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Barýþ sürecinin sonuçlarýný konuþacak aþamaya geçememiþsek de, ilerleyen bir süreç olduðu hepimizin kabulüdür. Ancak barýþ sürecinin ilk günlerinde meydana gelenCilvegözü patlamasý
ve Reyhanlý saldýrýsý gibi, bu günlerde de
gezi parký eylemleri kafamýzda soru iþaretleri yaratmýyor deðil… Baþbakanýn uzlaþmaz tavrý ve polisin aþýrý güç kullanýmý
olaylarýn çözümsüz bir noktaya gitmesinde büyük etken olarak görülmekte. Türkiye bir demokrasi sýnavýnda daha baþarýsýz olacak gibi görünüyor.
Hak arayýþý, sivil itaatsizlik demokrasinin olmazsa olmazýdýr. Herhalde bu konuda çocukluðumuzdan itibaren tecrübe
kazanmýþ bir halk olarak en çok söyleyecek sözü olan da biz Kürtleriz. Þýrnak Barosu olarak yýllardýr yakýlan ormanlarýmýz için yardým çaðrýsý yapýyoruz. Bizim
çaðrýlarýmýza “E asker ne yapsýn caným,
ormanlarý yakmasalar militanlar içlerine saklanacak” diye cevap veren aydýnlarýmýz(!) bugün yüksek perdeden gezi parkýndaki aðaçlarý kurtarma sloganlarý atýyor. Yahya Menekþe panzer altýnda ezilerek hayatýndan olduðunda yaptýðýmýz
çaðrýya “polise taþ atarken önüne bak-

 



mamýþ, panzerin
altýna düþmüþ”
diyen demokratlarýmýz(!) da bugün eylemcilerin yanýnda… Roboski’de kaybettiðimiz 34
caný “kaçakçý, terörist”,Kürtlerin anadilde
eðitim taleplerini “bölücülük” ilan eden
siyasetçilerimiz de orada… Böyle olunca
biz Kürtler de endiþe ediyoruz; “acaba bu
eylem aslýnda barýþ sürecini sekteye uðratma eylemi midir?” diye… Yýllardýr baðýþýklýk kazandýðýmýz için artýk bizi etkilemeyen, aramýzda “gribe iyi geliyor” diye
esprisini yaptýðýmýz “biber gazý” ile tanýþan ve kýyameti koparan vatandaþlarýmýza da “geçmiþ olsun” demekten baþka
bir þey gelmiyor elimizden. Onlar bizden
bunu esirgemiþ olsalar da… Adým adým
polis devletine dönüþen ülkemizde Kürtlere yapýlan her þeyi mazur gören ve gösteren anlayýþ sýra kendilerine geldiðinde
“Kürtler neden burada deðil?” diye feryat figan edeceklerine, Kürtleri yýllardýr
duymayan kulaklarýna, görmeyen gözlerine bir sorsunlar; biz neredeydik, Kürtler
ölürken, köylerinden sürülürken, ormanlarý yakýlýrken, panzerlerle ezilirken, dillerini bile konuþamazlarken biz neredeydik? Roboski’de 34 can paramparça edilip bir de üzeri hem idari hem de adli kararlarla örtülürken biz neredeydik?
Kürtler her zaman zalimin ve zulmün karþýsýnda oldular. Bundan sonra da
olmaya devam edecekler… Bu yüzdendir
BARIÞ, BARIÞ diye haykýrýþýmýz…

  


   

BAÞKANDAN

ekrar Merhaba... Önceki dergimizde “barýþ süreci”nin ayak seslerini
deðerlendirmiþ, bir dahaki sayýda
çözümün sonuçlarýný tartýþma umuduyla
yazýyý bitirmiþtim. Bu sayýda okuyacaðýnýz
pek çok yazý gibi benim de umudum, barýþ sürecinin Kürtlere haklarýný teslim etmek yanýnda tüm ülkeye demokrasi getirmesidir.
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ncelikle Dergimizin6. Sayýsýna
göstermiþ olduðunuz ilgiden dolayý tüm Dergi Komisyonu-muz adýna çok teþekkür ediyorum. Beklenti yükseldikçe bizim de çabamýz artýyor doðal
olarak…Dergimize gösterilen ilgi hem
okuyucularýmýzýn hem de dergiye yazý
vermek isteyenlerin sayýsýný arttýrdý. Bu
yüzden Baromuzun fahri üyelerinden de
yazýlar aldýk bu sayýda…

Ö

EDÝTÖRDEN
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Dergimizin ana temasý “BARIÞ”…
Barowitter da yazan tüm arkadaþlarýmýzýn yazýlarýnda ve diðer yazýlarda hep barýþýn kokusunu alacaksýnýz. Herkesin barýþ istediði bir ülkede sürekli çatýþmalarýn
yaþanmasý ne garip deðil mi?
Bu sayýmýzda da geçen sayýda olduðu gibi Doç. Dr. Türkan Yalçýn Sancar’ýn
bir yazýsýný okuyacaksýnýz. Türkiye’de yaþanan sancýlý barýþ sürecine dikkat çekmeye çalýþýyor hocamýz. Av. A.Aziz Tokay “Barýþ” konulu þiiriyle her zaman
olduðu gibi vicdanlara sesleniyor. Av.
M.ÞivanHalavrut Dünya ýrkçýlýk tarihine
götürüyor bizleri “Hey Irkýný Sevdiðim”
yazýsýn-da… Av. Baran Nas demokrasi adý
altýnda oynanan oyunlarý yazmýþ. Manipülasyonun had safhada olduðu bu günlerde okunmasý gereken bir yazý… Av. Rahþan Güleç, barýþ sürecinin sonuca ulaþabilmesi için tüm hukukçu ve aydýnlarý elini taþýn altýna koymaya çaðýrýyor. Av. Savaþ Tanýþ sosyal medyada fenomen haline gelen isimlerin önüne “T.C” getirme
sevdasýna güzel bir dokundurma yapmýþ
“T.C. mantýksýzlýðý” yazýsýnda. Av. Hiþyar
Tay her demokrat gibi “Barýþa Umut”unu
anlatmýþ. Hepimiz demiyor muyuz “barýþ, hemen þimdi!”. Yeni annelerimizden
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Av. Fazilet Taþtan Arserim anneye haykýrýþý dile getirmiþ þiirinde… Tüm annelerimizin de anneler gününü kutluyoruz bu
vesileyle… Maþika Müþtak bizler için Ulucanlar cezaevi gezisini ve barýþa umudunu yazdý. Ulucanlar cezaevindeki bu düzenlemenin Diyarbakýr cezaevinde de yapýlmasý ve “utanç müzesi” olarak hafýzalarýmýzý tazelemesini dileyelim…
Dünya çevre günü nedeniyle bu sayýmýzýn özel konusu Çevre ve Hukuk… Av.
Savaþ Tanýþ’ýn Cudi’nin yakarýþý þiirinde,
Av. Rüya Elçi’nin Ben Dicleyim yazýsýnda anlatmaya çalýþtýðý gibi doða dile geldi ve inanýn biz insanlara çok kýzgýnlar…
MaxWeber’in “dünyanýn büyüsü bozuldu”
sözünden yola çýkarak tarihten günümüze çevrenin anlamýný araþtýrýyor Av. Nurullah Unan “bir anlam parçalanmasýnýn nesnesi olarak çevre” yazýsýnda… Bu
dosyada ayrýca Av. Mesut Gerez tarafýndan termik santral için verilen ÇED raporunun iptali dava dilekçesini ve Mardin
Ýdare Mahkemesinin Dicle nehrinde faaliyet gösteren kum ocaðý iþletmesinin ruhsat iptali kararýný göreceksiniz. Bu dergimizin konuklarýndan Mühendis Serap
A. Yýldýz’ýn Termik Santrallerin dünyamýza verdiði zararlarý anlattýðý yazýsý “Termik Santraller ve Yýkýmlarý” ve Av. Ý. Güneþ Gürseler’in “Çevre Hukuku’na Genel
Bir Bakýþ ya da Hukuk Çevreyi Korumaya
Yeter mi?” yazýsý da insanlýðýn devamý için
çevreye karþý duyarlýlýk geliþtirmemiz gerektiðini anlatýyor.
Etkinlikler, basýn açýklamalarý ve üç
aylýk dönemde aramýza yeni katýlan arkadaþýmýz ile bitiriyoruz dergiyi. Bir dahaki
sayýmýza kadar Barýþla kalýn…

 



 !
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askýnýn,
þiddetin,
kibrin, hýrsýn, körlüðün karanlýðýný;
direnmenin, baþkaldýrýnýn,
dayanýþmanýn
güzelliðini alabildiðine yoðun yaþadýðýmýz þu günler; bir yandan heyecanlandýrýrken, bir
yandan da elimde deðil yüreðimi burkuyor.

B

Keþke diyorum keþke…
Üstelik bu keþkelerin anlamsýzlýðýný,
gereksizliðini bile bile diyorum.
Keþke diyorum; bu insanlar, çok deðil
daha birkaç ay önce Roboski’de katledilenler
için de biraz seslerini çýkarabilseydiler. “Onlar zaten teröristti ya da terörist olacaklardý”
diyenlere inat, “onlar Kürt boþ verin” diyenlere inat, “tazminatlarýný verdik daha ne istiyorlar? ” diyenlere inat, bir þamar gibi inebilselerdi yüzlerine…
Depremlerde binlerce “oralý” insan
ölürken, yaralanýrken, evsiz kalýrken; keþke
yardým paketlerine “nikâh þekerleri” ve “kirli çamaþýr” koyanlarýn yüzüne tükürebilseydik hep birlikte.

