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JlNENlGARIYA ŞEX 

MIHEMEDCAN 

Beri ve ının dı bejmara 3. a Berhe

me de nıviseki h ser pırtuka Leyl u 

Mecnun dabu weşandın. Herweha we

neyek nı viskare pırtUke(Şex M ıhemed 

Can) dıgel ya bıraye wi ye mezın Şex 

Evdırehmane Axıepi ji çap bfibfi. Le 

dema ku ının ev nıvis dabu Berheme, 

agahdariya ının zecte bı jinenigariya 

Şex M. Can nebfi u tarixa jıdayikbfin 

u wefata wi nenıvisandıbfim. 

Lı gor beyana nameyeke jı malba

la Axtepiyan ku dı 02 ıo ı992'an de 

gihabu ının; Şex Mıhemed Can dı 13 

e meha Şe'bana ı274'en (ı858-59 e 

Miladi) Koçe de h Axtepe ya ser bı 

qeza Çınare de hatıye dıne u dı 8 e 

Sıbata ı 325 en Romi de(2 ı e Adara 

.ı909-10'an) ji çuye h ser dılovaniya 

xwe. 

M. Can kure Şex Hesene Nurani 

ye, nave diya wi Şerife Xanım a keça 

Mele H esen e u bıraye bındest e Şex 

Evdırehmane Axtepi ye. Jı xeyni Şex 

Evdırehmane Axıepi u Şex M.Can du 

bıraye wan en dın hebune: Yek Şex 

M.Sirac e u ye dın Şex M.Nur e. Şex 

M. C an ji se kuren xwe hebfine; 

Mıhemed Hesib, Mıhemed Munir u 
Mıhemed Behçeı. 

M.Can xwendına xwe ya destpeke 

lı cem bave xwe bıriye seri. Pıştre dı 

Medrese ya bavc xe ya h Axtcpe de lı 

cem Mele SelimuMele Mıhemed 

Emin xwendına Nehw, Tefsir, Hedis Cı 

Mentiq xwendiye. Wi dcstumameya 

xwcndıne jı Dersdare menşiir c Kurdıs

tanc Mete Mıhemede Kurmuşluye 

wergırtiyc. Pışti wcrgırtına wc, M. 

Can çuyc Şamc u jı Mewlana X al ıd e 
Kurdi, yan jı hın xelifeyen wi, xclifc-

tiya Reçıka Nexşebendi ji wergırtıye. 

Pışti wergırtına xciifetiye Şex M. 

Can, şiinde vegeriyayc gunde xwe Ax

tepe u lı şuna kekc xwc Şex Evdı

rehman dı Medrese de dersdari kınye, 

ta ku çaven xwe jı dınya gırtınc. 

ZEYNELABIDIN ZINAR 

BERHEME EMEGl 

GEÇENLERl... 

Bütün, Bcrhem'e emegi geçen 

dostlar! Bu onurlu, fedakarca faaliyet

lerinizden dolayı hepinizi selamlarım. 

Yeni yayın politikanızı, biraz ge

cikilmiş de olsa, yerinde ve isabetli 

bir karar olarak görüyorum. Halkımı

zın tarihsel, siyasal ve kültürel kimlik 

arayışında almış oldugunuz sorumlu

luklar Kürt halkının tarihinde haket

tigi yeri alacaktır. 

Yayın etkinliginin ülkeye taşın

ması ve belirli bir tartışma ve araştır

ma sürecinde dogru bir yayın politi

kası izlediginize inanıyor, tüm çalı

şimların vcrdigi emegi saygıyla sclam

hyorum! 

/. ŞAliiN 

QUTE HO MADE WENE, 

HAKUNE HO ÇEYE SARİ DE 

KENE! 

Scrva nustee sıma ("Bazı Olwnsuz 

Propaganda, Eleştiri ve Yakışıırma/ar 

Üzerine", BERHEM, Eylül 1992/3) 

ez zof bine sa. 

Na nustee sımara ez zof çi mu

sune. Haqa zone made fıkre sari pero 

ju yo, pero wazene ke zone ma wertc 

ra wedariyo. Mıllete mara wendoxi 

(ronaki, munevveri), zonayoxi çine. 

Eke tek-tuk esre, yi ki hore sarire gu

rine. 

Xevera mıllete ma hora çina, dina 

ra çina. Xcvcra ho na meselu ra nebe

na. Hometa ma ne ho naskena ne fıkre 

sari. Millete ma hora qarino, sari ra 

haskeno. Leye sari de ho dano we. Na

ınce ho, zone ho, kultıre ho dano we. 

Wendoxe ma ("Entellektuele " ma) ki 

heni kcne, yi ki hometa hora her çi 

oncene bene çeye sari. Quıe ho made 

wene, hakune ho çeye sari de kene. 

Wazene ke sar, sar ine bıgoyno. Scrva 

dısmencna zone ho wazene ke çımunc 

sari kuyc. Nezon ça? 

Hama sar her waxt hore gurino. 

Ma ki cırc gurime. Ma neqarimc, on

ci ya yi qarinc. Yi wazcne ke ma hora 

yinere bıgurime! Cırme ma çıko? 

Dene ma çık o? 

Ez zof bine sa kc, sıma fıkrc ho 

eve zalaliye ard ra zon. Mordem kc 

fıtcre huyo ra<>t neva, çikre beno! Mor

dem serva fıkrc ho tariye zorvaji ra 

metcrso. Zorvaz kc tari der o, morde

mo rast ça ho berzo zerre tari u 

zılomote! Mordemo rast mcterso, tija 

asmcni kcşi sere dina de taride nevcr

dana! .. 

Berxudar bC, zof rozdar bC! 

HASAN ,DEWRAN 

28. 12. 1992 1 ALMANYA 
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BERHEM, yayın yaşamının 5. yılına ayak bastı. Maddi 
ve manevi sıkıntıları, başarı ve mut/uklarıy/a dopdolu bir 
dört yılı geride bıraktık. Bu dönem salt yayın etkinlikleri 
alanında değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal. siyasal, 
kültürel her bakımdan tarihimizin yoğun bir kesitini 
kapsar. Ozcesi başarı ve başarısızlık/ar, sevindirici ve 
üzüntü verici gelişmeler, umu/an/a karşılaşılanlar arasmda/d 
kimi terslikler/e içiçe geçen bir süreç yaşandı. Son bir yılda 
olup bitenlerin de içaçıcı olduğunu söylemek güç. Bununla 
birlikte insanlar her yeni yıla büyük umut, beklenti ve 
coşkuyla girmeyi yeğ/er ya da diledikleri gibi geçmesini 
isterler. Biz BERHEM çalışanları olarak. tüm okuyucu ve 
dostlarımızın, bütün insanlığın Yeni Yılını kutlar, 1993 
yılının gönüllerince geçmesini yürekten dileriz. 

SERHEM'in bu sayısında yeralan yazıların tanıtırnma 
geçmeden önce, yurtta ve yurt dışında bulunan okuyucu ve 
dostlarımızın sıkı destek ve dayanışma/arına gereksinme 
duyulduğunu öncelikle belirtmek isteriz. Etkinlik alanı ve 
yayın politikası bakımından ciddi ve saygın bir görev 
üstlendiği herkesçe kabul edilen dergimizin, kendisinden 
beklenen işlevi yerine getirmesi, yayın yaşamının kesintiye 
uğramadan ve düzenli bir biçimde sürmesi için maddi ve 
manevi desteğin esirgenmeden sürmesi gerektiği ortadadır. 
Okuyucu/arımızın abone olmaları, abone bulma/arı, 
abone/erin abone bedellerini zamanında ödemeleri ve daha 
geniş bir alanda okunup yayılmasını sağlamaları en içten 
dileğimizdir.Yazar ve aydınlarımızdan ricamız,şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da yazı, çizi, resim, belge vb. 
ürünleriyle BERHEM'i daha da zenginleştirmeye özen gös
terme/eridir. Büyük çaba ve giderler gerektiren böyle bir 
çalışmanın. siz okuyucu ve dostlarımızın sıcak ilgi ve deste 
ği olmadan gerçekleşemeyeceği ortada. 

Bu sayımız dostumuz H.Nsibin tarafından Türkçe'ye 
çeviri/en, yazar Fredrik Barth'ın Kürdistan'da Amca 
Kızıyla Evlilik konulu sosyolojik bir araştırmasıyla baş 
lıyor. Bizce bu çalışmada konu ayrıntılı bir biçimde işlen
memiş olmakla birlikte. sorunun ekonomik ve sosyal 
nedenleri sadece genel çizgileriyle ortaya konmuş, araştır
macıların gündeme alıp incelemeleri gereken konular 
dizgesine daha bir açıklık getirilmiştir. 

Yazar Mehmed Uzun, Musa Anter'e A~ıt yazısın
da, ünlü Kürt yazar ve politikacı Musa Anter'in kat/i 
üzerine duygu ve düşüncelerini sanatsal bir yaklaşımla dile 
getiriyor. Daha önce lJzgür Gündem gazetesinde yayım
lanan bu yazı, yazarının isteği ve olayın boyutları da göz 
önünde tutularak bir kez de der/itoplu olarak BERI/EM'de 
yayımlamakla yarar görüldü. 

Yazar Nesimi Fırat/ı, RESMİ İDEOLOJİNİN 
SUNDUGU GERÇEKLER-KÜRTLER: t\sıl ve 
Kökenieri-Dili ve Edebiyatı-Nüfusu-Dili ve Mez 

hepler i-Toplumsal Hayatı konulu yazı serisinde. 
Kürt halkına ulusal kimliğini, dil ve külıürünü yasakla
yan resmi devlet idolojinin şaşmaz uygulayıcıları olan 
yönetimlerin, gizli kapılar arkasında konuya ciddi bir ilgi 
duydukları, yaptırdık/arı araştırma ve inceleme/erde, kendi 
aralarında geçen gizli oturumlarda hemen hemen hiç çar
pıtma gereği duymadan sorunu e/ea/dık/arı, resmi belge
lerin ışığındairde/eniyor .Bu çalışmanın yakın dönem tari 
himizin aydın/atılmasına kuşkusuz önemli katkısı 
olacaktır. 

Hawar Tornecengi Kırmaneki (Zazaca) olarak kale 
me aldığı yazısında. Dersim'deki Lınga Dondole gibi 
bazı tarihi yer ve ~ser/eri usta bir dille tanıtıyor. 

Yazarımız Dr.A.Medyalı'nın aynı konuya ilişkin 
iki çalışmasına yer veriyoruz bu sayıda: Kürdistanlı 
Yahudilerin Edebiyatından Örnekler,Tüm Halk 
lar Gibi Kürt ve Yahudi Halkları da Kardeştir. 
Başlığından da anlaşılacağı gibi yazının ilki Kürdistan
lı Yahudiler'in halk kültürü ya da edebiyat ürünleriyle 
ilgilidir. Ikincisi ise,yine Yahudilerle ilgili olarak yazarı
mızla M.Karasu arasında ve basın düzeyinde cereyan 
eden yazılı bir tartışmayı içermektedir. Bu her iki yazının 
da içinde yeraldığı Kürdistanlı Yahudiler konulu araş 
tırmanın baskıda olduğunu da haber verelim bu arada. 

Değerli dostumuz A.Haydar A vcı, Köroğlu olayı 
nı yeni bir açıdan elealıp inceliyor. Köroğlu'nu Köroğ 
lu Destnnı kapsamında değerlendiren geleneksel yakla
şımdan ayrılarak onu baskı, sömürü ve haksızlıklara baş
kaldıran bir ayaklanma önderi olarak sunuyor. Bununla 
birlikte Köroğlu safında yeralan b{!y ve paşaların etnik 
kökenierine bakı/dığı zaman tam harmanlamayla karşı/a
şı/ır; Osmanlı zulmü karşısında ezilenlerin birlikte nasıl 
direndik/eri görülür. Sözgelimi Kiziroğlu Mustafa 
Bey bir Kürt beyidir ve belgelerde Kürdistan Beyi ola 
rak geçer. 

Yazar S.Ferman bu yazısında aktüel bir konuya, 
Kürt Ulusal Birliği Sorunları'ndan birkaçına değiniyor .. 
Parça egoizminin mücadele sorunsalını nasıl ve hangi 
yönde etkilediği, ümmetçi tutum ve politikaların 
son dönemlerde canlanma göstermesiyle birlikte beliren 
tehlike ve sakıncaları irdeliyor S.Ferman dostumuz. 

Okuyucularımızın istek ve beğenilerine cevap verecek 
bir yayın politikası izlemeye azami derecede özen göster
mekle birlikte hala birçok eksiğimizın bulunduğunu bil
miyor değiliz. N eki yayın çalışmalarımızı daha da yetkin
leştirrnek için içten bir çaba göstermekteyiz. 

