamam kurutacafrz ama bunlarln da is-

tediäi bir qeyler var ve vermeden kökünü kurutmak

mümkün deäildir, gibi ana plandan sapmälar ve onu

g€litlendirmeler gerekiYor.

Cok kabaca söVlüUorum, biraz baynda konuStu'

duÄuz bütün bu manipülasgonlar sonugta sögle bir
algt garatryox Saaunma hakh uerdik, seEmeli ders

h;kh aerdik, TRT $eS de aar, dolagtsryla, hükümet

adtm atan ue igi niget taygan bir algrya galryryor' Bu

yikden gözme nigeti rur m4 Eözmek istigor mu iste-

migor mu, biraz hilit sorulardan biri deiil mi?

A.Q: Kilit soru. $undan dolayr. barrq kavramt ek-

seninde önemli bir kamuoyu baskrsr olugtu Bundan

sonra yaptlacak her Eeyde o kamuoyunu ikna etmek

diye bir derdi olacaktlr hükümetin. $ehit analantile
artrk bafrnyor, yeter artlk bu kan dursun, bir daha

istemiyorum, kaprma gelip kimse bana qehidin var

demesin.

Bu, kapntn arahk kalmasmt sallagacak da bir Seg

midir acaba?

A.Q: Yani buradan $eri adtm atrltrken hükümetin

karqrlaqaca$t en önemli güglüklerden biri bu kamu-

oyu meselesidir. A,qmasl gereken geylerden biri odur'

Yalmzca Kürt halkrnrn direnci de$il, aynt zamanda

Türklerin rliyelim, Türk halkrnrn [alebi de bu yönde

oluqmuqtur artlk. Bir Eözüm beklentisi var- Bu ister

"terör sona erecek" diye bekliyor olsun, isterse arttk

Kürtlerle düzgün bir lekilde vagayalm, haklannr al-

srnlar desin. ne qekilde ifade ederse etsin, 9özüm nok-

tasrnda, bartg ve gözüm kavramlartntn oluqturdupu,

belirli, belirsiz bir e[ilim vac bir kamuoyu eäilimi

var. Bunu, tekrar savaqa ikna etmek ayrr bir problem

hükümet igin. Yani savalmak zorundaytz dedili za-

man, ne oldu diye sorulacak bir durum vardrr düne

göre. Durum de$igmiqtir. Bu önemli bir qey bence,

geriye dönüq bakrmrndan caydrncr bir güq durumun-

da. Dolayrsryla niyetleri de belirleyen bir etkisi olaca-

älnl dü!ünüyorum.

Cemaat a Iayt $ iq in d e...

'Yeni Anagasa' konusunda sizin di$ünceniz ne-

dir? Siz nastl okugorsunuz Baskanhk tartqmalannt?

ihsan Eliagrk: Söylediäim gibi, Balbakan buna

kitlenmiq vaziyette, kendi siyasi gelece[ini de orada

görüyor. Bir yolunu bulup, tam istedifi gibi olmasa

bile, qimdikinden biraz daha güglendirilmiS bir'kol-
tu[a' hazrrhyor kendini. Bunun planlarrnt da yapmtg

vaziyette. Kendisinden sonra partide ne olacallna

iligkin de, daha iki sene öncesinden plan program

yapmrq vaziyette. ILAS Parti operasyonu da bununla

ilgili. Numan Kurtulmug'u yantna alarak, bekletiyor

kendisinden sonrasr igin...
Kafasrnda yetmige otuz denklemi var; yani yüzde

yetrni$ tam muhafazakär oylar, BDP de dahil yüzde

otuz da sol... Bu asltnda Melih Gökqek'in taktigidir'

Ankara'cla onun yerel bazda uyguladrfr taktigi o Tür-

kiye genelinde uyguluyor. Sap muhafazakär bütün

oylara atak yapryor. Biraz MHP kaldr. onun iqin de

bu Baqkanhk tartllmaslnda önce MHP'yi okqayan

söylemlerde bulundu. Bir dört beq puan da oradan

gelebilir. Bir o kenarda duruyor. $u anda oy proble-

mi yok. Dü$ündüäü Baqkanh[r Sierqeklegtirmek igin

anayasa problemi var. E$er BDP destek vetirse, haztr-

lamr5 oldulu anayasayl referanduma götürebilecek'

Yermezse götüremeyecek' O zaman olmayacak yani'

BDP kritik bir anahtar rol üstleniyor limdi onun pro-

jesinde. Ona karqr yumugak mesajlara ba!ladl, görü-

Eelim dedi, kapryr araladl falan. $imdi bu devam ede-

cektir bana göre. Bundan sonraki plan budur ve a5aSt

yukan da öyle olacaärnl dü!ünüyorum.

Siz bunu mümkün görügor musunuz?

i.E: Yani eäer, Eok büvük bir de$iqiklik olmazsa,

Erdo$an'rn kafasrndakinin, taml tamlna olmasa bile,

önümüztleki 8-10 yrl daha onun düiündügü gibi ola-

cagrnr düSünüyorum.

Yani siz 2023 hedefinin gergehleSecelini düSünü-

gofsunuz.

[.E: Evet büyük oranda gergekleqecek. 2023'e
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kadar bunlardan kurtuluq yok yanil O baqkan ya da
güElendirilmi$ cumhurbagkanr olacak. Arka planda
da Ak Parti'de hepsi gü91ü bir adam brrakmayacak.
Orayr da o Eekilde yönetecek. Eski milli görüEEüler,
DYP'den gelenler, biraz sapcrlar, muhafazakärlar...
böyle gok güElü bir adam olmayacak yani. Hepsi bir_
birine muhtaq, daha dolrusu hepsi Erdolan'a muh_
taE, yarr yanya birbirini tamamlayan bir ktsmi parti
kalmr; olacak. Daha önce özal,rn durumuna dügrnek
istemiyor. Onun iEin de direkt kendisinin yönetmesi
gerekiyor; kendisinin yönetmesi iEin de, füElendiril_
mii bir yürütmenin igindeki bir yarr bagkan olduSu
zaman baqbakanrn görevi bagbakan yardrmcrsr pozis_
yonuna düqecek, yani cumhurbagkanr bagbakan ola_
cak, ba;bakan da bagkanrn yardrmcrsr olacak.

Abdullah Gül bu tabloda rwrege oturugor? Bagka-
run ganhmat mt gokm...

I.E: Yani ben Abdullah GüI,ün pek bu noktada
gansh oldugunu dügünmüyorum. Erdogan ölmedik-
qe ona buradan bir ekmek grkmaz! Bir tek lu olabilir;
Ak Parti bölünebilir. bölünmesi cle qu andi mümkun
görünmüyor Eünkü ikbal günlerini ya$lyorlar. Rant
günlerinin zirvesindeler bu esnada, havada yakrt ik_
mali olmaz yani. P.ant esnasrnda bölünme falan ol_
maz. Oylar düqer, büyü bozulursa kaErq baglayacaktrr.
O zaman da kagrE ve da$rlmayr durduramayacaktrr.
Ama !u andä böyle bir gey yok

Faik Bulut: Ihsan bey, bu denklemde cemaati ne_
reye oturtuyorsunuz?

38 riRoj

lhsan Eliagrk: Cemaat yeni arayrq iginde qu anda,
baya[r bir operasyon yediler. Yani o özel yetkili rnah-
kemelerden tutun da polis tegkilattna kadar. polis
tegkilatrnda da qu anda bu Fethullah okulunun temiz
ynzli, güzel polis imajr yava$ yava! gidiyor. öyle bir
imaj olugturmaya Eah;ryorlardr. $imdi eski tarza geri
dönüyorlar, mesela Emniyette falan sert muameleler
var qu anda. Eskisi gibi degil. Epey bir yer deäiqtirdi_
ler Epey bir biqtiler istanbul istihbaratrnr falan. Sim-
di cemaat de qu anda yeni arayrqlar iqerisinde

Naxl bir arayq bu?

I.E: Yani Erdo$an drgrnda bir siyasi aktör arr-
yonar.

Buna il$kin sizin tahminleriniz uar mt bu aktij-
rün him olabiletejine dair?

i.E: Cemaatin günümüzü degil rJe geleceli biraz
daha iyi okudugunu dü!ünüyorum. yani göyle bir
qey, ben özelliklerini söyleyeyim, kim oldu$unu bil_
mem. $u anda mevcut hükümet muhafazakär, dindar
ve sa!, liberal, kalkrnmacr, zengin sevici bir özelligi
var. Oyle bir qey olmah ki, Müslüman, dindar, dini
kökenden gelmeli, halk daha böyle sosyal demokrat,
daha sosyal adaletgi, yani bu liberal hüküm€tin boi
brraktrlr alana yönelecek, oralarr kapatacak özellipe
sahip olmah.

Buna da biraz Mustafa Sarrgül oturuyor. yani
onun üzerine hesap yapabilirler. Hem popüler, hem
Erdolan'dan daha halkla düqen kalkan birisi, yani
ilte camiye gidiyor, her cenazeye ko$uyor, sinago-
ga da gidiyor, popülist Eabasr Erdo$an,dan daha
yüksek... Zira Erdoäan'ln etrafinda bir cember var
eskisi gibi delil. Sonuqta bagbakan. tsir yere gittiSi
zaman krrk tane arabayla gidiyor, vatandaq sanlsa
sarrlamryor, böyle devletlegti yani. Direkt temasl qi_

derek azahyor. orada kaybe .ipi bir gey var.., Amx
bu Sarrgül'de daha fazla var. Hem demokratrm divor.
hem Eyüp camisine gidip sabah namazrnda oradan
grkryor, her cenazede igini gücünü btrakrp vatandasrn
cenazesine koquyor. Kürde koEuyor. öyle sosyal äe-
mokrat bir qeyi de var, böyle bir imaj da olugturmaya
Eahtryor Benim geleceli okumam böyle. Türkiye'nin
geleceginde sosyal adaletgi dindar bir siyasal sosyal
hareket etkin olacakttr. Hatta dünyanln genel gidiEatl
da bana göre böyledir. Avrupa'da da böyledir, Ameri-
ka'da da böyledir. Bu boqlu$u kim doldurur? Kimin
dolduracalrnr qu an bilmiyorum. Cemaat de bövle bir
arayrq iEerisinde...

Cemaatin bütün igerisindehi gücü nedir? Aman
aman bir og potansigelindm de säz edilmigor mesela.

i.E: Cemaatin kitle gücü yok, kadro gücü var.
YetiEmiq kadrolarr qok. Binlerce geng. Her yerde.
Hukuktan tut, siyasaldan tut, tlptan... Cemaat decli_
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Aimiz ashnda bir öfirenci yetiltirme hareketi Yurt-

I=ar, okullar, dershaneler aQlp ögrenci yeti1tirmek,

en önemli özellifi. Ve yrllardrr bunu yaplyor, otuz

krrk yrldrr hiE aksamaksrzrn uyguluyor sürekli' Müt-

his bir misvonerlik faaliyeti. Insan devEirme genq

aviama tablri caizse.. Buradan bir kadro yetisti'

Bunlar her yerde görev almaya baqladrlar' Hukuk-

tan, yargldan, saällktan eäitime kadar, her yerde '

Ama Fethullah ortaya grksa, Türkiye'yi yönetec€gim

dese, bir parti kurup aday olsa oy alamaz, halk oy

vermez. Genellikle Hoca sen kenarda dur. bizim 9o-

cuklarr üniversiteye hazrrla, yetiitir, bu iSleri brrak

filan der. Hani ibrahim Tathses'e git sen türkü söyle,

brrak milletvekillipi dediäi gibi. Halk bir insanr bir

alanda sever, ama onu de$iStirdi[i an prim vermez'

Cemaatin durumu da böYle.

Faik Bulut: Tabii sermaye tabanl var, artr, lobi gok

güElü...-- -i.E: 
Tabii kadroya dahil ediyorum onlan, sadece

öErenciler deäil, bunlann hepsi kadro'

0ezenlotmasyon varsa qörüm y0ktu r !

Bögte oldudu uarsagtmryla hareket ederseh, Kürt

sorununu 7özemem$, t'vga sadece yumu;atmr$ ama

Kürtlein istedidi statügü mllagamamq bir anagasa,

ga da anagasarun segimler sonraxna btralslmas ihti'
mali, Erdoianln iSini daha da güqleStirmegecek mi?

Cevdet Aqkrn: $imdi o kadar uzun vadeli bakmt-

yor ki. Bence ilk etapta PKK'ntn silahlannt sustur-

maya qahgayrm, ne kadar susturursam ben o kadar

rahat olaca[rm diye bakryor. O arada da yedirebilirse

eAer, BtiPye BaqkanlLk sistemini yedirmeye galtqt-

uä, ama bana olacak gibi zaten hiq gelmiyor' qünkü

Lnun kargrhlrnda BDP'nin isteyeceÄi leyleri hükü-

metin verebilmesi iqin Kürt sorununa iliqkin Türki-

ye Cumhuriyetinin bir stratejik karar vermiq olma-

ir gerekirdi. Keqke olsa, ben onu görmedi$im iEin

olÄsuz yaklaqryorum. Zaten qözülecekse anayasal

r;erqevede qözülecek olan bir sorun. bunun lamr cimi

unk. Onun drsrnda biz asla hir qey beklemeyelim ve
-PKK 

da bunci y'll'k deneyimden sonra anayasal qer-

ceveve kavusmayan bir qözüm olmadan da silahlartnt

ü,ruk*ur. Bunu hig ummamak gerekir, siyaseti ge-

re$i bunu btrakmaz, gok net. Dolayrsryla ben henüz

öyle bir karar altndt$tnr dülünmüyorum, bunun bir

iqaretinin oldu[unu görmüyorum' dolaytstyla muh-

temelen sarkacak bu anayasa. 2015'ten sonra artlk '

Zaten'yeni' olmast igin. Kürt sorununun qözümü-

nün önünü acan unsurlart taqtmast gerek yoksa yeni

anayasa olmayacak ki, MP'nin anayasast olacak o'

Türkiye'nin temel paradigmastnt, 90 yrlln paradigma-

srnr, bana göre son kullanma tarihi dolmul olan pa-

radigmayr defiqtiren bir anayasa yeni olabilir ancak'

Ama bu qartlarda gok iyimser deäilim' Baktn' ben

hep söyledim, Öcalan hükümetin istedi[i yönde bir

py söylemiS olsaydr, ne bu isim krizi glkardr ne bagka

üir gey. Kogtura koltura oraya gönderirlerdi, blraktn

gonJermeyi televizyon yaylnr yaptrrrrlardt

ihsan Eliaqrk: Öcalan'rn ne söyledi[ine dair bir

bil€i var mr?

C.A: Yok. Ö$reneceäiz, cumartesi heyet giderse'

aqrklama yaparlarsa öäreneceäiz. Ama ben olandan

hir sonug gtkartryorum, yani bir proje verdiyse bu

proje belii Li iki taraflrhk igerivor, kargr[kh adrmla-

n iqerdi[i iqin bir proje sundu. Trpkr 2011 gibi' Yani

gen. gOttiltU ltit ite. Oslo vs. bir vere geldiler, ya be-

nim pozisyonum bu dedi, al ne diyorsun sen buna'

Hükümet yok dedi. Seqimi de kazandt zaten, yüzde

50'yi yakaladr, iran da o strada daha Türkiye'yle aynl

paraleldeydi, Kantlil'e bir ezme harekäb yaparrm diye

iresap etti. O srrada PKK'nrn en büyük taktik ham-

lesidir, iran'dan PJAK'1a ateqkes sa$ladt ve lran dev-

reden grktt. O sayede, 20 t1'de, gok önemli bir baqart

saglamtltr...-Nasri 
ki 20ll'de Silvanl bahane gösterdiler, ama

tarihi iyi takip edenler biliyor ashnda, o delil Daha

sonra Erdo$an da söyledi zafen, biz, dedi samimiyet

görmedik karqr taraftan, görüfmeleri kestik dedi'

i012 t'Kx'n'n kolair lokma olmadr{tnt gösterdi ve

bence hükümet bir qekilde PKK'yr devreden qtkart-

ma takti$ine yöneldi. ilte Imrah görüimesi vs" Ama

hiqbir derinli$i olmayan görüimelerdir bunlar' Ta-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



mamen tek tarafll bir avantaj sa$lama, bir süre hare_
ketsiz krlma, kafa karr;ttrma vs.

Ben bir gazeteci olarak söylüyorum, inanrlmaz
derecede dezenformasyon var... Bir yerde bu kadar
qok dezenformasyon varsa, oradan bir gey qrkma_
yacalr bellidir. Bagladllar pKK'hlarrn hastahklannr
yazmaya, Alzheimeri varmrq da, kansermi5 de,... Bu
süregte PKK nrn mümkün olduEunca hare-ketsiz hale
getirilmesi, katrhmlann azal!lmasr... Qünkü herkes
diyor ki gözüm olacak. falan filan... Geliqmeleri gok
yakrndan takip etmeyen insanlann kafalarrnda baika
bir imaj uyanlr, uyanryor da. Türkiye'nin qok aydrn
kafalan dahi buna ikna oiuyor. yani bu kampanvasr
iqerisinde hükümet gok baqarrh, hedeflerine uiaqiyor
bana göre. Hükümetin bu süregten kaybedeceli hiq_
bir gey yok. Ha bu arada ne kopartrrsam, ne kadir
etkisiz brrakrrsam kärdrr diye bakryor

Aydrn hocanrn ,geriye 
dönüS kaptn kapah, arhk

kolay geri dönülmee, dedigine gelirsek; o katlar ko-
Iay döner kil BDP'nin ve pKK'nrn üzerine bu süreci
yrkacak. SeEimlerde de Kürt kamuoyunu mümkün
oldu[unca BDP'den uzaklaStrracak bir politika izle_
yecek. Bakm ben gittim görüStüm, iSte Sunu gap-
ttk, hunu gapt*, bunlar gelmigorlar, dtyecek. Na_
srl gelecek? Celmeyecegi belli zaten. Nisan'a oroie
sunuyor. Nisan a kadar tabii ceuap r'la vermeyece-k,
PKK da mecbur planlamasrnr hayata geqirmeye bag_
Iadr[r andan ittbaren, ipte bak bunlar bütün Segi d'i_
namitlediler, mahuettiler vs. deyip sürecin iginden
grkacak. Ben böyle görüyorum. Onlar iEin sorun
de$il, geqen sefer de böyle qrktrlar. Silvan'r bahane
ettiler. Ama sonra kendisi, biz samimiyet görmedik,
bu görülmeyi kestik dedi. Ama Silvan bahanesiyle
her anlamda büyük bir taarruza ba5ladrlar. Bir de
insanrmrzrn gegmiq hafrzasrnrn öyle gok oldu$unu
zannetmiyorum. Qok gabuk unutuluyor, yani qimdi
soka{a grksak 201f i Z\I2,yi, bu Eeyleri kaE kigi söy_
leyebilir ki... Srradan harcralem insan, yani evine
ekmek götürmek iqin akqama kadar gahErp yorgun
argrn evine giden insanrn bu iElerden haberi yok za_
ten. Dolayrsryla kamuoyunu manipüle edebilmek.
döndürebilmek o kadar zor iq depil.

Kamuoyu baskrs r iktidan etkilemiy0r
30 ytlfu dillmdirilm kamuoyunun hassasigetleri,

kamuogu algtst gibi kauramlar, geni süregte di kargl_
maa g*ryor, ancak Su stralar ajrhk kazanan geÄel
tespit, halkn gözüme hanr olduju gönünde. Eaine
ekmek götüren uatandag' sorunun gözülmesini isti_
yor, etset, peki aatandasm bu talebinin hükümet üze_
rinde baskrya dönüptüjünden bahsedilebilir mi?

Faik Bulut: Cevdet beye o konuda katrhvorum.
Kamuoyunu bir gccede imal edersiniz ve geneiolum_
lu havayr, savaq lehine de Eevirebilirsiniz. Cünkü heo
öyle oldu. Türkiye kamuoyunun milli mücadeleden
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bu tarafa savaE, barrE, gatr5ma, uzlaqma diye yakrn_
dan takip ettigi pek bir tarihi tecrübesi vok. Dolavr-
sryla durumu savaq lehine qevirirken, sorumluluiu
da büyük ihtimalle karEr tarafa yrkar. Ama öcalan a
yrkar, ama PKK'ye yrkar. Bunu qok popülist bir dille,
avantaj saglayacak Eekilde de anlattr. .Muhatap 

de-
diniz muhatapla da görü;tüm artft ne istiuorsunuz
kanlesim, muhutabntz da goldnk.,'Bir bu. ikincisi.
özelde BDP gevresinin - genelde Kürt cevresjnin_
diplomatik konularda yeterince birikimli, iatmin edi_
ci olmadrgrnr da not etmeliyim. Cenelleme yapayrm,
AKP bu konuda Eok daha deneyimli.

Cevdet A6lcn: Yani popülist siyaset yapamryor
BDP.

Faik Bulut: Popülizmin ötesinde, ince diolomasi
yapabildigini de zannetmiyorum. Tamam, hevecanll.
dirayetli. ana gergevcyi yakalryor falan ama yeterince
diplomasiyi kotarabildigini zannetmiyorum_ Biriki_
mi de yok zaten. Bu bakrmdan AKp,nin bu aelklan
aleyhte iyi kullanacagr söylenebilir

Diger konu itibanyla, tam da ,evine ekmek Aötü_
ren insan öyle apoli(ikleqtirildi ki. siyasetgiler önce
bir qeyler söylüyor, televizyonlar onu aktanyor, sonra
bunlar halkrn görüqüymü$ gibi algrlatrhyor. Türki_
ye'de zaten görüyorsunuz, savi4-barr; konularrnda,
politikada, bilinEli emekEi kesime gitti$inizde bile
'Kürt' deyince bir duruyorl

. Bu tutum eskige göre zagflamaga basladt mt aca_
ba, ne dersiniz?

