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***51. sayrrnrz, yine degi§ikkonular iyeriyor.
23 $ubat 1999 tarihli Milliyet~te PSK Genel sekretert Saym Kemal Burkay i'le yapilan bir

röportal büyük ilgi toplarms ve degi§ik tepkilere neden olmustu. Bu tepkiler hala dlnrnls degil. Biz
DENG okurtan lcln söz konusu röportajm Milliyet'te yaymlanmayan bölümleri de dahil tümünü
yaymhyoruz. Yazanrruz .lbrahtm Metin "Türkiye'nin önünde iki yol var: Ya tam demokrasi
ya kriz ve cürüme" ba§lIkll yazrsiyta yakin süreci ve hükümetin tutumunu degerlendirirken, ya
zanrruz Ümit Tektas "Yerel Yönetimler"l, Eskere Boylk "Hewari"yi, Mehmet Bayrak "Türk
ce sözlü Kürt müzigi"ni yazdi. Son yazrrruz Newroz efsanesi üzerine. Yazryi Azad $ateh'i ar,
kadasirruz. Güney Kürdistanll yazar Abdelrekip Yusuf'un "Dehak, Kawa ve Newroz Efsane
sl" adh Arapca eserinden Türkceye gevirdi. ilgi ve begeniyle okuyacaqrmz: umuyoruz.

Gecikmesiz ve toplatrnasiz sayrlarda bulusmak dilegiyle ...

Deng'den Sunu'
Merhaba,
Dergimizin Mart-Nisan sayrsi yaymlanmak üzereyken, istanbul 3 Nolu DGM'nin verdigi bir

ayhk kapatma karan taranrmza teblig edildi. Bu yüzden dergimizin Mart-Nisan sayrsi bir ayhk
geC(ikmeye ugradl. Blz bu gedkmeyi de hesaba katarak bu sayrrmz: 3 ayuk, M~rt-Nisan-MaYls
sayrsr-olarak yaymlryoruz. Bu gecikme elimizde olan bir durum degil, rejime kars: mücadelenin,
baska bir deytsle yaptlglmlz isln sonuclarmdan birisidir. Bilindigi gi,bi DENG'in bugüne kadar ya
ymlanan tüm sayilan toplatildr. Bazt sayrlarina daha matbaada iken el konuldu. Sahip, yazi i~
leri müdürü ve yazarlanrruz hakkmda yüzü askm dava acrldr, Hukuk dl~1 uyqularnalarla dagltl
rrurruz engellendi; dergimizi okuyan ve bulunduran kisiler baskiya ve kovusturrnaya ugradllar.

Bütün bunlar nedensiz degil elbet.
Cumhuriyet rejimi siddet politikalanna göre kurqulanrrus, baski ve zulüm yöntemleriyle ayak

ta durabiliyor. Egemenler, kitle muhalefetinin ban§yl bir yizgide geli§mesinden, bans ve dernok
rasi düsüncesinin taraftar bulmasmdan her zaman öcü gibi korktular. Bu nedenle her köseye Sl
krstiklannda bunun acrsiru devrimci, yurtsever ve sosyalist basmdan, ilerici ve yurtsever yevre
lerden aldrlar. Bugün de durum degi§mi~ degildir. Arnac sesimizi kitlelere duyurmarmzt eng elle
mek, korku ve yllgmllk yaratarak, kurtulus ve özqürlesme bilincinin olusmasiru önlernektir.

Egemen cevrelerin son dönemde geli~tirdigi Irkyl-~OVen kampanyalar, toplumsal cinnet bo
yutlanna ulastr. Kürt halkma yöneltilen saldm ve baskilar demokrat ve ilerici cevreleri de lcine
alarak geli~iyor. Öcalan'in korsanca yöntemlerle Kenya'da yakalarup Türkiye'ye getirilmesi, Kürt
sorununun bitirildigi sekllnde propaganda edilirken, öte yandan soven kiskrrtmalara da malze
me yapilryor. Bu, iyi bos bir yalan ve sahte bir zafer havasidrr. Bu havayla bans ve demokrasi
gÜyleri baski altma allnarak, kitlelerde yllgmlik yaratilrnak isteniyor. Bu kör ve bagnaz bir politi-
kadrr, Bundan yalnrz Kürtler degil, tüm Türkiye halk: zarar görecektir.' -

Ya~adlglmlz politik sürec acil müdahaleyi zorunlu krhyor, Ne var ki, rejimden zarar gören ba
ns ve demokrasi gÜyleriyle özgürlük ve emek gÜylerinin ortak mücadelesi örgütlenmeden ve kit
leier harekete geyirilmeden, bu pek mümkün görünmüyor. 0 halde acil görev, devrimci dayarus
ma ve dosttoöu geli~tirmek ve biran önce ortak mücadele platformlan yaratip harekete geC(ir
mektir. DENG olarak bugüne kadar oldugu gibi, bundan sonra da bunun geryekle§mesi icin ca
hsmaya devam edeceöiz.

DENG'in sayfalan okurtanrruzm cok yönlü görü§, düsünce ve elestirilertne acrktrr, Kitlerle bu
lusrnak ve etkin bir tartisma i9in DENG Derqlsi uygun bir zemindir. Politik sürece müdahil olmak
lsttyorsaruz. DENG'e katki sunup gÜ91endirin ki, ortak gelecegimizi birlikte yaratabilelim.

DENG Dergisl yaym hayatma Qa~ladlgl günden beri fiatml hep düsük tuttu. Muadili dergiler
besyüze, 1 milyona satrhrken, 0 israrla Ü9Yüz binde kaldi. Ancak enflasyondaki yükselis girdi
maliyetlerinde öyle bir artrsa yol acn ki, bu fiatla yayrru sürdürmek irnkansrz haie geldi. Bu ne
denle bu sayimizdan baslarnak üzere flyatiru 500 bine cikanyoruz. Okurlanrruzm bu artrs: anla
YI~la karsrlayacaklanru umuyoruz.
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• Genel olarak PKK hareke
tini Kürt sorununda nereye otur
tuyorsunuz?
o PKK'nin ideolojik ve poli

tik görüsleri ve pratigi ile ilgili
olarak geerniste birhayli yazdun,
Bizimle PKK arasmdaki farklan
Kürt sorunu ve Kürt sol hareke
tiyle ilgilenen herkes az cok bili
yor. PKK dogrulan ve yanhslan
yla Kürdistan politikasmda su
son 20 yrlda önemli izler birakan
bi r örgüttür.

• PKK'nin Kürtleri temsil
ettigi-söylenebilir rni?
o Kürtlerin de Türkler ve

baska halklar gibi bircok partisi
var. Ternsilin bir anlarru, ne kadar
taraftariniz olduguna baglrdrr .
.Öteki anlarm ise toplurnun '<;:lkar
lanm ne ö~<;:üdesavundugunuza.
PKK elbet turn Kürtleri ternsil et-

------------------------2

, I, '.

Bize göre
Kürdistanli
örgütlerin
herbirikendi
par9äslhdan
sorumludur,
mücadele eiern
orestdir. Öteki
par9alardaki
halklmlzla ve
yurtsever
örgütlerle
ili!;kiler ise
aostce;
karde§ge ve

"Demokrasi, bar., ve
özgürlük ic;in elele

....----=-__",.--

vermeliyiz"

PSK,Genel SekreteriKemal Burkay:

Milliyet Gazetesi yazarlanndan Naki Özkan, PSK Genel Sekreteri Kemal Burkay ile bir röportaj yapti.
Röportaj, i3 Subat tarihli Milliyet Gazetesi'nde kimi ifadeler degistirilerek, kimi sorular da turnden <;:1-
karnlarak yayinlandi. Bununla birlikte Türk solu ve Kürt yurtsever kesimlerinde röportajla ilgili tarns
malar devam ediyor. Deng okurlan i<;:ina§aglda röportajm tümünü yaymhyoruz. Deng
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• PKK'nin ABD ve israil
politikasi nedir?

o Son zamanlara kadar ABD
ve lsrail 'e zit bir noktada, Suriye
ve Iran'rn tutumuna yakmdi. An
cak Öcatan oldukca pragmatiktir,
degisen kosullara rahat uyurn
saglar, Italya'ya geldikten sonra

. yapngt bir TV konusmasinda
ABD ve istail' e karsi olrnadikla
nru, onlarla iyi iliskiler istedikle
rini söyledi.

• PKK Türkiye'de ne isti
yor? Ayn bir Kürt devleti politi
kasirn hala savunuyor mu? Fede
rasyon veya özerklik mi istedigi?
o PKK uzu~ yrllar ayn bir

devlet anlarmnda bagimsizhg:
savundu, ve federasyon isteyen
Kürdistan Sosyalist Partisi 'ni ya
da otonomi isteyen diger parca
lardan örgütleri sucladi. Ancak
son yillarda PKK'nin bu konuda
ki politikalau degisti. Öcalan ön
ce federasyona evet dedi, Ital
ya'ya geldikten sonra ise otono
mi önerdi.

• Abdullah Öcalan'rn yaka
lanrnasi PKK'de ne gibi gelisme
lere yol acabilir?
o Bazi tahminler yaprlabilir;

ama sirndilik düsüncelerimi sakh
tutmayi yegliyorum.

devrimci sacayagi olarak niteli
yordu. Simdi ne derler bilemiyo
rum.

Son dönem PKK acismdan
cok farkhdir, Öcalan Suriye'den
cikanldr. Ne Iran, ne Libya, ne
de Türkiye ile sorunlan oldugu
icin PKK 'nin eylernlerine sicak
bakan bir baska ülke, Öcalana'
sigmma hakki taruyacak kadar
bile dostluk göstermedi, risk üst
lenmedi. Samrun Sokrar'a ait
olan ve baldiran zehiri icmeye
giderken söyledigi bir söz var:
"Dostlanm, dünyada dost yok
tur!"

3

miyor. Ama 0 da Kürtler aras In
da: örgütlü ve: Kürt toplumunda
su veya bu oranda taraftan var,
Kitle destegi ne kadarsa 0 oranda
da temsil ettigi söylenebilir,

PKK politikalanmn Kürtlerin
cikarlanm ne ölcüde temsil etti
gi, izledigi politikalann yaran ve
zaran 'ise ayn bir konu. Biz Kürt
toplumunun ctkarlanm en iyi
partimizin, yani Kürdistan Sos
yalist Partisinin temsil ettigi
inancmdayiz.

• PKK Ortadogu denkle
minde nereye oturuyor? Suriye,
Iran ve Irak Kürtleri nezdinde
PKK neyi temsil ediyor?
. 0 PKK, basmdan beri, kendi- .

sini dört parcamn örgütü gibi
gördü ve diger parcalarda da ör
gütlendi. Bu ise, ister istemez
onu diger parcalann icri~lerine
kansmaya ve öteki parcalardaki
Kürt örgütleriyle sürtüsme ve cra
nsmalara itti.

Bize göre Kürdistanh örgüt
lerin herbiri kendi parcasindan..
sorumludur, mücadele alam ora-
sidrr, Öteki parcalardaki halki
rruzla ve yurtsever örgütlerle ilis
kiler ise dostca, kardesec ve da
yarusma cercevesinde olmaltdir.

• PKK Ortadogu'da ne yap
mak istiyor? Hangi güclere ya
km, hangi güclere uzak?
o PKK'nin ne yapmak iste

digi acrk sam.nm. Prograrm orta
da. Öcalan ve öteki PKK sözcü
leri de istemlerini pekcok kez ka
muoyuna yansitnlar, Buna cevap
vermek ba na düsmez sanmrn.

PKK'nin hangi güclere yakin
olduguna gelince: Örgütlerin ya
kmlrk ve uzakhgi crkarlara ve za
mana göre degisiyor, Bu özellik
le de Ortadogu'da böyle. Örne
gin PKK bir dönem Irak KDP ile
dosttu, sonra causu. Bir dönern
Suriye, Iran ve Libya'yi bölgenin

Demokrasi, bans ve...

$imdi Öcalan'm
lcinde bulunduqu
durum nedeniyle

PKK'nrn
etkilenmemesi
mümkün degil.

Neler olabileceqini
ise yasayip

qöreceöiz. Biz
PKK'nin ge9~i~teki
yanhslanndan ders
alrnasiru, kisilerin
rolüyle ilgili olarak

daha gerge .
olrnasrru, Ö

de
gergekl

DENGOlaylar ve Görüsler
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Düzen karsin legal
sosyalist partiler ve

Kürt yurtsever
kesiminin

aglrlJgmdaki legal
partilerin ise

sorunun cözürnüne
gücü yetmiyor. Bu

9Ü91erdaglnlklar ve
bu halleriyle

segenek olrnalan,
toplumu

sürüklemeleri gÜ9.
ilkel·i.bir:lik ve·

ittifakI9~~:;gerek'var.
~{~:1.i+t-<.....~:~on /. ',' ,

....

lef edilen kaynaklannm sorum
lusu salt Öcalan rm? Bansrn
önündeki engel 0 rnuydu? Ya
yüzyih askm süredir sürüp gelen
ve Kürtlerin haklan tarunmadtgi,
inkar ve baski politikasmda israr
edildigi icin bir türlü cözülemi
yen Kürt sorunu? Ya Kürt soru
nunda legal kanallan ukayarak
§iddete yol a~an yanlis politika
Iar?.

Hadi isleri savas olan gene
raller biryana, ya Türkiye'yi yö
neten bunca siyasi, sözde kamu
oyuna tercürnan olan bunca ka
lern erbabi, prof filan? .. Bazan
bütün bu adarnlar nasil olur da
gercege gözlerini kapamakta -bu
kadar rsrarci olabiliyor diye §a§l
yorurn. Göz kapamakla gercegin
degi§tigi ise görülrnernistir,

• Kürt sorunu nasil bir so
run? Etnik bir sorun mu? Ekono
mik rni? Feodal bir sorun rnu?
o Ulusal bir sorun. Kürtlerin

ülkesi bölünmüs. Aglr bir sömü
rü ve baskiya hedef olmuslar,
Kendi kendilerini yönetme hak,
lan ellerinden almrrus.

Elbet hem ekonomik, hern
etnik yaru var. Ülkemizin kay
naklan zengin, ama halklmlz
yoksulluk icinde Y3§IY0r.Cünkü
bu kaynaklar talan ediliyor. Et
nik baskilar _da bundan dolayi
var. Yrllardir Kürt dili, kültürü
üzerinde dünyada e§i benzeri gö
rülmemis bir baski var. Kürtee
egilim yasak. Kürtee radyo ve
televizyon yasak. Kürt kimligi
yok edilmek isteniyor, Bu tipik
sömürgeci bir uygulamadrr,

Kürt toplumundaki feodal
kalmtllani gelince, bu da aglr
'baski ve sömürü politikasmm
ürünü. ekonomik ve kültürel ge
lisirn süreci engellenince ~agdJ§J
kimi yapilar da kendisini koru
yabilmis. Seyhligin, agahgm so-

• Öcalan 1970'Ii yrllara öz
gü teskilatlanan bir örgüt yapisi
icindeydi. Kimi uzmanlar buna
Stalinist örgüt yapisi nitelemesi
ni getiriyor. Bu tür örgütlerde li
derlerin ortadan cekilmesi örgü
tün dagrlmasma ya da ciddi zaa
fiyet gecirmesine neden oluyor.
PKK bu tür bir dönem gecirebi
lir mi?
o Biz, gerek parti ici demok

rasi acismdan, gerekse diger ba
ZI yanh§ eylem ve yöntemleri
nedeniyle geerniste zaman za
man PKK'yi elestirdik. PKK'de
Öcalan '111 rolü büyüktü ve örgüt
buna alisn. Öcalan bir ulusal li
der, bir günes gibi gösterildi.
PKK yaymlannda "Apoizm bi
lirndir" demeye kadar i§ vardml
dr. Biz bu tutuinu elestirdik ve
sakmcalanna degindik. .

Simdi Öcalan'in i~rnde bu
lundugu durum nedeniyle
PKK'nin etkilenmemesi rnüm
kün degil. Neler olabilecegini
ise ya§aYlp görecegiz, Biz
PKK'nin gecrnisteki yanhslann
dan ders almasiru, kisilerin ro
lüyle ilgili olarak daha gercekci
olmasiru, örgüt ici demokrasiyi
gerceklestirmesini diliyoruz.

• .Öcalan 'In yakalanmasi
Kürt sorununda banseil cözüm
icin firsat olabilir mi?
o Sanmam. Banseil cözüm

Türk tarafrrun bunu isternesine
bagh. Oysa Türk hükümeti uz
lasmaz ve kati "tutumunu sürdü
rüyor. Sorunu bir PKK ve Öca
lan sorunu yapmalan, terör olayi
gibi göstermekte israr etmeleri
de bunun somut örnegi. Simdi
Öcalan'i yakalarrus olmak bir
zafer gibi gösteriliyor. Ve bütün
bunlarla Türkiye kamuoyu feci
sekilde aldauhyor.

Terörün, yasanan savasin, yi
tirilen onca carun ve ülkenin te-

Demokrasi, bans ve ... DENGOlaylar ve Görüsler
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nn ise sorunun cözümüne gücü
yetmiyor. Bu gücler dagimklar
ve bu ha1\eriyle secenek olmala
n, toplumu sürüklemeleri güc. il
keli birlik ve ittifaklara gerek

. var. Bu nedenle de sorunun cö
zümü konusunda yakm vade icin
iyimser degilirn.

• Türkiye'deki Kürt örgüt
leri bu so runda nasil davranmah?
o Kürt örgütleri icinde ille

gal olanlar var, legal yapilar var.
Herkesin politikalan bir degil.
Yillardir süren savas bir sonuc
vermedi. Rejim, süregelen sava
~l, demokrasi ve bansm önünü
tikamak icin bahane yapn. Bu
kosullarda militarizm ve ~ove
nizm trrmandr, bans ve dernok
rasi gücleri geriledi. Bence bans
~l've legal cahsma bicimleri ve
yöntemleri üzerinde yogunlas
maliyrz,

• Avrupa' daki Kürt diaspo
rasmm durumu nedir? Bunlann
tavn sorunun cözümüne katkrda
bulunabilir mi? Yoksa Türkiye
ile baglan tarnarnen koparan bir
radikallik tasiyarak sorunu daha
da kilitliyorlar rm?

o Sözkonusu Kürt diaspora
smm Kürt hareketi icinde önem
li bir yeri var, Bu kesim de elbet,
yurt icindeki politik hareket gibi
bir bütünlük tasrrmyor, Farkli
egilimler var. Ama, sekter egi
limler olsa bile Kürt diasporasi
run sorunun cözümünü kilitleyici
bir etki yapug: söylenemez. Yurt
dismdaki Kürtler diyalogdan ve
bu sorunun esitlik ternelinde ba
f1§~1cözümünden .yanalar. Soru
nu kilitleyen, ne yazik ki hertür
Ii.i uzlasmaya kapalt olan Türki
ye' deki yönetimdir.

• Secirnler yaklasryor ... Bir
Kürt aydrru olarak Türkiye.'de
olsaydmiz secimlerde nasil bir
cizg] izlerdiniz? Aday olur muy-

5

rumlusu da söniürgeci politika
lardir. Rejim bu kesimlerle srki i~
ve kader .birligi icinde.

• Kürt sorununda Türk dev
letinden beklediginiz neler?
o Bu de~lette~ birsey bekle

miyorum; cünkü bu baskici, aCI
masiz, ~agdl~l bir cark. Beklen
tim Türkiye 'nin emekci halkm
dan, banssever ve demokrat gü~
lerindendir. Kürt halkina reva
görülen sömürü.baski ve zulüm-·
den onlann bir yaran yok. Onlar
da hu rejimden cekiyorlar. Re
jim, onlann da ekmegine ve öz
gürlügüne el koyrnustur. Onlarla
crkarlanmrz ortakur, Demokrasi,
bans ve özgürlük icin elele ver
meliyiz. Ülkemizde insanca bir
yasarm ancak böyle gerceklesti
rebiliriz.

• Türkiye'deki siyasi parti
leri bu sorunun cözümüne katkr
lan acrsrndan degerlendirir misi
niz?
o Parlamentoda temsil edi

len düzen partilerinin hicbiri bu
konuda ciddi bir prograrna, tutar
h bir politikaya sahip degil. Bazt \
siyasi partilerde demokrat insan
lar var, zaman zaman izlenen po
litikadan sikayetci oluyorlar, Li
derler arasmda bile isin salt aske
ri yöntemlerle cözülemiyecegini,
siyasi ve kültürel yaru oldugumr.
söyleyenler var.· Ama bunlar,
muhalefette böyle sözler etseler
bile, iktidara gelince siddetpoli
tikasma uyum saghyorlar, MGK
pol itikay I trkarrus, dondurmus,
Asker ve sivil kesim icinde tutu
cular, savas lobisi §u anda duru
ma egemen. Öyle olunca da bu
düzeri partilerinden sorunun ~ö
zümü yönünde katki beklene
mez.

Düzen karsin legal sosyalist
partiler ve Kürt yurtsever kesi
minin aglrhgmdaki legal partile-

federasyonu bile
az bulup

kontederasyon
istiyor. 20 milyon

Kürt lcln
federasyon neden
olrnasrn? Böyle bir

cözürn halinde
simrlann

degi§mes.ine gerek
kalrnaz. Bu kavga

dövüs son bulur ve
her iki halk bans
icinde birarada

yasryabllir,
Ülkemizin

kosullanna, akla ve
9aglmlza·uygun

cözürn budur.

gergek9idir.
Kibns'taki 1
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masm? Böyle bir cözüm halinde
srrurlann degismesine gerek kal-, -
maz. Bu kavga dövüs son bulur
ve her iki halk bans icinde bira
rada yasiyabilir. Ülkemizin ko
sullanna, akla ve yaglmlza uy
gun cözüm budur.

• Bansm yolunu acrnak icin
ilk eide, ya da yakin dönem icin
neler öneriyorsunuz?
o Karsrlikh olarak ates kesil

meli, akan kan durrnah;
Olaganüstü hale, koruculuk

sistemine son verilmeli;
Sürgüne ya da zorunlu göce

ugramis insanlann topraklanna
dönmesine olanak verilmeli, ya
ralan sanlmali;

Bir genel af crkanlmah:
Anayasa ve öteki yasalar de

rnokratiklestirilerek düsünce ve
basm özgürlügünü srrurlayan en-
geiler kaldmlmah; .

Bizim gibi, bansct mücadele
bicimini secmis olan Kürt siya
sal partilerine serbestce cahsma
hakki tarunmah;

Kürtee radyo ve televizyon
serbest olrnalr; Kürt diliyle egi
tim hakki tarunmah;

Tesekkür ederirn,

6

ternsil ediyor? Kürtleri temsil
eden bir organ mi?

o Biz "Sürgünde Kürt Parla
mentosu" denen kurulu~un icin
de yer almiyoruz. Bizce ulusla
rarast kosullar bu asamada yurt
drsinda böyle bir kurum olustur
maya uygun degil. Uluslararasi
kabul göremiyecek bir orgaru
sürgünde kurmarun gereekel 01-
madig: karusmdayim.

• Sizin sorunu tarifiniz ve
cözüm önerileriniz neler? Ayn
bir devlet mi, özerklik mi?
o Bizce Türkiyenin mevcut

sirnrlan iki ulusu kapsiyor:
Türkler ve KürtIer. Aynca baska
kücük etnik gruplar, yani aZ111-
hklar da var. Politik, idari ve kül
türel yasam da ülkenin bu gerce
gine uygun olarak bicimlenrneli
dir. Sorun esitli]; ternelinde. ve
uluslararasi ilkelere uygun ola
rak cözülmelidir, Biz bansei.
adil bir cözüm istiyoruz.

Bize göre bir Türk-Kürt fe
derasyonu gereekeldir. Türkiye
Klbns'taki 100 bin küsur Türk
icin federasyonu bile az bulup
konfederasyon istiyor, 20 mityon
Kürt icin federasyon neden 01-

dunuz? Parti mi kurardtruz? Bir
parti' caus: alnnda rm mücadele
ederdiniz?

OBen yalruz aydm degil, ay
m zamanda politikacryim ve ~u
anda ülkede yasakli olan Kürdis
tan Sosyalist Partisi'nin yöneti
cisiyim. Bu yüzden de ülkeye
dönemiyorum. Partim basmdan
beri kararhlikla ban§crl yöntem
leri izlcdi. Yasal olarak cahsma
hakkma sahip olsaydik yurt di- '
sinda dcgil, yurt icinde olurdum,
o zaman kendi partimle secirnle
re kanhrdim. Belki bir ittifak
olurdu.

Ancak sorun yalmzca bu de
giL Serbestce politika yapma
olanag: ülkedekiler icin de yok.
Bir ülkede düsünce özgürlügü
yoksa, insanlar düsüncelerinden

. dolayi cezaevlerine konuyorlar
sa, partiler görüsleri ve program
lan, özellikle de Kürt sorununa
yönelik farkh politikalan yüzün
den habire kaparuyorlarsa orada
serbest secirnlerden, bir bütün
olarak demokrasiden söz edile
mez. Türkiye'nin durumu ne ya
zik ki budur,

• Kürt parlamentosu neyi

Demokrasi, bans ve.... DENGOlaylar ve Görüsler
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hr oldu .. Kamuoyu kendi caba
siyla olmasa da, egemen blokun
crkar catismalanndan disanya
yansiyanlar sayesinde kamu mal
lanrun nasil yagmalandrgrru, ce
te düzenine giden yollann nasil
adim adim dösendigini gördü,
ögrendi, Cathlar, Cakrcilar,
Korkmaz Yigitler, Cörtükler ve
benzerlerinin tek basma ve ken
diliginden degil, rejimin ihtiyac
duydugu unsurlar olarak belli
roller üstlendiklerini, kirli sava
sm finansmanuu sagladiklanru
ve rejimin düsman gördügü mu
halifleri ve Kürt yurtseverlerini
öldürdükleri icin el altinda tutul
duklarim kavradi,

Aslmda olup bitenlerin acr
suu cekenler icin yasananlann
hi9 birisi srr degil, Bircok olayin
devletin denetimi ve gözetimi al
tmda gerceklestirildigi, Kürt
yurtsever hareketi ve Türk sol
gücleri tarafmdan yillardrr dile

Son dönemde yasanan
olaylar, Türkiye'yi yöne
ten güclerin tarihsel sü
recten yeterince ders 91-

karmadrklanru, ulusal ve sosyal
gelismelere karsi bildik gözükara
tutumlanru israrla sürdürdükleri
ni bir kez daha ortaya koydu.
Ulusal ve sosyal uyamsa karsi
söylenmedik yalan, basvurulrna
drk vahset birakmayan sistem
den beslemeli siyaset erbabi,
halki yarnltrnak, soygun ve tala
mn devarmrn saglamak icin bir
birleriyle bogaz bogaza kavga et
mekten ve cikarlan gerektirdi
ginde de uzlasrnaktan geri dur
muyorlar. Tüm insani degerler
pazar ekonomisinin samna yara
§lr t~rzda piyasaya sürülmüs du
rumda.

Eskiden kapah kapilar ardrn
da gizlice sürdürülen pazarliklar,
günümüzde sokakta cekilen tele
vizyondizileri gibi uluorta yapr-ibrahim Metin

. , Franko'nun I
lspanyasmda toplum .1..

boöa güre~leriyle I
uyutuluyordu. I

Türkiye'de ise dansözlü I
sovlar ve kan eceblyati I

aym islevi görüyor. .
Türkiye'de kitleleri

depolitize etme faaliyeti
futbol ve egitimin:

yamsira bu iki temel
unsura dayamyor..
Bunlarla kimliksiz,

ki~jliksiz insanlardan i
olusrnus, toplumsal ve '1
siyasal refleksleri igdi~

edllmls bir toplum 11

yaratilrnak isteniyor.1

I

ya kriz ve cürüme
Ya tam demokrasi
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prograrnlan gösteriliyor,
Franko'nun Ispanyasmda top-

. lum boga güresleriyle uyutulu
yordu. Türkiye'de ise dansözlü
sovlar ve kan edebiyan aym isle
vi görüyor. Türkiye'de kitleleri
depolitize etme faaliyeti futbol
ve egitimin yarusira bu iki temel
unsura dayaruyor. Bunlarla kim
liksiz, kisiliksiz insanlardan
olusmus, toplumsa.I ve siyasal
refleksleri igdi§ edilmis bir top.
Ium yaranlmak isteniyor, BiIini
yor ki, sürü psikolojisi bir kez
egemen kihndrrm, insanlardan
insanca davrams beklemek artik
ham hayal oluyor. Resmi ve özel
tüm televizyon kanallan bunu
basarmak icin tarn bir seferberlik
ruhu icinde yansiyorlar, Bu ne
denle, toplumun cok genis bir
kesirni icinde yasadigr cürürnüs
lügün farkmda bile degil, Diisü
nemeyen, sorgulayarnayan beyni
ve ruhu kirletilmis insanlara her
gec;:engün yenileri ekIeniyor.