Yeni yılda daha yetkin ve daha dolu SERHEM'lerde 
buluşmak dileğiy/e, tekrar başarı ve mutluluk/ar ... 

REDAKSiYON 
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6 KÜRDISTAN'DA AMCA KllJYLA EVLENME GELENEGI----------------------

KÜRDİST AN'DA 

AMCA KIZIYLA 

""' . 

(2). Literatürde yeralan soy şemalarının he

men hemen tümü, soy sistemini, soyun bir 

bölümünü oluşturan kabile, klan dışından 

evlenme (exogami) geleneğiyle oluşmakta. 

Bu olgu önemli sonuçlara yolaçıyor. Örneğin 

dağılan klandaki iç gelişmeye ya da kız eviadı 

durumunu olağan karşılama yoluyla herhangi 

bir bölgede egemen olan soya, yabancı soyu 

aşılama mekanizması (yazıda ele alınan Nuer ' 

ler konusu gibi), akrabalık termilojisindcki 

yapılanınada sık sık kendini yansıtıyor(3). 

EVLENME GELENEGI 
Klan dışından evlilik (exogami) büyük bir 

olasılıkla soy şernaları için zorunlu olmamış. 

Bu halde evlilik geleneğinin nasıl gerçekleş

tiği bağına bakılmaksızın, aynı (uni lineal) 

soydan gelme olan herhangi bir şematik iske

letin geliş bazının açık ve aynı olduğunu 

gösterir. Baba-soyunun (patrilineal) gelişini 

gösteren şematik bir sistemde, anasoyunun 

(matrilineal ties) geliş bağının siyasal ilişki

lerde hiç de yeri olmayan bir halka oluşturdu

ğu ve tüm so~ bakımından bunun böyle 

sayıldığı evlilik modeli, siyasal gruplar 

arasındaki ilişkileri tanımlamadaki rolünden 

«bağımsız» olmaktadır. Bu biribirine bağlı

lıkla görülen kopukluk dizgesi ve klan dışı 

FREDRIK BARTH 

Çev. H. NSlBlN 

Ortadoğu'da genç bir insanın amca kızıyla evlendiğine 

ilişkin olaylara hala sık sık rastlanır. Bunun İslam'dan 

kalma olduğu söylenir. Bununla birlikte, meydana gelen 

bu türden evliliklerio yapılmasının doğurduğu temel sonuç 

lar konusunda yeterli düzeyde bir araştırma henüz yapılmış 

değil. Ayrıca bu türden bir geleneğin ne denli olağan ve 

yaygın olduğu da işin bilinmeyen bir diğer yanı. Bu yazı

da, Kürt tipi bu tür evlilik örneği analiz edilmeye, yorum

lanmaya çalışılıyor. 

Burada soyu sistematik olarak tanımlayaıı sistemin bir 

kolu olarak, istikrarlı veya gelişkin bir halkda kendine 

özgü bir yön alıyor. Yeni kuşaklar, geçmiş kuşaklara 

oranla daha kapsamlı bir gelişkinlikle öne çıkıyor. İşte bu 

sistematik tanım, daha doğrusu sıkıştırılmak istenen bu 

form, kullanılarak bir soy veya bir soy grubunun şematiği 

sergileniyor. Bu şematik formun adı ilk defa Gitford ve 

daha sonra Firth tarafından konmuş ve «ramage» olarak 

adlandırılmış. Düzenli bir yorumunu ·da ilk kez Evans

Pritchard yaptı(l). Bu konuya ilişkin çalışmalar, daha 

sonra Fortes tarafından deditoplu bir biçimde özetlendi 

evlilikler Ortadoğu'da Sami ve lran kabilcleri arasında 

olağandır. Yine aynı bölgede büyük bir olasılıkla Kafkas 

grupları arasında da aynıdır(4). Bu, evlilik ilişkilerinde ve 

anaerki bağımlılıklarında işin doğal yapılanması ve politik 

yanı söz konusu değildir. Hatta evlilik modeli iki ayrı 

(soyadan) gelim arasındaki ilişkiyi tanımlamıyor. Bu 

yazıda, yukarıda belirtilen düşünceler ışığında Kürtlerde 

karşılaşılan soy/sülale şematik sistemini tanıtan bir 

varsayım da sunulacak. Özellikle de amca kızı ile evlilik 

konusundaki modelin anlamı üzerinde durulacak. Ancak 

aynı konuyu Ortadoğu'da ele almış olan diğer araştırmacı

larınki gibi sayılınalı bizim bu yaptığımız. 

Kürt kültürü ve toplumu diğer bağlamlarda ele alındı 

(5), ancak kısaca da olsa bir kez daha değinelim. Kürtler 

etnik ve dilsel bir grup, hemen hemen tümüyle Müslü

man. Yaklaşık toplam nüfusu 3 milyon(6) kadar. Kaldık

ları yerler de Bereketli Hilal'in (Fertile Crescent) doğu ve 

kuzey taraflarında kalan dağ ve tcpelcrle yarı bağlı 

alanlardan oluşuyor. Günümüzde bu topraklar tran, Irak, 

Türkiye, Suriye ve Sovyetler Birliği arasında bölüşülmüş 
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---------------------- KÜRDISTAN'DA AMCA KJZ/YLA EVLENME GELEN EC! ' 

durumda. Kürtler arasında küçük bir grup hala göçebe bulunan köyterin her biri toplam 50 ila 200 kişilik bir 

hayatı yaşamakta. Koyun, keçi ve büyük baş hayvan nüfusa sahip. Köy içinde bazı alanlarda erkekkı-in 

sürüleri ile birlikte yaziari -dag başlarında ve kışları da geleneksel bir takım hakkiarı var. Bu haklar mira~ vnlıwh 

düzlüklerde geçirirler. Çogunıuguysa günümüzde yerleşik babadan ogula geçer. Ama bu satılabilir de .. !htıvıc 

köylü olup, yerel düzeyde mevsime göre hayvanlarla 

birlikte göç etme prati~ine sahip olanlar da var aralarmda. 

Şu andaki degerlendirmemiz sadece Irak Kürdis

tan'ının güneyinde kalan kesimleri kapsıyor. 

Konuyla ilgili olarak 1951 yılının Şubat 

ayından Agustos'a kadar materiyal toplandı. 

Çalışmanın oluşturulması için iki yapı baz 

olarak alındı: Temeli oluşturan aşiret sistemi, 

sınıf ve toprak sahipliği üzerinde biçimlenen 

feodal sistem. Feodal sistem, Irak'ın modem 

yapısı içinde asimile olmak üzere. İlki ise 

ataerkil soy sistemi, çoğunlukla izole edilmiş 

alanlarda kalan göçebeler ve azınlık bir köylü 

grubu arasında kaldı. 

Kürtler de soy örgütlenmesi çok basit bir tür 

olan bölümlü (segmantary) bir yapılanma gös

terir.En büyük akrabalık birimi olan Tire (boy), 

en üst düzeydeki soy oluşumudur. Ataerkil 

yapılanma nedeniyle kural gereği bir bölümü 

dilegetirir. Tire'nin soy derinliği degişiktir. 

Hemavend (Hamawand) aşiretinde (kaldığı yer 

Kerkük Livası) günümüzdeki genç kuşağın ilk 

babası bundan dokuz kuşak öncesine uzanır. 

Göçebe Wurda Şatri (kaldığı yer Süleymani

ye Livası) içinse bu, oniki kuşak öncesine 

uzanır. 

Değişik güçte birçok Tire - zorunlu olma

makla birlikte- politik bir konfedarsyon içinde 

birleşebilir. Güney Kürdistan'da şu anda en 

anlamlı olan, yerleşik ve göçebe Tire'lerden 

oluşan Caf Konfederasyonu'dur. Kolaylık 

olması bakımından tartışmamızı yaklaşık 

1000-1500 kişilik bagımsız Tire'leri içeren 

Hemavend aşireti üzerinde yoğunlaştıracagız. 

B u Tire bundan iki veya üç kuşak önce yerleşik 

yaşama geçmiş. 

Esas soy örgütlenmesinin belli başlı iki 

önemli yanı var: Toprak mülkiyeti, savaşta 

savunma ve saldırı. Toprak edinme hakkı ve 

mera alanların tümü Tire'nin tasarrufundadır. Kullanma 

hakkı da yerel bölümün(kolun) elinde. Bunlarda yanyana 

duyulan hallerde köy yönetimi de bedava toprak 

dagıtabilir. Herhangi bir pay sahibinin ölmesı halınde 

Boyun ve gügu~· .akıları:ıa va,·iı/dı hir K,~t!Vlrı..·.Zazu !·arur. 
":.~r-ot.rı l'v1unz~f' C'onıertl'rrı al}'.ı./:l!.lr-:,1) 
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8 KÜRDISI'AN'DA AMCA KI71YLAEVLENME GELENECl---------------------

elindeki toprak, normal olarak miras yoluyla aynı soydan 

gelen diger bir pay sahibine geçer. Bu da akrabanın 

yakınlık dereesine göre (tüm kollar düzeyinde kardeşler 

mirastan yararlanmada kuzenlerden önde gelir) göre 

yürütülür. 

Bunun dışında soy 1932'i barışına kadar -ki hala 

potansiyel gücünü koruyor- askeri bir birlik halinde, baglı 

birime dıştan yapılan bir saldırıya karşı seferber ediliyordu. 

Grubun içinde anlaşmazlık doğduğunda birimler muhale

fete göre bölünüyordu. Anlaşmazlıkların 'başlıca nedeni 

grupta toprak edinme hakkı için yapılan mücadelcydi ve bu 

bazen bölünmcye kadar varırdı. Grup dışında da bu en 

olağan hallerdendi. Burada toprak ya elde edilir ya da elden 

çıkardı. 

Bölüşme ve birlikte yapma sorununda Kürt sistemi ilc 

Afrika'daki sistem arasında çoğunlukla tam bir terslik 

görülür. Bireyin toprak hakkı, geldiği birimin soy alanıyla 

sınırlı tutulmakta. Bir yabancı ya da başka soydan gelen 

kişi, düşük bir statüyle köye alınır ve sadece kiralanmış 

bir yardımcı köylü, sapani şeklinde kabul edilir. 

Bu istisna dışında, toprak mülkiyetini koruma isteği, 

soydan önde gelir. Ve burada "yanlılar"ın bağları içinde, 

yakınlık mekanizmasının gelişimi veya gelinen noktada 

soyun yerel toprak üzerindeki tasarrufuna ve politik hakkı

na bakılmaz(7). Segman soyunun en yüksek kavramı 

coğrafik dağılırola doğrudan ilintilidir. Büyük ve küçük 

çeşitli segmanların elindeki toprakların alanı köy birimi 

seviyesine kadar iner. Bunlar bir harita üzerinde· izlendi

ğinde veya yüksek bir yerden bakıldığında, koyakların 

derinliklerine kadar vardıkları görülür. Segmanlarda 

tamamlayıcı görünümde olan başlıca etken köyden daha 

büyük olmalarıdır. Bu da toprakla ilişkili olmasından kay

naklanmakta. Soy birlikteliği konusunda sahiboldukları 

bilinç, büyük bir olasılıkla bir savunma birliği olan 

Tire'nin ağırlıklı yanını oluşturur. Köyden daha büyük bir 

grubu oluşturmak amacıyla biraraya gelmede dinsel veya 

töresel mekanizmaların etkisi yoktur. Buna karşın, ortak 

yaşama ilişkin ilişkilerde, uygulama veya törescilik ağır 

basar. 

Bu örgütlenme formu güçlü bir vurguyla amca kızının 
kan olması istemine tam da uymakta. Bunun diğer bir 
belirleyici yanı da aile içinden evleome tercihini gösterir. 
Vurgu ve etkisinin gücü ise şu durumlardan ileri gelir: 

1-Söz kesme kuralları, 

2-Göreceli başlık parası, 

3-Degişimeyen gerçek olağanlık 

Söz Kesme Kuralları 

Bilgi veren kişilerin birleştiği ilk ve belirleyici nokta, 

baba tarafından kozenierin kızı alma haklarının olduğudur. 

Eğer baba kızı bir başkasıyla evlendirmeyi düşünüyorsa, 

baba tarafından kuzen olan kişinin kızı istemediğini 

öncelikle belirtınesi gerekir. Babanın üzerine düşen 

yükümlülüğü yerine getirmediği benzer durumlarda, çeşitli 

çekişmeler olmuş. Kırsal alanlarda bu türden olayların 

meydana geldiği, birçok eserde belirtiliyor(8). Kendi kızını 

kardeşinin oğluna verme geleneği, başkaları tarafından da 

saygıyla karşılanıp kabul görüyor. Bu eviiliktc baba, 

kızına koca olacak kişiyi iyi tanıdığı için, evlendikten 

sonra bile kızını gözetierne işlevini kolayca sürdürebilir. 

