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DENG 2

Yine sıcak ve yoğun gündem konuları ile 
karşınızdayız.

Türkiye 2023 seçimlerine giderken, içerde 
yaşanan sıkışıklığı gidermek amacıyla AKP ik-
tidarı Türk dış politikasında keskin dönüşler ve 
değişikliklere gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
son olarak 5 Ağustos’ta Soçi’de Putin ile yaptığı 
görüşmenin ardından Esad rejimiyle görüşme 
sinyali verdi. Esad yönetimi ise Türkiye ile görüş-
mek için kendi koşullarını sıraladı.

13 Eylül 2022 tarihinde Jîna Emînî adında-
ki Kürt kızı Tahran’da “Ahlak polisi” tarafından 
yakalanarak, uğradığı işkenceler sonucunda 
öldürüldü. Bu durum Doğu Kürdistan’da büyük 
bir infial ve tepkilere yol açtı. Jîna Emînî’nin kat-
ledilmesini protesto etmek amacıyla 19 Eylül’de 
gerçekleşen genel grev eylemi genişleyerek baş-
ta Tahran olmak üzere İran’ın her tarafına yayıl-
dı. Kürt kızı Jîna’nın katledilmesi  İran’da rejim 
karşıtı birikmiş tepkinin ortaya çıkmasını tetik-
ledi. Buna karşın rejim güçleri halkın tepkisini 
bastırmak için çok sert yöntemlere başvuruyor. 
Rejim güçlerinin saldırıları sonucu şimdiye ka-
dar yüzlerce sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi 
yaralandı ya da gözaltına alındı.

Bu sayıda Bayram Bozyel, Türkiye’nin dış 
politikasında, özel olarak Suriye konusunda 
yaşanan değişim ve savrulmaları yazdı.

Selim Zencîrî Deng’in bu sayısı için yazdığı 
yazıda İran’da gelişen protesto dalgasını analiz 
ederken, Ziryan Rojhilatî  bölgede yaşanan as-
keri ve siyasi gelişmelerin Şengal’e  yansımala-
rını irdeleyen bir yazı yazdı.

Lozan Antlaşması’nın 100. Yılı yaklaşırken, 
bu sayıda Şeyhmus Özdemir’in, Lozan Antlaşma-
sı’nın kapsamlı bir değerlendirmesinin ilk bölü-
mü niteliğindeki bir makalesine yer verdik. 

Bu sayıda ayrıca Mesud Tek’in PSK’nin 3. 
Büyük Kongresi’ne ilişkin yazısını, A. Haydar 
Fırat’ın cezaevlerindeki hasta tutukluların du-
rumunu inceleyen bir değerlendirmesini, Ü. 
Tektaş, İ. Mahmud ile M. Kara’nın değişik ko-
nulara ilişkin analizlerini bulacaksınız.

Okuyunca beğeneceğinizi umuyoruz.

Em carekê din bi mijarên germ û gûr bi 
we ra ne.

Di wextekê da ku Tirkiye ber bi hilbijartinên 
2023an ve diçe, bi armanca ku  bandora pirsgi-
rekên heyî kêm bibin, Tirkiye hewl dide ku di 
sîyaseta xwe ya der ve da guhertinan pêk bîne. 
5ê Tebaxê di Soçi’yê da piştê hevdîtina bi Putîn 
ra Erdogan îşareta wê yekê da ku bi rejîma Esad 
ra li hev were. Beşar Esad jî ji bo hevdîtin û dîa-
loga bi Tirkiyê ra mercên xwe aşkere kir.

Herwisa keça Kurd Jîna Emînî 13ê Îlonê 
da li Tehranê ji aliyê polîsên İranê ve hat gir-
tin û piştê lêdan û işkenceyan hat qetilkirin. 
Qetilkirina Jîna Emînî li Rojhelatê Kurdis-
tanê bû sedemê nerezîbûneke mezin. Jibo 
prostesto kirina kuştina keça Kurd xelkê 
dest bi greva giştî kir û ev çalaki li Tehranê û 
li seranserê Îranê belav bûn. Bi gotineke din 
kuştina Jîna Emînî kîn û nefreta xelkê Îranê 
yên dijê rejimê derxist holê. Li himberê van 
çalakîyan hêzên rejîma dakirker bi hovîtî tev-
digere û ji bo têkbirina serhiladana gele îranê 
heta nuha bi sedan sivîl hatine kuştin û bi he-
zaran kes hatine girtin yan jî birîndar bûne. 

Di vê hejmara Dengê da Bayram Bozyel der-
barê hewlên Tirkiyê yên guhertina sîyaseta der-
ve , bi taybetî jî siyaseta Suriyê gotarek nivîsî.

Nivîskarê me Selim Zencîrî derheqê bûyer 
û serhildana li Rojhelatê Kurdistanê û Ziryan 
Rojhelatî jî derbarê rewşa Şengalê ya dawî bîr 
û rayên xwe par ve kirin.

Hiqûqnas Şeyhmus Özdemir, bi mina-
sebeta 100 Saliya Peymana Lozanê dest bi 
analîzeke fireh kir û beşa ewil ya vê nirxan-
dinê di vê hejmarê da cî digire.

Di vê hejmara Dengê da herwisa birêz 
Mesud Tek derbarê Sêyemîn Kongreya PSKê 
da, A. Haydar Firat li ser rewşa girtî û meh-
kumên nexweş da, Ümit Tekataş, Mazhar 
Kara û İbrahim Mahmud jî li ser mijarên 
cuda da gotarên yek ji yekê balkêştir nivîsîn.

Em hêvî dikin ku dema bixwînên hûn ê 
biecibînin.

  Merheba                                                      Merhaba                       
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Türkiye’nin iç ve dış politikası hiçbir dö-
nemde son dört beş yılda olduğu kadar iç içe 
geçmemiş ve bu denli benzeşmemişti. AKP 
iktidarı 2015 yılında Çözüm Sürecinin çökü-
şünün ardından içerde otoriterleşme ve tek 
adam yönetimi yönünde bir konsept değişik-
liğine giderken, eş zamanlı olarak dış politi-
kada saldırgan ve yayılmacı bir tutum izle-
meye başladı. İlk on yılında reform ve açılım 
yönünde bir çizgi izleyen AKP iktidarı aynı 
dönemde dış politikada benimsediği “kom-
şularla sıfır sorun” yaklaşımıyla övünüyordu. 
Son dönemde izlenen dış politika ise Türkiye 
bakımından “değerli yalnızlık” denilen tam 
bir izolasyona dönüştü. 

İçerde ve dışarda izlenen bu türden bir 
politikanın topyekûn bir krize yol açması 
kaçınılmazdı. Ekonomik rezervler hızla tü-
kendi, ülkede yoksulluk ve gelir eşitsizliği gö-
rülmemiş boyutlara ulaştı, toplumun büyük 
kesimi gelecek ümidini yitirdi, muhalefetin 
ve aydınların soluğu kesildi, Türkiye’nin dı-
şardaki itibarı sıfıra indi.

Türkiye, 2023 yılı Haziran ayında yapıla-
cak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri-
ne yaklaşırken yapılan bütün anketler mev-
cut iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için 
SOS işaretleri veriyor. AKP iktidarı hızla des-

tek kaybederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
oy desteği hızlı bir düşüş gösteriyor. 

İktidarın son dönemde içerde ve dışarda 
giriştiği bütün hamlelerin temel amacı 18 
Haziran’da yapılacak seçimleri yeniden ka-
zanmak. Dış politikada özel olarak da Tür-
kiye’nin Suriye politikasında gündeme gelen 
revizyon girişimlerinin nedeni ilkesel değil, 
söz konusu seçim hesaplarına dayalı prag-
matik çabalar.

Dış politikadaki çıkmazlar ve keskin 
dönüşler

Türkiye’nin son dönemdeki dış politikası-
nın tarihsel ve ideolojik referansını Osmanlı-
cık ve Milli Misak oluşturuyor. Geçen zaman 
içinde küresel güç dengelerinin oluşturduğu 
boşluk, AKP iktidarına bölgede yeni manev-
ra imkanları sundu. Türkiye bu ve benzerleri 
fırsatlardan yararlanarak yoğun bir askeri 
güç eşliğinde saldırgan ve emperyal hamleler 
gerçekleştirdi. Dış politikadaki söz konusu 
dış politika Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de ABD 
ve Avrupa ile, Libya’da Rusya ve Arap ülke-
leriyle karşı karşıya getirdi. Yeni Osmancılık 
anlayışı ve İslam dünyasına liderlik beklen-
tisi Türkiye’nin başta Mısır ve İsrail olmak 
üzere birçok ülkeyle ilişkilerinin çökmesine 

Türkiye’nin Suriye politikası; açılım mı savrulma mı? 

Bayram BOZYEL
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DENG 4

yol açtı. Türkiye bu süreçte Doğu Akdeniz, 
Libya, Suriye, Azerbaycan ve Irak gibi bölge-
lerde siyasi amaçlarına ulaşmak için yoğun 
askeri güç kullandı.

Öte yandan böylesi agresif ve yayılmacı 
heveslerin hayata geçirilmesinin bir sınırının 
olması kaçınılmazdı. Birincisi bu çapta ve ge-
nişlikte yayılmacı politikayı sürdürmeye im-
kan verecek ekonomik potansiyelin yokluğu, 
bir diğeri de rakip aktörlerin hesaba katılma-
yan siyasi, askeri ve ekonomik ağırlıkları…

Sonrası kamuoyunun bilgisi dahilinde... 
Önce Doğu Akdeniz’e büyük bir hamaset ve 
parlatma eşliğinde çıkartılan sismik araştır-
ma gemisi Oruç Reis Antalya Limanı’na çe-
kildi, bir süreden beri ise Libya’ya ilişkin id-
dialı söylemlerden ses seda yok.  

Son dönemde Türkiye’nin sorunlu olduğu 
ülkelerle ilişkileri düzeltmek için gerçekleştirdi-
ği U dönüşü niteliğindeki hamleler nefes kesici.

Mursi iktidarının devrilmesinden sonra 
yönetime el koyan Sisi yönetimini darbeci-
likle suçlayan ve bu ülkeyle bütün diplomatik 
ilişkileri kesen Ankara, son dönemde Mısır’la 
ilişkileri düzeltmek için yoğun bir mesai har-
cıyor. Türkiye’nin ilişkileri normalleştirme 
girişimlerine karşın Mısır süreci ağırdan ala-
rak Türkiye’den yeni tavizler alma peşinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Ka-
şıkçı adlı gazeteciyi hunharca katletmekten 
sorumlu tuttuğu Suudi Arabistan Veliahtı 
Muhammed Bin Salman’ı katil olarak nite-
lendirip bir dönem onun cezalandırılmasını 
onur meselesi yapmıştı. Aynı Erdoğan katil 
dediğini İstanbul’da uçağının kapısında kar-
şılayıp, uçağının kapısına kadar görkemli bir 
törenle uğurlamakta bir beis görmedi

Türkiye aynı keskin dönüşü BAE ile de 
yaptı ve düne kadar FETÖ darbe destek-
çisi olarak tanımladığı bu ülkeyle hiçbir 
şey olmamış gibi ilişkileri tazeledi. Benzer 
bir U dönüşü İsrail ile ilişkilerde de gün-
demde ve şimdi Türkiye “mazlum Filistin-
li kardeşleri”ni unutarak İsrail ile yeni bir 
balayı sürecine başladı.

Türk dış politikasında Suriye’nin yeri 

Türkiye’nin Suriye bağlamındaki sorun-
ları diğer ülkelerinkiyle benzemiyor. Bu ne-
denle Suriye politikasında keskin bir politika 
değişikliğine gitmek sanıldığı kadar kolay 
olmayacak.

Türkiye en başta bu ülkede rejim deği-
şikliği ile yola çıktı. Bunun için yüzbinlerce 
silahlı cihatçı unsurdan bir ordu oluşturdu. 
Dahası PKK varlığı gerekçesiyle Suriye’nin 
Kürt bölgesine gerçekleştirdiği üç askeri ha-
rekatla önemli yerleşim yerlerini işgal ederek 
burada kendine bağlı yönetimler kurdu. 

Türkiye’nin Suriye’den kaynaklı en büyük 
sorunu ise buradan gelen 4 milyon dolayın-
daki sığınmacı nüfus. Bu oranda büyük bir 
sığınmacı kitle Türkiye’nin sosyal ve ekono-
mik dengelerini sarsıcı sonuçlar üretiyor ve 
bu durum giderek iktidarın zayıf karnına 
dönüşüyor. Muhalefet partilerin artan bas-
kısı ve toplumdan yükselen tepkilerden do-
layı AKP iktidarı son dönemde Suriyeli göç-
menleri gündemine almak zorunda kaldı ve 
onları ülkelerine göndermekten söz etmeye 
başladı.

Türkiye ilk dönemde Suriye politikasını 
rejim değişikliği üzerine kurgulasa da daha 
sonra Kürt karşıtlığı Türkiye’nin temel po-
litikası halini aldı. Geçen zaman içinde PKK 
gerekçesine dayandırarak Türkiye, Suriye’de 
üç askeri operasyon gerçekleştirdi.  

2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı 
Operasyonu’nun ABD ve Rusya’nın en-
gellemeleriyle yarıda kaldığını iddia eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Su-
riye’nin kuzeyinde yeni bir askeri operas-
yondan!!! söz eder olmaya başladı. Erdoğan 
25 Ağustos’ta Ahlat’ta yaptığı konuşmada: 
“Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 
kilometre derinliğinde bir koridorla güvence 
altına alana kadar mücadelemizin bitmeye-
ceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyo-
rum”, açıklamasında bulundu.  

Ama bunun için Suriye’deki paydaşların-
dan yeşil ışığa ihtiyacı vardı
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19 Temmuz’da Tahran’da gerçekleştiri-

len Türkiye, İran, Rusya üçlü zirvesinde Er-
doğan Suriye için yeni bir askeri operasyon 
sinyali almayınca bu kez işin çözümünü 5 
Ağustos’ta Soçi’de Rus lideri Putin’le gerçek-
leştirilecek görüşmeye erteledi. Erdoğan Soçi 
buluşmasında yeni bir askeri operasyon için 
açık bir destek yerine Putin’den “rejimle di-
yalog kurarak mevcut sorunları çözün” tavsi-
yesini alarak geri döndü.

Esasen Türkiye bir süreden beri Suriye ile 
yeniden diyalog kurma yönünde mesajlar ve-
riyor. MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın Ağustos 
ayında Şam’a gidip Suriye’deki muhataplarıy-
la görüştüğü iddia ediliyor. Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye arasında 
yakınlaşmaya dair açıklamalar yaptı. Davutoğ-
lu, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile 
bir yıl önce Belgrad’daki Tarafsız Ülkeler top-
lantısında ayaküstü sohbet ettiğini duyurdu.

Erdoğan Putin ile 5 Ağustos buluşmasından 
bu yana Suriye ile kendi koşullarında uzlaşabi-
leceğine dair daha sık bir biçimde mesajlar veri-
yor. Erdoğan’ın dört koşulundan söz edilebilir;

Birincisi; Türkiye, Kürtlere, kendi ifade-
leriyle YPG ve SDG’ye karşı yürüttüğü mü-
cadeleye Suriye’yi ortak etmek ve fiili özerk 
yapıyı çökertmek istiyor.

İkincisi; Esad’ın “terörist” dediği Suriye 
Milli Ordusu (SMO) ve yandaş güçleri Ce-
nevre süreciyle Şam’da iktidara ortak etmeyi 
hedefliyor. 

Üçüncüsü; Sığınmacıları geri göndermek 
istiyor.

Dördüncü olarak ülkede yeniden inşa sü-
recinden pay alıp patronluk peşinde koşuyor. 

Esad’ın talepleri ise Erdoğan’ınkiyle ta-
mamen ters yönde. Esad’a göre;

-Öncelikle Türkiye Suriye’deki askeri güç-
lerini geri çekmeli.

-Eşzamanlı olarak Suriye’nin terör örgütü 
olarak nitelendirdiği örgütlere verdiği deste-
ğe son vermeli.

23 Ağustos’ta Moskova’yı ziyaret eden 
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad yap-
tığı açıklamada kategorik olarak Ankara ile 
görüşmeye karşı olmadıklarını belirterek, 
“Ancak ilişkilerin savaşın başlangıcından ön-
ceki haline dönmesi için Suriye toprakların-
da Türk işgalinin bitmesi gerekiyor” diyerek 
Şam’ın orijinal pozisyonunda kaldığını vur-
gulamış oldu.

Bu tablodan bakınca Türkiye’nin Şam’ın 
bu taleplerine evet demesi onun Suriye po-
litikasını çöpe atması anlamına gelir ki, bu 
kısa zamanda mümkün değil.

Senaryoda başoyuncu Rusya

Rusya işin başından beri Esad rejiminin 
Suriye’nin tümünde kontrolü sağlaması yö-
nünde bir strateji izliyor. Bu amaçla Kürtleri 
ve rejimi buluşturmak için yoğun mesai sar-
fediyor. Putin, Erdoğan’ın Suriye’nin kuze-
yine geniş çaplı bir operasyon için yeşil ışık 
yakmasa bile TSK, MİT ve SMO’nun bölgede 
bir kara harekatı başlatmadan adı konul-
mamış bir savaş yürütmesine göz yumuyor. 
Son dönemde top atışları, uçak ve SİHA’lar-
la gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok 
sayıda SDG unsuru vuruldu, bölgedeki SDG 
noktaları ateş altına alındı. Rusya, Türki-
ye’nin söz konusu sınırlı operasyonlarına izin 
vererek PYD’yi rejimle uzlaşmaya zorluyor. 

Rusya’nın son dönemde Erdoğan’a 
sunduğu cömertçe desteğin küresel nedenleri 
var. Ukrayna Savaşı’nın ardından Batı’nın 
uyguladığı yoğun siyasi, askeri ve ekonomik 
ambargo Erdoğan’ı Rusya için bir can 
simidine dönüştürdü. Türkiye, Rusya’nın Batı 
ambargosunu kırmak açısından bir serbest 
geçiş koridoruna dönüşmüş durumda. Rus 
lideri Putin Erdoğan’ın bu kıymetli desteğine 
karşılık olarak Türkiye’ye örtülü mali destek 
sunuyor, Türk ekonomisine nefes aldırmak 
amacıyla Türkiye Merkez Bankası’na sıcak 
döviz aktarıyor. Basına yansıyan açıklamalara 
göre, Rusya’nın Akkuyu nükleer santrali 
yatırımı için Türkiye’ye üç haftada 15 milyar 
dolar gönderdiği ifade edildi. Rosatom’un, 
gelen paranın bir bölümünü vadesi gelen 
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ödemeler için kullanacağı, geri kalanını da iki 
yıl boyunca Türkiye’de tutacağı kaydedildi.

Başka bir ifadeyle Putin, Erdoğan’ın söz 
konusu kritik desteğine karşılık Türk iç 
politikasına doğrudan müdahil olmakta, 
2023 yılında yapılacak seçimlerde kazanması 
için Erdoğan’a sınırsız kredi sunmaktadır. 

Suriye krizinde son durum

Türkiye’nin son hamleleri sayılmazsa, 
Suriye’de etkili belli başlı aktörlerin 
tutumunda bir değişiklik söz konusu değil.

Rusya, esas olarak Esad rejiminin 
Suriye’nin bütününde kontrolü sağlaması 
doğrultusunda bir hedef güdüyor. Bu amaçla 
en başta Türkiye ve İran ile Suriye’de ABD’yi 
sınırlamayı ve giderek bölgedeki etkinliğini 
kırmayı amaçlıyor. 

Öte yandan Rusya, uzun vadede 
Türkiye’nin Suriye’den çıkacağını 
öngörmekle birlikte kısa ve orta vadede 
hem bölgede yanında tutmak hem de ABD 
ve Batı’ya karşı kullanmak için Ankara’nın 
Suriye’nin kuzeyinde sınırlı operasyonlar 
yapmasına göz yumuyor. 

Rusya, geçmiş Astana süreçlerinde 
Kürtlere özerklik verilebileceği yönünde 
açıklamalarda bulunmuştu ve bu tutumundan 
vazgeçtiğine dair bir işaret yok. Ama aynı 
zamanda Kürtler ve rejimi buluşturmak için 
yoğun çabalarını sürdürüyor.

ABD ise yıllar önce rejim değişikliği 
hedefinden vazgeçmiş durumda. Buna karşı 
Esad yönetimini zayıf ve etkisiz bırakarak 
Şam üzerindeki baskısını sürdürüyor. 
ABD bu amaçla Türkiye’nin İdlip’te rejim 
muhaliflerine verdiği destekten memnun ve 
IŞİD ve El Kaide dışındaki rejimle savaşan 
kimi radikal unsurlara dokunmuyor.

ABD Suriye’deki varlığını esas olarak 
IŞİD tehlikesine karşı savaş gerekçesine 
dayandırmış durumda. Amerika yönetimi 
Kürtleri, daha somut olarak SDG ve PYD’yi 
IŞİD ile mücadelede bir müttefik olarak 
gördüğünü her seferinde dile getiriyor. 

Amerika, Türkiye’nin bölgeye dönük 
operasyonlarına karşı çıkarken, bu konudaki 
argümanını IŞİD ile mücadeleye zarar 
vereceği gerekçesine dayandırıyor.

ABD Suriye’de Kürtler için açıkça statü 
talebine destek vermese de, Suriye’deki Kürt 
taraflarını bir araya getirmek için sergilediği 
çaba ve bölge için oluşturduğu koruma 
şemsiyesiyle defakto olarak Kürtlerin kendi 
kendilerini yönetmesine destek veriyor. 
Amerika uluslararası koalisyon çerçevesinde 
terörle mücadelede SDG’yi desteklemeyi 
sürdüreceklerini ısrarla teyit etmektedir. 
ABD’nin bölgedeki uzun vadeli hedefini; 
Türkiye, İran ve Rusya’yı sınırlamak, Esad 
rejimini izole ederek baskı altında tutmak ve 
radikal İslami hareketlerle mücadele etmek 
olarak tanımlamak mümkün. Bu açısından 
Amerika’nın Suriye Kürt bölgesini orta 
vadede terk etmesi beklenmemeli.

Türkiye’nin Suriye politikasında 
belirleyici faktör Kürtler. Türkiye Suriye’de 
Kürt faktörünü etkisiz kılacak her türlü 
ittifaka girmeye hazır. Son dönemde olduğu 
gibi rejimle ilişkilerini normalleştirmek 
dahil her yönteme başvurabilir. Suriye 
politikasından kaynaklı ekonomik, siyasal 
ve diplomatik sıkışma ise sürdürülemez 
boyutlara ulaştı.  Ankara’nın Şam ile ilişkileri 
normalleştirme hamlelerinde söz konusu 
sıkışmanın payı büyük. Yaklaşan 2023 
seçimlerini kazanmak için Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Suriye politikasından kaynaklı 
yükü hafifletmesine ihtiyaç var.

Rejime gelince; Onun Suriye’de bulunan 
bütün yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesini 
istediği açık. Esad rejiminin Kürtlerle 
ilişkisi ise gerilimli. Kürtlerin özerklik 
taleplerini ayrılıkçı ve bölücü bir talep olarak 
değerlendiriyor ve bu konuda herhangi bir 
adım atmamaya kararlı. Buna karşın Esad 
rejiminin Türkiye ile anlaşıp Kürtlere baskı 
uygulaması gibi bir senaryoya ihtimal veril-
miyor.  Rejimin, Kürtçenin resmi dil olarak 
kabul edilmesi değil, ama okullarda okutul-
masına açık olduğu dile getiriliyor. YPG’nin 
sistemin içine dahil edilmesi yönünde aske-
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ri bir çözüm ise bu aşamada konuşulmuyor. 
Başka bir ifade ile Şam’ın, Türkiye’nin askeri 
operasyonuna karşı tavır alacağı ve Kürtler 
aleyhine Türkiye ile anlaşmak gibi bir yola 
girmeyeceği düşünülebilir.

Kürtleri nasıl bir gelecek bekliyor?

Genel olarak Suriye, özelde Suriye Kürt-
lerinin zorlu ve karmaşık bir süreçten geçtiği 
açık. Suriye krizindeki yerel, bölgesel ve kü-
resel aktörlerin çokluğu sorununun çözümü-
nün belirsizliğini artırıyor. Ancak son tah-
lilde Kürtlerin geleceğini ise büyük oranda 
kendi mücadeleleri belirleyecek.