Muhalif gücler, topluma giy
dirilen deli gömlegini yirnp ar
mak icin gereken öncülügü yapa
"mayrnca, toplum özgürlesmek
yerine, vicik VIClkrrkcihk kokan
duygular icinde soven kanallara
yöneliyor. Bu tam da egemenle
rin istedigi bir §ey.

Egemenler bilerek ve isteye
rek sürdürdükleri politikalarla;
duygulan krskrrtilrms, saldirrna
ya hazrr ve her yöne sürülebilen
ciddi bir kesim yaratnlar, Bu
yüzden toplumun ruh sagltgl iyi
ce bozuldu. Bakirköy Ruh ve Si
nir Hastahklan Hastanesi'nin
yaptigi bir arastirmarnn sonuclan
bu gercegi c;:arplcibirbicimde or
taya koyuyor. Buna göre; ekono
mik cöküs, siyasi istikrarsizhk,
§iddet olaylannda arns, g6c;: ve.
benzeri nedenlerle kendini gü
vende hissetrneyen, gelecek kay
glsl icinde ruhsal durumu bozu-

8

getiriliyor; ama bir türlü Ylgmla
Ta anlatilamryordu. Ne zamanki
infaz mangalan .kendi iclerinde
cikar c;:atl~masma tutustular, iste
o zaman gereekler yavas yavas
gün 1§lglpa crkmaya basladr, Si
yasetcilerin kirli camasrrlan, cete
ve mafya örgütleriyle olan iliski
leri neredeyse isportaya düstü.
Buna ragmen "hukuk devleti" ni
telemesini dilinden düsürmeyen
ler killanru kipirdatmadrlar, Taa
ki kamuoyunda ciddi tepkiler bas
göstcrinceye kadar. Iste ancak 0

zaman harekete gecildi,
Tepkileri yumusatmak ve

toplumun adalet sistemine duy
dugu güvensizligi izole etmek
icin, afise olanlann bir bölümü
göstermelik sorusturrnalarla ale
lacele tutuklandi, ancak tepkiler
yatisinca pqpe§e sahverildiler,
Susurluk kazasi ile cete baglan
usi ortaya crkan ve dokunulmaz
Itgl kaldmlan Mehmet Agar ve
siyasi suc ortaklan ise hälä yargi
önüne crkanlabilrnis degildir,

Yillardrr yazrpciziyoruz. Ka
tiller, ahlaksizlar hicbirsey öl
marrus gibi ortada dolasrp gittik
leri yerlerde itibar gördükce de
yazlp cizmeye devem edecegiz.
Türk medyasi, "Türkiye sizinle
gurur duyuyor" diye alkislanan
katilleri unutturmaya cahssa da,
biz unutturmamak ic;:inelimizden
geleni yapmaya devam edecegiz.

Kirli savas ve onun yararngt
dramatik sonuclar, kalm bir sis
perdesi altmda tutulurken, 'sag
Itklt bir toplumsal dokuda olma
masi gereken ne kadar cürümüs
lük varsa, yazih ve görsei med
yamn aracihgiyla vitrinlere ta§l
myor, Özgürlükleri ellerinden
ahnan halk kitlelerine, medyanm
yüksek gökdelenlerinde özenle
hazrrlanrrus siddet ve terörü hafi
zalara kaziyan cenaze' törenleri
ile araba ve ev c;:ekili§lieglence

Ya tam demokrasi ya kriz ...

Türkiye'yi
yönetenler ciddi bir

yolaynrruna
varrruslardrr, Va

hukuk dis:
politikalarda israr

ederek, kendileriyle
birlikte bütün

toplumu felakete
sürükleyip uygar

dünyamn qözünde
de sarsllmaya

baslayan
mesruiyetlerlnl

tümden yitirecekler,
ya da aklm ve
. saqduyunun

gereklerine uyarak,
demokratik kanallan

acacak ve Kürt .
. halkrrun haktantu
tan iyacaklar . Bize

.göre kitlelerin
yarusrra kendi;

.; .. ~ ,<,.. "

kurtuluslan da ikincL
yakla~lrplb!

gergekl JrHisi"
,:<aglldl.

.t »' .,~._.
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varhgidrr, Gerci son zamanlarda
ikincisi ile ilgili, Alevi kesimini
kazanmayi hedefleyen bir takim
adirnlar atrldi ancak, devletin din
üzerindeki aglfhgl ve müdahale
si azalmadi, Bu, daha cok sistem
dl~1arayislara yönelen Alevi kit
lesini bir takim ödünler ve des
teklerle -sistem icinde tutma bici
rninde gerceklesti ve Alevi kitle
sini ikiye böldü.

Kemalist rejimin tarihsel kor
kulan, tabulanrn dokunulmaz ki
hyor. Devlet patentli laisizm ile
"üniter devlet" yapisr, Kemalist
ideolojinin iki temel dayanag:
olarak her kes tarafindan kabul
edilsin isteniyor.

Oysa Kürtler gecikmis ulusal
demokratik haklanru eide etmek,
lslamcrlar ise inandiklan gibi ya
sayabilecekleri ve ülkeye hük
medebilecekleri bir ortama ka
vusrnak, daha dogrusu rejimi de
gi~tirmek icin mücadele ediyor-

, lar. Zira onlann adil olmayan bu
düzenle fazla sorunlan yok. Iste
dikleri tek sey yönetimin dizgin
leridir, Baski, zulüm, sömürü
umurlannda bile degildir. Kerna
list mirasi sahiplenen ve koruyan
askerler siyasal islamm bu niteli
gini biliyorlar kuskusuz. Bu yüz
den rejim icin tehdit olusturma
diklan sürece onlara dokunmadr,
aksine sömürü düzeninin devarm
icin koruyup kolladilar, islami
kesim bu durumu iyi kullandi.
Kitleleri örgütleyerek, "islami
dayamsma" örtüsü alunda genis
bir sörnürü agl kurdu. Cok gec-

, meden finans kurumlanru hol
dingler, onlan genis bir yazih ve
sözlü medya agl izledi.

Bu durum rejimin "bekcileri
ni" korkuttu. Yillar boyu en bü
yük tehlike olarak kürtleri gö
renler ve siyasal Islarmn Kürt
kentlerinde örgütlenmesine kapr
lan acik tutanlar, birdenbire ikin-

----------------~-----9

Türkiye'nin ideolojik kabul
leri icinde iki gereeklige yer
yoktur. Birincisi Kürt halki, di
geri ise farkh inane gruplannm

• Rejimin tarihsel
korkutan tabulanru
dokunulmaz klhyor

lanlann sayismda 1990-1998 Yll
lan arasinda yüzde 200 artis 01-
mus. Yine aym dönem icinde
uyusturucu madde bagunhhgin
daki artl§ orarn yüzde 295'e fir
lamis. Bize göre bu tesbitler ger
~egin cok kücük bir bölümünü
ifade ediyor, Eger Türkiye'yi yö
netenler ve destekcileri de anket
kapsarruna ahnsaydr, eminim bu
oranlar cok daha yüksek ola
cakn.

Bütün bunlar, Kürt halkrrun
ulusal demokratik haklarrru tarn-

. mamakta israr eden bir avu~ ege
menin Türkiye toplumuna ve
emekci halklara ödettigi bedel
lerdir. Bu bedellerin ekonomik
yrkun boyutunu gidermek gele
cekte mümkün ise de, kirletilen
beyinleri temizlemek 0 kadar ko
lay degildir. Türkiye'yi yöneten
ler bu nedenle ciddi bir yol ayn
mma varrmslardrr, Ya hukuk dl~1
politikalarda israr ederek, kendi
leriyle birlikte bütün toplumu fe
lakete sürükleyip uygar dünya
nm gözünde de sarsilmaya basla
yan mesruiyetlerini türnden yiti
recekler ya da aklm ve sagduyu
nun gereklerine uyarak, demok
ratik kanallan acacak ve Kürt
halkinm haklanni taruyacaklar,
Bize göre kitlelerin yarusira ken
.di kurtuluslan da ikinci yaklast
rrun gerceklesmesine baghdir.
Bu ise, 75. yih kutlanan Cumhu
riyet'in tabu hahne getirdigi kimi
sorunlan gerr;:ek9i bir degerlen
dirmeye tab i tutmayi gerektirir.

Va tam demokrasi ya kriz ...

} ". ",,,,~>y<,'", .. SiJ~ä'q~urguJaj:~t:~t
~.~ e x;

gereken kanu
birisi de rE3ji:

zarar gören i§<;1
ernekel Ylgmlan "

tutumudur. Ne yazik
ki bu iki kesimin de

olup bitenler
karsismda

takindrklan tutum
beklendigi gibi

olmadi. Va crhz bir
takrrn eylemler

yaptilar ya da gogu
.zaman yaptiklan

gibi hi<;ses
cikarrnadrlar, Diger
muhalif cevrelertn

ayn ayn kuIvarlarda
yürüttükleri

mücadele ise, rejim
icin pek caydmc:

olrnadr.
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düzenin
iplerini eie .
,gec;irmektir. Kürtlerin
temel sorunu ise
mevcut siyasal
düzenin cok kültürlü,
.cok uluslu, c;~k
manch yapiya uygun
tarzda yen iden
yapuanmasi ve
Türkiye'nln
demokratl klesrnesldi r.
, Bu yüzden Kürt
Ulusal Hareketi'nin
bir bllaseni olarak
bizler, rejime kars:
görünmesine raörnen
lslarnci hareketle
ortak bir mücadele
zemininde
bulusrnaktan hep
uzak durduk.

Soruya dogru 'yamt verebil- ,
mek icin konuyu biraz degerlen
dinnenin yararh olacagmi düsü
nüyorum. Kürt Ulusal Hareketi
ve Islamcrlar, siyasi ve sosyal ta
banlan itibariyle Türkiye ve
.Kürdistan toplumunun iki büyük
kesimini olusturmalanna rag·
men, rejimin saldmlanru karsila
mada bugüne kadar ortak bir ta
vrr gelistirernediler, Kuskusuz
bunun bir cok nedeni var:

Birincisi, Türkiye'de Islamci
hareketi olusturan politik kesim
ler, demokratik haklara ve öz,
gürlüklere karsdar. Ümmet anla
yisuu Kemalist ideolojinin yeri
ne ikame edip farkhhklan ve
Kürt halkmm kendi kaderini ta
yin hakkkiru tarurruyorlar. ,

Ikincisi, rejime karst durusta
acik ve samirni degiller, Sopayi
gördükleri anda -geri cekiliyor,
havlu .atabiliyorlar. 28 Subat ka
rarlanmn ahndrg: günlerde Erba
kan hoca, "Atatürk yasasaydi
RP'li -olurdu" diyerek ikiyüzlü-

• Siyasal islamla
i~birligiyapilabilir mi?

ralamasma göre bugüne kadar
ciddi tarzda yönelmedigi kesim
lere yöneldi. Yaygin ve kitlesel
tutuklamalann yam sira, muhalif
basin ve yayin organlanna sal
dirdi. Kapatmalar, tutuklamalar,
cezalar birbirini izledi. Secenek
siz kalan kitleler ne yapacakla
nm sasrrdilar, BaZI politik ke
simler bile bu §a§kmhktan nasip
lerini aldilar. Politik rotalanm
sasmp düzen partileri ile isbirli-

. gi arayislanna girdiler. Hatta
b~~ akh basmda kisiler, "FP'si
de rejim karsiu bir parti, onunla
isbirligi yapmah" diyecek kadar
ileri 'gittiler, Yurtsever oldugunu
söyleyen kimileri bunun icin bü
yük cabalar sarfettiler:

ci bir tehlikeyle yüzyüze kaldik
lanrn farkettiler. Böylece Cum
huriyet rejiminin temel celiskisi
bir kez daha disa vurdu. Statüko
yu korumak icin uygulanan poli
tikalar istikran bozan birer etke
ne dönüstü ..

Kemalist rejim, ideolojik ka
bullerinden vazgecmedikce, bo- ,
zulan dengeleri onarrnayi ve si
yasal istikran saglamayi basara
maz. Cünkü sözkonusu olan salt ,
siyasal kriz degil, aym zamanda
bir rejim krizidir. Dolayrsiyla

. krizi doguran etkenler giderilme
dikce, kriz nöbetleri de son bul
rnäyacakur, Pespese yasanan
darbeler, günlük müdahaleler,
askeri vesayet yönetimi bugüne
kadar durumu kurtarmayä yet
medi, bundan böyle de yetmeye
cektir. Kriz dönemlerini sona er
dirmek, Kürt sorununun bansei
siyasal cözümünü de leeren kap
samh bir demokratiklesme prog
rarmrun hayata gecirilmesine
baghdir, Aksi tutumlar nafile c;:a
balardan öteye gitrneyecektir.
, Burada vurgulanmasi gere

ken konulardan birisi de rejim
den zarar gören i§c;:ive ernekel
Ylgmlann tutumudur, Ne yazik
ki bu iki kesimin de olup bitenler
karsismda takmdiklan ,tutum
beklendigi gibi olmadi. Ya cihz
bir takun eylemler yapular ya da
~Qgli zaman yapuklan gibi hic
ses cikarrnadilar. Diger -muhalif
cevrelerin ayn ayn kulvarlarda
yürüttükleri mücadele ise, rejim
icin pek caydmci olmadi, Halka
güven verecek bir birlik ve itti
fak zemini yaratmak yerine, bu
nun edebiyannm yaprlrnasryla
yetinilmesi ve "birlik" konusu
nun kimilerince taktik bir sorun
olarak görülmesi demokrasi ve
bans gücleri 'icin ciddi bir' 'zaaf
olusturdu ve rejim bu durumdan
büyük cesaret aldr.Öncelikler SI-

----------------------10---------------------
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Nisan Segimleri'nde
baraja takihp

parlamento dl~1
kalrnasi büyük bir
ihtimaldir. Eger bu

ihtimal gergekle~irse;
18 Nisan Segimleri

TC'nin tarihinde
önemli bir degi~[me

kapi aralayacak
demektir. Qünkü CHP

herhangi bir parti
deöildir. Cumhuriyeti

kuran parti olarak
övünen, Kemalist

ideolojinin en sadik
savunucusu ve Alt:
Ok'un tasryrcrsi bir

partidir. Bu yaprsiyla
lrkgl soven bJJt

-t-'(:p';;:.<

karakterde olma~qJa.~

Bu arada CHP'nin 18

mettin Erbakan da basbakandi.
Iddia ettikleri adil düieni gercek
lestirmek icin ellerine tarihsel
önemde bir firsat gecmisti. Polis,
mafya, siyasetci üclüsünün fo
yasi ortaya crkmis; cinayet, ha
ra~ ve uyusturucu cetelerinin ka
ranhk iliskileri ortahga sacil
rmsu. Kamuoyu kendiliginden
harekete gecmis, temiz toplum
icin atilacak her adimi destekle
meye hazirdi. Kürt ulusal hare
keti de ben zer bicimde demok
ratik ve adil bir ortanun saglau
mast icin hükümetin yapacagi
cahsmalan destekleyecegini be
yan etmis, bu yöndeki beklenti
lerini aciklanusn. Ancak Erba
kan ve partisi cetelerin üzerine
gitmek bir yana, onlara kol kanat
gerdi.

Temiz toplum icin ayaga kal
kan, aylarca rsrk yakip söndüren
kitleleri kücümsedi; "gulu gulu
danst yapiyorlar" diye alay etti,
Mehmet Agar'm dokunulmazhk
dosyasim ve mahkemelerin yar
gilarna basvurusunu aylarca sü
men altmda bekletti. TCK'nin

. düsünceyi su9 sayan 312. mad- .
desi ile Terörle Mücadele Ya
sasi'mn 8. maddesinin degi§tiril
mesini isteyen 'revrelere karsi
cikt r. Krsacasi kendi ideolojik ve
politik konumuna uygun dav
randi, Dolayisiyla RP ve ardih
olan FP'sinin temsil ettigi anla
yistan halklanrmzm yaranna bir
caba beklemek harn hayaldir. Ni
tekim dün karsi crknklarma ken
di crkarlan sözkonusu oldugun
da utanmazca bugün sahip crka
biliyorlar,

Askerlerin MGK'ya aldlrdtgl
28 Subat Kararlan'yla Refayol
hükümeti düsürülüp Erbakan'a
siyaset yasagl konulunca, bu ke
sim yen iden demokrasiden ve
özgürlüklerden sözeder oldu.
Hatta Kürt halkina uygulanan

lükte hicbir ölcü tammadtklanm
ortaya koymustu.' Son günlerde
yasanan gelisrneler FP'nin RP'- .
den, Kutan'in da Erbakan'dan ge-.
ri kalmadigim bir kez daha gös
terdi. Yeniden aday gösterilme
dikleri icin partilerinden aynlan
ve kamuoyunda "küskünler" di
ye adlandmlan bir grup milletve
kili ile kader birligi yapti. Mecli
sin toplanmasi saglandi. Erbakan
hoca ve Tayyib'i kurtarma ham
lcsi tarn basanya ulasacakken,
gene I kurmaym duvanna tosladi
ve FP yönetirni, "hükümeti dü
sürmek gibi bir niyetimiz yok"
diyerek basladig. noktaya geri
döndü. Bu samimiyetsiz ve kor
kak tutum nedeniyle FP tabanm
da ve kadrolan icinde ciddi cal
kantilar olustu. Gelismelerin
önümüzdeki secirnlerde ne tür
sonuclar doguracagini ise zaman
belirleyecek.

Ücüncüsü ve en önemlisi, si-
yasal Islarmn düzeni degi§tirmek
gibi bir niyeti yok. Derdi rejimi
degistirmek ve mevcut düzenin
iplerini eie gecirmektir, Kürtlerin
temel sorunu' ise mevcut siyasal
düzenin cok kültürlü, cok uluslu,
cok inanch yapiya uygun tarzda
yen iden yaprlanmasi ve Türki
ye 'nin demokratiklesmesidir, Bu
yüzden Kürt Ulusal Hareketi'nin
bir bileseni olarak bizler, rejime
karsi görünmesine ragmen is
Iamci hareketle ortak bir müca
dele zemininde bulusmaktan hep
uzak durduk. Baska ülkelerde
yasanan olurnsuz deneyler bir
yana, Türkiye'nin yakin gecmi
sinde yasanan olaylar ve Refah
Partisi'nin hükümet deneyirni,
bizim bu tutumumuzda ne kadar
hakh oldugumuzu bir kez daha
ortaya koyuyor,

Hanrlanacagi üzere Susurluk
kazasi patlak verdiginde, RP ko
alisyonunun büyük ortagi, Nec-
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mu yaMI§1 bir cizgiye cekme ca
balan engellenen Fazilet'in maz
lum rolü oynamasi tarn bir aldat- .
macadir, FP'sinin temsil ettigi si
yasal gelenek hicbir zaman reji
min dernokratiklestirilmesine
cahsmadi. Aksine degisirn ve
dönüsümün önünde engel oldu.

Olsa olsa rejimin tabu haline
getirdigi kimi konularla \,gra~
masi bazi taslann yerinden oy
namasim getirdi denebilir, ancak
bu da, rejimin elinde yen i saldi
nlar icin gerekce olusturdu ve
kaosu büyüttü. Siyasi Islamcilar
yikacaklanru söyledikleri tabu
lann yerine yeni tabulau toplu
rnun önüne koyrnaktan geri dur
madilar,

RP'li Bekir Yrldiz'in Sincan'-
I

da tanklann yürümesine yola-
can, "Iaikleri yere yatinp serian
kollanna zorla §lTInga edecegiz"
sözleri, yalmz Kemalist laiklerin
degil, bütün toplumun nasil bir
tehlikeyle yüzyüze bulundugunu
ortaya koydu. Bu nedenle siya
sal islamm demokratiklesme ta
lebinin iyi bostur ve cercevesi
kendi cikarlanyla srrurhdir .. Bu
gercegin her firsatta halka anla
ulmasi, FP'sinin mazlum rolü
oynamasmm bosa crkanlmast
gerekir, Zira bu kesimin elinde
güclü propaganda araclan var
dir; televizyonlar, gazeteler, va
kiflar, dernekler,' kuran kurslan
ve daha bircok olanakla kitleleri
yarultma ve dernokrasi rnücade
Jesini sapurma sanslan yüksek
tir, Zaten rejimin onlara biytigi
misyon da budur, Bunun gözden
kacmlmamasi gerekir. Bir kez
daha vurgulamak gerckir ki, re
jimle olan kavgalan tam ve ek
siksiz bir demokrasi istediklcri
icin degil, 'iktidan tek baslanna
eie gecirmeye calisuklan icindir,

Üstelik bu kavga, toplumu
devlet.yi laiklerle dinsel gericilik

zulme karst cikngnu ve iktidar
olmasi halinde Kürt halkmin dili
ve kültürü üzerindeki yasalan
kaldiracagrm bile söyler oldu.
Secim sürecine gireli beri bu
söylerne daha cok hiz verdi.

~ Kürtlerin, bans ve demokrasi is-
teyen kitlelerin destegini alabil
mek icin vaat üstünevaat yagdi
nyorlar,

Oysa FP'sinin temsil ettigi
gelenek ortadadir ve geerniste
yaptiklan bundan sonra neler ya
pabileceklerinin refaransidir,
Güney Kürdistan'da Kürtler kit
lesel kmrndan gecirildig] günler
de, Kuzey Kürdistan'da Kürt
köyleri yakihyor ve Kürtier göc
yollanna düsüyorlardr. Türkiye
smmrun her iki yakasmda da yo
gun bir aCI, zulüm ve gözyasi
vardi, RP 0 günlerde Kürtlerin
ya§adlgl drama sessiz kaldr. Hu
kuksuz uygulamalann hicbirisi
ne karsr crkmadi. Yüzünü ve
dikkatini Türkiye srrnrlarmm
cok uzagina, Bosna'ya cevirdi.
Halkm yardim ve dayarusma
duygulanm paraya tahvil etme
ve crkar saglamaya dönük bu tu
turn, toplanan paralann yerine
ulasmamasiyla ortaya crkn ama,
durum kitlelere yeterince anlati
larnadig: icin yogu kisinin kafa
smda RP'nin yardimsever bir
parti oldugu düsüncesi kaldr,

Süphesiz bütün bunlar bilini
yor. Yeniden yazmamiza, FP'si:
nin 18 Nisan Secimlcri nedeniy
le diline doladig: dernokratikles
me talebi ve oynadrgi mazlurn
rolü sebep oldu. Bu ciddi bir teh
likedif ve demokratik bir ylkl§
yolu arayan kitlelerin yanhs bir
adrese yönlendirilerek gÜy ve
enerilerini bosa harcamasi anla
mma gelmektedir, Kemalist laik
lerin hukuk ve kural tarurnaz Lu
tumlan, baskici ve inkarci yan
lan elbet biliniyor. Ancak, toplu-

Projelerin birincisi,
hig kuskusuz düzen

dl~1muhalefetin
etkisiz krhnrnasi ve
susturulmasrdrr. Bu

bütünüyle olmasa da
önemli oranda

basanldr. Bugün i~gi
suufr, kendisi icin

agl'l1<ve sefalet.
anlam Ina gelen

özellestirrne
yagmasma,

sendlkasrzlasti rma
,giri~imlerine, isten

atmalara kars: sessiz
ve ilqislzdir, Sivil

topturn kuruluslan,
odalar, dernekler
rejirnin buyruklan

disrnda bir sey
yaparruyorlar,
Geerniste ülke

sorunlan üzerinde
kafa yoran, kendi

, cözürnlerini öneren
burjuva bilim adarru,

politikaci v~(
isadamlan da;

seslerini kestller'
DBP, HADEP, sl> ve:

EMEP gibi rnuhalif
yapilar. üzerinde ise,,:

baskilar zateo,hig<,
eksik tO fmad I":!
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göstermek:i ~"gJm
günü yaK. < {1J<ya,

yeni ':. ~ .
oyunlann' sä, yäJ

konulabilecebihi'
düsünüyorum,

Mesela devlet eliyle
cinayet isletilen su
ünlü ':Ye~il"'lakapll
Mahmut Yrldmrn,
yann öbürgün bir

yerlerden herhangi
bir blcimlyle zuhur
ederse sasmarnak

gerekir. Ancak
dopinqlerle ayakta
tutulan ve sisirüen

Ecevit'i bu tür
geli~meler'

kurtarabilir mi?.va da
Ecevit ve partisinin
sectmterden. birinci

crkrnasr, Türkiye'nin
icerde ve disarda

yüzyüze bulunduqu
sorunlan cözrneye
yeter mi? Elbette

hayrr,

var.
Düzen partileri bu durumdan

yararlanmak icin hummali bir fa
aliyet icindeler, Astronomjk har
camalar yapiyorlar, Onlarca tele
vizyon kanah, gazete, yüzlerce
ulusal ve böigesei radyo kanah
bu i§e programlanrrus durumda.
Düzen pariileri el b)rligi ile UyU

rumun kryisma getirdikleri ülke
yi, yine kendilerininkurtarabile
cegini iddia ediyorlar. YargJSIZ
infazlar, katliamlar, Susurluk,
kamu mallanrnn yagmalanmasr
gibi konular unutturulabilirse ta
bio Bunu basarabilirlerse, siyaset
mafya iliskisinin mimarlan ülke
yi yönetmek icin bir kez daha
halktan onay ve destek alabile
cekler.

Peki halk bir kez daha bu
oyuna gelir mi?
, Bence gelebilir. Bunun icin

egemenler her tür yalana ve de
magojiye basvuruyorlar, Üstelik
karsilannda bölük pörcük ve et
kisiz bir muhalefet var. Kamuo
yu pe§pe§e yasanan skandallar
dan ve baskidan yilrrus. Dejene
rasyon ve yozlasma had safhada.
Yasanan hicbir cirkeflik kamuo
yunu sarsmaya ve harekete ge
cirmeye yetmiyor. Herseyi ka
mksryan, düsünme rneleklerini
yitirmis bir toplurnsal yapl olu
suyor.

Mevcut durumdan birlikte
kurtulrna bilinci yerine, baskala
nrun zaran pahasma bireysel
kurtulusun pesinde kosan kisili-

munda gözleniyor, Tabi bunun
bir cok nedeni var. Bir kez esitsiz
kosullarda ve anti demokratik
yasalarla gidilen bu secirnin so
nuclanndan kimse bir §ey bekle
miyor. Ikincisi demokrasi, bans
ve emek güclerinin düzen parti-

, leri karsismda ortak bir platform
'da bulusamamalannm yaratng:
.hayal kmkligi ve umutsuzluk

\

Ya tarn demokrasi ya kriz ...