 



“Oralarýn”, “o bölgenin”
“onlarýn” ormanlarý cayýr cayýr yakýlýrken, kimyasal silahlarla insanlar, hayvanlar ve
bütünüyle hayat yok edilirken,
koca bir halk terörist ilan edilirken, keþke bir ateþ topu gibi
inebilseydik üzerlerine…


SANCAR

Paralý askerlik yapamayan, sýrtý kalýn olmadýðý için
“o” bölgeye gönderilen gencecik bedenler girerken topraðýn altýna; keþke þehit cenazelerinde “savaþ” yerine “barýþ” diye haykýrýp, hepimiz “vicdani ret”çi olabilseydik.
Ceylan’ýn gözleri gitmiyor gözlerimin
önünden; panzerlere iple baðlanýp sürüklenerek parça parça edilen bedenler, Hrant’ýn
delik ayakkabýsý, Ahmet Kaya’nýn çaresizliði
silinmiyor beynimden. Her Cumartesi günü,
yavrularýnýn sadece cesetleri bulunsun diye
yalvaran annelere reva görülenler, utanç hanemde büyük yekûn tutuyor. Her günün belli saatlerinde, enselerinden vurularak öldürülen ve bir kenara atýlan cesetlerin sorgulayan bakýþlarý peþimi býrakmýyor…
Zindanlarda kemikleri un ufak edilenlerin analarýnýn konuþtuklarý birkaç kelime
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muz, Süryanimiz diye.
“Kürtler neden barýþa bu kadar sarýldýlar, neden barýþ sürecinden memnunlar,
hangi pazarlýklar yapýldý?” diye soranlar:
Kürtlerin de ormanlarýna sahip çýkmaya, dillerini konuþmaya, daðlarýnda piknik
yapmaya haklarý var. Bu bile onlarýn barýþa
sarýlmalarýna yetiyor. Tepelerinden bir saniye ayrýlmayan uçak seslerinden, uykularýný haram eden silah ve bomba seslerinden,
sularýný içilmez eden zehirden, “topyekun”
savaþ naralarýndan, evlatlarýný korka korka
gömmekten, yas bile tutamamaktan býktýlar,
usandýlar. Ufacýk bir ýþýk bile halaya durmalarýna yetiyor…
“Kürtler nerede?” diyenler:

Kürtler; bütün direniþ ve mücadele
alanlarýnda sosyalistler, feministler,
lgbt’ler ve diðerleriyle birlikte oldular.
Bu hareketin içinde olan pek çok
gerçek ve samimi demokrat gibi;
sadece kendilerine deðil, baþkalarýna
dokunulduðunda da oldular alanlarda…

Kürtçe, onlarýn burunlarýndan fitil fitil getirilirken; hepimiz Kürtçe baðýrabilseydik keþke… Bese!!!
Yaþam biçimimize yapýlan ve yapýlabilecek herhangi bir müdahale haklý olarak hepimizi çýldýrtýrken; insanlarýn varoluþlarýnýn,
kimliklerinin, dillerinin inkârý da bizi biraz
çýldýrtsaydý da, bugün barýþý arar olmasaydýk
keþke…
Hep birlikte sorabilseydik keþke;
“Dersim’in maðaralarýnda insanlarý nasýl böcek gibi öldürdünüz, zehirlediniz; Dersim’in
‘kayýp kýzlarý’ný nerelere gönderdiniz?” diye.
Nerelerde bizim binlerce Ermenimiz, Rumu-
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Kürtler; bütün direniþ ve mücadele
alanlarýnda sosyalistler, feministler, lgbt’ler
ve diðerleriyle birlikte oldular. Bu hareketin içinde olan pek çok gerçek ve samimi demokrat gibi; sadece kendilerine deðil, baþkalarýna dokunulduðunda da oldular alanlarda…
Ýþte þiddet bu, faþizm bu..!
Nerede kimi vuracaðý belli olmuyor.
Þimdi soru sormak, “neredeydiniz” demek
deðil; þiddete karþý, baskýya karþý daha çok
“barýþ” diye haykýrmak lazým.
Bugünlerde Taksim’i, Kýzýlay’ý dolduran ve hep birlikte direnen insanlar; bugün
doðal yaþam alanýna, saðlýklý yaþama hakkýna, istediði gibi yaþama hakkýna sahip çýkan halk, umarým yarýn geçmiþte yaþadýðýmýz “keþke”lerin tekrarlanmasýna izin vermez. Bizim kalýcý bir barýþ ve gerçek bir demokrasi için ihtiyacýmýz olan þey bu…
Hiçbir þey için geç deðil…
Bu sesleri haksýzlýðýn, hukuksuzluðun
her türüne karþý yükseltmek, demokratik ve
adil bir Türkiye’nin kanallarýna akýtmak lazým. Milyonlarýn sesini kesmek deðil; kulaklarý týkamak, gözleri kapamak deðil; seslere
kulak vermek, ses katmak lazým. Bütün bunlar için de bize “barýþ” lazým.
“Barýþ” diyenlere saldýrmak deðil…

 



Barýþ; en insan yanýdýr evrenin…
***
Barýþ;
Esmer bir Afrika türküsünde, üryan çocuklarýn en aðlamaklý halidir çoðu kez…
O yüzden Tanrýsaldýr ayný zamanda…
Ve faili meçhule giden oðlu ile vedalaþamamasýný
sineye çekmesidir bir Kürt annesinin…
Koca bir düþ olmasý bir yana,
ancak büyük yüreklerinsaðlayabildiði bir deryadýr…
Hepsi bu…
***
Ama
Dersim’dir barýþ…
***
En kýzýl demlerinde Munzur’un,
birucu uçuruma açýlan ölüm maðarasýnda,
Zincire baðlanmýþ bir insan selidir yani…
***
Hani,
Vururlar diye aðzý kapatýlan
Aðzý kapatýlýnca vurulan yoksul bir çýðlýktýr Barýþ…
***
Otuz üç Kurþunda, caný baðýþlanan kadýnýn titrekliði,
Ölümcül bir sýnýr ayininde
Ýnfazýdýr Nazif’in…
***
Barýþ; Roboski’dir biraz da…
Otuz dört ölü kardeþ teninde
Kaçak sevdalarýn ekmek mücadelesi yani
Yan yana…
Kucak kucaða…
Ve parçalanmýþ…
***
Barýþ;
Ýç Anadolu’nun bir dað köyünde,
asker oðluna niþan yapmak istemesidir bir Türk annesinin…

 



  !
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Ve yýldýzsýz hiçbir gecede aðlamamasýdýr aslýnda…
***
Barýþ;
Özlemi eskitmeden bekleten onurlu bir tarihtir belki de…
Güneþ doðsun diye yüz yýl bekleyen Berfo Ana’dýr Barýþ…
***
Ve Barýþ;
Reyhanlý’da bir beddua,
GeliyéZilanda kahreden bir toplu mezardýr…
***
Ýþte ondandýr…
Kokuþmuþ bir bencillik veya iðrenç bir politik amaca
alet edilemeyecek kadar nazlýdýr Barýþ…
Dokunsan aðlayacaktýr ya hani…
Ve sere serpe uzanan bebeðin anýsý olsun diye harcýnda
Tesisi;
Titrek yürekleriyle kederli annelerin ellerine býrakýlmalýdýr…
- ki her cumartesi
Yitik bir öykü kývamýnda
Rüzgâra anlatýrlar yiðitlerini ***
Sonra Hiroþima’dýr,
Zemheri ve uçsuz bir Halepçe’dir barýþ…
Ölüm; ikiyüzlüdür coðrafyasýnda…
Ve kar yaðar…
Ansýzýn,
Sarýlýp ölür çocuklar…
***
Çocuk ki;
Ceylan’dýr, Uður’dur ve Filistinli Muhammed’dir iþte…
Heronlarýn gülüþlerini tespit edemediði…
-ki balonlar uçurabilsinler diye yeniden,
Babasýz büyümesinler diye cehenneminde Ortadoðu’nun
Þerzanlar ölür…
***
Ve tomurcuk versin diye kardeþlik umudu
Sýrtlanýr iþte daðlarýn sevdasý
Veda edilir…
Ve yol alýnýr Zagroslarýn baðrýna…
***
Barýþ;
Alýp baþýný gitmektir aslýnda, en gidilesi yerlere…
Ve barýþ; çýðlýk çýðlýða sarýlmaktýr gökkuþaðýna
yüreðin yettiðince…
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týyor olabilir.
Irkçýlýk, sosyal ayrýmcýlýðý, ýrklar arasýnda fark gözetilmesini ve soykýrýma kadar varabilen þiddeti haklý göstermektedir. Irkçýlýkla dediðimiz nedir? Hitlerin Yahudilere yaptýðý mý, yoksa Mao TseTung’in iktidara geldiði 1949 yýlýndan 1976 yýlýna kadar ki soykýrým ve baskýcý yönetimi mi, ya da Theodore Roosevelt’in Kýzýlderililere karþý uyguladýðý ‘’tehcir’’ adý altýnda etnik temizlik programý
mý? Ýlkçaðlardan bu yana gelen binlerce örnek verebiliriz. Irkçýlýk, Nazizm kadar olmasa
da, Mussolini’nin, Franco’nun rejimleri gibi
diðer faþist örneklerde de temel bir ideoloji
olmuþtur. Mussolini, Roma Ýmparatorluðu’nu
yöneten Romalýlarýn üstün bir ýrk olduðunu ve
Ýtalyanlarýn bu ýrkýn torunlarý olarak üstünlük
taþýdýklarýný ileri sürmüþtür. Habeþistan’ý iþ-
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Hâlâ utanmadan bana RENKLÝ dersin!
(Bir Afrikalý þiiri)

Irkçýlýk genel olarak çeþitli insan ýrklarý
arasýndaki biyolojik farklýlýklarýn kültürel veya
bireysel meseleleri de tayin etmesi gerektiðine ve doðal sebeplerle bir ýrkýn (çoðunlukla
kendi ýrkýnýn) diðerlerinden üstün olduðuna
ve diðerlerine hükmetmeye hakký olduðuna
duyulan inanç veya bu deðerleri kabul eden
doktrindir. Ortaya çýkýþ nedenleri arasýnda
çoðunlukla ekonomik nedenleri olmasý yaný
sýra düþünsel nedenlere de dayanmaktadýr.
Irkçýlýk terimi çoðunlukla, kendi etnik kültür
deðerlerini tek kriter olarak belirlemek (etnik
merkeziyetçilik), farklýlýk korkusu (zenofobi),
ýrklar arasýnda birleþmelere ve iliþkilere karþýtlýk ve milliyetçilik gibi kavramlarý da anla-
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Ýslamofobi’nin yükselmesinin önemli bir nedenidir. Ýslamofobi’nin modern çaðýn ýrkçýlýk
biçimlerinden birini temsil ettiði düþünülürse, alýnan güvenlik önlemleriyle bu olgunun
pekiþmesi, ýrkçýlýkla mücadeleyi aksi yönde
etkilemektedir.