Suriye’de Kürtlerin tarihi bir eşikte bu-
lunduğu genel kabul gören bir görüş. Yaşa-
dıkları Kürdistan coğrafyasının parçalı du-
rumu ve sayıca nüfuslarının azlığına karşın, 
Suriye Kürtleri ilk kez uluslararası güçlerin 
muhatap aldığı ve hesaba kattıkları bir aktör 
konumuna gelmiş bulunuyorlar.  Bu tablo el-
bette Kürtler adına tarihi bir fırsat anlamına 
gelmektedir. Kürtlerin IŞİD’e karşı verdikle-
ri mücadele ve yüzlerinin demokratik batılı 
değerlere dönük olması, uluslararası kamu-
oyunda önemli bir sempati kazandırıyor. 
Suriye’de yaşanan son on yıllık çatışma ve 

gerilimler yeni bir Suriye’nin Kürtler hesaba 
katılmadan ve ulusal demokratik hakları ve-
rilmeden kurulamayacağını ortaya koyuyor. 

Bu çerçevede yeni Suriye’nin Kürtlerin 
ulusal demokratik haklarını güvence altına 
alan demokratik, çoğulcu ve federal bir tarz-
da kurulması kaçınılmazdır.

Bunun için Suriye’deki Kürt taraflarının 
ulusal ölçekli siyasi, askeri ve yönetsel bir 
birlik sağlamaları yaşamsal önemdedir. ABD 
ve Fransa’nın PYD ve ENKS tarafını bir araya 
getirmek için yürüttüğü süreç bu açıdan çok 
önemlidir.  Bu çerçevede Kürt taraflarının 
sekter, benmerkezci ve dayatmacı yaklaşım-
ları terk ederek kucaklayıcı ve sorumlu bir 
anlayışla hareket etmeleri yaşamsal değerde-
dir. 

Böylesi ulusal, demokratik ve kucakla-
yıcı bir siyaset tarzı sadece Suriye Kürtle-
rinin özgürlüğünü güvence altına almakla 
kalmayacak, aynı zamanda Kürdistan’ın 
bütününde özgürlük ve bağımsızlık 
umudunu güçlendirecektir.

Dünyadaki Kürt dostlarının, özgürlük, 
demokrasi ve barışta yana olan güçlerin de 
istediği budur.
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Li demekê de ku rojhilata Kurdistanê û 
Hizba Demokrat xembar û kovandarê birîna 
necebirî ya ji destdana Dr. Seîd Şerefkendî 
û hevalên wî di 30mîn salvegera terorkirina 
wan de bûn, rejîma terorîstî ya Îslamî a Îranê 
bi hilwerandina gula jîna Jînayê, xemek me-
zin xistine ser dilê Kurdistan û hemû aza-
dîxwazên Îran û cîhanê.

 ‘’Jîna Emînî’’ ne yekem û ne jî dawîn qur-
baniya destê vê rejîma daişperwer e ku namo 
û neteba ye di gel hemû pîvanên exlaqî û mi-
rovî ên cîhanpesend. Dîktatoriyek leşkerî, 
îdeolojîk a olî ku bi nîrê zordarî û xedariyê, 
zêdeyî 40 salan e têhnîtiya xwe bi xwîna Jîna 
û Jînayan dişkîne, û bi vê siyaseta dijî gelî a 
sîstematîk û neguhere xwe, Îran kiriye bi zîn-
danek mezin bo gelên wê. 

Bikujan biskên xelek ên pora Jînayê kirin 
hêcet bona temirandina şemalka jîna Jînayê, 
lê Jînayê vejiyan da jînê, rahijîn da civak û 
wijdanên razayî, û hêz û moral da xebat û 
berxwedanê, bilindî da hawara wekhevîxwa-
ziya jinan û qîrîna mafxwazî û azadîxwaziya 
Kurdan û gelên bindest ên Îranê. 

Rast e Jîna canemerg kirin û nejiya, lê 
bûye kaniya jînê. Hêvîkuj kirin, lê bûye hêvi-
ya jiyanê. Serê xwe danî, lê serê gel bilind kir. 

Bi xwe raket, lê gel rakire ser piyan. Rabûnek 
ku dengê wê guhê dujmin kerr û wijdana mi-
rovahiyê hejand. Rabûnek ku navê Jînayê 
kire remza xebat û jidayîkbûna serhildanek 
bêhempa li jêr navê ‘’Şoreşa Jînayê’’. Serhil-
danek ku hemû sînorên netewî, olî, mezhebî, 
cuxrafiyayî, regezî, zimanî, hizrî û kultûrî li 
nav Îranê de derbas kirin û bûye navek cî-
hanî. Jînayek ku li dû xwe re yekîtî û hevxe-
batiyek xurt li dijî rejîmê aniye rojevê. 

Kurdistan a landika şaristaniyet, kelha 
xebat û berxwedanê, kelema çavê dujmin û 
neyaran û kula ser dilê dagîrkeran ku ber-
dewam qurabiyê destê dagîrkerî û zordariyê 
bûye, hertim selimandiye ku amade ye canê 
xwe bide, lê li hember îradeya dujmin de 
stûxwar nebe. 

Sebebên girtin û dîmenên kuştina Jînayê, 
bo bêdengî û çavmiqandinê nedibûn, lewre 
tevgera siyasî bi pêşengiya Hizba Demokrat 
ku çend rojan pêştir mizgîniya yekgirtin û 
yekîtiya refên xwe dabû xelkê Kurdistanê, di 
daxuyaniyekê de daxwaz ji gel kirin ku bê-
deng nemînin û bi gireva giştî û aştîxwaza-
ne serbarê şermezarkirina terorîzma rejîmê, 
jînê bidin xebat û jiyan û berxwedanê. Eve 
bû ku rojhilata Kurdistanê şanaziyek din a 
dîrokî di 19’ê Îlonê bi karnameya pirserwe-

Şoreşa Jînayê

Selîm ZENCÎRÎ

Se
lîm

 Z
EN

C
ÎR

Î



   
K

o
va

ra
  D

E
N

G

DENG 9

riya xwe zêde kir û hevdeng û yekgirtiyane 
xwedî ji Jînaya kurd û kerameta jina kurd 
derket û bi qîrîna dirûşma ‘’Jin- Jiyan- Aza-
dî’’, koşka zordariya rejîmê hejandin. 

Lê xwe hişmendî û mentalîteya rejîmê 
weke sirûştê hertimî, hilgirê peyamek wusa 
aştîxwazane nebû û bo xwevedizîn ji qebûl-
kirina berpirsatiyê, ji zimanê ziwr û reaksi-
yonên tund zêdetir, riyek din nizane. Rejîmê 
bo peçavtina vê cinayetê, çendîn tawanên 
din encam dan. Bona ku biselimîne li Jînayê 
nexistine, li sedan kesan xistin. Bona ku bêje 
me nekuştiye, li hefteya derbasbûyî de bi de-
han kes kuştine û bi sedan kes jî birîndar û bi 
sedan jî destbiser kirine û ...hwd.

Rejîm bi hemû lojîka xwe dixwaze agirê 
bi agir bitemirîne, lê ma dibe agirê hundurê 
xelkê daxdar û pengurî ji zulm û zora dehan 
salî a rejîmê bi agir bê temirandin? Ma li 
dîrokê de hatiye dîtin ku heta hêzên teyar 
bi çek û locistîkên serdem jî bikarin li hem-
ber hêza yekgirtî a gel berxwe bidin? Rejîm 
çiqas bigre, bikuje û xwînê birijîne, îradeya 
xelkê jî bo serkevtinê qahîmtir dibe. Ji ber 
ku êdî çi nemaye ji dest bidin. Li bin siya vê 
rejîmê de, her roj ji wan re mirin e. Lewre 
em dibînin ku Rojhilat û Îran bûne bi parçe-
yek ji agirê kerb û kînê. 

Îro rojê rewş guheriye û ji xwenîşanda-
nek aştiyane ve derbasî serhildanek bê mî-
nak bûye. Serhildanek ku jin têde pêşeng û 
Kurdistan jî alahilgir e. Serhildanek ku piştî 
40 salan, hemû tex û qatên civaka Îranê bi 
bê cudahiyên netewî, olî, mesebî, regezî têde 
beşdar in û piraniya bajarên Îranê vegirtiye. 

Êdî durûşm, moral, vîn û îradeya 
serhildêran, derbasbûn û bihorîn e ji rejîmê 
û tewawiyeta rejîmê hingavtiye. Êdî ‘’Mirin 

bo Xamineyî ê dîktator’’ û ‘’Biherife rejîma 
Komara Îslamî’’û ‘’Dagîrker dagîrker ji warê 
me here der’’ tenê durşûmên vala û ser 
kaxezê ninin, belkî li pratîk û bi bê tirs ji 
qadan tê bihîstin û dengê wê heta erşê esman 
bilind bûye. 

Serhildana vê carê tevî vê ku xwînek zaf 
li ber çûye û dê biçe jî, lê dikare mizgînîderê 
pêşerojek geş û xweş û ramalîna koşka zor-
dariya rejîmê be. Êdî riya veger û paşdekiş-
yanê nemaye. Her weke malbatên şehîdên vê 
dawiyê serbarê xem û şîna ji destdana lawên 
xwe, tînin ziman ku azadî bê nirx nabe, lew-
re bi dilek keldar lê serê bilind ve daxwaz ji 
xelkê dikin ku li qadan bimînin, çûnkî tenê 
yek pêngav bo serkevtinê maye û bi şanazî ve 
emê riya lawên xwe bidomînim.  

Helbet –eger- rejîm bikare bi qirkirin û 
komkujiyê peşqelên vî agirî bitemirîne jî, lê 
xwe nikare karwanê azadîxwazî û vîna riz-
garîxwaziyê bifetisîne û dîsan dê weke vol-
kanekê serî hilde û koşka desthilata rejîmê 
xuloxe û biherifîne û biskên xelek ên pora 
Jînayê bibin kindira xendiqandina rayedarên 
xwînmij ên Îslamî ya Îranê. 

Kuştina trajidîk a Jînayê bûye bi destpêka 
demsalek nû ji guherînkariyan di hinavên ci-
vaka Îranê de, lewre erk û berpirsatiya takên 
civakê zêdetir û yekîtî û hevdengiya opozîs-
yona rejîmê û bi taybetî tevgera siyasî a kurd 
jî hewcedartir dike ku bona hederneçûna 
xwîna Jîna û Jînayan û pêşerojek geş û bex-
tewerane bo nifşên pêşerojê, li dariştina pi-
latform û nexşeriyek giştgîr û wekhev bo Îra-
na dahatî, çi alî, netewe û texek civakê xwe bi 
dorandî nebîne. 

Ew roj nizîk e.
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Bu yılın sonuna doğru Partimizin on 
üçüncü kongresini yapacağız. İllegal iken 10 
kongre yapmıştık. Bu ise legaliteye geçtiği-
mizden bu yana üçüncü kongremiz olacak.

Kongrelerin siyasi partilerin mücadele-
sindeki önemini uzun uzadıya anlatmaya 
gerek yok. Kısaca söylersek. Siyasi partilerin 
olmazsa olmazlarından olan kongreler, par-
tilerin iki kongre arasında yaptıklarının de-
ğerlendirildiği ve geleceğe yönelik politika ve 
hedeflerin belirlendiği kurumlardır. 

Çalışmalarımızla ilgili raporumuz kong-
reye sunulacak ve delege arkadaşlarımız de-
ğerlendirilecekler. Ben partimizin legaliteye 
çıktığı dönemdeki şartlara, bugüne kadar 
yaşanan siyasi gelişmelere kısaca değinece-
ğim. Çünkü özellikle bizim gibi Kürdistani 
siyasi partilerin faaliyetlerini daha ziyade 
içinde bulunulan siyasi ortam ve gelişmeler 
belirliyor.

Onuncu Kongremizden bu yana 

Onuncu Kongremiz 2014 yılında yapıldı. 
Kongremizin toplandığı dönemde Kürd so-
runu sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda 
Ortadoğu’unun siyasi gündeminde önemli 
bir yer tutuyordu. Kürdler (özellikle de Gü-

ney Kürdistan’daki ulusal yapı) mücadele 
ve fedakârlıkları sayesinde bölgedeki siyasi 
gelişmelerde dikkate alınan aktör haline gel-
mişlerdi. Bölgeye yönelik Kürdsüz denklem 
kurulamıyordu (Bugün de öyledir).

Türkiye’de ise Kürd sorunu düzenlenen 
konferans ve panellerde konuşuluyor, 
sorunun siyasal ve barışçıl çözümü daha 
yüksek sesle dile getiriliyordu. “Çözüm Sü-
reci” ağır aksak da olsa devam ediyor, “Kür-
distan” adı, Erdoğan ve hükümet yetkilile-
rin ağzından düşmüyordu. Kürdistan Bölge 
Başkanı Mesud Barzani Diyarbekir’de “Kür-
distan Başkanı” olarak karşılanıyor, çatışma-
sızlık ve nisbi demokratik ortamın yardımıyla 
kültürel etkinlikler ve sivil toplum örgütlen-
mesi yaygınlaşıyordu. Güney Kürdistan’daki 
Bağımsızlık Referandumu ve sonuçları tüm 
Kürdistan’da olduğu gibi Kuzey kürdistan’da 
büyük bir çoşku ve heyacan yaratmıştı. 

Bu olumlu şartlar uzun sürmedi. Kuzey 
Kürdistan’da, önce çözüm sürecini mezara 
gömen “hendek savaşı” başladı. Kürd ulu-
sal kurtuluş mücadelesine ve haklı dava-
sına hiç bir katkısı olmayan, aksine büyük 
zararlar veren “hendek savaşı” süreci ve 
sonrasında Türk devleti kuruluş kodlarına 
döndü. Başta Sur, Nusaybin, Gever ve Ciz-

Üçüncü Kongre’ye doğru
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re olmak üzere birçok Kürd yerleşim birimi 
yerle bir edildi, onbinlerce Kürd evsiz kal-
dı. Demokratik hak ve özgürlükler budan-
dı, yurtseverler hedef tahtasına konuldu. 
Siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin 
etkinlikleri yasaklandı, binlerce yurtsever 
insan sudan bahanelerle tutuklandı.

AK Parti hükümetinin kucağında ve des-
teği ile daha da büyüyen, her istemi hükü-
met tarafından yerine getirilen Fetullah 
Gülen Cemaati’nin başarısız darbe teşeb-
büsü hükümet için bulunmaz fırsatlar sun-
du. Darbe bahanesiyle Olağanüstü Hal ilan 
edildi, ülke Kanun Hükmünde Kararname-
ler (KHK) ile yönetilmeye başlandı. Darbe 
teşebbüsü sonrası çıkardığı “mill görüş” 
gömleğini tekrar giyen Erdoğan hükümeti, 
iktidarını sürdümek için MHP’yle, ulusalcı-
lar ve İttihat Terakki’nin sürdürücüsü olan 
kesimlerle işbirliği yaptı.

KHK vasıtasıyla onbinlerce demokrat ve 
muhalif insan işinden edildi. Yüzlerce mu-
halif kurum, kuruluş ve derneğin kapısına 
kilit vuruldu, basın yayın organları kapa-
tıldı. Valilerin birer padişah haline geldiği 
OHAL döneminde siyasi faaliyetler valilik-
lerce yasaklandı.

25 Eylül Bağımsızlık Referandum’un-
dan kısa bir süre sonra Haşdi Şabi güçleri, 
ABD silahlarıyla ve ABD’nin gözleri önünde 
Güney Kürdistan’a saldırdı, Kerkük’ü işgal 
etti. Haşdi Şabi’nin Zaho ve Hewlêr’e yönelik 
askeri harekatı Pêşmerge güçlerinin direnişi 
sonucu engellendi. Kuşkusuz bu durum Re-
ferandum’un halk arasındı yarattığı heyecan 
ve coşkuyu önemli ölçüde etkiledi, moral bo-
zukluğuna yol açtı.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Türk ordusu 
değişik adlar altında düzenlediği askeri ope-
rasyonlar sonucu başta Afrin olmak üzere 
Batı Kürdistan’ın bir bölümünü işgal etti. 

İşgal ettiği bölgelerde yaşayan 
Kürdleri, işbirlikçileri vasıtasıyla ata baba 
topraklarından atan, Kürdlere yönelik iş-
lenen insanlık suçlarına karşı sessiz kalan 

devlet, tam bir işgalci gibi davranıyor ve Batı 
Kürdistan’ın demografik yapısını değiştirme 
politikasını uyguluyor.

Benzeri politikayı Güney Kürdistan’da 
da hayata geçirmek isteyen AK Parti iktida-
rı, PKK varlığı bahanesiyle Güney Kürdis-
tan’a yönelik başlattığı saldırı ve işgal hare-
ketini de sürdürüyor.

Partimiz legal alanda kurulduğunda yu-
karıda izah etmeye çalıştığım zorlu şartlarla 
yüz yüze geldi ve bu şartlar altında çalışma-
larını başlattı.

Bu zorluklar yetmezmiş gibi, legale çıktık-
tan hemen sonra partimiz hakkında ismin-
deki “Kürdistan” kelimesi ve programındaki 
Kürdistan’a ilişkin çözüm önerileri nedeniyle 
kapatma davası açıldı.

Tüm bu zorluklara karşın gücümüz ve 
olanaklarımız ölçüsünde çalışmalarımı-
zı yürüttük, Kuzey Kürdistan’daki siya-
sal gündeminin gerektiği görevleri, üye ve 
yöneticilerimizin fedkarlıklarıyla, ya tek ba-
şımıza ya da diğer yurtsever güçlerle birlikte 
yerine getirdik. 

Bu gün geldiğimiz noktadan memnun 
değiliz ve daha ileri bir noktada olmayı hak 
ediyoruz. Bu durumda olmamızda elbette 
bizim eksikliklerimiz ve yetersizliklerimizin 
önemli rolü var. Ama kanımca temel neden 
irademiz dışında olan ve tüm Kürd siyasetini 
etkileyen şartlar, iktidarın anti demokratik 
baskıları, saldırgan Türk milliyetciliği ve iş-
galci politikalarıdır.

Üçüncü Kongreye giderken...  

Üçüncü kongre öncesinde hazırlık babında 
bazı çalışmalarımız oldu. Bunların başında 
Kürdistan’daki sivil toplum kuruluşlarını, 
meslek odaları vb’lerini ziyaretimiz geliyor.

Yaklaşık bir yıl önce Dersim’den başla-
yan ve Urfa’da sona eren gezide bölgedeki 
etkin sivil toplum kuruluşlarını ziyaret et-
tik. Kürdistan’daki sorunlar ve sorunlara 
yönelik çözüm önerilerini dinledik, çözüm 
önerilerimizi kendileriyle paylaştık. 
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Bu gezimizin sonuçlarıyla ülkeden ya-

şanan siyasi gelişmeleri Kasım-2021 tari-
hinde Diyarbekir’de yaptığımız PSK İkinci 
Konferansı’nda değerlendirdik. Yaptığımız 
değerlendirmeleri ve çözüm önerilerimizi 
“Özgürlük, Demokrasi ve Barış İçin Acil 
Çözüm Çağrısı” adı altında yayınladığımız 
deklarasyonla kamuoyuna sunduk. Söz ko-
nusu deklarasyonumuzu, sivil toplum kuru-
luşlarıyla, Kürdistani ve sol partilerle, başta 
HDP, CHP ve SAADET Partisi olmak üzere 
birçok parti ile paylaştık.

Türkiye’de, tekçi, ırkçı, otoriter ve anti de-
mokratik kuruluş felsefesinden kaynaklana 
çok yönlü (ekonomik, siyasal ve toplumsal) 
bir kriz yaşandığı ve bu krizin giderek derin-
leştiğinin ifade edildiği söz konusu deklaras-
yonumuz şu belirlemelerde bulunuyor:

Demokratik kazanımları ve hukukun üs-
tünlüğünü ortadan kaldıran AK Parti iktidarı 
tam bir otokratik ve baskı yönetimine dö-
nüşmüştür;

Demokratik sistemin olmazsa olmazla-
rı olan denge ve denetleme mekanizmaları 
askıya alınarak, tüm güç ve yetki bir kişide 
toplanmıştır;

İktidarı eleştiren basın, yoğun bir baskı 
altına alınmış, siyasal ve demokratik muha-
lefetin hareket alanı daraltılmıştır;

İktidarın ağzına bakarak karar verir hali-
ne getirilen yargı, iktidarın elinde muhalefe-
ti susturan bir alet haline gelmiştir;

Halkın iradesini yok sayan kayyum uygu-
lamaları, binlerce siyasetci, aydın ve yazarın 
tutuklanması, KHK rejimi ve Olağanüstü Hal 
döneminde birer padişaha dönüşen vallilerin 
keyfi yönetimleri devam ediyor;

İzlenen gerilim ve kutuplaştırma siyaseti 
nedeniyle Batıda yaşayan Kürtlere yönelik 
saldırı ve toplu katliamlar giderek artıyor;

Devletin Güney ve Batı Kürdistan’a yöne-
lik saldırıları her geçen gün artıyor ve işgal 
politikası sürüyor;

Daha da derinleşen ekonomik sorunlar, 
artan enflasyon ve buna bağlı olarak yapılan 
zamlar sonucu toplum derin bir yoksulluğa 
yuvarlanmıştır; ve yokluğun içine itilmiştir...

Deklarasyonumuzda, yaşanan tüm bu 
sorunların temelinde devletin kuruluş fel-
sefesinin, inkar-asimile ve imha anlayışının, 
Kürd sorununu şiddet kullanarak çözmek 
politikası olduğu belirtiliyor. Bu nedenle ya-
şanan çok yönlü sorunların köklü çüzümü-
nün Kürd sorununun çözümüne bağlı oldu-
ğu vurgulanarak, Kürd sorununa eşitlikçi ve 
barışçıl çözüm talebi dile getiriliyor.

Nereden başlamalı?

Deklerasyonumuz sadece sorunları 
tespit etmekle, sorunların Kürd sorunuyla 
olan ilişkisini belirtmekle yetinmiyor, aynı 
zamanda Kürd meselesinin çözümüne ilişkin 
önerilerimizi de içeriyor.

Hiç kuşkusuz Kürd halkı da diğer halklar 
gibi kendi ülkesinde özgürce yaşama hakkına 
sahiptir. Bir başka ifade ile bizim de bağımsız 
devlet kurma hakkını da içeren kendi kaderi-
ni tayin etme hakkımız var.

Ama bunun bugünden yarına gerçekleş-
mesini beklemek doğru değil. Bu, bir süreç 
meselesidir. Bu amaca giden yolun ilmik il-
mik örülmesi gerekiyor.

Herşeyden önce Kürdler özgürlüklerine 
kavuşmadan, Türkiye’de demokrasinin, in-
san onuruna yakışır bir yaşamın olmayacağı 
gerçeğini teslim etmek gerekiyor.

Öte yandan demokratik, insan hak ve 
özgürlüklerine saygılı bir siyasi yapının, so-
runların, özellikle de Kürd sorununun barışçıl 
çözümüne yardımcı olduğu da bir gerçektir. 
Bir başka ifade ile “Kürd meselesinin eşitlikçi 
çözümü ile Türkiye’de demokrasiyi inşa süreci 
önemli oranda birbirine bağlanmıştır.”

Bu noktada atılması gereken adımlar 
Deklarasyonumuzda şöyle dile getiriliyor:

Kürd kimliği ve Kürdistan gerçeği tanın-
malı ve anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır;
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Kürd dili resmi dil statüsü kazanmalı, 
Kürdistan’da eğitim dili olarak kabul edil-
melidir;

Kürd ve Kürdistan ismiyle her türlü ör-
gütlenme ve faaliyet serbest kılınmalıdır;

Kürdistan’da ismi değiştirilen tüm yerle-
şim birimlerinin, coğrafik ve tarihi yerlerin 
Kürdçe isimleri iade edilmelidir;

Mezarları yok edilen tarihi Kürt şahsi-
yetlerin mezarlarının yerleri açıklanmalı, 
geçmişte Kürt halkına yapılan mezalimden 
dolayı özür dilenmelidir;

Kürdistan’da sürüp giden askeri operas-
yon ve yığınaklar son bulmalı;

Siyasi tutuklular serbest bırakılmalı;

Kürdistanlı partilere dönük açılan kapat-
ma davaları sonlandırılmalı;

Türkiye’nin Irak, Suriye ve İran’da ya-
şayan Kürtlere karşı izlediği hasmane tu-
tumdan vazgeçerek onlarla dostça ilişkiler 
geliştirmeli.

Fırsatları kazanıma çevirmek elimizde

Türkiye’de Kürdler bugüne kadar siya-
set arenasında bir nesne olarak görüldüler. 
Kürdlerin desteğine ihtiyaç duyan kesimler 
iktidara geldiklerinde Kürdlere verdikleri 
sözleri unuttular, “müesses nizamı”n gerek-
lerini yerine getirdiler.