Evlilik ilişkisi eşler arasında eşitçe kurulmalı, ancak 

bunlardan hiç biri eşitlik statüsüne yakın değil. Çünkü 

kuzen bile baba tarafından geliyor. Aynı babadan gelen bu 

küçük çocuklara, kozenini "seviyor" diye alay edildiğinde, 

sıkılıp utanıyor. Ailenin içinden evleome (endogamy)'nin 

anlamı, ailenin sahip olduğu mal ve mülkün korunma

sının açıktan itirafından başka birşey değil. K uran, bazen 

çözümsüz kalması halinde hayatta kalan kadına mirastan 

belirli bir payın verilmesini buyurur. Ancak pratikte 

durum böyle değil. 

Göreceli Başhk Parası 

Bu babalar arasında kuzenler için uzlaşılan bir ayrıcalıktır. 

Sınırlı bir şekilde diğer akrabalar için de geçerli. Bordda kız 

için ödenen başlık parası düşük olur. Buna karşın köy 

kızları için ödenen başlık parası, genellikle 30 ila 100 

dolar arasında değişir. Kozenter arasındaki evlilikteyse 

babalar yalnız giderleri karşılarlar. 

De~işmeyen Gerçek Ola~anlık 

Amca kızları ve kuzenler arasında evlilik oranı 

alabildiğine yüksektir. Hemen hemen % SO'ye yakın. 

Hemawend'ın iki köyünde yaşayan eşler (karı-koca) ara

sındaki akrabalık derecesinin büyüklüğü şu iki kategoride 

değerlendirilebilir: 
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Tablo: 1 

BABA VE ANNE 

TARAFINDAN EVLENME SAYISI 

nedeniyle genç erkegin dogru bir seçim yaptıgı söylene

mez tabii. Bu tümüyle sübjektif etkenierin bir sonucu 

olarak gerçekleşir. Her zaman iddia edilen görüşse, bu 

gençlerin eş bulmada tamamen özgür oldukları biçimin-

dedir. Bu durumda sorun, kızın babasının başlık parasını 

1. Amcazade ............................. ...................... 9 alma hakkından önce, motive olmuş olması geçerli 

2. D ayızade .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . ... .. . 1 olmakta. Bu da bir Kürt köylüsü için önemsiz bir serma-

3. Hala çocukları............................................... 2 

4. Diger akraba................................................ 3 

5. Köyde akraba olmayan ................................... 2 

ye. Veya konumuzun odak noktasını oluşturan bu konuyu, 

daha başka bir deyişle sunalım: Bu sistemde kuzene verilen 

kız için alınabilecek büyük miktardaki başlık parasından 

yararlanı.lmıyor, tersine bu yitiriliyor. Bunun cevabı poli-

6. Başka köyden............................................... 4 tik yapının kendisinde yatıyor. Kürt soy sisteminde, tüm 
1 

gruplar, segmanlara karşı belli bir baskıda. 

T 0 p la m...................................................... 21 Segmanların geliş sisteminde kimlik tespiti, olagan 

Burada normal dalganın büyüklügüne özen gösteril

meli. Soy (sibling) grupları içindeki cinsel dağılımı, 

gerçek kuzenler ara<;ında sıkça görülen evliliklerle sınırlan

dırılanıayacak kadar yaygın ve olağandır. 

Yabancı biri ile evlenmc pahalı olunca, yakın akraba 

kızını 

tercih kuralı öncelik kazanıyor. Bu yüzden de genç 

erkeklerin kendi kozenieri arasından eş seçmeye özen 

göstermeleri özel bir önem taşır. Varılan bu sonuç 

birleşmeyle bölünme ve düzensiz yamanma onarılınaya 

çalışılıyor. (Nuerler arasında toprak gruplarına karşı soy 

gruplarının, Tallensiler arasında töresel işbirliğinin soy 

bagına baglanışı gibi). Acı veren bu baskıcı kutuptaşma 

tüm köylerde, ilk açıklamalara göre tüm Kürtlerin yaşa

mında var(9). Kürt köylerinin özelliği, politik iktidarı elde 

etmek için bazen kadını ve erkegiyle çogun;ukla kararlı bir 

savaşım içinde olmalarıdır. Böylesi bir iktidar mücadelesi 

Resimde (önde) kırsal alandaki Kürt kadının yaşamı ve 
(arkada) grup halinde oynadık/arı bir halk darısı 

görüntülerımiştir. 
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10 KÜRDISTAN'DAAMCA KllJYLAEVLENMEGELpNEGI _____________________ _ 

karşı yükümlülük taşır. Ondan başlık parası almamış 

olmakla onun politik desteğini kazanır. Her damat için 

-soy sisteminde- politik destek vermekten daha önemli bir 

j 
rol yoktur. lşte bu sonuç gösteriyor ki, başlık parası 

çeşitli yükümlülükler biçiminde her zaman ödenir. 

, Aratarmda oluşan bu ilişki, adeta sürekli hale getirilen bir 

Büyük ailede toruntaht olan kadın ve erkeklerin sayısı az 
degil Kürdistan'da. 
(H.Tornecengi'nin arşivinden) 

daha çok da eli silah tutanların sayısına bagh. Yani ileri 

sürüleni savunmak için seferber edilecek güç önem taşır. 

Ataerkil bir soy sisteminde politik destek, yalnız ve yalnız 

baba (babaerkil) soyundan gelenler gözönünde bulundurula

rak hesaplanır. Bunun dışındakilerse alt politik seksiyonla

ra bağlı olarak degerlendirilir. Köylerdeki fraksiyonlaşma

ların sergilemesi, daha çok küçük bir soy segmanı olan 

ihtiyar bir önderio etrafında toplanan genç kesimden 

oluşur. Bu segmanlan oluşturanlar kardeşler, oğullar ve 

amcazadelerdir. Son değinilen ilişki en duyarlı alanıdır: 

Paralel kollar arasındaki ilk potansiyel kümelenmeyi aşan 

bir kesim. 

Herhangı bir erkek amcazadclerin geleneksel haklarını 

koruyamıyor ve onlara karşı sahibolduğt> yükümlülükleri 

yerine getirerrıiyorsa, bu kişi onların politik desteğini 

yitiriı. Bun.ı karşın kızkardeşlerin~n onlarla evlenmelerini 

sağhy,,ı s:~, aradaki ilişkiler güçlen ir ve soy dayanışması 

ge,rçekleştirihr. Kızıı, h.oası. yeğenine (kardeşi oğluna) 

değiş-tokuşa benzer: Baba, kardeşoğluna verdiği kızına 

karşılık, tüm hayau boyunca ondan politik destek görür. 

Bu yöntemle amcakızı evliliği soy sistemindeki politik 

etkinliği güçleştiriyor. 

Bu tanımlama genelde doğruysa, Ortadoğu'da gelişkin 

olan soy sisteminde amca kızı ile evlilik ilişkisi 

alabildiğine yoğun. Bu yoğunluk diğer bir tür örgütlenme

ye sahibolan köylerde ise daha düşüktür. Güneydeki Kürt 

nüfuslu alanlarda büyük bir olasılıkla bu böyle, diğer 

bölgeler konusundaysa konuya ilişkin eserler bilgi vermi

yor. 

Güneyde feodal yapıdaki Kürt bölgelerinde, yukarıda 

tarUşılan komşu Hemawend bölgesiyle kıyaslandığında 

aşağıdaki manzarayla karşılaşılır: 

1. Söz kesme kuralları, sayılamayacak derecede köklü 

bir değişime uğradı. Babaların yeğenieri için öncelik 

tanıma yükümlülügü sahibolduğu önem, yerini karı koca 

. arasındaki eşitlik ilkesine bırakmış durumda. Bu köy-içi 

evlilikten çok, soydan gelmeye öncelik tanır. 

2. Başlık parası tüm erkekler için düşük sayılır. 

Özellikle de kırsal kesimde (köyler için) bu geçerlidir. 

Daha büyük yerleşim birimlerinde görülen farklılıksa, 

sınıfsal durumdan ve refahtan kaynaklanır. Bazı köylerde, 

başlık parası alma sorunu, köy birimi ile sınırlı tutularak 

belirli bir uzlaşma formu oluşturuldu. Popülerleşen diğer 

bir seçenek de, yakın akraba iki erkeğin kızkardeşlerini 

biribirleri yle değiştirmesidir. 

3. Amcakızı ile evlilik olgusu, giderek yoğunluğunu 

yitiriyor. Buna karşın köy içinden (soy örgütlenmesinden 

daha büyük sayılan köylerde) evleome oranı yüksekliğini 

koruyor. Kabile köyü olmayan birimlerde, evliliklerin 

sayısal kamplesi şöyle ömeklenebilir: 

Tablo 2 

BABA VE ANNE 
TARAFINDAN EVLENME SAYISI 

1. Amcazade ........ :.................... ...................... 6 
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----------------------- KÜRDIS1'AN'DA AMCA KllJYLA EVLENME GELEN EC/ ll 

2. Dayızade...................................................... 1 

3. Hala çocukları.............................................. 1 

4. Diğer akraba ................................................ 9 

5. Köyde akraba olmayan ................................. 19 

6. Başka köyden ............................................. 10 

Toplam 46 

Bu tablo yukl:lfıda anlatılan görüşlerle tam bir uyum 

halinde.Hilma Granqvist(10) Filistin'de bir Arap köyün 

deki durum hakkında karşılaştırmalı bilgiler veriyor. 

Burada kırsal toplumun ataerkil soy grupları şeklinde 

bölündüğü ve bunlara K/an adı verildiği, büyük bir olası

lıkla segmanlaştırılmış oldukları anlaşılıyor. Ancak bu 

soy gruplarının çoğunun birlikte daha büyük bir köyde 

oturuyorlar, önemli sayılabilecek bir politik güç ve yere 

sahip değiller. Bu tür bir köyde, evli çiftler arasındaki 

akrabalık derecesi şöyle gösterilebilir(ll): 

Tablo: 3 

SAY! % 

1. Amca kızıloğlu ........................ 35 

2. Toplam K/an-içi evlilik.............. 89 

3. Köy-içi akrabalar arasında ev . ...... 62 

13.3 

33.7 

23 

içindeki mal ve mülke el koyması önlenmeye çalışılır» 

(12). Onun bu savı, degindigi köyün Kuran'da yazılı 

kuralları izlememesine ragmen, ileri sürülen savı daha da 

zayıflatıyor(13). Çünkü Kuran'da akrabalar arasında erkek 

ve kadının mirastan aynı payı alacagını söylüyor. 2/1 

oranlamasında « .... az bile oluyorsa, bir adam ölünce ardın 

dan birkaç çocuğu yoksa, yine bunun büyük olasılıkla 

kardeş çocukları arasındaki evlilikle anlamlı bir hale 
gelecegi umulur»(14). 

Chaple ve Coon kuı.en evliliklerinin paralelliği 

üzerine teorik bir yorumlama sunuyorlar. Özellikle de 

Bedeviler konusunda(15). Burada -argümanlarını tam 

anlamıyla kavramışsam eger- damat ilişkisi ile akraba 

olmayan bir politik ve ekonomik kimlikle soy segmanı 

arasındaki etkinligin tutarsızlığı yer almakta. Bu durumda 

segmanı oluşturanlar baba, oğul ve amca' dır. 

Buradaki tutarsızlık, ömegin damat ilişkisi temelinde 

evlilik kanalı ile amca ve amcakızı ile çözümlenmesidir. 

Sorunun bu yanına ilişkin eleştiriler sürüp gidiyor. Fakat 

Chapples ve Coon'un tartışmalarından ve günümüzdeki 

bilgilerden, bu türden bir evlilik modeline Bedeviler 

arasında rastlanmadıgı anlaşılıyor. 

Yukarı da sıralanan görüşler kısaca şöyle özetlenebilir: 

Afrika'da karşılaşılan sistemlerin çogunluğuna karşın, 
4. Yabancıtarla ev/enme ................. 113 ....... 42.8 Ortadoğu'da müslümanlar arasında evlilik modeli, büyük 

Toplam 

Tablonun bize gösterdiği 

klan-içi evliligin, Kürt sistemi 

içindeki segman fraksiyonunun 

durumu ile bir benzerliği var. 