gal ederken bu “üstün ýrk” söylemine dayanmýþ ve siyah derili Etiyopyalýlarýn Ýtalyanlara
boyun eðmek zorunda olduðunu, bunun doðal bir ýrk hiyerarþisi olduðunu savunmuþtur. Franco ise benzer iddialarý Ýspanyollar
için dile getirmiþtir. Ýþin ilginç yaný, her biri
de kendisini “üstün ýrk” olarak gören faþistlerin arasýnda kurulmuþ olan ittifaklardýr. Örneðin Naziler, Japonlarýn “üstün ýrk” olma iddialarýna ses çýkarmamýþ, hatta onlarý “Fahri
Aryanlar” olarak nitelendirerek teþvik etmiþlerdir.
Maalesef insanoðlu yaptýðý hatalardan
ders almayý býrakýn, modernleþtiðini iddia ettiðimiz bu zamanlarda daha aþýrý bir þekilde ýrkçýlýk yapmaya devam etmektedir. Bu
da bize kendi insanlýðýmýzý sorgulatmaktadýr.
Modern olduðunu iddia eden insanlarda ýrkçýlýðý görmek, eski çaðlarda yapýlanlara fazla söz býrakmamaktadýr. Irkçýlýk son dönemlerde ten renginden ziyade dini bir ayrýmcýlýðýn artmasý olarak yansýmaktadýr. Bunun
en büyük nedeni olarak ta 11Eylül 2001’deki
dünya ticaret merkezine yapýlan saldýrý gösterilmektedir. Bu saldýrýdan sonra yeniden þekillenen Amerika ve Avrupa’daki güvenlik politikalarý göçmenler üzerinde yeni
bir profil yaratmýþtýr. Arttýrýlan güvenlik önlemleri, Avrupa halklarýnýn gözünde üçüncü ülke vatandaþlarýný ‘korkulacak unsurlar’ haline getirmiþtir. Terörle ilgili sorunlarýn tek bir dine (Ýslam) mensup kiþiler üzerinden okunmaya çalýþýlmasý, Avrupa içinde
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Çaðýn ýrkçýlýk biçimlerinin yansýtýldýðý diðer bir ortamda yeþil sahalar olup yaklaþýk
birkaç gün önceki Galatasaray ve Fenerbahçe
arasýnda oynanan maçta bir taraftarýn rakip
takýmýn futbolcularýna muz göstermesi, karþý
takýmdaki futbolcuyu maymun yerine koymasý da bir örnektir. Irkçýlýk, Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ile çað dýþý ilan edilmiþ ve hatta
bunun akabinde birçok anayasa ve yasalarda
yasaklanmýþtýr.
Irkçýlýk doðduðu, geliþtiði ve uygulandýðý toplumlarda dahi günümüzde hoþgörü bulamamakta, ayýplanmakta ve yasaklanmaktadýr. Her insan kendi soyunu, kavmini, aþiretini, boyunu, klanýný sever ve sevmesi lazým. Ama bu baþka ýrklardan olanlarý ötelemek, itelemek, hýrpalamak ve hatta linç etmek, katletmek anlamýna gelmez gelmemelidir. Kaldý ki, kiþinin hangi ülkede hangi toplumda, hangi devlette doðmasýna karar vermek gibi bir lüksü, þansý veya iradesi yoktur.
Irkçýlýðýn çaðýmýzýn en büyük hastalýðý olduðunu ileri sürenlerde buna dayanmaktadýr.
Yanlýþ bir kaný olmadýðý aþikârdýr.Peki, kaçýmýz gerçekten diyebiliyoruz ben IRKÇI deðilim diye?

,"- )#.  -//)  
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Diyordu Nazým Hikmet bir þiirinde…
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Düþman, yapacaðý bu hamleyi öyle bir kavrama/
kelimeye sýðdýrsýn ki bizler bu kelimeyi dile
getirdiðimizde, bize saðlananýn bir lütuf, bir nimet
olduðunu zannetmeliyiz. Rahatýmýz, huzurumuz,
katlanarak kocaman olsun: ”Bak! Düþünebiliyoruz,
düþündüðümüzü eyleme çevirebiliyoruz, özgürüz,
seçilebiliyor-seçebiliyoruz, reddedebiliyoruz, baðlýbaðýmlý deðiliz, baðýmsýzýz.” Ya da “güzel günler
kapýda, ufukta” cümlelerini ifadeye sevk etmeliyiz.

slýnda bu yazýnýn, bu baþlýðýn; 2012’nin
Kasým’ýnda veya o dönem civarýnda ele
alýnmasý icap ederdi; ancak hepimizin hakkýný teslim edeceði gibi olay sýcakken,
mevzu daha yeni iken durumla alakalý cümleye aklýselim noktalar, konulamazdý. Bu anlamda zamanýn geçmesi, bazý konu ve meseleler için objektif olmayý güçlü kýlar.

A

Bu düþünce yazýsýnda “Düþman” öznesi, yazýnýn atacak kalbi olacaðý düþüncesindeyim; çünkü olumsuzluk, dargýnlýk, huzursuzluk düþmanýn eline, vicdanýna yakýþýr. Ne kazanan ne de kaybeden olumsuzluðun, dargýnlýðýn öznesi ve yüklemi olmayý asla istemez-

ler. Bu baðlamda kazanmaya-kaybetmeye
mecbur vemahkûm edilmiþizdir.

%

 %

Düþman, öyle bir hamle yapmalý ki hamle yapýlan kiþi, hamle yapýlan toplum veya
devlet, güç bela toparlansýn, zar zor belini
doðrultsun.
Düþman, yapacaðý bu sinsi hamleyle canýna ve malýna yani madden ve manen zatýna menfaatler saðlasýn. Hamle yapacaðý tarafý, maddi ve manevi tanýmda alabora etsin.
Düþman, bu hamleyi öyle bir görüntüde
tutacak ki gerçek niyet, olmasý gereken niyet
gündüze yakalanmayacak her daim zifiri karanlýkta kalacak.
Düþman, yapacaðý bu hamleyi öyle bir
kavrama/kelimeye sýðdýrsýn ki bizler bu kelimeyi dile getirdiðimizde, bize saðlananýn bir lütuf, bir nimet olduðunu zannetmeliyiz. Rahatýmýz, huzurumuz, katlanarak kocaman olsun: ”Bak! Düþünebiliyoruz, düþündüðümüzü eyleme çevirebiliyoruz, özgürüz,
seçilebiliyor-seçebiliyoruz, reddedebiliyoruz,
baðlý-baðýmlý deðiliz, baðýmsýzýz.” Ya da “güzel günler kapýda, ufukta” cümlelerini ifadeye sevk etmeliyiz.
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Düþman, yapacaðý hamleyle hukuklarý
olan dostlarýn hukukunu diktatörleþtirsin, ortak olan baharý kara kýþa çevirsin.
Düþman, düþünür taþýnýr yapacaðý hamleyi sýðdýracaðý kelimeyi, efsunlu kelimeyi bulur: 5
Evet! Düþman, muradýna ermiþtir.

Düþman, yukarýda izah etmeye çalýþtýðým emellerini bulanýk suyun altýnda gerçekleþtirmiþ olacak, diðer taraftan bizler de beli
bükülmüþ vaziyette ve manevi manada artçý
þok yaþamýþ manzarada seçimi ardýmýzda býrakmýþ olacaðýz.
Seç-mek… Çoðun içinden birini seçmek…
Seçimlerin en çekilmez yaný, birine ONAY vermek birini de ONAY DIÞI býrakmaktýr. Azap günleridir, seçim sonrasý. Zannetmeyelim ki kazanan sefahat günlerini yaþýyordur. Kazananýn en büyük mücadelesi;
kaybedenleri içselleþtirebilmek, herkesi ortak paydaya alabilmektir.
Bu manada olmak üzere baþkanýmýz:
“Baro, bir aile barosudur.” demektedir. Baþkanýmýz, burada hassasiyetini ve mücadelesini dile getirmekte, düþmanýn planýna, niyetine cephe tutmaktadýr. Ayrý gayrý düþmeyelim niyetiyle tuttuðu cephede baþkumandanlýk yapmaktadýr.
Seçimin sýcaðýnda seçen de seçilen de
asýl olduðunun dýþýnda baþka insaný oynamaktadýr. Bir hedefe konsantre olmuþlardýr
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o da: Seçimi en az kayýpla geçirmektir. Temel
ihtiyaçlardan olan uykuyu, yemeyi, içmeyi bedenlerine yabancýlaþtýrmýþ, ulvileþmiþ maneviyatla seçimi atlatmayý þiar edinmiþlerdir.
Hiçbir zaman unutmayacaðým bir seçim
anýsý vardýr bende. Bu aný, hakikaten olmuþ
ve olacak tüm seçimlerin anafikridir. Söz konusu seçimde insanlarýn neredeyse fail ve
maðdur makamlarýnda olacaðýný, koyu düþman olacaðýnýn fikrine malik oldum. Seçimde diyaloða girdiðim insanla seçim öncesinde çok farklý bir muhabbetimiz vardý: Selamlý, tebessümlü, çaylý, kahveli vs. ben de bu tebessüme, kahveye, selama, çaya yürekten
inanarak “düþmanýn icadý olan seçim bile bizi
bozamaz”, diye düþünmüþtüm. Meðerse biz
dünden hazýr, düþmanýn seçimini bekliyormuþuz:” sahne hazýr, senaryo hazýr, kostüm
hazýr bizden daha iyi aktör mü olur misali.”
Sözüm ona tanýdýk insan, seçim aný telaþýn
alasýný yaþýyordu. Seçim, o an onun için yek
kutsaldý: NAMUSTU, ÞEREFTÝ, TOPRAKTI,
NAMAZDI-NÝYAZDI… titriyordu, bedeni dayanamýyordu. Yapmalýydý, bi’þeyler yapmalýydý,
elbette! Eli kolu baðlý duramazdý. Haykýrýyordu, en yüksek perdeden: “ Sadece siz mi doðrusunuz, siz mi iyisiniz?” Ýki kelime iki cümleydi söyledikleri; ama anlamý ciltlik kitaplara
sýðmazdý, zaten ciltlik kitaplarýn da haddi deðildi sýðdýrmaya. Mana itibariyle ciltlik kitaplara sýðmayan bu cümleyi duyduðum da deyim yerindeyse buz kestim. Ne diyeceðimi bilemedim, bulamadým. Tam manasýyla hayal
kýrýklýðý yaþýyordum. O an, yetkiler bende olsaydý seçimin neticesini onun lehine çevirir ve
o hayatta olduðu sürece seçim denen “düþmaný” memlekete sokmazdým. Þoku atlattýktan sonra tanýdýðým insanýn ruh halinin farkýna varýnca “tamam! Haklýsýn.” deyip ortamýn
huzura kavuþmasýný saðladým.
Bu aramýzda geçen diyalog seçim mecralarýnýn ne denli mücadelelere sahne olduðuna iþaret etmektedir.
Bilim dünyasý da dahil herkesin bana
hak vereceði gibi SEÇÝM sadece kardeþi kardeþten ayýrmak için bir ARAÇ, bir AMAÇTIR.
Düþmanýn ARACI, AMACI…
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avaþýn bölgesel ve toplumsal þartlarý ortadan kalkmýþtýr. Bu nedenle yeni
bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönem
eþitlik ve barýþ içinde birlikte yaþama idealinin gerçekleþme þartlarýný olgunlaþtýrmýþtýr.
Bu elbette AK Parti hükümeti ve Kürd siyasi
hareketini barýþa yaklaþtýrmýþtýr.