. EB: Tamam kan akmasrn, analann gözyaqlarr
akmasrn deniyor ama biri manipüle etmek isterse,
birisinin strtrna yrkmak isterse, -hükümet ya da baq_
bakan diyelim- birkaE saatlik bir olaydrr. ya da üE
tur atar Türkiye'nin dolusundan battsrna, kuzevin_
den güneyine ya da üq polisin, askerin ölmesivle her
qey deliqebilir Silvan olayr nitekim öyle oldu. Genel
karakter olarak Türkiye gibi ülkelerde kamuovu bas_
krsrnrn iktidarlarr caydlrrct etkisinin oldu$unu pek
görmedik.

_ 
-lürkiye'de Suriye'ye müdahaleyi destekleyen yüz_

de 5'ti. Suriye Kürtleri
meselesi grkrnca AKP Kürt dü$manhär üzerine bir

propaganda yaptr ve yüzde 30,a
yükseldi. Yüzde Z0'i müdahaleye karqr, ki buna

AKP'nin tabanr da dahildir Ama AKp iktidarr hic de
aldrrmt$ görünmüyor.

Tamam bir süreE var, bu süreci desteklemek la_
zrm, el uzatrhnca o ele el uzatmak lazrm. Esasrnda iki
taraf da birbirinin eiinin kirli olclugunu zaten söyle_
yrp duruyor. Bang denen qey ise ,kirli eli,tutmaktrr.
Kabul, fakat burada gok Eey ummadr$rmr söylemiq
olayrm.

ikincisi, sol cenahta bazr itirazlar oluyor. Bu tip
görü$meler sanki emperyalist sistemin, kaoitalist
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sistemin bir parEzsl olmul, artlk Kürtler teslimiyete

götürülmü$, emperyalistlerin bir korucusu, tetikgi-

si falan olacakmr; Sibi... Ya da Suriye Kürtleri adr-

na "nigin sosgalizmi kurmugorlar" gibi Eok Eocukga

5eyler. Hem uzak duran, hem eleqtiren, hem bir kat-

hda bulunmayan, hiEbir Seyi beSenmeyen bir tavrtn

da yanh! olduäunu ve fürkiye'deki bu dengeler me-

selesinde gerEeIe uymadr$lnr söylemeliyim.

I urluvazi de 'hu i9 bitsin'diYol
Aynt soruga CHP faktörünü eklegerek devam

edersek... CHPhin sürece kazantlmasmtn banStn

kuruImasmt hulandracafi ue saflamlashracafi her-

kesge uurgulanryor. Ancak parti igindeki milligetgilik
tarhtmalan-tutumlan malüm. CHPhin etkisi ue rolü

igin ne söglersiniz?

Aydrn Qubukgu: Yalnrzca CHP'yi delil, bu iqe ya-

prlabiliyorsa MHP'yi de kazanmak laztm, o da sesini

grkarmasrn en aztndan! Yani sürecin iElemesine en-

gel olmasrn. Qünkü o milliyetqi taraftan bir krSkrrt-

ma geldi$i zaman AKP geri adrm atmak, yapttgr ili
baqka türlü göstermeye Eahfrnak gibi yollara saptyor

Fakat CHR MP'ye kar;r bir politika geli;tiremediäi

igin kendince aglk gördüäü yerlere vuran bir yol iz-

liyor. "Tayyip Erdoian bir Seg söylesin ben de ona

ceuap uercgim" Seklinde bir politika. Son Karadeniz

olaylannda da tereddütlü davrandr. Orda mesela Er-

dofan milliyetqilik üzerinden bir gevler söylerken,

KrhEdaroplu milliyetgili$e sahip grkarak onu "ezm€-

ye" galqtt!
CHP'nin tabanr baktmtndan ele ahrsak, ben ora-

da Kürt halkrnrn eqitlifi, kardeqliSi yaEama hakkt vs.

konusunda bir tepki olduäunu dülünmüyorum. Yani

buna karqr de$ildir. Äma milliyetEilik vurgusu, genel

bagkamn ne dedi[ine bakarak, a$rr bir propagandada

yalpahyor. Daha dofrusu Tayyip Erdolan'a muhalefet

etmek iEin, srrf bu yüzden bile bu konuda tereddütlü

davranabilir. Banq konusuna kar$l durabilir.
Öte yandan kamuoyunun pbuk deäiltiäine-deäiE-

tirilebileceäine katlllyorum ama lurasr a[rr bir baskt-

drr; bütün bu onlarca qehit cenazesinin gelmesi 30 yrl

daha mr devam etsin? Yani bunu mu istiyorsun? Qün-

kü bu süreci kesti{i an PKK hazlrhkh zaten, deneyimli

ve silahl gücü de öyle yabana atrlacak gibi deüil.

Karag an da son röportajmda bu gücü hahrla-

hyor...

AQ: Evet. daha a[rr saldrrrlarla bir anda bu süreci

kesti$ine pigman eder hükümeti. Ve kag sene sonra

dönüp yeniden "hadi bir daha oturw dütünelim"
deme pnst yok. Bu sürer gider. Bu süreci bir biEimde

sona erdirmek hükümetin de, devletin de burjuvazi-

nin de tercihidir. Genel olarak burjuvazinin e$ilimle-

rine bakarsak zaten Koq'u da, Sabancr'st da'bu sorun

eözülürse Türkige uEar" diyor. Bu uqma hayali bence

sürecin artrk burjuvazi agtstndan noktalanmast ge-

rektifini ifade eden bir söylemdir. Dolayrsryla hükü-

met, bu ftrsatt da de$erlendirerek, bu igi bir bigimde

bitirmek, Kürtleri en dü$ük talepler düzeyinde ikna

ederek ve PKK'yi her bakrmdan -silahh ve siyasi ba-

krmdan- etkisizleqtirerek bitirme plamnr gerqekleq-

tirmeye Eahlacaktlr.
Difer yandan Kürt siyasi hareketi de, bir bütün

olarak Kürt toplumu da bu süregte mümkün olan en

yükseäi elde ederek bu iqi bitirmeye Eahqacaktrr. Bu-

nun optimum noktasr nedir, bilmiyorum ama Kürtler
agrsrndan kabul edilebilir olan ;ey, benim aErmdan da

kabul edilebilir olandtr.

0indir kesimde IKP'ye muhalelet yok

Kamuogunun desteÜi uega basknrna dair dindor

kesim cephesindm ne söglenebilir?

ihsan EliaErk: Hükümete karqr dindar kesimden

kaynaklanan muhalefet kalmadr. Yani muhalefet eden

yok. igte benim gibi bazen birkaq kiqi konuEuyor, o da

sesi gidiyor mu gitmiyor mu belli deäil. Qünkü tam

örgütlü deäil, daha yeni. Dolayrsryla hükümet dini
gevreleri arka bahgesi olarak görüyor.

Qnnki "buras (AKP) sallam ger, u!rcSmaga bile

gerek yok" diyor. Her biri inEaat, hafriyat, ihale iqle-

rine dalmtq gitmig vaziyette' Bu i{in iginde olmayan

cemaat neredeyse yok. Bu bir geyler yapmak isteyen,

bir ideal ta$ryan insanlann sinirlerini tamamen ahp

sisteme entegre edici bir süreE. Aynr geyi Kürt Eevre-

leri iEinde de görüyorum. Kürt öfkesi sa$altrftvor. Bu

süreE de buna hizmet ediYor.

Dolayrsryla, dindar Eevrelerden bir muhalefet bek-

lemek dofru deäil, ama bazr SenEIik gruplarr, yeni

yeni ortaya grkan bazr muhalefet söylemleri gerqekle-

Siyor. Kitle gücü yok ama söylemsel gücü var. Dindar

kitlelerin kafasrnr kanEttrtyor. Onlara bakarak ken-

disini kryaslayrp qok ba4ka yerlere demir attlklarlnl
görmelerine sebebiyet veriyor' Islam'da rrkgrhk ya-

saktn. "Hepimiz Müslüman kardeSigiz. Ne gerek uat

Kürt-Türk agrtmtna" deniyor mesela. Yahu sen bunu

hakkrnt arayan Kürde kargr niye söylüyorsun! Bunu

egemen olana kar$l söylemen lazrm Hak iddiasr bana

göre milliyetqilik deSil. 'lhm tersi, hak iddiastntn

kendisi dini bir taleptir. \ani "ben dilimi konuSmak

istigorum" demenin kendisi dini bir taleptir. Dini ta-

lep demek, illaki "namaz ktlmak, hacca gitmek isti'
gorum" deäildir. Hatta birisi bunu yasaklamrqsa, ona

kary "bunlan gapabilmeluiz" demenin kendisi bir
dini taleptir. Dolayrstyla, do[al olanr biz yasaklarsak

ona kargt tepki dofarsa, o tepki melrudur. Yöntemini

be$enirsiniz, be$enmezsiniz. Birisi grkar da su igmek

yasak derse, zeytin yemek yasak derse, su sevenler ve

zeytin sevenler daSa grkarsa yanhE yapan, bu yasapl

koyandu. Qünkü dopal olan yasaklanamaz. Burada bu

YaPtlmtqttr' 
rrRo, 4l
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CflP Kürl sorünuna gok uzak

Agdmlann, demokrasi güglerinin ihtidar üzerinde
bash hurabilmesi konusunda ne söglersiniz? Bu yeni
süregte böglesi bir gdnelimi gok göremiyoruz. Neden?

Cevdet A'lktn: Kürt meselesi oldu[u zaman aytfin-
lar o kadar gok gey yapmryor bence. Belli bir Eevrey-
le srnrrh. Son aqhk grevlerinde de büyük bir basrng
oluqmamrqtr zaten. PKK o aghk grevleri il€ kitlesel
siyasi boyutu yükseltmeye gahqtr. Qünkü yaz boyu
kitlesel boyut düqük kaldr, askeri boyut Eok ileri qrktr.
PKK gibi örgütler biliyor ki siyasal hareketlenmeye
dönüqtüremezsen, bu boyutu dügük kallrsa, yüz sene
de aynr savaqr versen sonuE alamazsrn. AEhk grevleri,
yükselen askeri boyuta paralel toplumsal siyasi boyu-
tu yükseltmek qabasrydr, ba;arrh da oldu.

Ciddi bir kamuoyu olsa savas bu kadar zaman sür-

mezdi. Türkiye toplumunda böyle bir Eey yok. Mesela
ben CHP konusunda Aydrn Bey kadar iyimser degi-
lim. Bence CHP Kürt sorununa en uzak parti gibi.
Qok arkaik. Ben, CHP igerisinde sosyal demokrat
olan kesimlerde dahi Kürt lafr geqtifi zaman bir tu-
hafla5ma görünim. Qok kolay bir parti degildir yani.
ErdoSan, Krhgdaro$lu'nun zaten yapmayacagrnr bili-
yor, önünde engel gibi de durmuyor

Faik Bulut: Aqhk grevleri meselesinde Cevdet
beyin söylediklerine ek olarak qunu söylemek istiyo-
rum. Aghk grevleri, sorunu görünür klldt ama anlasr-
lrr krlmadr. Bunun özünün Kürt meselesi olduÄunu
kimse gok fazla anlayamadr. AKP agrsrndan basrngtan
ziyade, eger aqhk grevleri felaketle sonuqlanmrq ol-
saydr, arkasrndan binlerce ölü gelecekti. Dolaytsryla
bence AKP bu felaket senaryosundan ürkerek Aeri
adrm attl.
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K0RDüGütvtü g0zMEK!

PAKRAT ESTUKYAIJ

Takvim yapraklarr, hatta yrhn belli aylan Türki-
ye'nin sosyal ve politik gündeminde özel anlamlar-

la t'üklüdür. Bu cümleden Nisan ayr da pek goklarl

igin her yrl biraz daha artan bir ilgi ile 1915 Ermeni

soykrnmtntn yrl dönümü ile baprntrlr Saärltlmlar
yapmakta. Özellikle yaklaqmakta olan 100. ytl an-

malarr beklentisine baäh olarak bu konu daha da

sLcak bir hal ahyor. Memleketqe,24 Nisan günü

ABD baqkanrnrn konuqmastnr büyük bir kaygr il€

bekliyor, hoqumuza gitmeyecek bir yrIrn söz söyle

se, resmi inkär söylemimizi paqavtaya Eevirse bile

salt o lanet sözcüäü telaffuz etmediäi igin derin

bir nefes altyoruz. Son derece dolal bir durum bu,

zira T.c. devlet stratejisinin en bül'ük kaygtsl "ec-

dat" diye sahiplenilen savaq suqlusu bir Qete efradl-

nrn nasrl antlaca{tndan ziyade, bu sözcü!ün kabul

görmesi halinde karSt karqtya kaltnacak sonuqlarla

ilgili. Bu sonuglar salt ahlaki anlamda deAil, maddi

anlamda da Türkiye iqin oldukga pahah olahilir'

Sevr Antlaqmasiyla kargrlaqtrprndan bu yana

Türk siyasi akltntn en büyük käbusu bölünme dü-

qüncesi oldu. Gururla "ü9 krtaya ya1'tlan imparator-

luk'' olarak antlan Osmanh devleti, fethettiÄi, istila

ettiäi ülkeler tek€r teker baprmsrzhklartnr ilan edip

i$galci Türk emperyalistlerini yurtlartndan kov-

dukga, bu bölünmeyi fiilen yaqayanlar en son l!-
oalleri altrnda tuttuklarr Ermenistani, Kürdistan'1,

lazistani yitirmemek igin bu ülkelerin adrnrn bile

anrlmasrnt sug sayan yasalarla birlipi korumaya qä-

hqtrlar. Salt ülke adlarrnr yasaklamakla kalmaytp

TürkEe ch;rndaki bütLin dilleri yasaklayarak vapay

bir birlik olu5turmaya gahgtrlar. Bäylece aslt olma-

yan, yapay bir "Türk milletini " inqa etmeye kalktrlar'

Projenin hangi oranda baEartL ve baqartstz olduluna

dair bugün sa1'tstz veri mevcut. Salt Eolunlu$un iqin-

cle kalmak iqin bu sürece $önüllü katrlan etnik gruplar

olduäu gibi, buna direng gösterer€k silahll mücadelef i

benimsel,enler oldu$unu da görmekteyiz.

Günü kurtararak ayak baql ötmekl

Tüm bunlarrn siyasi ve tarihi 9özümlemesi ise biz-

leri kaEtnrlmaz olarak Osmanlt'ntn gözülü5 ve Türkiye

Cumhuriyetinin kurulug yrllartna göiürmekte' O nok-

taya vardr$tmtzda ise, 24 Nisan 1915 tarihinin günü-

müze uzanan kördügümünü aqmadan higbir sonuca

ulaqamayacaf tmtz Eok aElk. Bugün o kördü[ümü 9öz-

meye daha önce hig olmadrfr kadar yak]n görünsek

bile, bu yönde bir iradeyi hayata gegirme ihtimalinden

de bir o kadar uzaPtz.

Sivil toplumun bu konuda katettigi mesafe ne kä-

dar büyük olursa olsun, gegerli ve kahct hamleler dev-

let adlna, onu temsil eden mercilerin ataca!r adrmlarla

saflanacaktrr.
Mevcut hükümetin önündeki seqenekler do$al ola-

rak a$rr riskler igeriyor' Qok uzun bir zamandan beri

sistematik olarak sürdürülen inkära dayah resmi de-

zenformasyon toplumda belli bir algrnrn oluqmastna

yol aqtr, Bugün antd,en'kusura bakmagm biz bunca

zaman doiruyu gizledik' bu konuda gophitmz tüm

okatlemik gagmlar galandan ibarelll' demek o kadar

da kolay olmasa gerek. Ayrtca petrol ve doäalgaz nakil

hatlanyla ba$landrfrmrz Azerbaycan'rn oläsl ölEüsüz

ve densiz tehditleri de muhtemel hareket alanlartnt kt-

srtlayan bir özellipe sahip Yani kolay ve günü kurtara-
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cak politikalär, sorumsuz ve sadece iE siyasete prim
vermek igin abartrlan hamaset, bugün ülkenin daha
akiläne, uygar dünyaya entegre bir eksene taqrnma-
sr konusunda ayak bagt oluyor. Ve bu ba[r biz ba$-
ladrk ayalrmrza. üstelik salt gegmigin gerqeklerini
garprtmamrz yetmezmig gibi, günümüzün catrsma
alanlarrnr da aynr zihniyetle manipüle etme qabilarr
tam da bugünden yannr bloke edecek ayak ballarr
üretmek anlamrna geliyor. örnegin Ba5bakan Erdo-
San krsa bir süre önce Krbrrs Cumhuiiyetine atlfla
"günegdeki gönetim deulet bile dejil" diyebildi. Oysa
söz konusu ülke Avrupa Birligi üyesi ve BM'ye üye
tüm ülkeler tarafindan Krbrrs adasrntn tek megru
yönetimi olarak tanrnryor. Bagbakanrn qok iyi bildi[i
bu gerEegi böylesine kayrtsrzca inkär edebilmesinin
arka planlnda Türk siyasetinin iliklerine iqlemig olan
inkärcrhk yatmakta.

l(araba0't nesrt bili.$iniz?!
Benzer bir bilgi earprtmast ise Dalhk Karaba!

sorunu nedeniyle yaganmakta. Türkiye toplumu
Ermenistan devletinin askeri bir operasyonla Azer-
baycanln bir krsmrnr ilhak ettigi algrsrnr taqryor.

Türkiye kamuoyu Dag-
hk Karaba$'rn Azerbay-
canh bagh özerk bir
cumhuriyet oldugunu,
nüfusunun yüzde dok-
san oranrnda Ermeni
oldufunu bilmiyor. Keza

eatt$manln da Azerbay-
can ba[rmsrzh!rnr ilan
ed.er etmez, ilk ig olarak
Karabag'rn statüsünü
tanrmamasrndan kay-
naklandr{rnr, bölgeyi
i$gal etmek igin askeri
operasyonlara baEvurdu-
gunu, Karaba! halkrnrn
direniEi ile kargrla5rnca

yenilip mevcut statü iqin ateqkes istemek iorunda
kaldrgrnr da bilmiyor- Qatrqmalarrn en srcak dönem-
lerinde Ermenistan'da düzenli bir ordu olmadrÄrnr.
Karabagh Ermenilere yardrma kogan Ermenistanli
gönüllülerden batka ortada silahh bir güq bulunma-
drgrnr da bilmiyor. O dönemin tüm silah ve mühim_
rnatr da$rlan Sovyet ordusundan arta kalanlardan
ibaretti. Hatta kimi Sovyet askerleri, birliklerindeki
arag ve mühimmatla her iki taraf iEin de parah as-
ker olarak savaftllar. Düzenli Ermenistan ordusu
ise, Karabap'da ateqkes sallandrktan sonra orada
Qatl$an gruplann daIrtrlmasr, silahsrzlandrrrlmasr
ile kurulabildi. Türkiye kamuoyu Karaba!'da ya5a_
nanlarrn hemen hemen aynr sebeplerle Abhazya,
Cüney Osetya, Acaristan, gegenistan gibi ülkelerde
yaSananlarla aynt yaprda oldugunu da fark edemiyor.
Fark edemiyor zira Hrristiyan bir devlete baqkaltlrran
Müslüman halklan (Cürcistan'a kargr Abhazya ve
Acaristan, Rusya federasyonuna kargr Qeqenistan) ile
Müslüman -hatta kardeg- bir ülkeye, Azerbaycan'a
baqkaldrran Hrristiyan -ve ezeli dügman- Karabag
Ermenilerine aynr deIer yargrlarryla bakamryor.
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Zulüm ide o loiisi yenilmedikge..,

2.1 Njsan l915 tarihi, yani Ermeni soyklrtmt biz
'fürkiyeliler igin dedelerimizden miras aldl$tmtz bir
sorun. Bizden önceki nesiller änce unutturmaya
galrqarak, görünür oLdugunda da inkär edtrek. ger-

qekleri qarprtarak bu soruttu qözebilme-vi umdular.
Stratrjileri haqart.stz oldtt, lvi ki de öyle oldu, zira
o straleji insäni de$iltli, adil de$ildi. yaralarL sar
ma)-a imkän vermi.vordu. Bu dene-vimlt lunu söy

Lemek nrtimkiin, eler denenmiE oLan sLratejide Lsrar

edersek. biz de kendi adttnrza torunlartmtza aftr ve

utan$ verici hir miras brrakacaIrz. I Iepimizin onur-
l:rrr incinmemig, gururlu TiirkiyeliJer olarak,vaqa
yaca$rmrz Türkiye ancak zulüm ideolojisinin alt
ediLrnesi iLt mrirnkün olacaktlr. Ancak,valadrErnlrz
gün itibarr ile hu ülkünün önüncleki en büyük en-
gel 'l'ürk egenlen zihin yaprsrdrr. Bu zihin bir arada

sevinmemize henüz laharrmül edememekte, ancak

muhataplanna boyun epdirmekle tatmin olntakta-
drr. Üstelik bu hastalkL atgr beLki de Türklerle de-

!il. daha gok yagadtlrmtz cofraf1'a ile ilgilidir. Ne dt
olsa y,'aqadr$rmLz ü)kede Roma Imparatorlu[u, onun
ardrlr olan tsizans Imparatorlu[u, onun da varisi

Osmanh hep hu diz Eöktürme, biat ettirme kültü-
ri:nü devrettiler. T.C. iqte bu gelerlegi sürdürerek
Istanhul Rumlarrnln en travntatik anlslnl, döntmin
Datridi Gr€glrrius'un Patrikhane önünde astlmastnt

emruden Sadrazam BenderliALi Päia nrn adrnr, yine

o patrikhanenin bulundu$u sokakta ölürnsüzJe5ti-
riyor. Dersim adtntn, bu qehri katliamlarla yok eden

operasyonun adryla 'Tunceli' diye antlmasr, insanlrk
sugu iglemi5 ve hu 1,üzden yarfrlanrp mahküm edil-
mi! Orgeneräl llustafa I{u$lalthrn adlnln, o suQu

isledigi Van'rn Ozalp ilgesindeki kLqlaya vr:rilmesi
aynr zihni,vetin farklr iezahürleridir. Kartal ilgesi

r.rin ClHP li ulusalcr belediye baqkanrntn bunca yrl

sonra bir baqka insanlrk suqu mahküntuntt. Bofaz-
lryan kaymakamt Kemali rahnetie ve lrkgl $ovlarla
anmasr, ülkenin dört hir yanrnda Talat Paqa br.rlvar

lar. Talat Paqa ilkokullarr aErlmasr, Topal Osman

adlr insanlrk suqlusunun Ciresun a kahraman ola-

rak sunulmast hep bu üzgür,en mahrumtL hastalrkh
zihniyetit.t dt5avurunrlartdtr.