Ama bugün durum farklı. Mücadelesi ve 
ödediği bedeller sonucu Kürdler artık bir 
nesne değil, dikkate alınması gereken bir 
aktör. Yapılan kamuoyu yoklamaları bunu 
gösteriyor, analistler ve akademisyenler bu 
gerçeği dile getiriyorlar. Klasik değimle kürd-
ler “kilit” konumunda. Anahtar artık bizde; 
bu tarihsel fırsatı kazanıma çevirmek de eli-
mizde...

“Sed rahmet kefendizên berê” demek iste-
miyorsak, bugüne kadar olduğu gibi gelenin 
gideni aratmasını istemiyorsak yapmamız 
gereken belli: Ortak ulusal-demokratik he-
defler etrafında çok sesli, çok renkli yurtse-
ver bir yapı oluşturmak.

Üçüncü Kongremiz, 2. Konferansımızın 
kararları ve yayınladığımız “Özgürlük, 
Demokrasi ve Barış İçin Acil Çözüm Çağrısı” 
Deklarasyonu’nun ışığında yeni döneme iliş-
kin yol haritasını belirleyecek, buna ilişkin 
kararlar alacak ve bu kararları hayata geçire-
cek yeni yönetimini seçecek. 

Tarihsel misyonu gereği Kürd halkının 
kendi kaderini tayin hakkını elde etme he-
defiyle yola çıkan, günümüzde Türkiye’de 
demokratik, özgürlükçü ve evrensel insan 
haklarına saygılı bir yapının taşıdığı önemin 
bilincinde olan Partimiz, bu konuda üzerine 
düşün sorumluluğu yerine getirecek, Kürdler 
arasında yurtsever temelde işbirliğinin oluş-
ması için gereken fedakarlığı yapacaktır.
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IŞİD saldırısı ve soykırıma varan icraat-
larından sonra, Şengal’deki politik ve askeri 
durum birçok iç ve dış aktörün ilgi odağında. 
Irak’taki son gelişmeler ve IŞİD ile mücdaleda-
ki son gelişmeler ve Suriye’de olası yeni Türki-
ye operasyonu tekrar Şengal’in konumu ve du-
rumunu sıcak bir şekilde gündeme taşıyabilir.

Irak’taki Şiiler arasında çekişme had saf-
haya ulaşmış. İkinci nesil Şii liderler kendi 
siyasi ve dini konumlarını güçlendirme ara-
yışında ve bunun yaklaşık geçen 11 ayda  na-
sıl hükümet kurma sürecine yansıdığı her-
kese malum. Nasyonalist bir çizgiye sahip 
Mukteda Sadr bir yandan ve İran yanlısı Şii 
gruplar diğer yandan kendi konumlarını pe-
kiştirme arayışında. Diğer taraftan Şii mercii 
olan Ayetullah Sistani her ne kadar bu so-
runlardan uzak durmuş gibi görünse de, Şii 
politikasında önemli bir faktör. Ayriyeten 
“Tışrinciler” diye bilinen çoğunlukla genç ve 
muhalif kesim, başka önemli bir aktör. Buna 
İran ve zaman zaman Hizbullah müdahale-
lerini de eklediğimizde karşımıza gelecek 
için karmaşık bir tablo ortaya çıkıyor. Şiiler 
arasındaki bu durum özellikle yaşları 88 a 93 
olan Ali Hamaneyi ve Ali Sistani’nin ölümün-
dan sonra daha karışacağına benziyor. Peki 
bu Şengal’e nasıl yansıyacak?

Daha şimdiden bu sorunlardan dolayı, 
Bağdat’taki hükümet Şengal’de bir dene-
tim sağlamaktan aciz. Erbil ile 2020 yılında 
imzadığı Şengal anlaşması, bazı Haşdi Şabi 
grupları ve YBŞ engeliyle karşğ karşğya kaldı 
ve sınırda planladığı denetimi bu neden ile 
tam sağlayamadı. Şiiler arasındaki gerilim 
arttıkça, Irak’taki güvenlik güçleri daha fazla 
Bağdat gibi büyük şerhirlerin güvenliği ile il-
gilenecek ve bu durum, orada  bulunan  bazı 
Şii gruplar ve YBŞ’nin hareket alanını geniş-
letecek. Bu çok başlı ve kargaşalı durumun 
sonuçlarından birisi sınırda kaçakçılık ve 
Erbil’e füze ve İHA saldırılarının olasılığının 
devamı anlamına gelebilecek.

Şengal’in durumunu etkileyebilen diğer 
önemli husus Türkiye’nin Suriye’ye yapaça-
ğı olası  bir operasyon. Yeni bir operasyon 
PKK’nin Şengal’e olan ihtiyacını daha da artı-
racak. Muhtemel bazı güçlerini oraya  kaydı-
racak ve bu önümüzdeki süreçte Türkiye’nin 
Şengal’e özellikle, hava saldırlarını artırması 
ile sonuçlanabilir.

IŞİD ile ilgili kısım ise şöyle özetlenebilir: 
geçen yıl, Haseki’deki Geweran Hapishane-
si’nde yaşanan olayların ardından Rojava’da-
ki El Hol Kampı üzerinde büyük bir korku 
oluşmuş durumda. Şimdi de her türlü ted-

Askeri siyasi gelişmelerin Şengal üzerinde yansımalar
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bire rağmen kamp tamamıyla kontrol edile-
miyor. IŞİD kamp içerisinde insanları tutuk-
luyor, infaz ediyor ve kimse de onları bulup 
tutuklayamıyor. Irak, Şengal sınırından 115 
kilometre uzaklıktaki El Hol Kampının du-
rumundan büyük endişe duyuyor. 

2021’den bu yana IŞİD yeni bir canlanma 
sürecine girmiş ve Irak ile Suriye ararsındaki 
geliş gidişleri için Musul’da Şengal’e çok ya-
kın güzergahları kullanıyor bu da güvenlik 
açısından Şengal’deki durumu etkileyebile-
cek önemli faktörlerden birisi.

Bunların dışında, Şengal meselesi artık 
jeo-ekonomik bir boyut kazanmak üzere.

Son yıllarda Irak’ın deniz ile kara 
arasındaki ulaşımda koridor olma hayali 
var. Bu kapsamda Faw limanı (Basra’daki) 
projesini Türkiye’nin Mersin limanı ile, 
İran’ın Bender Abbas limanı ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin Şarija limanı arasındaki  ticari 
hatta yer edinmeyi hedefliyor. Faw ile 
Fişhabur’u bir birine bağlayarak kara ve 
demir yolu üzerinden ticaret yollarını 
genişletmeyi amaçlıyor.

Geçen yıl Süveyş Kanalı’nın kapanması 
büyük ekonomik zaiyata yol açtı ve bir 
süreliğine Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki 
ulaşımda aksamalara neden oldu. Alternatif 
kanalların keşfinin uluslararası bir 
boyutunun olduğu nokta tam da burasıdır. 
Aralık 2021’de BAE’nin Şarija limanından 
İran’ın Bender Abbas limanına giden 
ilk kargo gemisi kara yoluyla Türkiye’ye 
taşındı ve bu hat şu anda aktif durumda. 
Aktarılanlara göre, kargonun bu yol ile 
Türkiye’ye ulaşması 6 ila 8 gün sürerken 
Akdeniz ve Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz 
üzerinden 21 gün sürüyor.

Dolayısıyla Irak Faw limanı projesini 
tamamlar ve Türkiye’ye giden demir ve kara 
yolları rotalarını onarırsa, bu Dubai’den 
Türkiye’ye ve Türkiye’den Dubai’ye malların 

taşınmasını daha kolay hale getirecek. 
Bazı Körfez ülkeleri Katar’a ambargo 
uyguladıklarında Irak, bu ülkeye Basra 
üzerinden bir kanal açtı ve mal ihraç etti, 
bu yüzden artık bir tecrübeye de sahip. 
Yakın zamanda Türkiye ile BAE, biri deniz 
taşımacılığı ile ilgili olmak üzere 13 anlaşma 
imzaladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu da, Irak’ın Türkiye ile BAE 
arasında mal taşımacılığının yollarından 
biri olacağını söyledi.

Şimdi Irak ile Türkiye arasında kara 
yolu var ve ihtiyaç duyulan yerler kolayca 
onarılabiliyor. Tek büyük sorun ise Tel-Afer 
ile sınır arasındaki mesafedir. Demiryolları 
için hükümet yeni bir restore çalışması 
başlattı ki en önemlilerinden biri Musul›dan 
geçiyor. Demiryolu ağı Basra›dan Nasiriye ve 
Samava›ya, Divaniye›den Hile›ye ve oradan 
Kerbela ve Bağdat›a oradan da Bakuba, 
Samarra, Tikrit üzerinden Ninova vilayeti 
yakınlarındaki Vadi el-Mir’e uzanıyor. 
Buradan Hamam Alil’e, Musul’a ve Rabia’ya 
kadar ulaşıyor.

Zamanında bu demiryolu Türkiye’ye 
bağlanmıştı. Fakat savaş ve yolun 
onarılmaması nedeniyle, demiryollarının 
büyük kısmının kullanılamaz hale gelmesine 
neden oldu. Şimdi hükumet demiryolları 
üzerinde daha sıkı çalışıyor ki bunlardan 
biri de Şengal’e 120 kilometre mesafedeki 
Musul’un Vadi el-Mir bölgesine ulaşan yoldur.

Elbette Türkiye-Irak-Körfez koridorunun 
açılması, İran rotasının değerini azaltmıyor 
olsa bile, bir alternatif olacağı anlamına 
geliyor! Bir diğer nokta da Irak’ın bu koridoru 
açabilmesi için Ninova’nın güvenliğini 
sağlaması gerekiyor. Bu açıdan bakarsak 
ve “sadece Şengal’de değil, genel olarak 
Ninova’da güvenliğin sağlanması kimin için 
iyi kimin için kötü oluyor?” diye sorarsak ve 
bu açıdan bakarsak, Şengal’deki çekişmeler 
daha da anlaşılır hale gelir.
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2020’ye girişte dünyayı kasıp kavuran Ko-
rona salgını, akabinde 2021’de Rusya’nın Uk-
rayna’yı işgali ile siyasal ve ekonomik alanda 
yaşanan sorunlar tüm dünyada gündemin 
ana eksenini oluşturdu. Türkiye de bu 
gelişmelerden fazlasıyla etkilenen ülkelerden 
birisi oldu. Türkiye’nin kırılgan ekonomisi bu 
süreçten oldukça etkilendi. Türk lirasının ya-
bancı paralar karşısındaki değer kaybı, enflas-
yon, ödemeler dengesindeki çıkmaz, üretimde 
yaşanan sorunlar, siyasal baskılar ve anti-
demokratik uygulamalar toplumun çoğun-
luğunu ilgilendiren önemli sorunlar olarak 
yaşamımızı etkiledi. Toplumun gündeminde 
yer almayan veya çok az yer alan sorunlardan 
birisi de cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri 
ile hasta tutsakların durumu oldu. Kısıtlı bir 
kesimin sorunu olarak gündeme gelen hasta 
tutsakların, cezaevlerinde ölüme terk edil-
meleri tutsak yakınlarının yaşadığı yalnızlık, 
son birkaç yılın önemli gelişmelerinden birisi 
oldu. Kısıtlı sayıdaki Sivil Toplum Örgütünün 
gündemde tutmaya çalıştığı bu sorun, temel 
bir insan hakkı sorunu olarak, her demokratı 
ilgilendiren bir sorundur.   

Türkiye cezaevlerinde yaşanan hak ihlal-
leri ve ölümler mevcut iktidar döneminde 
yaşanan bir sorun değil. Askeri darbelerin 

sıkça yaşandığı Türkiye’de siyasi tutsaklara 
yönelik hak gaspları ve ölümler hep var oldu. 
12 Mart ve 12 Eylül sıkıyönetim süreçlerin-
deki cezaevlerinde yaşanan işkence ve ölüm-
ler hepimizin zihninde tazeliğini koruyor. 
Diyarbakır 5 Nolu’da yaşanan insanlık dışı 
uygulama, işkenceler ve ölümler belgesel-
lere, kitaplara konu oldu, onlara değinme-
yeceğim. Aynı dönemde Metris, Selimiye, 
Mamak, Ümraniye ve Davutoğlu gibi askeri 
cezaevlerinde yaşananlar tüm toplumun ha-
fızasında yerini koruyor.

Siyasi tutsakların bulunduğu cezaevle-
rine yönelik politika, Ocak 1995 tarihinde 
yapılan MGK toplantısında kararlaştırıldı. 
Cezaevlerinin, tutsakların eğitim kampı ol-
maktan çıkarılması kararı alındı. Bu kararın 
altında devletin cezaevlerine yönelik düşün-
düğü bazı planlar,  hızla gelişen gerginlikle 
ortaya çıktı. 21 Eylül 1995’de Buca Cezae-
vi’nde ve 4 Ocak 1996 Ümraniye Cezaevi’nde 
yaşanan operasyonlar, gelecekte yaşanacak-
lar için ipucu verir nitelikteydi. 

Ümraniye cezaevindeki operasyonda 4 
tutsak, polis ve askerlerce dövülerek öldü-
rüldü. Ümraniye’yi Diyarbakır izledi. 24 Ey-
lül 1996’da Diyarbakır 5 Nolu’da, 10 tutsak 
cezaevinde, kafalarına kalaslarla vurularak 

Cezaevlerinde hak ihlalleri ve hasta tutsaklar sorunu
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acımasızca katledildi. Ankara Ulucanlar ceza-
evinde 10 siyasi tutsak 26 Eylül 1999 ceza-
evine yapılan operasyonda yaşamını yitirdi.  

MGK’nin 1995 de aldığı karar doğrul-
tusunda, uygulamaya konan F Tipi cezae-
vi ve tecrit uygulamasına karşın 20 Ekim 
2000’de 20 cezaevinde sol siyasi gelenekler-
den gelen tutsaklarca başlatılan açlık grevi 
ve ölüm orucu eylemlerine 19 Aralık 2000 
tarihinde 10 bin güvenlik görevlisi ile mü-
dahale edildi. Ölüm saçan ve adına ‘hayata 
dönüş Operasyonu’ denen bu operasyonda 
2’si asker 30’u tutsak olmak üzere 32 kişi 
ateşli silah, yanma ve kimyasal gazla katle-
dildi.  Operasyonda yaralanan 237 tutsak 
hastanelere kaldırıldı. 

Hayata dönüş adı verilen bu operasyonla, 
siyası tutsakların tecrit ve tek kişilik hücre-
lerde tutsaklıklarının devamı sağlandı. 1100 
civarında tutsak F tipi ceza evlerine (Edirne, 
Kocaeli, Sincan ve Kartal F tipi cezaevleri) 
sevk edildi. F tipi ceza evlerine karşı başlatı-
lan (41 cezaevin de), açlık grevi ve ölüm oruç-
ları tutsak ve tutsak yakınları için sıkıntılarla 
dolu bir süreç oldu. Bu sancılı süreçte ölüm 
ve sakatlıklar yaşandı. Günümüzde, Cezaev-
lerinde yaşanan tecrit, hak ihlalleri süreci, bu 
programın devamı olarak bu güne değin var-
lığını sürdürmektedir.

15 Temmuz darbe girişim sonrası 20 
Temmuzda yürürlüğe konan OHAL rejimi 
ve sonrası 17 Nisan 2017’de ki Anayasa refe-
randumu ile oluşturulan yeni hukuk düzeni 
ile temel haklar ve hukuk alanında yaşanan 
antidemokratik uygulamalar, doğal olarak 
cezaevlerini de etkiledi. Darbe girişimi ile 
ilişkili tutuklamalarla birlikte, iktidarın he-
definde olan demokrat sol siyasal kesim-
ler ile HDP’ ye yönelik siyası operasyonlar 
sonrası, yaşanan tutuklamalarla cezaevle-
rinin doluluk oranı had safhaya ulaştı. Bu 
süreçte cezaevlerinin fiziki koşulları ile bir-
likte, tutsakların sağlık hizmetlerine erişi-
mi, açık, kapalı cezaevi görüşmeleri ile ilgili, 
tutsak aileleri ve STK’ların çokça şikâyet, du-
yuru haberleri kamuoyuna yansıdı. 

2016 darbe girişimi sonrası temel haklar 
konusunda sürekli geriye giden otokratik-
leşen iktidar, insanı önceleyen politikalar 
yerine, güvenlikçi politikalara yöneldi. Sür-
dürülen politikanın sonucu, muhalif kesim-
lerce, temel sorunlar ve haklar konusunda 
dillendirilen her söylem ülkenin bekası için 
tehdit olarak gösterildi. Bu politika Türki-
ye’yi tutsaklar ülkesine dönüştürdü. Sıkça 
açılan davalar, tutuklamalar cezaevlerinde-
ki tutsak sayısının sürekli yukarılara çıkma-
sına yol açtı.

MHP’nin öncülük ettiği af yasası mı in-
faz düzenlemesi midir tartışmaları içinde 
15.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren, De-
netimli Serbestlik ve Koşullu Salıverme il-
gili 7242 sayılı kanun kapsamında, aldığı 
cezanın yarısını cezaevinde geçiren 100 bin 
civarında tutsak kapalı ve yarı açık cezaev-
lerinden salıverildi. Aynı yasa kapsamında 
Covid-19 salgını nedeniyle, açık ceza infaz 
kurumlarında bulunan hükümlüler ile dene-
timli serbestlik uygulanan hükümlüler Mayıs 
ayı sonuna kadar izinli sayıldı. (sonraki sü-
reçte Covid-19 izinleri 2022 yılının baharına 
kadar uzatıldı.) Bu infaz düzenlemesinden, 
terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya 
üye olmak suçları, uyuşturucu, casusluk ve 
cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar-
dan mahkûm olanlar yararlanamadı. Çoğun-
luğu siyası tutsaklardan oluşan mahkûmlar, 
Covid-19 salgını yasakları kapsamında, hem 
sağlık hem de uygulanan tecrit nedeniy-
le ciddi sorunlarla karşılaştılar.  7242 sayılı 
infaz kanununda yapılan değişiklikle TMK 
kapsamındaki mahpusların hariç bırakıl-
ması yaşam hakkının korunması alanında 
ayrımcılığa yol açmıştır. Bu ulusal ve ulusla-
rarası (Birleşmiş milletler kişisel haklar ulus-
lararası sözleşmenin 10. Maddesi, BM mah-
pusların ıslahı için temel prensipler 1. madde 
ve AİHS 3. maddeleri) yasalarda belirtilen te-
mel hakların ihlalidir. (2) 

Pandemi kısıtlamaları ile başlayan süreç-
ten günümüze değin cezaevideki tutsakların 
sağlık hizmetlerine erişim, ailelerle görüş 
ve haberleşme, bilgiye ulaşım hakkı, sevk 
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talepleri ile ilgili yığınla sorunların olduğu, 
tek kişilik hücrelerle, tecrit uygulamasının 
yoğunlukla başvurulan bir uygulama olduğu 
biliniyor. İHD’lere yapılan başvurular ve has-
ta ve infazları yakılan tutukluların ailelerinin 
açıklamalarından cezaevlerinde, hasta tut-
saklar konusunun gündemin önemli madde-
si olduğu anlaşılıyor.

Nisan 2020’de 100 bini aşkın tutsağın in-
faz kanununda yapılan değişikle tahliyesine 
karşın cezaevlerinde tutsak sayısı kısa süre-
de yüksek bir sayıya ulaştı. Mart 2022 ayı iti-
barı ile Ceza ve Tevkif evleri verilerine göre 
hapishanelerde 314,502 tutuklu ve hükümlü 
var. (1) Cezaevlerinin doluluk oranı 2021’de 
%115,05’dır (1) 

Son yıllarda tek ve 3 kişilik hücreler ha-
linde yapılan, F tipi, (14 adet) yüksek güven-
likli (13 adet) ve S tipi (5 adet) cezaevleri ile 
tecrit koşulları ağırlaştırılmıştır. (2) Bu da, 
tutsakların bedensel ve ruhsal açıdan, sağlık-
ları üzerinde tahribata yol açmaktadır. Ceza-
evlerinde İntihar vakalarının artması, F tipi 
cezaevlerinin çoğalmasıyla artmıştır. Ceza ve 
Tevkif evleri Genel Müdürlüğünün açıklama-
larına göre 2021 yılı içerisinde cezaevlerinde 
13 intihar vakası yaşanmıştır.

Cezaevlerinde 2020, 2021 yılları içerisin-
de, İHD, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, 
Çağdaş Hukukçular Derneği, Med Tutuklu 
ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma 
Dernekleri Federasyonu, Türk Tabipleri Bir-
liği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Tutuklu 
ve Hükümlü Aileleri Derneklerinin oluş-
turduğu platforma, aileler avukatlar ara-
cılığıyla tutsaklarca iletilen hak ihlalleri 
şunlardır.  Yaşam hakkı, işkence ve kötü 
muamele iddiaları, sağlık hakkı, iletişim 
ve haberleşme hakkı, bilgiye erişim hakkı, 
disiplin soruşturmaları ve cezaların infazı, 
sevk talepleri ve sürgünler, adil yargılanma 
hakkı ve diğer baskılar olarak belirlenmiş-
tir. (2) (2021 yılı içerisinde Türkiye’nin 
farklı bölgelerindeki cezaevlerinden İHD 
genel merkezine, tutsaklar, aileleri ve Avu-
katlar aracılığıyla 901 mektup iletilmiş) 

Bu hak ihlallerinden en önceliklisi sağlık 
hakkıdır. Hasta tutsakların, sağlık hizmet-
lerine ulaşımı, hastaneye sevkleri, tedavi 
süreçleri ile ilgili şikâyetler ve eldeki veriler 
çokça hak ihlalinin yaşandığını gösteriyor. 
Birincisi 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 
pandemisinde siyasi tutsaklara getirilen 
kısıtlamalar ve ziyaretçi yasağı, hasta tut-
sakların sağlık hizmetlerine ulaşımını ola-
naksız hale getirdi. 

İkincisi, ağır hasta tutsakların duru-
mudur. İHD Merkezi Hapishane Komis-
yonu’nun tespit ettiği verilere göre, Nisan 
2022 itibarıyla cezaevlerinde 651’i ağır 
1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Ceza-
evlerinde 2021de 52 mahpus yaşamını yi-
tirdi. 13 tutsağın intihar ettiği, 15 tutsağın 
Covid-19’dan yaşamını yitirdiği, 5 mahpu-
sun kalp krizinden vefat ettiği, 1 mahpusun 
ölüm nedeninin belirlenmediği ve 18 mah-
pusun ağır hastalıktan yaşamını yitirdiği 
İHD raporunda belirtilmiştir. (2) Bu veriler 
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğün-
den alınan verilerdir.

Teşhisleri raporlarla belirlenen ve teda-
vi edilemeyecek veya cezaevi koşullarında 
tedavi edilemeyecek düzeyde ağır hastalığı 
bulunan ve 2021 yılı içerisinde yaşamını 
yitiren 18 tutsağın çoğunluğu yaşamını, 
cezaevinde veya hastane yoğun bakım üni-
telerinde yitirdi. Ulusal ve uluslararası yasa 
ve sözleşmelere uyulmuş olsaydı (hapis 
cezasının infazının hastalık nedeniyle er-
telenmesi madde 16 ve AİHS madde 3) bu 
hastaların büyük çoğunluğu ailelerinin ya-
nında ve denetiminde hastalık süreçlerini 
geçirmiş olacaklardı.

Adli Tıp Kurumu (ATK) Üniversite ve 
kamu hastanelerinde verilen, cezaevi ko-
şullarında tedavisi mümkün değildir, dedi-
ği birçok siyasi tutsağa, cezaevinde tedavisi 
yapılabilinir diyerek hak ihlaline yol açtı. 
2021’de ağır, kronik hastalıklardan yaşamını 
yitiren birçok tutsak, ATK’nın verdiği rapor 
doğrultusunda cezaevinde veya hastane yo-
ğun bakımında ailelerinden uzak yaşamla-
rını yitirdiler. ATK Adalet bakanlığına bağlı 
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bir kurum. Son yıllarda verdiği kararlar, tar-
tışmaya açık kararlar oldu. İktidara yakın 
durdu.  Kuruluşunda var olan özerkliğinden 
uzaklaştı. Birkaç örnekle konunun ne denli 
siyasallaştığını görmek mümkün. 

