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Serbest Köşe

AŞITÎ 
Öncelikle başlığın anlamını açmam 

lazım. Türkçede “barış” an-
lamına gelir. Belki 

K ü r t ç e y le 
uğraşan 

d i l -
bilimcilerin 

bu kelime üzeri-
ne bir çalışması vardır. 

Kendimce fikir yürüterek AŞ-İ-TÎ 
şeklinde AŞ kökünden türediğini 

zannediyorum.”aş” Türkçede tam 
karşılığı olmamasına karşın “sakin” anlamı taşır. Aşitî ise 
sakinlik anlamına gelir. Örneğin; dîn (deli), dînîtî (delilik) 
olarak karşımıza çıkar. Yani öncelikle “sakin” olmamız 
lazım...

 
Sembolikte olsa yılın bir gününe barış günü denme-

si yinede anlamlıdır. Ancak bir dünyada savaş ne kadar 
çoksa barışa olan ihtiyaçta o kadar çoktur. Bir günlük 
savaşın etkileri bazen yıllarca sürecek bir terapi gerekti-

rir. Yani zavallı 1 Eylül kendinden önceki veya kendinden 
sonraki hangi kardeşinin derdine derman olsun... Yinede 
savaşanlar barış gününde de vazgeçmiyor. Her nedense 
aklımız savaşları, ülkeler ya da örgütler arası bir 
durum olarak algı- larken kavgayı kişiler 
arası ya da daha küçük gruplar arası 
d u r u m olarak algılar. Temel 

sıkıntı bu noktada-
dır. Siz hiç 1 Eylülde iki 
küskünün veya kavgalı 
iki ailenin barıştıklarını 
duydunuz mu? Ben duy-

madım... Barış bireyden başlar. 
Hatta kendiyle barışık olmak bu-

nun başlangıç noktasıdır. Kendiy-
le barışıklık sakinliği sakinlik barışı 

anlamaya yarar. Bir kavram bireye in-
meyene kadar toplumsal yönü açığa 

çıkmaz. Barışın ortalama tarifi herkeste 
aynı olmasına karşın yaşamdaki ayağı farklıdır. 

Barış sadece savaşların yokluğu değil başka bir 
şeylerinde varlığıdır. Maalesef savaşların “bahanesi-

nin” politik olması barışı da politik bir nosyon durumuna 
getirir. Hatta ve hatta politik malzeme haline getirmek-
tedir. Oysa barış tamamen insani daha doğrusu “ruh”u 
olan bir kavramdır. Ancak bu tarzla yaklaştığımızda barışı 
seküler olmaktan kurtarabiliriz. Her türlü kavrama kafa 
yormuş olan düşünsel tarihimiz, bana kalırsa barış üzeri-
ne yeteri kadar kafa yormamış ve barışı bir doktrin olarak 
insanlığa bahşetmemiştir. Kendimizi tarif ettikten son-
ra barışa da bir tarif bulmamız lazım. Kendini tarif eden 
barışı da tarif eder. Barışı tarif eden barışı bilir. Ve umarım 
barışı bilen barışı yaşar ve yaşatır. Barış bizim karakterimiz 
olsun... Dünya barış gününüz kutlu olsun...
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