Birkag yrl önce, da[daki lerillalarrn silahlarrnt
brrakrp IIabur srntr kapLstndan girmeleri ile sa[la
nacak olan barrq, salt karlrt taraf olarak görülen

Kürt halkr gok sevindili igin sistematik bir qekilde

baLtalandr. Zira hentlz a,vnt olaya gok taraflt sevin-

meSri igsel)eqtiremtmiS bir devLei. toplum, meLl,va,

siyaset algrsLnr.Jan sriz ediyoruz, Si,vaseti dainta bir
tahtercvalli nrantr$r iqinde {ören bu kadirn akrl,

dengeyle. uzlaqrlal,la barrqma\rr öAreninceye kadar

biz daha epeyce act vaSayaca$tz. An.ra qunu da bili-
1,oruz ki brL elitinrin kursLartna ilgi günden güne

arttyor. *t
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00cuKLAR, QATI$MA ANITIARI ve BARtg
SERDAR M. D l' öiRMENc ioöLU

\
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Yrllar önce, Arahk 2000 de gocuklar iqin, Benim de Se-
sim Var - Sesimi Dugun (Basbakanh gaagorum)baSIt{tnt
taqryan bir kampanya baglatmrgtrm. Bu kampanya gocukla-
nn duyulmayan seslerini duyurmak iqin bir arag olacaktr.
Qocuklara düqüncelerini, önemsediklerini yazmalannr du-
yurmug ve onlarrn seslerini, yalnrz büyükleri deÄil cocukla_
rr da dinlemekle yükümlü olan bagbakana iletecegime söz
vermiqtim.

Qocuklardan gelen mesajlar igten ve gok güzeldi. Qo_
cuklarrn barrqa, do[aya, dünyaya ve kendilerine sahip Erk-
tlklannl görmü!, qok arna Eok eikilenmi5tim. Bu mesai_
larda umut vardr. Dahasr savaq galnsr yapan tek bir qocuk
yoktu. OIdürmek veya ölmek isleyen yoktu.

Kampanyaya gönderilen mesajlar 23 Nisan 2001'de Bü_
lent Ecevit'e teslim edildi. BaEbakan Ecevit'in iqi gücü gok-
tu; qocuklarla ufratracak deSildi. O günden bugüne Eok ley
degi;ti. Artrk Eocuklardan gelen mesajlan kürsüden oku-
yan bir baqbakan var.

90 me ktu p

Recep Tayyip Erdo{an 15 $ubat'ta AKp Cenel Merke-
zi'nde yaprlan GeniEletilmig il Baqkanlarr istigare Toplantr-
sfnda gocuklann kendisine gönderdiAi mektuplarr okudu.
BaEbakan, bir gocugun "sehitlile gittik, kendimizi tarudft,
dedi[ini memnuniyetle aktardr. Bir baqka qocugun,,'0a aa-
tan igin biz de Sehit oluruz, amin" dedi[ini söyledi. ölüm_
den ve ölmekten bahseden qocuklann sözleri üzüntü, ses-
sizlik ve hayret ile degil, alkrqlarla karqrlandr.

Benim de Sesim Var Sesimi Duyun Kampanyasr'ncla
hig duyulmayan ölmek ve öldürmek acaba bu mektuplara
nasrl girdi? Bu sorunun yanltt ortada. Bir öbek eocuk AKp
Kadrn Kollarr tarafrndan seqilmiqler. uEaga bindirilmisler,
Qanakkaledeki qehilliklere götürülmü$ler. yeti5kinlerden
qehit olmanrn ne kadar yüce bir eylem äldugunu defalarca
dinlemigler. Evlerine döndüklerinde bu iEIeri düzenleyenle-
rin isteäi üzerine mektuplar yazmrqlar. Masraflar da kamu
bütqesinden karqrlanmrg.

Bu iEi AKP Kadrn Kollarr üstlenmiq, qünkü gocuk ka-
drn igidir. Kadrn "frtrat" gere$i annedir; qocuk da annenin
iqidir Qocuklar da Diyarbakrr'dan segilmig. Baqbakan qrkrp
Krrgehirli gocuklarrn mektuplarrnr okuyacak degil yal On-
lar da gocuk, ama Kürt qocuklar kadar iyi malzeme rlegiller.

Neden Qanakkale? Baqbakan göyle aqrkhyor:
Basbakan Erdojan mektuplan okuduktan mnta "Har

zaman ifade ediyorum, Sehitliklerimiz bizim kardeSlilimizin
anh&r" dedi. "Her gocuia ifte bu Sekilde ulasmak zorunda-
gtz" digen Erdolan, "lnantgorum ki bu g0 Digarbaktrh go-
cujun hoyah dejisecek. ülkeue bakrylan deliSecek, en biSta
da millet tasauuurlart do!ru olarak tekillsnecektit Terör
örgütünün, sorumsuz sigasetEilerin,,biz' ue,onlar, diuerek
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ortaga kogduklan agnm Sehitlikletin de o Sahidelein
de Diyarbaktl Hokkarigi, Van1, Yozgatl, Qankttgt'
istanbulu görünce mutloka de!$ecek, bizim birlikte

Türkige otduiumuz daha da somutlaöacakhr" Seklinde

konuStu.l
Belli ki, go$u yoksul Diyarbakrrh qocuklar siyasi

malzeme yaptlmtglar. iE ciddi, "Digarbaktr'dan Qa-

nakkale'ge Mektuplar" baqhkh, 132 savfahk bir kitap

bile bastlmtE."
Bu mektuplar ve oynanan utang verici oyun Tür-

kiye'de siyasetin ne kadar algaldtftnl gösteriyor. Ama

bu mektuplar drqrnda. qocuklara atrlan nice kanca var.

Örne$in, son on yrl iqinde binlerce qocuk Qanakkale'ye
götürüldü. Kimi MHP, kimi CHR pek go$u da AKP'li

belediyeler taraftndan. Daha dört yallndaki qocuklara

Qanakkale Sava5r ve qehit olma mizansenleri yaptrnldt'

Dahast da var. Kentlerin sokaklarr, caddeleri ve

kavqaklanna "qehit" adlan veriliyor. Türkiye'nin
kamusal mekänlart birer gattqma anrtr yaprlmak is-

teniyor. Qocuklartn okullarrna "5ehit" adr verilmesi

yetmezmiq gibi, artrk qocuk parklanna da "5ehit" adt

veriliyor. Parka giden gocuklartn karyslna oyundan

önce, savag-düqman-ölüm EagYlEtlran adlar grktyor.

Haydi "$eh it" parklna

$ehit Jandarma Er R.$. Qocuk Parkr Adana'da;

gehit S.S, Qocuk Parkr Bursa'da; $ehit O[rglTen
M.S.K. Qocuk Parkr Antalya'da: $ehit Polis M.T.A.

Qocuk Parkr MalatYa'da. .

Bu adlar rastlantt sonucu ortaya gtkmryor. Qattq-
ma, saval, düqmanhk ve ölmek-öldürmek ile eEleg-

miq adlar büyük bir Eaba ve tsrarla gocuklann dün-
yasrna sokuluyor. Sanki bir yanq var. Hemen 2013'ün

bagrnda, 2 Ocak günü, Sakarya'da bir parktn adr de-

ligtirildi ve "$ehit T.D. Qocuk Parkr" yaprldr'

Baqbakan ve onun gibi dügünenler ölüm üzerin-

den kirdeqlik üretilebileceäini söylüyorlar,'feir7llft-
Ierimiz bizim kardeSliiimizin anüdt" diyorlar. Ama

di$er yandan, ölümün her türü önce "qehit", ardrn-

dan kutsanan bir sava! üretmek iqin kullantltyor'

Sonra gelsin qocuklar!
Ordu Belediyesi Meclisi'nin geEen yrl aldr[r iki ka-

rar bu eäilimi gok iyi yansrtryor. Otuz yrl önce Düz-

ce'de g!örev dönüSü bir trafik kazastnda ölen uzman

qavugun adr, bir gocuk parkrna verildi. Arttk Ordu'da

Sehit Uzm. J.l. Kdm Qvq S.Y. (ocuk Parkt var'

Trafik kazalarr önlenebilir. Krqladaki bir patlama da

öyle. Ama "Sehit'adr takma furyasr igin ölümlerin önle

nebilir olmast veya ölümlerin durdurulmasr hig önemli

deäil. Eylül 2012'de Afyon'da bir krqlada 25 askerin bir-

d€n ölmesi tam bu furyaya uygun malzeme. Qok sayt-

da ölü, qok sayrda malzeme demek. Oysa cephanelikte

I Säbah, 19 Subat 2013

2 Batbäkan konugmas nd? mektJpLa' n srpari; o!duqunu brzzet

b€trtt Ama dikkat edin bz b! gocJkla.n etlne ne motctor

vefiyorLr?. ne ta9 veryoruz. lste biz hLr tocuKtarmzn etrne

canF " ld..r'v"-yo -r, oi g 'ay' "er 
!o I

gergekleqen patlamada ölenler insan. Tam 25 k\inin
ölmesi bir trajedi. Ama e$er insan de$erliyse öyle.

Bu patlamada ölen Qavuq C.A.'nrn adr Ordu'da bir
qocuk parkrna verildi. Yine Belediye Meclisi'nin karart

ile. Lleclis. 25 askerin birden ölmesine neden olan pat-

lamayr sorgulamadr. Afyon Belediye Meclisi de sorgu-

lamadr. Uzman Qavul C.A.'ntn ve aynr patlamada ölen

baska askerlerin adr Afyon'da sokaklara verildi.
Parklara "Eehit'' adl takma furyast sanki bir ya-

rrq. 28 $ubat ile ünlenen Ankara'ntn ilqesi Sincan'da

tam 36'parktn adrnda "qehit" var! Ayrrca Sankamtq

Harekäti Parkr gibi gehitlik ile özdeqleqmiE adlar da

kullanrlmrs. Fidanhklara da ";ehit" adr takrhyor.
Yan: AKP'nin baskenti istanbul'da da sürüyor'

Üsküdar Beletliyesi geEen yrl aqtläl parklardan biri-
nin adrnr. "Altunizade $ehitler Parkf' koydu Aqrhq

töreninde kaymakam, belediye baqkanr ve muhtartn
vanrnda AKP istanbul il Baskan Yardtmctsl ve IIskü-
äar ilge Baqkanr vardr. Törende Yeni Akit yazan Ab-

durrahman Dilipak da bulundu.
Belli ki, AKP'nin asltnda militarizmle bir derdi

yok. AKP'nin derdi militarizmin geqidi ile. Milita-
rizmin ''yegil" renklisi söz konusu ise, ölümün kut-

sanmast doSru ve yerinde. AKP döneminde yollara,

okullara, parklara "qe[t" adr verilmesi furyastntn
güqlenmesi de bundan.r

Kim ne derse desin, ölümlerve gehitler iyi malze-

me. Qocuklar da öyle. Qocuklan ölümün ve öldürme-
nin yüce olduäuna inandtrmak isteyenler, qocuklart

da kullanarak toplumu ''biriz, bir ümmetiz" ile uyut-
mak istiyorlar. Bir Kütt gocuäa, "Biz de Sehit oluruz,
amln" dedirtip, sonra barrq istediklerini söylüyorlar.

Diäer yandan, Türkiye'nin kamusal mekänlan
birer gatrlma anttlna dönültürülüyor. Kentlerin so-

kaklair, caddeleri ve kavqaklart, hatta okullarr yet-

mezmig gibi, gocuk parklarrna bile ";ehit" adl verili-
yor. Qairgmanrn kurbanlan ölmeleri yetmezmi! gibi,

bir de tabelalara adlart yaztlarak gatlsmanln sürdü-
rülmesi iqin malzeme yaplltyor' Günlük yalamln
iqerisine, gözlerin gezindifi her yere "1ehit" damgasl

vurulurken, insanlar nastl qatllmayr unutup barrqa

dönebilir? Topluma her gün qattsma, militarizm,
dogma solutulurken, gocuklar qatrEma simgeleri ile
büyürken barrq nasrl kurulabilir? Baqbakan gocukla-

rr siyasi malzeme yaptp, onlartn aIztndan Eözümsüz-
lü[ü dayatrrken, banq nasrl kurulabilir?

Barrq, ne gehitliklere gidilerek, ne ölüm kutsa-

narak kurulabilir. Barrq ölümler ve cenazeler dur-
durularak kurulabilir. Toplumun bartEa kavuqmast

iqin kamusal mekänlartn da qatrqmadan temizlen-
mesi gerekecektir. Qocuklarrn sava!-dü$man-ölüm
caPrrsttran sokaklardan, caddelerden geserck savaq-

ärEmän-olilm gaflrt;ttran parklara ve okullara git-

medikleri gunler geldi$inde, Türkiye banqr ba$rtna

daha kolay basabilir. *
s e r d ar de g i rme nciog I u@ gm a i l' c o m

3 Doörudan Bssbaka.tlia baqtr olan T0Ki n n ok!tta'a s'"hii'

actLar ve.mes Ce bt) ac dan cok dikkat cekic di' Bkz Serdar 14

Oeiirmencraqtu T0K neLer y:par? Errensel, l25ubat20l?'
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KURDISTAN MEKTUPTARI-MATATYA
Yayrna Haz rrlayan: MESÜD SERFIRAZ

1gl3 ylhnda lstaflbul merkezli Kürd Talebe l|Ovi Cemiyeti yayrl organr Roji l(urd'ün yayrmrnln durinasr ardrndan aynr

:tTil.t.lu ke? lletawi Kurd dergisini grkarmaya baglar. Bu derginin ilk üg ve 10, sayrlaI|nda 'Kilrdhtan !lektuplarr"
!alllEl ile dört m!kale nelredilir. Bu yaztda amacrmrz bu mektüplardan ilkinin sadBls$tirmesini ve transkiiptini
arastlrmacrlala sunmakltr, Selecek saytlartmrrda da Frrat sahili, llarput ve Sivetek hakkrnda olan difler üq mektubu da
yayrfl lamayt planhyoruz.

SadelE{tirme

Kürdistan'r Anadolu'dan aylran hududun güney
krsmrnr Malatya sanca!r oluqturur. Daha kuzeyi San
Qigek daplarr olup bu hudut üzerinde en mühim vav-
lalarr barrndrrrr. Sarr Qigek aqiretleri Egin. pütüige.
Arapkir kazalanyla temastadrrlar. yayla üzerindeki
ehlile5tirilmig hayvanlar agiretlerin en mühim servet
kayna{rdrr.

HasanEelebi nahiyesiylel Malatya sanca!rna gi-
rece{iz. Daha ilk bakrqta bir faaliyet alanr agrldrlt
görülür. Bu sene tanm her tarafta bereketlidir. yal-
nrz nakliye araElannrn yoklulu yüzünden bu durum
köylülerin keseleri üzerinde büyük bir fark göster-
mez. Fazla ekinler depolarda gürümeye mahkümdur.
Henüz vilayetlerimiz munlazam qoselerle birbirine
ba!h de!ildir.

Hasanqelebi, Hasanbadrik2 ahalisi Sii mezhebin-
den3 olup milliyet ve kavmiyetleri bu mezhep iEinde
kaybolmuqtur. Kryafet, ädet ve bünyeleri tamamryla
Kürt olup lisanlarr ise Kürt TürkEesidir. Akgada! ci-
varr aqiretleri Türkgeyi az bilirler.

Bu sayfalarda Kürtlükle pek ziyade aläkadar olan
$iilik ve $afii mezhebi hakkrnda uzmanlarrndan
esash de{erlendirme ve aragtrrmalar beklemekte
hakhyrz.

Hasanbadrik ile Malatya; sekiz saatlik, qorak,
ädeta göl hälinde bir ovanrn iki uE noktasrdrr,

Ovanrn ortasrndan Tohma nehri geEer. Flkat
nehrin aktrSr yatalrn drErnda hiEbir esere tesadüf
edilmez. O tarafa yaktn, nehrin yakrnrnda yalnrz bir
iki agiret vardrr. Bu esefverici manzarayr seyrederken
tesadüf €ttigin yolcularrn golu istanbul'a hamalhk-
1a, Amerika'ya amelelikle koganlardrr. Malatya qehri

I Hasan Cetebr, blrg!n Matatya n n Nek mhän Lcesrne baöt brl
be.aeor- Blt h ra //r.6, p.oid.olq/* " t|-6 31 0.13"0a," p6,
Hek mhan 23 12 2012

2 Häsan 8ädnk, bug!n Fethiye jsrnryle l,4aLatyä nrn yaThan
rltesine baölr bif betdedr Bkz http //trwrk Fed a orq/w kr/
KdlFgo.lvcrdlcLr nBl.|är oe.oe_!F_tüoLi".86t,c.t j, j 2A ?

3 5 i .nezheb nden kasrtAtev t k olsa gfrek.

afaqlar, baflar iqerisinde ädeta kaybolmu5tur. gehre
daha birkaq saat kala Malatya'nrn hayat harekeililigi
görülür. Malatya'da, leftali, kaylsr agaqlarrnrn birkag
senede bir, yeni fidanlarr yeti;tirilir, en güzel alr uy-
gulamalan yaprlrr. ''Eski Malatya" yenisinden bir iki
saat beri taraftadrr. Eski Eehrin yol kenarrnda sur ha-
rabel€ri gözükür. Sur, ytgrlmrq birkag sütun üzerinde
hälä metanetini muhafaza eder.

"Seyit Battal" namryla Acem kitaplarrnda pek
uzun hikäyeleri olan bu eski merkez hakkrnda daha
fazla incelemede bulunmak isterdim, fakat bunun
iEin uzun bir müddet kalmak gerekirdi. $ehir aha_
lisi milli kryafetlerini muhafaza eder. Dil itibarrvla
tla ticaret ve sanayide Kürtgeyi kullanrp hükümet ve
e[itimle olan irtibatlarr Türkgeyi ö{renmek mecbu-
riyetini dogurur. Dört yüz seneden beri hükümet ve
e{itimin dil üzerinde olan etkisi yine de srnrrh kal-
rnrqtrr. Genel yaprsr itibarryla da Malatya sanca$rnrn
yüzde seksen begi Kürtqe yani milli dilleriyle konu-
qup diSer yüzde on beqi Türkge konugurlar. Bu nispet
ticarette göze qarpträt gibi hükümetle temasta bulu-
nan ahali üzerinde de takdir edilir.

Malatya, eäitim yönünden pek geridedir. Birka{:
ilkokulla birer rültiye ve bir de bes senelik idadive
sahiptir, Memleketin ticaret ve ziraat konusundaii
kabiliyeti ve bu husustaki geliqimi göz önünde bu-
lundurularak sanayi ve ziraat mektepleri ingasrna
öncelik verilse.

Bir iki eczacrdan bagka ticaret ve sanayinin her
hususunda Kürt unsuru Ermenilerden üstündür.

15-16 binlik haneye sahip olan Malatyada ancak
bin hane Ermeni vardrr. Kazalarda ise bu oranr da
bulmaz. $ehirde sa$Lk durumuyla ilgili en mühim
mesele su meselesidir. Malatya, medeni bir 5ehre la-
zrm olan suya sahiptir. Maalesef sular üzeri aclk arrk-
lardan aktr$rndan tifo, kolera vesaire salgrn hastalrk-
lann kolaylkla yayrlmasrna sebebiyet veriyor. $ehir
halkrnrn bu sorunun halli igin gereken te5ebbüslerde
bulunduklarrnr mernnuniyetle i;ittim.

1Aöustos jJ29 []4 Aiustos l9l3l
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Tra n skript
(Hetaut Kurd, Sayr: 1, SaYfa: 13-15)

Kürdistänr Anadolu ile fasl iden hudüdun krsm-t

cenübisini Malätya sancagr telkll ider. Daha Eimäli
"Sarr Qiqek" dallarr olub bu hudüd üzerinde en mü-

him yaylalan muhtevidir. Sarr Qigek 'a!äiri Eäin' Pü-

türge, Arabgir kazälartyla temäsdadrrlar. Yayla üze-

rindeki hayvänät-r ehliye 'a!äirin en mühim menäbt'-

r servetidir.
"Hasan Qelebi" nähiyesiyle Malätya sancaptna

gireceäiz. Daha yek-nazarda bir muhlt-i faäliyetin
agrldrgr görülür. Bu sene

mezrü'ät her tarafda be-

reketlidir. Yalnrz vesäit-i
nakliyenin meflfldiye-
tinden köylülerin kise-

leri üzerinde büyük bir
fark göstermez. Fazla

ekinler depolarda gürü-
me[e mahkümdur. He-
nüz viläyetlerimiz mun-
tazam ;oselerle birbirine
merbilt degil.

Hasan Qelebi, Hasan

Bädrik ahälisi $i'iü'l-
mezheb olub milliyet ve

kavmiyetieri bu mezheb

iEinde gäib olmuqdur.
Kryäfet,'ädät, bünyeleri
tamämiyle Kürd olub

lisänlarr ise Kürd Türk-
cesidir. Eträf-r Akgdaf
'agäiri Türkce az bilirler.

Bu sahifelerde Kürd-
lükle pek ziyäde 'aläka-

där olan $l'ilik, mezheb-
i gäfi'i hakkrnda esäsh

mütäla'ät ve tetebbu'ata

-erbäb-r ihtisäsrndan-
intizär itmekde hakhyrz.