Akciğer ve kemik kanseri tanısı konan, 
29 yıldır cezaevinde yaşamını sürdüren, 50’li 
yaşlarda olan Halil Güneş ATK’nın cezaevin-
de tedavisini sürdürebilir raporu nedeniyle, 
(yıllardır cezaevi koşullarında kanser tedavi 
gören bir tutsak) tek başına kaldığı hücresin-
de Aralık 2021 de yaşamını yitirdi. Şakran ce-
zaevinde cezasını çeken, 65 yaşında, akciğer 
kanseri tedavisi gören 28 yıllık tutsak Abdur-
rezak Şuyur, tahliyesine 14 ay kala cezaevin-
de yaşamını yitirdi. Bolu cezaevinde kalan, 4. 
Evre kanser hastası olan Mehmet Ali Çelebi 
ölüm aşamasına geldiğinde infazı ertelendi, 
10 gün sonra kaldırıldığı hastanenin yoğun 
bakımında yaşamını yitirdi. Buna benzer 
onlarca örnekler var.  Tüm bu mahpusların, 
ailelerinin avukatlarının Adalet Bakanlığı ve 
ATK’ya infazlarının hastalık nedeniyle erte-
lenmesi için başvuruları vardı. 

İnfaz yasasının, “Hapis cezasının infazı-
nın hastalık nedeni ile ertelenmesi” başlığını 
taşıyan 16. Maddesinde 24.1.2013 tarihinde 
6411 Sayılı Yasa’yla birlikte yapılan değişik-
likle “maruz kaldığı ağır bir hastalık veya en-
gellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşulla-
rında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve 
toplum güvenliği bakımından tehlike oluş-
turmayacağı değerlendirilen mahkûmun ce-
zasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usu-
le göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.’ 
(1) Hükmü siyası tutsaklar açısından bu 
süreçte yeterince uygulanmadı. Tutsaklara 
cezaevinde hayatını yalnız başına idame et-
tirip, ettirmeme ile ilgili rapor verme yetkisi 
ATK’lara verildi. Tam teşekküllü kamu has-
tanelerinde alınan heyet raporları Adalet Ba-
kanlığınca işleme alınmadı. Hem infazı hem 
de infazı erteleme hakkına sahip kurumların 
aynı idari yapı içerisinde olması (Adalet ba-
kanlığı) hak ihlallerine yol açıyor.

Halen cezaevinde olup tam teşekkülü 
kamu ve üniversite hastanelerinden aldığı 

heyet raporuna göre hafıza kaybı  (demans) 
hastalığı bulunan cezaevi koşullarında yaşa-
mını yalnız idame ettiremeyen Aysel Tuğluk 
ATK’raporu ile Kocaeli F tipi cezaevinde tut-
sak olarak yaşamını sürdürmektedir. Yine 
kalp, görme kaybı, demans ve böbrek rahat-
sızlıkları kamu hastanelerince raporlanan 
25 yıldır (halen tartışmalı yargılama süreci 
devam eden) Diyarbakır D tipi cezaevinde 
yaşamını sürdüren 85 yaşındaki Mehmet 
Emin Özkan ATK raporu doğrultusunda 
cezaevinde ve yargılama süreci de devam 
etmektedir. Bu konumda olan, başkaca has-
taların varlığı biliniyor.

Hasta tutsaklar sorunu, son yıllarda çok-
ça dile getirilmesine karşın kamuoyunda 
yer almayan bir sorun. 2021 yılında Van, 
Diyarbakır ve İstanbul gibi illerde hasta ve 
infazı yakılan mahpus yakınlarının ATK’ lar 
önünde başlattığı adalet nöbeti eylemi has-
ta tutsakların sorunları ile yüzleşmemize 
yol açtı. Adalet nöbeti eylemleri ile cezaevi 
revirlerine ve hastanelere yapılan sevklerde 
yaşanan sorunları, kelepçeli muayene, ilaç 
temininde yaşanan sorunlar ve raporları 
olan ağır hasta tutsakların infazlarının er-
telenmemesi gibi cezaevlerinde birçok hak 
ihlalinin olduğunu öğrendik.

Cezaevlerinde yaşanan sorunlar ve hak 
ihlalleri, çok boyutlu bir soruna dönüştü. 
Bunlardan en önemlisi yaşam hakkının ihlali 
olan sağlık hakkıdır. Tutsakların, sağlığa eri-
şim hakkının sağlanması konusu önemli bir 
konu olarak önceliğini korumaktadır. Has-
talık nedeniyle yaşamını yitiren tutsak sa-
yısı her yıl artarak devam etmektedir. 2022 
yılının ilk üç ayında 17 mahpus cezaevinde 
veya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
Yaşamının büyük bir bölümünü cezaevinde 
geçirip, kanserin tüm vücuduna yayıldığı ra-
porlarla belgelenen bir mahpus (29 yıl ceza-
evinde olan Halil Güneş)  cezaevinde tek ki-
şilik hücresinde yaşamını yitiriyorsa, ortada 
ciddi bir yaşam hakkı ihlali olduğu ortada.

Ağır tutsak hastalara kamu hastaneleri 
ile üniversite hastanelerinden konan teşhis, 
tetkik ve tedavi raporlarını gözetmeden, 
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dosya üzerinden rapor düzenleyip karar ve-
ren ATK’ların işleyişi, yetkisi ve yapısı yeni-
den dizayn edilmelidir. Özerkliğini yitiren, 
siyasal iktidarın eğilimi doğrultusunda 
kararlar veren ATK ‘nın yapısı, işleyişi ve 
özerkliği, Türkiye’nin imza attığı uluslararası 
yasa ve sözleşmeler ile anayasamız ve yasala-
rımızda ki mevcut temel haklara uygun hale 
getirilmelidir. 

Türkiye imzaladığı uluslararası sözleş-
meler ile belli alanlarda taahhütlerde bulun-
muştur. Tutsaklarla ilgili olan birkaç yüküm-
lülüğü şöyle; 

Birleşmiş Milletler (BM) Kişisel ve Siyasal 
Haklar sözleşmesinin 10. Maddesi ‘Özgürlü-
ğünden yoksun bırakılmış kişiler, insani mu-
amele ve insanın doğuştan kazandığı insan 
onuruna saygılı davranış görme hakkına sa-
hiptir’ denilmekte. (1)

Birleşmiş Milletler (BM) ‘Mahpusların Is-
lahı için Temel Prensipler 1 Maddede; ‘Bütün 
mahpuslara doğuştan sahip oldukları insan-
lık onurunun ve değerinin gerektirdiği say-
gıyla muamele yapılır’ denilmekte. (1)

AİHS 3. Maddesi uyarınca devlet Mah-

pusların insan onuruyla bağdaşan koşullarda 
alıkonmasını, tedbirin infazına yönelik yol 
ve yöntemin kişiyi alıkonmanın doğasında 
kaçınılmaz olarak bulunan sıkıntı düzeyini 
aşacak yoğunlukta ıstırap ve zorluğa maruz 
bırakılmamasını, infazın pratik gerekliliğini 
dikkate alarak, diğer şeylerin yanı sıra kişiye 
gerekli tıbbi yardımı sağlamak suretiyle, sağ-
lık ve refahını yeterince sağladığını güvence 
altına almakla yükümlüdür. (1) 

Türkiye kurucusu olduğu Birleşmiş Mil-
letler (BM) ile Avrupa Konseyi’nin (AP) yasa 
ve sözleşmelerine uymak zorundadır. Anaya-
sanın 90. Maddesi ile güvence altına alınan 
bu kararlara ve sözleşmelere iktidardaki hü-
kümetlerin Anayasa gereği uyma zorunlulu-
ğu vardır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 
yürürlüğe konan OHAL yasa ve kararnameleri 
ile cezaevlerinde,  (Hak gaspına uğrayan tüm 
kesimler için) temel haklar alanında yaşanan 
antidemokratik uygulamaların bir an önce 
ortadan kaldırılması gereklidir. 

(1). İHD Hasta Mahpuslar Sorunu Nisan 2022

(2). İHD Türkiye hapishanelerinde Hak İzleme Ra-
poru 2021
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İktidar nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, 
nasıl işlemektedir, nasıl paylaşılmaktadır 
sorularının yanıtları çerçevesinde, iktidar 
kavramını, belli kimi pratikler ve ilişkili 
söylemler ışığında ele almaya çalışacağım. 
Varlığını her şekilde hissettiğimiz iktidar, 
en geniş ve yalın manada bir işi yapabilme 
gücü, erk ya da kudret demektir. Üretim 
araçlarını elinde bulunduran bir sınıfın 
iş yapabilme gücü manasına da gelen 
iktidar, aynı zamanda egemenlerin bir 
işi başarabilme yetkisi verdiği ve bu 
yetenekte bulduğu zümrenin, bir ülke 
çapındaki yönetimidir. Hakeza devlet 
yetkisini elinde bulunduran kurum, kişi 
ve kuruluşlar da iktidar odağının pay-
daşlarıdır. Bu yanıyla da iktidar ve devlet 
hemen hemen aynı şeydir. Bir bütünün 
birbirinden ayrılmaz parçaları gibi bir 
bakıma siyam ikizleridirler.

Denebilir ki geride bıraktığımız yüzyıl-
dan bu yana yaygın ve çok aleni biçimde, 
kimi kurumlarla beraber rejimlerin 
temel taşları sayılan ordu, yargı, polis 
gücü ve medya gibi, ana muhalefet ve 
parlamento partileri de hükümet etmek 

hariç iktidar odağının temel parçası 
haline getirilmiştir. Bir önceki cümlede 
ifade edilenler nedeniyle de bu yazıda, 
iktidar kavramı kesin ve net bir şekilde, 
hükümet söyleminden faklı, hükümet 
etmek eyleminden apayrı biçimde ele 
alınmıştır. 

Her türlü toplumsal ilişkide var olan 
iktidar kavramı hakkında Max Weber 
şöyle söylemektedir, iktidar, kişilerin ya 
da grupların, başkaları karşı çıktıklarında 
bile kendi istedikleri şeyleri gerçekleştirebi-
lecek olmalarıdır. Toplumun en alt birimi 
olan aileden başlayarak en geniş örgüt-
lenme biçimi olan devlete kadar uzanan 
her yerdeki ilişkide, şu ya da bu biçimde 
iktidar kavramından söz edilebilir, onun 
uygulamalarıyla yüz yüze gelinebilir. Dü-
zene veya yönetmeye dair kaygı ve ihti-
yacın olduğu her alanda, iktidar olgusu 
bir şekilde ve belli oranda ortaya çıkabi-
lir. Fransız düşünür Foucault, iktidarın, 
şebeke ve ağ benzeri bir örgüt aracılığıyla 
işlediğini söyleyerek aynı zamandan 
iktidarın sorun üretme odağına 
dönüşme tehlikesine vurgu yapmaktadır. 

(Siyaset, itaat), iktidar ve devlet
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“Gerçek anlamıyla siyasal iktidar, bir sınıfın, başka bir 
sınıfı ezmek için kullandığı örgütlü gücüdür.”        
        Karl Marx-Friedrich Engels
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Geleceğin özgür toplumunun komünist 
toplum olduğunu iddia eden Karl Marx’ın 
bahsettiği iktidar, üretim araçlarının 
mülkiyetini elinde bulunduranların 
iktidarıdır. Bu iktidar, aynı zamanda 
toplumun nasıl düşünmesi gerektiğinin 
de egemen sınıf tarafından belirlenmesini 
sağlar. İktidar her yerdedir ve her şeyi 
yönetir. Marx’ın cümleleriyle söylemek 
gerekirse; “Egemen sınıfın düşünceleri 
her çağda egemen düşüncelerdir; başka 
bir deyişle, toplumun egemen maddi gücü 
olan sınıf, aynı zamanda egemen zihinsel 
güçtür.” (Alman ideolojisi adlı eserinden)

Kuşku yok ki siyasal mücadele, çokluk-
la egemenlerin açtığı alanda sürdürülen 
bir faaliyettir. Görece gücü olana, idareye 
gelmesi istenene hükümet, görece zayıf 
ve daha az gücü olana muhalefet verilir. 
Gerçekte hükümet ve muhalefet etme, 
hâkim güççe toplum tarafından kabul 
görme oranına ve bir toplumdaki genel 
eğilimlere göre dağıtılır. Bu işler; sözde 
oy kullanma süreci, yurttaş iradesi, med-
ya ve yargı denetimi, yabancı gözlemciler 
biçimindeki kural ve kaidesi olan bir dizi 
faaliyetin ışığında gerçekleşir. Oy verme 
işleminden başlayarak yapılanların hep-
si, oy sayımı, sandık kurullarının oluşu-
mu, oyların mühürlenip torbalara konul-
ması ve taşınması, ilçe, il ve yüksek seçim 
kurulları gibi yargısal süreçler, ‘ilgililer’ 
dışında kalan halk denetimine tamamen 
kapalıdır. Akışkan Aşk adlı kitabın yazarı 
Zygmunt Bauman, “ulusların devletlerle, 
devletlerin egemenlikle, egemenliğin de göz 
açtırmadan denetlenen kapalı hudutlarla 
çevrili topraklarla evliliğini düzenlemekle 
meşgul olan dünya,” cümlesini kurarak 
kendince gidişatın yönünü belirliyor. 
Açık ki hiçbir ülkenin büyük burjuva-
zisi ve uluslararası sermayeyle işbirliği 
içinde olan kesimleri, kendi ülkelerinin 
parlamentosuna kontrol edemedikleri 

muhalifleri taşımazlar, yönlendireme-
dikleri muhaliflerin kendi parlamentola-
rında faaliyetlerine izin vermezler. İster 
dünyanın en gelişmiş ülkesi ABD ister 
Türkiye gibi yoksul, geri kalmış ve geliş-
mekte olan bir ülke olsun, sermaye sı-
nıflarının, hâkim gücün, iktidarlara ve 
iktidar alternatiflerine genel bakışı bu-
dur. Keza imtiyazlı zümrenin dünyanın 
her tarafındaki tavrı aynıdır. “İki yüzyıl 
boyunca dünya, insanların hareketlerini 
denetlemeyi, devlet iktidarlarının 
biricik ayrıcalığı kılmakla meşgul oldu; 
insanların denetlenemeyen bütün diğer 
hareketlerine engel dikti ve bu engelleri 
uyanık ve gayet silahlı muhafızlarla 
donattı. Pasaportlar, giriş çıkış vizeleri, 
gümrük ve göçmen kontrolleri, modern 
hükümet sanatının ilk icatları oldu. (Zyg-
munt Bauman, Akışkan Aşk)

Dikkatle incelendiğinde görülecektir 
ki, bu dünya düzeninde hükümetler, 
artık kendi gidişlerini hazırlıyorlar. Kaş-
la göz arasında süresi dolanlar, bıkkınlık 
yaratanlar ve gözden düşenler gidiyor, 
onların yerlerine halefleri ya da söz de 
muhalefet partileri geliyor. Kimi ülkeler-
de, özellikle zengin ve gelişmiş olan ülke-
lerde bu geçiş daha yumuşak ve az mali-
yetli olurken Türkiye gibi ülkelerde sert 
ve pahalı oluyor. Türkiye benzeri geri 
kalmış, az gelişmiş ve gelişmekte olan ül-
kelerde, ne yazık ki hükümet değişikliği-
nin bile ciddi bir faturası ortaya çıkıyor. 
Bu fatura, hükümetler her değiştiğinde, 
sürekli olarak yoksul halk kesimlerine 
ödetiliyor. Adeta kısır bir döngüdür... 
AKP’liler AKP’nin gidişine hazırlanırken 
emekçi halk yığınları, hayat pahalılığı, 
geçim sıkıntısı gibi bedellerle süreci ya-
şıyor. Arjantin’de, Meksika’da, Brezilya 
ve Endonezya’da olup bitenler burada-
kinden farklı değildir. Küresel Egemenlik 
Sistemi’nde, modern hükümetler döne-
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minden beri (Özellikle 2. Dünya Sava-
şı’ndan bu yana) çok açık bir şekilde sol 
hükümetler, sağ hükümetleri dinlendir-
mekte ve onlardan nöbeti devralmakta-
lar. Hakeza soldaki merkez partiler, sağ 
siyaset anlayışına yardım etmek, kitleleri 
oyalamak için varlar ve bununla görevli-
dirler.

Ne yazık ki yönetimsel görevler yö-
nünden iş başındakiler ister sağdan ister 
solda olsun, artık iktidar bloku bireysel 
düşünmenin, bireysel davranmanın ve 
sadece bireysel sorumluluklar üstlenme-
nin potasıdır. Bu alana dâhil olan partiler 
ve bireyler, toplum yararına işlerde ger-
çek manada denetim yapamıyor, işleri ve 
kurumları yönetemiyor. Algı yönetimiy-
le, şahsileştirilen (şahışlaştırılan) siya-
sal süreçle birey ve kurumlar daha kolay 
teslim alınıyor. Kısaca artık iktidar odağı 
ve iktidar çevresi denen güç, bireyselleş-
tirme ve teslim alma alanıdır. Ayrıcalıklı 
hiçbir zümre veya sınıf, yönetim ve de-
netim konusunda ipin ucunu, ülkenin ve 
toplumun yönünü tayin eden direksiyo-
nu elden bırakmıyor. Michel Foucault, 
hapishane öznesinden yola çıkarak bo-
yun eğdirme ve teslim alma süreçleri yo-
lundaki bireyselleştirme aynı zamanda 
bireyi özneleştirme hatta nesneleştir-
medir, diyor.

Ulus devlet çabası, aynı zamanda 
iktidar olma ve yönetimsel bir gücü 
ele geçirme isteğidir

İktidar olgusu bağlamında ulus 
devletlerle, mal ve hizmetler pazarıyla 
Küresel Egemenlik Sistemi arasındaki 
ilişkiye değinmekte, bilgim ölçüsünde 
ve olabildiğince konuyu etraflıca 
tartışmakta yarar görüyorum. Zira 
iktidar olgusu ve devlet kavramı arasında 
sarsılmaz bağlar var. Devlet, hâkim 
gücün örgütüyse iktidar da devletin 

kurumsal kimliğinin, devleti devlet ya-
pan temel parçaların amiral gemisidir. 
Uluslararası hâkim güçlere dayanmak-
sızın ve sağlam bir iktidar olmaksızın 
devlet kurmak mümkün değildir. Lenin 
milli kurtuluş devrimlerinin, her türlü 
devrimci ve ilerici özüne karşın burjuva 
reformcu çerçeveye bağlı olduğunu ileri 
sürüyor. Milli kurtuluş kesimlerinin en 
önemli unsuru olan milli burjuvazinin ve 
onunla iş birliği içinde olanların, ulusal 
devlet kurmaktaki temel maksatlarının 
pazardan pay almak, yeni pazarlar bul-
mak ve pazara egemen olmak olduğunu 
söylüyor. Dolayısıyla içerideki ve dışarı-
daki burjuva katmanların, büyük serma-
ye güçlerinin ortak kararıyla ve geniş bir 
çizgide siyaset yapan yerel güçlerin katı-
lımıyla uluslar, ulus devlet kuruyor. Bu, 
demek oluyor ki eğer günün birinde, her-
hangi bir ulusun burjuvazisi de kendi sı-
nıfsal çıkarları gereği ayrı bir devlet kur-
mak isterse veya bu mücadeleye destek 
olursa o zaman, daha az bedel ödenerek 
ve daha az güçlük yaşanarak söz konusu 
ulusun ulusal güçleri tarafından ayrı bir 
devlet kurulabilir. Milli burjuvazisi ve iş 
birliği içinde olduğu uluslararası burju-
vazi kurulmak istenen ulusal devlete rıza 
göstermezse ilerici, emekçi ve devrimci 
ulusalcı katmanlardan, özetle düzen dışı 
kesimlerden oluşan ulusal güçlerin devlet 
kurmaları, ne yazık ki çok kolay değildir. 
Hatta günümüz ekonomik, teknolojik ve 
askeri gücü karşısında kesinlikle güçtür 
ve hatta imkânsızlık boyutunda zor bir 
iştir. Salt düzen dışı güçler tarafından, 
anılan güçlere rağmen kurulan devlet, 
kaçınılmaz olarak büyük sorunlarla yüz 
yüze geleceğinden, olsa olsa bir uydu 
devlet olur. Hatta o devletin üzerinde ku-
rulduğu topraklar, kaotik bölgeye dönü-
şür, iktidarı sürekli el değiştiren bir yer 
olur. Hakeza bölgesel düzeydeki ve dünya 
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çapındaki güçlü devletlerin istikamet çiz-
diği bir operasyon alanı olur. Siyasal yel-
pazenin her yerinden kesimlerin katkısı-
nı ve katılımını önemseyen Lenin’in milli 
kurtuluş devrimleri ve burjuva reformcu 
çerçeveye dair görüşleri, aşağı yukarı bu 
manaya geliyor.

Ulusal devletler, ulusu oluşturan bü-
tün kesimlerin talepleri gibi, iktidar tale-
bi olan kesimlerin de çıkarlarıyla çakışır. 
Ulus devlet çabası, her türlü boyunduru-
ğa, dış sömürüye karşı olmasına rağmen 
aynı zamanda iktidar olma isteğidir ve 
yönetimsel bir gücü ele geçirme arzusudur. 
Bu konuda benzer bir düşünce ortaya 
koyan Hayvan Çiftliği ve 1984 adlı ki-
tapların yazarı George Orwell, “İktidar 
bir araç değil, bir amaçtır,” diyor. Zira 
bir amaç uğrunda ortaya çıkan ve Küre-
sel Egemenlik Sistemi’nden mütevellit 
bugünün iktidar olgusu, ulus devletler 
düzeyindeki iktidarların bileşkesidir. 
Öyle ki daha insanca bir yaşam yerine, 
herhangi bir ulusal devlete sahip olma 
düşüncesi önem kazanmıştır. Hatta dev-
letin karakterinden bağımsız olarak ulu-
sal devlete sahip olma düşünüşü, daha 
demokratik, daha halkçı, daha adil, daha 
özgürlükçü, daha eşitlikçi bir toplum ve 
düzen isteminin yerine geçmiştir. Top-
lumun çıkarlarını koruyan ve toplumsal 
düzenin esenliğine hizmet eden bu de-
ğerler ve düşünceler; toplumsal kurtu-
luşu hedef alan devlet olasılığına artan 
inançsızlığın ve devlet kurabilme başa-
rısına ya da bu durumun sürdürülebilir 
olmasına duyulan güvensizliğin sonucu, 
ortaya çıkan iki alanın tercihen yer değiş-
tirebilir olmasıdır, ya toplumsal özgürlük 
ya ulusal devlet. Çoğunlukla da zamanla 
işlerin yoluna sokulacağı umudu ve inan-
cıyla, dayanak gösterilen bu gibi beklen-
tilerle ulusal devlet tercih edilir.

İktidar kavramı ve Küresel Egemenlik 
Sistemi ilişkisi bağlamında Fransız 
Devrimi sırasında tarih sahnesine çıktığı 
kabul edilen ulus devletler için birkaç 
cümle kurmak, öyle sanıyorum ki iktidar 
olgusunun daha iyi anlaşılmasına katkı 
sağlayacaktır. Uygulamaları yönünden 
tartışmalı alan olmasına,  meşruiyetini 
bir ulusun belli bir coğrafi sınır içinde-
ki egemenliğinden almasına rağmen, 
ulusal devletler, tarihteki diğer devlet-
lerden farklıdır. Ulus devlet modelinde, 
devleti oluşturan tüm vatandaşların or-
tak bir dil, ortak bir kültür ve ortak de-
ğerleri paylaşması esastır. Aynı zamanda 
genellikle tek bir bayrağı ve egemen tek 
bir dini olan ulus devlette, devlet politik 
ve jeopolitik, ulus ise kültürel veya et-
nik bir varlıktır. Bu iki temel özelliği ör-
tüştüren ulus devlet kavramı, böylelikle 
kendisinden önce gelen devlet yapılarıy-
la büyük ölçüde farklılaşır. Böl ve yönet 
politikasının sonucu olarak devletin kü-
çülmesi ve etkinleştirilmesi,  siyaset ve 
yönetim dengesinin yeniden kurulması, 
yeni kuşak haklar da dâhil temel hakların 
güvenceye alınması, demokrasinin geliş-
tirilmesi ve genişletilmesi gibi modern 
dönemin kavramları, ulus devletin cazi-
besini artıran yeni uygulamalardır. Diğer 
yandan ulusal devlet talebi olan geniş 
halk yığınları için sömürünün, hak ihlal-
lerinin, baskının kim eliyle veya kimler 
tarafından gerçekleştiği önemlidir. Keza 
otoritenin kimliği, kim olduğu, otoriteye 
yakınlık, dini ya da mezhebi ilişkisi, etnik 
köken ortaklığı gibi paydaşlıklar halk, 
devlet bağının temelini, devletin halk ta-
rafından genel kabul görüp görmemesi-
nin nedenini oluşturmaktadır. Her türlü 
evrensel boyutuna karşı, ulus devletler 
ilk bakışta yereldir, amaç ve hedefleri yö-
nünden yerel görünümlüdür. Zira yerel 
güçler ve yerel burjuvazi, her zaman kü-
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resel olandan daha evladır. Yerelleşme is-
teği, gerektiğinde sadece baskıcı da olan 
bir devlet kurmayı sağlamıyor, giderek 
güçlü bir arzuya dönüşen söz konusu is-
tek pek çok devlet kurumu ve coğrafi sa-
hada yerel hükümranlık yaratıyor. Anılan 
istek, aynı zamanda etnik kimliği, tarihi, 
kültürü, ortak değerleri, egoyu ve daha 
birçok olguyu geliştiriyor, yerinde kulla-
nıyor ve hak ettiği konuma taşıyor. 