• seclm süreciyle
örtüsen geli~melerve
olasi sonuclan

Son günlerde hemen her yer
de yogun bir secim faaliyeti gö
rülüyor. Gerci önceki secim dö
nemleriyle kiyaslandigmda, he
yecan oldukca düsüktür, ama bu,
daha cok rejime muhalif cevrele
nn ve emekci yigmlann tutu-

arasmda taraf olmaya zorlayarak
astl hedeflerinden kopanyor. Re
jirn, yarattrgt bu ikilem sayesin
de rnuhalif kesimleri baski altma
alip her defasmda kan akinyor,
kazarnlrms haklan budayarak,
süreci kesintiye ugrauyor, Bugün
i§tyisrrufr ve ernekci kesimlerin,
bir bölümüyle de olsa rejimin sa
finda yer almasimn sabebi budur.
Egemenlerin tarihsel deneyimi-'
dir: Rejimi saglama almarun yo
tu, toplumu yanhs kanallara yö
neltmek ve karsi karsrya getir
mekten geciyor. Aksi halde Yl
gmlann öfkesi topluca rejime
yönelecek ve düzenin dayandigi
ideolojik temeller yikihp gide
cektir.

Demirel bu yüzden "rejimi
tarnstirrnarn" diyor. Biliniyor ki,
bir kez asmrna basladrrm arkasi
gelecek ve zulüm rejimi son bu
Iacakttr, Cumhuriyet Bas Savcisi
Vural Savas'm güncellestirdigi
kavgarun ternelinde iste bu korku
yatiyor. Ancak umutsuzluga ka
ptlmamak gerekir; Toplum,' bu
kamplasmamn rejime yaradigiru
er ya da gec görecek, yüzünü
bans ve özgürlük güclerinden
yana cevirecekrir. Bunun müm
kün olan en kisa sürede gercek
lesmesi ise, söz konusu güclerin
olup bitenleri gercek boyutlany
la halk kitlelerine anlatma bece
sirisine baglidir. Sürec bunun
icin uygundur.
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Kemalist rejim,
ideolojik

kabullerinden
vazqecrnedikce,

bozulan dengeleri
onarrnayi ve siyasal
istikran saqlamayi
basararnaz. <;ünkü
sözkonusu olan salt

siyasal kriz degil,
ayru zamanda bir

rejim krizidir.
Dolayisryla krizi

doöuran etkenler
giderilmedikge, kriz

nöbetlerl de son
bulmayacaktrr.

Pespese yasanan
darbeler, günlük'

müdahaleler, askeri
vesayet yönetimi

bugüne kadar
durumu kurtarmaya

yetmedl, bundan
böyle de

yetmeyecektir. Kriz
. dönemlerini sona

erdirmek, Kürt
"sorununun bansei

siyasal cözürnünü de
leeren kapsarnh bir
dernokratiklesme

prograrnl~lr'1 hayata
j4ge~ir;ilmesine

,r7;t~;~ bag~lldlr
. f:_:ß.:t:~~:"'1 ~ ,,: ,.
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mek icin bu zorunlu bir adimdi.
Önce Refahyol, ardmdan Anasol
D Hükümeti düsürüldü, MGK'-
run 28 Subat Kararlan'yla rnes
rulasnrdig: darbe süreci, degisik
uygulama ve müdahalelerle sü
rekli bir haie getirildikten sonra,
sira vitrinin yeniden düzenlen
mesine geldi.

Askerlerin bu konuda fazla
zorlandrgim söyleyemeyiz. Eski
düsrnan yeni dost Ecevit, vitrin
icin iyi bir malzemeydi. Geerais
te sermaye cevreleriyle her ne
kadar sorunlar yasarrussada de
foluydu, ancak mevcutlar icinde
daha iyisini bulmak da mümkün
degildi. Üstelik gec;:enyillar icin
de ya§adlgl ideoojik ve politik
dönüsümle eski Karaoglan boz
kurta dönüsmüs ve sermaye ke
siminin güvenini de kazanrmsn.
Dügmeye basildr, carklar döndü
ve Ecevit yiizde II civanndaki
oy oraruyla kendisini hükümet
koltugunda buluverdi.

Ücüncü proje; Ecevit'in par
tisini güclendirme ve secimler
den birinci parti cikarma projesi
dir. Simdi bu uygularnyor, Kibns
fatihi Eccvit'in (!) "terörün" kö
künü kazryacagi, i§sizligi bitire
cegi, ülkeyi gelisrne yoluna so
karak, halka mutluluk ve refah
getirecegi ,propaganda ediliyor.
Kaybettigi itiban yeniden kazan
mast icin gecmis hükümetlere
sunulandan cok daha fazlasi
Ecevit'e sunuluyor, Abdullah
Öcalan'm korsanca yönternlerle
yakalarup ülkeye getirilmesi ve
ardindan baslanlan irkcr §oven
kampanyamn alunda bu gerce
gin de payi var.

DSP'yi basanli göstermek
icin secim günü yaklasnkca, ye
ni bir takim oyunlann sahneye
konulabilecegini düsünüyorum.
Mesela devlet eliyle cinayet isle
tilen ~u ünlü "Ye~il" lakapil

Ya tarn dernokrasi ya kriz ...
gini ve onurunu ayaklar altina
alan insanlar cekim merkezi ha
line geliyor, köse dönücülük bü
yük pirim yapryor, Bu nedenle
18 Nisan Secimleri'nin favorile
ri, yine en cok 'para savuranlar
halka ölcüsüz vaatlerde bulunan
lar olursa ~a~mamak gerekir. Bu
nunla birlikte egemen gücler isi
saglama almak icin dikkatli da
vanyorlar. Güclü mali olanakla
ra ve genis kitle iliskilerine sahip
FP'sinin ve birlesik bir güc olma
masma ragmen korku duyulan
düzen dl§1 muhalefetin, secirrt
lerden basanh crkmasun önle
mek icin bir Ylglll proje gelistir
diler.

Projelcrin birincisi, hiy kus
kusuz düzen dl§1 muhalefetin et
kisiz kilmmasi ve susturulmasr
dir, Bu bütünüyle olmasa da
önemli oranda basanldi. Bugün
i§c;:isirufi, kendisi icin achk ve
sefalet anlanuna gelen özellestir
me yagmasma, sendikasizlasnr
ma girisimlerine, isten atmalara
karsr sessiz ve ilgisizdir. Sivil
toplum kuruluslan, odalar, der-
. nekler rejimin buyruklan disinda
bir sey yaparruyorlar, Geerniste
ülke sorunlan üzerinde kafa yo
ran, kendi cözümlerini öneren
burjuva bilim adarru, politikaci
ve isadamlan da ses.lerini kesti
ler. DBP, HADEP, sip veEMEP
gibi rnuhalif yapilar üzerinde ise,
baskilar zaten hier eksik olmadi.
Bu partilerin propaganda c;:all§
malanna, örgütlenmelerine en
geiler crkanldi; taraftarlan tutuk
landi, fiili saldmlarla yüzyüze
brrakildrlar,

ikinci proje; vurgun, talan
politikalannda, rüsvet ve yolsuz
lukta birbirleriyle yansan, reji
min güvendigi siyasi, sosyal ve
kültürel rezerveleri hizla tüketen
partilerin geriletilmesiydi. Bu da
gerceklestirildi. 'Halkl ikna et-
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• Ecevit ve destekcileri
düs dünyasmda
ya~lyorlar
. Ecevit, mevcut tutum ve po

litikalariyla sorunlan cözmek bir
yana, cok daha büyük sorunlann
dogrnasma ve mcvcutlann büyü
mesine yol acacaktir. Bu adam
kendi gecmisiyc oldugu gibi, ül
ke gercekligiyle de bagrrn kopar
rmsnr. Kürt halkinm ulusal de
mokratik taleplerine ve Ylgmla
nn bans istemine yaklasuru fa
§istye ve eahilcedir. Özgürlügü
ic;:in ayaga kalkan, bunun ic;:in
aglr bedeller öde yen Kürt halkl
nm sorunlanl1l ekonomik geri
kahm~lIk sorununa ve "terörün"
sürmesine baglamak ve halkll1
somun ekmekle kandll)labileee
gini ummak, dü§ dünyasll1cIaya
§amak degilde nedir? Elbet ~ürt
halkll1m geri kalml§hk sorunu
vardlr ve kirli sava§ ko§ullannqa
ael yekmeklir Ama bu bay Eee"
vit, Demireive benzerlerinin yü-

ceklesirse; 18 Nisan Secimleri
TC'nin tarihinde önernli bir degi
§ime kapi aralayacak dernektir.
Cünkü CHP herhangi bir parti
degildir. Cumhuriyeti kuran par
ti olarak övünen, Kemalist idco
lojinin en sadik savunucusu ve
Alu Ok'un tastyicrsr bir panidir.
Bu yapisryla rrkcr §oven bir ka
rakterde olmasma ragmen kendi
sini, sol'un ve sosyal demokrasi
nin kalesi olarak- kitlelere yuttur-
111asInI bilmistir, Dolayrsiyla ba
raj engeline takrlmasi bir yalarnn
daha son bulmasi ve sahte sol'un
sahneden cekilmesi dernektir.
Bu, gercek sol'un isini kolaylas
uracagi gibi, yillardrr CHP'yi de
mokratik bir cizgiye cekmek icin
bos yere caba sarfeden az sayi
daki gercek sosyal dernokraun
da önünü acacaktir.

,
Bu durümda~Öi~irr(göre'Yf~S:~

,,-;::~., -, ... --9;.~}-'",

sorurnluluklanrmz, bir anönce harekete':..
gegmemizi ve bugüne kadar basarilarn]. ~~.~
basarrnarruzi dayatryor, Bu görev reji'

zarar gören tüm kesimleri bir 'Barl'
Demokrasi Platformu iginde biraraya getirmeK"~

ve rejimin kar§lslna dikmek görevidir.
Ya§i:manlardan yalnlz Kürtier ,degil, Türkler ve

diger.milliyetlerden unsurlar da zarar
görüyorlar. Bu nedemle elele verip gücümüzü

birle§tirmekten ba§ka garemiz yoktur.

•gulanaeak ya da zamaru geld i
ginde kullarulmak üzere. rafa
kaldmlacaknr. Bu acik bir darbe
tehdididir. Ancak bana göre De
mirel blöf yaparak secim süreci
ni etkilemek istiyor. Istenen poli
tik tablo olusmasa bile, darbenin
gerceklestirilme §ansl azdir. Bu,
askerler darbeci geleneklerini
terkettikleri icin degil, !c;: ve dl§
kosullar acik bir darbe girisirni
ne uygun olmadrg. icindir,

. qstelik askerler, darbe tehdi
diyle sivil hükürnetlere yaptrr
diklan hukuk dl§1 uygulamalan,
kendilerinin dogrudan yer aldik
lan hükümetlerle asla basara
mazlardr. Basarsalär bile en
azindan bugün gördükleri tepki
nin cok daha büyügü ile karsi
karsrya kahrlardi, Bu yüzden se
cim sonrasmda acik bir darbe gi
risiminden cok, darbe tehdidi ile
istedikleri hükümet modellerini
yaratmaya calrsacaklardrr,

Bu da yeni ve daha acrmasiz
bir baskt dalgasmm gelecegi an
lamma geliyor.

Bu arada CHP'nin 18 Nisan
Secirnleri'nde baraja takihp par
lamento dl§1 kalmasi büyük bir
ihtimaldir. Eger bu ihtimal ger-

,
Ya tarn demokrasi ya kriz ...

Mahmut Yildmm, yann öbürgün
bir yerlerden herhangi bir bici
miyle zuhur ederse §a~mamak
gerekir. Ancak dopinglerle ayak
ta tutulan ve §i§irilen Eccvit'
i bu tür gelismeler kurtarabilir
mi? Ya da Ecevit ve partisinin
-secimlerden birinci crkmasi,
Türkiye'nin icerde ve disarda
yüzyüze bulundugu sorunlan
cözmeye yeter mi? Elbette hayrr,
Buna Ecevit'inde arkasindaki
güclerin de inandiklanm sanmi
yorum. Ama bunun gereekles
mesi halinde egemenlerin biraz
daha zaman kazanmalan ve reji
min soluk almasi rnuhterneldir,
Ilerde yen iden baslayacak asnm
nöbetlerine, rejim bunahmlarma
o zaman bakilacaktir. Bugün
sözkonusu olan günü kurtarrnak
tir, bunda da umutlar Ecevit'e
baglanrmsnr,

Dördüncü projeleri ise, he
nüz uygulamaya konulmadi. De
mirel, istenen politik tablo olus
mazsa, secirn sonuclannm tarun
mayacagim ifade eden aciklama
lar yaplyor. Belli ki bu proje se
cim sonras I icin düsünülmüs. 19
Nisan sabahr, yani secim sonrasi
olusabilecek tabloya göre ya uy-
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Cünkü Kürt sorunu, 40 milyona
varan koskoca bir ulusun özgür
lük sorunudur. Geerniste vardi,
bugün var, cözüme kavusturul
mazsa gelecekte de varolacaktir.
Bu nedenle yalana da:yah siyase
tin biran önce brrakilmasi herke
sin yarannadrr,

Egemenlerin önünde bugün
iki yol vardrr, Ya Kürt halkirun
dili, kültürü üzerindeki yasaklar
kaldmlarak, ulüsal demokratik
talepleri karsilanacak, ya da
baski ve zulüm siyaseti daha aCI
maS1Zyöntemlerle devam ettiri
lecektir.Bu nedenle egemenlerin
sececegi yol Türkiye'nin cenne
tini ya da cehennemini berabe
rinde getirecek gelismelere yol
acacaknr, Yukarda ifade ettigi
miz soven tuturna bakilrrsa, ege
men kligin birinci yolu tercih er
mesi zor görünüyor. Bu da baski
dalgasmm gelecekte daha da bü
yüyecegi, toplumsal aCI ve yiki
rnm artacagi anlamina geliyor.
Bu durumda bizim görev ve so
rumluluklanmtz, bir an önc~ ha
rekete gecmemizi ve bugüne ka
dar basanlarnayaru basarmamrzi
dayanyor, Bu görev reimden za
rar gören türn kesimleri bir Bans
ve Demokrasi Platformu icinde
-biraraya getirmek ve rejimin
karsisma flikmek görevidir. Ya
sananlardan yalmz Kürtler degil,
Türkler ve diger milliyetierden
unsurlar da zarar görüyorlar, Bu
nedenle elele verip gücümüzü
birlestirmekten baska caremiz
yoktur. Bunun kolay olmayaca
gml. basanlmasi icin engin bir
sabrm yanlslra, Israrh bir ~aba
nm gerektigini biliyoruz. <;ünkü
siyasi ufkunu grup ve parti ~Ika
ny la kapatml~ yapllan. ortak ge
lecegimizin geni§ ufkuna yönelt
mek hi~ de kolay degildir.

ler, ciddi bir itibar ve moral
kaybi ile yüzyüze gelmislerdir.
Ekonomi cökrnüs, siyasi istikrar
bozulmus, toplumsal doku ~ürü
meye yüz tutmustur, Tamda bu
asamada 'acil moral desrege ve
sürpriz bir gelismeye ihtiyaclan
vardi, Abdullah Öcalan'm ABD'
nin öncülügünde gerceklestirilen
bir operasyonla Kenya'da yaka
larup Türkiye'ye getirilmesi,
egemenlere, ihtiyac duyduklan
moral destegi ve sürpriz gelis
meyi sundu. Bans ve demokrasi
düsrnanlan zafer sarhd~luguna
kaprldilar, Günlerdir zafer ~Ig
liklanna kurt ülumalan eslik edi
yor. Pasist hareket devletten al
dlg1 destekle sokaga tasu. Bu
yetrniyormus gibi Icisler! Ba
kanhg) yaymladigj talimatla özel
ve.resmi kurumlan fasist hareke
te kaulmaya ve destek olmaya
~aglrdl. Dizginsiz bir terör dal
gasi her yam sardi. Öyle bir toz
duman olustuki, düne kadar do
kunulmayan kisi ve cevreler de
baski ve saldmlardan nasiplerini
aldilar, Ahmet Kaya Kürtee sark:
yapmak istedigini söyledigi icin
neredeyse sanatci dostlan tara
frndan linc edilecekti. Askerlik
ten kactiklan icin kovusturrnaya
ugrayanlar, ne kadar vatanperver
olduklanru karutlamak icin her
kesten önce üzerine saldrrdilar,

Militarizmin kapildrg: zafer
sarhoslugu ne yazik ki, bugün
toplumun büyük bir kesimine
egemendir. Oysa gereekler
inatci, sarhosluksa gecicidir,
Kürt ulusunun varhgnu ve hak
lanru inkar politikasi bugüne ka
dar sonu~ vermedi, bundan son
ra da vermeyecektir. Ku~kusuz
Öcalan'mrt yakalanml§ olmasl
reji!ll i~in bir ba§andlr ama, bu
nun Kürt ulusal hareketinin sonu
gibi sunulmasl kaba bir yalandlr.

Egemenlerin yürüttügü kör
ve bagnaz politika bugüne özgü
degil kuskusuz. Cumhuriyet hü
kümetleri anti demokratik baski
lan bayrak yansi gibi birbirlerin
den devralarak bugüne kadar
sürdürdüler, Ama her sey gibi,
onunda varacagi bir son var ve 0. J
son giderek yaktnlasiyor, Eger
demokrasi, bans ve özgürlük
gücleri ciddi hatalar yapmaz ve
umutsuzluga kapihp mücadeleyi
eIden brrakmazlarsa bu kaciml
maz son daha cabuk gelecektir,

Son günlerde cilgmhk dere
cesine varan baski ve saldinlar
~ökü~ün habereisidir. Egemenler
yillardan beri, "bitirdik, sonunu
getirdik" diye propaganda ettik
leri, ancak bir türlü klramadl~,-'
lan Kürt ulusal direni§i kar§lsm
da §a§klllhga ve ~aresizlige ka
pdml§ durumdadlrlar. Yönetici
kadrolar, özellikle de mücadele
hin misyonunu yüklenen asker-

• Son günlerde artan
baskrlar c;ökü,ün
habereisidir

rüttükleri sistemli politikalann
eseridir. Kürt halki eger 21. yy'-
10 arifesinde hälä özgür degilse,
sömürgeci zulmün yarusira ken
di feodallerinden baski görüyor,
eziliyorsa; yeraln ve yerüstü
kaynaklanndan yararlanarmyor
sa; bu baylann kutsadigi Cum
huriyet rejimi sayesinde degiJ
midir? Elbet öyledir. Ama zati
muhteremler yavuz hirsrz gibi
dirler. Kendi elleriyle yarattiklan
sonuclardan baskalanm sorumlu
tutmak temel özellikleridir, Oysa
bu tutum, bugüne kadar sorun
lan cözmek bir yana yalruzca er
teledi ve daha cok büyüttü. Bun
dan sonra da baska bir sonu~ do
gurmasl beklenemez,

Va tam demokrasi ya kriz ... DENGOlaylar ve Görüsler
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zeyleri ve cahsma programlan
üzerinde tam ve kesin serbestlige
sahip kamu yönetimleridir.

. Yerel yönetimlerin gelisme .
düzeyi büyük capta merkezi yö
netimin istedigi ve izin verdigi
ölcülerde olusmustur, Bicirnsel
demokratik görünümleri, olrnasi
gereken . özelliklerin varoldugu
nu .göstennesine karsm ülkerniz
deki yerel yönetimler kendileri
ne verilen yetki, görev, sorumlu
luk, rol ve statüleri geregince ye
rine getirebilecek olanak ve ko
sullara. kavusmarmslardir,

Oysa yerel yönetimler de
o mokratiklesme sürecinin ülke ta-

"

Y erel . y.önetim sistemi
belediye, il özel idare
si ve köylerden olus
maktadir, Yerel yöne

timlerin icinde bulundugu kosul
lar demokratik halk kauhrmna
yeterince olanak venneyen ve
merkezi yönetimin aglr yönetsel
vesayeti altmda ezilen ve bocala
yan bir görünüm sunmaktadir,

Yerel yönetimler, karar 01'

ganlandogrudan halkoyuyla be
lirlenrnis ve yetki alanlan icinde
kendilerine verilmis hizmet so
rurnluluklanm kendi öz gelir
kaynaklanyla gerceklestirebilen,
iy örgütlenmeleri, personel dü-ÜmitTekta,

Yerel öl~ekte
gergekle~tirebilecek·
gÜ91üve saölam bir
demokratik yönetim

ve kururnlasrna
ayru ölcüde ülkede

demokrasinin
geli~mesine de

yardrrnci olacaktrr,

L7erel W önetimler
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ralel olarak; hizmete dönük hal
km kanhmrm saglayan, yaranci
ve girisimci yönetime gereksi
nim de artmaktadir,

Yerel yönetimlerde, yenilik
lere acik, basanyi özendiren ve
ödüllendiren bir yaklasimla yeni
ve yagda§ yönetirn teknikleri ge
listirilmesi ve kurumlastmlmasi
gerekmektedir. Bunun yolu yerel
yönetimlerin kurumsal yaprsinm
iyilestirilmesinden ve yönetimin
gelistirilmesinden gecmektedir,

Türkiye'de yerel yönetim ide
olojisi yagm gereklerine ve kau
hmci esaslara dönük projelere
kapahdir, 1925 'te kurulan Cum
huriyet'in 0 döneme özgü yerel
yönetim yasalan, günümüz Tür
kiye'sinin gereklerine yarut ver
mekten uzaktrr. Bu durum, yerel
yönetimler alarunda etkin, yag
das ve hizmete dönük yasalarm
cikarnlmasuu ve yerel yönetim
lerin yetkilerinin artrnlmasuu
zorunlu kilmaktadir,

Günümüzde yasanan hizh
degi§im ve gelisirn süreci ile
1923'ler Türkiye 'sinde hazi rla
nan Belediye, .il Özel Idaresi ve
Köy Yönetimi Yasalan paradoks
halindedir. 1985 nüfus sayurnnda
Türkiye'de kentsel nüfusun köy
nüfusunu asuguu görmekteyiz.
2000 yrlmda ise, Türkiye nüfusu
nun 70 mi lyon, kent nüfusunun
ise 50 milyon olacagi tahmin
edilmektedir. Bir yandan hrzh
kentlesme diger yandan sabit
kaynaklar ve yerel yönetimin ge
reklerine yamt veremeyen yasa
lar. Bu carprkhk, kentsel yasam
da ciddi ve karmasik sorunlara
yol acmaktadtr. Etkili ve isabetli
bir yerel yönetim olgusu, ancak
merkezin vesayetinden kurtul
makla mümkündür. Diger bir
deyisle .merkezi yönetimin, ye
rel yönetim üzerindeki "yönetsel
erk"inin kücülmesi ile mümkün-

baruna yaygmlasunlmasmda en
kritik yaran saglayabilecek bir
aray olma özelligine sahiptir.

Yerel ölcekte gerceklestirebi
lecek güclü ve saglam bir de
mokratik yönetirn ve leurumlas
ma ayru ölcüde ülkede demok
rasinin gelismesine de yardimci
olacaknr, .

Bu nedenle:
Yerel yönetimleri güclendir

mek icin savunma, adalet ve di
§i§leri gibi devletin üstlenmesi
. gereken konular dismdaki görev-
Ier yerel yönetimlere verilecektir.

Valiler, kaymakamlar ve em
niyet müdürleri de belediye bas
kanlan gib i secimle gelecek, gö
revden almmalan da ancak ya
halkm oyuyla, ya da yargi kara
nyla olacaktir. Yerel yönetimler
birer yerel parlamento gibi cah
sacak lardi r.

. Saghk, egitim, kamu düzeni
nin saglanmasi gib i isler yerel
yönetimlerin görev alanma bira
kilacaktrr,

Günümüzde tüm etkileriyle
yasanan .hizh kentlesme süreci
yerel yönetimlerimizi karmasik,
giderek büyüyen ve kannerlesen
sorunlar yumagiyla karsi karsiya
brrakrnrsnr, Yerel yönetimler bir
yandan mevcut hizmetleri daha
yaygm ve daha iyi sunmak zo
runda kahrken, öte yandan yeni
ve farkh kentsel hizrnetlere olan
talebi karsilamaya cahsmaktadrr
lar. Bu kapsamda gider~k artan
ve cesitlenen hizmet talebini sr
mrh ve giderek azalan kaynak
larla gögüslemek zorunda kaIan'
yerel yönetimlerde "yönetim "
olgusu, her gecen gün daha bü
yük bir önem kazanmaktadrr.

lkibinli yillann esiginde, gü-'
nümüzün uluslararasi ortammda
yasanan hizh gelisim ve degisirn
süreci, yönetim olgusunu giderek
ön plana ctkarmaktadrr. Buna pa-

Yerel yönetimlerde,
yeniliklere acrk,

basanyi özendiren
ve ödüllendiren bir
yaklasrrnla yeni ve

gagda§ yönetim
teknikleri

geli§tirilmesi ve
kururnlastmlmast

gerekmektedir.
Bunun yolu yerel

yönetimlerin
kurumsal yaplslnl ,
iyilestirilrnesm

ve yölJe L
~:-:- ..~ ,~".,,,,:-

geli§tirilmesJnäe
9ßgmektEitH

,::~t'>:'.f... ~;; ,_,,_ ~ ->;.~o.::ß
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• VÖNETiMDE VENi
SiR SOLUK

Türkiye'de iktidar ve muha
lefet; dönemin,e göre daha cok
"sag", dönemine göre biraz daha
"sol" tandansli siyaset yapagel
mislerdir.

Ne var ki, Türkiye toplumu
nun sorunlanna köklü ve gercek-
9i cözümler getirememislerdir,
Talan ve yolsuzluk üreten düze-

tir, Son yillarda yeni bir yasal
düzenleme ile olusturulan Bü
yüksehirler, yerel yönetim anla
yismda degisme ve gelismeye
baslangic sayilrrussa da etkili ve
gerekli tedbirler almamarrus, ye
ni düzenlemeler yaprlamamisur,
3030 sayrli yerel yönetimler ya
sasi (ki bu yasa büyüksehir bele
diyeleri olusturmakla ilgilidir)
sihirli- bir degnek olarak gö
rülmüs.: bu alandaki sorunlann
9özüldügü düsüne kapilmmisur.

Oysa saghktan egnirne; ula
§Imdan denetime ve i9 denetim
düzenlemelerine degin bir dizi
sorun yerinde durmaktadir. Bu
sorunlar icin cokca laf edilrnesi
ne ragmen gerekli adimlar atil
rnarmsnr, Aylk ki, yerel hizmet
lerin halka yakmliga ve demok
ratik katihma büyük gereksinimi
vardrr, Böyle bir yerel yönetim
basanya ulasacakur, Yukanda
ifade etttigimiz kimi acil sorun
lann cözümü yerel yönetimlerin,
genel demokrasiye katkisim art
uracaktir,

Gecekondulasmadaki mafya
lasmayi engellemek, gelir rantla
nnm bölüsülmesini durdurmak,
belediyelerin imkan ve araclanm
keyfi ve sahsi cikarlar icin kul
landirrnaktan kurtarmak icin: da
ha cok kentlesme bilinci, daha
cok acikhk ve daha 90k i~ dene
tim anlayisim benimsernek ge
rekmektedir.

dür.
Ekonomideki kötü gidis,

Kürt sorunundaki siyasi becerik
sizlik ve bölgelerarasi gelir
farklihklan ürküntü verici bir
gÖ9 dalgasi yaratrmsnr, Belli
merkeziere yönelerr bu nüfus
hareketi, kentsel yasarm ve yerel
yönetimleri olumsuz sekilde et
kilemektedir. Bir yandan ucsuz
bucaksiz Istanbul sehri, diger
yandan nüfusu hizla artan Di
yarbakir. Bu iki .örnek, ülkenin
kentsel yasarrunda önemli köse
taslandir, Megapollesen Istan
bul arnk yönetilemiyor. Diyar
bakir ise bir "büyük köy" görün
tüsü vermektedrr,

Göc dalgasmm yaratugi so
run ve bunun beraberinde mey
dana gelen gecekondulasma ye
rel yönetimlerin ciddi acrnazlan
haline gelmistir, Demokratik ka
nhm ve halka yakinhktan yok- .
sunlasan yerel yönetimler; rant
lann .bölüsüldügü, para ve gÜ9
odaklanmn servetlerine servet
katuklan söylentilerine hedef 01-
mak durumuna düsürülmüsler
dir. Giderek Türkiye toplumunun
tümünün sorunu haline gelen ge
cekondu sorununu cözürne ka
vusturrnak icin merkezi yönetim
ve yerel yönetimlerin siki isbirli
gine gerek vardir, Gecekondu
mafyalasmasmm önüne gecmek
icin kentsel arsalann olusturul
masi ve toplu konut alanlanmn
gerceklestirilmesi gerekrnekte
dir.