Ama muhalif klanın etkinliği

nin yanısıra biribirine uyma

yan k/an-içi evlilik oranının 

%33 olmasına karşın, akraba 

olmayan köylülerle evlcnme 

yüzdesinin % 23 olduğuna da 

burada işaret edelim. Bu köyde 

dört büyük ve altı küçük kabile 

yaşamakta. Granqvist bunun 

standart olarak şöyle açıklıyor: 

« ... kuzenlerin biribiriyle evlen 

me biçimi tüm diğer evlilik 

biçimlerinden daha önde gelir. 

Bununla bir yabancının aile 

264 soy sistemi ile segman arasındaki ilişkiden arınmış 

sayılıyor. Bu modeldeki güçlü bağ çeşitli yöntemlerle 

Modern taşıtların bulunmadığı dönemlerde gelin oğlan tarafına alla götürü/ür ve yine alla 
gezdirilirdi. (H. Tornecengi'nin arşivinden) 
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12 KÜRDISTANVAAMCA KllJYLAEVLENME GELENECI _____________________ _ 

kullanılan toplumsal yapılanma teorisinden ileri geliyor. 5. V. F. Minorsky, «Kurds and Kurdistan» (in The 

Burada sunulan diger bir model de, yakın aile-içi Encyclopedia of Islam, London, 1913). 

evliliktir. Amcakızı ile evlilik Ortadogu'nun birçok - E. R. Leach, Social and Economic Organization of 

bölgesinde görülmektedir. Bu model, Kuran'ın miras the Rowanduı Kurds (Monographs in Social Anthropology, 

kuralları konusunda tanıdıgı aile mülkiyetinin yerinde no. 3, London 1940). 

kalması istegine kadar uzanır. Ama buna kıırşın bu - Fredrik Barth, Principles of Social Organizasyon in 

modelin, Kürt kabileleri ve soy örgütlenmesi -aynı Southern Kurdistan(Universitetets Etnografiske Museum, 

örgütlenmeyi barındıran diger gruplar arasında- ayrı bir BuJietin no. 7, Oslo, 1953). 

açıklama gerektiriyor. Kısaca tartışılan bu tezimizde, 

amcakızı ile evliligin küçük soyu toplamada ve bir 

fraksiyon safında ve grubun birliği bakımından oynadıgı 

role yer verdik. Bu evlenme modeli soy sisteminin politik 

vargılarını güçleştiriyor ve geneldeki Afrika sistemleri gibi 

değil. 1lişkiler tümüyle soy içinde. Buradaysa tamamen 

tersi bir durumda ve küçük soyların segmanları bölünmüş 

soy iktidarlarını koruyorlar. 

Notlar; 

1. E. W. Gifford, Miwok Lineages and the Political Unit 

in Aboriginal California (American Anthropologist, C. 28, 

s 389-401, 1926). 

- Raymond Firth, W e, the Tikopia (London, 1936). 

- E. E Evans-Pritchard, The Nuer: Tribe and Clan 

(Sudan Notes and Records, 1933-35), ve The Nuer (London, 

1940). 

2. Meyer Fortes, The Structer of Unilineal Descent 

Groups (American Anthropologist, C. 55, s. 17-41, 1953). 

3. F. Eggan, Social Organiz,ation of the Western 

Pueblos (Chicago, 1950). 

4. Louis J. Luzbetak, Marriage and the Family in 

Caucasia (Wien, 1951). 

6.The Middle East (Royal Institute of International 

Affairs, London, 1950). 

7. Kalıcı bir ilişki bazen rekabet eden soy grupları ve 

fethedilmiş kabileye-dayanmayan köylü bir halk, bazı 

haklara salıİbolarak yanında yer aldığı egemen soy arasında 

kendini gösterir. Bu durumda her iki grup arasında 

evlenmeyi yasaklayan sınırlar konur. Bu tür ilişkiler 

kuzeyde kalan Hemawend topraklarında varlığını 

sürdürmektedir. Ancak özel bir istikrar taşıdığı pek 

söylenemez. 

8. Örneğin W. R. Hay, Two Years ın Kurdistan 

(London, 1921), s. 71. 

9. Örneğin C. J. Rich, Narrative of a Residence in 

Koordistan (London, 1836). 

- E. B. Soane, Through Mesopotamia and Kurdistan 

in Disguise (London, 1926). 

-W. R. Hay, Two Years in Kurdistan (London, 

1921 ), s. 7 ı. 

10. Hilma Granqvist, Marriage Conditions in 

Palestinian Viiiage (Helsinki, 1931 ). 

ll. Age, s. 81, 92, 194-195. 

12. Age, s. 78, Burada başvuru niteliğinde daha başka 

görüşlere de yer verilmekte. 

13. A. S. Tritton, Islam, Belief and Practices 

(London, 1951 ), s. 66. 

14. Hilma Granqvist, Marriage Conditions in a 

Palestinian Viiiage (Helsinki, 1931), s. 78. 
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S 
evgili Ape Musa, Kürt genç
lerinin sevimli amcası, acılı 
tarihimizin genç delikanlısı, 

bilirsiniz, yüzyıllardır yoksul ve çileli 
gecelerimizi zenginleştiren, sizin de 
çok sevdiğiniz ünlü Meme Alan des 
tanımızda, dünya güzeli üç kız vardır. 
Ülkemizdeki hüzün ve kederi, biraz da 
olsa, sevince ve mutluluğa çevirmeye 
çalışan aydınlık üç kız; perller padişa
hının alımlı ve iyiliksever kızları; 
Tavbanu (Güneş Sultan), Heyv
banô (Ay Sultan) ve Sterbanô 
(Yıldız Sultan). Bilirsiniz, insanın ve 
insanlığın uykuda olduğu bir gece 
vaktinde, Kürtlerin güzellik simgesi 
Zina Zeydan'ı, uykuları delmeden, 
alıp, bulutların üstünden, Kürtlerin 

MENMEDUZUN 

iyilik ve mertlik simgesi M e m e 
Alan' ı saraya götüren, unutulmaz bir 
aşkın ve ulusal bir eposun doğmasını 
sağlayan, bu ışık ve aydınlığın simge
si peri kızlanmızdır. 

Dün gece sizi gördüm; sizi ve çok 
sevdiginiz peri kızlarını. Birlikteydi
niz, ak ve ışıl ışıl bir gecede birbiri
nize kavuşmanın sevinciyle, çileli 
ülkemizin yıldızlarını çoğaltmış, 

büyütmüştünüz. Evet, gece bembe
yazdı, bir aydınlık söleniydi. Gökte 
yıldızların halayı vardı. Ay tüm 
güzeliğiyle gülümsüyordu. Dağlan
mız, Kürtlerin gururu, başı dik, du
manlı dağlanmız volkanik bir aklıkla 
parlıyordu. Nehirlerimiz, sevincimiz 

ve coşkumuzun kaynağı bereket ya
taklan, bir özgürlük türküsü eşliğin
de, süt beyazlığında, çağıldıyordu. Ya 
o dipsiz vadiler, derin onnanlar, göğe 
varan kartal yuvaları? Beyazın çeşitli 
tonlarıyla tam bir renk cümbüşüne 
dönmüşlerdi. O ak gecede, yaşamını
zın ölümle ölümsüzlüğün kesiştiği 
anında, unutulmaz bir randevunuz 
vardı; peri kızları, kanatlarını çarpa
rak, kanlar içinde, yerde yattığınız 
Diyarbakır'ın o çirkin, karanlık soka
ğına geldiler. Hain, karanlık, kalleş 
kurşunlar Diyarbakır'da, o çok sev
diğiniz, gururunuz ve acınız .olan o ta
rihi Kürt sehrinde sizi bulmuştu. 
Hatırlarsınız, 1970'lerde, Diyarbakır' 
da, askeri cezaevinin yemekhanesinde-
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14 MUSA ANTER'E AGIT----------------------------

ki büyük sobanın çevresinde, otursak 

gecelere renk katan sohbetlerinizdc, 

sürekli, "bu şehir" diyordunuz, "bu 

şehir, uğrunda ölünecek bir şehirdir. 

Kürdün akılalmaz direniş efsaneleri bu 

şehrin tarihi surlarında gömülüdür. 

Büyüklerimiz, Şeyh Sait, Seyid 

Abdulkadir, Doktor Fuat ve daha 

birçok şahsiyetimiz bu sehrin gecele

rinde darağaçlarına gönderildiler ve bir 

mezara bile sahip olmadan bu şehre 

gömüldüler. Bu şehir onurumuz ve 

kimliğimiz, acımız ve kedcrimizdir, 

bu şehir hüzünlü tarihimizin en canlı 

tanığıdır..." Bu şehrin karanlık bir so

kak arasında, kanlar içinde, upuzun 

yatarken, isimleri ve efsaneleriyle 

büyüdüğünüz peri kızları üstünüze 

geldiler, daireler çizerek üzerinizde 

uçtular. Onları gördügün üz o anı nasıl 

anlatsam? Dünyalar sizin oldu, yeni

den doğdunuz. Kalkıp onları kucakla

mak, doyasıya öpmek istediniz. Ol

madı, yapamadınız. Sadece, yine 

gülümseyerek, "ama bu bir çılgınlık" 

dediniz. Onlar, sevgili perileriniz 

yavaşça çevrenize kondular, hep bir 

agızdan; "Lo, lo, Ape Musa lo, lo!.. 

Şev giran e, keser kfır c, birin xedar e. 

Şehlden welet li te gazi ne, dibejine, 

Birayo Muso, lo, lo, xwe bilivlne, 

bilezlne, em li heviya te ne. Apo, lo, 

lo, de xwe bi me bigihine ... " dediler. 

Ağıdı anlamıştınız, çağırıyordunuz, 

"güzel kızlar, can kızlar, beni tümden 

unuttunuz diye korkuyordum. Nihayet 

geldiniz." diyerek hemen yanıbaşınız-

. daki kızkardeşlerin en küçüğü Ster

banfı'nun kanatlarını okşadınız. "Tam 

da istediğim gibi; çok sevdiğim Di

yarbakır'da, öteden beri görmeyi çok 

arzuladığı m şehit dostlarıma, büyükle

rime, çocuklarıma kavuşuyorum." 
-~ 

Peri kızlarımız, bir tüy kadar hafif 

bedeninizi aralarına alarak, "haydi 

Ape Musa, yapacak işimiz, görecek 

yolumuz var, uçalım" dediler. Hava

landınız, biraz daha yıldızlara doğru 

yükseldiniz. Gece sakindi, hafif bir 

rüzgar yüzünüzü okşuyordu. Bulut

ların arasından ışıldayan Diyarbakır'a 

uzunca bir süre baktınız, kendi kendi

nize, "Kürdün acılı tarihine tanık olan 

bu şehr-i muazzam, Kürdün zaferine 

ve mutluluğuna da tanık olacaktır" 

dcdiniz. Yaşamınızın en belirgin sim

gelerinden olan, nazlı bir gelin gibi 

Diyarbakır'ın çevresinde kıvrılarak a

kan ve tüm bölgeye yaşam veren Dic

le nehrine baktınız. D icle de sizi 

görmüştü, coşkuyla çağiayarak sizi 

selamladı. "Kızlar, yanakları al, be

denleri kıvrak kızlar, şu nazlı Dicle'ye 

bakın", dcdiniz.Pcrilcr de, "Ap e 

Musa, saçları ak, gönlü bol amca, 

zaten ilkin Dicle'ye gideceğiz", dedi

ler. 

Yavaşça Dicle nehrinin kıyısına 

kondunuz. Yöreyi hemen tanımıştı

nız; 1950'li yılların sonunda, Diyar

bakır'da dostlarınızla birlikte İleri 

Yurt gazetesini çıkarıp, Kımıl gibi 

unutulmaz makaleler yazdığınız 

dönemde, sık sık buraya gelir, deyimi

nizle "çilingir sofraları" kurar, Kürt

lerin geçmişi ve geleceğiyle ilgili 

konuşurdunuz.Çok scvindiniz, "kızlar, 

göğüsleri bal, gerdam şeker kızlar, 

Zina Zeydan'ın başı hakkı için 

söyleyin, benim bu yöreleri çok sev

diğimi biliyor muydunuz? " diye sor

dunuz. Periler de gülümscycrck, "el

bette biliyorduk, Ape Musa, sözleri 

tatlı amca, hatta ikinci oğlunuza Dic

le ismini koyduğunuzu da" dediler ve 

sizi saymaya, üstünüzdeki kanlı giy

sileri çıkarmaya başladılar. Siz 

şaşkınca onlara bakınırkcn, kızların 

büyüğü Tavbanfı, "Ape Musa, ka

lemi güçlü, sohbeti güzel amca, sizi 

yıkayacağız, temizleyip aklayacağız. 

Ölümden söz etmeyelim, bu gece 

ölüm ve ölümsüzlük çizgisinin 

ölümsüzlük tarafına ayak bastınız. 