Bauman, 20’inci yüzyılın en tanınmış 
fakat en tartışmalı anayasa hukuku ve 
uluslararası hukuk uzmanlarından biri 
olduğu söylenen Alman siyaset felsefesi 
bilimcisi Carl Schmitt’ten alıntılayarak, 
gizemini aydınlatmak istediği egemenlik ka-
dar “yerelleşmiş” tir, diyor. Buman’a göre 
bu bakış, toprak ile iktidarın tanrısal evlili-
ğinin fiili ve bilişsel ufkunu aşamaz. “Tıpkı 
‘yasa devleti’nin ‘ulusun devleti’ olana dek 
yavaş yavaş ama karşı konulmaz bir şekil-
de evrim göstermesi gibi (çünkü meşruiyet 
yaratmanın ve ideolojik seferberliğin sürekli 
baskısı altındadır), evlilik de üçlü ilişki ol-
muştur: toprak, devlet ve ulus üçlemesi. Bu 
üçlemenin yükselişinin dünyanın nispeten 
sınırlı tek bir bölümünde meydana gelen ta-
rihsel bir kaza olduğu varsayılabilir. Ancak 
dünyanın bu bölümü, ne kadar küçük olsa da, 
dünyanın geri kalanını periferiye dönüştü-
rebilecek kadar ustalıklı ve kendi özellikleri-
ni unutacak ya da ihmal edecek kadar kibirli 
bir metropol mertebesi talep edebilmiştir; 
periferinin yaşaması gereken kuralları sap-
tamak metropolün ayrıcalığı olduğundan ve 
bu kurallara boyun eğmeyi sağlamak met-
ropolün yetkisinde bulunduğundan -ulus, 
devlet ve toprak örtüşmesi/karışımı küresel 
olarak zorunlu bir norm haline gelmiştir. 
Üçlemenin her bir üyesi, diğer ikisiyle 
birlikte değilse ve onlar tarafından 
desteklenmiyorsa, anomaliye (aykırılık) 
dönüşür: Kurtulamayacağı anlaşıldığında 
ise, radikal bir operasyondan geçmeye ya 

da öldürücü bir darbe yemeye mecbur 
olan bir canavara dönüşür. Ulus-devletin 
olmadığı bir toprak noman’sland (Çiftlik 
veya çiftçilik yeri) olur; devletsiz bir ulus 
garabetleşir (tuhaflaşır), ya gönüllü olarak 
yok olacaktır ya da infaz edilecektir, 
tercih onundur; ulussuz ya da birden çok 
uluslu bir devlet geçmişin bir kalıntısına 
ya da modernleşme ile yok olup gitme 
arasında seçim yapması gereken bir 
mutantana (görkemli, şatafatlı) dönüşür. 
Gerek egemen olmaya teşebbüs eden 
güçler, gerek bu egemenliği temin etme 
ya da kazanma fırsatı olan güçler için, bu 
yeni normalliğin ardında anlamlandırıcı 
ilke yatıyor.” (Akışkan Aşk adlı eser)

Pek çok sosyal değişim süreci gibi 
olumlu ve olumsuz yanlar içeren, riskleri 
ve fırsatları barındıran ulus devletler, re-
feransı güç dengeleri olan genel uygula-
maların etkisinde ve yaygın milliyetçi po-
litikaların ağır baskısı altındadır. Küresel 
Egemenlik Sistemi için merkezileştirme; 
tek çatı altında toplama, evreleri kont-
rol etme, denetleme ve yönetme açısın-
dan son derece elverişlidir. Güçlü devlet, 
güçlü lider söylemi, yaygınlık kazanan 
dindarlık, sözde ulusal güvenlik konu-
ları, bilinçli şekilde düşman yaratma ve 
sürekli bir düşmana sahip olma politika-
sı, korku üretme ve algı yaratma, bütün 
sürecin yeni manivelalarıdır. Günümüz-
de yoksul, az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde, hep birlikte ve bir anda, “yerel-
lik” ve “millilik” gibi kavramlar etrafında 
şekillen iç ve dış siyasetin temel maksadı 
budur. İktidar ve muhalefetin bir ağızdan 
aynı nakaratı söylemesi, küresel güçlerin 
süreçleri teslim aldığının en belirgin gös-
tergesidir. Zira başka ulusları ve halkları 
hedef almayan, onları aşağılayıp düşman 
görmeyen dolayısıyla böl ve yönet politi-
kasına hizmet etmeyen herhangi bir ye-
rellik ve millilik, çok makbul değildir.
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İktidar eylemleri karşısında toplu-
mun sessizliği ve bireylerin özneye 
dönüşmesi tehlikesi

İtaat kavramını medeniyetin en te-
mel sorunu olarak  gören İsviçreli yazar, 
psikanalist Arno Gruen gibi, iktidar ve 
otorite ile ilgili yaptığı çalışmalarda, ik-
tidarı, “insanları itaat etmeye ve arzu et-
medikleri şeyleri yapmaya zorlayabilme,” 
olarak tanımlayan Alman sosyolog ve 
filozof Max Weber, iktidarın kullanımı 
bir toplumun politik yaşamını yönlendiren 
formel (biçimsel) bir organizasyon olan hü-
kümetin işidir, diyor. Otorite konusuna 
analitik (çözümlemeli) bakan Weber, sa-
dece kaba güçle sağlanan itaat aracılığıy-
la hiçbir hükümetin iktidarda kalamaya-
cağını ileri sürüyor. Açık ki hükümetler, 
dolayısıyla iktidar blokları, halklardan 
itaat ve sadakat beklerler. Böylece 
eldeki aygıtlarla denetleme, düzenleme, 
yönlendirme ve sükûnetle yönetme 
süreçleri kolaylaşır. Diğer yandan Fransız 
sosyolog Paul Michel Foucault’ya göre; 
dayanak ya da temel anlamındaki özne, bir 
söylemsel inşadır. Her iktidar belli teoriler, 
kavramlar üretip elde ettiği ürünü hakika-
te dönüştürerek, denetim ve bağlılık yoluyla 
ideolojik amaçlarına uygun, kendi kimliğine 
bağlanmış özneler inşa etmeyi arzular. 

Özne kavramını ayrıntılı açıdan ele 
alma ihtiyacı duymadan, birey iktidar 
ilişkisi ve toplumsal düzenle bağı 
nedeniyle söylemin kendisine dair birkaç 
cümle kurmakta yarar görüyorum. 
Felsefi olarak başka bir manada da özne 
kavramı; bilinci, sezgisi, düş gücü olandır. 
Gene bazı filozoflara göre dış dünyaya 
karşıt olan bireydir. Aynı zamanda fail 
ya da şey anlamındadır. Fransız filozof, 
sosyal teorisyen ve sosyolog Paul Michel 
Foucault’nun özne iktidar ilişkilendir-
mesi ve özneyi klasik düşünce tarzından 

ayırması, insanı sanıldığı kadar iktidarı 
zorlama ve baskı unsuru olarak gören 
düşünce yapısından uzaklaştırmıyor. Ak-
sine özne iktidar ilişkisini, aidiyet ifade 
eden bir olgu değil, karmaşık bir ilişkiler 
ağı olarak ele alması, güncel felsefi söy-
lemlerin, geniş ve dar iktidar ilişkilerinin 
yeniden gözden geçirilmesi gereğini vur-
guluyor. Bu bakımından da söz konusu 
düşünüş oldukça önem arz ediyor. Ha-
keza öznellikle özne konumundan çıka-
bilmek ve daha radikal bir özgürlük alanı 
yaratabilmeyi mesele edinen Foucault, 
devlet ve devlet kurumlarıyla mücadele 
konusunda ezber bozan fikirler ortaya 
koymaktadır. Fransız sosyolog ve eleştir-
men, devletle belli pratik ilişkiler içinde 
olanların daha ciddi sorunlar yarattığını 
düşünüyor. Foucault, sorun hâkim sınıf-
ta ya da hâkim sınıf olmakta değil, hâkim 
sınıf kimlerle pratik ilişkiler içinde ve hâ-
kim sınıf kimin elindedir, esas sorun bu-
dur demektedir.

 Özne, iktidar; iktidar, siyaset 
tartışmaları kapsamında söylenebilecek 
şeylerden bir tanesi de şudur. Her nasıl 
yapabiliyorlarsa iktidarlar, bir şekilde 
toplumları kendilerine tabi kılıyorlar so-
rusunun, makul olsun ya da olmasın her 
zaman bir cevabı vardır. İktidarlara tabi 
olmaktan tebaa olmaya geçiş sürecinin 
ve iktidar siyaset arasındaki ilişkinin en 
belirgin kaynağı, iktisadi faaliyetlere ve 
üretim araçlarının kimin elinde olduğu-
na göre şekillenen sosyal ve siyasal çeliş-
kilerdir. Modern siyaset döneminin söy-
lemi olan ve daha önceki dönemlerde ya 
mutlak bir gücü ya da belli bir zümreye 
aitliği ifade eden ve aynı zamanda siyasal 
bir olgu olarak ele alınan iktidar kavramı, 
günümüzde daha fazla, her türlü egemen 
alan ve egemenlerin toplum üzerindeki 
baskısı kapsamında ele alınıyor. 
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Küresel Egemenlik Sistemi’nin ken-
dini tekrar regülasyona tabi kılması, 
baştan aşağı bir restorasyon (yenileme) 
süreci başlatması, kendi içinde insana 
dönük ve insana ait olan değerleri yü-
celtmesi, bünyesindeki sorunlara çözüm-
ler bulması, insanlık ve iyi bir geleceğin 
inşası için son derece önemlidir. İnsan-
lığın yarınları için, para sahiplerinin ve 
tröstlerin, yeni ve gerekli adımlar atma-
sı, müesses nizamı yeniden tanımlama-
sı, demokrasi, hukuk, adalet ve hâkim 
sınıfın örgütü olan devlet kavramlarını 
yeniden ele alması, bugünün dünyasını 
kurtarmaya ilişkin hepsi de atılması zo-
runlu adımlardır. Keza anılan sistemin 
uluslararası ilişkiler ve devletlerarası hu-
kuk planında, evrensel insan haklarına 
dair sorunlara daha objektif, daha insan 
odaklı yaklaşması ve ayrıca kendini te-
peden tırnağa değişim sürecine tabi tut-
ması, insanlığın ortak geleceği açısından 
en ciddi ve belirleyici adım olur. Çünkü 
insanlığın umutlarını koruması için 
önemli nedenlere, ikna edici adımlara, iyi 
niyeti aşan somut girişimlere ve eylem 
planlarına gereksinimi vardır. 

Foucault’un kendilik ve kimlik analiz-
leri ve iktidar ilişkisi konusundaki görü-
şünü, başlığa dair son sözler yerine aktar-
mak gerekirse, dayatılan her neyse onun 
öznesi olunduğu anda, kazanan iktidar-
dır ve itaat talep eden kurulu düzendir. 
Bu tür ilişkilenmede, özne iktidar ilişki-
sinde otorite, itaat etmek ve itaatkârlık 
gibi kavramlarda, kendilikte ve kimlikte 
kafa karışıklığı ve zihin bulanıklığı vardır. 
Aynı minvalde, iktidar yozlaşır, mutlak ik-
tidar mutlaka yozlaşır diyen İngiliz filozof 
Lord Acton, baskı yapmak ve başkalarını 
kontrol etmek amacıyla kullanılan gücün 
uygulayıcı yönünden yarattığı büyük tah-
ribata vurgu yapıyor, uyarıda bulunuyor.

Bir yerde iktidar varsa orada mut-
laka itaat vardır

İktidar ve itaat hakkındaki tartışmayı 
devam ettirmeden önce hemen belirt-
mem gerekir ki, rasyonalite ve insanın 
sınırsız istekleri karşısında, devasa ola-
nakları olan küresel iktidarın ve otorite-
nin manevraları, alabildiğine sınırsızdır 
ve hiç öngörülemediği kadar pervasızdır. 
Küresel Egemenlik Sistemi’ni ya da mü-
esses nizamı yaratanlar, bireyi nesneleş-
tirerek, her şeyi sayısallaştırarak, belirli 
kesimleri merkezin denetimine ve kont-
rolüne alarak, ister örgütlü ister örgütsüz 
olsun toplulukların büyük çoğunluğunu 
otoriteye bağımlı kılarak işlerini yürütü-
yorlar. Zira herkesin kendisi için çalıştığı 
düzenden, herkesin başkası için çalışmak 
zorunda bırakıldığı düzenin adıdır, Küre-
sel Egemenlik Sistemi. 

İtaat, yaşadığımız her yerde ve her 
alanda olduğundan gerçeği algılamak güç-
leşiyor. Adeta imkânsız bir hale geliyor. Böy-
lelikle insanoğlu itaat etmeyi hava, su kadar 
normal karşılıyor, diyen Arno Gruen, itaat 
kavramının hastalıklı etkilerini günlük 
yaşamda, eğitimde, aile ilişkilerinde, 
politikada inceleyip ilginç saptamalarda 
bulunuyor. Jean Baudrillard ise, Tüketim 
Toplumu adlı eserinde, “İnsan doğasının 
insan haklarıyla mutlu birleşmesinin 
modern zamanlarında doğan Altın Çağ’ın 
bu insan fosili, yoğun bir biçimsel rasyo-
nalite ilkesiyle donatılmıştır,” diyor. Öte 
yandan toplum geliştikçe, ihtiyaçlarını 
dillendirdikçe devlet aygıtı sadece cüsse 
yönünden değil, gücü ve etkisi, olanaklar 
ve kullandığı teknoloji bakımından da 
büyüyor. Zygmunt Bauman, “Modern 
devlet, daha kesin bir ifadeyle, o dönem için 
bir yenilikti ve geleneksel meşruiyet talep 
etmeye ya da rutin olarak boyun eğilmesi-
ne güvenecek kadar sağlam değildi henüz.  
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Devlet, özellikle de aracı iktidarları, yani 
yerel özerkliği, cemaatin kendi kimliğini ve 
özerkliğini ortaya koymasının yaygın biçim-
lerini parçalamaya girişiyordu, biçimindeki 
ifadeleriyle, ‘aracı iktidarlar’ tanımlama-
sıyla ve böl yönet olgularıyla konuyu ele 
alıyor.

Görünen o ki, itaat ettirmenin ve bo-
yun eğdirmenin yaygınlık kazanması ve 
normal şeylerden sayılmasının, iktidar 
devlet, ulus devlet perspektifleriyle ve 
insan haklarının evirildiği süreçlerle doğ-
rudan ilişkisi vardır. Zygmunt Bauman, 
Akışkan Aşk adlı eserinde, “Kalıtımsal 
özelliklerinin ve soylarının esiri olmaktan 
kurtulan insanlar, toprak/ulus/devlet it-
tifakının yeni üçlü hapishanesi içine hızla 
kapatıldıklarında, bu aksiyon doğmakta 
olan gerçekliğini hızla yitirdi ve neredeyse 
unutuldu; “insan hakları” ise -felsefi teoride 
olmasa da politik uygulamalarda devletin 
uyruğu, ulusun mensubu ve toprağın meşru 
sakini arasında kişisel bir birliğin ürünü ola-
rak yeniden tanımlandı. (…),” demektedir.

İtaat konusu sıradan bir olguya, nor-
mal bir şeye dönüştüğünde ya da itaat 
etmeye dair eğitildiğimiz ve bu süreçleri 
benimsediğimiz zaman asıl kurban birey-
ler olarak biz oluyoruz. Sessizliği sürdür-
mekle ve şartsız itaatle bu gibi olayların 
arkasında yatan asıl gerçeği görebilme-
miz imkânsız hale geliyor. Kurallar, de-
ğerler sistemi içinde kalmakla, yasa zin-
cirine bağlı olmakla her hal ve şarttaki 
itaat arasında çok belirgin fark vardır. 
Boyun eğme, baskı ve yönetme süreçleri 
karşısındaki mutlak sessizlik, toplulukla-
rı sadece boyun eğdirmeye, teslim alma-
ya değil, zalimlerin yaptıklarını örtbas 
etmeye de hizmet eder. 

Gerçek olanı görme korkusu içinde sı-
kışıp kaldık diyen İtaate Karşı kitabının 
yazarı Arno Gruen, “Prangalarımızı artık 

hissetmiyoruz,” diyerek, olup biteni nasıl 
kolayca kabullendiğimizi ya da nasıl buna 
hazır hale getirildiğimizi, duyarsızlaştığı-
mızı dile getiriyor. Öte yandan hapisha-
ne olgusuyla itaat arasında sıkı ilişkiler 
olduğunu ileri süren Michel Foucault, 
hapishane, insanları görülmeden gözetim 
altında tutmanın kendisi ve başlangıcıdır. 
Hapishane temel öznesinde özgürlükleri 
kısıtlama süreçleri başlı başına yönetme 
ve yönlendirme araçlarıdır. Denetim, 
disiplin, gözetim, gözetleme, yeniden 
imalat, itaat, üretim kavramları ve yeni 
içerikleriyse içeri ve dışarıyı eşitlemek, 
kısaca insan hayatını ve toplulukları ve 
toplumu daha kolay yönetmek amacıyla-
dır, diyor. Foucault’a göre, hapishane 
kavramı ve ihtiyacı, halkı itaatkâr kılmak 
ve yöneticilerin otoritelerini daha mut-
lak hale getirmek ve aynı zamanda “her 
tür düzensizliği, hırsızlığı ve yağmayı göze-
tim altında tutmak,” için vardır. “Hapisha-
ne olmadığında da bunları sağlamak üzere 
muhafız birlikleri, kolluk iş başındadır. Mo-
dern dönemde hapishane, denetim çabası 
olan düzene hem uygundur hem de otoriter 
ve egemen alanın en güçlü göstergesidir. İta-
at yoluna hizmet eden bireyselleştirme aynı 
zamanda özneleştirmedir.” (Hapishanenin 
Doğuşu kitabından)

Siyaset ve iktidar yönünden ulus, 
devlet ve toprak üçlemesi

İlk cümlelerimi bilerek, isteyerek kes-
kin ve köşeli ifadelerden seçiyorum. Bir 
yerde toprak varsa, devlet vardır; devlet 
varsa, ulus vardır hatta tek ulus neredey-
se zorunluluktur.  Devletsiz toprak, ulus-
suz devlet olmaz. Şu da doğrudur: bir 
yerde toprak varsa, ulus vardır; ulus var-
sa, devlet vardır. Egemen iktidarın elin-
deki bu üçlü, dünya nizamının temelidir. 
Sözde istikrarın ve esenlikle yönetimin 
kilit taşıdır. Aynı cümleleri tekrarlamak 

Ü
m

it 
TE

K
TA

Ş



   
K

o
va

ra
  D

E
N

G

DENG 29

pahasına da olsa ulus, devlet ve topra-
ğın birbiriyle ilişkileri konusunda, Zyg-
munt Bauman’ın yukarıda alıntıladığım 
paragrafının bir bölümünü aktarmakta 
yarar vardır. “(…) Ulus, devlet ve toprak 
örtüşmesi/karışımı küresel olarak zorunlu 
bir norm haline gelmiştir. Üçlemenin her bir 
üyesi, diğer ikisiyle birlikte değilse ve onlar 
tarafından desteklenmiyorsa, anomaliye 
dönüşür: Kurtulamayacağı anlaşıldığında 
ise, radikal bir operasyondan geçmeye ya 
da öldürücü bir darbe yemeye mecbur 
olan bir canavara dönüşür. Ulus-devletin 
olmadığı bir toprak noman’sland (Çiftlik 
veya çiftçilik yeri) olur; devletsiz bir ulus 
garabetleşir (tuhaflaşır), ya gönüllü ola-
rak yok olacaktır ya da infaz edilecek-
tir, tercih onundur; ulussuz ya da bir-
den çok uluslu bir devlet geçmişin bir 
kalıntısına ya da modernleşme ile yok 
olup gitme arasında seçim yapması ge-
reken bir mutantana (Görkemli, şata-
fatlı) dönüşür. (…).” [Yani ulus, devlet ve 
toprak üçlemesi. (Benim notum)]

Ulus, devlet, toprak üçlemesi kapsa-
mında söylenebilecek en temel şeylerden 
bir tanesi de toprağın esas alınmasıdır. 
Bu üçlemede maksat toprak sahibinin, 
yani mülkün sahibinin kısa ve orta va-
dede her şeyin sahibi olmak hakkını elde 
etmesidir. Ulus, siyasal ve kavramsal 
olarak, belki de toprakları korumak için 
gereklidir. Devlet kavramına, topluluk 
hayatına dair kimi görev ve rollerin da-
ğıtılması, toprakların işletilmesi, veri-
minin artırılması, değerlendirilmesi ve 
el değiştirilmesi süreçlerinin tümüne 
nezaret edecek, denetleyip yönetecek bir 
aygıt olduğu için belki de ihtiyaç duyul-
maktadır.

John Steinbeck, Gazap Üzümleri adlı 
eserinde, Oklahoma’dan Kaliforniya’ya 
giden insanların hikâyesini anlatıyor. 

Zorla göç ettirilen bir ailenin yolculuğuy-
la başlayan roman, bir bakıma toprak, 
ulus ve devlet üçlemesinin aynasıdır. Ok-
lahoma yoksuldur ama bilerek, isteyerek 
daha da yoksullaştırılır. Yörenin zengin-
leri, ‘idarecileri’, büyük toprak sahipleri, 
insanları zor ve baskı yoluyla toprakların-
dan koparıp sürerler ve çok cüzi bedeller 
karşılığında bu topraklara sahip olurlar. 
Bin bir türlü hileli yol denenerek top-
raklarını terk etmeye zorlanan insanlar, 
Kaliforniya’ya göç eder ve orada emekle-
rini çok ucuza satmak zorunda kalarak 
geçinirler. Böylece Kaliforniya için ucuz 
iş gücü yaratmak isteyenlerin çabalarıyla 
geçim sıkıntısına sürüklenenler ve çalış-
mak zorunda bırakılan insanlar yollara 
dökülür… On yıllardır köylerinden, top-
raklarından kopartılıp sürülen; İstan-
bul’da, Kocaeli’nde, İzmir’de, Adana’da, 
Mersin’de çalışan insanların hikâyesi gibi. 
Keza Suriye’den, Afganistan’dan, Ukray-
na’dan yaratılan iç çatışmalar ve çıkarılan 
savaşlar nedeniyle kitleler halinde göç 
eden, göçe zorlanan, gelişmiş ülkelerde 
ve gelişmekte olan ülkelerde ucuz iş gücü 
olarak, ucuz emek olarak değerlendirilen 
milyonlarca insanın dramı gibi. Denebilir 
ki Latin Amerika ülkelerinden bir şekil-
de sürülerek Meksika üzerinden Kuzey 
Amerika ülkelerine doğru göçe zorlanan-
ların hikâyesi de aşağı yukarı böyledir. 

Toprağından, yerinden yurdun-
dan kopartılan insanlar, göçtükleri 
yerde çaresizce her işe razı olurlar, razı 
edilirler. Bu dünyanın dümenindekiler 
bunu bin yıllardır tecrübe ediyor. 
Polonyalı yazar Zygmunt Bauman, 
aynı paralelde şunları ileri sürmek-
tedir. İstila, fetih ve ilhak şeklindeki 
emperyalist itkiyle, sömürgeleştirilmeye 
açılan, uçsuz bucaksız “bakir topraklar”, 
evlerinden kovulanlar için çöplük olarak 
kullanılabilir ve ilerleme denen araç hız 
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ve mesafe kazandıkça araçtan düşenler 
için vadedilmiş toprak olarak hizmet 
edebilir. O zaman dünya yalnızca dolu 
görünüyordu. “Dolu” sıfatı, tıka basa 
olmayı belirtmenin -“somutlaşmış”- bir 
başka tarzıydı. Daha kesin bir ifadeyle, 
aşırı kalabalık. 