S

Yine de barýþ için taraflarýn elindekini deðiþtirme cüret ve cesaretini göstermesi
hususunda bazý aksaklýklar var. Taraflar sanki ellerindekini deðiþtirmeden bu süreci ilerletmek istiyorlar. Buda epey zahmetli bir iþ
elbette.
Taraflarýn dili hala ayrýmcý ve kamplaþtýrýcýdýr. Savaþýn ve gerilimin dil ve araçlarý
hala olduklarý yerde duruyorlar. Bu araçlarýn
yerinden alýnmasý ve dilin deðiþmesi gerekiyor ki taraflar barýþ ve özgürlük için hýzlý sonuç alsýnlar hem de mesafe kaydetsinler.
Çünkü süreç uzadýkça yeni provakas-

 



yonlar ve engeller çýkacaktýr. Bu nedenle taraflar samimiyetle dillerini ve araçlarýný deðiþtirmelidirler. Bu savaþýn yarattýðý yaralara
erken teþhis ve tedaviyi saðlar ki buda barýþ
sürecinin selameti ve eþit özgür birlikteliðin
garantisini saðlar.
Barýþý Kürd ve Türklerin ortak Ýslami geleneði ve birlikte yürütülmüþ olan ortak savaþ
tarihi üzerinden kurmak kuþkusuz hastalýklý olacaktýr. Böyle hastalýklý bir duruma düþmemek için barýþ sürecini özgürlük, eþitlik
ve demokrasi gibi evrensel deðerler üzerinden oluþturmak elzemdir. Barýþý ve bir arada yaþamý Anadolu-Mezopotamya’da yaþayan Ermeni, Türk, Süryani, Arap, Çerkez, Alevi, Müslüman, Hýristiyan ve Kürdlerin ortak
geçmiþ ve deðerleri üzerinden oluþturmak
bu bakýmdan önemlidir. Ortak geçmiþ ortak
gelecek yaratmada da yol gösterici olacaktýr.
Türkiye’deki bütün etnik ve dini kesimlerin
katýlýmýnýn saðlanmasý geliþebilecek hasta-
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lýklý geliþmelerin önünü týkayacaktýr. Yine bir
arada özgür ve barýþ içinde yaþama þartlarýný
güçlendirecektir.
Barýþ çok deðerli. Baþlatýlan barýþ süreci çok deðerli ve anlamlý. Bu anlam hepimizi
baþta hukuk kurumlarýný ve hukuk insanlarýný ilgilendiriyor. Ýlgilendiriyor diyorum çünkü barýþýn en büyük ayaklarýndan birisi anayasa ve yasal düzenlemelerdir. Yasal ve anayasal süreç baþarýlý geliþir ve nihayete ererse kuþku yok ki normalleþme hýzla gerçekleþir.

sa sürecinde halkýn katýlýmý bakýmýndan hukuk insanlarýnýn çaba göstermeleri elzemdir.
Bu baþarýlýrsa Kürd sorununun demokratik
barýþçýl çözümü mümkün olur.
Kürd sorununun demokratik barýþçýl çö-

Bu sürecin ilk aþamasý yol temizliðidir
ve bu yol temizliðinde taraflarýn kendi toplumlarýný ve konumlamalarýný çatýþmalý pozisyonun dýþýna çekmektir. Bu bakýmdan
PKK’nin silahlý güçlerini 8 Mayýs 2013 tarihinden baþlayarak kademeli olarak sýnýr dý-

þýna çekme kararý tarihi önemdedir. Hükümet ve PKK’nin ortak anlayýþ ve kavrayýþ ile
ilk aþamanýn baþarýlý bir þekilde sonuçlanmasý hususundaki çabalarý desteklenmelidir.
Yol temizliðinde halkýn bu süreci için destek
ve çalýþmalar önemlidir. Hukuk kiþilerinin bu
dönemde de gerekli hassasiyet ve pratik içinde olmalarý barýþý güçlendirici olacaktýr.
Ýkinci aþama anayasal ve yasal süreçtir.
Bu aþamada ilgili taraflarýn anayasal yapým
sürecindeki müzakerede evrensel deðerlerin
esasý hususunda aðýrlýklarýný koymalýdýrlar.
Hukuk insanlarýnýn eþit, özgür, insan hak ve
hürriyetlerini esas alan sosyal hukuk ilkelerini barýndýran bir anayasanýn oluþturulmasý
için çalýþmalarý önemli olacaktýr. Yeni anaya-
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zümü ve Türkiye’nin demokratik inþasýnda
Üçüncü aþama ise silahsýzlanma ve normalleþmedir. Otuz yýllýk savaþ 5 bin Kürd köyünün yakýlmasýna, yüz binlerce insanýn iþkencelerden geçirilmesi ve yýllarca hapis yatmalarýna neden oldu. Resmi rakamlara göre 60
binden fazla insan hayatýný kaybetti. Binlerce kiþi JÝTEM merkezlerinde kaybedildi. Beþ
(5) milyon insan köyünü, kasabasýný, þehrini terk ederek göç yollarýna düþtü. Kürd bölgesinde ekonomi çöktü. Roboski benzeri sivil
katliamlar yaþandý. Helalleþme ve tahribatlarýn giderilmesi hususunda bu dönem hayati önemdedir. Bu aþama anti-demokratik uygulama ve zihniyetinin aþýlmasý ve savaþýn yarattýðý insan haklarý ihlallerinin giderilmesidir. Bir anlamda yaranýn tedavisi ve iyileþmesidir. Sorunun kalýcý bir barýþ ve özgürleþme
ile sonuçlanmasý bu dönemin iþidir. Bütün bu
süreçlerin sekteye uðramamasý ve baþarýsý için taraflarýn elini güçlendirmek hayatidir.
Hepimiz geliþmelerden doðrudan etkileniyoruz ve etkileme þans ve kabiliyetimiz
var. Gücümüzü ve birikimimizi barýþ ve demokratikleþme yönünde kullanýrsak emi olun
ki barýþ, özgürlük ve demokratikleþme kaçýnýlmaz olur…

 



 & +
Zorbalýkla diretilen ve varlýðý bu topraklarda hiçbir
zaman, diðer halklarca kabul görmeyen tek ulusa
dayalý devlet mantýðýnýn yanlýþlýðýnýn devletin
kendisinin de kabulleniþinin açýklamasýdýr aslýnda
T.C.. Yok sayýlan, inkar edilen halklarýn direniþinin
tezahürüdür T.C’nin silinmesi talebi.

Her
yanlýþ
zamana
yenilmeye
mahkûmdur, ilelebet sürmez yanlýþýn hükmü, ne kadar güçlü ve kudretli olursa da yanlýþ, yanlýþ yanlýþtýr ve yenilmeye mahkûmdur.
Bu topraklar yanlýþý baðrýnda uzunca bir süre
barýndýrmaya müsait deðildir, bu topraklar
yücedir, bu topraklar nice Yüceleri ve Yücelikleri barýndýrmýþtýr baðrýnda. Bu topraða ihaneti, bu toprak kabul etmez.
Bu toprak üzerine
ne nakýþ nakýþ iþlemiþtir baðrýna sýðýnan tüm medeniyetleri. Her bir
medeniyet çiçek çiçek açar bu topraklarýn koynunda, kokularý birbirine karýþýr
ama her birinin ayrý
ayrý rengi vardýr ve kokusu farklýdýr diðerin-den. Bu topraklar bin-lerce kokuyu barýndýrýr
baðrýnda
rengârenktir bu topraðýn dokusu…

ve

Zorbalýk sökmez bu topraklara, hangi
zorba hüküm sürebilmiþtir ki bu topraklarda.

 



En zorbasýnýn da kemiklerini çürütmüþtür bu
topraklar. Bu topraklarýn kadim dostlarý ve
sahipleri olana zulmü kabul etmez bu topraklar. Zalimi barýndýrmaz baðrýnda. Bu topraklara tek bir kokuyu hâkim kýlamazsýn, bu topraklara tek bir rengi giydiremezsin. Ýþlemiþtir
bu topraklarýn derinine farklý renk ve kokular,
ne kadar uðraþsan söküp atamazsýn. Ezersin,
belki bir dönem görünmez ama bil ki daha da
gürleþerek yeniden yegü
þerir bu topraðýn çiçeþe
ði. Söküp atma çabasý
ð
bu topraklara ihanettir.
b

%

Bu
topraklarýn
her bir karýþýndaki bith
ki farklý yaþar, bu topraklarýn her bitkisinin
dili farklýdýr, inancý
farklýdýr, bu topraklarýn coðrafyasýnýn her
adýmýndaki her bir canlý farklý
adýmýnd
yaþar, dili farklýdýr, inancý farklýdýr, týpký insaný gibi. Bu topraklarda yaþayan her halk, her
kültür, her inanç bu topraklarýn farklý rengi
ve farklý kokusudur. Bu topraklarda yaþayan
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her halk, her kültür, her inanç bu topraklarýn
ayrý ayrý bir güzelliðidir. Bu topraklarda yaþayan her halk, her kültür, her inanç bu topraklara nakýþ nakýþ iþlenmiþ renk cümbüþüdür.
Bu topraklarda yaþayan her halk, her kültür,
her inanç bu topraklarýn ayrý ayrý zenginliðidir. Yok, etme çabasý beyhudedir, kabul etmez bu topraklar bir renginin, bir kokusunun
yok edilmesini, yok sayýlmasýný…
Bu topraklar zorbalýðý yutan, her daim
mazluma kucak açandýr. O yüzdendir ki; bu
topraklar daðlarla doludur, ne zaman ferman padiþahýn olmuþsa bu topraklarda, daðlar mazlumun olmuþtur.Zorbalýkla diretilen
ve varlýðý bu topraklarda hiçbir zaman, diðer
halklarca kabul görmeyen tek ulusa dayalý devlet mantýðýnýn yanlýþlýðýnýn devletin ken-

disinin de kabulleniþinin açýklamasýdýr aslýnda T.C.. Yok sayýlan, inkar edilen halklarýn direniþinin tezahürüdür T.C’nin silinmesi talebi. Bu ülke bu topraklarda yaþayan herkesin,
her halkýn, her rengin olmalýdýr, bu ülke sadece birilerin C’ si olmamalýdýr. Ebetteki burada bahsedilen bir halkýn bu topraklardan
silinmesi, bir halkýn yok sayýlmasý deðildir.
Bunun tüm acýlarýný ve ýstýraplarýný yaþayan
bizlerin yani Kürtlerin yani ötekilerin böyle bir
talebi olmaz olamaz, biz iyi biliriz yok sayýlmanýn ne menem acýlar doðurduðunu, biz biliriz yokluðu.
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Ey kendini bu topraklarýn hükümraný sayanlar, biz bir þeyi daha da iyi biliriz ki bu topraklarýn kadim sahipleri ve dostlarýnýn inkârý
ile de ilelebet sürmez hükümranlýðýnýz.
Bu topraklarýn mayasýnda yoktur, olmamýþtýr her þeyin tekçiliði. Kimse beceremedi,
diyemedi, diyemez, bu topraklarda yaþayamaz
tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek dil, tek
kültür... Tek tek de ille de tek tek. Bu topraklarda bu kadar kadim halk yaþarken,baþýna
bir milletin adýný koymak, onlarýn cümlesine bir milletin adýný vermek ve diðer halklarýn yok edilmesi ortadan kaldýrýlmasý,asimile
edilmesi üzerine inþa edilen bir düþüncenin
yerle bir olmasýdýr aslýnda T.C’nin silinmesi
talebi.