Yani ölümsüzleştiniz. Bizim de 

görevimiz ölümsüzleri ölümsüzler 

katına çıkarmak. Acele edelim, alına

cak yolumuz, görülecek dostlarımız 

var" diyerek yumuşakça sizi suya sok

tu. Heyvbanfı ve Sterbanfı da sizi 

izledi. Kendinizi yumuşak, dingin ve 

bir ana kucağı kadar sıcak sulara 

bıraktınız. Hayret, suların altından 

herşeyi görüyordunuz,her yer aydın !ık

tı, nefes alıyor, konuşabiliyordunuz. 

"Peri kızları, bedeni alımlı güzeller, 

bu, babanızın marifctlcrindcn, dillere 

destan sihirlerindcn biri olsa gerek" 

dediniz. Onların sizi çok sevdikleri 

bclliydi, bedeninizdeki kanları itinayla 

temizleyerek, "yok Ape Musa" de

diler, "bu bir gerçek, sizin, ülkemizin, 

halkımızın bir gerçeği." 

Üstünüzdeki kiri, kanı ve hapis

hane, işkence, sorgu, yargının verdiği 

yılların yorgunluğunu attınız. Yeni

den canladınız, gcnçleştiniz. Kızlar bir 

güzel sizi yıkadı, kendinizi isteyerek, 

severek onların maharetli ellerine 

bıraktınız. Çıplak bedeninize güzel 

kokular sürdüler. Ses çıkarmadan, 

hoşnut, gözlerinizi kapatarak, "bu 

misk fı amber olsa gerek" diye 

düşündünüz. Daha sonra size ak, bem

beyaz bir giysi giydirdiler, "Delalo, 

Apo ... bu giysiyi hatırlayacaksınız, 

Meme Alan'ın gittiği Cizire ken

tinde ahalinin giydiği giysi. Bu giysi, 

ak yüzünüzc, bembeyaz saçlarımza 

nasıl da yakıştı .. " dediler. Scvinmiş

tiniz, "atalarımın giydiği bu mübarek 

giysiyi giymek, benim için, ne büyük 

bir mutluluk" dediniz. Bilmem söyle

meme gerek var mı? Sonra da Pcrilcr, 

sizin hiçbir zaman ihmal etmediğiniz 

bir şeyi yaptılar; gözlerinize kil 

çektiler. Ayın ışığı gözlerinizde par

ladı, gözleriniz yıldız kümesinin bir 
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parçası oldu. Perikızları sevgiyle 

gözlerinizden öperek, "Apo, lo Apo, 

şeva li esmanen Diyarbekire be, qerar 

tev bi gotina jinan e. Em c te niha bi

bin medisa kirassp'iyane, seh'id fi 

nemiren wclate ne ... " Gidecektiniz, 

karar onlarındı. Beyaz giysiiiierin di

vanına doğru yola çıkacaktınız. Se

vinçten ellerinizi çırparak,"Qizen Qir

ale pcriya ne, slng bi kahnl, beden 

mina sitila ber avan c ... Gotina wc li 

ser scran fi çavan e" diyerek, tıpkı on

lar gibi, klasik Kürt söyleyişiyle ce

vap verdiniz .. 

Durmadan size yaklaşan yıldızların 

altında, aydınlığı çoğaltarak yola ko

yuldunuz. Tam havalandığınızda, yani 

pcrilcrin bir Kürt destanının müziğini 

anımsatan kanat sesleri duyulmaya 

başlandığında, önünüzde, birden üç at 

ve sırtlarında üç çift belirdi. Atlar da, 

çiftler de göz kamaştırıcı bir aklığın 

içindeydiler. Havada, sizi selamlıyor

dular. Kızlar da onlara cl salayarak, 

"Ape Musa, destaniarımızla büyü

müş yaşlı çocuk, bak çok sevdiğin des 

tan kahramanlarımız da yolcuuğuna 

eşlik etmek üzere geldiler" dediler. Siz 

de cl salayarak, "bu ak, aydınlık çiftie

rin scvdiklcrim olduğu muhakkak" 

dcdiniz, "ama, sevgili kızlar, beni 

bağışlayın, cahilliğime verin, onları 

tanıyamadım." Kızlar birbirlerine 

bakıp gülüştülcr. Ortanca kızkardeş 

Heyvbanfı muzipçe, "o zaman at

ların isimlerini söyleyeyim, Ap e 

Musa, bilge adam, belki o zaman 

çiftleri çıkarırsın" dedi, "şu en öndeki 

beyaz yclcli, başını bir ejderha gibi 

göklere uzatan atın ismi Boze Re

wan, denizierin kızı, göklerin kartalı 

Sağ yanındaki şu alımlı, renkli atın 

ismi ise Deybilkiran, Slpan 

Dağı'nın sahini. Soldaki eycri altın ve 

cimaslarta işlenmiş olanın ismi de 

llespe Kihel, Cizlre-Botan'ın 

gururu ... " 

Heyvbanfı'nun sözünü usulca 

kestiniz, daha fazla söze gerek yoktu; 

"Kızlar, canım kızlar, amacınız bu 

gece, beni mutluluklara gark etmek ... 

Mem ve Zin'siz Boze Rewan olur 

mu? Siyabend ve Xece'siz De

ybelkiran bu kadar alımlı olabilir 

mi? Cembeli ve Binevşa Nar

in'siz Hespe Kihel böyle kişneye

bilir mi? Demek ülkemizin harcını 

yoğuran, güzelliklerimize güzellik ka

tan bu güzel mi güzel ersanevi genç

lerimizi, tarihi aşıkları da getirdi

niz ... " Siz daha böyle konuşurken, üç 

genç, üç beyaz atın sırtında, size 

doğru geldiler. Giysileri sizinkinin 

aynısıydı; yüzleri güleç, gözleri par

taktı. Onları tanıdınız, yakınlarınız, 

sevdiğiniz oğullarınız, Kürtçe yaz

mayı öğrettiğiniz üç Kürt civanıy

dılar; Ferit, Necmettin ve H üse

yin. Üçü de öldürülmüştü, yüreği

nizde üç derin yara açarak. Usulca 

gözlerinizden akan bir çift gözyaşını 

gizleyerek, onları çağırdınız; "Lawo, 

serbilindiyen welate mino, lawo ... 

Beni bırakıp nerelere gittiniz? Ferit, 

güzel ve hünerli çocuk, 1978'dc 

öldürüldüğünde bilsen nasıl ağladım ... 

Necmettin,cesur ve yetenekli çocuk, 

1984'te Diyarbakır zindanlarında seni 

katlettiklerinde, ben de öldüm. Hüse

yin, akıllı ve onurlu yeğcnim, bun

dan bir süre önce öldüıiildüğünde, sana 

söz verdim, senin yerine de Kürtçe ya

zacak tım. Bak, sözümü tuttum. Senin 

genç vücudunu parçalayan o hain, ap

tal, cani kurşunlar yüreğimi durdura

na dek, senin yerine de, Ferit ve 

Necmettin'in yerine de yazdım. 

Sözümü tutmanın onuruyla yanınızda

yım ... " Gençler ellerine gelirken, 

"sevgili amcamız, seni ve yaptıklarını 

scvcrek, bcğenerek, izliyorduk" dedi -

ler, "üzgünüz, çünkü sana kastedil-

diğine göre, artık insanlıktan söz et

mek acı bir şaka. Sevinçliyiz, çünkü 

seni, esprilerini, güzel sohbetlerini, 

derslerle dolu çalışmalarını özlcmiş

tik ... Özel olarak gönderildik, sana 

eşlik edeceğiz, birlikte beyazgiysililer 

katına çıkacağız." 

V c yola koyuldunuz.Önünüzde des 

tanlarımızın kahramanları, ardından 

B an fılar'ın kanatları arasında siz, 

çevrenizde de yiğitleriniz. Ama yük

seldikçe, yıldızlara yanaştıkça çoğalı

yordunuz. Beyaz giysili yiğitler, bey

az atlarının sırtında, önünüzde akıp 

duran beyaz ışık kümesine doğru ge

liyordular. Çoğaldınız, Haci Kadire 

Koyi'nin bir şiirinden bestclcnmiş, 

çok sesli bir özgürlük ve kardeşlik 

senfonisi eşliğinde, durmadan çoğaldı

nız. Bahtsız ülkemizin gökleri sizi 

kucaklamıştı, hiçbir ihanetine tanık 

olmadığımız kadim yıldızlarımız sizi 

sclamlıyordu. Ay da, bir ay kadar 

güzel Mem-Zin, Siyabend-Xece 

ve Cembeli-Binevşa Narin'e yol 

gösteriyordu. Yıldızlar kümesinin 

altında, ülkesini, halkını ve dilini sev

mekten başka hiçbir suçu olmayan, ak 

mı ak bir şehitler ordusu, çok sevdik

leri ülkenin semalannda uçuyordu. Siz 

de her zamanki gibi yumuşakça 

gülümsüyor ve sevinçten uçuyordu

nuz. Tanrım, bu ne görkemli bir 

karşılamaydı, 74 yıl boyunca çekilen 

onca acı, eziyet, zulüm nasıl da 

görkemli bir mcrasimc dönüşmüştü! 

Bu ülke, bu yıldızlar, bu ay, bu halk 

nasıldakadir biliyordu! .. 

Pcri kızları, kanatlarıyla sırtınızı 

okşayarak, "Ape Musa, hüzünlü ve 

yaralı amca, daha bitmcdi ... hata 

herşey simdi başlıyor. .. Ölümsüzlük 

bitmeyen bir coşku sclidir" dediler. 

"Bcyazgiysililcr katına çıkmadan, 

şimdi de ölümlü yaşamının 74 yılını 

uğruna verdiğin güzel ülkeni tüıı üyk 
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16 MUSA ANTER'E AGIT---------------------------
sana göstereceğiz. Ölümsüzlüğe aulan 
ilk adım bununla başlıyor." Böylesi 
mutlu anlarda, sessizce sunulan mut
luluğu yudumlamaktan başka ne 
yapılabilir? Siz de özgürlük ve kardeş
lik senfonisinin, Alırnede Xani'nin de
yimiyle, "liilii ii yakiid" (inci ve ya
kut) kadar güzel ve temiz sözcüklerini 
mırıldandınız. O ak gecede ülkeniz ne 
kadar da güzel görünüyordu.Şu Dicle 
ve Fırat, ayrılmaz kızkardeşler, 

ülkenin gururu, nasıl da yanyana, 
elele akıyordular. Gözleriniz onların 
akışında, Hatıratarım isimli anı ki -
taplarınızın ilk cildinde de yazdığınız, 
Melaye Ciziri'nin su ünlü dizesi 
aklınıza geldi; "Feyza me weka Nil e, 
le em Dicle ii Ferat in" (Feyzimiz Nil 
gibidir/Ama biz Dicle ve Fırat'ız.) Ya 
dağlar,Ağrı, Tendfırek, Cudi, 
Nemriid, Sipan, Herekol, 

kale min 1 Dijin tev serbest 1 Naxwa
zim bifim 1 Ta ebed bindest 1 Ki me 
ez? ... (Kimim ben 1 Ozgür Kürt 1 
Düşmanın düşmanı 1 Barışseverin dos
tu 1 Iyi insanım ben 1 Ne ayı ne 
vahşiyim /Ama ne edeyim, 
mücadelesiz 1 Düşman gitmiyor ki 1 
Atalarım 1 Yaşadılar serbest 1 
Yaşamak istemiyorum 1 Sonsuza ka
dar esir 1 Kimim ben? . .) 

Süleymaniye ve Şehrezor'un 
• 

üstünden uçarken Sex Mewlana 
Halit ve Nali'yi, Mahabad, Bo
kan ve Sanandac'ı geçerken Mew-
1 e w i 'yi hatırladınız. Ülkenize 
baktınız, hiçbir anı kaçırmadan sevgili 
yurdunuzu gözlediniz."Niçin bu 
ükenin kaderi bu kadar kara? Niçin 
dünyanın zor ve zulmü, kin ve vahşeti 
gelip insanımı buluyor? Niçin 
halkırnın başı dik, karnı tok, sözü 

lar halinde, sizi yeniden selamiayarak 
kayboluyordular. llkin destan kahra
manları atlarıyla, ardından da beyaz at
larının sırundaki beyaz giysili gençler 
ordusu sıralar halinde kayboldu. Sa
dece siz, Banular ve Ferit, Nec
mettin, Hüseyin kaldınız. Birlikte, 
başı göklere varan, kızıllıklar içindeki 
bir dağa doğru inişe geçtiniz. Hangi 
dağ olduğunu, ne yazık ki çıkarama
dım. Ancak ulu ve binlerce yıllık bir 
tarihin tanığı olduğu belliydi. 
Tümüyle lale, sümbül ve güllerle 
dolu dağın eteklerine indiniz. Hiçbir 
zaman bu kadar güzel kokulara rastla
mamıştınız. Ortalık gül ve çiçek ko
kularıyla tam bir cennete dönmüştü. 
Bulunduğunuz yerden dağın yamaçla
rına doğru kıvrılarak giden ince bir 
yol vardı. Peri kızların büyüğü Tav
banu, sağ elinizden tutarak, "Ape 

Şarezor, Eli Bege, Gilala? güçlüolmasınaizinverilmiyor?Niye Musa, Cumhuriyet tarihinde ilk 
Ülkenin incileri Wan ve Urmiye 
gölleri? 