Yazıyı düzen, düzensizlik ve siyaset, 
iktidar ve devlet kapsamında iki ayrı 
coğrafyadan bilim insanlarının değer-
lendirmesiyle bitirmek sanırım isabet-
li olur. Saflığa yönelik her teşebbüs geride 
pislik bırakır; düzene yönelik her teşebbüs 
de canavarlar yaratır. Toprak/ulus/devlet 
üçlemesinin yükseldiği dönemin pis cana-
varları da devletsiz uluslar, birden çok ulus-
lu devletler ve ulus-devletsiz topraklardır. 
Bu canavarların esinlendiği tehdit ve korku 
sayesinde, egemen iktidar, hakları esirgeme 
hakkı talep edebilmiş ve kazanmış ve insan-
lığın büyük bölümünün yerine getirmediği 
koşullar belirleyebilmiştir(Akışkan Aşk). 
Daron Acemoğlu ve James A. Robinson, 
“Dar Koridor” adlı çalışmalarında bazı 
toplumların devletleşememiş ve merkezi 
bir yapı oluşturamamış olmalarının ne-
denleri olarak şöyle demektedir: “Pek çok 
devletsiz toplumda merkezi otoritenin or-
taya çıkmamasının nedeni, bu toplumların 
yaratmış oldukları norm ve pratiklerinden 
dolayıdır. Bunların yaratılmasının amacı 
sadece ihtilafları çözmek değil aynı zaman-
da herhangi birinin çok fazla güçlenmesi-
ni de engellemektir.”(s89) Aynı minvalde 
sıkça başvurduğum Akışkan Aşk’tan 
önemli bir not aktarmak istiyorum. “Şu 

saptamada bulunmama izin verirseniz, 
bu, özellikle yasa koyucu egemenlerin, 
kendi eylemlerini meşrulaştırmak 
ve başarıyla yürütmek için, önlemek 
zorunda oldukları koşuldur. Düzen 
tesisine, genel olarak, kaosa karşı müca-
dele adına girişilir. Oysa, en başta düzen 
niyeti olmasaydı ve teşviki gerçekten de 
başlayabilsin diye “düzen durumu” önceden 
tasarlanmış olmasaydı, kaos diye bir şey 
zaten olmazdı. Kaos, olmayan-değer olarak 
doğar. Düzenin keşmekeşi onun doğum ye-
ridir -başka meşru akrabası ya da aile ocağı 
yoktur. Egemen güç öncelikle toprakla bağ 
kurmuş olmasaydı, muaf tutma gücü ege-
menliğin bir işareti olmazdı.”

Söyleyeceklerimin şu zamana kadar 
söylediklerimin çok ötesinde, onlardan 
çok farklı olduğunu bilerek belirtmek 
isterim ki, en klasik manada yapıp etme 
kudreti olan devlet, Küresel Egemenlik 
Sistemi’ne bağlı iktidarla birlikte ve kol 
kola, toplumsal süreçleri teslim almaya ve 
insanlara boyun eğdirmeye dair iki paralel 
kıskaçtır. Şu zamana kadar ki geleneksel 
teorilerin dışında, sermayenin ve gücün 
kontrolünde ve hizmetindeki iki soyut 
alandır. Devlet ve iktidar, bir yandan 
denetleyen, düzenleyen, bir yandan 
neyin yapılıp yapılamayacağını söyleyen, 
yasaklayan aygıtlardır. Foucault’un 
dediği gibi modern iktidar bilgi aracılığı 
ile yaşamı yönetmekte olsa bile, bana göre 
her zaman öne çıkardığı baskı aracı olma 
özelliğini sürdürmektedir. 
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 Birastî gelekî zehmet e, ku mirov bi 
gotinan û nexasime di gotarekê de, pesnê 
mirovên keddar û mezin: mezin bi zanebûnê, 
mezin bi fedakariyê, mezin bi mêraniyê, 
mezin bi nefispiçûkiyê û mezin bi miletheziyê 
yên weke zaniyarê navdar Q.Kurdo bide…Ez 
bixwe gelek caran bîr dikim û ji xwe re dibêjim, 
ku mirov di derheqa wan de, çuqasî bêje û çijî 
bêje her kêm dimîne, nexasime li ser babeta „ 
Kurdperwerî, yanjî milethiziya Q. Kurdo 
“ ku min biryar daye li ser binvîsim 

Bêgoman wateye (maneya) welatparêziyê, 
pîvan û cûreyên wê pirrin: hin hene canê xwe 
(pileya herî bilind ji fedakariyê) di meydana 
şer de jibo azadiya miletê xwe dikine qurban…
Hin jî hene bi mal û dirava xwe piştgiriya 
doza netewa xwe dikin…Hin jî bi têkoşana 
rêxistinî û siyasî…Hin jî bi pênûs (qelem) û 
nivîsarên xwe navê miletê xwe bilind dikin û 
didine nasandinê… û gelek cûreyêd maiyn ji 
derbirîna hezkirina neteweyî!

Bi dîtina min jibilî rahiştina çek, ango 
tiving hildanê, çûna serê çiya û cangorî jibo 
kurdan, wekî din hemû xeysetên miletheziyê 
êd main li kesayetiya Qenatê Kurdo tên….
Di vî warî de, helbestvanê kurd, Abdulah 
Peşêw yê ku ji nêzîkve ew nas dikir dibêje: “ 
Ew (Q.Kurdo-I.M.) “şoreşgêr” nebû, bellam 

xetertirîn sengerî (bergirî-I.M.) helbijardibû: 
sengerî berxwedanî giyanî, sengerî parastinî 
nasname…” (1). 

Daku ez bikaribim vê yekê jibo xwendevanan 
şirove bikim û tanî radeyekê ji nav hevûdu 
derbixim, pêwiste  welatheziya Q.Kurdo bi 
kurtî be jî, dabeşî ser du aliyan sereke bikim: 
hezkirina wî ji Yekîtiya Sovyetê (Y.S.) re û ji 
miletê xwe û welatê Bav-Babîran re 

1- Hezkirina wî ji Y.S. re!

 Çarenûsa kurdan, yên ku ji destpêka 
sedsala 18 an de  hatibûn ser axa Rûsia yê, 
bi şêweyekî din birêve çû! Weke ku tê zanin 
beşek ji kurdan, yên ku zilm û zordestî li 
Rojhelata nêzîk li wan dihat kirinê, reviyan û 
hatine piştkafkaziyê!

 Malbata Qenat jî weke ya bi sedan kurdêd 
êzîdî û ermenî di detpêka şerê cîhanê ê 
yekemîn de, jiber zilm û zordestiya dewleta 
Osmanî “Roma reş” reviyan nav tixûbên 
rûsiya yê! Di derheqa vê yekê de Prof.Q.Kurdo 
di hevpeyvîneke* xwe de ji min re got: “…
Wêçaxê Malbata me jî hatibû… destpêkê li 
Ermenistanê û piştre jî li Gurcistanê bicî û 
war bûn! Jiyana me jî weke ya hmûyan xerab 
bû; min bi roj kar dikir û bi şev jî diçûme 

Kurdheziya Qenatê Kurdo!

Dr. Îbrahîm Mahmûd
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dibistanê! Sala 1928 an min dibistan kota 
kir. Piştre tevî 8 kurdan em li ser biryara 
komîta nawendî ya partiya komunîst a 
Ermenistanê çûne Lênîngrad ê jibo xwendina 
bilind; destpêkê min înstîtût xilas kir, biştre 
jî unîvêrsîtêt…û ez vira, li Lênîngrad ê  êdî 
mam…û bi saya serê partî û dewleta me êdî 
mijûlî ziman û çanda kurdî bûm…” 

 Di derheqa vê şêkirandinê (sipasdarî, 
qencî) de zaniyarê rûs, serokê beşa îranîstîk li 
înstîtûta Rojhelatnasiyê ya ser bi akadêmiya 
zanistiya Sovyetistanê ve li Lênîngirad 
ê û şagirtê Q.Kurdo, Olêg Fiyodorovîç 
Akîmûşkîn** weha digot: Di salên 60 î de 
û dema min Q.K. jibo parastina nama 
wî ya dektora ku bi pileyeke bilind kota 
kiribû, pîroz kir, wî wise ji min re got: 
Olêg! Birastî ez îro pirr şad û bexte-
werim; ne jiber ku gelek gotinên xweş 
yên hevalan di derheqa min de hatine 
gotin, yan jibo pesindana min, na! Belê 
ez bi desthelatdariya me ya sovyetî 
serbilindim! Bîr bike? Wê zarokekî sêwî, 
belengaz, nexwende û ji gundekî çiyayî 
yê dûr çi bikra, heger destheladariya me 
ya sovyetî  a payeberz û partiya me ya 
Lênînî a rêber, nebûna..?!...

Q.Kurdo Bi dilsozî û çalakî xizmeta 
bîr û baweriyên xwe yên li ser bingeha 
prensîpên Markisîzimê yên rast û civaka 
sovyetistanê dikir, loma jî ew  Ji salên 
50 î û tanî nîvê salên 60 î gelek caran 
weke sekretêrê Rêxistina Partî di înstîtûta 
Rojhilatnasiyê de dihate helbijartin û bi 
çelengî û bêlayen rêxistina zaniyaran bi rêve 
dibir! Akîmûşkîn weha digot: “ Q.Kurdo 
di xebat û rabûn û rûniştina xwe de 
mirovekî gelekî mezin bû, ew xwedî 
axlaqekî (moral) bilind bû û herwise 
jî kerakterekî dirûst û hişk bû jî…Ma 
gelo kerakterê mirovên mezin hêsanin?! 
Sirûştê aqilekî mezin û talanteke fereh 
dabû wî…Başiyên wî li ser min gelekin; 
di salên 60 î de, dema ew li înstîtûta 
me sekretêrê rêxistina Partî bû, wî 
endametiya min di Partiya Komûnîst de 
qebûl kir! Di qonaxa 35 salên xebata min 

bi wî re, min rojekê bi tenê jî nedît ku wî 
qelsî xiste karê xwe de; yanjî çareseriyên 
nîvco (kêm) ji problêman re danîbû! Wî 
ji durûtiyê (kosmopolîtiyê) hez nedikir; 
di hukmidariya xwe de gelekî adil bû; ew 
li ser prensîpa Lênînî a ku dibêje: “Berî 
ku ti hukum bikî, têbighêje” diçû û bi me 
re dan û standin dikir…”.

Q.Kurdo hezkirina xwe, jibo welatê xwe yê 
Sosyalîst di praktîkê de jî, nîşan dabû! Wî jî, 
weke hemû xelkên Sovyetistanê welatê xwe 
ji faşîzmê parast; wî sal û nîvê di Lênîngrada 
dorpêçkirî de berxwedan kir, piştre jî çû 
eniya şer li  Baltîkê û hetanî serkeftina sala 
1945 an li wir şer kir! Cihê gotinê ye, ku ew 
jibo mêrxasiya xwe di şer de, bi gelek nîşanên 
Y.S. ve hatibû xelatkirin! 

2- Hezkirina wî ji miletê xwe û welatê 
Bav-Babîran re!

Ev babet ya bingehîne ku ez di vê gotarê de 
dixwzim li ser rawestim, bi hêviya ku bikaribim 
dilopekê ji derya hestên netewheziya Q.K. û 
keda wî jibo dewlemendkirina çanda milî, 
nîşan bidim, Lewra ezê vê babetê jî, ango 
derbirîna  şêweyên hezkirina wî ji miletê wî 
re, li ser çend xalên giring dabeş bikim:

Yekem: Guhdan û Parastina ziman:

a- Qenatê Kurdo zû bîra giringya parastina 
zimanê kurdî bir!  Wî gotara xwe ya yekemîn 
sala 1931 ê li ser zimanê kurdî nivîsandibû û 
ji wê çaxê de û hetanî roja dawî ji jiyana xwe 
tu kêmasî nexiste hêza laş û mêjiyê xwe de 
jibo xizmeta vê armanca pîroz. Di derheqa vê 
yekê de Prof. Haciyê Cindî weha nivîsandiye: 
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"Q.Kurdo, çawa zimanzan, gelek 
probilêmêd zimanê kurdî dane 
enenekirinê. Besa xeberê pirsed 
fonetîkayê, banga, morfologîayê, navêd 
heyînê, guhestina nava ser cisna, komêd 
fêla, wext û efrandina fêla, fêlêd efrandî, 
fêlnîşa bernava, sîntaksîsê, cûrêd cumla, 
rastnivîsandinê û ed dinê“ (2). 

b- Q.Kurdo ne tenê xwe hînî zimanê 
zikmakî kir û lêkolîn li ser çêkirin, belê 
herwise jî wî hîn di dema xwendina xwe 
de, xwendevanêd dibistanên bilind fêrî 
zimanê dayika xwe kirin. Haciyê Cindî 
dinvîse: „Di wê meydanêda ew îdî ne ku 
tenê bû xwendkarekî kurdî ewlin, usa jî 
dersbêjekî zimanê kurdî li ûnîvêrsîtêtê, 
lê belê, pêra jî li Lênîngradê- miskenê 
Rêvolyûsya Oktyabirêye sosyalîstêye 
mezinda- bû ulmdarê kurdî pêşin (3).

c- Q.Kurdo  herwise jî gelek pirtûkên 
giramera zimanê kurdî jibo şagirtên 
dibistanêd seretayî nivîsandine, weke 
nemûne: Gramatika zimanê kördî ser 
zaravê k’örmancî bona komêd V-V1 û bona 
dersxanêd V-V111 û 1V-V11. 

d- Q.Kurdo zaniyarê yekemîn bû, ku bi 
şêweyekî zanistî herdû zaraveyên zimanê 
me: Kurmanciya xwar û ya jor daneberhev 
û digot bingeha giramer ziman yeke; bi vê 
yekê jî ew bi xurtî li dijî zaniyarên navdar yên 
weke Marr, Vîlçêvskî u gelekêd mayin, yên ku 
digotin zimanê kurdî ne yeke, yanjî zimanê 
kurdan yê edebî tine, derket.

Duyem: Avakirina Yekemîn beşê 
kurdnasiyê di dîrokê de: 

a- Di adara sala 1959 an û bi biryareke 
fermî ji aliyê kurdnasê mezin ve, dostê gelê 
kurd Yusif Abgarovîç Orbêlî, beşê kurdnasiyê, 
yê ku hetanî wêçaxê di nav îranîstîk de bû, 
hate cihêkirinê û di bin navê „Kabînêta kurdî“ 
de weke beşekî serbixwe hate damezirandin. 
Raste ku mamosteyê Qenat, A Orbêlî biryar 
dabû û bûbû serokê wê, jiber ew wêçaxê serokê 
înstîtûta Rojhelatnasiyê bû, lê li gorî şehdebûna 
gelek kesan ew biryar bi înîsyatîva  Q.Kurdo bû 

û herwise jî berhema xebata wî ya ceddî, durust 
û tanî radeyekê serhişkiya wî bû! Jiber ji hemû 
kesî ve eşkere bû, bê çiqasî dijminên avakirina 
beşêkî kurdî hebûn; tenê bo nemûne: Yevgênî 
Prîmakof yê ku wêçaxê seokê Akadêmiya 
zanistiya Y.S. bû, bi xwrtî û berdewam li dijê 
„Kabînêta kurdî“ derdiket, lê bextê meyî geş 
re, yekî weke Q.Kurdo, nexasima ji sala 1961 ê 
ve  dema ku bû serokê „Kabînêtê“ (piştî mirina 
Orbêlî) bi heman dijwarî û berdewamî bergirî 
lê kir; û di rastiyê de jî hetanî ew sax bû ew beş 
parast: hem weke zaniyar (bi gotar û nivîsarên 
zanistî), hemjî weke komûnîst ( li ser prensîpên 
markisîzim-lênînîzmê û nivîsandina nameyan 
jibo komîta nawendî ya partiyê re) û hemjî bi 
mêrxasî û bêtirs ji girtinê, post, dirav u h.w. 
Cihê gotinê ye (bi dax û mixabin), piştî mirina 
Q.Kurdo bi salnîvekê, beşê kurdî hilweşiya û 
dîsan tevî beşê îranîstîk kirin!!

b- Q.Kurdo netenê mijûlî ziman bû, belê 
herwise jî, ew mijûlî felklor, dîrok edeb, 
êtnografiya, nivîsandina ferhengan…Bi 
gotinekê hemû pirsêd derheqa kurdan de: 
„ Ewî lawkê cahil – haciyê Cindî dinvîse - 
emrê xwe bi temamî pêşkêşî oxira zanîna 
kûltûra cimaeta xweye dewlemend kir. 

Ulmdar xebata xwe bi du zimana 
dinivîse: ûrisî û kurdî. Awa, em çend 
pirtûkêd (kitêb) wîya bîr bînin, ed bi ûrisî: 
„Giramatîka zimanê kurda“ (Moskva, 
1957),   „Kurd“ (Moskva-Lênîngrad, 
1957), „Zimanê kurda“ (Moskva, 1961), 
„Gramatîka zimanê kurdî ser qinyated 
kurmancî û soranî“ (Moskva, 1978) û ed 
dinê. Doktor Qanatê Kurdo, cuda gotî, 
di dereca xebernemada (ferhengada) 
xebateke gelekî kêrhatî kirîye. Awa, 
hema em bîr bînin, xebernema wîye bi 
herfê latînî ya bi navê „ Ferhenga kurdî-
rûsî“ (Moskva, 1960). Ev xeberneme 
pirxebere (34.000 xeber). Bona hînbûna 
zimanê ûrisî ronayîdîtina xebateke 
usaye qimetlî zef ferz bû. Pêra jî sedî zêde 
miqalêd hobêlyare giranbiha derheqa 
lêgerîna pirsêd zimên, bedewnivîsarê, 
êtnogirafyayê, terîqê, zargotinê, 
kirîtîkayêda hatine çapkirinê „ (4).
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Sêyem: Bergirî li gotina Kurd û 
Kurdistan û li her cih û rûdanê de!

a- Weke ku li jorê hinekî hate rohnî 
kirin wekî Q.Kurdo bi hemû şêweyî miletê 
xwe diparast. Di vî warî de dîrokzanê kurd, 
Dr.Kemal Alî wise dinvîse: „ …Mamoste 
Q.Kurdo zanayekî gewre û qelayekî sext û 
kurdperwerekî têkoşer bû le beşî kurdnasî 
Sovyet de û merdane dijî hemû helwêst û 
nûsîn û bilawkiraweyekî çewtî dûr le rastî dij 
be neteweky bûwa, ca le layen her kesêkewe 
nûsrabêt…“ (5)

b- Di derheqa vê rastiyê de O.F. 
Akîmûşkîn digot: ” Kurdo hemû kes neçar 
kiribû, daku hurmet û qedrê wî bigrin; 
jiber ew welatbarêzekî dilsoz bû. Wî 
bi hemû zanebûn û hêza xwe xizmeta 
ziman û çanda kurdî dikr; wî di axavtin 
û pêwendiyên xwe de timî li ser vê 
babetê tekez dikir û bibîrtanî… kurd 
û Kurdistan herdem li bîra wî bûn, yek 
kêliyê jî jibîr nedikirin; wî bi her haweyî 
hewil dida, ku bi şêweyekî zanistî û li ser 
bingeha Markisîzimê diyar bike, wekî 
miletê kurd miletekî bi serê xwe ye, ew 
xwediyê zimanekî dewlemend, dîrokeke 
dirêj û serfiraz e û jiber wê jî mafê wî jî 
weke ê hemû miletan heye, ku serbixwe 
û azad bijî…Ez neşaşim, heger bêjim, 
ku wî hertim kesên li hember xwe di 
derheqa vê pirsê de bi qinyatkirin dida 
û bi serdiket!”.

c- Bêgoman di vî wrî de mirov dikare 
bi sedan serpêhatî û bûyerên ku Q.Kurdo 
têde tenê xemxurê pirsa miletê xwe bû; 
ez li di vê gotarê de, tenê weke nemûne 
serpêhatiyekê di vê derheqê de binvîsim, a ku 
yek ji şagirtên wî prof.Dr. Marûf Xeznedar ji 
min re gotiye: „…Di salên 60 î de, dema ez 
şagirtê wî bûm gelekî gengeşe (munaqeşe) 
di nav zaniyarên Soveyet de, li ser gotareke 
Stalîn derbarê ziman de çêbûbû! Di wextê 
xwe de Stalîn nivîsandibû, ku ziman pirseke 
çînî (tebeqî) ye…Lê zaniyarê mezin, Marr 
li dijî wê nivîsarê derketibû û digot nexêr 
her neteweyek zimanê wî bixwe heye…Bi 
herhal dihate ji hemû ulmdarên Sovyet û 

serok û berpirsyarên beşên zimanzniyê hate 
xwestin ku helwêsta xwe li ser vê yekê eşkere 
bikin…Êdî herkes neçar bû ku nerîna xwe 
eşkere bikê; pêmwabê hemû kesî li Instîtûta 
Rojhelatnasiyê bi cûreykî dîtinên xwe eşkere 
kiribû, tenha Mamoste Qenat bêdeng mabû…
Min carekê ji wî pirsyar kir: Mamoste çima ti 
li ser vê pirsê tiştekî nabêje? Wî bersiva min 
da û got: serê min jiber wê naêşe…Xwe mesele 
ne mesela kurdî ye…çî min ketiye!!“ (6)

Çarem: Perwerdekirina xwendevanan:

Miletheziya Q.Kurdo ya herî mezin 
û binirx, bi dîtina min Amadekirina bi 
dehan pisporên kurdnasî û lêkolînvanên 
pirsên kurdayetiyê bû…Pêwiste bêgotin, ku 
Prof. Q.Kurdo netenê kurd, belê herwise 
jî Rûs û miletêd maiyn jî jibo kurdzaniyê 
perewerdekirine û gelek xebatên binirx li ser 
kurdan bigiştî û di hemû warên jiyana wan 
de, nivîsandine û dane nasîn; di vê gotarê de, 
tenê ezê navê wan bênim ziman bêyî ku li ser 
xebatên wan rawestim, jiber hetanî radeyeke 
mezin bi saya serê Mamoste Qenat ew hemû 
êdî ji mêj ve bûne zaniyarêd navdar û bidehan 
nvîsar û pirtûkên wan hene: 

a-  Yên Rûss, weke : Rûdênko…Jêgalîna…
Smîrnova…Vasîlova… Mûselyanî û êd main. 
Di derheqa vê yekê de, zaniyarê kurd, şagirtê 
Q.Kurdo Wezîrê Eşo wise dinvîse: „…Qanatê 
Kurdo bi destê hevkarên xwe yên bi 
kemal Sh. Rûdênkoyê û Yêv. Vasîliyêvayê 
wergera wan berheman ya ser Rûsî, 
lêkolîn û weshandina wan da bi cîanînê 
û di nava wan da ya « Mem û Zîn » a 
Ahmedê Xanî, « Sherefnamaya » Sheref 
Xan Bîdlîsî. (7)

b- Yên kurdên Y.S. weke nimûne Çerkez 
Bakayev, Maksîmê Xemo, Zara Yûsif, 
Ordîxan û Celîlê Celîl, Shikoyê Hesen, 
A. Mamêdnazarov, Shamîl Eskerov 
 û gelekêd maiyn. Wan jî gelek xebatên 
hêja li şûn xwe hiştine; tenê bo nimûne: 
„Bi seroketiya Qanatê Kurdo ya gishtî 
– Wezîrê Eşo dinvîse - Ordîxanê Celîl 
lêkolînên xwe yên hêja di warê edebyeta 
Kurdî da û her wa karê berevkirin û 
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weshandina berhemên zargotina Kurdî 
bi cî anî. Zera Ûsiv berhemên xwe yên 
ser zimanzanî û zaravzaniya Kurdî 
nivîsandin û dane çapkirinê.“ (8)

Foto : Qenatê Kurdo di fotoya ligel ronakbîrên 
kurd di sala 1961 li Lênîngirad  

Runîştî ji çep berbi rastê : Marûf   
Xeznedar, Hecîyê Cindî, S. Rudênko, 
Qenatê Kurdo, Wezîrê Eşo

c- Kurdên Kurdistanê.. Wezîrê Eşo di 
derbarê vê yekê de dinvîse: „…Hema hema 
hemû shagirtên Qanatê Kurdo pisht 
ra bûn Kurdzan – ronakbîrên bi nav û 
deng bi berhemên xwe yên giranbiha 
va…shagrtên wî yên ji Kurdistanê 
û welatên dervayî Sovyetistanê yên 
dinê : Ezîz Shemzînî, Marûf Xeznedar, 
Kawûs Kaftan, Nesrîn Fehrî, Kemal 
Mazhar, Izeddîn Resûl, Cimshîd 
Heyderî, Kurdistan Mukriyanî, Anvar 
Qadir, Shukriya Resûl, Abdûrehman 
Hacî Marif, Ibrahîm Ezîz, Enwer Qadir 
Mihemed, Shukir Mistefa, Huseyn 
Hebesh, Ibrahîmê Mehmûd, Mamo 
Cûmî, Bavê Nazê, Afrasiyaw Hewramî, 
Îsmayîl Hassaf, Beshîr Sebrî.“ (9)

Pêwiste ez li vir bêjim, ku ne hemû ew 
navên ku li jor hatine binavkirinê bi şêweyekî 
rastewxo, yanî dîrêkt şagirtê Prof. Kurdo 
bûne, loma jî dîrokzan, Wezîrê Eşo dîsan 
dinvîse: „…Qanatê Kurdo bi xwe shedetiyê 
dide, ku wî weke 17 kadroyên Kurdzan 
gîhandine ( Li cî ne din tê gotinê wekî 19 
e ne-I.M.), amade kirine. Evana bi giranî 
ew shagirtên wî bûne, yên ku ew bi resmî, 
ofîsiyêl serokê wan yê zaniyariyê bûye 
di warê amadekirina têzên doktorayê 

da. Lê di rêalîtê da jimara Shagirtên 
wî bêtir e, ber ku pirraniya wan kesan 
jî xwe weke shagirtên wî dibînin û wî 
jî weke mamostê xwe dihesibînin û bi 
nav dikin, yên ku zemanê karkirina wî 
da, lê ne bin seroketiya wî ya zaniriyê û 
ofîsiyel da têzên doktorayê bi cî anîne, 
ber ku feyîda ji berhem û shîretên wî 
standine…“ (10)

Tekez li ser vê gotina jorîn, ez dixwazim 
şehedebûna helbestvanê kurd yê navdar, 
A. Peşêw di derheqa vê yekê de bênim ser 
ziman: „…Salî 1974 bû, ke bo yekem 
car be xizmetî Mamosta geyştim…Her 
li yekem hevdîtinda germiyek kewte 
nêwanmanewe, eger çî min le hemû 
rûwêkewe hemîşe xom be şagirtêkî ew 
dezanî û îstaş her heman hestim heye…“ 
(11). 