Bu T.C’ye vatandaþlýk baðýyla baðlý herkesin Türk sayýlmasýnýn mantýksýzlýðýdýr, bir
etnisitenin diðerlerinin hükümraný ve var
oluþlarýnýn sebebi sayýlmasýnýn akýlsýzlýðýdýr.
Her sabah varlýðýný Türk varlýðýna armaðan
ettiðin halklarýn seslerine sestir, bu ülkede
mutlu olanýn sadece Türk olduðunun kabulüne isyandýr. Ýnsaftýr, adalettir, vicdandýr ve bu
topraklarýn var oluþana uygun düþendir. Bir
yanlýþýn silinmesidir aslýnda…

 



’A UMUT…

arýþ, yarýnlara dair umutlarýmýzdýr. Barýþ, umut edilen geleceðin gerçekleþme
hayaliyle yeþeren düþlerimizin fidanýdýr.
Barýþ, yeþeren fidanlarýn emekle bakýlýp büyütülmesidir. Barýþ, Emekle büyütülen deðerlerin, ölümü göze alýp sahip çýkýlmasý ile gerçekleþmesidir... Evet insanoðlu! Hiçbir þey kendiliðinden oluþup geliþmediði gibi, bir çaba sonucu oluþan her þey de, ancak deðerini bilip hareket ederek asýl gayesine yani reel amaca ulaþýlýr. Bu bir teori veya varsayým deðildir. Gerçeðe, ancak içten isteyerek ve de içsel saikle hareket edip pak duygularla dýþsal evreyi fiiliyata
geçirilerek doðru araçla asýl amaca ulaþýlabilir.
Hz. Ýbrahim, kendini ilah zanneden Nemrut’a
karþý gerçekleri savunurken, Hz. Ýbrahim, ateþe atýlýp ölmeyi göze alarak putlarý kýrmýþtýr ve
hak yolunda olduðunu canýný ortaya atarak yolunda ilerleyip asýl ereðine ulaþmýþtýr. Gene Hz.
Ýbrahim, kendisinden bir can olan Hz. Ýsmail’i
de kurban etme cesaretini göstererek dileðinin gerçekleþmesi ve Allah c.c’ye vermiþ olduðu sözü yerine getirmek için Hz. Ýsmail’in boðazýna býçak dayadýðý zaman, göze aldýðý kurbanýn
kesilmesine Allah c.c.
tarafýndan rýza gösterilmeyip, Hz. Ýbrahim’in
amacýna ulaþmak için
vereceði sözden caymadýðýný görüp ulaþtýðý reel amacýna beraber yaþama hazzýný yaþatmýþtýr. Züleyha, hayatýný hiçe sayýp imkan-

B

 



sýz gibi görünen Hz. Yusuf’a aþýk olarak acýlarýn
çekilmesine sebebiyet vermiþtir. Çekilen acýlar
sonucu Züleyha’nýn artýk Hz. Yusuf’a deðil de,
Hz. Yusuf’un aþkýna aþýk olmasý ile dileðine kavuþmuþtur. Mem, aþký için kendisine verilecek
her türlü cezayý göze alýp gerçekleri Botan’da
Mir ve ahvaline söylemiþtir. Bu misallerde de
görüldüðü gibi þahýslar umutlarýný ( dýþsallýðý )
aþtýktan sonra içselleþtirdikleri duygularýndan
dolayý amaçlarýna ulaþabilmiþlerdir...
Bizim bugün dünyada barýþý temenni edip
gündeme getirmemizle barýþýn gelmesi zordur.
Bu sadece barýþýn gelmesinin dýþsal yönünün
tamamlama evresi olur. Bu dýþsal evre de bizde
umutlarýmýzýn var olmasýna vesile olur, sadece.
Evren var olduðundan beri dünyada hemen hemen hiç kimse dýþsal evrenin dýþýna çýkmayýp,
barýþýn içsel evresi ile ilgilenmediðinden dolayý halen barýþ, dýþsal evre olarak kalýp umut düzeyini aþamamýþtýr. Milattan önce daha çok kiþisel çýkar ve var olma güdüsüyle oluþan kavgalar, milattan sonra kiþisel çýkarlarýn yanýnda egolarý tatmin etme, mevki kazanma, paye
sahibi olma vb. nedenlerle büyük savaþlara sebebiyet olup insanlýðýn yerinden oynamasýna
ve dünyanýn harabeye dönüþmesine vesile olmuþtur. Çaðlarýn atlanýp yeniçaðlarýn atlatýlmasý dahi yapýlan icatlar, icra edilen güzel sanat eserleri veya insanlarýn kaynaþmalarýndan
deðil, yapýlan savaþlar, mahvolan bireyler, yerinden edinen insanlar vb. neticesinde olmuþtur. Þimdi kalkýp da
efendim herkes dünyada barýþ, ülkesinde huzur, kentinde refah istiyor demek acaba ne
kadar gerçekçi olacak?
Emin olun ki, insanca
düþündüðümüz zaman
barýþ için zerre-i miskal kadar reel anlamda

#
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çabalayýp emek sarf etmediðimizden dolayýdýr
ki, barýþ hep ertelenmiþtir.
Bugünün dünyasý þayet barýþý içselleþtirilse, emin olun ki, barýþ gelecektir. Ama özlenen barýþ, kendiliðinden deðil, yapýlmasý atýlmasý gereken adýmlarýn atýlýp harekete geçerek, oluþan idrak sonucu fiiliyatta da olmasý gereken unsurlarýn oluþturulmasýyla ancak gelecek barýþla taçlanabilir. Yani tevekkül olacak ki,
mahsul elde edilsin. Burada hiç kimsenin kendini kandýrmasýna da gerek yoktur. Her daim
her yerde ve herkes tarafýndan bir söz dile getirilmektedir. Herkes etle týrnaðýz denmektedir. Bana göre bu bahsettiðim dýþsal evre olup
içselleþtirilmeden yapýlmasý öngörülen bir hareket tarzýdýr. Yani sadece dýþsal evre olup içsel evrenin gerçek manasýndan çok uzak olup
hedefe hizmet etmemektedir. Bu þekilde hareket edip fiiliyat da dýþsal evreyle sýnýrlý kaldýðý
sürece,barýþýn umudu hep Anka kuþu olmaya
mahkum kalýp Kaf Daðý’ný aramaya devam edecektir. Çünkü hepimizin malumu olduðu üzere
et ile týrnak birbirine yapýþýktýr. Yani birbirinden

farklý olup amaçlarý da özelde ayrýdýr. Ayný ormandaki aðaç ve aðaca yuvasýný yapan kuþ misalidir. Nasýl ki, aðaç her daim yerinde olup fiziksel özelliklerinde evrime uðrasa da kimyasal
özelliklerinde hep ayný kalýyorsa ve ormanýn bir
bireyi olmaya ayný þekilde olmaya devam ediyorsa, kuþ çevreden aldýðý eþyalarla aðacýn þahadetinde vücudunda küçük bir yerde geleceði
olan yuvasýný yapar. Kuþ yuvasýný bitirip üreme
oluþtuktan sonra genelde aðaçlarýn budamasý
sýrasýnda veya baþka bir saikle yuva da ortadan
kaldýrýlýr. Et her ne kadar deðiþime uðrarsa uðrasýn hiçbir þekilde yerinden alamayýz. Bu þekilde hep vücudun asýl parçasý olmaya devam
eder. Almaya kalkýþtýðýmýz vakit de vücudumuz
zarar görür. Týrnak ise, etin parmak uçlarýnda
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yuvasýný yaptýktan sonra kuþun yuvasýnda dünyaya getirdiði yavrularý misali dýþarýya uzar. Bu
uzama neticesinde çeþitli sebeplerle uzanan
týrnaklar hemen terbiye amaçlý ortadan kaldýrýlýr. Yani týrnak her daim et uðruna feda edilen
konumundadýr. Et ile týrnak hiçbir zaman reel
manada eþit olamaz. Bu nedenle barýþý umut
edinen herkes hiçbir zaman etle týrnak örneði veremez. Þayet biz halen bahse konu örneði veriyorsak emin olun ki, halen gerçek manada barýþýn umudunu içselleþtirmemiþizdir. Ben
hepimiz kalkýp da týrnak olalým demem. Çünkü týrnak her daim budamaya mahkûmdur. Barýþa umut için hepimiz beraber yan yana iç içe
geçen deðil, tam aksine, bir olup diri olalým ki,
et olalým. Et olalým ki, fiziki özelliklerimiz farklýlaþmaya uðrasa da bunu kültürel zenginliklerimizden sayýp kimyasal özelliklerimizi deðiþtirtmeyelim. Hatta et olduðumuz sürece de barýþýn umudunu da içselleþtirmiþ olup reel manada amacýmýza ulaþýp daim oluruz. Demem o ki,
et ile týrnaðýz söylemi bile baþlý baþýna özde ( Ýçsellikte ) ayrýþtýrmaya baþlama noktasýdýr.
Ýçsellikten atýlacak adýmlar sonucu dýþsallýkta oluþacak fiiliyatlar bir biri ile ne kadar
uyumlu olursa, barýþýn umudu da bir o kadar
artacaktýr. Aklýmýz vücudumuzun hareket merkezi olduðundan bahisle, atýlacak adýmlar sonucu oluþacak fiiliyatta bir þeyin imkansýz olduðunu veya olsa dahi hayatýmýza mal olacaðý
kaygýsýyla iþe giriþirsek, aklýmýz da bunun neden imkansýz olduðunu bize ispatlamak üzere
senaryolar kurup oluþabilecek olumsuzluklar
neticesinde hazin sonlar için hareket edip egosunu tatmine yönelik çalýþmaya baþlar. Netice
olarak da, sonuç hüsranla biter. Ama daha hareket fiiliyata geçmeden beynimizin içsellik kýsmýndayken, bir þeyi yapabileceðimize inandýktan sonra harekete geçip icraya baþlayýp dýþsallýk evresine geçersek, gerçekten inandýðýmýzdan dolayý, aklýmýz amaç için oluþmasý gereken çözümler bulma konusunda bize yardým etmek için çalýþmaya baþlar. Bu nedenle,
biz önce aklýmýzý çalýþtýralým ki, barýþý kendimiz
gücümüzle ve de çabamýzla elde edelim. Hiç bir
þey kendiliðinden oluþmaz. Savaþsýz günlerin
hüküm sürdüðü ve barýþým hakim olduðu kardeþçe yaþamlar dileðiyle… ACININ; DÝLÝ, RENGÝ, DÜÞÜNCESÝ, DÝNÝ, MEZHEBÝ… YOKTUR.
ACI, HER YÜREÐÝ VE HER KESÝ ACITIR.
JI BO HÊVÎ YA AÞÎTÎ YÊ, EDÎ BES E... BARIÞIN UMUDU ÝÇÝN, ARTIK YETER…

 



'LQOH$QQH
“Hayatı, güzellikleri sev”,dedin bana anne
Denedim tüm gücümle... Başaramadım;
Güneşi karartanları, ekmeği çamura bulayanları,
İnsanları kemiren kurtçukları sevebilmeyi,
Ama kabul etmek, sevmek değilmiş anne...
“Dost ol, dostun olsun”,dedin bana anne
Denedim tüm gücümle...Başaramadım;
Bağışlayıcıydım, sevdim, inandım, verdim,
Ama vermek,
Yeniden geriye gelmek, değilmiş anne...