Geziniz tüm güzelliğiyle devam 
ediyordu. Geçtiğiniz her yerden, beyaz 

hep bu mazlum halkın köle, sessiz ve 
dilsiz olması isteniyor?" diye düşün
dünüz. Ama ülkenin yüreğindeki ulu 
sıradağların üstünden geçerken, biraz 

Kürtçe yapıtı ve piyesi Birina Reş'i 
yazmış onurlu yazar, şimdi birlikte 
yukarıya, doruklara çıkacağız" dedi. 
"Ah kızım, örgüleri ipek kızım, 

atlarının sırtında, beyaz giysili genç daha Perilerio kanatiarına sıgınarak, Zerdeşt'in hakkı için beni rezil 
kızlar ve erkekler size katılıyordu. 
Derik, Karnışit ve Amôd'un 
üzerinden geçerken, Kürt ve Kürtlük 
bilincini kendisinden öğrendiğiniz 
öğretmeniniz Cigerxwin'i hatırladı
DIZ. Adetinizdi, her cezaevine girişte, 
orayı olanaklarınız oranında, zevkiniz
le, eviniz gibi döşerdiniz. "Hapishan
eden hiç çıkmayacakmış gibi hazır
lıklı olmak gerekli" derdiniz.Yaptığı

nız hazırlıklardan biri de, üstadınız 
Cigerxwin'in şiirlerini okumak ve 
gençlere okutmaktı. En çok da Sey
da'nın üçüncü divanındaki Ki me 
ez? (Kimim ben?) şiirini severdiniz; 
"Kf me ez? 1 Kurde serfiraz 1 Dijmine 
dijmin 1 Doste aşitfxwaz 1 Ez xweş 
mirov im 1 Ne hirç u hov im 1 U çi 
bikim be şer 1 Dijmin naçi der 1 Bav u 

"ama ... KUrdün maküs tarihi dönecek, etme... kaslarİ sedef kızım, bu 
dönüyor" diye eklediniz. yaşımla ben nasıl çıkarım?" dediniz. 

Geziniz, ay ve yıldızların yavaş 
yavaş sizden uzaklaşmasına dek sürdü. 
Ölümsüz bir gece geçirmistiniz. Ak 
gece tümden bir kızıllığa bürünmüştü; 
tan ağarıyordu. Uzaktan, güneş Kürt 
renklerine bürünmüş olarak, ilk 
ışınlarını saçarak sizi selamlıyordu. 
Kanatlarıyla sizi sımsıcak sarmalayan 
Peri kızlar, "Apo, lo Apo, zarşcrino 
lo Apo, rfıgeşo lo Apo ... artık za
man geldi" dediler, "güneşe uçacağız, 
günesş ziyaret edeceğiz." Evet, zaman 
gelmişti; asağı inecektiniz. Müziğin 
ve senfoniyi söyleyen koronun sesleri 
yükseldi, tüm ülke bir ses ve müzik 
sölenine boğuldu. Önünüzdekilcr, 
çevrenizdekiler, arkanızdakiler, gurup -

Hem periler hem de gençleriniz, bir
likte güldüler. Perilerio en küçüğü ve 
en alımiısı Sterbanô da diğer eliniz-
den tutarak, "Ah, bizim saf amcamız, 
kalbinden kötülük geçmeyen mütevazi 
nfıserimiz, sen geride kalmış bir 
yaşamdan söz ediyorsun ... Ölümsüz
lüğün yaşlılıkla ilgisi olur mu hiç?" 

Birlikte yukarılara doğru çıkmaya 
başladınız. Yolun bir yanı dipsiz 
uçurum, dağ yanı ise parlayan tablo
lada doluydu. Tablolar dikkatinizi 
çekti. Yan yana sıralanmıştılar, canlı 
renklerle boyanmış, yaldızla işlenmiş
tiler. Tablolarda sadecebirkaç dize 
vardı. Dizelerio altında da dize sahi
plerinin isimleri. Deyiminizle, 
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çocukluğunuzdan beri sizde kesp eden 

okuma merakı ve alışkanlığıyla başını 

zı dizelere doğru çevirdiniz. lik tablo

daki dizeleri okudunuz; Kürtçe ve 

Eliye Heriri'nindiler. Ardından 

Me lay e Ciziri, Riza Xan, Fe

qiye Teyran'ın tablolar üzerine 

nakışlanmış dizeleri geliyordu. Sonra 

da Ehmede Xani'nin. Bu tablonun 

önünde durdunuz. Hep birlikte sessiz

ce dizelere baktınız. Dizeler şöyleydi: 

Manende dure lfsane Kurdi linaye 

nizarn u intizame/Keşaye cefaji bo ye 

arne/Da xelke nebejitin ku: "Ekrad/Be 

marifet in, be esi u binyat!Emwaye 

ml/et xwedan kiteb in/Kurmanc tene 

di be heseb in"/Hem ehle nezer neben 

ku "Kurmancllşqe nekirin ji bo xwe 

amanc/Tekdane di talibin, ne metlubl 

Yekra ne mihibbin ew, ne mehbub/Be 

behre ne ew,ji eşqbaıl/Farixji heqiqi 

u mecazi/Kutmanc ne pir di be kemal 

in/Emma di yetim u be mecal ini 

Filcimle ne cahil u nezan in/Belki di 

sefil u bexwedan in ... (İnci gibi olan 

Kürt dilini/Düzene koydu, intizama 

getirdijBöylece amme için çekti cefaj 

Ki el demesin "Kürtler/lrfansız, asılsız 

ve temelsizdirler./Çeşitli milletler ki

tap sahibidir jSadece Kürtler nasipsiz

dirler"/Hem düşünce adamları demesin 

ki "Kürtler,/Amaç edinınediler aşkı./ 

Hep birlikte ne isterler, ne de istenirl

er/Hep beraber ne severler, ne de sevi

lirler./Onlar aşkın tadından yana hep

ten nasipsizjHakiki ve ınceazi aşktan 

da boştur" /Hayır ... Kürtler o kadar ke

mal siz değil,/Fakat öksüz ve mecal

sizdir./Hcp birden bilgisiz ve cahil 

değil,/Sadece sefil ve sahipsizdir ... ) 

Dizeleri oku~uktan sonra, diz çöktü

nüz ve Ahmede Xani'nin ismini 

saygıyla öptünüz. 

Tablolar b-yle, Kürt şair, yazar, 

vardığınızda şaşırdınız. Doruk, 

doğduğunuz köy Ziving ve yaşadı
ğınız şehir Nusaybin kadar geniş ve 

büyük bir düz alana sahipti. Tam orta

da kıpkızıl bir göl vardı. Güneşin 

ışınları gölden göklere yükseliyordu. 

Gölün çevresinde, kartaHar güneş 

ışınlarını yararak uçuyordu. Uzaklar

dan zor seçebildiğin bembeyaz atlar, 

başlarını göğe dikerek kişniyordular. 

Göğün çevresinde de mahşeri bir kala

balık vardı. Gözün alabildiğine, beyaz 

giysileri içinde insan sülietleri görünü 

yordu. Gölden yükselen kırmızı ışın

lar beyaz giysileri Kürtlerin sevdiği 

canlı rcnklcre dönüştürüyordu. Tam 

doruğa vardığınızda, çoktandır duy

madığınız ama size yabancı olmayan 

sesler duydunuz. Başınızı kaldırdığı

nızda, karşınızda gençlik ve dava arka

daşların ız Faik B ucak, K e ma I 

Badıllı, M. Remzi Bucak,Yusuf 

Azizoglu, Sait Kırmızıtoprak 

ve Sait Elçi'yi gördünüz. Artık 

göklerde olmadığınızı unutarak, he

men boyunlarına atıldınız, "Lawino, 

birano ... " dedin iz, "bir bilseniz sizi 

ne kadar özlemiştim. Sizi, özlemimi, 

detaylarıyla Hatıralarıin'ın ikinci cil

dinde yazdım. Hep sizi, sizinle 
yaşadım. Bana söz verin, artık bir 

daha ayrılmayalım. Ne zor ve zulüm 

ne de alçaklık ve ihanet bizi bir daha 

ayırmasın ... " Doyasıya kucaklaştınız. 

Onları doyasıya öptünüz, defalarca. 

Onlar da hep bir ağızdan, sevdiğiniz 

türkü Delale Beri' nin makamına 

uyarlayarak, "birayo, lo birayo, tu bi 

xer fı xweşi hatiye, lo birayo ... " diye 

bir türkü tuturdular. 

Periler önde, siz arkada, meydana, 

gölün kıyısına kurulmuş alegiysililer 

divanına doğru yöneldiniz. Herkes ora

daydı, ne kadar sevdiğiniz, saydığınız, 

Kırmanşah motifli halılar ve Wan, 

Agrı ve Hakkari motifli kilimler 

üzerine, yaşamınızda hiç görmedi

ğiniz, müthiş güzel ve renkli bir me

clis kurulmuştu. önde, biraz üstte, 

beyaz sakalı, nur yüzlü, ünlü Botan 

şal fı şepiklerini kuşanmış, yaslı bir 

şahıs oturuyordu. Oturuşundan ve 

kendisine gösterilen saygıdan, onun 

divanın başı olduğunu anladınız, "mu

hakkak bu bir mirdir" diye düşündü

nüz. "Düşündüğün doğru" diye bir ses 

kulağınıza geldi. Perilerdi, "art.fk bi

zim görevimiz bitti, Musa amca. 

Karşıda oturan, Mir Bedir Han'dır. 

Sizi bekliyor, hadi gidiniz ... " Bunları 

söyledikten sonra da, periler, sizi 

öperek birden ortadan kayboldular. 

Çevrenize baktınız, herkes size 

gülümsüyordu. Neredeyse tüm yüzler 

tanıdık tl. 

Koşar adım Mir Bedir Han'a 

doğru gittiniz, elini öpmek istediniz. 

Sizin de elinizi öpmek isteyen 

gençlere yaptığınız gibi, elini çekerek 

saçlarınızı okşadı, "Oğlum Musa, 

xorte heja fı jehati" dedi, "civat geriy

aye, medisimize hoş geldin. Kaldığın 
yerden yaşamın sürecek, ama aramız

da, ölümsüzleşerek. Bilirsin, herkes 

yaşar, herkes ölür. Ama herkes 

ölümsüzleşmez. Ölümsüzleşrnek yapı 

lanın sonucudur; onurlu bir yaşam, 

vicdanlı bir ruhtur. Ruh ve vicdancn 

müstcrih olmak, zamanın harcını kar

maktır. Ülke, halk, dil, kültür sevgisi 

ve uğraşıdır. lnsaniyet ve hakşinaslık

tır. Akılsızlık, mantıksızlık, insafsız -

lık ve zulme akıl ve mantıkla cevap 

vermektir. llim ve irfan, hüner ve 

eserdir. Tarihe bağlılık, geleceğe 

umuttur. Toprağa tohum ekmek, fi

lize su vermektir. İnsanı sevmek, in

san için çalışmaktır. Ölümsüzlük, bir 

düşünür ve liderlerinin dizeleriyle do- sözleri ve dizeleriyle büyüdüğünüz sümüklüböcek gibi sessizce yaşamak, 

ruklara kadar devam ediyordu. Doruğa Kürt şahsiyeti varsa, hepsi oradaydı. iz bırakmadan, eser yaratmadan ölüp 
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gitmeye isyandır. Bu meclis, bir 

sümüklü böcek gibi yaşamayı kabul 

etmeyenlerin meclisidir. Bak oglum, 

sag yanımda oturanlar dini, manevi, 

milli liderlerimizdir; Şeyh Ubey

dullah, oğul ve torunlarıının bir 

bölümü, Meta Selim, Şeyh Mah

mut Berzenci, Şeyh Sait, Seyid 

Abdulkadir, Abdulkadir Geyla

ni, Seyid Rıza, Qadi Mubamed, 

Saide Kurdi ve kayınpederin Ab

durrahime Hekkari'dir. Bu sıra 

böyle uzuyor. Sol yanımda oturanlar 

ise, senin de yakından bildiğin alim, 

mütefekkir ve lidcrlcrimizdir; oğulla -

nın Mithad, Emin Ali ve Abdur

rahman, torunlartın Süreyya, Ce

ladet ve Kamuran, Memduh Se

lim, Mukuslu Hamza, Kadri ve 

Ekrem Cemilpaşazadeler, Go

ran, Hemin, Hejar ve daha kimler 

ve kimler ... Bu meclis bir halk di

vanıdır, bir tarih abidesidir, bir gelc

cek m üjdelcrin gözcüsüdür. Yolda ge

lirken düşündüğün şeyi biz de 

görüyoruz; Kürdün kapkaranlık talihi 

alt ediliyor. Bak, bu güneş nasıl t.u 

gölden yükseliyorsa, nasıl hiç kimse 

bunu önleyemiyorsa, mazlum Kürdün 

hakları da böyle yükselecektir. Bunu 

görüyoruyoruz, buna şahid olacağız ... 