Cihê amajepêdanê ye, ku Prof. Kurdo 
serperiştiya karê van zaniyaran ne tenê 
di warê ziman de kiriye, belê herwise jî di 
hemû warên jiyana kurdî de: edeb, dîrok 
êtnografiya, felklor, rojnamegerî,  û herwise 
serperiştiya xebatên Rojhelatnasiy bi giştî 
dikir dikir….. Bi gotinekê ew şarezayê 
Rojhelatnasiyê bû… O.F. Akîmşkîn digot: 
“…Q.Kurdo weke Rojhelatnasekî mezin 
tê hejmartin; wî yek deqe jî ji wextê 
xwe li boşê berneda, timî bilez û xar bû, 
bêwestan xebat dikir; û bi rastî jî wî çand 
û rewşenbîriya Rojhelatê bi ferehî û ji 
henû aliyan ve: weke dîrok, zimanzanî, 
êtnografiya, edeb u.hw. dizanî bû…”.

Bêtirs em dikarin bêjin, ku Q.Kurdo 
bi xebat û çalakiyên xwe, bûbû motika 
peywendiyên kurdnasan rênîşander; şagirt û 
hevkara wî ya bi salên dirêj, prof. Zara Yûsiv 
dinvîse: „…Karên zanistî yên Q.Kurdo, 
bê yekûdu bingeha kurdnasiyê danîne û 
rêyên pêşketina wê diyar kirin…“ (12) 

Pêncem: Hezkirina wî ji stran û dîlana 
kurdî re!

Bi şehdebûna her kesekî ku bi Q.Kurdo re 
danû standin kirye, diyar dibe ku wî yekcar 
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bêhesab ji stran û dîlana kurdî hezdikir û 
aşiqê heyran û dîlokên felklorî bû; yek ji ya 
here xweş li ber dilê wî „ Erdik bi dare lê Merê, 
Meyremê…Ew berdewam li şahî û ahengên 
xwendevanên kurdanm bi taybetî „Newroz“ 
amade dibû û ji kêncan zêdetir dîlok digotin 
û dîlan dikir! Tenê jibo tekezkirin li ser vê 
yekê, ezê tenê yek nemûnê ji hezaran nemûnê 
bênim ber çavên xwendevanan: 

„ Q.Kurdo – A.Peşêw dinise – 
ciwanperist û dilterekî kêmwêne bû. 
Be pîrîş le lawekî pitir aşiqî helperkê û 
mûzîk û stranan bû! Ke salî 1985 kak 
Şivan Perwer hate Festîvalê lawan le 
Mosko, Mamoste le Lênîngradewe be 
taybet ( tevî ku nexweş bû jî – I.M.) hat. 
Êvarek hemûman pêkewe çûne hotêlî 
„Kosmos“, ta nîweşew goman le Şivan 
girt. Nazanim ew şewe çend car „Xezal, 
Xezal“ man be Sivan dûbare û çendbare 
kirdiwe…Mamoste kellukoy giyanî her 
danedemird…“ (13). 

Şeşem: Nefispiçûkiya wî!

Nefispiçûkî û ruhsivikiya Q.Kurdo bi 
gotinan nayê wesifdanê; divyabû ku merov 
carekê bi tenêbe jî wî bibêne, daku bibêne 
bê ew çi merov hez bû…Lê tevî wê jî, weke 
ku di nav me kurdan de tê gotin: Ew –Apê 
Qenat – bi mezinan re mezin bû û bi piçûkan 
re piçûk bû. Mala wî bû bû cihê her kurdekî û 
amadebû jibo her pirsekê jî bi wan re biaxive 
û tanî karîbe jî çareser bike, bi taybetî jibo 
xwendevanên k ji kurdistanê hatibûn: „ Ke 
Mamoste çawî be xwendekarekî kurd 
dekewt –A.Peşêw dinvîse – şageşke debû, 
wek zaroyekî degeşayewe û herçi le destî 
hatiba boyî dekird…Ca ew xwendekare 
her kesêk ba, xelkî her beşêkî Kurdistan 
ba, êzîdî ba, musulman ba, fele ba, 
hewramî ba, soranî ba, zazayî bam ya 
kurmanc ba…Ewyî mamoste bîrî lê 
nedekirdewe û agayî lê nebû hizibhizbanî 
bû…Êstaş, diwayî têperînî nezîkeyî 
panze sal beser koçî dwayî Mamostade, 
hendê şitim bîr dekewêtewe, ke wam 
lêdeken zêtir le gewreyî em kellepiyawe 
bighêm…“ (14). „…Hestî qolî neteweyî 

Q.Kurdo nek her lew witaraneda û karî 
zanistîyekanî tirî de be derdekewê, belko 
hels û kewt (rabûn û rûniştin-I.M.) û 
jiyanî rojaneşî deman xate ser ew bîr û 
rayey, ke bêjîn, Mamostay nemir birîtî 
bû le qutabxaneyekî kurdewarî û rê 
nîşanderî deyan xwendekaranî kurd, çi le 
biwarî zanistî û çi le biwarî bîr û ray resenî 
neteweyî de!“(15). Bê mubalexem vî tiştî 
hiştibû ku herkesê ku wî bibêne jê hez bike……

Heftem: Hesreta dîtina Kurdistanê!

Bêgoman hesreta dîtina welatê Bav-
Bavbîran bi Q.Kurdo re jî, weke bi hezaran 
dilsozên kurdewariyê, çûye bin axa sar! 
Di derheqa vê yekê de, dîrokzanê kurd Dr. 
Kemal Alî dinvîse: „…Kurdekî dilsoz 
û xawen hestekî netewyî resen bû. 
Awatî yekgirtinewe û azadî û serbexoyî 
Kurdistanî gewre bû. Taku mirdinîş 
omêdî bînî alayî rizgarî Kurdistan bu 
be çawî xoy, belam daxî giranim, ew 
awateyy ne hate dî!“ (16).  

Weke em dizanin, prof.Q.Kurdo jibo 
„Korî zaniyarî kurd“ li Bexdayê û li Instîtûta 
kurdî li Paîsê, weke endamê rûmetê hatibû 
destnîşankirin û gelek caran bi fermî 
dawetname ji wan deveran jêre dihat, lê 
sedcar mixabin hertim jî û tevî razîbûna 
seretayî ya desthelatdariya Y.S., lê berî 
birêketinê bi çend se’tan biryara çûna wî 
qedexe dikirin?! Şirovekirina vê yekê, jibo 
wan kesên ku Y.S. û siyaseta wê nasdikirin û 
herwise jî yên ku Q.Kurdo û hest û helwêsta 
wî ya neteweyî nasdikirin, ne çetine…
Pirr bi kurtî, ez dikarim bêjim Jiber ku ew 
welatparekî mezin bû û qet kompromîs li ser 
pirsên milî ne dikir…

Weke ku min di destpêkê de jî anîbû ziman, 
mirov dikare pirtûkan li ser kurdziya Q. Kurdo 
bêje û binvîse ! Kurap û nivîskar Tosinê Reşîd 
wise pesnê vê yekê dike : “…Giyanî Q.K. 
bi kurdayetiyê ve tijî bû, kurdayetî ji wî 
dibarî! Kurdayetî jibo wî „ Nexweşiyeke 
Infîksyon bû“ û ew „ Nexweşî“ pirr lez 
derbasî xelkên der-dora wî, şagirt, dost 
û hevalên wî dibû!“ (17)



   
K

o
va

ra
  D

E
N

G

DENG 37

Dimîne ku ez bêjim: bi şehdebûna kesên 
nêzîkî Q.Kurdo, gotinên dawî, yên ku ji nav lêvên 
wî  derketibûn : „ Ax, ez li xerîbiyê mirim!“.

Ma gelo êdî mirov dikare tiştekî din ede 
bike?!!  Dawî.

Têbînî û jêder:

(1)- Pirtûka „ 90 saliya Q.Kurdo, bekavgeha 
Hogir, çapa yekê , Gulan 2000“ Ristek ji gotar û 
bîranîna li ser Q.K. rupel.109

* Ev hevpeyvîn

** O.F. Akîmûşkîn serokê komîta rêûresmê 
veşartina cenazeyê Q.Kurdo bû: min roja 31.10.1985 
an ew hevpeyvîn pêre çêkiribû.

(2)- Ev nivîsara Haciyê Cindî bi bona 70 ê saliya 
Q.Kurdo hatiye nivîsandinê û ew ji aliyê Eskerê 
Buyik ve di malpera „Mala Êzidiyan li Oldenburgê 
www.yeziden.de“ hatiye weşandin.

(3)- Jêdera berê.

(4)- Jêdera berê.

(5)- Kovara Berbang, hejmara 1-86 / siwêd. 
Rupel. 17

(6)- Bernama K.Tv, a ku min sala 2005 li ser 
Q.K. bi şagirtên wî re çêkiribû!

(7)- Wezîrê Eşo: Kurdzanê mezin Qenatê Kurdo. 
Bi mûnesebeta 100 saliya bûyînê. Gotar: di gelek 
malperên kurdî de hate weşan; yek ji wan jî a ku me 
li jorê binavkiriye! 

(8)- Jêdera berê.

(9)- Jêdera berê.

 (10)- Jêdera berê.

(11)- Pirtûka „ 90 saliya Q.Kurdo, Jêdera berê. 
rupel.108

(12)- Jêdera berê. rupel.10

(13)- Jêdera berê. rupel.110

 (14)- Jêdera berê. rupel.108

(15)- Kovara Berbang, hejmara 1-86 / siwêd. 
Rupel. 17

(16)- Jêdera berê. rupel.14

(17)- Pirtûka „ 90 saliya Q.Kurdo, Jêdera berê. 
rupel.129      
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Çendekî berê, dawîya meha tebaxê  li we-
lat bûm. Tenê çar rojan mam li wir. Tema wî 
di bin zimên min de ma...

Eyam hê havîn bû. Vê havîna germ êdî 
rojên xwe yên dawîn derbaz dikir. Her çiqas 
roja zer tîn û alaveke dijwar, germeke zêde bi 
ser mede dirijand (bêtir jî li Amed û Êlêhê) 
jî berî payîz bû. Pûş û palaxa zer a ku, reng 
û bêhna xwe dabû çol û çîyan pêjna payîzê 
bi ser ruhê mirovan de tanî, payîz dixist bîra 
mirov. Lê belê kelekela germa havînê wek ku, 
wê qet ji cîyê xwe ranebe li ser textê xwe rû-
niştibû. 

Sar an germ. Her çi dibe bira bibe, welatê 
me xweş e. Payîzên welat jî xweşin, havîn û 
zivistanên wî jî. Lê xasima biharê wî...

Dixwazim bi vê nivîsa kurt ve, di bin bêhn 
û rengên payîza zer de, rewşa welat a ku, min 
di bin rohnîya rojê de, bi çavên serê xwe dît, 
bi guhên xwe bihîst, bi çavên dilê xwe ve hîs 
kir û nivîsî. dixwazim bi we re jî parvebikim.

Gava yekem, li Mûş’a şewitî...

Di dû salan re li welat, li deşta Mûşê, li 
Muşa şewitî ji balefirê thaime xwarê. Hewa 
germ, dinya xweş û geş bû. Belê, dizanim ku, 
xweşîya çîyan ji dilan e. Her çi be, me bêrîya 

welat kiribû.

Dengbêjên me çima ji bona Mûşê dibêjin 
“Mûşa Şewitî” nizanim. Li deşta Mûşê bi kes-
kayayeke tarî ya bostanên bê ser û bin ve xwe 
xemilandi bû. Bi nêzîkbûna payîzê re hinek 
xalên zer lê peyda bibûn. Petêxên êdî gihîşti-
bûn, zebeş kemilî bûn. Di bin sîdank, sîwan 
û holikên bostanan de bêhna keda dest û 
milên cotkaran tev li bêhna petêx, hoko, qitî, 
şemamok û zebeşên dendikreş bibû. Tîxên 
genim û kayê li bêderan, li der dor malan 
çêkirî bûn. Wan dîmenan  disan gundên deş-
tê bi rengên berê dixemilandin. Ew dîmenên 
taybet têne wê menê ku, welatîyan hazirîya 
zivistaneke dijwar kirine û berîya payîzê ew 
hezirîyên xwe bi piranî qedandibûn.   

Belê bênder jî bi dawî bibûn. Lê, tekno-
lojîyê bêder jî nehiştin e. Guhertina her ber-
biçav di vê warî de dixwîya ew rastîya hanê 
bû. Wesayîdên  îro, kayê û genim hema di 
zevîyan de ji wevdî wediqetînin, dikine bar û 
dikişînine malê. 

Bêderên berê dirêj dikudandin. Pêvajoya 
bêderan hetanî dawîya meha Îlonê dirêj dibû. 
Him rojên bêderan, ew rojên xweş jî bi eşq û 
şewq, bi çoş û kelecan, bi şahî û dîlan derbaz 
dîbûn. Di dû bênderan re pêvajoya zewacê, ya 

Demeke kin demek dirêj, welateke pak şereke qirêj

Mazhar KARA
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dewatan, şahîyan dest pê dikir. Em jî ji bona 
deweta du ciwanên xwe yên hêja li welat bûn. 
Di dilê me de jî şahî dewet û dîlan hîşarbi-
bû. Di çanda Kurd de, ji şahîya li ser bêderan 
xwedîyê cîyeke taybet e. Xwîya ye ku ew çand 
jî êdî bi ber pêlê guhertinê ketîye. Ew edet û 
tore jî gelek kêm bûye, nemaye.

Lê Çemê Mûradê dîsa weka caran, weka ta-
mareke, reheke jîyanê di nava dilê deşta Mûşê 
re giran, giran diherîkî. Dibe ku, ji ber germa 
zêde, avdana zevîyan, mêrgan, bax û bosta-
nan, ji ber têkçûna xwezayê ava wê piçek kêm 
bûbe jî. Lê ew yek li deştê pir nayê fêmkirinê. 
Lewra li vir av bisekan e, kûr e. Dîsa jî weka 
caran e.  Ango, li deşta Mûşê Çemê Mûradê hê 
li ser kewna ewilî bû. Di deşta Mûşê de, giran 
giran, lê bi heybet dikişîya. Çemê Mûradê li 
vê deştê bi heybet e, qure ye. Xwe qure dike, 
xwe diwerimîne û deng li hemî avên Kurdis-
tanê û avên cîhanê dike. Bi dengeke berz diqî-
re dibê; wa weylooo!... ma hûn nizanin ku, 
ez dayka Feratê me. Şahê çemanim...” Raste 
jî heqê wê heye. Serê reha, tamara serate ya  
erdnîyagarîya Kurdistanê ye. Rih, can û jîyanê 
dikişîne nava dilê Kurdistanê.

Xêra ava Çemê Mûradê deşta Mûşê, ku em 
xalên pûşên payîzê nehesibînin hê jî weka ca-
ran seranser kesk bû. Lê çîyayên bi ser Mûşê 
re ne weka berê bi dar, ber û daristanin. Ew 
çîyên bilind û hêşîn piçûk  bûne (wisa bi min 
xwîya kirin). Dar û berên wan hatine birînê, 
şewitandinê. Çîya rût û tazî mane, keçel bûne. 
Di dû şerên çil salî de bihusteke ji wan azad jî 
nîne. Li her derî nîşanên hebûna dagirkeran 
weke xilçeke beloq di çavên mirovan re diçe.

Zozanê Şerefdînê, Gimgim Û Kela 
Xinûsê

(Kenê Dorpêçkirî)

Rêya me ji Deşta Mûşê de ber bi bakûr ve 
diherikî. Li deşta Mûşê, rêyeke ripî rast, he-
tanî çavê mirovan dibire dirêj bû. Li xilasîya rê, 
li asoyê çîya û zozanên Kurdistanê yên bi nav 
û deng dixwîyan. Bergeha me li alîyê milê çepê 
Zozanê Şerefdînê û li alîyê rastê Zozanê Xa-
milpêtê dirêj dibûn bû. Reng û bengên payîzê 

xemla zozanan guhertibû. Dîmenên payêzê 
yên ku, reng û benga xwe dabûn zozanên qe-
dîm didane zanînê ku, êdî dema zozanan der-
bazbûye û zozanî ji zozanan de hatine xwarê, 
daketine deştê. Wana niha gund û bajarên li 
deştê şêntir kirine. Liv, hereket û bêhn û be-
reket anîne gund û bajaran. Birên pez û dewa-
ran, şivan, gavan û bêrîwan ji zonan de hati-
bûn xwarê. Malxoyên malan rûn, toraq, hêrî û 
penêrên xwe ji bona firotanê daxistibûn sûkên 
bajaran. Bi keda xwe ve sûk jî şên kiribû. 

Lê belê dil ewqas jî rihet, rûyên welatîyan 
ewqas jî geş nebû. Lewra sîya aleya  zilêmê 
bi ser ruhê civatê de girtibû. Dûwarên zilmê 
şênî û şahîya gelê Kurd bi sînorên ji xwînê û 
zilmê ve pêçabû.

Ji Kela Nîskan wêda, rasta ava Çemê Gim-
gimê di bin ava bendavê de mabû. Payîzên 
berê, her çiqas deşt û zozan, çîya û banî gewr 
bana jî, şaxên devên çeman her bi dar û ber, 
çil û çirpî bûn û kesk bûn. Lê dev dorê gola 
tengavê, ji devê avê de bigire her erdeke gewr 
ber bi zonanan ve hildikişe.

Gava duduyan Gimgim bû. Li perê bajêr 
eskerên sazîyê me didine sekinandinê. Weka 
ku, mirov ji sînorê welatek derbazbê welate-
ke dine bîyanî bibe. Di nava dûwarên bilind 
re, di bin awirên hişk û hola, awirên ne dost 
yar re derbazbûn. Di bin wan awir û rûçikên 
xirab de tayê ruhê mirovan diqusîne, dilê mi-
rovan dihincirîne.

Erdnîgarîya wê bajarokê xweşik bi benda-
va çem ve guherî bû. Li dev û dora bajarok hi-
nek xanî û avahîyên nûh hatinbûne çêkirinê. 
Bi salixan, ew avahîyên modern yên kurdên 
diasporê bûn. Di dû salan re li welatê xwe ve-
gerîyabûn û ji xwe re xanî û avahîyên nû ava-
kiribûn. Lê, di nava bajarok ruheke şikestî 
digerîya. Lewra Gimgim birîndar bû. Di dû 
têkçûyîna şerê xendeqan re hê birînên xwe 
baş nekewandibû.  

Kela Xinûsê xûya kir

Alîyeke Kela Xinûsê çîyayên Çewligê, 
Bîngolê, li alîkî Çîyagewrk û li alîkî jî Deşta 
Çemê Heftreng e. Ku em ji sînorê hikê ne yar 
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ve bihurîn Kela Xinûsê bi awirê melûl ve em 
pêşwazî kirin. Lê xwedêkirî em bi dewet û şahî 
çûbûn. Warên bavê min di wan rojan de şên 
bûn û dil û rûyên germ û geş em dorpêç kirin.

Me di dû sal û wextên dirêj re gelek nas û 
dostên qedîm dît. Hevalên xwe yê zarokatîyê, 
yên ciwantî bi dileke germ himêz kirin. Pelên 
me bi rehên kokên me ve bêhna xwe derxis-
tin, hisreta xwe şikandin.  

Ber bi Êlihê de...

Em roja duduyan ji Kela Xinûsê de der-
ketin ser rê. Berê me li Êlihê bû. Em careke 
dinê di ser Mûşê re derbaz bûn. Em li bire-
ka Çîyayê Dorşîn, li deşta Zozanê Şênê, li ser 
Kanîya Kewan sekinîn. Ava kanîya Kewan hê 
jî weka caran sar cemidî bû. Zozanîyên  Zo-
zanê Şênê hê konên xwe barnekiribûn. Zo-
zanî hê jî li ser kar û barê xwe bûn. Birên pez 
û dewaran li pal û berpalên çîya diçêrîyan. 

Rîya me di Gelîyê Qullpê re berjêr dibû. 
Dîsa em di çend sînorên zilmê re bê mede 
derbaz bûn. Ku em di wan sînorên neyaran 
re derbaz dibû kenê serûyên me vedimirî, 
şahîya dilê me wendadibû.

Ku em ji Gelîyê Qulpê de daketin deştê, 
hewa guherî. Hênikaya zozanan, ya bilind-
cîyan ji nişkava wenda bû. Li deşta Pasûrê 
germeke nedîtî em pêşwazî kirin. Di ser erdê 
hişk û gewr de ji ezmanan de agir dibarî. Em 
ji jor de daketin ber û berê xezalîyê. Di gun-
dê, kalê kalikê xwe re, di gundê Bêzwanê re 
buhurîn.  Me xwe berda ser Pira Malabadê, 
di wir re xwe berda ser pira Batmanê, delavê 
Paşû û Kevanê qîrê... 

Belê Êlih hîn germtir bû. Lê kela dilê heval 
û hogira, şînî û şahîya deweta me weka sureke 
hênik li ser enîya me û dilê me dilivîya, digerîya.

Welat xweş e!

Şert û merc çi dibin bira bi bibin. Welatê 
mirov bi mirov xweş e. Bêhna mirov lê dertê 
û dilê mirov pê xweşdibe, şadibe.

Xweşî û rindîya deran, cîyan û tiştan ne 
ji ber bedewîya wan e. Ya wan xweş û rind 

dike dilê mirovan e. Gava mirov wateyeke, 
meneyeke xweş nede derekî, warekî an tiş-
tekî, ew war, ew der, ew tişt ne xweş e. Mirov 
wateyeka, mehneyeka çiqas mezin bide tiş-
teki, ew tişt ji bona mirov ewqas  pir xwş e, 
ewqas rind e. “Xweşikatîya, bêhempatîya 
maşûqê ji eşqa mezina a dilê aşiq de tê.”

Başûrê welat xwedî xemleke cûda ye. Ke-
çelîya çîya û zozanên me, bê rêk û pêkbûna 
gund û bajarên me jî li ba dilê me qîmeta 
wana  danaxîne xwarê. Şahîya li welat dilê 
me dixemilîne. Xemla dilê me jî welat dixe-
milîne. Ku dilê mirov ne xweş be, cîh, war û 
welatên here xweş jî bi mirov xweş nîne. 

Li welat hê guhertinên kûr tunin  

Ku mirov eşqa dilê xwe datîne alîkî, ji kûr 
ve, bi çavaka realîst  bala xwe didê, eşkere 
dixwîyê ku, li welat wisa guhertinên mezin 
tunenin.

Him di warê civakî de, him di warê sîyasî, 
çandî de hê sitatatîkoyeke me yê hişk heye.  
Lê pêlên guhertinê qiraxê wê sitatîqoyê bi 
zerp dikutin. Xwiyaye ku hê dema mirina hin 
edet û toreyên kevnar nehatîye...