' 
%"

“Korkma, cesur ol,”dedin bana anne
Denedim tüm gücümle...Başaramadım;
Ne yılandan korktum, ne karanlıktan,
Acıdan, hastalıktan, ne de ölümden
Korkuya sevgilim gibi sarıldım ama
İnsanlardan korktum tanıdıkça...
Korkmadan yaşamak, çok zormuş anne...
“Dürüst ol daima”dedin bana anne
Denedim tüm gücümle... Başaramadım;
Dürüst olmak iﬆedikçe küçüldüm
Hayat, yalan duvarlarıyla güçlüydü
Hayat üzerime düştü, parçalandım.
Dürüstlük, çoğullanmak değilmiş anne...
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“Sabırlı ol, diren” dedin bana anne
Denedim tüm gücümle... Başaramadım
Kavgada direndim ama yaşamda;
Hemen olsun, benim olsun, gerçek olsun iﬆedim,
Su, yumuşak akışıyla kayaları oysa da,
Sabretmek, beklemek değilmiş anne...

“Hazırsın hayata, büyüdün “dedin anne
Denedim tüm gücümle... Başaramadım
Önce kuşlar uçtu gökyüzümden
Sonra uçurtmalar silindi birer birer
Masallarımı çaldılar, düşünmeden,
Büyümedim ben, büyüyemem
Büyümek senelerle olmuyor anne
Bedenimi büyütmeyi başardın ama
Yüreğimi büyütmek, çok zormuş anne...
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BEKLERKEN
ine her biri ötekinin ayný olan soðuk,kar
ve yalnýzlýk dolu gri bir Ankara sabahýna açýlmýþtý gözlerim… Yapayalnýz geçecek koca bir gün; ne yapmalý nasýl deðerlendirmeli?Aklýma bir arkadaþýmýn
bana “Ulucanlar cezaevi müze oldu, kesinlikle görülmesi gerekli” dediði geldi.Ziyaret saatine denk gelecek þekilde yaðan kara aldýrmadan koþar adýmlarla arþýnladým metronunbitmeyen yolunu.

Y

Ulucanlar… Bir iki sohbette adýný gayri ihtiyari telaffuz ettikleri o muazzam yapýnýn
demir kapýsýndan içeri girdiðim an, yüreðimin derinliklerine zuhur eden hüzün dalgasý
beni yýllar öncesine götürdü. Küçük adýmlarla koðuþlarý dolaþýrken belki de hayatýmda ilk

 



defa uzuvlarýmýn iþlev görmemesini istedim…
Sahi niçin yapýlmýþtý? Ne için atýlmýþtý ilk temel, orada o iþkenceye maruz kalacak hangi
büyük günahý iþlemiþlerdi ‘’O ULUCANLAR’’?
“Huzur dolu bir Türkiye,barýþ,kardeþlik
ve inadýna demokrasi” dedikleri için mi,
sahi tek neden bu muydu?Þimdi kim tarif
eder bu yaþanýlan vahþeti,çekilen çileyi kim
açýklar;ERDAL’ýn büyüyen yaþýmý,DENÝZ’in
dostça bakan gözleri mi? “Beni burada arama
anne” diye yalvaran YUSUF’un yakarýþlarý mý?
Hangi koðuþun gezileceðini gösteren ok
iþaretli tabelaya baktýðýmda,5.koðuþu gösteriyordu okun sivri tarafý…O koðuþta yatanlardan geriye, baktýkça içimizi acýtacak eþyalar ve hiçbir zaman tahmin bile edemeyeceðimiz duygularla sokulduklarý ranzalar kalmýþtý. Deniz Gezmiþ’in Roma Hukuku notlarýnýn
ve Birinci sigarasýnýn yerini aldýðý cam dolabýn alt bölümünde Hüseyin’in boynundan çýkaramadýklarý için bir makas boyu kesilen atletine takýldý gözlerim… Ve kendimi ERDAL ‘ýn
ranzasýnýn baþýnda gözyaþlarýmý silerken buldum.

""(

*Maþika Müþtak;
Eðitimci, Av. Emin
Müþtak’ýn sevgili
eþi, “avukatlarýmýza
yazdýramýyorsak
eþlerine yazdýrýrýz”
dedik ve sað olsun bizi
kýrmadý. Kendisini çok
etkileyen Ulucanlar
Cezaevi gezisini ve
barýþa umudunu yazdý
bizler için…
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Tarihe ve insanlýða sürülen o kara leke
neyle temizlenir þimdi? Hangi gözyaþý ak pak
ederdi alnýmýza vurulmuþ utanç damgasýný…
Ama biz hiç o damga yokmuþ gibi yaþanýlanlardan ders
almamaya yeminli,
her zaman olduðu
gibi gururla kaldýrdýk baþýmýzý dimdik
durduk millet olarak…
Þimdilerde
ise gelinen noktaya sevinmeli miyiz, yoksa üzülmeli
mi?Bugün söylenilenin dün söylenilenden farký ne, hangi
kelime o zaman yoktu da yenilerde girdi
lügatimize? BARIÞ
MI?KARDEÞLÝK MÝ?
DEMOKRASÝ MÝ?
Bir asude bahar ülkesinde, daha
kaç gencimizi bir
gül gibi topraðýn baðrýna atacak,kaç barýþýn
ELÇÝ’sini beklediði,umut ettiði yýllarca mücadelesini sürdürdüðü BARIÞIN kokusunu duymadan sonsuzluða uðurlayacaðýz?
Kaderlerinin sadece köylerinin isimlerinde güldüðü, öz yurdundan fersah fersah
uzakta, vataný bellediði bu topraklarda bir güvercin tedirginliðiyle dolaþan kaç insaný sokak
ortasýnda hiç acýmadan katledecek,O insanlara otuz dört canýn tek hamleyle nasýl yerle
yeksan olduðunu gösterecek ya da hep uðursuzluðuna inandýðým fakat bu defa iþi gerçekten UÐUR’LA olan on üç rakamýnýn küçücük
bedende yerini almasýna ne zamana kadar
seyirci kalacaðýz? Ve buna benzer tek cümleyle geçiþtirilmiþ kaç yaþam öyküsü çýkacak
karþýmýza ve kaç fakir fukaranýn evini yangýn
yerine çevirip hiç bir þey yokmuþ gibi yaþamaya devam edeceðiz?
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Bütün bu yaþanýlanlarý geride býrakmak
ne kadar zor ve zahmetli bir iþ olsa da yýllar
önce rafa kaldýrdýðýmýz hayatýn tozlu arþivinde yerini alan ve çocuklarýmýza isim olmaktan
öteye gidemeyen o manidar BARIÞ kelimesinin tozunu aldýðýmýz þu günlerde, geçmiþten
kalan çok derinlerde nasýrlaþmýþ umudun yenilenmesi için atýlan adýmlarýn daha hýzlý atýlmasýnýn önemi herkesçe aþikâr…
Bakýr rengi top halindeki huzur güneþi aðýr aðýr ufuk çizgisine doðru alçalýrken
Doðu illerinin mahallelerinden batýya doðru göz alabildiðine uzanan bozkýrda, BARIÞ
rüzgârlarý olanca hýþmýyla uðulduyor…
Sahi ne kadarda uzun zaman geçmiþti aradan, geç kalan misafir gibi
hep beklenir her ayak sesinde
ha!? “Bu sefer kesin geldi” diye
kapýya koþtuðumuz, heyecanla beklediðimiz BARIÞ, sanki bu
defa gerçekten kapýda… Geç kalmýþlýðýna kulak asmadan sonuna kadar açtýk kapýlarýmýzý…
Muazzam bir coðrafyada,
her zaman çok renkli,çok dilli ve
p öyle
y masumane bir yaþam
y
hep

sürmek için verilen mücadelelerin sonunda,
çoluk çocuk,yaþlý genç,liberal muhafazakâr,
Alevi Sünni,Kürt Türk ve daha birçok etnik grubu içinde barýndýracak huzur dolu bir
Türkiye’de yaþamak dileðiyle…
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974’an de liCizîra Botan hatîyedinê. Ligor salname ya mîladî ev dibe 1566.
Jýherfanmeh û salê me
Nehat der þiklêfalê me
Ev jîligorhesabêebcetê 974’an nîþan dike.
MelayêCizîrîjieþîrabotîya ye. NavêbavêwîMuhamed e. Ewjîdiwextêxwede,
dinavmalbatekeoldarkudinavKurdan de dihatnaskirin de mezinbûye. Mamos
teyêMelayêCizîrîyêyekemînbavêwî ye. PaþêjîligelekdeverênKurdýstanêxwend
inaxwedidomîne. LicihêwekiAmed ,Çewlik,Heskîf û hwd, xwendevanîyê dike.
Îcazetaxwe ya melatiyêliAmedêji cem Mele Taha digre.
DemekedirêjligundêSirba ê grêdayiAmadêmelatîyê dike.Di pey sirba û
Heskîfê, diçecihêkulêjidayikbûyeCizîra Botan. MelayêCizîrîhetadawiyajiyana
xweliCizîra Botan dijî.
MelayêCizîrî , þêwirmendîyamîrêbotanmîrÞerefxandikir.ÎmamedinBeg
(Þerefxan)pir qedir û qîmetdidaMelayêCizîrî.
BerhemaMelayêCizîrî ya binav û deng, dîwanawî ye. jixeynîdîwanawî ,
hinekhelbestên, dinav gel de têngotin, têkilîyawanbiMelayêCizîrî ve têdanîn
(girêdan). MelayêCizîrîweke ‘’pîrêevînê’’ dihatnaskirin.
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Her beþekDîwanaseydabitenaserêxwe,
Jidîrokê,felsefeyê,

wekkanî

ya

hûnerê

ye.