Türkiye'de sözde cok partili
dönemden bugüne degin yerel
yönetimler . sorununa halkin
esenligini ve demokratik kauhrrn
esas alan tarzda yaklasrlmarms
nr, Bu alanda iktidan ve muhale
feti ile mevcut düzen partileri
köklü ve esash dönüsümleri ger
ceklestirmemis. bu yönde hicbir
yasal ve yönetsel adrm atmamis-

Yerel yönetimler

verici bir gÖ9
dalqast yaratrrustir,

Selli merkeziere
yönelen bu nüfus
hareketi, kentsel
yasarru ve yerel

yönetimleri olumsuz
sekilde

etkilemektedir. Sir
yandan u9sUZ

bucaksiz istanbul
~ehri, diger yandan
nüfusu ruzla artan
Diyarbakrr, Bu iki

örnek, ülkenin
kentsel yasarmnda

önemli köse
taslandrr,

Ekon"
, .
>
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lamak konusunda girisimcidir
ler. Kaynak srkmusi cektiklerin
de dahi, yarauci cözümleri uygu
lamaya koyarlar, Yeni hamleler
icin ortam hazlrlarla;. '

e- Basanh yönetim, persone
li ile i~ icedir, Onunla yakm ilis
kileri vardir. Personeline güve
nen ve personeIe güven verendir.
Personellerini dinlerler, onlara
yetkin ve saygm insanlar olarak
davramrlar. Personeli en vazge
cilmez kaynak olarak görürler,
, f- Yerel yönetimin varhk ne
denini ortaya koyan en önemli
öge, görev anlayist ve hedefleri
dir. Basanli yerel yönetimler,
görev anlayislanru ve hedefleri
ni, degisen kaynaklarma vehem
§ehrilerin gereksinim ve taleple
rine göre 'degertendirirler; görev
anlayrslanru, yerel yönetimin
hedeflerinin ve yerel toplulugun
temeli olarak algilarlar; bu ~er
cevede hizmetlerin sürekli etkin
ve verimli bir bicimde sunulrna
srm saglarlar.

g- Basanli yerel yönetimler
de, köhne, bürokratik yapilann
olumsuz etkileri en aza indiril
mistir. Basanh yönetimler yetki
devrini özendiren, merkezden
yönlendirmeyi ilkeli bir düzeyde
tutan kurumsal isleyisi karma-

'§lkla§tmnaktan cok kolaylasu
ran, basit ve islevsel bir yapiya
sahiptirler.

h- Siyasal iliskiler, yerel yö
netimler acismdan özel bir önem
tasir, Bu iliski, secilmis organlar
la atanmis kadrolar arasmdaki
iliskileri ve cahsma ortarmrn bi
~il1llendirir: Slyasai istikral'l~
olu~mastm ve l(Orunm~sml sag
lar. Ba~anh yerel yönetimlerde,
politika olu~turucular ile her dü
zeydeki personel arasmda olum
lu, a~tk, sayglh ve kar§lhkh des
tege dayah ili~kiler egemendir.
Siyaset~i ve personel arasmdaki

.1- Yönetimin Ba~arall
Klllnmasl:

a- Basanli yerel yönetim, gö
güslemesi gereken sorunlan ve
önceliklerini saptar. i§ yapmamn
önüne dikilen yapisal ve siyasal,
yasal ve cevresel engellerle mü
cadele etmeli, sorunlara süratle
~özüm bulmahdir,

'b- Basanh yerel yönetimin
ayirdedilmis ve tammlanmis bir
"ahlak yaprsi" ve "degerler siste- '
mi" ,personel tarafindan kavran
malt ve benimsenmelidir.

c- Halka yakmhk: yerel yö
netimlerin varhk neden i olan
belde halki ile c;:e§itlidüzeylerde
ve kesintisiz olarak yakm iliski
lerin kurulmasml ic;:erir.Ba§anh
yerel yönetimler, halka yakmhga
ve halkm katlhmma önem verir
ler; hem§ehrilerin sorunlanna ve
taleplerine duyarh ve cevap veri
cidirler.

d- Ba§anlt yerel yönetimler,
kentsel projeler üretmek, belde
halkmm gereksinimlerini kar§l-

bir yerel 'yönetim olgusunu ha
yata gecirmeliyiz, Yerel yönetim
. kaynaklanru denetlenebilir acik
hkla degerlendirrneliyiz. Gelir
ve giderleri halk temsilcilerine,
demokratik kitle örgütlerine,
meslek odalanna ve bizzat hal- .
km kendisine her yilm Arahk
aymda acrklamahyiz, Halkm si
yasete ve siyasetciye duydugu
güvensizligi kirmahyrz,

Kentin ve kentlinin 'ana'si
olan yerel yönetimlerin, yediden
yetmise, a' dan z' ye insanlann
tüm sorunlanyla ilgilenmek zo
runda olan bir kurum oldugunu
insamrrnza karutlamaliyiz .

Bunun icin;
1- Yönetimin Basanh Krlin

masi
2- Kentsel Projelerin Uygu

Ianmasi

• Yeni Bir 1~lkve Yeni
Bir Soluk i~in:

-Yerel yönetim olanaklanru
genis halk yigmlan yaranna, co
.gulcu, demokratik, katilmci ve
halka acik bir tarzda kullanmak;

-Yerel yönetim olanaklanru
rasyonel kullanarak, halkm ön-.
celikli ve acil ihtiyaclanm karsi
lamak icin yerinde ve zamanmda
dogru olarak seferber etmek;

-Yerel yönetimlerin cikarci
gruplann paylasim alam ve aile

,§irketleri haline getirilmelerine
firsat vermemek; ,

-Genis halk Ylgmlannm is
temleri dogrultusunda bir sece
nek sunmak;

-Kamu hizmetleri icinde tü
,keticini,,! seceneklerini artur

• mak;
-Yerel yönetimde demokratik

denetim mekanizmalanru gü~
lendirmek;

-Etkinligi ve verim,liligi art
tlrmak;

-Halka dönük hizmet sagla
mak;

Daha c;:oka~lkltk, daha ~ok
kauhmclhk ve daha ~ok denetim
projeleri geli§tirmekle olanaklt
dir.

Özendiren ve ödüllendiren

ne karst cikamarrus, ya da cik
mak isternemislerdir, Bir yandan
düzen partilerinin beceri ve liya
kat eksikligini teshir etmek di
ger yandan politika ve proje üre
terek güclü bir secenek olmak
icin, hizla degisen ve gelisen bu
~agda, genis halk yrgmlanrun
kokusmus düzene karsi tepkisini
örgütlemek gerekrnektedir. Hak
tan yana olabilmek, kisilerin iyi
niyeti ile saglanabilecek bir er
dem degildir, Siyasal tercihler ve
bunun geregi olan davraruslar
kisileri, grup ve toplum kesimle
rini bicimlendirmektedir,

Yerel yönetimler DENGOlaylar ve Görüsler
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Özendiren ve
ödüllendiren bir
yerel yönetim

olgusunu hayata
geyirmeliyiz. Yerel

yönetim
kaynaklan nI

denetlenebilir
acikhkla

degerlendirmeliyiz.
Gelir ve giderleri

halk temsilcilerine,
demokratik kitle

örgütlerine, meslek
odal an na ve bizzat
halkm kendisine her
yilm Arahk aymda

aglklam?-IIYlz~.
Halkm siyasete ve

. siyasetclye dUydugu
.Ü:V~r,s}i1igi
B'~. '__:ii':~'<';:~.,:?, . ~ 0

'·"R(fmi4II1'TZ.
,>, "" ~~ß(-i~ s:

Yerel yönetimlerin yetki ala
runa giren projeler, etkinlikler ve

rin "ana'lstdir.

• Yerel Yönetimler
Kentin ve Hemsehrlnin
"Ana"Sldlr;

Besikten mezara insanlann
sorunlanyla ilgili olan yerel yö
netimler, bir bakima hernsehrile-

kapsamda yerel yönetimlerde ye
nf ve dinamik bir "yönetim kül
türü" anlayismin gelisrneye ve
yerlesmeye basladig: görülmek
tedir.

Bu baglamda, yerel yönetim
de kurumsal degerlere bagh, in
sana yönelik, gelecege dönük,
yaratici ve girisimci dinamik, es
nek ve rasyonel yönetsel yapila
nn ve tekniklerin gelistirilrnesi
ve kurumlastmlmasi söz konu
sudur.

Yerel yönetimlerin bu yönde
ki cabalannm aynlmaz bir par
cas: niteligini tasiyan "proje yö
netimi" olgusu da, yönetim süre
cinin genel yeryevesi ieerisinde,
hakettigi yeri almaya baslarmsnr,

Kentsel projelerin böylesine
ön plana ylktlgl bir baglamda
"proje" olgusuna ve "proje yöne
timi"ne duyulan gereksinime da
ha yakindan baktlmasi zorunlu
olmaktadtr.

Proje sözcügünün ansiklope
dik tarumi "belirli bir plan ya da
tasanm, cok iyi tarumlanmis bir
arasurma, planh bir girisirn" gibi
özlü bir §ekilde ifade edilmekte
dir. Proje, daha genis bir bicimde
§öyle ifade edilebilir:

Proje, öngörülen hedeflere
belirli bir süre icerisinde ulas
mak amacma yönelik olarak,
mali, insani ve maddi girdileri
planh bir cahsrna icinde biraraya
getiren ve kendi icerisinde bir
bütünlük tasiyan yatmm ve faali
yetler paketidir.

Yerel yönetimler

.2- Kentsel Projelerin
Uy~ulanmasl:

Türkiye'de yasanan kentles
me süreci icinde bir yandan kent
lerin ölyegi, diger yandan kentsel
gelisme özellikleri degismekte
dir. Hizh kentlesmenin berabe
rinde getirdigi nüfus arnsmm
yaru sira, kentsel nüfusun niteligi
ve bilesirni ile büyük kentsel
alanlann demografik yaprsi da
sürekli bir degisime ugramakta
dtr. Bu gelismelere paraleI ola
rak, kentlerin sorunlan ve bun
lan cözrnek icin gerekli projele
rin nitelikleri ve boyutlan da de
gi~mektedir.

Öte yandan basdöndürücü bir
hizla gelisen teknoloji, büyük
kentsel alanlardaki yerel yöne
timlerin, diger yönetimlerle ve
hernsehrilerle iliskilerini etkile
mekte ve degistirmektedir, Gün
lük yasarrun, hizrnetlerin, egiti
min, ticaretin ve üretimin niteli
gini degi~tiren teknolojik gelis
meIer iliskileri kolaylasnrmakta
ve hrzlandirrnakta, buna karsihk
islerin yerine getirilme yol ve
yöntemlerini degistirerek sorun
lan daha karmasrk bir duruma
getirmektedir.

Teknolojinin kent hizmetleri
ni gelistirmedeki potansiyeli, ye
rel yöneticileri yeni taIepierle ve
yeni tür yerel yönetici hernsehri
iliskileriyle yüz yüze getirmekte
dir.

Ulasim, iletisim ve yönetim
ler arasi iliskiler konusundaki
gelisrneler, metropoliten alanlan,
birbiri ile siki iliski icinde olan
merkezier durumuna getirmistir,

Bu gelisme ve degisme süre
cinin kavranmasr, yerel yönetim
konusunda yeni anlayislara ve
arayislara yol acmaktadrr, Bu

iliski ile bu ikilinin halkla iliski
si acik ve saydamdrr,
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• (_fevre:
Cevre temizligi: evimizden

baslayarak her adimda karstlas
mak zorunda kaldrgmuz bir 50-

. rund ur. Bashca kentsel cevre so
runlan; su kirligi, hava kirliligi,
düzensiz kentlesme, kau atrklar
ve gürültü kirliligidir.

Evimizin icine kadar yansi
yan kirlilik; teknik ve yasal ara~
lann kullarulmasmm yaru sira;
bilgi toplama, degerlendirme ve
kararh bir yönetim ile en aza in
dirilebilir. Bunun icin kan atrk
lan geri kazammdan, tasrma ka-

• Kültürü Yasatma ve
Geli~tirme

Halka acik Belediye Halk
Kütüphaneleri olusturularak her
türlü bilimsel yaym, okuyucu ve
arastirmacilann hizmetine soku
larak, cocuklar icin egitici kitap
lann basrrm saglanarak, ortak
cahsma alanlan projelendirile
cektir.

Kültür festivallcri ile kültürel
etkinliklerin zenginlestirilmesi
hedeflenecek, halkirmzm yüzyil
lardrr yaratngi tüm tarihsel zen
ginliklere sahip cikrlarak: kültür
ve tarihsel zenginlikler olanaklar
ölcüsünde korunacaktir,

Kentlerimizin bulvar, cadde
ve sokak isirnleri, tarihi ve kültü
rel degerler dikkate ahnarak ye
niden belirlenecektir.• Sosyal Faaliyetler ve

Darusmanlrk Hizmetleri:
Yerel yönetimler, sosyal faa

liyet ve damsmanhk hizrnetleri
bakurundan cagm ve hemsehri
lerin talebini gözetmek duru
mundalar. Bu baglamda halka
yakinhk ve sosyal etkinlikler
icin halkm gereksinimlerine dö
nük proje üretilmelidir. Semtler
de ve halkin yogun olarak ya
§adtgl merkezierde halkm sorun
lanru dinleyen, halka yardrmci
olan Belediye Darusma Ofisleri
kurulmahdrr, Bu ofisler damsrna
hizmetleri yamnda, dilek ve öne
rileri de degerlendirmelidir,

Yoksul ve basanh ögrencile
re yurt ve burs olanaklan yarati
larak, genclerirnizin egitimine
katkt saglanmahdir.

Bedensel özürlülere i§ ola
naklan yaranlrnalidrr, Hükümlü
kimselerin yeniden ekonomik
yasama kazandmlrnalan icin
projeler gelistirilrnelidir,

Yashlara huzurevi, yoksulla
ra asevi gibi sosyal tesisler pro
jelendirilmelidir.

.Ula~lm:
Kent yasarrum en cok etkile

yen ögelerden biri de ulasirndrr.
Bunun icin toplu tasimada daha
cok kapasite ve daha cok duzen
lilik esas almmahdir. Mevcut
otobüs tasimacrhgrrn gelistirrne
nin yaru sira trafik düzenlerne
sinden alt ve üst gecitlere; kav
saklann yen iden yapilandmlma
smdan, yeni servis yollanrun
acilmasma kadar bir dizi proje
gelistirilrnelidir.

Basanh bir yerel yönetim,
toplu tasimada rayli sistemi ve
metroyu devreye sokar. Cünkü
bunlar dünyada en cok kabul gö
ren ve ulasmu kolaylasuran yön
temler olarak benimsenrnistir,

Düzenli bir tasrt akisi icin
otoparklar yaprlmahdir, Cok
kath ve yeralu otoparklan en uy
gun olarudir,

Siteler ve i§ merkezleri tasu
akist ve §ehir trafigini rahatlat
mak amaci ile otoparklara ka
vusturulmahdir,

insan hayanm direkt etkileyen;
beslenme ve bannma ile ilgili
sorunlara deginmekte fayda gör
mekteyiz.

Besikten mezara
insanlann

sorunlanyla ilgili
olan yerel

yönetimler, bir
bakrrna

hemsehrllerin
"ana'sidrr. Yerel

yönetimlerin yetki
alaruna giren

projeler, etkinlikler
ve insan hayatim,
direkt etkileyen;

beslenme ve'
bannma He:il '.

"t3;~orunläF
degirlfne~te fald

~/~:görmekt~Yi'z;.:
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~arRfh~~agl1.
""ö~§ia'ye;

yön enm'I~F.
ilgilendirir va

onlann sorunudur
<;ünkü bir insaruf"

yasamasi icin
gerekli tüm kosullar

belediyenin
denetimine ve

iznine tabidir. Et,
süt, yumurtadan
konut saglJgma,

lerne suyuna kadar
tükettiqirniz ve

kcruduqumuz her
~ey belediyelerin

yetki ve denetimleri
altmdadrr,

• Demokratik, Katthmct
Yerel Yönetim:

Yerel yönetim olanaklan ge
ni§ halk yigmlannm yaranna,
cogulcu, demokratik halka acik
va kauhmci bir tarzda kullarula
caknr,

Yerel yönetim olanaklan
hemsehrinin öncelikli ihtiyaclan
icin yerinde ve zamamnda, dog
ru olarak kullamlacaknr,

Yapilacak islerde; yerel yö-

benimsenmelidir. Toplu konut
porjeleri özendirilmelidir. Yol,
su vc kanalizasyon sorunlannm
cözümlendigi alanlarda kondu
lasrna engellenmelidir. lmar
planlan gözden gecirilerek, revi
ze planlarla günün gereklerine
yarut veren planlar haline getiril
melidir.

Arsa vurgunculugu ve insaat
mafyasi önlenecek, toplu 'konut
projeleri icin gerekli arsalar, uy
gun bedel ve ödeme kosullan ile
temin edilecek bu projeleri ger
ceklestirenler ödüllendirilecektir.

Spor kültürüne katki yapila
cak, hemsehrilerin beden ve ruh
sagligml gelistirici nitelikteki
spor merkezlerinin projelendiril
mesi hedeflenecektir. Amatör
sporun gelistirilmesi ve yaygm
lastmlmasi tesvik edilerek des
teklenecektir.

Tarihi ve turistik degerler ye
niden gözden gecirilerek, §chir
turizminin gelismesi icin turiz
mini özendirme programlau ha
zrrlanacaknr, Kente gelen turist
lere yardirn amaciyla Turizm
Darnsma ve Rehberlik Bürolan
kurulacaktrr,

Plansiz kentlesmenin önüne
gecilecek, konut mezarligma ve
beton YIgmma dönüsrnüs bölge
lerin islalu ve yeniden düzenlen
mesi icin projeler gelistirilecek
tir,

Yerel yönetimler

• Kanut:
Planh sehirlesmeyi hedefle

yen bir yerel yönetim anlayrsi

• Saghk:
Halkm saghgl en basta yerel

yönetimleri ilgilendirir ve onla
nn sorunudur. Cünkü bir insarun
yasamasi icin gerekli tüm kosul
lar belediyenin denetimine ve iz
nine tabidir. Et, süt, yumurtadan
konut saghgma, icme suyuna ka
dar tükettigimiz ve korudugu
muz her sey belediyelerin yetki
ve denetimleri altmdadrr,

Bunun icin halkm saghk so
runlanna sahip cikrlarak; hasta
lann bekletilmeden, düsük ücret
le muayene ve tedavi edilecegi
Belediye Hastanesi ve semt po
liklinikleri kurulacaktrr, Tabip
Odal an Birligi ile i§birligi yapi
larak Koruyucu Hekimlik Kuru
mu'nun olusrurulmasi saglana
cakur,

Halk saghgma zararlt madde
leri satanlar teshir edilerek, so
rumlular hakkinda gerekli islem
ler yapilacakur,

Cocuk sagllglmn önemi orta
dadir, Bu baglamda, kar amact
gütmeyen Belediye Kresleri ku
rularak, cahsan ailelerin durumu
kolaylasnnlacak, cocuklarm sag
hkh yetisrncsi ve iyi bakilmasi
saglanacaktlr.

pasitesine kadar bir dizi yöntem
kullarulabilir.

Cevre düzenlemesi ile ilgili
olarak, yesil alanlar, park ve bah
celer icin proje üretilerek, yesil
alan oram dünya standartlanna
getirilmelidir. Cöplerin toplan
masmda ve degerlendirilmesinde
cragda§ yöntemler uygulanacak
trr. Cöplerin dcpolanmasmda,
r,;evre kirliligini önleyen ve geri
kazarurm esas alan projeler haya
ta gecirilecektir,
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Sir yandan
gecekondu

yaprrruna yol acan
nedenleri ortadan

kaldrrrnaya
cahsirken, diger

yandan da
gecekondu lann
yasanabillr haie
getirilmesi igin

gagda§ ve etkili
projeler

üretilecektir. Altyapi
cahsrnalan nda,

cevre
düzenlemelerinde

ve daha bircok
projeyi gecekon~bI:

semtlerindsn
baslatrnaya, -kentin .
gelecegi ve kentli
biling aeismdan

öneril':verilecektir.
~. - _C . _. __ "'"~0~··,'i. ..,

Not: Bu taslagin haztrlanma
stnda, Toplu Konut idaresi Bas
kanligt'nin "Yerel Yönetimlerin
Gelistirilmesi Programe EI Ki
taplari Dizisi" nden [aydalanil
misttr.

• Gecekondu:
Gecekondular Türkiye'nin

yoksul insanlannm yasadigr, ye
rel yönetim hizmetlerinin sirurh
ölcüde ula§t1gl "Kent Köy" ler
dir.

Bir yandan gecekondu yapi
mma yol acan nedenleri ortadan
kaldirmaya calrsirken, diger yan
dan da gecekondulann yasanabi
lir haIe getirilmesi icin ~agda§ ve
etkili projeler üretilecektir. Alt
yapi cahsmalannda, cevre dü
zenlemelerinde ve daha bircok
projeyi gecekondu semtIerinden
baslatmaya, kentin gelecegi ve
kentli bilin~ acismdan önem ve
rilecektir.

Demokratik ve Halka acik
bir yönetim icin;

Hizmeti yoksul ve gecekon
du mahellerinde baslatrnak icin;

Yasanabilir bir kent icin:
Tüm halki iktidar yapmak

i~in;

Hep birlikte yeni bir
soluqa, yeni bir 1~lga...

• i~birligi:
- Kentin tüm sorunlanna bi

lim adamlan, uzmanlar, üniver
siteler ve ilgili kuruluslar ile bir
likte bilimsel cözümler üretile
cektir.

- Altyapi sorunlan cözüm
lendirilirken, i1gili kamu kuru
luslan ile yakm isbirligi saglana
caknr,

Yerel yönetimler

• Halka Dönüklük ve
Saydamhk:

Yerel yönetimin tüm calis
malan halka acik olacaktir, Bir
bülten cikanlarak, yapilan ve ya
pilacak isler icin hemsehri bilgi
lendirilecektir, Halktan gelen
elestiri ve öneriler degerlendiri
lecektir.

Belediye Meclis Toplannsi,
direkt ya da dolayh olarak halb
acik hale getirilecektir.

Mahalle muhtarlan ile ayhk
toplanular yapilarak, kentin so
runlan ile ilgili görüs ve öneriler
tarnsrlacaknr. Belediye Bas
kam 'run halkla dogrudan iliskisi
ni saglayacak toplantilar düzen
lenecektir.

Belediyelere eleman ahrur
ken, kayirma yerinc ihtiyac ve
yeterlilik gözetilecektir.

Saibeleri ve söylentileri orta
dan kaldrrmak icin: yerel yöneti
min tüm .hesaplanrn, yukanda
degindigimiz "Danisma Kurulu"
aracihgryla, tüm halka, her yrhn
Arahk aymda acrklamak, de
mokratik ve saydam yönetimin
geregidir,

Ayru duyarhlik gecrnis yöne
ticilerin yapnklan harcamalar
icin de gecerli olacakur,

netim calrsanlanrun, dernokratik
kitle örgütlerinin, meslek odala
nnm, kooperatif ve sendikalann
görüs ve önerileri de ahnarak,
demokratik, kanhmci bir yerel
yönetim anlayisi uygulanacaknr,

Bu amacla, demokratik kuru
luslann temsilcilerinden olusan
Darusma Kurulu. olusturulacak
ur. Bu kurul, peryodik toplanu
larla kent sorunlan hakkinda
görüs ve önerileri tarnsacaknr,
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daya ~iye, bedewiya merg-ci
man, geli-geboze wi, tern a zela
hye aven karuye sar, xwesi 0 ba
§tye zozane xwe texmin dike ...
Bira wan dike 0 te dcrdrxe, ku
ew ji pirtik jt wi axe ye ...

Ez vi ware xerib rümsume,
pey xwe dmhenm u nü texmin
dikim, ku ez di nava malbatek
rewsenbiraye cawa da mezm bü
rne: Ke büne mamostaye rmn?
Mtn pismarnti, hogrri Uhevalti br
ke ra krrye?

----------------------25----------------------

W exte ·mITOVh pala
~Iyaki drji, h nav
qO~ 0 newal, geli,

. merg, zozane wi
digere (ilahi xortaniyö da), te be
ji brhndayi, reng 0 rewse wi ew
qas navine. Her nst je ra sade u
tebyeti ten xuyakmn. Bexem ji h
her xisüsi, nexs 0 nigara ra der
baz drbe, gelek tt~ti ji navine.

Le gava jr ~tyaye xwe dür dr
keve, dt nava dest u qucen xerib
da h pey xwe dmhere, nü bihn-Eskere Boyik .

Heciye Orndl
Cewari, sala 1908-a

h Oeza Oersö, gunde
Ernencaylre jl dayka
xwe bOye. We deme
Oers dl bin bandora
dewleta Uns da bü,
Sala 1914-a dest bt
§ere Herndrnyayä

Ewlin drbe. Cihan I1
hev dlkeve. Dewleta
Osmaniye bere §Ore

xwe dide gele
Ermeni.

ewar
•HfWARI

Heciyi Clddi
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Ew rasthann qet ji bira nun
nace.

Naha dl1e mm daveje, §erm
dikrm, gaveke pe§ da drcim, ga
veke pas da. Ha drxwazim pas da
vegenm, cüyina xwe jt rojeke
dm ra bihelim, ha ji drfrkmm:
"Ve roje c;;etn tüne."

Xulese, ha mm eulet da xwe,
ha posman bürn, gihistim ber
dere oda wi. Wi caxi ew seroke
Seksiya Niviskare Kurda bü rex
Yekinya Nrviskaren Ermenistane
ü Besa Rolnlatzamye ya Akade
rmya Ermenistane da seroke ko
ma Kurdzarnye bü,

Ez h ber dere oda wi sekini
me, serm drkim, deri brkutim,
herme hundur. Mm deri kuta. JI
hundrr deng hat: "Mrtek!" (Yane
warne hundur).

Mm deri vekir, Diode da ew
tene bü, BI besereke xwes h rrun
neheri,

- Tu Kurd i?
Mm sere xwe hejand.
- De pe§ da ware, serm neke!

Ware h ser vi kursiye rüne.
Ez 11ser kursrye ku wi nisan

dabü, rürusnrn. Mm xwe da nas
kmn.

- Ere, ere tu ew xorte Beli yi
jt Qundexsazö. Ez te, seva xwen
drna bihnd piroz dtkim ... Qun
dexsaz, -ewi nave gunde me we
krland, demeke kete nava rruta
la,- gunde we da 30 sal bere mm
dersdari kirye. Kurmaciya gunde
we xwes e ... Wura mm hrm derse
zrmane kurmanci' dlda zaroke
gund, htm ji jl wan hini kunnan
ci dlbum ... Wexteki dljwar bu ...
le heta naha C;;lmanayeyi xane,
plsmam! Xwendekare me gl§k
ten-dllj:m: 1, rnm ra gotm yeki
Qundexsaze ji institute hatlye
hlldan ... Bela dlburine, ha!

Mm te derxIst, weki ew idi
derheqa mm da zane.

Guhe ronakbiren me h ser her

Ez bt nave wan xwe kubar ü

serbilmd drbimrn: Erebe ~EMO,
Heciyö CINDi, Emine EVDAL,
Qanate KURDO, ~Ikoye HE
SEN, Ferike ÜSIV, Qacaxe MI
RAD, Nado MAXMÜDOV, Ca
sirne CELiL, Mikayele RE~iT,
Eliye EBDILREHMAN, Sehide
tao, Üsrvö BEKO ...

Nav pir m, biranin kür, dür ü

§inn. Mm tek nave hinek remeti
ya da. Her yek brlmdayik, maqü
lek, sirhelal ü karkire kültüra
gele xwe ...