Hasan Bädrik ile

Malätya; sekiz sä'atlik,
gayr-r mezrü' 'ädetä 9öl
nokta-i intihäsrdtr.

hälinde bir ovantn ikiEer

Ovanrn ortasmdan Tohmä nehri geqer; fakat

nehrin ta'kib itdiäi mecrä-yr tabihtrn häricinde hig

bir esere tesädüf idilmez' O cihete yakn, mecräst

kurbunda yalnrz bir iki 'a{iret vatdtr. Bu manzara-

i esef-en€izi seyr iderken tesädüf ittiäin yolculartn

ekserisi istanbula hamalhkla, Amerikaya'amele-
likle koSanlardan[drr.l Malätya qehri afaglar, baflar
iqerisinde 'ädetä gäib olmu;dur. $ehre daha birkaq

säät kalarak Malätyanrn fa'äliyet-i hayätiyesi görülür.

Malätyada: $eftäli, kaylsr agäElannm birkag senede

bir, yeni fidänlarr yetiSdirilir, en güzel aEr 'amellyele-

ri yaprhr. "Eski Malätya" yenisinden bir, iki säht beri

tarafdadrr. Eski gehrin yol kenännda sür haräbeleri
gözükür. Sür yr[rlmrg birkag sütün üzerinde hälä

metänetini muhäfaza ider.
"seyyid BattäI" nämryla Acem kitäblannda pek

uzun hikäyeleri hävi olan bu eski makarr hakkrnda

fazla tedkikätda bulunmak isterdim; fakat bunun

igin oldukqa bir müddet kalmak iktizä iderdi[.] $e-
hir ahälisi kryäfet-i milliyesini muhäfaza idüb lisän

i'tibäriyle de ticäret ve sanäyi'de Kürdce lisäntnt is-

ti'mäl idüb hükümet ve ma'ärifle olan irtibätlart
Türkce lisänrnr öärenmek mecbüriyetini tevlid it-

migdir. Dört yüz sene-

den beri hükümet ve

maärifin lisän üzerine
olan te'sirätr yine mah-
düd kalmtldtr. Hey'efi
'umümiyesi i'tibäriyle de

Malätya sancaItntn yüz-
de seksen begi Kürdce
ya ni lisän-r millileriyle
konu5ub difer yüzde

on be$i Türkce lisänry-
la mütekellimdirler. Bu

nisbet ticäretde nazara
garpdr$r gibi hükümetle
temäsda bulunan ahäll
üzerinde de takdir idilir.

Malätya, ma'ärifce
pek geridedir. Birkag
ibtidäi mektebiyle birer
rügdi ve bir de beq sene-

lik i dädiye mälikdirler.
Memleketin ticäret ve

ziräht husüsundaki kä-
biliyeti ve bu husüsdaki
tekämülü nazaft qarpa'

rak sanäyi', ziräät mek-
tebleri kügädrna merci'i
ehemmiyet'atf itse.

Bir iki eczäcrdan ba;-
ka ticäret, sanäyi' bi'l-
cümle husüsätda Kürd

'unsuru Ermeniceye mütefevvikdir.
15-16 binlik häneye mälik olan Malätyada ancak

bin häne Ermeni vardrr. Kazälarda ise bu nisbeti de

muhäfaza idemez. $ehir dähilinde ahväl-i srhhiye-
ye te'allik idecek en mühim mes'ele su mes'elesidir.

Malätya, medeni bir gehre läztm olan sgya mälikdir.

Ma'a't-teessüf sulartn üzeri aglk "ank"lardan cereyän

ittiäinden tifo, kolera vesäire emräz-t mestüliyenin

suhületle inti$rrna sebebiyet veriyor' $ehir halkt bu

cihetin te'mini iqin läzrm gelen teEebbüsätda bulun-

duklarrnr maä'l-memnüniye igitdim. *
I Aüustos 329
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BUGtATiYE
ALi AYDIN QIqEK

J..

6 dinan cinfte wayirG gunaya pil a
Qike b6destmaliye vinena
Bi gogt ü gehwete xo cam€rdan ray?r ra vejena.
U a zi dugtä celudyigö aqilF närftiye de sey Homayi xo ra canan peyda kena...

Heya, eke gunaya cinike ke esta na guna bähemd6 xo sey mar6 siyayi
siya qedexekerdigd Heqi de anciya mezg 0 zerriya cinike.
Teberkerdig6 ceneü...
Yani gunaya pile: Gunaya gehwet?...

Adem baxgeyä cened de, xoriniya gehwetö Li{hte de bibi vindi.
QimeyG na guna maro frya n6b?
ü ne ki saya sure...

Qimey6 na guna
Sersiya i de, b6sinor6 gehwet ü cetudyayigö cam€rd? biye...
Eno zanitene ke l-'rf,hte siya aqit6 nörftiye de vitöqewt n6kerdo
Verä Hawa, dugtO aqilö nörftiye de sere wedarito ü rayirä xo vurna yo
No semed ra cened6 Heqi ra kewta düri...
Xerez ü celudig€ aqil0 nörft?ye name ü räqa aye
Tar?x ü kitaban6 muqeddesan ra kerda pak
A kerda way?r6 guna ü zewtan.

2.

FetelnayiSä L?lihte ra dime cened kewt bineyä bövengiydda pile.
Lilihte Ademi ra düri cuy6 xo yew igkefte de mab6n6 cin ü periyan de ramit
Bad6 cü Lilihte gamaeli de - ke no geytan bi xo yo- kev,rte tdkiliye
ü ey ra domani ardi dinya
Hem zi rirje de se domani...
Goreyö bawerfya dnan, dinya de semed€ vilabiyalig6 xirabiye no yo.
Litihte Adem? ra düri r6ga siya xo de b?ye
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Ne vengdayigö Heqi ü ne ki milaketan6 Heqi Lilihte pey de ag€rnaye

Venqdayig ra tepiya €di zulm ü adir6 Heqi -aqitö nOritiye- vara Lilihte ser

Ü a zereyö janand Pilan de verde

Edi ciwiyayig6 aye sinorä vindibiyafg ü janan de berdewam kerd'

Cened siya b6vengiye de tal ü bä tam mendTbi

Teynayiye girse biye ü Adem rew ra kerdibi virana xo ü werdibi

Adlmi semed6 xerez ü celudigd xo nOmeyd xo kerdibi Vindi

Adem hewnanö xorinan de zerey6 gehwet ü celudiya xo de vega

Heg dugt6 nö natayig ü pogmanbiyayigG ey de ame bi rame

Ü estey€ parsüyanä ey ra Havva viragte

Hawa zi mendrbi Lifrht e, coka z'i Adem ke hewnö xo yö girani ra bi hegar

qet n6vet ke a Hawa Ya Yan zi niYa...

-kitabo muqeddes wina vano.

3.

Täkiliye newe ra destPökerd"'

Adem sey doman6 seyi reyna regt n6mey6 xo

ü di govdeyi pitosiyay yewbini ra bi temam, bi yew.'.

Ü gunaya gehweti reyna binö ters6 Heqi de biye peyda"'

Na täkiliya cam6rd 0 cinile zerey€ Sexweti de,

bawei?ya xo ya pile reyna kerde vindi

Qike gehwet€ na guna yew bi ü reyna rutürepal resaybi p6'

0 xo verdayb? zerey6 reyafSi de dergi.'.

Eil atozi'ya reyayigi de his ü baweriya pile n6amayene m0nitene"'

Bawerfya pile rdqa xo ra veliye ü zereyö reyayigi de poyeyi ye

Peyniye de na tökiliye binö xerez ü xezeb6 heqi de gikiye

0 reyna adirö xo nara go;t ü mezgä cinike ra'-'

Aqilä n6rit?ye na rastiYe nimite

ü bi züran newe ra yew trajedtye münite ü va;

"Sersiya cened de marä siyayi mezgö iinike kerdo püg

Tam6 saya sure..."

4.
Buglatiydda winasiYel

Medeniyetä kor, aqilo püq sey asinode jengin

Xo jenga xo de poyineno

0 sla na buglatiye de

Rena z? e5q ü hisi her dem xo gunaya xo ra

ü gehweti ra ken6 newe...
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sülnynan\e telgesel tiln leuiyatinin dü6ündürlüileri...

AVRUPA MERKEZ| I YABAilC|LA$MA
rÜnr S|TTMASINA .M(IDEL' 

t|LAMAz
öunn lrvt uroö lu

lstanbul'un merkezinde, Taksimde, Cukurcu-
mada. Cihangirde. Euromage ya da Cannes,in krr-
mrzr hah bahislerinin rahminde iki yrl doldurduktan
sonra, yani kendimce buralarda aradr$rm sinemanln
nirvanasrndan bagka ufuk taErmayan bir tutku iqin-
deki iki yrltmrn ardrndan, -iq icabr" Süleymaniyehin
yolunu tutmultum. önce Diyarbakrr, ardrndan Bat-
man, BatmanUan sonra l3 saatlik bir otobüs yolcu_
lu{u ve Süleymaniye...

24-29 Aralllx ?012'de gerqekleqen Süleymaniye
belgesel film festivali... Ne krrmtzr hahsr, ne kahn
kitapcrklan, brogürleri, ne gezi, karlllama, medya
ritüelleri, ne ünlüler ne de ahgrlagelmiq festival pro-
tokollerine rastlayabilirsiniz burada. Kürdistan'rn
Mezopotamya havzasrna dolru uzanan seridinde, bir
yanrnda savag hazrrhklarrnln sürdügü Kirkuk, diger
yanrnda, hemen bir tag atrmr uzakhkta Halepge, ya_
nrbaqrnda Enfal, kuzeydo[uya dogru Kandil Da$la-
n'nrn gevreledipi bu kadim kentte, sinemaya dair gok
da derin bir tutku ta$tmadan, küqük tag bir binanrn
önünde indik arabadan. Sarr yontmalardan eski tür
bir mimariye sahip binanrn giri$inde pelmerge gü-
venli[ini Segip avluya ulaEtrk. yol yorgunlupuna da,
önem vermemeye de yorabilirsiniz, ama her nasrlsa
ilk seansrn son filmine ulaqabilmigtik ancak. Film
gösterimi devam ederken girip göyle bir baktrm ve ye_
niden dr;anya yöneldim. Salondan, sadece gösterilen
filmlerden birer fotoäraf, yön€tmenin adr, yaprm yeri
ve yth gibi en genel bilgileri barrndrran festival bro-
!ürünü alarak sigara iEmek igin ana avluya qrktrm.

Ozensiz birkag sayfa Eevirdim. Baqrna sonuna
baktrm qöyle bir... Sonra arka kapala... Arka kapak
yazrsrnr okudum; Süleymaniye Soranice konuSuyor
olmasrna ra!men Kurmanci yazmrglar. yine, bura_
daki yazrm Arap harfleriyle yaprhyor olmasrna rap_
men Latin harfleriyle yazrlmr;. O kadar ki. herhan!i
birinin okudulu bu broqürlerden, festival komitesini
cehalet ve igbilmezlikle suElamasr iEten bile de[il...
Dikkat gekici bagka bir qey de; bütün festivallerde
filmler yaplm yeri ülke adlanyla tanrmlanryor ama
buradaki brogürde "Bakür, BaSür, Rojaua, Rojhilat"
ifadeleri kullanrhyor. Yani Kürdistan'dan herhangi
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bir ülkenin Kürdistan'r olarak de{il, kendi iqinde ve
kendisi olarak, her bir pargasrnrn Kürt halkrnrn hav-
salasrndaki kargrlllryla söz ediliyor.

Qok gegmeden...

Cehaletimin, önyargllanmln, kompleksimin ve
burnu büyüklügümün yüzümü krzartmasr iQin cok
fazla zaman geqmedi. öllenden sonraki seanslaida
ü9 film izledikve filmlerin sonrasrnda yönetmenlerin
sahneye glkttät, izleyenlerin filmleri degerlendirip
yönetmenlere sorular sordu$u krsa ,,film sorgulama-
lari' yer ahyordu. Ilk yönetmen kürsüye geldifinde,
agaSr-yukan yüzde seksenini anladrlrm, yüzde yir-
misini de sezgiyle qözümlemeye gahqtrgrm sorgu-
lamalar baqladr. Ilk söz alan izleyici, kapsamh bir
degerlendirme yaptr. Bu kiqinin Kültür BakanLgr da-
nllmanl ya da yurtdrgrndan gelmig bir sinema ente_
lektüeli oldugunu kestirmek zor degildi. Hadi bunlar
da delilse, üniversitede sinema ile ilgili bir bölümde
öfretim üyesi olabilirdi. Bir sonraki izleyici, bir son-
raki daha... "Film sorgulamalan" hoyunca söz alan
hernen herkes, filmler hakkrnda öyle okumalar, öyle
analizler, öylesine güqlü vurgular yaptr ki, buranln
bir sinema salonu de{il akademi oldugunu varsaya-
bilirdiniz. Bu sorgulamalar boyunca önce gagkrnhk,
sonra hayret, daha sonra insanrn kendi cehaletini
duyumsamasrnrn derin acrsrnr yaqadrm.

Hani eskiden beri duyardrm; ,,\ülegmanige ge-
liskin bir kenttir" diye. Ama bu ne kadar sr$ bir ta_
nrmmrq. Duyardrm , "Sülegmanige entelektüelleri ile
meShur bir kenttil" drye, ama bu ne kadar arabesk
bir kavrayrgmrq. Daha önce duyardrm, .9ülegmaniye

edebiyat ue Siir kentidir" diye, ne kadar da zayrf bir
de!erlendirmeymiq bu...

Sadece bir film festivalinde, izleyicilerin film deler-
lendirmelerini gözlemleyerek yaSadlglm bu gagkrnhk
ve utanE, TürkiyeHeki Kürtlere bakls acrsrntn cehalet
ve önyargr teknesinde benim de boluldugumu idrak
etmeme yol aetl. Her ne kadar muhalif düsünceler ve
ba!rmslz fikirlerle kendimi korudupu-u dügünüyo,
olsam bile, benim de bu Eiddet dolu kompleksten bapr-
grk olamadt$rmr fark etmeme neden oldu.
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$unu fark ettim ki; uzun yrllardrr Türkiye'de si-

nema yava! yava5 kendine $eliyor, ne ki uluslararast

standartlara ulagma yolundaki Türkiye sinemasr hig-

bir zaman kendisi gibi olamadt. Tam tersine, Türki-
ye'de "sinemantn kendine gelme'' qabaslntn damga

vurdu$u bu dönem, aynr zamanda Avrupa merkezli

düsünce sisteminin ve Avrupalt estetiäinin, Türki-
ye'äeki sinema anlayr$rnr etkileyip neredeyse belirler

duruma geldigi bir dönem oldu. Bunun bir sonucu

olarak da yaptmcrlar, Türkiye Kültür Bakanlt$t dlStn-

da. esas olarak Avrupa kurumlartna göz dikmiq du-

rumdalar. Euromage, Avrupa'ntn fon veren kurum-

lan, kilise ya da benzer sivil örgütlenmelere baäh

vakrflar, NGO'lar, Türkiye'deki Avrupa konsolosluk-

lannrn kültür fonlarr, igte bütün bunlar, Türkiye'de

sinema yapmak isteyenlerin mabedi, temel yaptmct-

lan haline geldiler. Son yrllarda, herhangi bir sine-

ma filmine baslayacak olan kiqiye ilk olarak gu soru

soruluyor: "Euromageh basuurdun mu? $u fon, Su

uakt ,u NGO ile temoso geQtin mi?" Eter bunlardan

herhangi biri ile temas kurmamtq. kuramamtq ya da

kurmayr düqünmemiqseniz. neretleyse sizin sinema

yapmaya muktedir olmadr$rnlz farz ediliyor.

Dan nes klble, Duhok'u ötele!

Kürtlerin son yrllardaki sinema serüveni de bu

genel rüzgärdan ba$r;rk kalamadr maalesef. Ger-

gekten krsa filmler ve helgeseller baEta olmak üzere

Z0'clen fazla Kürt yönetmen, sinema yaptyor' Bun-

Iar igerisinde uzun metraj qekme gansrnt yakalamtg

olanlarrn saytst bir elin parmaklarlnl geqmiyor. An-

cak nereden bakarsantz bakrn, Avrupa'da yaqayan

Kürt yönetmenler de dahil bütün Kürt yönetmenler

Berlinale ya da Cannesl kesin olarak Duhok'tan daha

iyi biliyor. $unu fark ettim ki, herhangi bir Avrupa

ülkesi konsoloslupunun käplslnda aylarca duran, o

konsoloslu$un fon sorumlusunun peqinden aylar-

ca kogan yönetmenler, Süleymaniye de sinema iqin

neler yaprldrprnr kulaktan duyma bilgilerle olsa bile

bilmiyor.
Cannes jürisinin bütünsel olarak sinema käv-

rayrqrnr belirledi$i bir dönemdir bu... Kapsamh bir

devrim ve sistemik kopuE yalayan Kürtleri anlatan

yönetmenler de bu dönemin belirleneni durumun-

dadrr. Avrupa sinema akademisinin ögretileri nere-

deyse sinemantn ABC'si olmuq durumda Bu anlaytE

nedeniyle de herhangi bir Avrupa festivalinde bagartlt

olamamrtr bir Kürt filmi de, baSartstz bir film olarak

kabul ediliyor. Avrupalt seyircinin teveccüh etmediäi

sinema, yetersiz de$ilse cahiläne bir iqtir!

Oysa sinemantn be;iäi Avrupa deäildir. Belki si-

nema teknolojisi ve prodüksiyon konusunda Avrupa

olanak sahibi bir bölgedir, ne ki bu durum, Iran, Or-

tado$u, Asya sinemasrnr hiEbir Eekilde referans nok-

tasl olarak görmemenin gerekqesi olamaz. Bu bölge-

nin üretimleri, felsefesi ve sinema yaklaEtml tama-

men drgartda brrakrhyor. Böyle olunca da, Tahran't

rlikkate almayan sinemactlartmtz, Süleymaniye'ye

hiq gitmez. Davetli olsa bile mazertt uydurur, kagar'

igte sanrrrm Aurup a Merkezli Yabanalasma bt olsa

gerek.

Kürl sinemas ln da ßönesans

Oysa Kürtlerin ve Avrupa festivallerinde isim yap-

ma, yönetmen kimliäi alma pefindeki yönetmenlerin

filmleri 3-5 bin izleyiciyi aqmtvor. Bu izlevicinin si-

nema ve o muhalif filmler hakkrnda iki satrrltk ana-

lizleri, yönetrnene referans noktasr verebilecek dört

cümlelik ufuk agrcr eleqtirisi de yoktul üstelik'

Kürdistan da bu bakrmdan Venedik, Montreal, Vi-

yana, Berlinale ya da Cannes'dan daha az muteber bir
yer deäil. Süleymaniyelinin sinema tartrlmasrndaki
yeri, sinema sanattna iqerik ve felsefe getirme yönün-

deki eleqtirileri hig de sözu gegen merkezlerden bir

adrm bile geride deäil. Hatta bütün bunlarln dtqtn-

da, yeni bir fikir, yeni bir düqünme bigimi, yeni bir

sinema dili ve tahrik edici sinemasal dahiliyeti var'

ÜE gün boyunca Süleymaniye'de katlldrälm tartt!-
malar ve Kürt sinemasrna dair edindiäim izlenimler,

özellikle Kürt sinemactlar igin yeni ufuklarrn, yeni

arayrqlartn varltItna inanctmt güslendirdi. Sadece

Güney Kürdistan'da bütün Türkive'de ulagrlabilen

seyirciden bir kat fazla izleyici potansiyeli, bu sözünü

ettifim yeni ufuklartn sadece bir aya$rnt oluEturu-

yor. Yaprm, dagltrm, ekip. teknik. organizasyon ve

hepsinden önemlisi sinemä tartlsmalartnl yürütece-

!i huzursuz edici bir kürsü var Kürdistan'da .. Avru-

pahlartn burnundan ktl aldtrmayan, zäman zaman

aqa[rlayan, zaman zaman fonlanyla ya da jürileriyle

cezalandtran kibrinden tamamen farkh bir mecra

var bu colrafyada. Yeter ki "qa$daqh!rn'' 1920 marka

yorumundan ve egemen Türk ulusu zihniyetinin kö-

türümle$mil v€ kötürümleltirici baskrstndan baqtnl

kaldrnp dünyaya daha zinde ve daha özgüvenli, daha

kendine sahip, daha kimlikli bir bakrg getirilebilsin

Ancak bu anlatttklarrm sadece Güney Kürdistan

iqin gegerli delil. Buralarda ortaya gtkan potansiyel de

Kuzeyden ba$tmstz sayrlmaz. Kuzeydeki yeniden yapr-

lanma, aqtlan konservatuvarlar, akademi düzeyindeki

kurumlaqmalar, yeni bir anlaylqla düzenlenen festival-

ler ve istanbul istiklal caddesinden bütün Türkiye'de-

ki salonlan tekellegtiren da$rtrmcrlara alternatif yeni

dafrtrm a$lannrn kurulugu dabambaqka bir geli$me"

Sinema, kendine yeni bir dil ve yeni izleyicilerle

buluEma yollarr artyor. Kürt sinemasr yeni bir diri-

lig ve Rönesans yaratryor. Bunu görmek iEin Cihan-

gir'den, Qukurcuma'dan, Taksim'in yani Yeqilqamln

sararmr$ ve dökülen yapraklart araslndaki melan-

kolik ve kötürümleqtirici atmosferini terk etmekten

batka Eare yok gibi görünüYor. #
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qinoK Bt qinoK Kunmauci
RECDB DITDAR

Pigti gelek qonaxan, Eiroka kurmanci niha li ser
axa xwe kok bera erd€ dide ü bi ava welat€ xwe, wek
guleke heftber geq dibe. Niha Amed, bi niviskar. ko_
var ü weSanxaney€n xwe büye navenda ciroka kur_
manci tl em bi vä yek€ gelek serbilind in, Cawa ku
gava darek li ser axa xwe reh bera erde bide, ew clar
him gelek zexm dibe him ji bi Eax ü ber€n xwe gelek
geq dibe, giroka kurmanci ji niha li ser axa welat€
xwe, bi qirok€n insan€n welatö xwe ji nü ve geq dibe ü
wek cürey€n din y€n w€jeya kurdi ber€ xwe dide nav
qada w0jeya cihan€.