Tîmûr, barbarîyaCengîzXan, jiteorîyên Sokrat û astronomiyêhetaderbar
êlebatagerdûnê de gellekhelbestnivîsiye.
DîwanaCizîrîjibowêjeyaKurdîdewlemendiyek e pir mezin e.
Meladihelbestênxwe de; Erebi, Farsî û pir hindik jiTirkîbi kar anîye.
Disajîhelbestênxwebizimanekîdewlemendnivîsiye.
Digelekhelbestênxwe
de cih daye gotinênpêþîyan û biwêjênkurdî. MelayêCizîrînêzîkî 1500
gotinînivîsîye
û
pirêvangotinanbiKurdî
ne.
Hekedýferhengênîro
de
gotinênMelayêCizîrîcihnegrin,
ev
têwateyakulêkolînên
me
kém
in.
Hinekhelbestên
Seyda
bidevkîheyavanrojanhatine.
HelbestênCizirixwendevanandý bin bandoraxwe de dihêlen.Seyda yêCiziri,
dihelbestênxwe de, qalaneheqiyaTirk û Farisan a liser kurdan jikiriye.
MelayêCiziridihêla ilim de, alimekimezin û pêþketi bu. Mele XalidSadinîdid
erbarêMelayêCiziri de wuhadibêje: ‘’DidîwanaMeleyêCiziri de, em dibinin
çirok,riwayetênkevn,orf,edet, ola Ýslamê û têgînên beri wêserwere (serwexte).Dihemandemê de ew, jýdirokagelênderdoraxwejiagahdare.
DidiwanaMeleEhmedêCizîri
de
140
helbesthene.
Seydayêqedirbilinddiwanjixwe re kiriyerêbaz. Dixwendinaxwe de jî pir
hêrsokbû. demaçewtdihatxwendin aciz dibû. DiberisînênMelayêCizîrî
û FeqiyêTeyran de em fêhm dikin kûdi 1631’ê de liCizîrêne
.Dîwanaxwejîwêsalêdiqedîne. FeqiyêTeyrandihelbestaxwe ya binavê ‘’
îrogirya me tê ‘’ de mirinaMelayêCizîrîhêvotin dike. Ligorvêdisalnameya
hicrî de 1050, ligorsalnameyamîladîdi 1640’ î de diçe ser dilovaniyaxwe.
DiderbarêwefataMelayêCizîrî de gelekrîvayethene. GoraMelayêCizîrîliCizîra
Botan limedresa sor e.
Þox û þengêzuhre-rengê
Dil jimin bir, dil jimin
Awirên heybet-pilingê
Dil jimin bir, dil ji min.
Wêþepalê misk î xalê,
Dêm-durêgerdenþemalê,
Cebhetabiskan sema lê
Dil jimin bir, dil ji min.
NÝÞE; DiwanaMelayêCiziri cara yekemin,di sala 1904’an de
liBerlînêjialiyê Martin Hartman ve hatiyeçapkirin. Di pey wî re miftiyêQamiþlo,
EhmedêZivingîdiwanaMelayêCiziri kom kir û çap kir. Ev xebatwekeçavkaniyah
eribaweripêtêhatiyeçapkýrýn. Divêdiwanê de,120 helbest û sêrubayiyêbêyîkuli
forma wanbinêrýncihgýrtýne.
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Güneþ uykuya dalarken
Ufuktan karanlýða kapý açýlýyorsa
Yýldýzlar geceyi kucaklarken
Ay gökyüzünde parlýyorsa
Yeþil ot, çepeçevre sarýyorsa
Toprak onu baðrýna basýyorsa
Her canlý bu zamanda yaþýyorsa
Anlamaz mý bu evrende boþluk yok
6%$/+
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reteri Av. Nazan Birlik ve Av. Ýlknur YOKUÞ TANÝÞ konuþmacý olarak katýldý. Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Kadýn ve
Çocuk Merkezi Baþkaný Av. Fazilet Taþtan Arserim’in “kadýn ve barýþ” konulu konuþmasýnýn ardýndan Baro Baþkanýmýz Av.
Nuþirevan Elçi panelistlere ve katýlýmcýlara teþekkür etti.

Panele Koma
Xweda grubunun
müzik ziyafeti ve
halaylarla son
verildi.

 



                                     

09 Mart günü Baromuz Sosyal Tesislerinde düzenlenen “KADININ BARIÞ DÝLÝ”
konulu panele yoðun ilgi gösterildi. Moderatörlüðünü Av. Rüya ELÇÝ’ NÝN yaptýðý
panele Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Büþra Ersanlý, Kürt Ses
Sanatçýsý Rojin ile Baromuz Genel Sek-
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En elzem deðerlerini yitirmemesi adýna insanlýðýn, kýyasýya mücadele edilmesi
gereken bir süreçte, yakýn tarihin kanayan
bir yarasý olarak Halepçe Katliamýný, Þýrnak Barosu olarak bir kez daha tüm nefretimizle kýnýyor ve baþta Kürt halký olmak
üzere tüm insanlýk âlemine baþsaðlýðý diliyoruz.
Halepçe’den dünyaya yayýlan binlerce masum çocuða dair bu ölüm çýðlýðýnýn,
bu katliamýn yaþandýðý dönemde, bir bütün
olarak Arap dünyasý baþta olmak üzere
dünya kamuoyunun yanlý ve umarsýz yaklaþýmý bir yana, günümüzde ancak bir iki
ülke tarafýndan soykýrým olarak tanýnmýþ
olmasýný ancak bir insanlýk ayýbý olarak tanýmlayabiliriz.
Hukukçu misyonumuzla; bu tür insanlýk suçlarýnýn iþlenmesinin önüne ge-
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çilmesi ve iþlenen suçlarýn cezasýz kalmamasý için ülkemiz hükümeti baþta olmak üzere tüm yönetimleri, Uluslararasý
Ceza Mahkemesi Yargýlamasý baðlamýnda
Roma Statüsünü, onaylamaya çaðýrmaktayýz.
Genelde evrenin hiçbir yerinde ve
özelde kendi coðrafyamýzda hayat hakkýna dair acýlarýn hiçbir zaman yaþanmamasý için esmeye baþlayan ve devamýna dair ciddi anlamda umut beslediðimiz
barýþ sürecine her kesimin katký sunmasý gerekliliðinin altýný çizerken diðer taraftan Ortadoðu’da model teþkil etme iddiasýnda bulunan hükümetin de bu ýsrarýnda
süreklilik arzeden bir tavýr sergilemesini
dilemekteyiz.16.03.2013
=@7' "

7AE

=" '@B@

 



5 1 
1 # # 
 11  
- /* 
%2-// 
 11 
1*/%& # -#  # 
  + %. 
-*F/-
-6#% -9

C8%:<8C%-% /4/1( -%(  & +)
)# "% .&*.) % - +G*#G.&*
6%)2% -//# 6.&* 6#-- 1
-%# +#%#% #// (  -9

 



                                     

/*%2-
/$ #.
56/# -
( -9

ÞIRNAK BAROSU DERGÝSÝ

57

                                     
58

1!1%$/#/#
?# % #
H29 99 #2
"%#. #
-9"/$/#/#/
&  #9H29
976( 
$/#/#.// -9 .9 9
-(#1 1
!1%$/#/#
?# %&6 
)/*/*%
%%9

ÞIRNAK BAROSU DERGÝSÝ

I':<8C+%)/ 
H%A% 4- 6%6
H+@%%/%J HK #%# %%4
-* -L5%5&*-
1 M( /4/7 N#/ /
/1 #%( % 
#* 19'/15

7 ABEJ*%6K
% $5EH 'J*%6G
MKF+*5 ' 7J*%6K 1/*
7J*%6K
+  AB ' )#
/ # 19M5
O*%#M!7" AB 'J$  
#K %?/#!' 
J* /G   #K
F+* "M 7J*%6K P
 ME7J*%6K#% %9

 



-/ - /
#  $%
/* # -
/* 1/#% 1
M"4  L 6N
#/%/9

/*/- -=#51
H %2/%2--* 
,M#% #(##4%# .
) 6#F/--%# -% 

 



#// 6M(%(1#.#%9 /-
(##(.16 #// (  
%#% (%%%%9

                                     

*%6 *
$F 
-/+*
..1- /*
=#  -1
=#4%#M"4  )
+ -9

ÞIRNAK BAROSU DERGÝSÝ

59

                      
                                               
                      
60

Bugün Kürt sorununun çözümü noktasýnda “barýþ” mesajlarýnýn verildiði bir
süreci yaþýyoruz. Bu sürece ve samimiyete inanmak istiyoruz. Yýllardýr süren kirli
savaþýn son bulmasýný, daha fazla kan akmamasýný, gözyaþý dökülmemesini savunuyoruz. Barýþ için atýlan her adýmý destekliyoruz.
Barýþ sürecinin saðlam ve gerçekçi olabilmesi Kürt halkýnýn halk olmaktan kaynaklý haklarýnýn teslimi ile mümkündür. Kürtler ulustur ve Kürtçe bir ulus
dilidir. Bu yüzden Ýnsan Haklarý Evrensel
Bildirgesi ve Çocuk Haklarý Bildirgesinde her devlete þart olarak konulmuþ “ana
dilde eðitim hakký” Türkiye Hükümetince tanýnmalýdýr. “Ana dilde eðitimin ülkeyi böleceði, parçalayacaðý” savýný iddia etmek dünya gerçekleri karþýsýnda aymazlýktýr, vicdansýzlýktýr. Dünyada birkaç dilde eðitim veren birçok ülke bulunmaktadýr. Bu ülkelerde en saðcý partiler dahi
“ana dilde eðitim hakkýnýn” ülkeyi böleceði iddiasýna bulunmamaktadýr.
Ana dilde eðitim ülkeyi bölmez, tam
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tersine Türkler dýþýndaki vatandaþlarýn da ülkelerine olan baðlýlýðýný ve inancýný arttýrýr. Ülkenin demokratik, eþitlikçi ve özgürlüklere saygýlý bir ülke yolunda olduðuna kanýttýr. Eðitim hakký, insani, temel bir haktýr. Anadilde eðitim, çocuðun saðlýklý geliþimi açýsýndan vazgeçilmez öneme sahiptir.Topluluk kültürünün yaþatýlmasý ve sonraki kuþaklara aktarýlmasý açýsýndan yazýlý dil çok önemlidir.Dil ile zihinsel geliþim arasýndakibað
da bilim insanlarý tarafýndan araþtýrmalarla ispatlanmýþtýr.
21. yüzyýlda bir halkýn ana dilini öðrenmesinin önüne engeller konulmasý
kabul edilebilir deðildir. Hiçbir hukuk düzeni, hak ve adalet anlayýþý bu yaklaþýmý
kabul edemez.
Biz Þýrnak Barosu avukatlarý olarak
Kürt Halkýna ve insanlýða olan sorumluluðumuz ve adalet anlayýþýmýz gereði “Ana Dilde Eðitim Hakký” önündeki engellerin kaldýrýlmasý için yasal düzenlemeler yapýlmasýný talep ediyoruz.
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Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa; ertelenemez bir toplumsal ihtiyaç olduðu gibi, ayný zamanda toplumun neredeyse tüm kesimlerinin ortak bir talebidir. Toplumun bu ortak talebinin siyasi bir ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilerin oluþturduðu Anayasa Uzlaþma Komisyonu yeni anayasa çalýþmalarýný sürdürmektedir. Yeni anayasa yapým
sürecinin baþlamasýndan sonra çeþitli tarihlerde bölge barolarýmýz, gerek anayasa yapým yöntemine ve gerekse yeni anayasanýn içeriðine iliþkin görüþ ve önerilerini kamuoyuyla paylaþmýþtýr. Barolarýmýz bu görüþ ve önerilerini sözlü ve yazýlý
olarak TBMM’ye de sunmuþlardýr. Ancak
yeni anayasa yapým sürecinin geldiði bugünkü aþama, kimi anayasal düzenlemelere iliþkin gerçekleþen tartýþma ve öne-