Eger Kurde Ermenisrane,
Gurerstans. respüblikayen Asya
Navin u parek jt ye Azerbaycane
nehelyane, mane, ziman, cand,
deba kal-bava bir nekmne, dr wi
wari .da emeke van rewsenbire
me prr e.

Kar ft bare Kurde Ermenista
neyi kültüri-candi bt radyoya Ye
revaneye zimane kurdi, jt gelß
welet ra ji M bir ü baweri. Wana
ji ruhe Kurditiye dernekö jl wur
standm,

Ez ked u kare rewsenbiren
me ye dm, mmz nakrm, U heqi
ewe, ku ciye Heciye Cmdi dt
nav giska da cuda M. Ew, te ye
bigota malxö we rnalbata rengin
bü, xernxur ü revabire giska.

Ew havina Urne dahate gun
den meye pala 91yaye Elegeze, jl
devs kal-pira zargonn dtrnvisin.
Dema ew dihat, dt nav gel da be
la dibü, digonn Heciye Cmdi ha
tiye. Ern zarok, tomi h ser hev di
bOn 0 me jl dur va le meze dlklr.
Gel plr hl§ le dlklr, gedlre wi za
mbun. GI§ka bl serblhndi u ku
bari cem gele cinar nave wi dl
dan.

Sala 1961-e, wexta ez I, ba
jare Yerevane ketlme xwendma
bllmd, rojeke payize, mm devte
ra xwe ya helbesta hllda, c;;ume
Akademya Ermenistaneye Zan
yarye, eel1l Heciye Cmdi.

Ez ked 0 karä
rewsenbiren me ye

drn, rnrnz nakrrn. Le
heqi ewe, ku ciyö

Heciye Cmdi dl nav

gl~ka da cu da bü.
Ew, te ye biqota

malxä we malbata

rengin bü, xemxur 0
rövabrre gl~ka. Ew

havina nrnö dahate

gunden meye pala

(jlyaye Eleqezä, jl

devä kal-pira
zargotm diruvisin.
Dema ew drhat, dl

nav gel da bela dibü,
drqotm Heclyä Ctndi

hatiye. Ern zarok,

tomi 11 ser hev dlbOn

o me jl dOr v~ le

meze dlklr. Gel plr .

hl~ le dlklr, qedlre

zanlbOn. GI
serblltndi

cem gele
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Heciye Cmdi Cewari, sala
1908-a h 'Qeza Qerse, gunde
Emenc;ayire jl dayka xwe buye.
WS deme Qers dl bm bandora
dewieta Ons da bfi.

***

xanre xwe je brxwazim, henm.
Mm ew pir nujül kir, §erm e."

Ew bü eze rabüma, mskeva
navbiri da axaftma xwe U pirsi:

- Ern kenne xeberdane, min
nepirsi xwendma te yawan e?
Cawa ci büyi? Ern (rl dikann ali
te bikm?

Mm razibüna xwe got Q dev
tera helbesta nisan daye.

- Ha, §Iera ji dmrvisi? -devter
jl deste rmn grrt, Derneke le ru
heri ü got,- heia eve bixwine,

Min xwend.
- Ya peye ra ji ...
Mm 6-7 helbeste bicük je ra

xwendm,
- Na, ruvisare te da pirisk he

ne, -got,- hevtiya te, h mala m
viskaren Ermenistane evariya
me ye. Tu ji ware, him te ruvis
kara naski, hrm ji h wir ~Iereke
duda bixwine. Cika §ayire me yl
dibejm.

Usa ez kenme nava refö wan
maqüla.

JI we roje heta sala 1990-i,
wexte cü ser dilovamya xwe, 30
sali, bawerki hevte tunebü ez
rasti wi maqüli nehatama. Bira
nine pir xwes bi wi va giredayi
ne. Ne ku ez tene, guhö wi 11ser
rewsenbire rne ye we deme teva
bü. BI destaninö me va §a dibü,
tengasiya da drgihiste me.

DI mala xwe daji, aliye xwe
yikmna zrman, erf-edet, rabun
rUOl§tandme mlletlye cla nnnune
·bG. Wexte dlc;uyi mala wi, teye
blgota' keti maleke e§ireye qedi
ml ...

Keda wi plr e. Ez plr tl§ti je
hin bum. Xweye merifeta bllmd
bu.

qewrmandmeke bü, ku jiyana gel
da dibü. Wana qimeteki rnezm
didan xwendm u pe~dac;uyine.
Hersal C;Ijl deste wan dahat diki
nn, weki ji ciwane Kurd gelek
zartingehe Errnenistane da qe
bülbm, Dicüne cem dersbej, pro
fesor u seroken zaningeha, nav
citi drkmn; jt wan hivi dikmn,
dostaruya xwe wan ra didane ke
ranine., Pey entiyame qebül
büne, idi Yerevane da civaka
Kurda teva zarubün cend xort u
kec kenne xwendma bilmd.

Dest pe kir hmek xwesi u la
qirdi derheqa qebila Bela ü

gunde me da grli kir, Ern tev
kefxwes bün, JI berbirbüna wi,
mm ji bira krr, ku eva Heciyö
Cindi ye, ruviskar ü ulmdareki
mezm e. Pe ra keume xeber
dane.;

- Usan e tu nebiye serokö ela
Heseruya ÜSIV Bege yi. Tu zani
xwendiye eWIIh nava Kurde Ez
diye Ermenistane da kalke te bü
ye. Pa§e bü endame parlarnönta
dewleta Ermenistane. Bave wi:
Hesen Axa seroke Ezdiyen Un
sete bü, Cara ewil ewi lawe xwe
sande xwendme u wi edete be
kör, ku digotm: "Xwendm jl
Ezdiya ra heram e" jt nava gel
rakir, BI navcinya wi, sala 1900-
i dewleta OrtS h se gunden me,
Ezdlyen Kurd da (Zor, Qundex
saz, Bacelfi) mektebe zlmane
unsi vekmn u klrc 11 ser xelqe,
ku zaroke.xWe bl§inme mektebe.

Rast bejlm rnm ew melfimeti
nu dlblhistm. Ez seva glliki dln
yubum, le ewi serccema axaftme
usa guhesubU, ku mm mzanbu
c;awa mena hatma xwe je ra be
jlm. Waxtji derbaz dlbfi ... Ewi ji
derheqa gunde me, rnala kalke
mm da dlgot, ha dlgot. "Heyran
eva evqas tl§t jl ku zane, -ez dlfl
klrim u mm qlrar kir mena hau
na xwe jl rojeke dm ra blhehm,

Hewari

11 ser,'heF'

qewi rnandi nekä'tiOlf
N'>'~.''''_:'''''';';: __Y-'

ku jiyana gel da.~; .. "

Wana qim

rnezi n didan xwen r
o pe~dagOyine.

Hersal gl jl deste
wan dahat drkrnn,

weki jl ci wanä Kurd

gelek zaninqehö
Ermenistanö da

qebülbrn. Dicüne
cem dersbe],

protesor 0 serokän
zaningeha, navciti
dlklnn; jl wan hivi

dlklnn, dost.anlya

xwe wan ra dldane

keranine ... Pey

entiyame qebOlbOne,

idi Yerevane da

clvaka Kurda te va

zanlbOn gend xort 0
keg ketme xwendma

bllmd.
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1-
ndi, dl

I...,",,~, .....da derse
kurdi dide,
a RivA TEZE

a serokiya be§e
candi drke, tevi
kevamya xwe,
Zeyneva lbo usa ji
radyoya Yörevane da
xeberbejlye dike.
Ewladä geli heja te
derdixrst, ku eger
paswextiyä da kanbe
käri pe§da90yina
cand 0 kOltOragele
xwe bibe, päwist e
zanebOnen kOr. Sala
1933-a jl bo'
xwendtna doktonye
dlkeve
AspirantOraye; be§a
lekolina zargottne
dlbljere 0 temamya
jiyana xwe pe§ke§i
beravkmn, 9apkmn 0
lekolinklrna we ye
zanyanye dlke.

'xwe nagmrn' pe ra qeberdim.
Ape min we deme ha-hanga ne
ziki wi bü, ciqas mm te derxist
gote, weki 'kurmanci rukare xe
berde.' Heja wi zrlami hale mm
fern kir.. We leze me br tehereki
nasya xwe da hevdu. Ez pe hes
yam, weki nave wi Qanat e, dr
mekteba Apo da (Hakob Xazar
yan) dixwine 0 pe ra ji te we dere
sola termz drke, ku ~end kapeka
qezenc bike. Wi caxi te drgot me
herdu cahila hale hevdu fern ktr
o wexte xanrxwestin, rekeune,
qe mzarn ~awa bü em rabün ~u
ne dest 0 rOye hevdu ..."

Begumart nabe, dixwine, ge
lek ronakbiren Ermeruyaye pas
wexuye ra, ku ew ji mina wi se
wixane da bün, dibe nas, heval
t1ye drke ü qirar dike xwe pe§ke
§i pe§da~Oyin u canda gelß xwe
brke. Bona miaserkmna wan
merema xwe pewist drbine zr
mane xweyi de carke dm hinbe.

Sala 1929-30 h gunden Qun
dexsaz 0 Elegezö dersdanye di
ke. Wexteki km da hini zirnans
kurdi dibe. Paswexnye em tev
§ede bün, ku zrmane wi ~lqas de
laI 0 xwes bü.

We deme Yekitiya Sovyete
hewl dida xwe, ku h welet dt
problernen pasdamayine, nex
wenditiye da gaven grring bave
je; wana ~areser bIke. LI Erme
nistane xebaten glfing dl nava
Kurda da ji dahatme kmn. DI
gunda teva da mekteb vebObOn,
bajare yerevane da TexnikOma
Kurdaye dersdarhazlrklme vebu,
dest bl we§ana rojnama RiYA
TEZE 0 axaftma radyoya Yere
vaneye bl zlmane kurdi bun. Ge
reke be gotm ew kar h ciye vala
pek dahat. Kurden jehati, xwen
di plr kern bem. Gel haIe ko~e
nye 0 nivko~enye da bu; haj
~and 0 kOlLura xwe ji tunebOn.
Ve plrse da dosten Kurda, ew-

Hewari
Sala 1914-a dest bt ~ere

Hemdinyaye Ewlin dibe. Cihan
h hev dikeve. Dewleta Osrna
niys bere §ure xwe drde gele
Ermeni.

Kurde Ezdi raji rojen res tön,
Unsete da ji dest br Soresa Ok
tobre dibe. Lesker u qewaten
Ünsa diksm, dicm. Ew war di
mine deve "Roma res" da. Les
kere Osmani 0 Alayen Hemidiye
mina peranya gura dadrkutme
hereme. Dewleta Trrk Kurde
musulman ü Ezdi wura ji radikm
diji hev. Ezidiye Wane, Surme
liyä, Qerse, gund, mal 0 milke
xwe dihehn, ber bi Ermenistane
direvm. Mala bave Heciye Cmdi
ji direvme Ermenistanö, gunde
Elegeze. 11 xelaye, nexwesiya,
zulm 0 qana Tirka qrra evda te. 11
~e§ nefere mala bave Heci, tek
ew ü biraye xwe drmirun, Ew ji
sala 1919-a drkevm sewixana
Amerikaye, ya h bajare Aleksan
dirapolö (Gumriye),

DI sewixane da gelek teli
tengiya dtvine, heta zirnane diya
xwe ji unda dike, Niviskar, der
heqa wan sala u rasthanna xwe
. bl ulmdare mezm Qanatö Kurdo,
ku we deme ew ji sewiyeke mina
wi bü, usa dimvise:

"Sala 1926-a ez ji paytextö
Gurcistane, jl Tiflise vedrgeriya
me Ermenistane; etimxana ba
jare Leninakane, h kidere dl
mam. Ape mm Teliye Esed, ku
idi h bajare Tlflise dlma, ez vere
dlkmm. LI istasyone, hema pe§-
. beri me n1§keva dengeki wa bl
hist: 'Oro, ro-ryo.' Hmeki jl me
wMahr yeki soltemlzklr, h km
cM mme ne ed ci dmheri u dlku,
ku bl mm ra xeberde. Bexte XI
rab, idi ew ~end sal ban mm kur
manci jl bir kmbO, n1zanbU bl
paki xeberda. Gava, ku mm
denge xwe neklr, ewi bl laqlrdi
~end xebere dme gotm, ~Ika ~Ira
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Sala 1959-a dl
Akadörmya

Errnenistaneye
zarustlyö da Besa
Holulatzaruye te

darnezirandm. LI wir
Heciyö Cindi 8 sala

serokanyö Koma
Kurdzaruyä dike.

Akadermya
Ermenistane ji jl bo
.enieke wi yi mezl n
. äereca Kurdzanlye

da 0 zanebOnen
plrali bey i xweyiklma

disertasyaye nave
Doktor~~Ulm~

filologiyeidl;dne, .~r.
9&'4{:; ,.-;c. k" x'~ • ; keNnave

~., 9: ,

prqt';h,;;.'d ..,•.inI a.lstin~.
.,-,:;::.,........,: ....:.•, ...,..;;.v ....-., ••._.f",.r ".. " ~

negeryan. Gelek rewsenbiren
Kurd, ye we deme ji ketm deve
wan represyan.

Destpöka sala 1937 -a dr roj
nama KOMÜNisT da miqalek
cap bü, Serruvisa we bü "Cesüsa
ji Yekitiya Niviskaran raqetinm".
LI wur dl derheqa Heciye Cmdi
da ji dihate gotm, Cendeki sünda
wi ji jr kar derdrxm ü 18-e Adara
sala 1937-a drkme hebsö.

Ew dihate gunekarkmn bona I

bir ü bawenye rmletcinye, bona
ku Xaht Celil Zade, ye "kontrre
volüsyoner" dr mala xwe da
xweyi kinbü u xebate ci kmbü
(Xaht Celil Zade Kurde musul
man bü, ~I zulrna Tukan revyabü
Ermenistane), boy pistgrruna
Erebe Semo ye "kontrrevolüsyo
ner", boy narne wi tevi Celadet
Bedirxan hene (Heyf, ku ew na
me hema w~ sale hatme sewnan
dm), boy, ku ew serokauyö Ezdi
yan dike diji Yekiuya So~yete G
ser-siltaxen dm.

Saleke di hebse da drmine G
bi prstgirtma hmek rewsenbiren
Enneni te efükmn. Pey efükmne
ra ji demeke direj kar nadme. BI
navcinya nrviskare mezrn ya
Ünsa, Aleksandir Fadeyöv, hildi
dme xebate,

Sala 1940-i Heciyö Cmdi, di
. sörtasiya doktoryeye ewlin, bi te
ma "Ker 0 Kulrke SIlernane Srli
vi" xweyi dike.

Pey salen represya·ra temam
ya ocaxen. yand 0 kOltOra kur-di,
ku dl Ennenistane da hatlbUn da
mezIrandm, tene dadan. Kar G
bar nivci dlmimn. Xebatkare
wan ji hev bela dlbm. Ronakbire
heja beguman nabe, kar-bare
xwe bl hevlya rojen ron berde
wan dlke.

Mlqala xweye derheqa He
ciye Cmdi da prof. ~ekroye Xu
do wa dlmvise: UDI ve dema gl

\
ran da Heciye Cmdi xebata xwe,

Hewari
lade gele Enneniya plr alikari
dan.

Sala 1930-31- Heciye ClOdi,
dr texnikome da derse zirnane
kurdi dide, rojnama RiYA TEZE
da serokiya be~e candi drke, tevi
kevaruya xwe, Zeyneva ibo usa
ji radyoya Yerevane da xeberbe
jlye dike,

Ewlade geli heja te derdrxist,
ku eger paswextiye da kanbe ke
ri pesdacüyina cand 0 kültüra

. gele xwe bibe, pewist e zanebü
nen kür. Sala 1933-a jl bo.xwen
dina doktonye dikeve Aspirantü
raye; besa lekolina zargotme di
bijere G temamya jiyana xwe
pe~ke~i beravkmn, capkmn ü le
kolinkima we ye zanyanye dike.

Saya rünermi, xebathizi ü za
nebüne pirali h nava dmya Er
rnenistane, ya. zanyanye da rs
naskmn, Hema we salö ji dibe
endam u himdareki Yekitiya NI
viskaren we Respüblikayö. Salek
pey ra h bajare Moskvaye kon
greya Niviskaren Sovyete derbaz
dibe. Ew qewmandmeke mezm
bü nava jiyana wi welati da. NI
viskare dme eyan tevi kongre di
bün. Heciye Cmdi ji tevi cend ru
viskaren Ermeni ya br nav ü

deng dice kongre, LI wir rasti ge
lek ruviskaran te, bl geleka ra di
be nas. 30 sali zedeur ew endame
serokatiya Yekiuya Niviskaren
Ermenistane M, seroke besa ru
viskaren Kurd ..

SaJa 1937-a Yekitlya Sovyete
da dest bl rojen glran, zulm u
represiya bOn. ~lpOka Stalinizme
sere bl milyona evden be suc
xwar. Neqehca ra meydan vebO'
Hebs 0 'Iager tlje gifti bOn. Evden
am-tarn dahatme glftm, gulekl
nn, zar-zeya va unda dlbGn. Sibi
ra sar bl .seda, hezar evda ra bO
gonstan. Kurd ji bepar neman;
hatme glrtm, slrgOnkmn, gelek
be ser-berate yOn, unda bun, ve-
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HEW7\Ri kul : 0 jana gele
Kurd e, e§a bi dewr G zemana. BI
jiyana eleke ruviskar temamya
nakoki Gproblernen nava gel da,
sebeben benfaqi, bindesti Gheja
nya wi tine hole Gh ber xwende
vana radrxe.

Roman h ser qewimandmen
büyi hatrye nrvisar, Nevs ü ni ga
ren rornanö.. tev ji rruroven esli
. ne, qewm-pismamen mviskar in,

.Ew büyer cawa derbas büne, ca
qewimine ü cawa hebüne, usa ji .
be zedekrrm, reng Gawazen zede
rokirye ser kaxez. Wi, mina C;;i-.
rokbejeki odan, bl zlmaneki de
]al. dl derheqa kal-baven xwe;
ela Sipka'da glli kITye. Heta nave
evda, ci 0 wara, sa) Gdem ji ne
guhestiye. Mlrov be ~a§i we ro
mane dlkare hesavke diroka
Kurden Ezidi, yen ela Sipka, dl
dema nive sedsahya 19-a heta
nive sedsahya 20-i.

BI nGC;;ekederheqa §ore§gere
ki ~ore~a Oktobre, ye esle xwe
Kurd, Ferik Polatbekov da ro
man dest pe dlbe.*

Ferik, dema ~ore~a Oktobre
Unsete, h, herema Sibi~e be ser G
berate unda dlbe, Xwi§ka' wi,
NOre .Polatbekova Cl'Xlzme wi
derheqe da tu tl§ti n'1zan1l1.Pey

***

gogiye:
- 33 kiteben dersa;
- 19 berevoken tercema;
- Romana HEWARi... (kurdi,

enneni, ünsi)
Kar 0 baren wi jl aliye Yeki

tiya 'Sovyete G hukumata Erme
nistane bi layiqi hatm qimetki-'
nn. Ew hejayi nave ~U-XUL
VAN ÜZANISTIYE EMEK
DAR bü, kijan didane zan-yare
mezme br nav 0 deng. Usa ji bi
gelek erden Clmedala va hatye
rewakmn, Le qirnete mezm ew
hurmet 0 nav e, ku wi dile gele
xwe da hisnye.

Doktere Ulme filologiye drdne
wi. Zütireke nave profesonye ji
distine, sus 1968-74-a di FakGl
teta Rohilatzamye da ya Univer
sitöta Yersvanö ya dewlete de
meke be§e Kurdzaruye vebü.
Profösor Heciye Cmdi h wir lek
siya zman Gedebyeta Kurda drx
wend.

Profesor Heciye Cmdi, te
mamya jiyana xwe pe~ke~i folk
lora gele xwe krr, BI hezara 01-

"mGne we berev kir; jl undabüne
xilaz kir, derheqa prrsgireken we
ye tevhheve-ne eyan da lekolin G.
izgenye giranbaha jl me ra hist,
Sala 1936-a wi G Emine Evdal
FOLKLORA KURMANCA cap
krnn. Eva berevoka cavkanike
zargotma Kurdaye nermriye ü .C;;I
qas drce qirnete we bihndur di
be. Eva berevoka, heia dema Ko
mara Mahabade ahye Qazi Meh
med da bihnd hatye qimetkmn,

Felklorzane eyan bt 5 cildan
. hikyate gel (salö cuda), berevoka
MESELE ÜXEBEROKEN CI
META KURDA, ku 800 rüpele
"(sala 1985-a) nesrr kir, Lekoline
wi ye giranbrha derheqa eposa
Dundirne. tevgtredanen afrandi
nen ~eklspir blryaren folklora
Kurda ra, varyanten Rostemi Ziil
o Koroxli h 'nav zargotma Kurda
da, met04olojiya c;;ebGna,stran,
efsane, c;;iroken meramye, §in O·
§aye u hwd ...

Heciye Cmdi xebaten berbl
c;;avklrye dl dereca zmanzaruya
Kurdi da, usa ji gelek helbest 0
kurtec;;irokmvislne.
. WeXte mlrov kmna folklor

zane mezm ra dlbe nas, ecevma
yi dlmine, ku mlr9veki c;;awaka
nbOye mirateke ewqas mezm
pey xwe-behelr.:

- 15 klteben folklorzamye G
edebyatzamye;

- 12 berevoken zargotme;
- 7 klteben zamsuye ye peda-

ya zanyanye G literatGrye va bü
berbini, taqet bona canda me,
xwe da ber giranya mezm, weki
ocaxen canda me neternmn, br
gihijne rojen fireh".

Sala 1941-e hukumata Erme
nistane bi spartma hukumata
merkezrye qirar kir ku Elfabeya
Kurdaye Latini biguhezm ser
'hime Kirili. Ew kar sipartm He
ciye Cirrdi. Wexteki km da wi ew
kar pek ani u Elfabeya nü ahye
hukumate da hate qebülbün,
ELIFBA nü bt tipe Kirili seva di
bistans gunde Kurda hazir krr U
sala 1946-a da capkrrne. BI ve
Ehfbe, ku heta naha deh cara cap
büye, ne ku tene zaroke Kurde
Ermenistanö, le usa ji ye Gurcis
tane, respüblikayen Asiya Navin

. xwendin ü hini mvisandma ZI
manö dayike bßn, .

Nivö salen .50-i dr Ermenis
tane da disa rojen xwes seva pe~
.dacüyina cand Cl.kültüra Kurda
haun. Disa dest bi capkmna roj
nama RiYA TEZE, axafnnen
Radyoya Yerevaneye herroji
bün. Texnikürna Kurdaye ders
dar hazirkirne vebü, Heciye Cm
di tevi kare xweyi himli bare van
ocaxaji hllglrt. "Gava sala 1955-
a RiYA TEZE disa destpekJr
derket, Heciye Cmdi tevi hogue
xwe,. etnograf u §ayire Kurd
Emine Evdal dersdanya me, xe
batc;:iyenRiYA TEZE kmn; we
ki em zanebGna xwe ya zlmane
kurdi kClrblkm ..." -kaube rojna
meyi we demeyi cawdar,' prof,
~ekroye Xudo bir tine.

Sala 1959-a dl Akademlya
Ennenistaneye zanlstiye da Be§a
Rohllatzamye Le damezJrandm.
LI wir Heciye Cmdi 8 sala 'sero
katlye Koma Kurdzamye dlke.
Akademlya Ermenistane ji jl bo
emeke wi yi mezm dereca Kurd
zamye da ü zanebGnen plrali be- '
yi xweyiklrna disertasyaye nave
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reve ew xilaz nabm, Xünxur di-.
gihijne gunden Elegeze, Cern br
xüna evda dikse. Eli axe bi ciza
ret dikujm. Koka Ezdiya te. BI
hezara zarok etim drmimn, nava
wanda usa ji xudane ve romane,

Tava ~ore§a Oktobre dide
Ermenistane da ji. Ela birindar
disa ser xwe da te,-Ie Ferik Polat
bekove soresger usa ji venage
re ...

Ev trragediya kal-bavö xwe,
ku sedeki we ji ruviskar bi xwe
büye, bt hostati tine h ber caven
'xwendevana.

BI keser derheqa axa, beg,
serokesiren qure, nezan, qafse
qet, erf, edeten gele bekere zi
yandar Q nezani, xizamya gele
Kurd da dimvise. Mirov dema
prrsgireken rornane da hatme bi
lmdkmn dmhere, te beji ye iro
yin in; disa ew neyare xwinrej
rn, disa nav Kurda da betifaqi,
qebilati, nakoki, nezani, disa rev
Ci bez, kocberi, penabrri ... Ro
mane da te gotm, ku xllazlya gel
tlfaq Ci :yekitlye da ne.

Zimane romane xwe§ u gele
ri ye. BI mesele, metelok, xebe- '
rok Q stranen geleri roman hatlye
xemllandm. Her gounek I1 ciye
xwe da ne, bey §Irovekmn, §iret,
temi u slparune zede, ew ji qi
mete romane he bllmd dlkm. Di
dem, slfete romane usa flnd hatl
ne nigarkmn, -reng u rew~ usa
ba§ hatme kl§andm te beji wene
yen ~,Iya, geh, geboz, zozan, gu-
her Q gunden Kurdan e. .

Ev romana delal destanineke
edeblyata Kurde Sovyete ye. Pe
wist eher Kurdek we blxwine.

(*) Ew gotara, jt pe~gotma
romana HeClye Cmdi, Hewal'i
hattye glrtm. Romar~ dz meha
Adare, dl 'nav We~anen ROJA
NO'da hat we~andm.

seva din-rnesrefa, miletye 0 zr
man tunebü. Her kesi kanbü aza,
serbest ola xwe bihebanda, eyd
erefaten xwe derbazkira. Ev
qewlana, bi heqi ji Ezdiya ra XI
lazbün bü,
U vira ji zordari 0 neheqiya

cinovnik-quluxciyen dewlete,
axa 0 begen Kurdan h ser xelqe
sade kern nibü. Vira ji ruset, ta
lan, dizi 0 xiravi hebün.

Dewlet~ Üns mala Emerike
Polat dike malmezma wan, Eliye
lawe Emerike ji dike axe we eIe,
pera ji quluxciye dewlete. Egit
axaye biraye Eli axe, keceke der
gisti bi deste zore direvine. De
ma revandine xwiska ke91ke te
kusnn. Seva wi süci Egit Q du
hevalen wi sirgüni Sibire dikm,
Hevalek wur ji qewlen srrgüruye
Ci serma Sibire drrnrre, Hale Egit
axe ji grran dibe, mecbür dibe
qewlön Eiiditye bitenbine 0 jl
neke Ons ra bizewice. Du law 0
kecek wan ra dibm: Ferik, Baso .
o NOre. Egit axa jm Ci zaroke
xwe va vedlgere gunde xwe, Di
gore. Clvaka Ezdiyan jlmka xay-
parez qebCil nakm. Jmlk zaroken
xwe hlldlde carke dm pa§da dl
ye. Wura de Q zarok dlkevne haie
xlrav. Egil axa dlzewlce. Nam~jl
Ferik dlstine, ku diya wan mlrye,
zarok bexweyi mane. Egit dlye
NOre Q Baso tine. Ferik, 91mku

. xwendme da bOye, wura dlmi,ne.
Ew ji havina te cem bave, pa~e
dige xwendme. '

Des! bl §ere H~mdmyayeyi
Ewhn Ci ~ore§en Onsete dlbm.
Qewaten Onsa jl hereme dlk§m,
dl9m.Ew dlmintn deve le§kere
Roma re~ Q alayen Hemidlyan
da. Rojen re~ ten. Ezdi disa ci§l
hili dlbm, dlrevne Ennenistane,
h gunden ezdiyaye pala ylyaye
Elegeze. Reva qlra wan te. Le bl

Hewari
gelek salan Taserokatiya röspüb
lika Ermenistane nameke jl On
sete distine. Niviskare narne, he
vale Feriki bere, ruviskareki Ons
e; hevi drke derheqa kal-bav,
qewm, gund ü waren soresgere
mezin da rnelümeuya je ra bisi
run,

Niviskar we cawe dike fireta
romane 0 diroka kal-baven Po
latbekov ya ela Sipka h ber
xwendevana vedike.