Aramıza hoşgeldin, sevgili Musa ... " 

Sözü uzattığım için özür dilerim, 

Ape Musa! Kürt gençlerinin sevimli 

amcası, acılı tarihimizin genç deli

kanlısı. lşte, dün gece sizi böyle 

mutlu ve coşkulu, güneşin doğuşunda 

böyle yeniden dogmuş ve canlı 

gördüm ... 

MIRINA ZiYA BEG. 
" E 

QOÇGİRİYE 

D. YILDIRIM 

Z iya Beg, layc Heyder Beg c Dı kuştına Alişan Bege da, 

Qoçgiriye bu. Ew nezıki bist rasterast bCçiya Qaymeqame Ze

salan bere ınır. Dı vır de ez raye (yanebCçiya dewlete) tede hebu. 

dıxwazım bı kurtahi lı ser mesela Dı wc mesele da Tırkan, nerehcti u 

mırına wi bısekınım. 

Pışti vegera hındık mezıncn cşirctc 

(wcki Heyder u Alişan Bege) jı 

surgune, ve care dcwleta Tırk politika 

xwc bı awaki dın meşand. Jı bo ku 

bıgihe arınanca xwe, ku dıxwast Kur

dan jı welat dcrine u bışine Anado

liye, dı navbera Kurdan de nereheti 

dan çekırın u c w berdan qırıka hcv. 

Weki misal cm dıkanınc kuştma 

Alişan Heg e Qoçgiriye bıgırın 

ber çav. Bombe bı dcstc Gaxure 

Çulfao (nave wi ye rasti Xanaxa 

bu) avcti bu lı mala Alişan Hege. 

Paşc Gaxôr u Dursıne Duzıze jı 

hela mala Heyder Hege ve hatıbun 

kuştın dayin. Katolike Qeraçayire 

dema Gaxur xar dıbe ku ave vcbı

xweri, wezifa xwe Line cih. 

lıhcvnckırınen navbeyna Kurdan bı 

kar anibun. W an nedıxwast ku dı nav

beyna Kurdan da otoriteyck hebi. 

Ev nayc we manc ku Gaxur bıbu 

eaş. Dewlete jı zeaf u ncrehetiycn wi 

iistifadc kırıbu u ew bı kar anibun. Jı 

bcr ku em dızanın Gaxôr, pıştc tck 

çuyina bcrxwedana Qoçgiriyc xwastı -

bu ku serhıldanek nôh organize 

bıke u heta jı bo ve meremc jı hcla 

Hehra Reş(Karadeniz) çek ji anindın 

dabun. LC çek bı dest hukumctc ketı -

bun. 

P ışti rawıruna sistema yek parti

tiye u avabuna Partiya De

moqrat, gişt Kurden Sevaze 

-ne bı tenc Kurden Qoçgiriye- bUn 

aligırc wc partiye. LC Tırkc wurc te

rcftarc CHP ye bun; Ic bclc Tırken 
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Elewi dı vi wari de wck yen dın 

ncbfın fı tewra wan ji wek ye Kurdan 

bfı. Wexta Kurden we mıntıqaye, lı 

ser wındakırına İnönü fı bı serkctına 

Ecevit raya xwe guhartın, Tırkan ji 

rfıye xwe jı CHP ye baxıstın fı yan 

çfın nav MSP ye fı yan ji nav MHP 

,.,, ye de organize bfın. Wer xfıya bfı ku 

Tırkan, bı pıranıyck gıran ncdıxwastın 

qcdcra xwe bı Kurdan ve bıkın yek. 

Em vcgcrın lı ser mesela xwc. 

Ziya Beg rojeki havinc, lı 

mala xwe ya Qerepare, lı oda xwe da 

kuşti hatc ditın. Mırına wi bı gullcyc

ki piştoye encam dabfı. Sala mırına 

wi baş naye bira mın; Ic ku ez xclct 

mcbım, sala 1969 bfı. Wc deme ez 

qıçık bfım. Pıştc bihistına xcbcra 

mırinc, ez fı pısmamc xwc jı bcr 

mereqan çfıbfınc gundc Ziya Bege. 

Qerepar dı keviya gundc mc de bfı fı 

her dcr tıji insan bfı. 

Heyeta Bilirkişi dıgot "Va intix

ar e". Mılct her yeki tışteki dıgot. 

Eger intixar bfı, gelo sebeba wi çı bfı? 

Rojek jı rojan pır şili(baran) ba

riya bfı. Lı her dere laser rabıbfın. 

Gundc Tırkan Babus(Bapsu) ya ku lı 

çaleki ber newalek da bfı zırar-ziyan 

ditibfı. Hınctık mal-dewar ketıbun ber 

tasere fı telef bıbfın. 

D ewlete ev xezeba Xwade kır 

mane, Tırkcn Babuse anin lı 

he la Çit e n av Kurdan da, lı 

Çalkoye a dı nav erde Ziya Beg da 

ciwar kırın. Dıgotın İnünü fı Fey

zio~lu rastcrast tckıle ve mesclc 

bunc. Dcma ku Fcyzioğlu jı bo prop

axanda hclbıjartıne hatıbfı Maciran 

(İmranlı) jı bcr ve mcsclc xclke rfi 

ncdabu u serda ji hınctık kcsan ji te

nikc bı paş tcxsiya wi ve gırCdabu. 

Feyzio~lu, jı bcr ve mcscle Ziya 

Beg gunehbar dıkır u dıxwast ku hCfa 

xwe jı wi bıgıre. 

Z iya Beg, jı bo sekınandına bı 

cih kırma Tırken Babuse seri 

lı pır cihan xıst. Wi lnünü ji 

ziyaret kır (va ji nişan dıderi ku Ziya 

Bege ev bıryara ciwar kırma Tırkan 

wek bıryarek siyasi dıdit). Cewaba 

İnönü veha bıbfı: 

"Dev jı vi tışti berde! Hôn 

nehatıne dardakırıne ô dıjin. 

Bı ve şukur bıkın." 

Ziya Beg be çare ma fı wi 

nedıxwast nefesaTırkan weku tchdida 

şure Demokles lı ser stuye xwe 

bıbinc. Her wıha dı nav Kurdan da 

yckıti kem bıbfı fı hınctık aşir bı ve 

buyerc ve kCfxweş dıbfın. Bı dıtina 

mın, wi ncdıxwast mesele pır mczın 

bı be u bıghc dercceyck wer ku Kurd je 

zırar bıbinın. Lı gor nezera gışti 

(pışti rapora Heyeta Bilirkişi) Ziya 

Bcg intıxar kıriye. Diyar c wi nexwcs

tiye ku hcmbcr ve nehcqiya dcwlctc be 

dcng bıminc fı bı çı awayi dıbe bıla 

bıbc ve hcqercta Ic bfıyi qebfıl bıkc ... 
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RESMi İDEOLOJİNİN SUNDUGU 
GERÇEKLER 

•• 

KURTLER: 

ASIL VE KÖKENLERİ 

DİLİ VE EDEBİYATI 

NÜFUSU 

DİN VE MEZHEPLERİ 

TOPLUMSAL HAYATI 

NESIMI FIRATLI 

Resmi ideoloji, Kürt sorununda red ve inkar politika

sına yaslanıp bilimdışı tezler ürettiginden sürekli olarak 

tarihsel ve toplumsal gerçeklikle çelişmiştir. Başka bir 

söyleyişle gizli planda kabulcü, resmi planda inkarcı bir 

yol izlemiştir. Çalışmamızda temel aldıgımız "Kürtler, 
Kürdistan ve Şeyh Sait İsyanı" konulu gizli dokü

man da, bu resmi tutumun ilginç örneklerinden biridir. 

En üst düzeydeki resmi makamlar, 1925'tc "Şark 

Isiahat Planı" ile ikame edilen Kürt politikasının 

gerçekçi ve kalıcı olmadıgını algıladıkları için, örtülü 

olarak sürekli bir arayış içinde de olmuşlardır. İşte ele 

aldıgımız doküman da, bu arayışın ilginç örneklerinden 

biridir. 

II.Dünya Savaşı'yla yeni bir sürece girilen bir dönemde, 

1944 yılında hükümetin istegi üzerine İçişleri Bakanı 

Hilmi Uran'ın emriyle Kürtler konusunda bir çalışma 

yaptınlıyor (Celal Bayar ve Adnan Menderes gibi 

DP yöneticilerinin de bu konuda bilgilenrnek için 

Matbuat Umum Müdürlü~ü aracılıgıyla salt kendileri 

için Bazil Nikilin'in Kürtler adlı önemli eserini 

çevirt~ikleri unutulmamalı). Aslen Kıbrıs Türklerinden 

olup, İstanbul'daki egitiminden sonra TC vatandaşlığına 

geçen ve daha önce Agrı, Urfa, Gümüşhane gibi Kürt 

yogunluklu illerde valilik yapan ve o dönemde Mülkiye 

Başmüfettişi olan Ahmet Hasip Koylan, bu çalışmayı 

yapmakla görevlendiriliyor. Koylan, Hilmi Uran'dan 

sonra İçişleri Bakanlığı'na atanan Şükrü Sökmensüer 

zamanında da bu çalışmayı sürdürmüştür. Tükçe'den başka 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



------------------------RESMI!DEOWJININ S UNDUCU GERÇEKLER 21 

iyi derecede İngilizce ve Rumca da bilen Hasip 

Koylan, Bakanhgın çeşitli dairelerindeki konuyla 

ilgili gizli dosyaları inceledigi gibi, Prof. Dr. 

Ergun Aybars'ın daha sonra İstiklal Mahke

meleri çalışmasını yaptıgı sırada inceleme 

imkanı bulamadıgı Meclis evrak mahzenindeki 

birçok İstiklal Mahkemesi dosyasını da 

inceleme olanagı bulmuştur. Çalışmada kullanılan 

dokümanlara, Ahmet Süreyya Örgeevren ve 

Avni Dogan gibi Şark İstiklal Mahkemesi 

savcılarının derledigi bilgi ve belgeleri de eklemek 

gerekiyor. 

Rapor-kitabın hazırlayıcısı Koylan, çalışma

nın amacını şöyle anlatıyor: 

"Doğu illerimizde zaman zaman meydana çıkan 

isyanların oluş ve büyüyüş sebepleri ile bunların 

kovaladığı maksat ve istikametleri resmi belgelere 

dayanarak yazıp ve hizmete mahsus mahrem(gizli) 

bir broşür halinde bastırarak bilhassa o illerimizde 

memuriyet verecek olan idare amirlerinin (yöneti

cilerin) gözleri önüne konulmasının çok faydalı 

olacağını düşünen sayın Bakanımız Hilmi Uran, 

bu belgelerin toplanması ve bunlara göre isyan 

tarihçelerinin yazılması işine beni memur etmiş

lerdir.(!) 

Çalışmanın önemi, öncelikle resmi bir kimlik 

taşımasından kaynaklanıyor. Ancak gizli 

rapor-kitap olarak hazırlandıgı için, resmi devlet 

görüşünün tersine Kürt ve Kürdistan gerçegi, 

doğrudan devletin resmi belgeleriyle veriliyor. Çalışma, bu 

niteliğiyle TC'nin resmi politikasını hemen tümüyle 

tekzip eder nitelikte. Kısaca, "Kürt ve Kürdistan 

gerçeginin resmi tescili" niteliginde önemli bir 

doküman ... 

Çalışma tümüyle bir tarihsel belge niteliginde oldugu 

için, kimi arabaşlıklar, sadeleştirmelcr ve açıklayıcı 

notlamalar dışında aslına baglı kalıyoruz. Ancak kimi 

yanılgıları gidermek ve konuyu daha anlaşılır kılmak için 

dipnotlara yer verecegiz. 