Di seri de ji me got, pi$ti gelek qonaxan Eiroka kur-
manci gihigt ser axa xwe, gelo ev qonax kijan in? Qiro-
ka kurmanciji ku dest p€ kir ü niha gihigtiye kijan qo-
nax€? Qiroka kurmanci bi kijan qirok€ dest p€ kiriye?
L€koliner€n ku li ser diroka edebiyata kurdi dixebitin
giroka Mela MehmüdeBeyazidi (1792-1862) ya bi nav€
"Mem ü Zin"{1856r wek destpdka Eiroka kurmanci di_
hesibinin. Her gi qas ev girok ne li gori pivanön iro beji wek destp€ka Eiroka kurmanci di dirokö de ciyö xwe
digire, him ji ji demeke gelek züve. Wek hemü xebäten
Mela Mehmüd0 Beyazidi ev girok ji bi dilxwazi ü al?ka-
riya A. Jaba gihiEtiye roja me ü ber dest€ me.

Wek navendek duyem Sten bo I

Pigti Erzirom€,giroka kurmanci ber€ xwe dide
Stenbol€. Wä gax€ Stenbol paytextö lmparatoriya Os-
mani ye ü navenda rewgenbiri ü Eapemeniy€ ye. Hes-
t€n neteweyi di nav xwendekar ü maqül€n kurdan
de belav büne. Ev pöla ne(eweyi, rewsenbirdn kurd
li dora komele ü kovaran dicivine. Q?roka duyem ya
kurmanci li derdoreke wisa ü atmosfereke wisa de i€
afirandin.. Fuat Temo, giroka xwe ya bi navö ,,girok,,

di sala l9l3an de di kovara Roji Kurd de belav dike. Ji
ber nav€ leheng€ girokä, pag€ Mahmüd Lewendi nav€
"$ew€g" li v€ girok€ dike. Her gi qas piqti',Mem ü
Zin'ä Mela Mehmüd0 Beyazidi hatibe nivisin ji, hinek
lOkoliner giroka "$eweq" a Fuat Temo di kurmanci
de wek destpäka giroka modern dihesibinin... pisti

Fuat Temo, di kurmanci de demeke dir€j qirok neha-
tine nivisin.. Lewra $ert ü mercCn wejeyö gelek dijwar
büne... Ren'Eenbir€n kurd ji ber rejima nijadperest a
tirk mecbür diminin ku ci ü war0n xwe biterikinin 0
li gelek navend ü bajarön welatön derdorö belav bibin.

Pigti belavbün ü t0k9üna ceribandina Stenbol€,
heta bigihije Amedö giroka kurmanci di s€ qonax0n
gring re derbas dibe. Qonaxa yekem kovara Hawar€ 0
derdora w€ ye, qonaxa duyem rojnameya R0ya Teze ü
Kurd0n Kafkasyay€ ne. ü qonaxa söyem ji Sw€d e ku
kurd€n pigti sal€n hegt0yi wek sirgün digin vi welati,
di v€ qonax€ de roleke gring dilizin.

Bo la kova ra llawarE

P€l ü hest€n ku kovara Hawar€ bi ruh ü can dikin
r€xistina Xoybün€ ü fikrOn w€ y€n neteweyi ne. H€-
viy€n ku bi Xoybünä xurt bübün, tov€n w€jeya kur_
manci ji ji nü ve ge5 dikirin. Pigti t€kgüna tevgera
siyasi h€vi xwe di w€jey€ de dide der... Bi tavbeti ii
kovara Hawar€ di v€ qonaxö de roleke giring diliz;.
Heman wek kovara Hawarö (1932-1943) kovarOn Ro-
nahi (1942-1954) ü Roja Nü (1943-1946) ji dirJin ser
heman r€ y€. Di vö qonax€ de, giroka kurmanci bi
golt ü hesti dibe. Qiroknivis ber€ xwe didin wöieva
cihan€.ü di bin bandora w€ de Eirok€n modern dini-
visin. U ji bo giroka kurmanc? bingeheke gelek xurt
amade dikin. Ji bo v€ qonaxö, div€ em her tim keda
Eiroknivis€n wek Celadet Eli Bedirxan, Kamuran Eli
Bedirxan, Osman Sebri, Qedrican, Nureddin Zaza ji
bir nekin... Bi taybeti ji Nureddin Zaza dl avakirina
giroka kurdi ya hemdem de roleke giring dilize 0
niha ji girok€n wi bi k€fxwegi t€ne xwendin.

Ji bo giroka kurmanci, navendek ku di dirok€ de
ciyö xwe girtiye ji Kurddn Kafkasyaye ü rojnameya
R€ya Teze (1930-2003) ye. Kurdön Ezidl y€n ji ber
Roma ReS reviyabün nav Ermenistanö 0 bi tavbeti ii
zarokön wan €n li s€wixaneyan mezin bübün ü hini
nlendin ü nivisö bübün, bi fedekariy€n mezin xeba-
teke nemir megandin. P€qi folklora kurmanci berhev
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Dilawer Zeraq

kirin paq€ ji li ser bingeha v€ folklor€ w€jeya kurmanci

afirandln. W€ gaxO li hemü dinvavO ü bi tavbeti ji li

Yekitiya Sowyetan bayeki gurr yä sozyalizm€ hebü '
Kurd ji ketibün bin bandora fikrän sosyalizmö ü bi van

hestan agir0 w€jeya xwe gurr dikirin. Wekhevi ü edelet

di w€jey0 de mijar€n sereke bün ü di nav v€ geqbüna

fikri de, hestön neteweyi ü lOkolin€n Ii ser diroka kur-

dan ji bi p€leke din ronahi didan ser w0jey€. Weke en-

cam di v€ p€la xurt ya wäjeyi de him romana kurman-

ci va p€sin t€ afirandin (Ereb€ $emo $ivanä Kurman-

cai trimji di qada girok€ de gelek berhem derdikevin

meydan€. Meriv dikare hinekji giroknivis€nv€ qonax€

wisa r€z bike, Eliy€ Evdirrehman, Wezir€ Eqo, Sima

Semend, Xelilö Qagan, Tosin€ Regid, Emerik€ Serdaq

Ereb $emo, Eskerä Bovik, Temür€ Xelil...
Rejima diktator ya Tirkiyey€ hemü r€ ü dirb Ii ber

kurdan girtibü. Ziman qedexe bü ü bi zimaneki qedexe

w€je nedihate nivisandin PiEti sal€n heftOyi ji du ali-

van ve hest€n neteweyi xurt dibün, yekj€ bandora p0la

sosyalizm€ ya dinyay0 bü, yekj0 ji bandora tevgera ne-

teweyi ya Mela Mistefa Barzani bü. Di bin tesira van

her äu'p€lan de, ti Diyarbekir€ girokOn p€Ein di sala

1979an de ji aliyO Mehmet Emin Bozarslan ve hatin

nivisin.. Ev qirok bi nav€ "Meyro" büne kit0b ü hatin

belav kirin. Di heman sal€ de, disa li Divarbekir€ kova-

ra bi nav€ "Tir€j" derket ü di w€ kovar€ de, qirnk6n Ro-

jen Barnas hatin belav kirin. Paq0 derbeva sala 1980yi

q0bü ü gelek kurd€n rewgenbir €n ji dest0 Roma Re5

ielas bün li welat6n Ewrüpay€ belav bün.

Gelek rewgenbir€n ku li welat karö siyasi dikirin
ü roxistin€n wan li hemberi rejima diktator tek qün,

berO xwe dane w0jey€ Ji ber ku we gaxÖ li wel€t ziman

oedexe bü, Sw€d bübü wek navenda w0jeya kurdi ü

heta dawiya sal€n nodi ji v€ rola xwe list. Di v0 qonaxO

de ji bo p0gketina ziman ü w€jeyO kovara "Nüdem"€

xizmeteke bag megand. Li Swöd€ di war€ giroknivlsiyO

de gavOn mezin hatin avOtin ü niviskar€n uek Hesen€

MeG, Firat Ceweri, Rojen Barnas, $ahin0 Bekir€ So-

rekli, Enwer Karahan, Lokman Polat, M. Ali K Fewaz

Hus€n ü Tori pöqengiya qiroke kirin.
Dlsa di sal€n 2000i de, Stenbol ji nü ve dibü na-

vendeke bigük ya w€jeya kurdi, heta ku li Amed0 w€je

oes dibü. Him we5anxaneyän ku kitöbän kurdi Cap

Iikirin li stenbotc ava bübün, him ji kovar lP dihatin

capkirin. Di vi qonaxa Stenbolö de. du kovar€n kur-
ii: vani kovara Nübihar€ ü kovara Rewqenä rli qada

ziman ü edebiyat0 de, bi taybeti ji di Eirok€ de roleke

giring listin. Ez bawer im w€ Stenbol tu cari vä girin-

giya xwe wenda neke, ji ber ku li Tirkiyey€ him bajar0

heri mezin e ü nufüseke qelebalix ya kurdan di xwe

de dihewine, him ji bajarÖ medva ü tew;enbiriyö ye ü

qapxane li w€ der€ civiYane.

Roirvayc l(urdistanö

Cironivis€n ku li Rojavay€ Kurdistanö derketine ji
di niv demeke kin de ji ber zilma rejim€ berä xwe dane

Ewrüpay€. Hinek giroknivis€n ku li Rojava derketine

o€s ev in: Helim Yüsiv, Jan Dost, Fewaz Hus€n, Qado

beitn, Rezoy€ Osc, RidwanÖ Eli ü Bav€ Naze..' Helbet

ii bili van navän ku me nivisin ji gelek giroknivis hene

ü em livd der€ kedawan silav dikin. Bi giqti diw€jeya

kurmanci de rol ü bandora niviskarOn Rojava yan ji bi
gotineke din niviskar€n Binxetö gelek z€de ye.

Li Baqür0 Kurdistan0, Ii her€ma Behdinan0 jl pil-
ti salön lieftOyi liv ü tevgerek xuya dike Li ser binge-

ha van salan niha Duhok ü Zaxo büne wek navend0n

rewsenbiriy6. Li v€ der€ ji kovara "Peyv' roleke er€ni

dilize ü Eelek Ciroknivisan bi xwendekaran dide nas-

kirin. Qiroka Behdinan€ mijara lOkolineke din e l€ em

dikarin behsa girok€n Sidqi Hirori, Hesen Sil€vani ü

ismail Sul0man bikin.
Ü Niha Amed bi weqanxane, kovar ü niviskar0n

xwe, ji bo w€jeya kurmanci büye navenda heri giring

Pisti sal0n 2000i, li dü hev kit0b€n qiroknivis€n ku

li Amed€ ü derdora Amedö diman hatin gapkirin'

Kit€b€n niviskar€n weki Yaqüb Tilermeni, Dilawer

Zerao. Civa Mazi, Fewzi Bilge. Roni Wär. Sedat Yürt-

tas. Selähatin Bulut, Evdile KoEer, Sidar Jir ü Receb

Diidar li dü hev du r0z bün... Ü niha gelek keq ü xortdn

ciwan di qada w€jey€ de qelem0n xwe dibezinin. Li v€

der€, divO em disa kovarän wek Qirüsk ü "W" yö bi bir
binin ü keda wan ji bir nekin.

Em 0 ji vä der€ silavek li nifq€ nü y€ Eiroka kur-

manci bikin ü wek sembolik be ji em € nav0 hinek hu-

nermendan röz bikin: $ener Ozmen, Lorin S. Dofan,

Bawer Rüken, Bawer Ronahi, Fatma Savci, Mehmet

Sarman, ismail Dindar, Mehmet Dicle, Cemil Oäuz'

Hogir Berbir, Harbi Soylu, Feratö Dengizi, Amed Qeko

Jiy;, Mahir Bagok, Kawa Nemir ü Menaf Osman" '
Ji h€leke din ve ii, Amed bi gigti büve navenda 21-

man ü wejeya kurdi.. Her sal li ser w0je ü zimanö kur-
di bi dehan konferans, seminer ü civin li dar dikevin '
Reh0 dar€ gihiqtiye ax€.. Ev dar €di zuwa nabe )F
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gAR$IYA $EWiTir
$DYHMUS DiKEN

Uq bin yrl ewelinden Asur krahndan gehre miras
bir krhg kabzasr üzerine iqlenmiq kadim Amid adrn_
dan bu yana bütün diger adlarr ile birlikte (,4rnrd.
Omid, Amida, Dikranagerd, Digarbeki4 Amed ue Di-
yarbakr) bugünkü Diyarbakrrä baktrgrmrzda Diyar_
baklr\; gegmili, yakrn yüzyrllara kadar ancak gidebi_
len Anadolu ve Mezopotamya,nln kimi gehirlerinden
ayn delerlendirmek zorunluluktur. Qünkü en az bes
bin tki kimi kaynaklara göre yedi bin) yrl evveline
gidildiäinde kolayhkla fark edilir ki, Diyarbakrr isin
hayatrn hiE kesilmeden akrp geldigi ve insanlairn
her dönemde gehirleriyle birlikte yapyrp var oldu$u
tarihsel bir gergeklik. Ve bu gerqekligin somut teza_
hürü yine bugünün verileri rErsrnda en az 34 kavmin
her birinin izlerini brrakarak kadim Amid Eehrinin
sicilinden geqip gittigini vurgulamak gerek.

Bu denli tarihe tescilli kavimlerin uzun yrllar bo_
yunca etnik, dini ve di[er bütün kimlikleriyle tarih
boyunca kentin sicilinde var olmasr kentin bütün bu
zengin miraslnr sürdürerek sonraki kuqaklara aktar_
masrnr da dolal olarak beraberinde getiriyor.

16. yüzyrla ait "Mufassal Tahrir Defterleri,,ne
baktrIrmtzda qehrin nüfusunun 20.000 dolaylnda ol_
du!u; bu nüfusun yüzde krrkrnrn Müslüman, vüzde
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altmr$rnln Hrristiyan oldulu bilinmektedir. lZ. vüz_
yrla ait Diyarbekir geriye Sicillerine bakrldr[rnda gg
farkh meslek kaydrnln oldulu fark edilir. Oysa aynr
asrrda BursaUa 50, Kayseri'de 18 meslek kaydrna
rastlanmaktadrr.

Diyarbekir Qarqrlarr ile ilgili kayda deger bilgiler_
den biri 1655 tarihli ve büyük gezgin Evliya Qelebi'ye
aittir. Evliya Qelebi kendi gözlemlerine dayanarak
o yrllarda Diyarbekir'e ait 66 esnaf garllsrndan söz
eder. Ünlü gezginlerden J.S. Buckingham ise iarihi
l815'e endeksleyerek; "Pazarlann üzeri go7et igi ör_
tülmü1, dükkönlar ahsap raflarla ddseti olup, maltar
bütün özelliklerigle sergilenir. imalätg ann bashca
hammoclclesi ipek ue pamuktur. $ehrin gary esnaft;
Sal, el gaptmt äletleri, her renkten pipolar, alhn ue
gümüS tabakalar yaparlar. 1500 tezgäh fal üretimi,
500 tezgäh pamuk baskcts4 300 dert imahtctst, j00
tlemirti ue 50 pipo tuljrzlrk) gapmau uarüi. Diuar-
bekbde ilag dqmdo bütün ihtisaE kendi kagnikla-
nndan m jlantr."

Qarqr esnafr anrlan yrllarda beq ana grup altrnda
örgütlenmi!tir.

- Bakkal, Bezzaz, Boyacr ve Hallac esnafr.
- Haffaf, Debbap, Habbaz, Muytab, Kuyumcu,
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Terzi, Sabuncu, Attar. Nalband, Cenan, Kazgancl,

Dellal, Allai Kassab esnafr.

- Palancr, KrhEgr. Neccar, Berber, Kürekqi esnafi.

- Basmact, Kavukqu, Tütüncü, Kahveci, Penbeci,

Aqgr, Demirci, BardakEr, Gazzaz, Sarag, Mumcu esnafi.

- Kegeci, Qilingir, Nalqacr, Eskici, Helvacr esnaft.

8ir kapanr$ tlegedyasl

osmanh'nrn uzun yrllar sürdürdüäü hükmünün
19. yüzyrla kadarki döneminde ticaret ve zanaat

geliEmiglili aqtstndan istanbul, Edirne ve Bursa ile

birlikte Diyarbekir Osmanlt'ntn dört önemli qehrin-

den biridir. $ehir, anrlan yüzyrla kadar dünya ticaret
kervanlartntn hem pazar yeri, hem de geEi$ güzergä-

hr üzerindedir. Bakrr, maroken, pamuklu bez, ipekli

dokuma, saraciye gibi üretimin ve zanaattn birgok

dahnda Diyarbekir sadece Osmanlt mülkünün de$il'

dünya ticaretinin de önemli ve canlt merkezlerinden

biri konumundadtr.
Eski Kürdistan\n Osmanh mülküne dähil edil-

dili ve kadim Diyarbekir'in bir Bevlerbeyi merkezi

olarak kayda dügüldü$ü 1500'lü yrllardan, 1900'lü
yrllann ba5rna kadarki 400 ytlltk zaman diliminin
finali, qehirdeki önemli bir ticaret ve pazar metke-

zi konumunda olan gargtntn üg gün süren ylkrmr ve

yakrlmasr ile ädeta bir devrin ticari ve ekonomik dev-

rinin kapanrqtnrn tragedyasldtr.
1895 yrhnda kadim Diyarbekir'in yüzylllar süren

ticari ve sanayi varhsr üq gün iqinde ädeta yok olur.

Bu yok oluqun mekänsal adr kentin o tarihe kadar,

tarihi sur iqindeki ruhu olan garqtstdtr' O tarihe ka-

dar her meslek mensubunun örnefin; Muhacirler,

Helvacrlar, Qilingirler, Demirciler, Neccarlar, Mutaf-

lar, AqErlar ve Eskiciler gibi kendi adlanyla anrldt$r

mesleksel icraatlartnr yürüttükleri toplu mekänsal

var oluqun adr artrk o büyük felaketle birlikte antla-

rak Kürtqe "Qarqiya $ewiti" (yanrk Earqr) olmultur.
O büyük yangrnda lehrin bütün hububat ihtiva-

crmn pazarlandr$t Saman Pazart, Kazanctlar, Kürk-
qüler, Saraglar ve 1960 ylhndan sonra geniiletilerek

Melek Ahmet Caddesi olarak antlan Bahkgrlarba-

qfndan baqlayrp Urfakapfya kadar giden Uzun Pazar

ya da Uzun Qargr iqindeki bütün hanlar, dükkänlarve
i$yerleri üq gün boyunca iqin igin yanmlq ve herhan-
gi bir müdahal€ye de yeltenilmemiqtir!

Üg gün süren 1895 qargr yanglnl ädeta $ehrin si-

cilinde bir devrin bir daha aqrlmamak kaydryla yok

oluEunun tarihidir. Kimi savlara gör€, Sehirde ge-

rek zenginlikleri gerekse temsiliyetleri nedeniyle

"peruastzlasan Ermeni tebaaga" arttk dur demenin

diler adrdrr 1895 yangrnr. Somut sonuglar bu tezi

do[rular niteliktedir. Anrlan tarihte 1000 tlolayrn-

da Ermeni katledilmiqtir. Yine anrlan tarihe kadar

ipekli dokuma iqinde gahqan 80 iqletmeden sadece

biri Müslüman tebaaya aittir. Bazalt tal ve ta$la ilgili
zanaatla u$raqan 40 taq ustasrndan yine sadece biri
Müslüman halktandrr. YetmiE altln zanaatkärl, yani

z€rkär'dan 60'r Ermeni tebaadandtr.

Yangrnlardan geriye, cehalet ve selalet

1915 tehciri esnasrnda da dönemin Diyarbekir Va-

lisi Doktor Qerkez Reqid Bey'in Eylül 1915 tarihinde

Dähiliye Nezareti'ne gönderdiäi gizli telgrafta, Eevre
yerleqkelerinden de qehre kafileyle getirilenlerle bir-

likte 120 bin Ermeni tebaa -ki kentin bütün zanaat

mensuplart bu sayrntn iqindedir- ya katledilerek ya

sürülerek qehrin sicilinden dü{ürülmü!tür. Vali Re-

gid'e dikkal etmek gerekl Kendisi. ilk adr -ittihad-r

Osmani" olan ve sonrä "Ittihat ve Terakki Cemiye-

ti" adrnr alan derneAi 1889 tarihinde Ohrili Doktor

ibrahim Temo, Arapkirli Doktor Abdullah Cevdet ve

Diyarbekirli Doktor ishak Sükuti ile birlikte kuran ve

"$ahin Ciray" mahlastnt kullanandtr.
Tarih yazryor, 1915'lerde; Ermenilerin sanatkär-

hkta mahareti hattrt saythr düzeyde. Kuyumculukla

ufraqan on iki kurulugun tamamt, on bir duvar ve

tai ustasrnln onu, dokuz bakrr tüccarlnln tamaml,

ipekli kumaE üreticision kurulu;un tamamt, pamuk-

yün-ipek ve taht) mallartntn ticaretiyle u$ra5an otuz

sekiz tacirtlen yirmi dokuzu Ermenilerden oluquyor.

Tesliciler,1930
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tgte 1915 büyük felaketinden bir yrl önce l9l4
agustosunda Qar5iya $ewiti'nin; Bugday Pazarr ya-
krnrndaki Cendere denen mrnttkasrndan baqlayarak
LIlu Cami önünden Melek Ahmet Paqa Cami civarrn-
daki gargrya, Eski Borsa Hanfndan Kazancrlar Qar-
llsfna kadar gehrin seEkin bütün zanaat ve ticaret
erbabrnrn yer aldrSr garqr yirmi ytl arayla ikinci kez
yakrhp kül olur.