Sedsahya derbazbüyi da ela
Sipka, ku esls niviskar ji je te,

, dibe du pan;:e. Malrnezina wan,
rnalbata ax: perceki va diquhbm
ser ola Musulmanye, xwe dispe
nn dewleta Osrnaruye 0 br helan
dayina dewlete, bira-prsmame
xwe ye ser ola kevn tene xezeve.
Dest bt neheqiye, zulme 0 tirage
diya eIe dibe, Qewm-pismam
hev ternül nakm, drkevm qirka
hev, drbine neyar. Yen ku bere
~in 0 §aye hev bün, xal-xwarzi,
ap-birazi bün, ke~e wan male
hev da bün, sere xwe h ber hev
da dldan, nane hev heram dlkm,
heta xera bave hev.ji naxwm, dl
bille "din dljmm" ... Gtli dlgihije
qlrkmne. Tev Iqkere Osmamye,
bl serokatlya mala axe eri~e dlbl'
ne ser Ezdiyen Si'pki, ku qlrkll1.
Jmek dl~e pe§lya wan la~ka sere
xwe vedlke daveje ber piye wan.
Xireta mlletlye dlle axe da ~iyar
dlbe, gura zaplte Osmantye na
ke, jl xwestma xwe po~man dlbe.

Ezidiyen Sipki dmhenn idi
wurajiyan nabe, boy parastma 01
o heyitlya xwe, bl zehmet due-'
vm wi ware Qerse, ku. bIO hu
kume dewleta Ons da bO. Wura
jl xwe ra gunda §en dtkm, dljin.

Dewleta Ons aliye hmek xa
len heqe isamye da jl dewleta
Osmantye pe~datlr 0 demokrati
tlr bO. Wura zulma h ser evda ya
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~irin arasmdaki $arezor denilen
bölgede ölmüs olabilir mi? Cün
kü Diyagonof da, Medya adh
eserinde (s. 563), kapisimn üze
rinde Mux yani Zerdüsti bir ka
hinin resmi olan "Dukana Da
wrd" adlr magara mezardan sö
zetmekte ve söyle demektedir:
Öyle görünüyor ki bu magara
Astiyag (Dehak)'m mezandir,
Ama bu kanaati nereden, hangi
kaynaktan edindiginden ve elin-

Ferawirt oglu Kiyaksar
(Keyxusrew)'m eglu Dehak'm
bu kaie ve ~ehri kurdugu mürn
kün mü acaba, yoksa onun za
mamnda vardi da kendisi ziyaret
ettiginden mi, kendi ismi veril
mis? Acaba sözünü ettigimiz
mezar, Dehak ve onun bir yaki
nmm mezan rru? Acaba neden
halk Dehak admi bu kale ve me
zara vermis?

Dehak, Kermansan ve Kasn-Ebdelrekib Yusuf

(...) Acaba sözünü
ettigimiz mezar, Dehak
ve onun bir yakrrurun
mezan rru? Acaba

neden halk Dehak adrru
bu kaie ve mezara
verrnis? Dehak,'

Kerrnansan ve Kasusirin
arastndaki $arezor

denile·n bölgede ölrnüs
olabilir mi?..

ewroz IfsanlsiVI
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de Dehak'm oglu "Zur"un adma
rastlamadik, ancak Diyago
nof'un Midya adh kitabuun 587.
sayfasmda gayrimesru bir cocuk
olan "Paris" ismine rasthyoruz.
Bu gaynmesru cocuk Dehak'm,
yani onun bir kansrmn eski koca
sindan olabilir. Seyid Sadrk'a
gittigimizde, oral! ve '~arezor'un
köylerinden birkac yasli, "De'hak
'Newe' kalesinde dogrrrus, orasi
eski ~arezor sehri ve ayru isimle
amlan bölgenin merkezi oldugu
söylenmekte ve günürnüze kadar
bu böyle bilinmektedir" dedi ve
biz de bu.sözleri kaydettik.

Aym ~ekilde Suren daglanmn
ismiyle Kwirinte ismi benzerlik
arzetmektedir. Avesta'run 15. bö
lümü "Ramyestte söylendigi gi
bi, Dehak (Ejidehak-Zuhak-Ez
dehak) gecitvermez Kwirinte
daglannda ibadet icin tapinaklar
yaprms ve birdostu gibi Tannya,'
dünyamn yedi krtasinda insan bt
rakmarnasi icin yalvarrrus, Bir
arasurmaya göre bu daglann, es
ki Irak'in Babil ülkesiyle Iran
arasmda oldugu söylenmekte, bi
lindigi gibi burasi da Kürdistan'a
tekabül etmektedir. Tarih boyun
ca yer isimleri degi~tiginden,

r Kwirinte isminin Kwirin ve
onunda Suren ~eklinde degi~mi§
olabilecegi uzak bir ihtimal de
gildir. ~ayet bunu böyle kabul
edersek, bu da hem Dehak'm Su
ren daglan, yerlesim yerleri, ta
pmak ve Dehak sehri ile hem de
onun ~arezor ~ehriyle olan iliski
si icin bir beige olur. Suren dag
lanndan, arasnrmarmzin basmda
aynnnlanyla sözetmistik.

Tarih kaynaklannda yazilan
larla, halk arasinda dilden dile
dolasan söylentiler arasmda da
farkh görüsler mevcuttur. Sare
zor bölgesini de imparatorlugu
nun sirurlan icinde tutan Med
hükümdan Dehak, bu eski sehri

----------------~---33---------------------

de beige olup olrnadigmdan söz
etmemektedir. Bununla beraber
bu .kanaati kendisinden önceki
arkeologlann kaynaklanndan
edinrnis olmasi uzak bir ihtimal
degildir,

Dehak (Zehak-Berasrb-Asti
yag -Astaci ser -Ezi Dehak -Tistu
migu- Ehtumgo)' 10,Medlerin son
krah oldugu kesindir. Ve Medle
rin baskenti Ekbetan (Hemedan),
isa' dan önce 550 yilmda Haha
menili Korse tarafindan eIe geci
rildiginde, Dehak öldürülmedi;
dolayisiyla Hemedan'dan uzak
bir yerde ölmüs olmasi gerekir.
Kürt ibn Helkari'm "Wefryat-el
Eyani"sinde belirtigi; Dehak'tn
oglu Zur'un ~arezor ~ehrini kur
dugu iddiasi gibi, Kürt padisahi
Dehak'm Sarezor (Sehrizur) ile
olan bagunn gercekligi de tarihte
ve özellikle de islam tarihi kay-·
naklannda cok eskilere dayamr.
Bazrlan da, Sasanili Kubad'm
oglu Feyruz'un bu sehri kurdu
gunu söylüyorlar (19).

Ayru sekilde, Kilkrsmdi
"Sibh-el Bsa (cA, s. 366)" adh
eserinde konuyla ilgili ibn-ei
Esir'in "EI-Bab" adh eserinden
bazi aktarmalarda bulunuyor, 12.
yüzyilda da, Hurmal'm dogusun
daki Serget ~eyhlerinin dedele
rinden Ibrahim-el Hisini bir Ku
ram üzerinde Hurmad yani Hur-
. mal hakkmda söyle yazmaktadrr:
Mad admda bir padisah, Hur
mad'i Hor adindaki oglu adiyla
kurmus, Hor yani Günes sözcü
gü, kullamla kullarulaZor'a äö
nüsmüs, 0 da sonradan Hor
rnal'in adi olan ~arezor'un. bir
parcasi haline gelmis. Aym sekil
de §u sözlerde adt gecen yazida
yer almakta: Bu konuda farkh
görüsler mevcul olsa da, De
hak 'rn Medlerin padisahi oldu
gunu herkes kabul etmektedir.

Eski kaynaklann hic birin-

Dehak, Kawa ve...

Tarih kaynaklannda
yazrlanlarla, halk

arasinda dilden dile
dolasan söylentiler
arasmda da farkll

görü~ler mevcuttur.
$arezor bölgesini de

imparatorluöunun
srrurlan icinde tutan

Me9 hükürndan
Dehak, bu eski sehri

yenilemek ya da
geni~le.tmekigin

oraya gelmi~ olabilir;
ya da bizzat kendisi
de bu sehrt kurrnus

olabilir. Belki de
hükümdarhq: eiden

gidince oraya gelmi~
ve orada ölrnüs

alabilir ve sözkonusu
magara da onurr
rnezan olabilir.

günkü Diyagonof da,
Dehak'm

Kerrnansan'rn,
~;{·b

kuzeybat: sIndaZ':;:
$arezorl, 0{,;

J<apslyor~:"
olibJI~

/
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Kawa ismi, Med
padisahi
Keyhusrev'in oglu
Dehak dönemine
yakm eski .
kaynaklarda
ge9rniyor, Kawa
"Harpaqm kendisi,
ya lakabi ya da
Kürtlerin esaretine ve
iktidann Farslann
eline ge9mesine
neden olrnus hiyanet
ve kötülüqün
ortaklanndan birinin
adt olabilir. Onun icin
Farslar yalan, dolan
ye hile ile Dehak'i )

----------------------34--------------------~

daki eski bir mezar oldugunu
söylüyordu. Qani de bunu yash
birinden ögrenmi~ olabilir, ama
eger Dehak'm ölümü Grtsiyas'm
söz ettigi gibiyse, Sarezor ya da
Kermansanda ölrnüs olmas:
uzak bir ihtimaldir. Cünkü, Her
kaniler bölgesi Hazar (Mazende-

. ran) denizi taraflanna ve Kurdis
tari'm disina düser, Her ne kadar
Diyagonof, ne Grtsiyas 'in görü
§ünü dogruluyor, ne de kendi gö
rüsünü belgeJere dayandmyorsa
da, söyle diyor: "Dukana Dawid
adh magara, Astiyag (Dehakj'rn
mezan olabilir", ~u anda biz de
Dehak, Sarezor ve sözkonusu
mezar, kaie ve ~ehri meselesini
kamtlarms degiliz, arna yakm bir
zamanda kamtlanmasi da uzak
bir ihtimal degildir,

Günümüzde Dehak'rn adi
yalmzca zülm ve zorbahga bu
lasuns degil, aym zamanda zor
bahk ve zalimligin de 'adresi 01-
mus. Tabi bu görüsler 0 dönemin
. tarihcilerinin görüsleriyle de s;a
krsrmyor ve Dehak döneminin
Babil hükümdan Nabunid, He
rodot ve Gitsiyas 'in görüsleri gi
bi dogru degiller.

Herodot ~öyle yazrnaktadir:
Dehak dahil, Med ileri gelenleri
ve hükümdarlan zayif ve gÜy
süzdüler, .ama halk topluluklan
ve köle sahipleri onlan destekle
mis. Dehak siyasetini belirler
ken, Muglann (Mux) -yani Zer
düst dininin ileri gelenleri- nasi
hatlanna kulak vermis, cünkü .
halk da onlann sözünü dinler
mis. Ama Dehak 'rn, kizi Amit

, Tiday'in kocasi olan Aspitam't
kendisine yardimct yapmasi bir
cok insanin hosuna gitmedi. Ba
ba tarafi Farslann Hahameni bo
yundan olan Dehak'rn ktzi Man
dan'rn oglu olan Köris, De
hak'm yamndaydi. Bir ara baba
SI Kebuct 'run yanina gitmek icin

• Dehak, Kawa ve...
yenilernek .ya da genisletmek
icin oraya gelmis olabilir; ya da
bizzat kendisi de bu sehri kur
l11U~ olabilir. Bclki de hüküm-
.darlig: eiden gidince oraya gelrrli~ ve orada ölmüs alabilir ve
sözkonusu magara da onun me
zan olabilir. Cünkü Diyagonof
da, Dehak 'm Kermansan'rn ku
zeybansinda -Sarezor'u da kap
siyor- ölrnüs olabilccegini söylü
yor,

Her nckadar bu 'mezar ma
gara' ahrmsahrrn bir yer degilse
ve "Dukana Dawid" ondan daha
önemli ve degerli ise de, zaten
Dehak öldügünde padisah degil,
esir ve sürgündü ve Med impa
ratorlugu da dagilrmsn. Haha
meni padisahi 2. Erdesirin Yu
nanh saglIkS;lsl (Tabibi) Geterzi
yas' 111 150 ytl sonra Dehak' 111
Med irnparatorlugunun dagrlma
SI üzerine yazdrklanm Diyago
nof bildiriyor: "Koris, Dehak'i
uzaklasnrmak amacryla emekli
lige sevk etti" (22).

Ancak, Hazar denizinin gü
neybansinda hüküm süren Ga
dusilerin büyük lidcri lbar, bir
Prtsak getirip adiru Dehak koyar
ve onu krzirun hizmetcisi olarak
götürüp bir cöle salar, 0 da der
beder olup achktan ölür (73).

Böyle bir durumda Newe'de
ki böyle bir mezar, Dehak'm
ömrünün son yillanmn ~art ve
kosullanna daha uygun düser,
Cünkü "Dukana Dawid" adh
magara mezar daha fazla zaman
ve masraf gerektiriyordu.

Kürt ~ari Kani (Qani) Newe
ve diger bazi Sarezor köylerinde
kalmis ve bir siirinde Newö ile
Dehak'tan sözeder. Newe yerli
lerinin anlangim göre Qani, De
hak'm mezannm Newe yakmla-:
nnda kuzeye düsen ve üzerinde
su kanah da bulunan Afwan
(Afewian) adh dagm yamacm-
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Farslar yalan, dolan ve hile ile
Dehak't karalamak ve onu en
zorba hükümdar gibi göstermek
istediler. Bize göre bu Farslar'm
suni bir plam ve Medlere (Kürt
lere) kasi yürüttükleri psikolojik
bir savasnr, Onlar, Kürtleri de
hükümdar olma ve hük'metmeyi
beceremediklerine ikna etmck
icin, Med padisahmi böyle kü
cük düsürmek istediler. Farslar
bu hikayeyi, özellikle kutsal dini
kitap "Awesta"da da yazdilar, bu
hile ve dolanlarla Dehak'a ve
onun arnaclanna karsi psikolojik .
saldmlan güclendirdiler, Böyle
ce islam dönemine, hata günü
müze kadar Kürt halkirun aklim
celmek .istediler ve bugün dahi
bu tür sacmaliklar Medlerin SOll

padisahma ve onun Kürtler ara
smdaki hükmüne kars: yayrnak
istemektedirler.

Awesta'in 5. YI~ti olan Yisti
Aban'da yazrldigma göre: "Za
limligiyle Babillerle kiyaslanan
Ezidehak, dünyarun yedi kuasr
nm insanlardan armdmlmasi icin
tann "Aban"a adak adadi, ama
ized Dehak'tn duasuu kabul et
medi ve onu kovdu. Feridun da,
'Deylem ve Geylan (Pihnawir ii
Rine)'da Anahita icin ibadet yer
leri yapml~ ve ibadet etmis. Ezi
dehak "Ehriman"lan ~aglrdlglll
dan dünyayi yrkmak istiyordu.
Aym sekilde, "Zamyadist" yani
Awesta'run 19. yestinde de, Ezi
dehak insan sifanndan cikanlrrus
ve üc burun, ü~bas, alt 1 göz ve
binbir hile ve dolani oldugu ya
zrlmrs. Ve onun yani Ezidehak
(Spitiwrey)'in Cemsid 'i öldür
mesi icin gönderildigi, ancak
Ahuramazda'run atesinin onu
korudugu ve zor bela Ahuramaz
da'run, yani Büyüktanrr'run De
hak'i münasip ve l~lgmdan uzak
bir yere götürdügü yazrhr, 17.
YI~t (Ert i~t)'te yine Dehak'tan
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ondan izin ister, Dehak izin ver
mekte tereddüt eder, ama Muxlar
isteyince izin verir.

Koris kendisine kars: baskal
dmnca da, Dehak 0 Muxlan öl
dürür. Bu arada Dehak ordulan
run Genel Komutaru Harpag da,
kendisine ihanet eder ve Koris
tarafma gecer, Dehak'la Kori§
arasmdaki savas ü~ yil sürer.
Med Iparatorlugunun baskenti
Ekbatan, Koris'in eline gecince
Dehak saklarur, Ama Koris onun
kizlan ve akrabalanna iskence
edecegini söyleyince, gelir tes
lim olur. Bu arada Dehak'm Har
paga; "Sen Med halkrru ellere
tutsak ettin ve onlann boyundu
rugu altma aldm", dedigi rivayet
edilir,

Herodot, Harpag'm cok akil
SIZ ve acimasrz biri .oldugunu
söyler, Bu konuda oldukca genis
-bir bilgiye sahip olan büyük ta
rihci Diyagonof da, 30 yrldan
fazla hüküm süren Dehak, ko
mutanlanrun beceriksizligi yü
zünden hicbir yeri i§gal edemedi,
yani hicbir ülkeye saldrrarnadi,
diyor. Bu durum da komutanla
nn eline hicbir ganimetin gecme
mesine neden olmus ve bu yüz
den hükümdarlarma düsman 01-
muslar, diye ekler. Harpagm kö
tülügünün ve Dehak'm cevresin
dekilerin ondan hosnutsuzlugu
nun gercekligi ve temeli, Diya
gonof'un akrardigi §ekildedir
(24). Harpagin Med halki ve
imparatorluguna ettigi kötülük
bu yüzdendir.

Kawa ismi, Med padisahi
Keyhusrev'in oglu Dehak döne
mine yakrn eski kaynaklarda
gecmiyor, Kawa "Harpag'm
kendisi, ya lakabi ya da Kürtlerin
esaretine ve iktidarm Farslann
eline gecmesine neden olmus hi
yanet ve kötülügün ortaklanndan
birinin adi olabilir. Onun icin

Dehak, Kawa ve...

'<i2;~:J:
bayrak süsünüt

verrnlsler. Bu sahte
deriyi de sonradan

büyük Sasani
devletinin bayraö:

yaptrlar ve etranru da
cevherle nakrsladrlar.

Böylece Kürtiere
kars: yürüttükleri
psikolojik savasi

uzatmak ve bir daha
kendilerini devlet ve
hükümdarhöa laYlk

görmemelerini, böyle
bir seye tesebbüs

etmemelerini
saqlamak istediler.

Bu yalan artrk Kürtlet
arasrnda da, dogru

olarak kabul
edilrnistir,
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emriyle yer alrrus. Sonra Hrrde
(Xirde-tahrif edilmis) Awestada,
Azer Pad Mihrasindi tarafindan
bulunmus ve 2. Sahpur zamarun
da (M.Ö: 379-309)'Avesta'ya
ilave edilmis, Zerdüsti bircok
din adarm bunu kabul etrnemis
ve karsi cikmrsur.

Soma Sasaniler bir deri getir-. .'

Yist'Ierde yer aldrgidir, Awes
ta'mn uzmanlan da, "Bu gatala
nn sadece ITsinin Zerdüst'e ait
oldugunu, cünkü onun gatalan- ,
mn yazl§ stili ve lirizminin di
gerlerinden farkh oldugunu"
özellikle belirtiyorlar, Bilindigi
gibi, önceden Awesta'da yer al
mayan bircok §ey, 1. Sahpur'un

olumsuz olarak söz edilir. Awes
ta'da Dehakm üstüne gitmesi,
öldürmesi ve padisahhk tacrru
ondan alrnasi icin Feridun acikca
korunrnus ve köllanrmsnr (25).

Suphesiz bu Yestler Awes
ta'mn orjinal yestlerinden degil
ler, bunun ispan da Dehak'm
Zerdüst'ten cok sonralan bu

Newroz bayrarrunm da,
Dehak'm hükümdarhqrna son
verllmesl olayiyla blr ili~kisi
yoktur, büyük bir ihtimalle

bu bayram Dehak'tan
önce de Kürtler

arasmda yaygm olarak
kutlanrrus olabilir. Bu

bayram bahan n baslanq ICI,

kism dondurucu sogugundan
kurtulusun bayrarru, doöarim

yeserrnesinln müjdecisi,
topraqa bet ve bereketin

dü§tügü gün olarak Ortadoqu
halklan arasmda kutlanrmsnr,
Eski Misrr'da bile, bu bayram
$me Helrrujin (id

Sim-el Nrsirn)
adiyla kutlanrms ve

Mrsrrhlar 0 gün
yanlan na ekmek ve

yumurta alarak kl rlara
9lkml~ ve bayram

yaprruslar,
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M.Ö, 3000 yrllannda,
Sümerler dönerrunde

de Bahann
Baslanqrc, bayrarru
vardr, Onlara göre,

tann "lstar'm kocasi
ya da sevgilisi

Dumuz (Temuz),
bahann

baslanqrcmda 6 ayhk
bir süre icin yeraln

dünyasi (EI-Alem-el·
Esfel)'ndan gelir ve

ask tanncast "lstar'la
birlesir, Bu olay ilahi
evlilik (EI-Zewac-el
[lahi) olarak bilinir,

yerin bet ve
bereketinl

gogalmasma, otlar
ve aga,

ye§erm ~.;
zlraatrn b/

ma", yani önceleri yer ve gök tek
parcaydi, sonradan onlan birbi- .
rinden ayirdik", düsüncesine inä
myorlardi.

MÖ 3000 yillannda, Sürner
ler döneminde de Bahann Bas
langtet bayrarru vardr. Onlara gö
re, tann "lstar'tm kocast ya da
sevgilisi Dumuz (Temuz), baha
nn baslangicmda 6 ayhk bir süre
icin yeralti dünyasi (El-Alern-el
. Esfel)'ndan gelir ve ask tanncasi
"lstar'tla birlesir, Bu olay ilahi
evlilik (EI-Zewac-el Ilahi) olarak
bilinir, yerin bet ve bereketinin
~ogalmasma, otlann ve agaclann
yesermesine ve ziraatm bol 01-
masma neden olduguna inanihr
dt, .

Dumuz, otlann yesermesini,
topragm bereketini ve-hayvanla
nn yasarmru tayin eden bir tan
nydi. 6 ay sonra yine Dumuz ye
raln dünyasma (Ölülerin dünya
sina) döner, cünkü Istar ona dan
hr ve onu geri gönderir, Tab i 0
dünyaya giden bir daha dön~
mez, ama Istar öbür dünyamn
tannsi olan kizkardesi "Ir§ Ki
gal" ile anlastigmdan, 0 da her
YII Dumuz'un yeryüzüne geri
~önmesine izin verir ve onun ye
rine ."Durnuz'tun krzkardesi

. "Grstm Ena"YI taym eder ve öbür
dünyada kabul eder.

Sürner ve. Babil yazrlannda
yazrldigma göre, Tebakir "Mu- .
kaddime fi Tarih-el Hedarat-el
Kadim" adh kitabr, s. 334-35'te
aktanyor: "Toprak ürünleri (HI
bubet-el Erd)'nin kutsanmasi,
buradan diger Mezopotamya
halklan arasma yayrlrmsnr",

Bu efsane, rann "Adonis" ve
tannca "Afrodit" üzerine söylen
mis olan Yunan efsanesi "EI-Eh~
rik"in de temelini olusturmakta
dir. Cörc KontiIio, "EI-Heyat-el
Yewmiye fi Bilad B?bil we
A§ur" adh kitabmm, 474. sayfa-

misler ve buna da Kawa'run De-.
haka karsi ayaklanmasi sirasm
da kulanilan bayrak süsünü ver
misler. Bu sahte deriyi de sonra
dan büyük Sasani devletinin bay
ragl yapular ve etrafiru da cev
herle nakrsladtlar, Böylece Kürt
lere karsi yürüttükleri psikolojik
savasi uzatrnak, bir daha kendile
rini devlet ve hükümdarhga layrk
görmernelerini ve böyle bir §eye
tesebbüs etmernelerini saglamak
istediler. Bu yalan aruk KürtIer
arasmda da, dogru olarak kabul
edi Irniektedir.

Zerdest tek tannya inanan bir
peygarnberdi ve sadece Ahura
mazda'ya tapmmayi buyurrnus-,
tur. Bir dönem ilk Ariler onlarca
tann yapmtslardi, belki onun icin
bu tannlann isimlerini de Awesc
ta'ya koyrnuslar ve yeniden kut
sarmslar, Bu sorunu simdilik bu
rada brrakiyoruz, ~ilnkü kaynak
larda bundan uzun uzadiya söz
etmis iz.

Newroz bayranurun da, De
hak'in hükümdarhgma son veril
mesi olayiyla bir iliskisi yoktur,
büyük bir ihtimalle bu bayram
Dehak'tan önce de Kürtler ara
smda yaygm olarak kutlanrrusnr,
Bu bayrarn bahann baslangici,
kism dondurneu sogugundan
kurtulusun 'bayramt, doganm ye
sermesinin müjdecisi, topraga
bet ve bereketin dü§tügü gün ola
rak Ortadogu haiklan arasinda
kutlanrmsur, Eski Mtsirda bile,
bu bayrarn Sme Helrmjin (id
Srm-el Nrsim) adiyla kutlanrrus
ve Misirhlar G gün yanlanna ek
mek ve yumurta alarak kirlara
cikrrus ve bayram yaprmslar, On
lar, ön'celeri yer ve gögün yurnur
ta gibi tek parca olduguna ve
sonradan birbirinden aynldigma
inamrlardl. Kuran-l Kerim'de de,
söylendigi gibi; "Kainat-el sema
wat vel Erd ~ltJqen Fiftiknahe-
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, zirai
ve her iki

I. (lstar ile
umuz)'nm

birlesrnesini birarada
sayarsak da, yine bu
tür kutsamalar her
ülkeden önce
Kürdistan'da ortaya
ylkml§ ve sonra
baska ülkeiere
yaYllml§tlr. Daha
sonra anatannca ve
tapmaqim Irak'a
götürmü§ler ve bu
sekilds orada da
köyler kurulrnustur.
Blrcok yerde bulunan
toprak heykeller,
M.Ö. 60:00 ytllannm
sonu yada 5000
yillanrun
baslanqrcinda, yani
Kürdistan'dan lrak'rn
iclerine doqru
qerceklesen ilk insan
gögünün
gergekle§tigi döneme
tekabül etmektedir.

§enligi (Newroz) ile toprak üreti
mini, zrrai ürünler ve her iki tan
n (Istar ile Dumuz)'mn birles
mesini birarada sayarsak da, yine
bu tür kutsamalar her ülkeden
önce Kürdistan'da ortaya cikrms
ve sonra baska ülkeiere yaY1I
nusur. Daha sonra anatannca ve
tapmaguu 'Irak'a götürmüsler ve
bu sekilde orada da köyler kurul-·
mustur, Bircok yerde bulunan
. toprak heykeller, M.Ö. 6000 yrl
lanrun sonu ya da 5000 yillanmn
baslangrcmda, yani Kürdis
tan'dan Irak'm iclerine dogru
gerecklesen ilk insan göcünün
gerceklestigi döneme tekabül et
mektedir.