Belê, şert û mercê  jîyanê de guhertinên 
girîng henin. Dîyar e ku, dîwarên kewn li bin-
geha nû nayên. Ew dîwar wê her hilweşin. Wê 
li ser vê bingeha nû dîwarên nûjen pêk bên. Lê 
li welat ev pêvajo bi gavên biçûk ve pêk tênê. 

Li welat hinek guhertinên piçûkên li rû 
henin. Lê dîsa jî mirov hîs dikir ku, şopa lignê 
me bi teva şopa lingê bav û kalan dibû. 

Hênkaya li devê çem û kanîyan, bin sîya 
daran, kandêlkirina bax, baxçe û bostanan, 
hilanîna bênderan, birrîna hirîya pez, lû-
velûva şivan û gavanan, lez û beza bêrîvanan 
hê jî weka berê li ser kewna xwe ya berê bû. 
Belê, dixwazim bibêjim, di dû şerê malwê-
ranî yê çil salan re tu tişteke ji berê rindtir, 
xweştir nebûye. Tenê lepê neyar li ser dilê 
welat mezintir kirîye. Dîwareke ji pola li 
pêşîya pêşketina civakê, guhertinên civakî, 
aborî û sîyasî danîye. Li welat hê jî jîyan bi 
reng û bengên kevn eşkere ne.
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Edet û toreyên bêrîwanên zozanê şênê 
her yên berê bûn. Dotina pez û dewaran, 
deng û miqamên bilûra şivanan, dengê ki-
lamên bêrîvanan her weka berê wê hisreta 
azadîyê di dilê mirovan de hîşyar dikirin. 
Lê şikil û şemala bêrîvanan, rû û rûçikên, 
ser û sikûmên şivanan piçek guherî bû. 
Di bêrîkên wan de têlefûnên samsung  lê-
dixist. Şivan û bêrîvan nifşeke nû, bi girê-
dan û timtêleke nû bûn.

Ciwan zefin, şoreşgerên mezin in! Lê 
bi kurdî nizanin

Li kuçe û kolanên welat ciwan zefin. Ser û 
guh çêkirî, li hev. Di dest wan de têlefûnên mo-
dern, cil û bergên dema nûha, li gor modeya 

Fransî, Îtalî. Di lingê wan de solên Emerîqa. 
Pirên wan welatparêz, şoreşger in. Tirkîya wan 
ji ya Tirkan xweştir bû. Di dewetan de, bi piranî 
kilam û sitranên  Kurdî dibêjin, guhdarî dikin. 
Ku ti wana didî xeberdanê nikarî devê wana bi-
girî. Bi tirkîtîyeke xwe bi deqan dikarên ji te re 
pesnê serokê xwe bidin, mezinahîya wî ji bona 
te bidine ispatkirinê. Lê belê tenê bi Kurdî ni-
zanin. Ala Kurd naecibînin hvd.

Dayîka min hinek caran ji bona rewşên 
wiha tewş digot;” Kar û xebat na welleh, 
çirtik û peyîn erê welleh”. Ciwanên me ji xên-
cî Zimanê Kurdî çi bêjî dizanin. Dikarim bi 
hêsane bibêjim ku, guhertina sîyasî a bi dû 
şerê çil salî pêk hatîye ev e.
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Lozan Barış Antlaşması 5 Bölümden olu-
şur. 

Bu bölümler:  
I.Bölüm Siyasi Hükümler: 1.- 45. 

Maddeler (Kürtleri’de ilgilendiren bö-
lümdür)

II.Bölüm Mali Hükümler: 46. - 63. 
Maddeler 
III.Bölüm Ekonomik Hükümler: 64. - 
100. Maddeler   
IV.Bölüm İletişim Kanalları ve Sağlık 
Sorunları: 101. - 118. Maddeler 

V. Bölüm Çeşitli Maddeler: 119. - 143. 
Maddeler.

Bu 5 Bölüm ve 143 Maddenin dışın-
da, Lozan Barış Antlaşması’ında, Ana 
Antlaşmaya ek olarak 17 belge daha im-
zalanmıştır. (Zorunlu Nüfus Mübadele-
si Antlaşması, Boğazlar Antlaşması, Af 
Protokolü gibi 17 Antlaşma, protokol 
imzalanmıştır) 

Bu genel giriş bilgisinden sonra kon-
feransın Genel Oturumlar’ında  konuşu-
lanları incelemek gerekir. 

I Nolu Protokol’de sözkonusu olan 
genel oturum, 21 Kasım 1922 tari-
hinde Leman Gölü’nün kıyısındaki 
Château d’Ouchy’de gerçekleştiril-
miştir. Bu oturum sabah saat 11:00 de 

geçici başkan Lord CURZON başkanlı-

ğında yapılmıştır. Konferansta hazır bu-

lunan ülkeler ve resmi temsilcileri aşağı-

daki şekildedir:

Amerika Birleşik Devletleri: CHl-
LD, GREW (Gözlemci statusü)

İngiltere : Marquis CURZON of KE-
DLESTON, Sir Horace RUMBOLD

Fransa : BARRERE BOMPARD
Yunanistan : VENISELOS CACLA-

MANOS
İtalya : Marquis GARRONI, M. LAGO
Japonya : Baron HAYASM, OTCHIAI
Romanya : DUCA DIAMANDY
Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı: 

NIiNTCIHITClF RÀKITCH

Türkiye : İsmet Paşa, Rıza Nur Bey, 
Hasan Bey

Lozan Barış Konferansı                                                    
21 Kasım 1922 - 24 Temmuz 1923 

Şeyhmus ÖZDEMİR 
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Yukarıdaki ülkeler dışında bu konfe-

ransa, Sovyetler Birliği ve benzer başka 

ülkeler de kendilerini ilgilendiren konu-

lardaki oturumlara katılmışlardır. Fakat 

imzacı devlet değildirler. Amerika’da 

buna dâhildir.

Lord CURZON, oturum gündemine 

geçmeden önce, konferans adına İsviçre 

Konfederasyonu Hükümetine, Kanton 

de Vaud resmi yetkililerine ve Lozan 

şehir yönetimine, konferansın gerçek-

leşmesi için sundukları maddi ve manevi 

katkılarından dolayı teşekkür ettiğini be-

lirten bir konuşma yaptı.

M. BARRÈRE (Fransız Temsilci), le 

Marquis GARRONI (İtalyan temsilci), 

le Baron HAYASHI (Japon temsilci) ve 

İsmet Paşa, CURZON’un bu açıklamaları-

na katıldıklarını söyledikten sonra genel 

Oturum gündemine geçtiler.

I. Konferansın Resmi Dili, Tüzü-
ğü, Genel Sekreteriç Atanması 

Bu konular gündem maddeleri olarak 

ele alınır. CURZON, Konferansta kullanı-

lacak resmi dil sorunu konusunda Fran-

sızca, İtalyanca ve İngilizce olmak üzere 

3 dilin kullanılması önerisini sunar. Baş-

ka dillerdeki konuşmaların çevrilmesi za-

man kaybı olacağını belirten CURZON, 

Fransızcayı delegelerin çoğunluğunun 

anladığını ve Fransızca yapılan açık-

lamaların çevrilmesinin faydasız ola-

cağını, başka dillerdeki konuşmaların 

çevrilmesinin yeterli olacağı görüşünü 

dile getirir. Şayet bir kaç delege Fransız-

ca yapılan açıklamaları anlamıyorsa, ya 

açıklamanın yapıldığı esnada yada ko-

nuşma sonunda çevrilmesini, yada ye-

terli bulunuyorsa açıklamanın özetinin 

yapılmasının olabileceğini belirtir.

Lord CURZON günün oturum konu-

sunun, bir önceki gün bilirkişi komitesin-

ce hazırlanmış, 10 maddelik Konferans 

Tüzük Projesini tartışmak olduğunu söy-

ler ve bu tüzüğün bütün delegelere yol-

landığını, bütünüyle okunmasının fayda-

sız olacağını, her delegenin kendini ifade 

etme fırsatının olması için her maddenin 

tek tek tartışılmasını ve delegelerin dü-

şüncelerini belirtmesini talep eder.

CURZON 1. Madde’de Konferansa ka-

tılan güçleri sıralamakta olup herhangi 

bir tartışma ve gözlem gerektirmediğini 

söyler.

İsmet Paşa 1. Madde’de yer alan gö-

rüşmeci güçler arasında Rusya’nın, Gür-

cistan’ın ve Ukrayna’nın Boğazlar konu-

sundaki tartışmalarda temsil edilmesi 

gerekliliğinin vurgulanmasını ısrarla ister.

Görüşmeci güçler konusunda, İsmet 

Paşa, görüşmeci güçlerin temsilcileriyle 

temsil edilmelerinin sınırlayıcı olmadığını 

işaret ederek, Türkiye ile Müttefikler ara-

sında takas edilen notlardaki görüşmeci 

güçlerin belirtilmesi ve belirlenmesi ve bu 

çağrılan görüşmeci güçlerin tartışacağı 

sorunların belirtilmesinin konferansın 

açılışı için uygun olacağını söyler.
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1. Madde’nin 3. Paragrafı “Yakın Orta-

doğu sorunlarının çözümüyle ilgilenen Üçün-

cü Güçler, Kendilerini ilgilendiren konularda 

görüşlerini sözlü veya yazılı olarak açıklamak 

için tartışmalara direkt olarak katılabilir-

ler”  konusunda Türk delegasyonu üçüncü 

güçler ile müzakerelere girmek konusu, 

yukarıda belirtilen notlara atıfta bulunul-

duğu gibi öngörülmemiştir ve yetkisizdir.

Yine İsmet Paşa, Konferansın isim-

lendirilmesi konusunda ve tartışılacak 

sorular konusunda müdahaleci olur ve 

sonuçta “Yakın Ortadoğu sorununa 
(affaire) ilişkin Lozan Konferansı” 

şeklinde belirlenir. 

Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’ın mü-

zakerelere, Karadeniz’e kıyısı olan dev-

letler katılımı konusunda, CURZON, 

Rusya, Gürcistan ve Ukrayna, İsmet Pa-

şa’nın ifade ettiğinin ötesinde ilerledi-

ğini dile getirir. Çünkü Boğazlar sorunu 

tartışmalarında bu ülkeler (Karadeniz’e 

kıyısı olan devletler) hazır bulunacakla-

rı beyanında bulunur. CURZON konfe-

ransa katılan Güçlerin belli olduğunu ve 

herkesçe bilindiğini ve baştan isimlendi-

rildiğini, kimlerin yer alması gerektiği-

nin önceden belirlendiğini, bu yönü ile 

bu Güçlerin sonradan dahil edilmesinin 

yararsız olduğunu söyler. 

10 Maddelik Konferans Tüzüğü, 

konferansın dili, Resmi Temsilci sayısı, 

Konferans Organları (3 Ana Komisyon: 

Ekonomik ve Mali Sorunlar Komisyo-

nu,  Yabancı Rejim Komisyonu, Askeri 

ve Topraksal Sorunlar Komisyonu ve Alt 

Komisyonlar, Uzman Komiteleri vs.). 

Konferansta konuşulanların dışarıya 

yansıtılmaması, protokollerin imzalan-

ması, 48 saat sonra arşivlenmesi, dışa-

rıya genel anlamda üzerinde anlaşılan 

konulara ilişkin açıklamalar vs. yapılma-

ması kararları alınmıştır. 

Tüzüğün kabulü sonrası Konferans 

Başkanı Lord CURZON, Konferansın 

öğleden sonra saat 16:00 da delegelerin 

genel gözlemlerinin dinlenilmesi için  

tekrar genel kurul oturumu halinde top-

lanmasını talep eder.

İlk Komisyonun (1. Komisyon) otu-

rumunun 22 Kasım 1922’de sabah saat 

10:30’da başlayacağını duyurur. 1. Ko-

misyon tartışmalarına delegelerin katılı-

mının sağlanması için diğer 2 Komisyon 

çalışmaları aynı anda olmayacaktır. İlk ko-

misyonda belirli bir ilerleme sağlandıktan 

sonra diğer iki komisyon da çalışmalarına 

başlayacaktır. CURZON Konferans Genel 

Sekreteri olarak farklı delegelerdeki mes-

lektaşlarını öğlen sonrası saat 14:30’da, 

Konferansın işleyişine ilişkin çıkan so-

runları detaylı konuşmak için bürosunda 

hazır bulunmalarını talep eden açıklama-

sını duyurur ve oturum kapanır.

Bu 10 maddelik tüzük tartışmala-

rında, İsmet İnönü ile Lord CURZON 

arasında bazı tartışmalar yaşanmıştır. 

Mesela: İnönü 3 komisyondan birinin 



   
K

o
va

ra
  D

E
N

G

DENG 45

Şe
yh

m
us

 Ö
ZD

EM
İR

 
başkanlığının Türkiye’ye verilmesini 

talep ediyordu. Fakat bu talep kabul 

görmedi. Çünkü konferansın sorumlu-

luğunu yapan ve devletleri davet eden 

ülkeler İngiltere, Fransa, Italya devlet-

leri olduğundan, bu ülkeler Komisyon 

Başkanlıklarını üstlendiler. İnönü bu 

durum karşısında, biz İzmir’i Konfe-

rans yeri olarak ilk önermiştik fakat bu 

önerimiz kabul görmedi tezini ileri sü-

rerek bu nedenle komisyonlardan biri-

nin başkanlığının kendilerine verilmesi 

gerektiğin ileri sürdü, bu talep kabul 

görmedi tabi ki. İnönü Komisyonların 

birinin başkanlığının verilmediğini bu 

nedenle de konferansın genel sekre-

terliğinin kendilerine verilmesini talep 

eder, fakat o da kabul görmez. Fakat 

her katılan ülke için, Konferans Genel 

Sekreteri ile çalışacak birer sekreterlik 

uygun görüldü. 

Konferansın 3. maddesi Konferan-

sın Başkanlığını ve Genel Sekreterinin 

belirlenmesi konusunda; Konferan-

sın toplanmasını teklif eden üç devlet 

(İngiltere, Fransa, Italya) davetiye çı-

karan ülkeler olarak konferans sorum-

luluğu gereği ve yukarıda da belirtildiği 

gibi her biri bir komisyon başkanlığını 

üstlenirler. Konferans Genel Sekreteri 

olarak da İtalyan M. Massigli kabul edi-

lir. Massigli konusunda İsmet Paşa’nın 

herhangi bir itirazı olmadı. 

Diğer bir noktaysa, tüzük taslağının 

2. Maddesi, her katılan devletin 2 tem-

silciyle temsil edilmesini öngörüyordu. 

İsmet Paşa bu delege temsil sayısı konu-

sunda çokça direnir. Denildiği gibi tüzük 

taslağına göre her katılan ülke iki resmi 

bağlayıcı delege ile tartışmalarda yer ala-

caktı. Sonunda İsmet İnönü ve Riza Nur 

Ankara hükümetinin temsilcileri olarak 

konferansa katılırlar. Fakat üçüncü kişi 

olan Hasan Bey’in de sürekli ikilinin ya-

nında danışman ve yardımcı olarak bu-

lunulmasını kabul ettirdiler. İnönü’nün 

ısrarının gerekçesi ise: Çünkü Anka-

ra Hükümeti üçümüzü görevlendirdi 

demesiydi. İsmet İnönü’nün bu konu-

daki ısrarı anlamsız olmakla birlikte 

tartışmaları uzatma taktiği denilebilir. 

Konferans Tüzük Taslağı, diğer bütün 

maddeleri tartışılarak sonuca bağlandı.    

II nolu Protokol’de öngörülen 21 
Kasım 1922 tarihli, Chateau d’Ou-
chy’de gerçekleşen ikinci  Genel Otu-
rum,  öğlen sonrası saat 16:00 da, 
Lord CURZON başkanlığında açılır. 

Lorde CURZON, sabah onaylanan tü-

zük konusunda bir kaç kelime söyleyece-

ğini beyan eder. Lord CURZON, tüzüğün 

2. Maddesi gereğince temsilci delegele-

rin kendilerinin yanında teknik delege-

ler, uzmanlar, sekreterler, tercümanlar 

ve stenograflar bulundurabileceklerini 

söyler. Tam yetkili temsilcilere eşlik eden 

kişilerin sayısının mümkün olduğu ka-

dar az olması büyük önem taşımaktadır 

açıklamasında bulunur.
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İsmet Paşa, sabah yaptığı 

açıklamalarının iyi anlaşılmadığını ve 

itirazlarını, gerekçelerini özelikle 1. 2. 

ve 3. tüzük maddeleri konusunda ye-

niler. İsmet Paşa’ya göre görüşmelerde 

yer alması gereken güçler, 23 Eylül 

1922 tarihli müttefik güçlerin Türk Hü-

kümetine gönderdiği notunda sıralan-

mıştır. Türk Hükümetinin 4 Ekim 1922 

tarihli cevabında, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hükümeti temsilcilerine bu 

doğrultuda tam yetki verildiğini beyan 

eder. Türk delegasyonu üçüncü güçler 

ile müzakere edemez. Türk delegasyo-

nu müzakerelere 3 tam yetkili delege-

siyle katılacağını beyan eder.

Lord CURZON, Türk delegasyonu-

nun gözlemlerini büyük bir saygıyla 

dinler; ancak, konferansın sonuca bağ-

ladığı bir konu hakkında tartışmayı ye-

niden başlatmanın kabul edilemez ol-

duğunun altını çizer.  

Fransız Temsilci Bay Barrère Türk De-

legasyonu’nun meşru protestolarını en 

üst düzeyde dikkate alma arzusuna rağ-

men, sadece Lord Curzon’un gözlemleri-

ni destekleyebileceğini belirtir. 

İtalyan Temsilcisi Marki GARRONI’de 

Bay Barrère ve Bay Lord Curzon’un gö-

rüşlerine katıldığını belirtir.

Bu durum karşısında İsmet Paşa her-

hangi bir yanlılık, ayrıcalık istemediğini 

fakat sabah kabul edilen  1. Tüzük mad-

desinin Türk Delegasyonu’ nun değişiklik 

talebinin dikkate alınmaması nedeniyle 

protestolarını yenilediklerini ve kendile-

ri tarafından kabul görmeyen bir düzen-

leme olduğunu ve oy çokluğu ile çözüle-

mez olduğunu söyler. İsmet Paşa bunun 

bir prensip meselesi olduğuna inandığını 

söyleyerek Türk Heyeti’nin bu konudaki 

protestosunu yineler. 

LORD CURZON, Türk Heyeti›nin 

görüşlerinin dikkate alınacağını söy-

ler. Türk delegasyonunu hiçbir şekilde 

kendi resmi görüşünü ifade hakkın-

dan mahrum etmeye niyetli olmadı-

ğını söyler ve konferansa Türk De-

legasyonu’nun duygularını kayda 

geçirdikten sonra gündeme geçilmesini 

teklif ederek temsilci delegasyonlardan 

konferansın çözmesi gereken sorunlar 

konusunda genel görüşlerini ortaya 

koymalarını talep eder. Çünkü komis-

yonlarda çalışmaya başlamadan önce 

bir genel görüş alışverişinde bulunmayı 

uygun görünmektedir.

2. Genel Tartışma

Fransız Temsilci BARRÈRE burada 

toplanmış olan güçlerin temsilcilerinin 

yüklenmiş bulundukları misyon gereği, 

diplomasiyle görevli en yüksek derece-

den temsil edildiğini dile getirir. 

Yıllar süren savaşlarda çok fazla 

insanın hayat kaybı, çok fazla maddi ka-

yıplar, türlü türlü acılar, yıllarca süren 

sıkıntılar ve savaşlardan sonra insanlık 

barışın geri dönüşün özlemini çekiyor. 
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Halkların normal varoluş yasaları-

na dönme ve düzen getirme zamanı, 

ulusların onsuz çalışamayacağı ve ya-

şayamayacağı huzur. “Bu işi başarmak 

için diplomasinin tüm kaynaklarından, 

uluslararası ilişkilerde deneyim ve bilgi-

ye dayalı yararlı, işlevsel yöntemleri ta-

kip ederek” burada üzerinde çalışacağız. 

Güveni yeniden tesis etmek, değişmez 

adalet ve hukuk ilkelerine dayanarak 

sorunlara yaklaşılması, söz konusu olan 

tüm sorunlara meşru çıkarlar için kalıcı 

bir çözüm sunma arzusu iradesiyle yak-

laşılacağını ve konferansta yakın Orta-

doğu için barış çıkmalı, huzur ve güven 

gelmeli açıklamasını yapar.

Bu açıklamanın ardında diğer temsil-

ciler, Marquis GARRONI ve Lord CUR-

ZON ve Baron Hayashi benzer konuşma-

lar yaparak Ortadoğu barışının Avrupa 

ve dünya barışına da katkı sağlayacağını, 

güvenlik ve işbirliği esprisi içinde çalışı-

larak bir barışın sağlanması, insanlığa, 

medeniyete, ilerlemeye hizmet edeceğine 

vurgu yapılarak oturum kapanır.

3. Topraksal ve    Askeri Sorunlar 
Komisyonu (1. Komisyon)

I Nolu tutanaktan anlaşıldığı üzere 22 

KASIM 1922 tarihinde Château d’Ou-

chy’da sabah saat 10:30’da Lord CUR-

ZON Başkanlığında yapılan oturumda 

ve bu oturumu takip eden bir çok başka 

oturumlarda yeni kurulmakta olan Tür-

kiye’nin  sınırları, Karadeniz’den Ege 

Denizi’ne kadar, Bulgaristan’la, Yuna-

nistan’la, karadan (Batı ve Doğu Trakya), 

Nehirden (Meriç), denizden (Ege) ye ka-

dar uzanan sınırlar konusu konuşuldu. 

Nüfus durumları karşılıklı olarak sunul-

du. Ekonomik, Topografik konumlardan 

faydalanıldı ve birçok uzman ve alt ko-

misyon çalışmaları protokol ve tutanak-

lara geçirildi. Sonuçta bugün bildiğimiz 

Lozan Antlaşması’nın  2 maddesinde 

belirtilen Yunanistan ve Bulgaristan ile 

olan sınırlar kesinlik kazanmış oldu.

Boğazlar meselesi; Karadeniz’e kıyıdaş 

ülkelerle, Yani Rusya, Gürcistan, Ukray-

na, Bulgaristan vs. ile yapılan müzakere-

ler sonucunda, Türkiye’nin başkanlığını 

yaptığı bir komisyon denetiminde üze-

rinde anlaşmaya varılan boğazlar rejimi 

oluşturuldu (buna boğazların Askerden 

arındırılması da dahildir).  

Daha sonra yani, 1936 yılında da bu-

gün yürüklükteki Montreux Boğazlar 

sözleşmesi yapıldı ve bu antlaşmayla  TC 

Boğazlar üzerinde tam olarak egemenlik 

hakkını kazanmış oldu.

Ayrıca bu oturumlardaki alt komisyon-

larda çalışan uzmanlar yardımıyla Bozcu-

ada ve Gökçeada’nın nüfusunun ağırlık-

lı Rum olmasından dolayı Türkiye’nin 

egemenliğinde idari otonomi verildi (14. 

Madde). Ege adalarının durumu, askeri 

bakımdan belirli düzenlemeler bu otu-

rumlarda kabul edildi yada diğer bir de-

yişle var olan fiili durumlar onaylandı. 
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Türkiye oturumlardaki, görüşmelerde 

İngiltere’nin 5 Kasım 1914 yılında ilhakı-

nı ilan ettiği Kıbrıs’ı tanımayı kabul eder 

(madde 20).  Türkiye, İtalya tarafından 

işgal edilmiş bulunan 12 adalar üzerin-

de bütün haklar ve menkul kıymetlerden 

İtalya yararına red eder (madde 15).

 Bu konular Kürtleri direk ilgilendir-

mediği için bu şekliyle bırakıyorum. Ge-

lecekteki yazılarımda Antlaşmanın asıl 

Kürtleri ilgilendiren 3. Madde’nin birin-

ci ve ikinci paragrafları ve çok tartışılan, 

Birinci bölümün, III. kısımdaki “Azın-

lıkların Korunması” (37-45 maddeler), 

azınlıklara ilişkin maddelerin nasıl oluş-

tuğunu, nerden alındıklarını, Lozan’da 

Kürtler Azınlık olarak mı görüldü?, “Te-

mel yasalar gibi kabul etme”nin ne an-

lama geldiği, sıkça peş peşe kullanılan 

“Vatandaş” ve  “oturan-sakinler” keli-

melerinin anlamları ve azınlık kavramı-

nın “Müslüman”, Gayri Müslim”, Müte-

kabiliyet (réciprocité) konuları üstünde 

duracağım.