Ikinci Qargiya gewiti yangrnr da 1895,ten geri-
de kalanlarr yok edince, kentin bütün erbabr sanat
mensuplarr ädeta yok oluqun akrbetinin gelecek-
te kaylt altlnä ahnmasrnr vakainüvislere brrakmak
durumunda kahr. Zaten degil mi ki: eski ve kadim
kimlikli :lehirlerin sicilinden eghasrnr ve egrafrnt sö-
küp atarak, qehrin sicilinden dülürdüäünüzde geriye
cehalet ve sefalet kalrr, ister istemez.

Hü netini ve sanattnt kaybeden qa r$l
1915 büyük felaketinden sonra 1920'lerle birlikte

bireysel kurtulu:ilarla Eehrin HanEepek mahallesi-
ne ädeta srgtnarak yerleEen ve yeniden hayat bulup
sanat kurmaya yeltenen gevre il ve ilqelerle köylerin
Ermeni sakinleri, 1927 sanayi envanterinde varhk
bulan qehrin ipekli dokumadaki gücünü yeniden
garqrda diriltmeye gahgsa da nafile. Giderek epeyce
azrnhk konumuna düqmek erbabr sanat mensuplarr-
nrn Avrupa ve Amerika diasporastnrn cazip gekiciligi
ile azrnhk olmanrn kendi kabuluna hapsolarak go-

$unluk ve ayn dinden Müslüman tebaantn ötekileq-
tirmesinin yarattlgl iticilikle buluqunca qehir farkL
kültür, kimlik ve etnisitedeki tebaaslnl, gargr da kay-
beder hünerini, becerisini. sanatrnr.

Ben altmrgh yrllarda babamrn iqi nedeniyle Qar-
qiya $ewiti'de bir esnaf gocugu olarak qarqrya nüfuz
etti$imde Yahudi ve Rum tebaadan kalan olmamts-
tr. Ermeni. Süryani, Keldani hemqehrilerden ise az
da olsa zanaat mensubu geriye kalmrqtr. Onlarrn da
qogunlugu terzi, azrnhgr da bakrrcr, demirci ve ku-
yumcu esnafrndandr. Qargr zaman zaman yeniden
yänlyordu. Ama bu kez ahgaptan sekiz on metrekare-
lik barakamsr dükkänlar geriye kalmr5tr. Diyarbakrr
Yahudileri 1948'de israil'e gögmeden önce genellikle
qerqiiik türü küEük ticaretle ugragtrklarrndan, garEr-
da yeniden ve ihtiyaca göre düzenlenen o ahqap bara-
kamsr dükkänlar iglerine yetiyor ve küqücük kömür
mangallarr ile rsrnryordu esnai

Hatta o m€känsal tasviri gok iyi tarif eden bir qar-
kr sözü vardrr: "Eulerinin önü de Zello, taxta daraba
/ Mah mülkü de sathm Zello rcrdim Saraba / $arapqt-
ntn da Zello eui xoraba... " Taxta Daraba'dan kastt ah-
gap kepenktir. Ifte akqam köz ateqi iyice sönüp geriye
külü kalmrg mangallar igeri ahntp o ahqap iqyerleri
kapandrktan sonra, gecenin bir vaktinde henüz tü-
müyle sönm€mi! bir mangaldan grkan krvrlcrm bü-
tün o ahlap barakalarrn bir daha ve bir daha yanrp
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kül olmaslna yetiyormuq. O garqr esnafrntn bu kez
dikkatsizli!i, tedbirsizliSi sonucu Edrllnrn yanmasl
I940'lara denk dü!üyor. Ve qarqr ädeta yeniden ya-
narak Earliya $ewiti adrnrn unutulmamaslntn tarihe
gönderme yaparak ironisini yagryor / yaqatryor.

Bir Qar$r hilesi!
Babam kagakqrydr. Binxet dedi{imiz Suriye srnr-

nndan, Nusaybin'in öte yakasrndan modadan dülmüf
ya da az kullanllmrq Avrupa'dan gelen giysileri bal-
yalarla katrr srrtrnda kaqak yollarla Diyarbakrrh ge-
tirtilip taliplisine pazarlandrgr "Qargiya gewiti" ya da
''Meydan" adr verilen qar;tda esnafhk yapryordu. Ciddi
bir sektördü eski elbisecilik ve bütün bölgeye hitap
ediyordu. Katrr srrtrndave dag bayrr kagak yollarla gel-
di$inden aslrnda bugün baktr{rmrzda gok da masum
olan sektörün sakinlerinin adr kagakgrya qrkmlqtr.
Takrm elbiseler, palto, pardösü, ceketler, yelekler bal-
yalardan Erkarrlrr. Yrrtr[r, söküpü varsa onanhr, yaka
kiri varsa kegeden bezler ve sabunlu suyla temizlenir.
Demirden ve kömürlü koca ütülerle ütülenir, sonra
da askrya asthp ahcrsr beklenirdi. iq astarrm gevirdigi-
nizde gimdinin de markalarr olan Avrupa nrn, ingilte-
re'nin etiketlerini hemen fark ederdiniz.

Qok canhydr garEr ve hayat her gün kendini ye-
nilerken, qarqr esnafr gehirli kurnazhglyla krqkrrtrcr
oyunlar oynardr Eehir yaqantrsrnrn "hilelerini" bil-
meyen gariban saf krrsal cografya sakinlerine. Temiz
ütülenmiq bir ceketin ahcrsr olan köylüye giysiyi ra-
hathkla satabilmek igin kagla göz arasrnda ceketin de-
gerinin yarrsr kadar bir para ceketin ig cebine konur ve
denemek igin giydirilirdi vatandaga. Denediäi ceketin
iq cebine yrrtrgr sökügü var mr diye elini sokan köy-
lü, ceketin cebindeki paranrn unutuldu$unu varsayan
vatandari o parayl hesaba katarak "kendi dikkati"ni ya
da "uyantkhprnl' kazanE saytp hemen satrn alrrdr giy-
siyi. Ceket katlanrp yeni sahibine verilir ya da hernen
oracrkta giydirilirken yine el gabukluguyla para cepten
ahnrrdr. Bir süre sonra ceketi geri getirip de cebinde
para vardr onun igin aldrm, vazgeqiyorum dese de va-
tandaE, artrk mal satrlmrg i5 igten gegmiq olurdu.

Kolcu denilen gümrük memurlarr kol gezerdi gar-

;rda, hedefleri genellikle köylülerdi. Parmaklarrnrn
arasrnda sigara gördükleri köylüye, "Q*ar bakalm
tütün tabakaru" derlerdi. Tabakalarda genellikle keh-
ribar rengi Lice'nin Helhelya da Mardin'in Xurs bölge-
sinin tütünleri olurdu ve tel tel ortaya, qalvann genig
etefine sagrhrdr. Reji-tekel malr olmadr[tndan tabaka-
daki tütünün sahibine anrnda kolcu cezayr basardr.

Qocuk sesleri qarErnrn negesiydi: "$e hege, egne
hege, keuirä gaqmaq pelö cimre hege, benzin heye"
diye ba[rrrr müqteri toplarlardr . 'Aua buze, memikö
qiz2, kakil€ guzö" sesi ise güneqinde yumurta pigen
Diyarbekir srcagrnrn soluk suyla serinletici sesi olur,
Ernlardr gargtda.
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Hazlr giyim devri miadrm doldurmaya bagladrktan

sonra Nusaybinve Xilis-Antep üzerinden bilumum ka-

gak mal, bu kez Qarqiya $ewiti'ye akrn etmeye baSladr.

Kahv€ci güzeli, saraydan kz kaErran, geyikli duvar

hahlan, A30 marka iskambil käärtlan, Seylan ve ba-

rut Eaylar, kahve-süt porselen fincan takrmlan, Alman

ipekli kadifeler, Japon jakarh kadifeler, incili-iglemeli

kaftanlar ve envai qeqit mal kagak yollarla phre giril
yaparak garqtntn yeni sermayesi ve rengi olmu$tu.

Ye köyden cilanlal g6ld i'..
Qargr, sanki birkag yüzyrl ewelki Ortadofu'nun

ve dünyanrn ticaret merkezlipinin daha minyatür

haline bürünmtiStü. AltmI5h ve yetmilli vrllar bo-

yunca bütün bölgenin yabanct memur ve strtl kalln

abast berk sakinleri, özellikle hafta sonlart gargtntn

daimi müqterileri haline dönüSmültü. Babamlartn,

dört kardeg olarak ortakhklan gerEevesinde üg dük-

känlan vardt. Ve hayli iyi iE yapryorlardt. Arada bir
polis baskrnt yiyordu bütün garqr, kaqak mallartn

belgesizleri toparlantp götürülüyordu. Esnaf topla-

nrp anahtarlannt emniyet müdürünün ya da valinin
masasrna yt[tyordu. Qünkü müdürün de valinin de

rütbeli askerin de eqleri gargr esnaftnln seEkin rnü1-

terileriydi. Sonra bir gekilde orta yol bulunup yine

ile geri dönülüyordu. Bu baskrnlardan kurtulmantn
yolunu kimi esnaf arka sokaklarda ev tutarak evin bir

iki odaslnr dükkän gibi düzenleyerek müqteri bekle-

meye ayrrmr;lardr. Qarqrdaki Eocuklar dükkän sahip-

lerinin güvendikleri yabanct mülterileri yanlartna

katarak adtna "pul" dedikleri bahgig ya da kornisyon

karqrlrpr o evlere ah$veril iqin götürüyorlardl.

Yetmiqti yrllarrn bagrndan itibaren gehir ve gar-

!1 bölgeye göEle gelen köylü ve kazah hemgehrilerle

iantqtnuya baEladr. Tarrrn ve hayvanctltktan ktsmen

nasibini alan krrsal köklü hemEehriler önce sur igin-

de ev komqulartmtz, sonra da garEtda "ciranlartmtz"

olmaya baqladrlar. Köydeki gibi yaqryor ve galtqlyor-

lardr. Bir tencereye bütün hane halkr hep birlikte ka-

lrk salhyor, öäle yemekleri de dükkäna evden getir-

tilerek bulgur, lapa artrk ne krsmetleriyse kannlartnt
doyurup "Eok $ükür" ediYorlardt'

Ticaretin terazisi "yeni komgularrn" lehine bozu-

luyordu giderek. Yagam qekilleri Sere{i az'a kanaat

getiren Earqtntn yeni sakinleri gok az kärla yetinip

bunun savunusunu da yapryorlardr: "Siz her gün et,

kadagf gemege ahsmrysmtz! Hakltsmtz, az kä a
satmak sizi kurtarmryor. Ama biz sizin gibi gasa'

mryoruz. Bize yeligor, kusura bakmagtn- diyorlardr.

Hakhydrlar. Hakh olduklan iqin de garql ktsa zaman

dilimi iEinde Derik'ten, Mazrdaäfndan, Genq'ten'

hatta daäda bayrrda göEerlikle hayatrnr sürdüren

Kogerler ve diler yerleqkelerden gelen yeni sakinlere

devroldu. QarErntn eski esnaft da artrk qanstnt baEka

alanlarda ve sektörlerde aramaya soyundu.

$imdilerde artrk Qarqiya $ewiti yanmlyor. Uzun

yrllardrr yanmryor/yakrlmryor da! Qünkü ne o eski es-

naf kaldr ne de o eski üretimler' Ne puqi dokuyan var'

ne örse gekig vuran eski ustalar. Mekänlar yerli yerin-

de, ama al4veriq ruhu deäiiti. $imdi artrk dünvantn

herhangi bir coürafyasrndaki fabrikasyon üretimlerin
pazar mekänt oldu garqr' Ama adr yine Qärtiya $ewiti'

olur ya bir gün yolunuz Qarliya $ewiti'ye düqerse

belki eskiden kalma, kenarda kögede eski antlan siz-

lerle paylaqacak Antikact Anto, Qaketqi Kadri, Terzi

Hanna, Berber Hanifi, Dellal Eyo, $alvarcr Carbis,

Kahveci Meheme, Palanct Uso, Kalaycr Sago, Demir-

ci Dikro ya da unutulanlardan birinin hikäyesini siz-

lere anlatacaklar Etkabilir.
Klsmet... tF

TIRoJ 59

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



'DrtlE Ez Rl|N Btru ü ntHERtKtM'
nevpEyvit't: RE$o RoNAHi

Muzika bl0es ü kurdi . Cara ewil bi keda wi hatin cem hev 0 blüesa bi kurdi derket hole, Hem ji b0 kurdihezan hem ji ji
b0 blüeshezan me bi hunermend Ercän 8i0g0r re hevpeyinek qokir. Bi heviya pc$ketina brüesa bi kurdi...

a
(D
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Te li ciheki gotibü "Min bi guhdarikirina bödengi-
ya muzik€ dest bi muztkö kir". BaS e, destpökeke bi ut
awagt gaua gihist blües€?

Tu di muzik€ de b€dengiyö gi qas estetize biki. qi
qas guh€ xwe bidi b€dengiya muzike ew qas deng6
ku tu derdixi tu dikari bi h€sani derxi p€g. B€dengi-
ya muzfkO ji bo muzikjenek€/i avantajeke pir mezin
e. Tu dikari di u,0 bOdengiyö de guhdariya muzika
xwe biki.

ija meseleya min ü blüesö gi ye? Min li ser cliroka
blües€ pirtükek dixwend. Gava ez diwestiyam min
soloy0n blües l€ didan. I,tin qi qas dixwend ew qasi
min his dikir. Ji ber ku ji höla rOderan ve tiiteki ci-
vati ye. Jixwe hün ji dizanin, afriki anibün wek kole
li bagür€ Amerikay€ diqixulandin. Wan ew motif€n
xwe y€n muzika afriki ji bi xwe re anibün ü bi mo_
tif€n ameriki re li nav hev xistin ü bi wi qikli blües
derket. Heta destp€ka wan ji ,,chainsongs" yan€
stranen zinciran in. Wek di ganda me de gawa di
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wextO qandiniy6 de xebatkar bi hevre stranan dibö-
jin, te di yek dest bi gotina strane dike, ji r€z€ de giq
p€ re dib€jin eyni wiha.

Loma tu wan afrtkigan ü palegän kurd disiblnt heu?

Belö bel€. Le tabi ne ten€ ev. Heta sala 1964'an
tu maf€n zenciyan tunebün. Heman pirsgirOk li cem
kurdan ji hene.

Ez ö tiqtOki biböjim. Bi desthitatdariya Amerikayö
ev muzik derket hol€. Tigteki ec€b ü sosret e ji ji bo
ku blües ü jaz müzik l€ bidin müzikjen ji Amerikay€
enstrumanan distinin. Amerika piqti wan zenciyan ji
aboriya xwe xurttir dike. Te f€m kir? Hem wek kole
dide xebitandin€ hem ji ji muzika ku wan derxistiye
hol€ enstrumanän xwe difiroge dinyay€.

Em hinek uerin ser xebotön te. Tu dikart hinek
behsa albüma xwe ga "Ron'€ biki?

Ez wek kurdeki ku li Tirkiyey€ diji bi Eend zimanan
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re tökildar im. Ji ber ku mamosteyö ziman0 ingilizi me

ingilizi bikar tinim di jiyana xwe de, cih€ ku ez l0 dixe-

bitim tirk hene, muzika xwe bi kurdi g€dikim. Jiyana

min perqe bi perge ye bi rasti. Loma rola min ron e.

Div€ ku ez ron bim biherikim, perqe bi perqe cih€ xwe

bigirim di wan jiyanan de. Ji ber ku ne civakeke bi her

tiitö xwe kurdewar e. Gelek gel hene, gelek gand hene

t€ de. Em bi wan re tÖkildar in, divO ku em t€kildarbin
ji. Loma div€ muzikjen€n kurd hemü ron bin, heta her

ferdeki divO ron be piqeki. Ji bo ku ganda xwe bi r0 ve

bibe, bikaribe ganda xwe biji. Ji bo ku avi be, wextO avi

be zelal dibe, xwes dibe.

Xebateke ue ga tagbet Ii ser RoboskigA ji göbü?

Gotin€n w€ stran€ ji helbestek€ Memä Malahinne
ye. Muzik min bixwe q0kir. Beriya ku büyera Robos-

kiy€ biqewime ew helbest hatibü nivisin jixwe U be-

riya wö ji min muzika w0 helbestö g€kiribü. Em li ser

fikirin, me got "Em klib€ki ji bo v0 stran€ bikiqinin.
Bo diyariya zarok ü ciwanön ku di qeran de jiyanÖn

xwe ji dest dane". Jixwe di erdni€ariya kurdan de ev

yeka ne tiEteki nü ye.

Btr€z Ercan, di heupegulneke xue de gotibü "Hin

heualän min An ku bi kurdt nizanin ji stuanön min f€m

nakin. L€ ji ber ku ji min hez dikin muztka min guh-

dari dikin. Lö ii ber ku bi kurdi f€m nakin henekön

xue bi stranan dikin. Mesela strana min a bi naue Kü-
gik Hatin uek Kügük Hotun bi nau dikin".

Eger ku ew kes bi wateya golinen wC stran€ ni-

zanibin ü ji muzikO hez kiribin, ev serkeftineke xweg

e. Ez dikarim bib€jim armanca min beriya her tiSti
g€kirina muzik€ bü, bi muzik€ xwegihandina he-

valön xwe bü. Bi gotinan nizanin, l0 ez bi muzika xwe

gihiltim wan...

Te gotibü, piSti agahdarkirinö ew ji min dipirsin,

dibAjin'Eu küSik ki ne?'...

Bel€, ezjiji wan re dib0jim, ''Hün0 küEikan bi xwe

hilbij0rin, hünÖ biryara xwe bidin."

Betki ji ber cudatiya gandan e ji. Yan€ uekt minak
uextä ez uek kurdeki li uÖ stranä guhdari dikim polts

t€n bira min, esker En, cerdeuan t€n, deulel...

Belö belö. lletlya... Medya .. Küqikä heri mezin

medya ye.

Iia di ganda uan de ftgeha "kügik" ne eu gas ci
girtt ge ango ne bi ui auagi ...

Belö loma dibäjin "KnqnkHatun''.. Heta bi wan

ew xilasker€ wan e. L0 bi me ji ew kesön ku ji bo im-
hakirina me dixebitin ev in. L€ ew kes0n ku li dtji
me ne, bi ziman€ me zanibüna w€ hin baqtir em fam

bikirana. stran€n me, canda me zanibana.. '

Tisteki balkäS e, di un demän daut de muzikjenön
ji nifSA nü ji helbestan stran g4dikin. Wekt mtnak

stranönji helbestön Rönas Jigan ü Arjen Ari aniha ha'

tin bira min. Tu oö yekö gaua dinirxini?

Helbestvan€n pir h€ja hene di wäjeya kurdi de, ji
nifEö nüjen ji... Ez stran€n xwe pirani bi xwe dinivi-
sim. Helbest€n ku pir di bin bandora wan de bimi-
nim, dixwazim muzika wan göbikim. llesela gotin€n

strana bi nav0 "Lo Lo Qulingo" helbesta Mem0 Mala-

hinne ye. Disa di albüma nü de ji ez € cih bidim hel-

bestek€. Peyv€n helbestvanan Ei qas bigihijin asteke

ku deriy0 dile te veke, ewqas te dikigine cem xwe ü

€di di nava mejiy€ te de nota meqq€ dikin. Helbest

bixwe xwediy€ muzikek€ ye ü ev muzik rö li ber te

vedike ku ew helbest bibe blües an ji rock an hwd. 0w

€ biryara vi ti5ti bide. Heta fonetika w€ helbestö' fo-

netika wan peyvan ji... Nifq€ nü ji ve yek€ diceribine.

Ev ti$teki ba! e. L0 div€ qend gotinen muzikjenan ji
der heqö v0 jiyan€ de, Ii ser muzik€ hebin.

Di seri de te jt got, em kurd, behtir jt em kurdön ku

Ii metropolan dijin, jigan? perge-perge dijin. I.i hinek

tleran bi tirkt, li hinek deran bi kurdl, heta hähtir bi
tirkt. . . Lö dtsa ji li gel eu qas zordati ü zehmetiae em

dikarin biböjin afirineriga kurdan xurt e?

Ev jiyana ku ez perge bi perqe dijim ji bo min ba-

reki giran e bi rasti. Lö ez bawer im ez qi qas tilt€n li
diji hev du bibinim muzika min ji w0 ew qas bal€ bi-

kigine. Di muzika rue de ji ez cih didim tiqtän dijber.

Di destp€kekä de xilasbünek ji heye. Mesela hinek

stran nerm dest p€ dikin, hödi hedi, piitre wisa digu-

herin ku wan stranan nas naki, pir hilk, bi awayeki

rock muzik€ xilas büne. Tu y€ böji straneke din dest

p0 dike... Ziman dijberOn hev du ne, heta dtjminön
hev du ne, ideoloji dijminOn hev du ne, naxwazim bi-

böjim l€ belki hineki gelji wisan in... Ev tiqt bi min
avantajek bixwe ye. Ji ber ku ez ji jiyan€ perqe bi per-
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ge dijlm w€ ez ber bi blües€ ve ajotim. Ji ber ku ji h6la
rOderan ve ji h€man€n hevpar hene; y0n kurdan ü
afro-amerikiyan. . . Jiyana wan ji perge bi perqe bü,
erdnigariya wan perge bi perEe bü.. . Bandora v€ yek€
bi awayekl er€ni li ser min heye.

Eu mcama ku ji däberig€ derdikeue ji bingeheke
matergallstt ye jt ez bauer im. . -

Bi rasti dibe, dibe... Ez dilä xwe p€ rehet bikim
wisa bib€jim. (Dikene) Di jiyana min de ev tigt€n li diji
hev du tunebana muzlka min w€ gawa derketa hol€?

Gaua em dähna xwe didinö em tödigihijin ku pira-
niya stranböjön kurd, kurdt naaiuin. Hinek jä mesela
rudibin gotinön stranan jiber dikin ü bi ui auagt stra-
nan bilöu dikin. Gelo eu yek Ii pöSiga muzika kurdi ne
xeteregek e?