Bu olaym, eski Sümer, Akad
ve Babillilerin bahann baslangi
cmda bahar bayrarm olarak kut
ladiklan toprak üretimi, ilahi bir
lesme (Zegmug) bayrami olmasi .
muhtemeldir. Aym zamanda
Newroz'un da, lsa'dan önce
1200 yillannda, Arilerin Iran ve
Kurdistan'a ilk büyük göc dalga
sma denk düsen bu bayramdan
esinlenerek kutlamalan uzak bir
ihtimal degildir, Bahann baslan
grci olan ve Dehak'tan 2000 YII
yada daha uzun bir süre önce
kutlarian bu bayram, Kürdis
tan'da Newroz adiyla olmasa da
kutlanrms olabilir. Yine Sümer
ler vasitasryla ya da daha sonra

. Babilliler'de yilbasi ve sonbaha
nn baslangici sayrlan, gece ve
gündüzün esitlendigi "EI-itidal- .
el Herifi" -onlardan önce Sumer
ve Akadlarda yrlbasi sayilrrdi-,
M.Ö. 1895-1594 yillan arasmda
onlar aracilrgryla Kürdistarr'a
ulasmis da olabilir. Bu tarih son
radan bahann baslangici sayilan
gece ve gündüzün esitlendigi
"EI-itidal-el Rebii"ye dönüsmüs
olabilir, Böylece bahann baslan
gici "Birc-el Sewre" Boga bur
cundan yrlm mevsimlerinin geri-

Dehak, Kawa ve...
smda, "Babillilerin yeni yil bay
rarru asltnda dogal bayramlanmn
en büyügüdür ve bahar mevsimi
nin Nisan ayinda kutlarur", der,
Uzerinden cok zaman gectigin
den de, dualist bir özellik edin
mis, yani dogamn canlrlar karsi
smdaki acimasizhgi ölüme, yani
kisa, bolluk ve bereketi de ya§a
mm canlanmasma, yani bahara
dönüsmüstür,

Bu bayram 12 günmüs ve bir
yift tann ya da kähin icirr kutsal
evlilik (El-Zewac-el Mukaddes)
bu zamanda olmus. Ayru kitabin
408. sayfasmda da deniliyor ki:
"Dogaperestligin tohumunun
tannlanndan biri Dumuz, '-5ara,
Ningmsu ve Ninkizide' gibi bir
tannydi". Corc Roy, "EI-Irak-ei
Kedim" adh kitabmm 132. say
fasmda Dumuz ve i§ta;: efsane
sinden söz eder ve söyle der:
"Tohum ve berekete tapinma,
yeni tas devrinde, yani "El-esr-el
Heceriyet-el Hedis" (M.Ö: 10-4
000 yrllan arasi), Yakindogu
halklanrun tümünde rnevcuttur,

Biz de onun icin diyoruz ki:
topragm ekilmesi ilk defa, Sü
leymamye vilayetinin Baziyan
siradaglannm güneyindeki Cer
mo köyünde gerceklesmis ve
oramn yerlileri 9 bin. yil ö~ce
anatannca (iIahet-ei Um)" iciri,
hamile ve memeleri bereketli bir
heykel dikrnistir, Bu da, Irak'm
merkezine ve güneyine insanla
nn yerlesmesinden yaklasrk
'1500 yil önce gerceklesmis. Son
ra anatanncaya tapmma düsün
ces i orada da yayilmis ..Bazr ar
keologlar bu olayi din düsüncesi,
ilk tannca ve daha bircok seyin;
"El-Hisb" topragm bereketi, ta
hil ve zirai ürünlerin baslangicr
olarak kabul ediyorlar. (Te Baqir,
muqedime fi tarix el-hedarat el
qedimevs. 195-200).

Sayet, buharm ba§la~glcl

ARA$TIRMA-iNCELE-BELGE DENG

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



---------------------39----------~--------

(Pirwöz ve. ncawmd"e· bak,
Kaws Risdhanerniraga, s. 4).

Büyük bir ihtimalle Ariler,
Fars ve Medler gibi bu takvimi
iran ve Kürdistan 'in asil yerlile-

. rinden de alrrus olabilirler. 1983-
te Kürt Astroloji rasathanesi :
"Graw"r gördügümüzde, burayi
birkac kez ziyaret ettik ve yash
lardan edindigimiz bilgilere gö
re, yilbasi 2( Aralik (Kanuni
ewel)'ta kutlamr, Newroz baha
nn baslangici sayihr, Gereckten
de, "Rewsenbiri Ntwe" dergisi
nin 108. sayrsmda yaymlanan
"Giraw Astroloji Rasathanesi"
bashkh arastirmarmzda da bah
setmistik, Kürdistan'in bircok
böigesinden insanlar, 20 Arahk'i
yihn so nu sayiyor ve 21 'ini de
yrlm baslangrci sayiyorlar ve YII
drz kümesi "Koperu" yani Sir
ya'mn 20'yi 21 'e baglayan gece
de bansmi da bunun isareti saYI
yorlar. Aym §ekilde yabani av
hayvanlanmn yavrulamasindan
sonra av mevsiminin baslamasi
m da buna baghyorlar ve 21 Ara
hk'r Oglak Burcu'nun baslangici
sayiyorlar,

Ancak, yilm baslangicuu 21
Arahk sayan bu takvim hesabi,
Kürtler arasmda ne zaman ortaya
ylkml§ bilemiyoruz. ~unu iyi bi
liyoruz ki, Sasaniler bahann bas
langtet olan Newroz'u yihn bas
langtet yaprmslar, "Daz" ayuun
baslangici yihn baslangrci oldu
(Misteleh eleyha) ve Daz'm bas
langtet da, 21 Arahk yani iki ay
n yilbasr ortaya cikiyor (28).
Eger ash daha da eski degilse,
Kürt takvim hesabmm sonuncu
sundan esinlenmis olmasi uzak
bir ihtimal degildir,

Eger böyleyse Newroz, yilm
baslangrci degil, belki Sasani
devletinden sonra (Miladi 224-
637) bizzat kendileri bu takvimi

ye dogru sayrlmasi "Tekhikir-el
Frsul" ve dünyamn günes etra
frnda dönmesine göre, günes
sonra Terazi Burcuna "Birc-el
Heml" girer. Bazrlanna göre;
Bahk Burcu "Blrc-el Hut"ndan
sonra, 25 yil 800 gün sonra gece
ve gündüzün esit oldugu nokta
tekrar eski haline döner. Asurlu
lar da Babillilerin kullandrgi ve
yihn baslangiciru Nisan'rn basi
sayan takvime göre hareket etti
ler (27).

Simdi de Yezidi Kürtleri yeni
yih dogu takviminin Nisan aYI
mn basi sayrhyor, ama bu ayin
ilk carsambasr, onlann en büyük
bayrarmdir vemali yrhn baslan
gicma kadar da yumurta bu bay
ramm eil kiymetli armagmi sayi
Irr. Kürdistamn yerlileri, Medle
rin iktidanndan önce bu yeni YII
takvimini Babillilerden alrms
olabilirler ve Yezidiler de bu
bayrami bu güne kadar korumus
olabilirler. Bugün ayru zamanda
bahann baslangicr bayrarrudir
da.

Ariler'in yeni yih, asrl mem
leketlerinde ve iran ile Kürdis
tan'a ilk büyük göc dalgalann- '
dan önce, Yengec Burcu (Brrc-el
Seretan)'nun baslangicma teka
bül eden yazin baslangiciydr.
Onlann bölgeye gelisinden sonra
bir baska olay, onlann yeni yihru
sonbahardaki gece ve gündüzün
esitlendigi "EI-itidal-el Herifi"
günü ve eylül ayina erteletmele
rine neden olabihr. Farslann Ha
hameni devleti zamamnda (Eh
mini, MÖ 550-331), yani Med
lerden sonra da yine bugün onla- .
nn yeni yihydi ve "Mihrgan"
festival, tann Mitra "Mihr"in gü
nüydü. 'Mitra, onlann tannlann
dan biriydi, onlar ve Kürtlet gibi
Zerdüst olan diger hai klar,
Awesta takvimini kullamyorlardi

..~
bahar ba
Ariler bu gelenegit

iran ve Kürdistari'~; .
geldikten sonfa~~

bölgenin eski"
yerlilerinden edlnrnis
olabilirter ve önlar da,

lrakhlann eski
Zegmuki

Bayrarru'ndan
esinlenrnis olabilirler.

Özellikle de
Cristiansen gibi
birkac tarihcinin
anlattiqma göre:
Newroz bayrarru

Zegmuki bayrarmrun
baz: özelliklerini

tasrmaktadrr.
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(*) Bu yazt, Ahdelrekib Yu
suf'un "Suren Daglartndaki Ne- '
we Harabeleri" adlt Kürcenin
A,ragl Kurmanci (Soranca) leh
~'esi ve Arap alfahesiyle yaztlmis
kitabtndan, Azad $atehi tarajin
dan Türk~'ele§tirdi,

mizda da, sayin Ali Abdulkerim
Hememurad, Hilmi Ali Seri
fi'nin "Newroz Efsanesi ve Kür
distan'da Newroz" adh kitabiru
önerdi. Bu kitabt okudugumuz
da, saym Hilmi'nin bu meseley
le kafasim cok yordugunu, ama
'.'Dehak, Astiyak, Ihturnigunun
Medlerin son padisahi olmadigi-
1lI ispatlamak icin fetva aradigim
gördük. Dehak ve Kawa'mn
Medlerden 100YIIönce ya§adlk-,
lanm söylüyor ve bu savrm bazi
kaynaklara da dayandmyor.
Ama biz bu görüsü dogru bul
muyoruz .. Cünkü sözünü ettigi
Üyisim de bir kisiye aittir. Arke
ologlara ve eski tarih uzmam
arasurmacilara göre de, Dehak
Medlerin son padisahidrr, Bun
dan önce de, Awesta icin Hasim
Rida'run arastirmasi ve "Pirwez
ve Ricand" adh kitabina baktik,
ama orada da Dehak adma rast
lamadik.

Yukanda saydigimiz bütün
bu gerceklere ragmen de New
roz'a eski Kürdistani bir bayram
gibi saygt gösterilrneli, ama bu
yaygm; carpiulrms anlamiyla de
gil.

sa, Dehak'tan önce ya da sonra
da olsa ve ya Kürtiere Sasaniler
den de ge~mi§ olsa, Kawa'rnn is
mi Dehak'la Koris arasmdaki 3
yrlhk savasta da gecmiyor, Eyer
Kawa -Gawe- ayaklanrmssa ya
da Med hükümdan Dehak'in ik
tidanna son verilmesinde bir 1'0-

lü varsa da Kürtiere ve Kürt dev
letine kötülük etmistir. Daha ön
ce de bahsettigimiz gibi, kötülük
eden Med Ordulan Genel Ko
mutam "Harpag'tdrr.

Eger Newroz, yeni yrl olarak
degil de Dehak'tan önce bahar
bay rarnI ise, Ariler bu gelenegi
iran ve Kürdistana geldikten
sonra bölgenin eski yerlilerinden
edinmis olabilirler ve onlar da
Iraklilann eski Zegmuki Bayra
rm 'ndan esinlenmis olabilirler.
Özellikle de Cristiansen gibi bir
kac tarihcinin anlattigma göre:
Newroz bayrarm Zegmuki bay
ramtrnn bazi özelliklerini ta§l
maktadir, "Hirde Awesta"da da,
Newroz'un yazidan önce kutlan
rrus olabilecegine inamhyor ve
Awesta'da da, daha önce belirtti
gimiz gibi birkac kez Ezidehak
(Dehak) ismine rastlanmasma
ragmen onun Nevrozla olan hic
bir iliskisine rastlanmamaktadtr,
AYllI zamanda "Ezi Dehak,
Cernsid ve Fereydun" arasmdaki
siyasi iktidar cekismesi üzerine
yazilan efsanede de onun ismine
rastlanrnamaktadir, Newroz ismi
de, Kürtye degil' Farsyadlr.

Bu ara§tlrmaYI tamamladlgl-

degistirdi ve yilbasuu bahardaki
. gündüz ve gecenin esitlendigi
güne denk getirdiler, Newroz gü
nünü yilbasi yaptilar ve belki bu
gün onlann mali yilbasisiydi da.
Cristiansen sunu söylüyor: Ka
wa, Dehak ve Newroz efsanesi
nin hi~ bir madi dayanagi yok ve
Sasanilerin Kawa'run Dehak 'a
karst ayaklandigmda \kullandigi
bayrak dedikleri büyük bayrak
lan da sahte bir bayrakttr, Cün
kü, büyük bir deri oldugu söyle
nen bu bayrak, Sasaniler döne
minde kularulmamis ve "Ka
wa"nm adiyla andiklan bayrak
lan da, Emir'in bayragr anlarm
na geliyor ve emir de onlann pa
disaludir. Yazar, ayru zamanda
bu konuda Danimarkaca özel bir
meseleyi aktanyor (Cristiansen,
iran fi Ehd-el Sasani, r. 202-
483),

Ayrn zamanda Newroz ismi,
Awesta'daki mevsimlik aln bay
rarn ismi arasmda da zikredilmi
yor, yani eski bir bayramdir,
Newroz adi, ashnda Awesta 01-
mayan 2. Sahpur (Miladi 309-
379)'un "Azirpad Mehraspin
dan" tarafmdan icad edilen ve
bircok efsane ile §iirsel anlanm
dan olusan bircok Zerdüsti din
adamnun karsi ylktlgl "Hirde
Awesta'tsmda yer almis olabilir
(29). Krsacasi bu gün Sasani
devletinin eliyle yrlbast olmus
ve burtun Kawa ve Dehak ile
hiybir ilgisi yoktur. 0 zaman bu
bayram baharm ba§langlcl da 01-
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benimsenen Amerikan Cumhur
baskaru Wilson'un ünlü 14 ilke
sinden biri olan Türkiye ile ilgili
maddede söyle denmekteycli:
" ..Bugün Türk tahakkümü alun
da bulunan öteki milletlere de
mutlak bir yasam güvencesi ve
hl~'hir surete incinmeden kendi
baslanna gelismek konusundaki
biitiin. olanaklar verilecektir."

Türkiye Cumhuriyeti'nin te
mel ta§1olarak kabul edilen 1923
tarihli Lozan Antlasmasr'run
38. maddesi de, bu ilkeye uygun
olarak, "Turk Hükumeti' nin kö
ken, ulus, dil, trk: ve din farkt gö
zetmeksizin tüm Türkiye vatan-

\

Kürt
sözlü

Mehmet Bayrak

ürt KültürüneKDönük Yasaklama
ve Aslmilasyori
Polltikasl

Ittihad ve Terakki Hareke
ti'nin baslanp Kemalist yöne
timlerin yürüttügü kültür politi
kasr, basta Kürt kültürü olmak
üzere diger halklann kültürleri
nin yasaklanrnasmi ve bu kültür
lere Türk kültürü adma ipotek
konmasmi öngörüyordu. (Aynn-
.nh bilgi icin bkz. M. Bayrak:
"iUihat'lanCumhuriyet'e Afi
ret ve Laiklik Politikalan"Deng
der. SaYI: 50/1999).

Oysa, Mütareke döneminde

Kemalist yönetim,
l.ozan'm

imzalanmasmdan
önce de, Kürt

kimliginin tarunrnasrna
.ve Kürt kültürünün
özgürce geli~imine

ili~kin vaadlerde
bulunrnus ve bu

konuda kimi kararlar I
da alrmstrr, Ancak

Lozan Antlasrnasi'run
imzalanmasmdan

sonra Kemalist
yönetimin, bu
vaadlerini ve

kabullerini gizli plan ve
kararlarla geri aldlgml

görüyoruz.
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Kemalist yönetim, Lozan'rn
imzalanmasindan önce de, Kürt
kirnliginin tarunmasma ve Kürt
kültürünün özgürce gelisirnine
iliskin vaadlerde bulunmus ve bu
konuda kimi kararlar da almisur. ~
Ancak Lozan Antlasmasr'nm
imzalanmasmdan sonraKemalist
yönetimin, bu vaadlerini ve ka
bullerini gizli plan ve kararlarla
geri aldigim görüyoruz.

Sözgelimi, Lozan Antlasma
SI 'ndan iki yil sonra uygulamaya
konan 24 Eylül 1925 tarihli Kür
distan'rn sörnürgelestirilmesini
öngören §ark lslahat Plam'tuti
14',15,16,17' nci madde leri Kürt
dilinin yasaklanmasuu ve e,~itim
yoluyla Kiatler' in asimilasyonu
nu hükme ha,~hyordu. /4. Mad
de, Kürt yerlesim merkezlerinde
ki "hükilmet ve belediye dairele
ri ile diger kurum ve kuruluslar
da. oku/larda, cars: ve pazarlar
da Tiirkce' den baska dil kulla
nanlann Hükumetin ve Belediye
nin emirlerine karsi gelmekle
sucianarak cezalandinlmalan
ni" öngörüyordu. Ayru Plari'm
17, maddesinde, "Firat'sn bati
stndaki illerin bazt kesimlerinde
dagiruk: olarak yerlesmis olan

ur,"

daslanntn hayat ve özgürlükleri
nin giivence altina almastnt" ön
görüyordu.

Sözkonusu Antlasmamn 39,
maddesinde ise söyle deniyordu:
"Hit; bir Türk vatandasina özel
konusmalarda, ticari ve dinsel
yasamda, hasznda ya da, her tür
den yayznlarda ya da genel top
lanularda herhangi bir .dili öz
gürce kullanmasznda hu; bir kl
sitlama getirilmeyecektir. Resmi
dilin yarusira, Türk~'e' den baska
bir dil kullanan Türk yurttaslari
na mahkemelerde sözlü olarak
kendi dillerini kullanmalart icin
gerekli kolayltklar saglanacak-

Konuya "Alevi-Bekta§i ''''U'L'LlII''

yaklasan arasnrmacrlar da,
Kürdistan'da a~agl-yukan ayru

coöratyas: ve insan dokus
karsrlasrnaktadrr, Sözgelimi bu konuda bi

cahsrna yapan arastrrmact Melih
Duygulu'nun üzerinde yogunla~tlgl ve

odaklandrqt böigeier sunlardir: Adlyaman,
C;orum, Erzincan, Antep, Mara~,

MalCitya, Sivas, Urfa, Tokat, Tunceli.
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baglayan. baglar oldugu unutul
mamalt. Bu nedenle lehceyle bir
likte bu gibi ayktrt gelenekleri de
fena ve zararli gormek ve özel
likle kötü gostermek, (, ..) özetle
dillerini, iidetlerini ve dilekleri
ni Türk yapmak, Tiirkün tarihi
ne ve bahuna baglamak her
Türk'e düse« milli ve bnemli bir
gorevdir. ·(Bkz. M. Bayrak:
Kürtier ve Ulusal Demokratik
Mücadeleleri, s. 508).

Peki, ayrn yillarda belirlenen
bir kararla Türk tarihinin ve kül
türünün nasil anlanlmasi öngö
rülüyor? Birlikte izliyoruz:
"Türk tarihi, Türk milletine,
dünya ytizünde insanltgtn dog
dugundan beri en asil ve yuksek
insan tipini kendi trkuun temsil
ettigini, ufuklannt kendi irkinin
zekä ve yetenek elleriyle acildi
[uu anlatu: Türk tarihi, Türk
milletine, kendi trktnin askerlik
te, idarede, siyaseue oldugu ka
dar i/imde,fende, edebiyatta, re
sim musiki, mimarltk. heykeltt
rasltk gihi sanatlarda hile ne ka
dar essiz bir yetenekle yogrul
mus oldugunu anlattr:" (Bkz.
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti: Ta
rih, IV, 1932, s. 258-259).

Kuskusuz, Kürt kirnliginin
bir par~asl olarak Kürt kültürü
üzerinde uygulanan yasaklama,
asimilasyon, ve ipotek koyma
politikalan, Kürt aydan ve örgüt
lerince her vesileyle elestiri ko
nusu .edilir. Söz'gelimi Kürt
BoybuA Öq_tü'nce 1945 yilm
·da Sanfr..msisk() Konferansi 'na
vcrilen "MIIIdlR.r-tlIlpOl'''un 4.
maddesinde1d '§U belirleme, öze
!Iikle günümüzde 1<ürt kültürü
ve Kürt müzigi -iizerindeki baskl'
va yasaklar dolaYlslyla daha bir
anlam kazanmaktadlr: ''Türkter,
Kürt di/inin kullamlmasznr. Kürt
giyim-ku!jamulln ta~lI1maSlm,
Kürt ~arkllal'lnln söy/enmesini
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Kiirtler' in Kurtee konusmalari
tun mutlaka yasaklanmasi ve kiz
okullartna önem verilerek kadin
lann Türkce konusmalanntn
saglanmast" kararlastmlryordu.

Yine ayru Plan'm 15. madde
si, Türk Ocaklarr ve Okullar
aracihgiyla Kürtler'in asimilas
yonunu: ayru maddenin ikinci
frkrasi ile Plan'm 16. maddesi
ise özellikle "Dersim' in yattli
bölge okullan yoluyla Türkiesti
rilmesini" öngörüyordu.

Asimilasyona ve Türklestir
meye tab i tutulrnasi kararlastm
lan öncelikli bölgenin Alevi
Kürt yogunluklu Firat'm baust
olmasi, konumuz acismdan özel
likle önemlidir ...

Bu plan, 1926 yrlmdan basla
yarak uygulamaya konmus, an
cak üst-üste gelen ayaklanma gi
risimleri yüzünden tümüyle ba
§anya ulasamarmsur, Ancak bel
libash ayaklanmalann bastinl
rnasmdan sonradir ki, Kemalist
yönetim 1930 yilmm baslannda
itri§leri Bakanhgmca Kürtler'in
yasadrgi böigeiere bir gizli "Ge
neige" gönderir. Sark Islahat
Plam dogrultusunda hazrrlarup
illere gönderilen bu cok gizli ve
önemli genelgenin iki maddesi
konumuz acismdan son derece
ilgi ~kicidir.

Genelgenin 9. maddesinde
~öyle denmektedir: "Tiirklüge ve
T~ye pay ye paye vermek,
som rürkllig;in ve özellikJe
l'iiIItp ."".",..,.", yawz §C

refU oldugunn degil. maddeten
kdrll oldHgunu da kendilerine
dogrudalJ göstermek."

Geneigenin 12. maddesi ise
konumuz ~smdan daha da il
gin~tir: "Klyafetin, §ar/alarm,
oyunlarm dügun ve~/oplum gele
nek ve göreneklerinin de mifliyet
ve rrk duygu/annt daima uyanrk
tutan ye toplumlan ge~mi~/erine

Türkce sözlü Kürt ...

Ku~kl.lsu:z:,:Küitf
kimliginirt, DiJ~'Ra~;'Y"'>e'

olarak KÜr:!;..,
üzerinde uy~L,

yasakf
asimilasyon,

ipotek koyrna
politlkalan, Kürt

aydm ve örgütlerince
her vesileyle elestirl

konusu edilir.
Sözgelimi Kürt

Hoybun Örgütü'nce
.1945 yrhnda
Sanfransisko

Konteransr'na verilen
UMuhtlfa-Raporlfun
4. maddesindeki su
belirleme, özellikle
günümüzde Kürt
kültürü ve Kürt

müzigi üzerindeki
baskt va yasaklar

dolayrsiyla daha bir
anlam

kazanrnaktadir:
"Türkler, Kürt dilinin
kuIJamlmaslnl, Küd

giyim-ku§ammm
ta§tnmaStnl, KOrt

§ark1/arJnm
söylenmesini

yasaklam/~/ardlr.(...)
Resmi TÜfk

politikas/yla, zararslz
halk $arkJlan, 'irtica

$arktlan' oldu."
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leri haline gelmisler, bu sayede
de mükemmel bir ortak yasam .
standardi yakalamtslardir. Bu
olay pek de bilinmiyor. Hora
san' daki Türk bakshi (baxsi) ve
ozanlann olusturduklari hüyük
ailelerin orijinlerinin Kürt ol
duklanni ortaya ctkarmak icin
titiz bir arastirma gerekiyor."
(Bkz, J. During: "Kürt Müzigi
Üzerine Notlar", Özgür Politika
·Eki, Sayi: 55/1998)

Konuya "Alevi-Bektasi Mü
zigi" acismdan yaklasan arasnr
macilar da, Anadolu ve Kürdis
tan'da asagr-yukan ayru müzik
cografyasi ve insan dokusuyla
karsrlasmaktadir, Sözgelimi bll
·konuda bir cahsma yapan aras
urmaci Melih Duygulu'nun
üzerinde yogunla§tlgl ve odak
landigi böigeIer sunlardrr: Adi-
· yaman, Corum, Erzincan, An
·tep, Maras; Malatya, Sivas,
Urfa, Tokat, Tunceli. .

Atatürk'ün danrsmanlann
dan Prof. Hasan Resit Tankut
da, Anadolu ve Kürdistan Alevi
lerinin bagh bulundugu ~IX, sey
yid, pir, dede ve babalar'ui bi
limsel deyimle bablar'va. Malat
ya, Elazig, Tokat, Dersim,
Merzifon ve Suriye'de Lazkiye
'gibi yerlerdeki Oeaklar'dan crk
tIgHil söyler. ki, bu gizli belirle-
·me de,Alevi-Bektasi Müzigi ya
• Ylhm alamyla uyum saglamakta
; dir: (Bh. M. Bayrak: Kürdoloji
Belgeleri, s, 298), .

.' aurada, degi~ik kaynaklar
· daii giderek verdigimiz iller dö
,kü~tinün "Flrat'm hatw"na
rastlayan ve slkl bir eritmeye ta
bi tlltulan Alevi-Kürt yogunluklll

· iller oldugu gözden kaymamak
tadlf, Yine Cumhllriyet dönemi
boyunca uygulanagelen politika
lar sonucu, ba§ta Sivas ~e Malat
ya olmak üzere Kürt kökenli Ull

surlar önemli ölyüde eriyerek

und Ozan" (Berlin, 1989) adh
cahsmasiyla ortaya koyuyor,
Dünden bugüne bu gelenegi sii
dürüp, kitapta yer verilen A~,k
V! Ozanlar'ui büyük bir bölü
münün Sivas, Maras, Antep,
Urfa, Malatya, Elazjg, Dersim,
Erzincan, Erzurum, Kars ve
Corumlu olmasi ilginctir,

Cahsmalanm .basta Iran ve
Horasan mistik müzigi olmak
üzere Dogu rnüzikleri üzerinde
yogunlasuran ünlü Fransiz Jean
During, büyük bölürnü Dersim
böIgesinden göcmüs ya da göc
ettirilmis olan Albruz ve Hora
san Kürtleri'nin müzig! ile Ana
dolu müzigi arasmda karsilasur
ma yaparken, "Türkce sözlü
Kürt müzigi gelenegi'tnin ikinci
versiyonu konusunda su ilginc
sonuca vanyor: .