 



riler, yeni bir deðerlendirme yapýlmasýný
ve bu çerçevede ortak görüþ ve önerilerin
sunulmasýný gerekli kýlmaktadýr.
Bu tarihi fýrsatý deðerlendirmek ve
her iki sürece yapýcý destek sunmak isteyen biz Doðu ve Güneydoðu Barolarý, tarihi sorumluluðumuzun bir gereði olarak,
yeni anayasanýn kimi hükümlerine iliþkin
görüþ ve önerilerimizi aþaðýdaki þekilde
kamuoyuna sunuyoruz.
I- Anayasalarýn temel felsefe ve ilkeleri, genellikle anayasalarýn “baþlangýç” bölümlerinde yer almaktadýr. Baþlangýç bölümleri bulunmayan anayasalar
olmakla birlikte, birçok ülkenin anayasasýnda baþlangýç bölümleri yer almaktadýr. Özellikle, uzunca bir süre yaþanan
çatýþmalý ortamlarýn yarattýðý toplumsal
dram ve travmalarýn yaygýn ve yoðun ol-
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duðu toplumlarda, toplumsal barýþý tesis
edebilmenin ve barýþçýl birlikteliðin normatif çerçevesini çizebilmenin bir gereði olarak hazýrlanan anayasalarýn baþlangýç bölümlerinde; geçmiþte yaþanan
adaletsizliklere vurgu yapýldýðý, bir daha
ayný uygulamalarýn yaþanmayacaðýna
dair toplumsal irade ve kararlýlýðýn ifade
edildiði ve yeni dönemin temel deðer ve
ilkelerine yer verildiði bilinmektedir. Türkiye toplumunun bir parçasýný oluþturan
baþta Kürtler olmak üzere, bugüne kadar
dýþlanan ve ötekileþtirilen çeþitli toplumsal kesimlerin - yaþanmýþlýklardan kaynaklanan nedenlerle - anayasaya ve anayasal düzene karþý derin bir güvensizlik
duygusuna sahip olduklarý gerçeði dikkate alýndýðýnda, yeni anayasanýn baþlangýç
bölümünde böyle bir ifadeye yer vermenin ne denli elzem olduðu, kamuoyu tarafýndan takdir edilecektir.
Yeni anayasanýn baþlangýç bölümü,
yaþanan tarihi haksýzlýk ve adaletsizliklere vurgu yapmanýn yaný sýra,her türlü etnik, dini, ideolojik ve kültürel referanstan da arýndýrýlmalýdýr. Bu amaçla; Parlamentoda çoðunluðu bulunan Adalet ve
Kalkýnma Partisi (AK Parti) ile Barýþ ve
Demokrasi Partisi’nin (BDP) “baþlangýç”
bölümüne iliþkin Anayasa Uzlaþma Komisyonuna sunduklarý metinler birleþtirilerek yeniden kaleme alýnmalýdýr. Barolarýmýz, yeniden kaleme alýnacak metinde; “….Türkiye toplumunun farklý dil, din,
inanç ve kültürlere sahip topluluklara yapýlan haksýzlýðýn bir daha yaþanmayacaðý
inanç ve kararlýlýðýný ifade eden biz Türkiye halký…” þeklindeki bir ifadeye yer verilmesinin doðru olacaðý kanaatindedir.
II- Türkiye, farklý dil, din, inanç ve
kültürlere sahip bir toplumsal yapýya sahiptir. Son olarak yapýlan bir araþtýrmaya göre, Türkiye’de etnik kimliðini “Kürt”
olarak tanýmlayan 15 milyona yakýn bir
topluluk bulunmaktadýr. Bu büyüklükte
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olmazsa bile, farklý etnik özelliklere sahip
ve farklý diller konuþan baþka topluluklar
ve vatandaþlarýmýz da bulunmaktadýr.
Bu nedenle; Türkiye Cumhuriyetinin
resmi dili Türkçe olmakla birlikte, diðer
diller de anayasal güvenceye kavuþturulmalý, toplumun ihtiyaçlarý gözetilerek bu
dillerle de kamu hizmetlerinin sunulmasýný mümkün kýlacak bir anayasal düzenleme yapýlmalýdýr. Bu amaçla; yeni anayasanýn ilk maddelerinde önerilecek olan
“Türkiye Cumhuriyetinin resmi dili Türkçedir.” ibaresinin devamýna, “…diðer resmi diller de anayasanýn korumasý altýnda
olup, diðer resmi dillere iliþkin hususlar
kanunla düzenlenir.” ibaresi eklenmelidir.
III- Yeni anayasada, devletin “cumhuriyet” olan þekli ile “demokratik” ve
“insan haklarýna dayanan” niteliði dýþýnda deðiþtirilemeyecek hükümlere yer verilmemelidir. Özellikle, yürürlükteki Anayasada yer alan, “Atatürk ilkeleri ve inkýlaplarý” , “laiklik” ve “devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüðü” gibi, bugüne kadar toplumun farklý kesimlerinin
hak ve özgürlük taleplerini bastýrmada ve
sýnýrlamada referans norm olarak kullanýlan kavramlara deðiþtirilemez hükümler arasýnda yer verilmemelidir.
Barolarýmýz; “demokrasi”, “insan
haklarý” ve “hukuk devleti” gibi temel evrensel deðer ve ilkelerin, bireylerin din
ve vicdan özgürlüklerini korumada yeterli güvence oluþturduklarýndan dolayý, “laiklik” kavramýna ayrýca deðiþtirilmeyecek maddeler arasýnda yer vermeye gerek bulunmadýðýný deðerlendirmektedir.
IV- Kimi siyasi partilerin Anayasa Uzlaþma Komisyonuna sunduklarý öneri
metinlerinde yer alan ve egemenliði -isim
anýlarak- tek bir etnik unsura ait kýlan
teklifler, yeni anayasanýn herkesin anayasasý olmasý gerektiðine iliþkin yakla-

 



V- Öte yandan yeni anayasadaki “vatandaþlýk” düzenlemesi de; etnik atýf ve
kavramlar içermemelidir. Nüfusun daha
büyük bir bölümünü de oluþtursa, vatandaþlýk, herhangi bir etnik kümenin ismiyle tanýmlanmamalý; vatandaþlýk tanýmý,
devletin toplumun belirli bir kesimine ait
olduðu anlayýþýna yol açacak bir nitelikte olmamalýdýr. Vatandaþlýk tanýmý, Türkiye Cumhuriyetinin bütün vatandaþlarýný
kapsamalýdýr. Tek bir etnik-kültürel kesime atýfla yapýlacak bir düzenleme, dýþlayýcý ve eþitliðe aykýrý olduðu gibi, toplumsal barýþa da hizmet etmeyecektir.
VI-Baþta Kürtler olmak üzere, anadilleri farklý olan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþlarýnýn anadilinde eðitim hakký
anayasal güvence altýna alýnmalýdýr. Artýk
“anadilde öðretim m? anadilde eðitim?
Veya anadilinde eðitim veya seçmeli ders
mi?” gibi yapay ve gereksiz tartýþmalar
bir yana býrakýlmalýdýr. Anadilleri Türkçe
olmayan toplumsal kesimlere yapýlan yüz
yýllýk bir haksýzlýðýn, anayasal düzenleme
dýþýndaki bir formülle çözümü düþünülemez. Anadilinde eðitim gibi temel bir insani hak, anayasal hükümlerin altýnda bir
norma býrakýlarak geçiþtirilemez. Barolarýmýz ana dilinde eðitim hakkýnýn kesin
ve emredici bir düzenleme þeklinde anayasada yer almasýný önermektedir.
Yeni anayasada, “ana dilinde eðitim
temel bir haktýr. Devlet vatandaþlarýnýn
ihtiyaç ve taleplerini gözeterek anadilinde
eðitim için gerekli düzenlemeleri yapar.”
biçiminde bir hüküm yer almalýdýr.

 



VII- Hâlihazýrda devletin siyasi ve
idari yapýlanmasý, dünyada örneði kalmamýþ ölçüde katý merkeziyetçi bir nitelik
arz etmektedir. Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik gerçeklerine aykýrý bir
biçimde salt ideolojik tercihler nedeniyle
oluþturulan bu katý merkeziyetçi yapý, çaðýmýzýn demokrasi anlayýþýna aykýrý olduðu gibi, Türkiye’nin geliþim dinamiklerine
ve çaðdaþ yönetim tarzýna da aykýrýlýk arz
etmektedir.
Bu nedenle; ülkenin coðrafik ve bölgesel sosyo-kültürel yapýsý da dikkate
alýnarak, bölgesel yönetimlerin oluþturulmasýný ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini öngören bir âdemi merkeziyetçi sisteme geçilmelidir. Böyle bir yapýlanma; kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir þekilde sunulmasýna, yerel demokrasinin güçlendirilmesine, demokratik siyasal kültürün yaygýnlaþmasýna hizmet edeceði gibi, Kürt meselesinin çözümüne katký sunacaktýr. Bu amaçla bir an
önce Avrupa Yerel Özerklik Þartýna konulan çekinceler kaldýrýlmalý, bu Þartta yazýlý olan ilkelere uygun bir düzenlemeye
yeni anayasada yer verilmelidir.
VIII- Türkiye toplumu etnik, dilsel
ve kültürel açýsýndan çeþitlilik arz ettiði gibi, din ve inançlar bakýmýndan da
zengin bir dokuya sahiptir. Toplumun bu
zengin inanç dokusu gözetilerek, bütün
din ve inançlar karþýsýnda devletin mutlak tarafsýzlýðý saðlanmalýdýr. Demokrasinin temel ilkelerinden biri olan çoðulculuk, devletin dinler ve inançlar karþýsýnda eþit mesafede bulunmasýný, bunlardan herhangi birinden yana ya da ona
karþý bir tavýr içerisinde bulunmasýný yasaklar. Toplumsal barýþýn saðlanmasýnda
hayati öneme sahip olan bu ilke, yeni anayasada açýkça ifade edilmelidir.
Deðerli basýn mensuplarý;
Barolarýmýz; birkaç ay önce baþlatý-

                      
                                               
                      

þýmla baðdaþmadýðý gibi, eþitlik ilkesi ve
kardeþlik hukukuyla da baðdaþmamaktadýr. Egemenliðin yegâne kaynaðý halkýn
iradesi ve hukukun üstünlüðüdür. Barolarýmýz, bu konuda da herhangi bir etnik
vurgu yapmadan anayasada “egemenlik kayýtsýz ve þartsýz halkýndýr veya milletindir.” þeklinde bir hüküm bulunmasýný önermektedir.
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             ZA YENÝ KATILANLAR        

lan, 21 Mart Newroz Bayramý etkinliði sýrasýnda Diyarbakýr’da kamuoyuna da duyurulan; Kürt meselesinin barýþçýl çözümüne iliþkin geliþmeleri büyük bir ilgi
ve memnuniyetle izlemektedir. Silahlarýn susmasýndan sonra, birkaç gün önce
açýklanan silahlý güçlerin çatýþma alanlarýný terk ederek Türkiye sýnýrlarýnýn dýþýna
çýkacaðý kararýný, somut ve tarihi bir adým
olarak görmekteyiz. Bu sürecin selametle ve tek bir insanýmýzýn yaþamýna mal
olmadan tamamlanmasý için baþta devlet yetkilileri ve kamu görevlileri olmak
üzere ilgili herkesi iyi niyet ve sorumluluk içinde hareket etmeye davet ediyoruz.
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Baþta siyasal partiler olmak üzere,
toplumun tüm kesimlerini, ideolojik ve
politik mülahazalarý bir yana býrakýp, bu
tarihsel sürecin sorumluluðuna uygun
olarak sürece katký sunmaya, Türkiye’nin
toplumsal barýþýna omuz vermeye davet
ediyoruz.
Kamuoyuna saygýyla sunuyoruz.
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