Bi rasti ev yek p€giya muzika kurdi dixitimine.
Yek6/a ku bi ten€ ji muzik€ f€m bike, ji muzik€ f€m
nake jixwe. Mesela ew yek€/a ku tu pC re biaxivi
p€ re biji, pö re hevaltiy€ biki, tu bin€rt ku ji xeyni
muzikö ji tilteki fem neke ew ne muzikjen e jixwe.
Tu nikarl bib€ji di r0ya hunermendiy€ de dimew ew
zilam ango ew jin...

Ez bixwe stranböjeke bi ui auayi dinasim, ez
naruazim nau biböjim, a rast kAfa min jt ji denge uA
re rc. LA... Ez güm konsera wö ji lö ji xegni gotinen
stranan pegteke bi kurdt ji deuä wö demeket. . .

Bel€... L0 ew gihigtiye armanca xwe, tu kiEandtyi
konsera xwe. (Dikene). Muzik bi ziman0 xwe heye,
bi ganda xwe bixwe heye muzik. Ew kes€ ku ne ji wö
gand€ be, ne ji wi zimani be bi qav€ te ew € q€rin xuya
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bike, weki din ne tu tiit, wA sempatik xuya bike ji te
re. YQkQ,la ingiliz bi kurdi bistr€ ew ö sempatlk xuya
bike, bawer nakim ji sempatikbünö w€ de bige ü ber
bi me were. Huner kengi bi wate ye? Ku meriv civa-
ka xwe nas bike watedar e. Ew kes bOyi ziman0 xwe
nikare hunera xwe, civata xwe nas bike. Tu ziman€
xwe bizanibi ancax tu bi wi gikli gelä xwe, civata xwe
bixwe nas bikl. Ew kesä ku bi ziman€ xwe nizanibe tu
dikari bib€ji haya wi/w€ ji denb€jan ji heye.

Eu kes ji ne di wö asta g1n kuji tägeha "kügik" ftm
nakin de ne?

Bel0, heman ti5t e. Te pir xwe$ got. yek6/a ku
muzika kurdi gOke, stran€n kurdi bistr€ ü ziman€
xwe nizanibe mirov dikare biböje haya w€/wl kesö/i
ji dengbOjan ji tuneye. Yek€/a ku haya wi/w€ ji den-
gb€jan tunebe di muzika xwe de ez dikarim bib0jim
hineki lengoki ye. B€yi naskirina dengb€jan ne mim-
kun e ku muzika nüjen ji b€ fömkirin. Ji ber ku zi-
man ji hevok€n dengbejan, ji hevok€n pir ü kalan di
bira min de ye. Digel ku ez li M0rsinä ji mezin büme
hema pir ü kal ü bav tön ber Eav€n min dema yek
dibäje "kurdi". Deng€n wan, stran0n wan t€n guhön
min... Huner ji rastiya xwe Ei qasi qut nebe ew qasi
tiEteki h€ja ye.

Tu muztka Aardi töm zwe pöSketi diblnl? Weki mi
nak em IA dinMn di uan demön daul de kom2n rock
rwe ntsan didin, rep dim...

Disa div€ behsa ziman bikim. TiEt€n ku t€ne go-
tin, t€ne strandin an ji li ber gavOn me radixinin li ser
ekranan, bi kliban, wek albüman digihinin heta nava
malan gi qas ti{tOn qaliteya wan nizm be ew qas jl
tiqt€n nizm diEopinin muzikjenön nifg€ nü. Ji xwe re
kesi reqib nabinin ez bawer im.

Gelo Eima ji xue re lest reqtb nabinin?

Dinyaya meriv qi qas mezin be, reqibbünji ew qas
z€de dibe. Div€ ku dinyaya xwe hinek mezin bike. Ew
muzika ku ew bixwe Eädike diroka wä muzikö gi ye, ji
höla tekniki de eger rock muzik0 g€dike bingeha rock
muzlkä 9i ye, blües g€dike bingeha muzika blües gi
ye? Hay ji vi ti$tl heye an na? Dikare li ser notayan, li
ser enstrumanan bifikire, bi kar bine yan ji stran€n
xwe aranje bike, hinek enstrumanan bixwe b?ne ba
hev di guhö xwe de, di mejiy6 xwe de? Xwe gi qas
bi p€q xistiye, ev ti$t giring e. Piranl ji stran€n xwe
q€dikin 13 li bajar€n mezin derin dikevin studyoy€ ü
aranjor hemü tilten wan g€dikin. Ten€ deng € wan e.
Nakevin nava muzika xwe. Difikirin ku tenO bi deng
dikarin muzik€ g€bikin. Difikirin ku hunermendi ev
bixwe ye. L€ ev gewtiyek e. Div€ ku bikevin nava p€j-
geha wi tiEti hevir€ xwe bixwe bistr€n. *
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GiRtlKA MEME AIAN ü noMANA Rtlul wnn
DR. OMER ULUQAY

Destana Memö Alan, xezine, define ü gencine-
ya kultura kurdan e. Ew daristaneke kevnar e. Ew

Eada demön insaniyet€ ye. Dem€n diroki bandor li
ser mijar€ peyda kirine, gotin, teswir, nav, hest gu-

herine. Destan€ qi qas ku gotinön islamiyet0 p€i

xistibe ji, disa di hindir€ xwe de baweriv€n kevnar

dipar€ze.
Di Kilama MemA A/an de, yek meqam ü y0k go-

tin nine. Her dem0, her dengbej, 9i qas sadiqe p€xq€

mabe ji disa guharin hene. Ew qeder ü zenginiya zar-

ürf ü edet€n kurdi yön kevnar qismen parastine, y€n

dema xwe bi cih kirine. Bi vi awayi f€ylesofö kurdan
destana Mem0 Alan aqle kiriye. Dar Mem0 Alan e, pel

Mem ü Zin e.

Mem€ Alan destana geleri, ya kevnar e. Mem ü

Zin li ser bingeha Mem€ Alan, E€kira Ehmedi Xani
ye. Bwna ji hev cuda ne.,Ango Roni Warl ketiye ve

tewqä. Bi nav€ ltl'em ü änz kilama Memö Alan nivisi-
ye. Ew xebata xwe wek roman wesifandiye. L€ ayan e

ku ew "Eiroka Memä Alan" e.

gotin€ ye. Destan bi vi tehri vedij0, zengin dibe. Lew-

ra destan bi pir meqami ü bi gotinen cuda te gotin.

Corbehi5t ü nemir0 h0ja Ehmedi Xani, li ser bin-
geha destana Mem€ Alan, berhema xwe Mem ü Zin
qedand. Kilama Mem€ him girt ü avahi bi dil€ xwe

qedand. Ebad0n avahiye gori destan€ ne. Lä deri, qat'

xemilandin, pencere, teqe, imbar, tewle, diwan, ser-

seke, rewqa civat€ gori dem ü daxwaza xwe rast kiri-
ne. Ew q0kirin ü gotina Ehmedi Xani ye. Bi wi tehri

Roni War giroka MemC Alan bi gotinek zelal ü he-

rikbar nivisiye. Ziman bi tam e, xwandevanan hemb€z

dike, bi xwe re diherikine. L0 ku ew qiroka li k€ girti

1 Roni Wär {1969 D6rik-Märdinl D gellek kovaran de gotar

wegand ne. Befh€m6n wi yön 9ip b0yi ew n:.iiyan 16 Diiurya
qirck. 8ä Lorne Be Qirok Gurzek qirok Qi.ok Hemü Qirok
n J Tirki Werger Kevnedost€ N4 n G!m9!mok J T rki Werger-

Roman Kugegiok 9ifok Sryabend Ü XecA Roman Taher rl

Ziharö Roman, Mem ü Zin-Roman, Feqlyö T6yran-Roman

2 RoniWar: llenr Ü Zin, Romän, W65anön Ava, 2011, StanbuL l55 r
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yelgudari kiriye ne belli ye. B€guman di gotinan de
k0m-zöde w€ hebe. Min "MemO Alan" ya Roger Les-
cotl berqav ü miqayese kir, ewna disibin hev ü din.

Demeke dir€j vir de ye ez kilama lvlem€ Alan ber-
hev dikim, li dengb€jan guhdar dikim. Xebatön ku
hatine weqandin, ez kom dikim, van xebatan dimeqi-
nim, wan dinirxinim, tehlil ü rewa dikim. Ku di ali
cenaben we xwandevanan de di v€ mijar€ de tiqtek bi
dest min bikeve, ez ä bi nav€ wan, bi qavkani niEan
bidim, di xebate de bi kar binim. Bi Sekli, em € gota-
ran berhev ü tehlil bikin. Bi miqayesa van xebatan
bawerim rengeki xweg ü cuda wö derkeve holö.

Oä, tua stün€n kultura kurtli bi giroki dinivise.
Ew xebatek heja ye, ez gäroz dikim. Beri v€ min ber-
hema wi "Feqigö Tegran-Roman" ji tehl?l kiriye ü di
rojnameya Azadiya Welat da weqandiye.

Em € di qend xalan de 'Mem ü Zin'a RoniWar ber-
eav bikin. Ew nirxön ku dert€n hol€, büyer€n kilama
Mem€ Alan in.

I Roger Lescot: Memä Atan. Wegann Avesra Stenbot, j53 I.

Qapa Duyem. 2010. (9apa yekem t9971. Bi desrpek/danasira
Dr.NLrreitin Z.z?.
Roge. Les.oi 1191r Lyon Frense-1975 Taywanl Berhem
Grame.o Kufdi ld 9et Cetader Bedirxanl
0t ü diroka Ezidry6r CebeL Sinca. Hefs6 berhem Wesana
Avestn Stenbot cap k . ne
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l- 0i herhema'Mem ü Zin'ä de [fl. War]
BGza Büyeran

1. Bajar€ Mixrib€: Qala taybetiy€n bajar€ xeyb€ t€
kirin. Jiyan ü dewlemendi, ewlehi, cami ü ibadetxa-
neyän baj€r t€n ber Eavan.

2. Malbata PaEay€ Mixribö, zewaca Al PaEa, ve-
zayina Memä Alan: Malbata mlrekan kor ocax e. Her-
s€ bira derdikevin serayö. Celek eciz büne. Ewladeki
kurrin ji Xweda dixwazin, l€ sal€n wan derbas büne.
Sä kevok, kegön padgayO periyan li ser daran venan
e. Bi hev re diaxivin, Al Paga gotin0n wan difame,
dikene. Al PaEa birayön xwe radike, li mal vedigerin.
Kevota digotin ku, bira keqa Mir€ Qur0qiyan T€li Ey-
gan€ ji Al Paqa re bixwazin. Ku wexta xwe temam be,
Xweday0 ewladeki lawin bi wan de. Werg dikin 0 werg
ji diqewime. Memä Alan hat dinyayö. Dan xwendin€,
dem zü derbas bü. Memö bo xwe qonaxek xwast.

3. Qonaxa Mem0 Alan: Al Paga, bo Mem0 li ser
44 stünan qonaxek da g€kirinö.22 diregän him di
behr0 de,22 ji di qeraxö, di latan de bi cih kirin.
Li ser qar qatan bilind kirin. Meqam0 Mem€ li qate
jorin bi cih kirin. Di dayr€ de text ü tacek? z€rrin bo
Mem€ hazir kirin.

4. Kurriy€ Behr€-Boz0 Rewan: Genca tor av€tine
Behr0, nikarine bikqinin qerax€, Kurriki Behr€ ketiye
torr€. Kurriy€ Behrö, di Qesra Mem€ de, di paq heft
deriyan de avötin tewl€.

5. S0 kevotön li ser hewz-Zin€ li Cizire radikin
ber bi sib€ tinin oda Mem€: S€ kevot di hewz€ qes-
ra Memö de dikevin avö, behsa rindi ü gelengiya in-
sanan dikin. keg€n padgayO periyan bi sähr€ Zin€ Ii
Mem€ dikin mävan.

6. Li pi$t xevna levan ehwal€ Meme AIan: Di oda
xew€ de berhevdana Mem€ ü Zinö, büyerek mitolojik
e, gotin€n xurt in. Cistilk bi hev guharine. Ew rast
e, para din xevn e. Rasti ü pest hev du temam dikin.
Mem ketiye dewsa din ü budeleyan. Ew dike terk bike,
tac lll text, dike terk bike kokima apan, dö ü bavan.

7. Mem€ Alan ket r€ya Cizira Botan: Rojekö re
dajo, wenda dibe. Li Bajar€ Mixrib€ vedigere.

8. Mem€ Alan ü Xoce Xizir: Mem r0 dajo demek6
Sunda Hoc0 Xizir peyda dibe, ji Mem€ re dibe r€ber
ü heval.

9. Mem€ Alan li ber gett0 Cizira Botan: Li ber
$ett€ Cizir€, Zina Bekoy€ Ewan kincan diqo. Dert€
pCE Mem€ ku wi bixapine. Mem€ li gola xwiniyan
diqelibine. Mem get derbas dike, Zin Mem€ li sertan
gire dide. Bajarö Cizire, bavö xwe Bekoy€ Ewan ü
mala wi, fOn ü füten wi yäk bi y€k ji Memö re dib€je.

10. Cizira Botan: T0 tarif kirin. Mem li zik baj€r
digere ku, li ku bi m6van be nizane. Qonax€n Mi
rek€n Cizirö bi wi salix didin.

11. Hersä biray0n Celali: Hesen, Qeko, Qeretacin:
Pesn€ wan tö kirin. Mem mevan€ hers€ birayan e.

12. Mem li Cizlra Botan: Hatina Mem€ li Cizira
Botan büyereke mezin ü giran e, bajar diEelqe. Mem
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derd€ dil0 xwe ji hers€ biran re vedike. Hers€ bira

dixwazin ku ji derd€ Mem0 re bibin derrnan

13. Li ser Kaniya Gulan: Dilan dil qeyas kir/llem€
Zin nas kir: Bo bihnvedanek€ Mem derre ser Kaniya

Culan. Li vir Mem ü Zin hev du dibinin, nas dikin'
Dikevin mihbeta dilan, heula xevna 5evan.

14. Mir ü m€ren Cizirö diqin n0!ir0: Xwanga Zin€

Sti dibe r€ber, Mem€ dibe oda Zin0. Qend xortan gav-

dar digre.
15. Vegera n€girö: Qavdar dileyizin, hatina siwa-

ran ferq nakin. Sti ü Zin b€xeber in. Mir dikeve oda

Zin0. Mem Zinö dave bin kurke xwe, nikare rabe p€.

Dibe b€hurmeti l€, mecb0r dimine. Hesen dewar di-

kuj€, agir bi qesra xwe d€xe, kurr€ xwe diavöje nav

agire male. Ancax Mir radike li oda Zin€. Beko Ewan

nahOle ku llir li od€ derkeve, dixwaze ku ZinQ di bin

kurke Mem0 de bibine. Zin derre oda xwe, Mem t0

mala Hesen.
16. Hers€ bira derdikevin topkirina Bac€: Demek€

lün de hers€ bira derdikevin topkirina baca sal0

17. Listika Kilik: Mir ü Mem, f€nna Beko Ewan:

Mir dawetek mezin dide, giregir€n baj0r cih€ xwe dig-

rin. Beko listika kilik li dar dixe. Mem Mir t€k dib€'

Beko cih€ wan diguherine Mem Zin€ li hember xwe

dibine, listika kiqik na ecibine, t€k dige. Bo $ert, nav€

hezkira xwe ji Mir Ezin re dib€je. Ew dibe b€hurme-

tiyek mezin.
18. Mem di zindana Mlr de: Beko Ewan dest ü

piyän Mem€ giredide diav€je zindanö. Mir destür€

dide ku Zin here ditina Mem0. Zin dibine ku Mem

miriye. Zin ji mirazO xwe dixwaze ü di ser Mem€ de

dikeve ü dimire.
Mir t0, haziriya wan dikin, li goristana Mirek€n

Cizira Botan defin dikin.
19. Definkirina Mem ü Zin0, Qetla Beko Ewan:

Hers0 bira li bac0 vedigerin tän ser mezel€. Weziyet

t€ fam kirin. Hers0 bira bi hev re €r19i Beko Ewan

kirin, sert Ii ser firrandin, li ber lingan gindirandin.

Beko ji li ber ling€n her du evindaran defin kirin. Mir
di qebr6 de, her du aiiq dest di hev de ditin, li hev

veneqetandin.
20. Boz€ Rewan b€ Mem€ Alan tö baiar0 Mixri-

biya: Hesen, bani pismam€ xwe Mir $em dike' wi li
Boz€ Rewan siwar dike, heqiwa Mem€ li terkiy€ datl-

ne. Wi digine bajar€ MixribiYa.

ll- Kesän di Qiroka'itrm ä Zin'ä de;

1. Selteneta Bajare Mixrib€:
S€ bira (Hukumdar€n bajarö Mixribö): Zindiyan'

Alan, Al PaqaYö Mir€ Mixrlb€
2. S€ kevok: Tavbanü, Heyvbanü, St0rbanü: Keqön

Pagay€ Periyan
3. Mir€ Qur€qiyan Sil€man: $ex€ Qur€$iyan

4.T€li Eyqan: Dayika Mem0 Alan, keqa $ex0 Qur€-

qiyan

5. Mem€ Alan: Kur€ Al Pa$ay€ Mir€ bajar€ Mixrib0

6. Begli: Kur€ xwaltiya Mem€ ye (bixalt€), xwar-

ziy€ !0x€ Qur0$iya Emer Begö Ye.

7 Emer Beg: Zal€ Mem€ ye, xwedi sehr ü keramet e.

8. Zlna Zidan: Xwanga l{ir Ezin e, leheng€ xevna

Mem0 Alan e.

Dergist ü qeling dayiya Qeko ye' Xatfrna gel c€riya ye.

9. Mir Ezin: Mirä Cizira Botan e.

10. Xoceye Xizir: Siwar€ xevbe ye, alikar€ ketiya ye.

11. Zina Bekoyö Ewan: Dixwaze ku Mem0 bixapine

12. Bekoy€ Ewan: Fesad e, wek $eytan e, lewlr-
mend€ Mir e.

13. Malbata Mirekön Cizira Botan:

a. Mir Tacin: Mir $em, Mir Sövdin

b. Mir Celal: Hesen, Qeko, Qeretacln

c. Mir Zengin: Mir Ezin (Mir€ Cizirö), Sti' Zin

14. Rihan: Cöriya Zina Z0dan e.

lll- KesCn p etketi:

Mem0 Alan, Zina Z0dan, Bekoy6 Ewan, S€ biray€n

Celali: Hesen-Qeko-Qeretacin. Mir Ezln, Zina keEa

Beko, Sti.

BozA Reuan

lY- 0i kiteha Mem ü ZinG de (f,'War) mokan:

LBajare Mixrib0

2. Daristana Bajar€ Mixrib€

3. Qonaxa Mem€ Alan

4. Tor av€tina behrö, ber behr0

5. Oda Mem€ Alan-KuEk€ Zina Z0dan

6. R€ya Bajar€ Cizir0

7. Bajar€ Cizira Botan

8. QonaxOn Mirek0n Cizira Botan

9. Mezata Cizir€

10. Kincqoya Zina Bekoya Ewan, li Ber $että Cizir€

11. Mala Bekoy0 Ewan

12. Kaniya Gulan, Xas Baxgev€ Mir Ezin

13. Cih€ Kiqiklistln€
14. Zindana Mir Ezin-Mirina Memä ü Zin€

15. Goristana Mirekan, Mezel€ Mem0, Zin€ ü Be-

koy€ Ewan

Ez heval Roni War spas dikirn' Welandina v€ ber-

hemä zenginiya kultura me kurdan bergav kiriye.

Ew b0 guman e ku her kesek bi basken xwe av-

jeniye dike. Her teyr bi baskän rve difire. Rast e, l€

gelo, em € qi wext tev bimegin ku bi hez ü girse bin,

tev bifirin ku bi refeki teyra bin ku r0ber€ me Teyr€

Simurg be. Bo ku em xwe binasin. *
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Hile mi ju (yew) paloci de naskerd. Aqit rot€ne.

Kam ke aqit, tuyi u basmecibiardene, sevetane roten€

r€ nameye inan peru Paloci bi ser€ ziwane dewijanö

ma de. Aqitgi (aqitdar) bi vengö berz qerrOne, vate

"B€re aqit ameyo,bOre tuyi ameyO, basmeci amey€,

seran ser rolena. Hebe ron dana". Na qesan ke p€he-

siyene ceni, kulinö gÖ de giqas ke ron esto guret0ne

amene pä bona. P€ bona wertö dewe de ju cawo ra$tc

bi. Cay€ di cuna bi. Ey Paloci ju (yew) teraziy€ desti

bi. Ron ceniyan dest ra giuret€ne. Kerd€ ju gime tera-

zi, heto bin ki ceniyan ke gi waEto. Ez hona doman

biya, neliyene mektebe, hona pä|e maya xo guretene.

Mi qayt kerd ke Paloci, zaniy€ xo Saneno hetö ronO

ceniyan. Her sate vatene, tayena ron, tayena ron.

Qime domaniya mi de no giye de p; bi. Xo xo de va-

tene, Eira ron zafo, tuy qeyi handayÖ qenike. Ma kew-

time rayä, gonime E0. Mi ray0 Gayir) ra maya xo ra

hal mesela vate. Mi va ke ''Day€ €y paloci, zaniyO xo

lanit€ bine hete roni". Maya mi hers biye, va ke "Heq

wa pirnikanO ey ra biyaro. O gimveEano, hilebaz qet

mird n0beno". C0 r€ ya, lö paloci ti vana hard qilaqiyo

ra, ci ra qiyo. Kewti bi ray€ 9i bi. Va ke, "O her tim
heni hile keno". Mi fam (fehm) kerd ke, givo ke raya

ragtö ra niyo, o hileyo. Paloci ki hilebaz biaqil€ mi de.