"Tiirkce sarki söyleyen ve
atalannin dilini bilmeyen 1na
dolu saz sairleri ve äsiklanmn
biiyiik ls'o,~unlugimun asien Kürt
. Alevileri olduklari ve Kürt müzik
külturunun mirascilan olduklari
geneide bilinmiyor. Anadolu {J~lk
müziginin karakteristik ozellikle
rinden biri, bütün havalariru;
Araplar' da Farslar' da oldugu
gib! 374' lük tondaki bir gam
iczerinden soylemeieridir. Ancak
bu ozellik, Türkler' de az kullani
lan bir özelliktit: Anadolu saz sa
irlerinin bu cok eski gelenegi
iran Horasan~ ndaki bakshi
ler' in (bax~iler) gelenegine pa
raleldir. Türky'e §arkt söyleyen
bu ozanlGl~ gerls'ekten ·de sanat
olarak yaptlklanyia, tümüyle
Kürt müzigiyle haglantlh(i.ir.
Garekten, .amatörce korunan
ba§langl~·taki repertuarlan dz
~lI1da dörtyüz Ylldan heri hulun
duklan /OfJraklara, yerle~mi~
olan Horasan Kü_rtleri, Türk ~ii
rini ve dilini hirle~tirip' Hora
sC!n'm Türkre konu~an saz ~air-

• Türkce sözlü Kürt
müziginin iki versiyonu

Geerniste Kürt mUzigi icra
eden nice mahalli sanatci, Cum
huriyet'ten sonra zorunlu olarak
Türk kültürü kulvanna girerken;
bu sanatcilar "özü Kürt, sÖ.zü
Türk" olan üretimlerle kitlenin
karsisma crkryorlardr. Gercekten
Atatürk' ün döneminden beri
Halk Müziginin en ünlü isimleri,
bir anlamda "Türkre sözlü Kürt
müzig)" icra eden Kürt sanatci
lar olmus. Bu dönemin ünlüleri
ile günürnüzün ünlü halk müzig!
sanatcilan, hemen bütünüyle bu
, kategoridedir,

"Astklik" ve "Ozanlik" gele
negi a~lsmdan da a§agl yukan
durum aymdIr. "Türk Müzigi?'
ü~erinde yah~ma yapan ba§hca
Batlh ara§tlrmaCllardan, ßel'a
Bartok ile KUFt ve Ursula Re
inhard'tn ~h§malan da; Ana
dolu'da bu gelenegi sürdüren
"A~Ik" ve "Halk Ozanlan"nm
yok bi.iyük bir bölümünün. Kürt
kökenli oldugunu ortaya koyu
YQL Ara§tlrmaci Ursula Rein
hard, bllnu dogrudan bana sÖyle
digi gibi, "Singer und Poeten
mit der Laute/Türkische 'A§Ik

yasaklamislardiri.i.t Resmi Türk
politikastyla, zararstz halk sarki
lari, 'irtica sarkilari' oldu."
(Bkz, M, Bayrak: age, s. 595),

Yukandaki 1930 tarihli gizli
"Genelge"ye tepki niteliginde
olan bu bei irleme, özellikle ko
numuz acismdan son derece
önemlidir,

Yukardan beri vurguladrgi
rruz bu kararlar ve uygulamalar
dolayisiyladir .ki; kültürel gelisi
min ivmesi Cumhuriyet tarihi
boyunca Kürt kültürünün aleyhi
ne, Türk kültürünün lehin olarak
gelismekte ve bu dönüsüm 0

günden bugüne süregelrnektedir.
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komünist bir
mezhebin kurucusu
olan Mazdak, Tennyt,
Kral Chosroes I
(Dogu literatüründe
daha 90k I. Kavad
olarak bilinir MB) qibi.
tehte oturtmus,
önündeki dört ruhani.
gücü, Kralm
önündeki dört
$ahsiyete uygun
düsece« sekliae
tasawur etmts. ilk
ü9ü yüksek göre vii/er,
dördüncüsü ise
müzisyen. 'I

~öyle koyuyordu: "Asimilasyon
hakli nedenlere dayanmayarak
häkim güclerin bir ulusu kendi
häkim kültürü icerisinde eriterek,
özümLeyerek ortadan kaldirma
süreclerinin tiimüne denir. Ama~,
ezilen halktn ulusal benligini
gü(,:'Süzbtrakmak, zedelemek, 0

ulusun dilini, kultürünu, gelenek
lerini, uLusal kurumlanru, ktsa
cast 0 ulusun ulus olmastni sag
layan yani baska uluslardan
farklthk gösteren tüm degerlerini
ortadan kaldirmakur; yani in
sant bir kültürel varlik olarak öl
dürmek, kendi degerleriyle do
natmak, onu kendi istekleri dog
ruLtusunda yeniden egitmek, ken
dine katmak olarak bilinen asi
milasyon sürecleri, bugün özeL
likle Türkiye' de Kürt halktni 01'

tadan kaldtrmak, tarihin sayfala
rindan silmek icin gelistirden yo
gun rahalardzr." (Bkz. agy).

Kavramlarla dayatilan asimi
lasyonun "Türkü". boyutu, is
mail Besikci 'nin bir degerlendir
mesi üzerine gectigimiz yillarda
da gündeme gelmis ve sorgulan
rmsu, Özgür Politika gazetesinin
konuyla ilgili bir sorusturmasi,
"(Türkü) uu, (Stran) Veya
(K/am) Mt?" bashgryla verilrnis
ti. Bu sorusturmada; "Türkü"
kavrarrumn (Türkijden geldigi
ve (Türk'e özgü) oldugu yönün
de bir iddiarun bulundugunu, an
cak bunun dogrulanmadrguu: yi
ne de Türkü kavrarrunm etirno
lojik arasnrrnasmm yaprlmasi
gerektigi; Kürtce 'de türkü'ye
klam ve stran diyebilecegirnizi:
ancak bir Türkce adlandrrma ola
rak bu edebiyat ürünlerine 'tür
kü' demekte bir sakinca görme
digimi" belirtmistim (Bkz, Öz
gür Politika, 13.07.1993).

Gereckten de, "Türk" kavra
mma Farsca ve Kürtce'deki (i)
aidiyet takismm eklenmesiyle

Türklestigi gibi, sanatsal üretim
de de özendirilen ve kaymlan
Türkce'ye bir akism oldugu orta
dadir. ..

"Türkü" mü, "Sarki" mi?
Yasaklama, asimilasyon ve

kültürel eritme politikalanmn
dogal sonucu olarak kavramlar,
terimler ve kelimelerde de bir
saptirmaya ve yozlasnrmaya gi
dilmis. Su iki kücük ömek bile
bu konuda bir bilgi vermeye ye
terlidir. 1920'li yillarda istanbul
Konservatuvan 'run öncülügünde
yapilan halk müzigi ve türküleri
derlemeleri baslangicta "Halk
§arkllan" adiyla veriliyordu, an
cak bu isim sonradan tümüyle
"Halk Türküleri"ne dönüstürül
dü. Yine bu sark.larda gecen
"Kürt" ismi, yerini "Türkmen'te
biraktr. "Kürdün Kui", "Türk
men K'ZI"na, "Kürdiin Gelini",
Tiirkmen Gelini"ne dönüstü.
Ayrn sürecte "Halk Danslan"
adlandrrmasi da "Halk Oyunla
rz"na cevrildi.

Devlet politikalanmn bir ge
regi olarak Milliyet gazetesi ile
Türkiye Egitim Gönüllüleri Vak
fi'nca "Güneydogu Egitim Se
ferberligi Konserleri" cerceve
sinde Kürdistan'da gerceklestiri
len müzik konserleri, tevriyeli
yani ikili bir anlamla "Sark'
Söyliiyoruz" adiyla yürütülüyor
du. Bu uygulama ise, Kürt basrru
basta olmak üzere cesitli yaym
organlannda elestiri konusu edi
liyordu. Sözgelimi Hevi gazetesi
konuyla ilgili bir yaziyt §u bas
likla veriyordu: "Asimilasyon
politikalarinda tam yol ileri:
$ark'l M, Söyleniyor (Türk'ü
Mü?." (Hevi, sayi: 93/1998)

Kürdistan'da Egium Sürec
leri adiyla bir cahsma yapan
arasnrmacr Rohat (Alakom),
uygulanagelen asimilasyon poli
tikalanrun kaynak ve amaclanrn
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ntn ve soy agaclannin aciklan
dlgl metinler) sarki halinde 01-
duklarini belirtiyor. Yine H ere
dot' a göre, Magesler (Mecusi
ler) , Med Konfederasyonunu
.olusturan haklardan biridir. Zer
dü§t' ün kendisinin de bu asiret
ten oldugu bilinir. Medler' den
baslayarak Sasaniler' e kadar
dinsel äyinlerde uzman olan Ma
gesler, Yunan ve part isgali ytlla
nnda da Zerdüst' ün ogretisinin
toplandigi Gathalar't (manzum
lirik parcalar, MB) sözlü olarak
koruyup yasattrlar." (Bkz. Ziya
Aydin: "Kürt Sufizmi ve Kürt
Müzigi Üzerine Bazi Diistince
ler", KAYY-DER Haber Bülte
ni, Sayi: 14/1997).

Ünlü Dogubilimci Clement
Huart, yalrnz Alevilik'in ana
öncel kaynaklanndan Zerdüsti
likde degil, bunun devarm olan
Mazdekfilik'te de rnüzigin ve
müzisyenin önemli bir yer tuttu
gunu belirtir: "Dini ve komiinist
hir mezhebin kurucusu olan
Mazdak, Tanrtyt, Kral Chosroes
I (Dogu literatüriinde daha r;ok
1. Kavad olarak bilinir MB) gibi
tahta oturtmu~, önündeki dört
ruhani gücü, Kmlzn önündeki
dört ~ahsiyete uygun dü~ecek §e
kilde tasavvur etmi§. Ilk üc;üyük
sek gärevliler, dördüncüsü ise
müzisyen." (Bkz. C. Huart:
"Musique Persane", Encyclo
-peida de la Musique i~inde, Pa
ris, 1992, s. 3'065-3078),

Huart, Mazdek~iligin yamsl
ra yine AleviIigin öncel kaynak
lanndan biri olan Man{ahizm'de
de müzigin kutsal hiyerar§ide
önemli bir yer aldlgma i~aret.
ediyor. (Bkz. agy).

Yukanda andlglmlz ünlü
Franslz ara§tmnaci Jean Du-.
ring, "Kürt halkl, Ermeni, Türk,
Arap ve Fars kültürleri gibi de
gi§ik kültürlerle i~'i~'e ya§aml§-

.niin, saz q/iginde söylenen halk
sarkilan oldugu soylenebilir.
Buna bag]; olarak Kürt tiirkii
sü' nden söz etmenin abes olma
yacag: da ... Ancak gerek tarihsel
anlami itibartyla (Tiirki: Türkce
siir), gerekse ideolojik-politik is
levi geregi Kürt sarküarina 'tür
kü' demenin siyasal igretilik ta
§Zdlglda ortadadir. Kürt sarkila
rtna Tiirkce sözler yaztp, onlari
bir ~'lrplda 'tiirkii' adi alunda
toplamakla, Kürtee sarküara
'Kürt Türküsü' demek arastnda
acaba ne denli fark var? Kusku
suz tilrkünün' tarihsel kokenie
rinde KurtAlevi kultürunun gü~'
lü etkisini de yadsimak istemiyo
ruz, Ama (Türkü Turkü Türki
yem) gibi sloganlartn arkastnda
ki siyasal anlamlan da görmek
gerekir. Sonucta bugün Türkü
sözcügü, yalnizca saz esliginde
söylenen halk sarkilanm anlatsa
hile, Kürt türk.üsü tabirinden
hassasiyetle kat,;lnzlmalldzr."·
(Bkz, Gürdal Aksoy: "(Kürt
Türküsü) ÜzerineDüsünceler",
Zülfikar der. SaYI: 27/1998).

Alevi Kiirtler'in Müzigi ve
Dinsel Halk §arkzlan (Ayet ve
Beyitler)

Batlh .kaynaklardan giderek,
"Kürt sujizmi ve Kürt müzigi"
~er~evesinde bir ara§tlrma yapan
Ziya Aydm, dinsel Kürt müzigi
nin tarihsel kaynaklan konusun
da §U belirlemeyi yapmaktadlr:

"Kürt halklmn en köklü ve en
karakteristik geleneklere sahip
oldugu alanlardan biri de müzi
.gidir. Bu müzik folklorik, legen
der, agltsal ve mi-stik bir;imlel'i
ile incelenehilir.(. ..) Kürt müzigi
nin köklerinin fok eski tarihlere
gittigi kesindir. Ünlü tarih~'i ele
ment Huart, Heredot' a dayana
rak Medler' in ü;inde bir a§iret
olan Mages (Mecusiler)' in theo
gonileri (Tannlarm dogumlan-

olusan "Türkt" kavrami, sah ke
lime tolarak "Tiirk' e özgü,
Türk' e ait" ve "Türkee" anlarm
na gelmektedir. Tipki "Kürdi,
Farsi, Arabi" kavramlannda 01-
dugu gibi. Türk dilinin en eski
ana kaynagt kabul edilen "Diva
nü Lügati't Türk"ten baslaya
rak bu kavrama ya hic rastlan
mamakta ya da bugünkünden
farkh olarak kullarulmaktadir.
ilk kez Cagatay §airi Ali ~ir Ne
vai'de 'Türki" kavrami "Türk
~:'eyazüan siirler" kar§lhgl kul
larulrrustrr, Günümüzde ise an
larm genisletilerek "Türkce söy
lenen halk sarlalari" anlarnmda

. kullarnlmaktadir,
Gerci Türk Dil Kurum 'unca

yayirnlanan "Yazlm Terimleri
Sözlügü"nde "Türkü"nün ta
mrru söyle yapilmaya baslanrrns
tu: "1- Halkin ezgi ile .söyledigi
her türlü .deyis. 2- Saz ozanlan
mn kosma biciminde söyledikle
ri, dordüncu dizeleri her dört
lükte oldugu gibi yinelenen ka
vustaklt kosuk": Aym kitapta,
"Türkler' in özel bir ezgi il~ söy
ledikleri türküier" ise ~'Türkma
ni" olarak adlandmlmaktadlf.
(Bkz. TDK: Yazlm, Terimleri
Sözlügü, 1974, 126-127),

Eu nedenle, bu halk edebi
yatl türünü Türk~e'deki adlan
dlrmayla "Kürt Halk Türkü!e
ri" olarak nitelendirmek yanlt§
olmasa da; bu türü yalmzca
Türkler'e ve Türklüge indirge
mek gibi geri ve dar bir saplantl
ya girildigini görerek "Sarb".
olarak adlandlrmak daha dogru
geliyor bize. <;ünkü, bu iddiamn
sahipleri Kürt müzigine Türk~e
sözler uydurularak yapllan ('tür
küler"in nasll "Türk'e özgü".
olabilecegini a~lklayamlyorlar
en azmdan ..

Gürdal Aksoy'un §u belirle
mesi bu a~ldan ilgin~tir: ''Yürkü-
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Cevri hunda dil/i Kur' an
Hem erkänli yollu Kur' an '
Elimizde telli Kur' an
Yürüruz hakk'tn izinden
Pir Sultan icin tambur yani

))"~\ih~ifnli
'0'.JW

, .erfinden
c .~ "tarih, ,. (

Q _. J~(jönemlerde
ilk~ftihsanlarm
.,ürettigiprimitif
'I'
.'9algilann müzik
yapma bilinci ile
degil, büyü i9in
kullamldlgml" söyler.
ilk c;aglarda ve daha
sonraki sürecte
müzigin din ile ic;ige
gec;tigi bir gerc;ektir.
Alevi toplumunda ve
kimi baska
toplumlarda dinsel
törenlerin hälä
müzikli yaprlmasi bu
gelenegin bir ürünü
olsa gerek.

Venedik'ten gelir teli
Ardu; agactndan kolu
Be Allah' m sersem kulu
Seytan bunun neresinde
Arasurmaci Cemsid Ben-

der'in §u belirlemeleri, bu gerce
gin anlanrnmdan baska bir §ey
degildir: \

"Müzigin . Sünni kesimce
uzun süre yasaklanmast Alevi
lik'te;

1- Sehir tekke gizli müzigi
2- Halk (köylu) gizli müzigi

nin dogmastna neden oldu. Ale
viligin ~'zkz§ merkezleri Dogu.
Anadolu ve eski adiyla Zagras
yöreleri oldugundan ve saz de
nen äletin de Anadolu kultürü
nün bir enstrümani olmastndan

, ,,'.
ötüril bu tarihi sanat varltg: eski
antik rag dini äyinlerinin uzan
tisi olarak Alevi/ik kanalzyla ya
samini silrdürdü. Elbette ki bu
kolay olmadt. Seriata göre '~ey
ten-iileti' saytlan sazlarzn ktnltp
parcalanmasi. ve onu ~i1lanlarzn
kdfir ilan edilmeleri, Alevi müzi
ginin gizli müzik ürünleri yarat
mastna neden oldu," (Bkz. C,

Koluma takttlar teli
söyletirler bin bir dili
Ofdum ayn-t cem bülbülü
Ben anin' ~'ün inilerim
Müzikli töre ve törenler, Sün-

nilikte hos karsilanmaz. Saz ise
"seytan äleti" olarak nitelendiri
lir. A§lk Dertli, bir nefesinde DU
anlayistakilerle söyle hesaplasir:

Telli sazdir bunun adi
Ne äyet dinler ne kadi
Bunu Is'alanan/ar kendi
Seytan bunun neresinde

Gel benim san tamburam
Sen ne icin inilersin
i~'im oyuk derdim büyük
Ben anin' rün inilerim

saz, dertlesilecek bir dosttur:ur; komsulartninkiyle bazi ortak
noktalan olmastna ragmen Kürt
müzigi bir biitiin olarak deger
lendirildiginde, kendine özgü.
müzikal ifade bicimleriyle apayrt
bir yere ve öneme sahiptir" de
dikten sonra, sözü Horasan ve
Zagroslardaki Bax~i'lere getire
rek, bu böige Ahle Haqlar 'r ile
Kürdistan ve Anadolu Alevileri
arasmda ~u benzerlikleri koy
maktadir:

"Calgilari. Bau. K ürtleri' nin
de kullandtgt ve saz veya tambur
gibi adlarla adlandtrdtklart uzun
saplt dotar olacakur. Bu ralgtla
rin, tipik Kürt catgilan oldugu
yaygm olarak söylenmektedir.
Arap/ar bu ra/glYI calmaziar.
rünkü Kürt diline uygundur. Eh/i
Haq Kiirtler' de tamhur kutsaldzr
ve Yezidiler' de kamis, flut, ney,
darhuka ile aynz kutsal yerlere
uygun görü!ür. Aleviler' de de
aynt sekilde saz yaygtn ve sem
boller yüklenen bir calgidir"
(Bkz. agy).

Gereckten de Kürdistan'da
ve Anadolu' da tambur, saz, ya da
Türkce deyisle hag lama, Alevi
töre ve törenlerinin vazgecilmez
calg I araci ve kutsal simgesidir.
Oysa sünni kesimde müzik uzun
süre yasakla,,!ml~ ve bu enstrü
mana da iyi gözle bakrlmarrusnr.
Bu anlayis, Alevi ozanlanrun ~i
irlerinde de ifadesini bulmustur,

Alevi Ozam Cevri, bir nefe
sinde bu enstrümam "telli Ku
ran" olarak nitelendirir:

Bana Hakk' I soran ogul
Haher al äsik sazindan
Gögsü peygamher agoci
Kthft Ali bezinden
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• Sonu~
lste, yukardan beri irdeleme

ye ve temellendirmeye ~ah§tlgl
miz nedenlerle büyük bölümü
Türkce yazmaya, Türkce müzik
yapmaya ve Türkce ibadet yü
rütmeye yöneltilmis olsa da, ge
neIde Fu ar'm batrsmdaki,
özelde Binbogalar yöresindeki
A1evi Kürt yogunluklu a§irete
ler arasmda gerek a§lklar·ve halk
ozantarz, gerekse dini törenleri
yürüten pfrler araclhglyla gerek
~ifl-dl§1klam ve stran'lar, gerek
se dini flyet ve beyit'ler slOlrll da
olsa bugün de ya§amaktadlT.

Alevi Kürtleri'ndeki dinsel töre
ve törenler icin bkz. Pir Ali Soy
süren: "Sinemili Asiretinde Er
kiin", Zülfikar Dergisi, SaYI:
21/1997).

Ancak saz calma teknigi,
Anadolu Alevileri arasmda bile
degismektedir: Teke yoresinde
yani Burdur, Antalya, Fethiye
dolaylarinda Ur telli eura ile sap
üzerinde ~'allnarak müzik icra
edilmekiedir: Denizli yoresinde
öze./likie Zeybeklerde 'ddvme'
diye adlandtrabilecegimiz, par
mak uclariyla perde üzerinde
tellere vurularak calinmataadir.
Buna karstltk Horasan'tia yasa
yan Alevi ozanlart, sazi 'selpe ve
pence' teknigiyle calmaktadir.
Maras, Dersim, Malatya, Erzin
can, Sivas hölgelerinde sikca
ku llantlan [elpe tekniginde,
iizellikle Elbistan dedelerinin
ustalig: ve otantikligi dikkat ~'e
kicidir:" (Bkz, A. Alagöz, agy).

öncesine dayanan Gec-Sümer ve .
Babil kabartma heykellerinde,
tambur veya baglarnanm önceli
sayrlan "lut" calan insan figürle
rine rastlandrgina göre, §u yakla
§Im bize de gereekel geliyor:

"Mezopotamya' da tarihi ka-.
ztlardaki bilgilerden, baglama
ntn, öyle soylendigi gibi Orta
Asya kokenii bir kopuzdan türe
me bir §ey olmadtgt anlasiltyor.
Türk arasurmacilar en fazla
2000 yzllzk bir geernisten söz
ederken, eldeki verilere bakacak
olursak, arada hin ytllarla ifade
edilen I.ok büyük bir zaman farkz
var. Türkler' in 1071' de Anado
lu'ya gelmeierinden önce bura
larda kimlerin yasadigiru ve
bunlarin kimlerle savastp bura
lara yerlestiklerini kimse düsiin
müyor. Bu savastiklan insanla
nn yerlesik bir düzenleri ve da
ha -ileri bir külturleri vardi. Bu
nu, tarihi arkeolojik kazilar da
göstermektedir." (Bkz. Äli Ala-
.göz: "Baglama ve Setpe'nin Ta
rihi ve Kiikeni", Gözcü der.'
SaYI: 2/98)

Yüzyihn en önemli calgi bi
limcilerinden olan Sachs, "tarin
öncesi dönemlerde ilkel insanla
rtn ürenigi primitif ~'algllann
müzik yapma bilinci ile degil,
hüyü icin kullantldigtnt" söyler.
ilk yaglarda ve daha sonraki sü
reyte müzigin din ile iyiye ge~ti
gi bir geryektir. Alevi toplumun
da ve Rimi ba§ka toplumlarda
dinsel törenlerin hlll1i mü~ikli
yapllmasl bu gelenegin bir ürünü
olsa gerek. (Sözgelimi Mara§

Bender: Kürt uygarlzgtnda Ale
vilik, lst, s. 3?9),

Bu anlamda üzeriride durul
masi gereken kavramlardan ikisi
de, Alevi toplumunun dinsel ~ar
kilanna verilen addrr, Türkce 'de
bu ezgili dini sarkrlar "Deyis"
olarak nitelendirilmektedir, Gü
nümüzde deyis' kavrammm an
larm alabildigine genislernis ve
bir dinsel edebiyat türü olmaktan
cikrp, TDK'nun yukandaki tarn
rrunda da görüldügü gibi, halkzn
ezgi ile söyledigi her tür siirsel
ürünü ifade etmektedir, Oysa
Kürt .Aleviliginde bu türün adi
"Ayet" ve "Beyit", Yezidi Kürt
lerde ise "Ayet" ve "Qawil"dir.
Bu nedenle, Türkcc'de bu tür
icin geernisten beri kullarulan
"Nefes" kavrammm kullaml
mas: da uygundur. "Düvazi
mam" ve "Mersiye" gibi türler,
bunun alt kollan olarak deger
lendirilmelidir.

Farsca'dan müzik literatürü
ne giren "Saz" kavrarru, esasm-
.'da "älet, fa1gl, enstrüman" an
lamlanndadir ve telli-telsiz ,
yaylz veya tezeneli, vurmalt veya
nefesli her tür calgt icin kullarul
maktadir, Türk Alevilerinde da
ha cok baglama, Kürt Alevile-
.rinde tambur, Iran'da ise dahä
cok dutar, setar olarak adlandi
nlmaktadlr. (Bkz. Prof. Mahmut
R. Gazimihal: "Saz",Türk Folk
.Ior Ara§tlITnalan dergisi, Ocak-
1961).

Bu ara§tlrmamn tarihi kö
kenleri konusunda bir~ok ~ey
söylenmektedir. Ancak 4000 YII
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DENG YAYINLARI
Tarlabasi Cad. No: 232 Daire: 4 Beyoglu lisTANBUL

Tel: 0 (212) 235 38 62 - 0 (212) 23561 63 Fax: 0 (212) 235 53 82

Türkce lzahh Kürtee Gramer/5. Baski, Kamuran Ali Bedirxan.......................... 1.000.000
Dersen Zrnane Kurdi/5. Baski. Baran..................................................... 1.100.000
Kürdoloji Biliminin 200 Yrllik Gecrnisi Rohat..................................................... 1.000.000
Dawiya Dehaq/Tiyatrof Tükcndi) Kernal Burkay........................... 400.000
Diwana Yekan-Diwana Ducluyan-Sewra Azadi Cigerxwin 2.000.000
Ferheng (Sözlük) Kürtcc-Türkce (Tükendi) D.lzoli 4.000.000
Geernisten Bugüne Kürtler ve Kürdistan/3. Baskt
Cografya-Tarih-Edcbiyat -Cilt-I (Toplanldi) Kernal Burkay....................................... 2.000.000
KÜl1ler-I-2 Cilt-(Sosyolojik ve Trhi. lnc.) Bazil Nikitin.......................................... 1.800.000
Ferneng (Sözlük) Zazaca-Türkce Malrnisaruj 1.800.000
Yakilan Siirin Türküsü Kemal Burkay........................................ 1.000.000
Azadi G Jiyan-Özgürlük ve Yasarn Kemal Burkay 1.500.000
Diwana Sisöyan-Diwana Caran (Toplatildi) Cigerxwin 2.000.000
Ern Blnlvisln.................................................................................................................................. 900.000
Em B1Xwinm - 1 900.000
Ern Bixwinm - 2 900.000
Jiyana Bextewar Ereb Semo 1.000.000
Sivane Kurd Ereb ~emo............................................. 1.000.000
Kürt Sorunu Bans ve Dcrnokrasi (Toplatildi) Ali Dicleli............................................. 1.000.000
Kürtier Zohoodi-EI Dahoodi............................. 1.000.000
Berf Fedi Dlke (~ier) Kemal Burkay....................................... 1.000.000
Gula Cile Ferhad Can............................................ 1.000.000
Secme Yazilar -I (Toplatildt) Kernal Burkay....................................... 1.800.000
Secme Yazilar -2 Kemal Burkay :................................... 1.800.000
Gülürnse Ey Dersim -Cilt 1- (Toplattldi) Munzur <;:el1l................... 1.800.000
Gülümse Ey Dersim -Cilt 2- Munzur <;:elll......................................... 1.800.000
Mem GZin (Toplauldi/Tükendi) Ehrnede Xani 4.000.000
PSK 3. ve 4. Kongre Belgeleri (Toplatlldl)................................................................................... 750.000
Genetik Sorunu (Brosür Dizisij-CToplanldi) Celal Özgür............................................. 700.000
Kadin Sorunu (Brosür Dizisi) - (Toplauldi) Kemal Burkay......................................... 700.000
Sendikal Harekettßrs. Dzs.) (Toplatildi) Ibrahim Metin......................................... 700.000
Din ve Siyaset (Brosür Dizisi) (Toplatildi) Kemal Burkay......................................... 750.000
J\lcvilik (Brs, Dz.) (Toplauldi) Munzur <;:em........................................... 750.000
Krrd, Kirmanc (Brs. Dzs.) (Toplauldr) Malmisal1lj.............................................. 750.000
Evdale Zeyruke Ahmet Aras........................................... 1.i700.000
Carin (Rubailerjf'Ioplanldt) Kernal Burkay....................................... 1.700.000
Hükümlü Y,1ZlIar. lbrahim Aksoy....................................... 1.700.000
Biranined Mm Ahmede Mirazi 1.500.000
Idyomen Kurdi Ahmet Cengiz <;:amltbel........................ 1.500.000
Ayak Topunun Sultanllgl(Türkye-Kürtye) Cemali 1.800.000
Divana Pencan-Divana Sesan Cigerxwin 2.000.000
Can Ta~lr Diele (~iir) Kemal Burkay 1.000.000
Serefname (Kürd Tarihi) Seref Han....................................... 4.000.000
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.I Yasakli,genelgeli,
gözalttlarla dolu bir 8Mart
,/ Siyasette de kaduun
adzyok
.I "Tesirejiyana kocberi lz
jiyana mtn zehf e"
.t Tineri soluyan yasamlar

Navni,ana Xwesttne
~ehit Muhtar Mah. Mis Sk. No: 24/4

Beyoglu!istanbul
Tel-Fax: (0.212) 245 04 5

derket

Jlmara ewd a JIN

Ciwan Music ProduCijon Ud.
iMC 6. Blok No: 6614 UnkapantliSTANBUL
Tel: (0212) 526 66 37- Fax: (0212) 526 66 04

1-Ez Xeleflm
2-Mzhemedo
3-B§rivan
4- DzUXemgin
5- Dera So,.§
6- Dtkun Henm Eskeriy§•••

Kaset ve CD'si~ddl
1- Ez te bas nasdüam
2-Fedi
3-$eklrAxa
4-AxLeKln§
5-Zeri
6-Negri
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