O waxt dewa ma, dinya ra girs (gird) biye mi Eim
de. Taxa ceri, taxa cori... Taxa Hesena, taxa Beka

Q€yi Eiqas zaf bi. Insani bi sere verdinO jubini. P€

bona vatö, to vate belk€ ju laristanC girsi de ju ca-

dey€ de dergo. Ma p€ bonade top lingan kaykerdäne.

Forma heq bido, bi lastikan€ qera ci ra van€, ma bi
lastikan€ qeran kaykerd0ne. Meydan€ top€ kÜkek bi'
le kaydoxi gumra bi. Tayinö ki waqtOne ke kaykerä,

16 näbiyene. Ju taxime futboli desu ju bi, a derheq

de problem Eine bi. To vat€ domani varenO. Heke ca

n0mende tabi tay€ hers biy€ne, miradiyOne. P€ bona

kükek bi topa ma ge gane |iyöne baxgäye Amika Guli-

zarö. Top6 pel u pug€ xiyaran kerd€ pan. Amika Guli-

zare top kerd0 peqmela xo vat€ "ez n€dana gima, lac€

kutikan". Tabi ma kuli biy€ne rez $iyÖne dest av0 pagi

kerd€ne. Amika Gulizar€ Eiqas ke hersbibibiyen€ ki,

zerey€ xo de giye gine bi. Ma giqas ke bime pil, deua

ma biy€ qij, insan0 dewa ma anciyayi tewer. Qävi bi

beqikan amayi mardöne. Qiqas p€ bona eno mi viri,
top0 ena mi viri, Amika Gulizar0 dinya xo vurina ra'

leher tim aqilö mi de ra...

Peyniya wisari de E€yi qiy€ne war0. War0 p€y€

hawt koyande bi mi gim de. Cawo ke ko u asmeni

re$ten€ pey, uja bi. War€ liyay€ne ze rogane bi Tiji'
ya qodiri de, ma mast ard0ne dewe, ma gend domani
biyene top, mayan€ ma vatöne, lima camerde. Qulika

lima esta, meterse. Xof ma bi guretene ki, seba gu-

likö re maxo camerdan sera say kerdene. Pilbiyay€n0'

satile mast war€ ra arden€ biy€ mi gim de. Qend ser

tepiya, no wazifä mi biray€ min 0 kijkeki guret. War€

ra mast ardOne demdiya camerdina öy ser. Q€yi war€

ra am0ne delve. Q€ ma raya wari sera bi. Rojd Ap Eli
van€, heq rama xo piro kero, giyo rama heqi. Bi qiy0

cereno. Maya mi va "9i c€rena Ap Eli". Va ke, "Mi ju
panote itya-/tiya kerd€ vindi, bi panote c€rena". Peydo

venga birayo mi Newzati da, va "be, heke to diy€' wa

to r€ bo". Biray0 mi Newzati va ke, "Ma heke 0y min a,

ti Eo 9€ kalik. icab n€keno p0 biceri, mi ke diyO zati €y

min a" . isa'yra tepiya 1973 de. Newzat hona hir€ serri

bi. Panotö a tawi hona peran0 ecnebiyan ra mutebere

biye. Cite meqin/miyi birotene, tedariki zimistani re-

het diyöne insanan.
Dewa ma kewti bi virana koye Bingoli. Ju hete

de tap, heto bin de ki Carzerin€ van6 ju tum€ de vi-
legewt bi. Serö Carzerine de ma liyone qayte deqta

Muqi biyene. Muq zö tase Eiman0 ma verde bi

Bine Carzerin€ ra derey€ Garzerine qiy€ne, kilta
dewa TaEi de r€qtene q€me CoEkari. Bine tapi ra ki
Dereyo pil van€, z€ ju veyvika de qermok6 lez kerdä-

ne. $iy€ne bine dewa Tata ra reftene awan€ binan

Radyo giy€ de muhim bi. Camerdan qal0 hawadi-

san kerd€ne. Hawadisi zanistiy0 biyö. Kuline vatOne

Radyo yo verinde äy 9€ Ap biyo. $andan0 ma kuli an-

ciy€n€ oda q0 Api, vat€ne camerdan.
Verba qandi radyo de ju muzik€ de kederin kerd€

ya. T6y berb0ne. vat0ne ke "heya heya". Ma bime pil
pöhesiyayime ke, o radyo y€ Eriwan biyo.

Kari ra tepiya verba qandi, p0 bona van0 wert€

dewe de insani amöne t6lewe. Peydo gep$iri, parti u
grubi kewti dewa ma. Qal0, Urizi, Qini, Arnavutluk
kerd€ne. Derd€ dinya xortane dewa ma ra amcne pers

kerdene. Kuli mordem€ jubin bi. Xaftela kuli jubin ra
kewti duri. Wert6 xo de zaf munaqaqa/kritik kerd€ne

xortane dewa ma. Koklman pers kerd€ne, sebiyo gelO

xortan. Xortan vat0 ne ke "fikre ma n0Sone t€ser"'

Dewe ma rä teng amene, linga ma ginene her cay€

dinya ra. Dinya hayre ma n€biye, l€ ma her cay6 din-
ya ra xeberdar bime. Hama dewijan na vat€ne, "Heq

destane xortane dewa ma de bo. Kuli tedugtiye, bira-
tiye wazene. Na Eiyö de rindö. Heke xortan ra ju xe-

letiye bikerd€ne, kokiman vat€ ki" QaSo dewrimciyo
(qepgir). Ma doman bime, ma zanite ke dewrimciy€

giye de rinda, xiraberiy€ ra duri vindetena. Ver ba n€-

hehqiy0 vejiyayina. Dewa ma biye qÜ, ma bime girs

dinya ma rC teng amey.

Zewaj, heskerdig dewrim ra tepiya verda. Zaf nez-

di bi dewrim, se vaji me$t€ bero. Ma bime pil, qesa

gepgiran ze golare gose ma de ra. Koti neheqiy€ esta

verba ci veciye. Heni musayme, heni vanime, heni

kenime. d#

TIR0J 67

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tatihe infll, zanail yaznal, zanan görnek, zanan duynaL...

'LicE DEFTER|'ilDE EEnqEKtERi yAzMAKr

DR. SLINCEM KOqER

Lice Defteri: GerSekleri Yazdtm, tarih ya:.;lc;rhgtn-
dan hafrzaya, Türkiye tarihinin gergeklerinden, olay-
larr kayda geEme merakrnrn ardtnda yatan toplumsal
ve psikolojik ölelere kadar gok sayrda baqhh agmamr-
za neden olan katmanh bir belgesel. Belgesetin kah-
ramanr Ahmet Tektag, ömrünü Diyarbakrr Lice'nin
Qeper köyünde geqirmig, köyde yirmi yrl muhtarhk
yapmrq, seksen beg yagrnda bir kiqi. 1945'ten beri
tuttuäu günlüäüne hayatr her yüzüyle kaydediyor.
Onceleri okumayr bilmediSi igin yazmak yardrmsrz
olmazmrg; askerde okumayr yaamayr ösrendikten
sonra ise defteriyle arasrnda hig engel kalmamrg.

Hatrrlamanrn harzr, hatrrlrtmantn g urufu
Ahmet Tekta! hem yagamrq, hem yazmrg. Ken-

di-dönü5lü (self-reflexive) bir eylem olarak yazmak,
Tekta$'rn hayatrn iginde yolrulurken kritik bir mesa-
feden analitik bir {özle hayata
bakabilmesine neden olmuq.
1975 Lice depremini, deprem-
de evini, sevdiklerini yitirenle-
ri, Lice'ye gelip yaralarr sarrna
sözü veren bir daha da ortalar-
da görünmeyen siyasetgileri,
köyleri bogaltan, yakan, geng-
lerin sürülmesine neden olan

askerleri, faili meghul cina-
yetleri, cenazeleri, doSumlarr,
düäünleri, qekerin yükselen
fiyatrnr, on yrllardrr haberci
nesnelliliyle ve ilmek ilmek
yazmr$ defterine. Hälä da ya-
zryor. Unutmamak igin yazl-
yor... Tektaq'rn hatrrlamaktan
aldrlr varolugsal haz, hatlrlat-
mantn gururuna dönütüyor.
Bir yakrntnrn ölümünü hatlr-

lamayan köylüsüne qakayla grkrqryor. Ve gururla "sen
kendi akrabmtn cenazesini hatt amryorsun ama
bak ben deftere yazmtptm," diyor.

Ahmet Tektag'rn yazryla hayatr kaydetme tutkusu,
trpkr onun gibi, hayata tanlkl€rnl belgeleme telaEr-
nr tatryan Ersin Qelik'le kargrlaqmasr sonucunda bir
belgesele dönütüyor. Ersin Qelik Lice Deftei belge-
selinin yaratrcr lokomotifi. 2006-2010 yrllan arasrnda
Dicle Haber Ajansfnrn (DifIA) Diyarbakrr bürosunda
galgmrl, pek gok habere imza atmrf bir gazeteci. Qe-
lik, Diyarbakrr'da muhabir olarak gözlemledili sa-
yrslz olayln ve anlatrnrn, aslrnda haberciliSin SNIK
kurallna srgmadr{rnr söylüyor. Diyarbakrr'da (ve her
yerde) hikäyelerin asrl zenginlifi tam da habercilik
kahplarrnrn d4rna taErp oralarda yeqeriyor.

(lelik ilk kez 2009 yrhnda haberini yapmak igin

Eßin Qe{ik
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Ahmet Tektal'la bir araya geliyor. O zaman akhnda

bir belgesel yapmak yok. Tektag, Lice'de defteriyle

ünlü ve qahsrna münhastr biri olarak DIHAnln geg-

iiäi habäre konu oldufunda, Qelik'in de habercilik

kahplannrn drErndakini görmeye meyilli belgesel-

cilili istahr tetiklenivor. 2010 da Tektaq'rn gözü gibi

baktrsr defter yapraklarrnda vuku bulan kaydetme

dürtüsünü kaydetmek igin iqe koyuluyor'

Alternrtil tarihe bakarken '..
Ahmet Tekta$'ln lahsrna münhasrrh$r, Kürtl€rin

siyasi toplumsalhItnln en önemli baqhklarrndan biri

oün tutih ve toplumsal hafrzantn iE iqe geEmi! ilit-
kisinde anlamtnt buluyor. Öyle ki, kendisiyle haber

icin ilk kez konu5tuklarrnda bir gazetecinin sormast

gerekenden fazlairnt Ahmet TektaE soruyor Ersin Qe-

l-ik ve arkadaqlanna. Sonra belgesel igin yeniden bir

araya geldiklerinde, Tektaq meraktnr dizginlemiyor'

kameramantn omzundan bakrElartnt uzatlyor, gö-

rüntüyle belgeleme eylemini tetkik ediyor' Yönetmen

Ersin Qelik ise Tektal\n kendisini kameranrn beri-

sinde buldufu o anlarr yakalayrp belgesele yerleqti-

riyor ve asltnda "tarihe not dü$mek iEin kaydetme"

icoüdüsünü kutsuyor. Kayrt altrna almaya vitesli yazt

u."gtirtinttl, tecrübenin heterojen anlara böldüäü za-

minr kristalize edivor, Tektaq'la Qelik'i aynr sayfada,

avnr kadrajda bulu Eluruyor' Lice Defteri nde zaman,

büyük harfle yazrlan, koca sesli Tarih in degil, dene-

vimin duyulmak iEin glrptnan samimi sesine dönü-

süvor. Hal böyleyken' Ersin Qelik de Ahmet Tektal'la

üiilit<te belgeselin kahramant oluveriyor' Qelik' daha

ziyade kamerantn diäer tarafrnda, görünmüyor' Ama

onun kamerayla kaydetme eylemini Tekta:; defterine

yanyor, "Eylül 2010. Defterimi filme gektnege gel'

driei." Deneyimini Lice Defteri'ne SeEirirken TektaE

Qelik'i görünür krhyor ve bu kez o, Qelik'in kaydetme

dürtüsünü kutsuYor.
Tarih ve hafrzantn ortak noktasl, her iki mec-

ranrn da bugüne dair bugün söylenen anlatrlardan

olusmastdtr. Tektal'rn 1945'ten beri aldrär notlar,

Qelik'in gazetecilifi ve 2009'da Tektaq'la kargtla;tn-

ca belgeselcitiäe dönü9en hayata aktif olarak tanrk-

hk etme pratiäi, ortak dürtü ve ihtiyaqlar üzerinden

yegeriyor, gekilleniyor. Tektaq "ftem meraktan, hem
-uiutmamak 

igin gazryorum" deyip ekliyor: "1(lmse

goh ki derdimizi görsünl" Qelik, Tarih'in vok saydtät'
-.glp 

lilt tüätl cleneyimleri haberleqtirerek, belgesel-

leqtirerek koca sesli, parlak renkli Tarih'e gerh dü-

Itiyor, kafa tuiuyor' Tektaqln önümüzde sayfa sayfa

iqilan tlefterine Qelik'in kurdu[u görüntülü anlatl

.qligin,l. Ituktyo.uz. Qeper'in, Lice'nin, Diyarba-

krr'rn, Kürtlerin, Türkiye'nin r€smini, görüntüsünü

Tekta;ln hafrzasrndan süzüyoruz. Biz bu alternatif

tarihe bakarken zaman da akmaya devam ediyor; Qe-

lik'in Tektaq'la köy camisinin önünde !'aptläl röpor-

{J

tajr F 16 sesleri bÖlüyor' Bölüyor ama bastlramlyor'

"Deneyimin," gegmigi kötülemenin bugünü temlze

cekmeve varamayacargrnl öäreten yakrcr bir devamlrh-

At uur. C.fin yazlntn sonunda, Lice Defteri: Getqeklei

iazdtm belgeselinrn ilk sayfasrna gidelim. ' ' Cevlan On-

kol'un, zamantn bütünlüäünde aqrlmr! derin siyah bir

bosluäu isrretleyen kocaman gözltriyle aqrlryor Lice

Oefteru' beigesetinin sayfalart ' Sonra krrk beq dakika

boyunca, Ahmet Tekta; ve Drsin Qelik'le birlikte, onla-

nn buluqma anlarndan ba.Slayan ve lineer olmayan bir

zaman yLlculuäunda bululnruz kendimizi"' Zamanda

kara delikler aqan tarih, belki gerEekleri kaErmay baEa-

nvordur qözlerd€n.. Ama Ceylan gözlerini dikmiS' onu

u-*uuan tu.ihin riyasrnr imlerken. Ceylanin bak4larr

üzerimizdeyken, hafizamrzdan kaEabilir miyiz? #
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anel'de lir sagI'wflneyAn ffihnkurli / Xürtge koftula fntlirafhf

F0T0GnnH KüRT0E oEKMEK...
c u!1H LrR DA$

,- ,Kürt foto$raf sanatErsr Mehm€t Masum Süer,in 'Wöneg€n BöhnKurclt / KürtEe
Kokulu Fotolruflar ' isimli fotofraf sergisi qubat ayr igindJ Diyarbakrr emed Sanat
Calerisi'ndt izleyicileriyle buluqtu. Biz de Kürtge iokan bu f;togr;äann e$liäinde
SüerUen, fotograflarrnrn ve fotolrafgrhgrnrn öykiisünü dinledik.

, Ilk foto}raf makinesini 1970 li yrllarrn baqrnda Krzrltepede eline alan Süer, aile
Drreyrerlnr (ekerek bafladrgr toto!raf yolculu[un a bugin,fotolraflormt Kürtee ge-
ken sanatgi olarak devam ediyor. Uzun yrllai gazetec-ilitr yapä Süer, Ktirt cograf_
yasrn0a yaqanan savaq nedeniyle meslefiini 1gg3 yrlrnda brrakmak zoruncla kalmr5.
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Bu tarihten sonra, 'tcan güuen@i

olma&fi igin" kentleri, insanlart ve

dofayr da gekemeyen sanatgl, 2000
yrhndan sonra foto$raf qalgmalarr-

na hrz vermiq...

'Kürt srnatqt'diI! aNlmel "
Uzun süre foto[raf gekememe'

sinin Kürt kimliäi üzerindeki baskt

ve inkärdan ba[tmstz olmadtfrnr
belirten Süer, kendisine Yaklglt-
rrlan srfata dair Sunlarr söylüyor:

"Gegtilimiz gtl Sülegmanigede
gagtnlanan bir gazetege qahsmala-

nn hakkmda bilgi uerirken ironik
bir Sekilde 'fotolraflanmt Kürtge
gekigorum' dedim. Bundan sonra

adtm 'fotolraflarmt Rürtge geken

sanat1t' olarak kalü."
Yazar Dllawer Zeraq'n "Madem

KürtQe gekiuorsun, fotolraflann
Kürtge kokuludur " diyer€k. sergi-

nin adrnr koyduPunu ifade eden

SüeL "Benim ilk amacm, dött
par7ago bölünmü; oe düngaqa ga-

llme Kürtlere Kürdü anlalmak'

Qünhi Küftler kendi kültürle'
rinden uzaklashrtlmtt. Bir dider
amadm ise Kürtleri düngaga an-
latabilmek. "Kürt sanatgr" olarak
bilinmek önemserlilim bir Seg.

Qünk) bu belirtilmezse, gerEekte

cok kimlikli bir ülkede 'Türk' ola-

rak oruhg orsunu z" diYor.

Eüzrllikleri tt$alm8k igin...

Kürt ;ehirlerini, tarihi mekän-

lan, kültürel zenginlikleri ve kül-
türel etkinlikleri foto[raflaYan
Süer, lu sözlerle devam ediYor: '8f
coirafgary tüm gänlefigle düSün-

melßiniz. Biz burada aaYa, sauasa

Sartlanm5tz- Ancak gaSamm 9ü-
zelliklei tle deuam edigot Qeklili-
miz bu aalar bu güzelliklei gagat-

mak igin. O zaman bu güzellikleri
islemek laztm."

2012 yrhnda Roboski'de qekti$i

bir foto$rafr, uluslararast Natio-
nal Geographic dergisi tarafindan
ödüllendirilen sanatgtntn, uluslara-
rasr nitelikte dört ödülü bulunuyor.

Ayrrca Light and Composition der-
gisi Süer'i 'En Igi 100 Fotoirafgt'
listesine aldt.
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üsmlekct yoleIll!1...

. Kürt fotolraf sana4lsl Mehmet Masum Süer'in fotolraflarr izleyicisini agina bir memleket yolcululuna
qrkarttyor. Bu yolculukta Eo[u zaman umut dolu ezgiler sizi yalnrz Lrrakmazien, bazen de iqli bir agrtta do-
IuJor kulaklannrz..' Süer, Qiyay€ Nemrut (Nemrut Daär) ile Haskefi (Hasankeyi), Döra Axtamai (Ahtämar
Kilisesi) ile Mrzgefta Mezin'i (Ulu Cami) buluptururken bir yandan, kadrnlarda Newioz gigeklerinin aqtrgrnr da
görürsünüz bir diger tarafta...

. Bir kö$ede Tara Jaff igli igli inleyen arpryla sizi kargrlarken, diSer köqede dengb€j Xal€ Seyitxan,rn sesinin
büyüsüne kaprhyorsunuz...

Qiyavä Cüdi (Cudi Da!r) yant baEtnlzda yükselirken, güller araslnda geziniyorsunuz.,. Kürtge oynanan
Hamlet, sergi salonunda yeniden sahnelenirken, KürtEe halaylar da qekiliyor.

0zgüven ye temkinli olma k...
Süer'in foto!raflarryla bizi grkardr{r bu yolculukta Diyarbakrr surlannrn sadece Diyarbakrr'la srnrrh olma-

dr[rnr, tüm bir colrafyayr sarmaladtptnt görüyorsunuz. V€ bu yolculuk, her geyden önce bir güven tazeleme
yclculu$u. Halka, insani deperlere, emeäe duyulan güvenin... Kadrnlarrn haylrirEla1, tarihi bir yap;nrn muh-
telem görüntüsü, bir kekli$in durugu ve yrllar iqinde nice bedeller ödenerek yaratrlan kültür gairqmalarr...
hepsi toplam bir güveni simgeliyor. Ama öte yandan temkinli olmayr da ö!üileyen bir yolculuk bu. Qünküacllar, baskrlar bitmemigtir. Roboski kanamaya ve acrtmaya devam etmektedir ärnelin. Roboski'nrn mezar
taglarr 15 no'lu srnrr tagrnrn kargrrnda yükseliyor.

. Bu güne kadar 9 sergi agan Mehmet Masum Süer, önümüzdeki günlerde Avusturya, Almanya ve Fransa da
da sergiler agmaya hazrrlanryor. *

72 rlRor

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ve Engels'i sosyalizme ulagttran so
deg igtirmenin
materyalizmin

fe lsefesi
temel tagt.,,

KARL [1A RX . FRIEDRICH ENGELS

ALMAN

q.v rc l:r nr!u; 0k 0'!r\ rii dur I Pr

l. ttt.

ala

IDEtlLt)JISI

g

25 MART,IA
Kitapgllarda
l,1..itr' n ir Fltqe 5 n.'Alirtefl

fc :iir'rr. r'I t bLttL,r r;irulrjik

1: : ..r r;1;" f it:atl at:irak

irre 
"- I rl!iik:t r: :iiafL-ltti

;i l.t,ti| | r;,,lLlcL.l'da

-r-in,./:. r.:i.ii,r' e:e f,' rillsel

F:,: r \'rt| tt. il tt3ll ra ,'E

r 1r ::ce l-'a:r:r,lar iir rlikkate

:r :fat. -L| [:LitvE k:zafd ti t]1.

1,1!rl'.:r !-:t .i :s kle i :LrkCE

irf:ii!ilnl: , A n lill

ir:L lLr l :,i'ir n tänl irEtnins iik

f. L]l llrYr]:iu,y'üf.

Pbx - iötoldavrcnselba3im.com - www evrenselbasrm.cDrrl

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



hilllh\

tssN 1305 4775-16

tü|tilruilruil

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