Kürtler'in Asıl Ve Kökenieri 

Asya'nın batı kısmındaki geniş bir alana dağılmış ve 

Şekname'de Kürtler "yiğit ve kahraman" olarak nite
lendirilir. Ünlü eserde, Dehhak'ın öldürülmesini betimleyen 

bir minyatür. 

yüzlerce aşiret ve kabileye ayrılmış, Kürtçe denilen bir 

dil ile konuşan bir Kürt kavmi(2) vardrr. 

Bunların çoğunlugu yurdumuzun Dogu illerinde 

Hakkari, Van, Agrı, Muş, Bingöl, Dersim, Diyar

bakır, Siirt ve Bitlis vilayetlerinde ve İran 'ın batı 

bölgesinde oturmaktadır. Irak, Suriye, Afganistan, 

Belucistan ve Rusya'da da Kürtler vardır. 

Kürtler'in aslı tarihin karanlıklarında gömülüdür(3). Biz 

bu kitabımızda karanlıgı aydınlatmak için uğraşacak 

degiliz. Çünkü bu, çok derin bilimsel araştırmalara muhtaç 

olduğu gibi esas konumuzun da dışındadrr. Yalnız Kürt

ler'in asıl ve kökenieri konusunda küçük bir fikir edinmek 

için çeşitli bilimadamları tarafından ileri sürülen tezlerden 

kısaca sözedcceğiz. 
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Efsanevi Yaklaşım 

Kürtler'in bir kısmı, kendilerinin Rabia'nın(4) torun

ları olduğunu ve çeşitli nedenlerle yalnız başlarına kalarak 

dağlara dağılıp Acemler'le yaşamağa ve ana dillerini 

unutarak başka bir dil konuşmağa başladıklarını ve bu 

suretle Kürtçe'nin de meydana geldiğini; diğer bir kısım 

Kürtler de Modar'ın(5) soyundan geldiklerini iddia ediyor

lar. 

Şchnameyc Göre: 

Şehname'nin(6) hikayesine göre lranlı olan Kürtler, 

İran'ın efsanevi hükümdarı Dahhak'ın zulüm ve baskısın

dan kurtulmak için etrafa dağılarak asıllarını ve dillerini 

kaybetmişlerdir.(7) 

Mcsudf'ye Göre: 

Mesudl'ye göre de(8) Kürtler, Süleyman Peygamber'in 

cariyeleri ile Casad adlı devin birleşmesinden dünyaya 

gelmişlerdir. 

Ermcnilcr'e Göre: 

Ermeniler; bir kısım Kürtler'in aslının Ermeni 

olduğunu iddia etmekte ve buna da Kürtler arasında eski 

Ermeni satraplıklarının(9) isimlerini taşıyan bazı 

aşiretlerin varlığını kanıt olarak göstermektedirler. 

Başka Görüşler: 

Birçok Kürtler de kendilerinin Arap neslinden, Hazreti 

Peygamberin sülalesinden olduğunu iddia ederler. Tanın

mış Kürt şahsJ;etlerinden çoğu bu iddiadadır. Nitekim 

idam edilen Seyit Abdulkadir, lstiklal Mahkemesi'nde 

Kürt olmayıp Arap olduğunu iddia eniği gibi, isyancı 

Şeyh Said de lstiklal Mahkemesi'nde "Ben Arab'dım, 

sonra Türk oldum, şimdi de Kürt oldum" demiştir.(IO) 

Bu iddiaların hiç birinin bilimsel bir dayanağı yoktur. 

Pamir yayiasından gelen ilk Ari aşiretlerin Send vadile

rinde veya tran yayialarında yerleşmelerinden sonra göç 

edenler yalnız batı yolunu açık bulduklarından buraya akın 

etmişlerdir. Turanlı veya Sami çeşitli kolların daha önce 

yerleşlikleri bu bölgede özellikle lran'ı Anadolu'dan ayıran 

sıradağların engebeli olması yüzünden yeni gelenler de 

buralarda yerleşrneğe imkan bulabildi. Buraların iklimi 

İran yayiası ile Mezopotamya'nıııkinden başka olduğu gibi 

yemyeşil vadileri de çeşitli ırkiara mensup göçebeiri 

çekiyordu. 

Bu aşiretler yerieşlikten sonra birbirinden ayrı olarak 

gelişip, birçok prenslikler ve hana bazen kuvvetli 

kırallıklar kurdular. Aşağı Zab'ın sol kıyısından başlayarak 

Zagros'un kuzey kısmını işgal eden Namri, şimdiki Yan 

gölünün güneyinde Yanna veya Manna gölünün kuzey 

kıyılarında oturan Musasir bunlardandır. Bu sonuncunun 

batısında Dicle ve Fırat arasında Mitanni(ll) kırallığı 

kendisine tabi olan Muharro, Subarro ve Nabarro'larla 

birlikte hüküm sürüyorlardı. 

Rumiye gölü yönünde en meşhurları Harro, Mado, 

Madahur ve Huburka olan birçok kavimler olduğu gibi, 

Erzurum dağlarında Milidos ve Ağrı yakınlarında da 

Urartu aşireti vardı.(12) 

Adı aslında Haldi (Khaldi, Xaldi -NF) olduğu halde 

Asurca olan Urartu, lbranice'de Arard adıyla daha çok 

tanınan bu sonuncusu, bu bölgede Mili\LLan önce 

30.yüzyıla doğru kuvvetli bir kırallık kurmuştu. Haldi'ler 

?.yüzyıla doğru Ermeniler'in gelişleri üzerine dağılmış ve 

dağiard çekilmişlcrdir. 

Minorski'ye Göre: 

Minorski, Haldi adıyla Akad-Asur dilinde kuvvetli, 

kahraman anlamına gelen Kardu arasında bir söylcyiş 

benzerliği bulmakta ve klasik yazarlar da Karrlu'ları 

Kürtler'in atalan saymaktadır. 

M.Rene'ye göre Urartu/Kardu Kafkas ırkından bir 

devlet olup Milaltan 714 yıl önce bugünkü Ermenistan'da 

hüküm sürüyordu. 

Britanya Ansiklopedisi, Kürtler'in ataları olarak 

Turan taraflarından gelmiş Gutus adında başka bir kavmi 

ortaya koymaktadır.(13) Bu Gutus'lar çok eski zamanlardan 

beri Asurye'nin dağlık bölgelerinde, Suryaniler, Hitit

ler, Suslular, Elamlar, Habil Akadları ilc birlikte 

oturuyorlar ve Asur İmparatorluğu'nun bütün devamınca 

siyasi bağımsızlıklarını koruyorlardı. 
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Gutus adının kuvvetli, kahraman anlamına gelen 

Kardu adıyla Sami-Akad Asuri dillerinde çok bcnzerli!ıi 

dolayısıyla Kardük ve Kürd adiarına dönüşmüşse de, 

dilbilgisi bakımından bu kelimeler arasındaki fark 

bütünüyle açıklanamamıştır. 

Ksenofon: 

Kürtler'i Kardük adıyla meşhur eden özellikle 

Ksenofon'dur. Bu Atinalı tarihçi, Haçlılar seferinde 

Onbinlcrin geri çekilişlerini anlatırken, özellikle Kardük

lcr'in sürekli saldırılanndan şikayet ediyor. 

Bu dönemde (Milattan 400 yıl önce) Kardük mcmlc

keti, Ermenistan'la aralarındaki sınırı teşkil eden Huhtan 

(Botame) ırınağına kadar uzanıyordu. Kscnofon, bu da!ılık 

arazide gcçirdigi çok zahmetli ve sıkıntılı yedi günün 

olaylarını anlattıktan sonra Kardüklcr'in müs.takil (ayrı, 

bağımsız) milletler olduğunu eklcmcktedir. Bunlar, 

memleketlerini kuşatan geniş Ahemenid İmparatorluğu 

yönetimi altında da muhtar (özerk) yaşayışiarını muhafaza 

etmişlerdi. Satrap'lar bunları tehdide cesaret edemiyorlardı. 

Kardüklcr'c baş eğdirmek için memleketlerine girmek 

isteyen 120.000 kişilik bir İran ordusunun tcdbirsizcc 

koyulduğu dar geçitlerde tamamen yokedildiği söylenir. 

Bununla birlikte ücretli olarak katıldıkları Keyhusrev ve 

halefierinin ordularına büyük hizmetlerde 

bulunmuşlardır. Bunlar, Ahemenid İmparatorluğunun 

yıkılışından sonra arka arkaya Makcdonyalılar'ın, 

Büyük İskender'in ölümünden sonra da Suriye 

Sclösilcri'nin, Partarsacid- leri'nin ve nihayetiran'daki 

Sasanilcr'in nüfuzu altına girdiler. 

Britanya Ansiklopcdisi, bu hususta 

memlckette devam eden geleneğe göre değerlendirirsek 

Arsecidler'in (yani izleri Türkmenler'de ve belki de 

Kürtler'de buluna- bilen Partlar, Lardusc) kırallarının 

bazılarının mesela "Gotorzcs" adının "Gotusların 

Reisi" diye tercüme edilebileceğini ve geleneğe göre bu 

rcisin Güney Kürdistan'ın başta gelen aşiretinin birincı 

reisi Guran'm kurucusu sayıldığını ekliyor. 

Bu kurucunun adı ve unvanı Bchistan'da Kür: 

başkenti Kcrmanşah yakınında bir Yunan kİtabcsinde 

hala korun- maktadır. Bunula birlikte Gutus veya 

Kardükler'in aynı ırktan oldukları ve Künler'in bu soydan 

geldikleri kesin değildir. Yalnız Kardüklcr'in memleketinin 

Kürtler için daima yurt olduğu söz götürmez. 

İslam Ansiklopedisi'nde: 

Bu konuda İslam Ansiklopedisi şu yargıyı yürütmek

tedir: "Kürt unsurunun do!ırudan Batı lran, batıya yani 

Orta Kürdistan'a doğru yayılması muhtemeldir. Fakat 

Kürtler'in gelişinden önce Orta Kürdistan'da ayrı ırktan 

olmakla beraber benzer bir ad taşıyan Kardü ve sonradan 

tran Kürtleri ile karışan bir milletin bulunmasına hiçbir 

engel yoktur." 

Mehmed Şükrü Sekban'ın 

Zoraki Tezine Göre: 

Kürtlerin Ari ırkından olduklarına da!r birçok Avrupa 

tarihçilerinin iddiaları, son senelerde meydana çıkarılan 

asar-ı atika ilc gücünü tamamen kaybetmiştir. Meydana 

çıkarılan eski kİtabcler Kürtler'in Ari veya Sami ırkından 

olmayıp a<>lcn Turanlı olduklarını göstermektedir. 

Bu tezi ortaya atan, uzun yıllar aşırı bir Kün milliyct

çisi olan Doktor Şükrü Mehmet'tir. Bu zat Fransızca 

olarak yayınladığı Le Qucstion Kurdc adlı kitabında 

bakışaçısını şöyle açıkl<mıakta ve savunmaktadır:( 14) 

"Yeni incelemeler ve kazılarda bulunarı son tarihi 

eser/er, Kürtler'in beşbin yıldan hen Kürdi1twı dcne11 

Kürdistan ve Mezopotamya bölgesindeki kavimleri ;.:ijsıcren 

harila !MO 4UUU-5('i;J 
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memleket/erde oturduklarını isbat etmektedir. Gerçekten 

Profesör Speiser'e göre, Irak'ta Süleymaniye civarında 

Zehva'da keşfedilen Lu/u Kralı Anno Bonini'ye ait olan 

bir tarihi kiıabe Kürtler'in, Guıiler'in bu hava/ide Milaltan 

önce 1800-1900 tarihlerinde mevcut bulunduğunu isbaı 

etmektedir. 

Milaltan 20 yüzyıl öncesine ait S ümerler'den kalma iki 

eşik taşı da Kürtler'in, Kardükler'in bugünkü Kürdistan'da

ki varlıklarını pekişıirmekıedir. 

Kürtler'in ataları olmadıklarını ve belki olağanüstü örgüt

lenmeleri sayesinde Kürıler'i egemenlikleri altına alarak, 

bizzat Kürtler'in yardımıyla imparatorluk kurarak kendile

rine bu süsü verdiklerini isbat etmektedir. Arttk Medler'in, 

Kürtler'in yerleştik/eri memlekeıe onlardan 1800 sene 

sonra geldikleri anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle hemen hemen fenni ve ilmi olan bu 

gelişmelerin ışığı karşısında Kürtler fıri ırkına mensup 

değildirler, yine Sami ırkından da değildirler. Bazı Alman 

Binbaşı C.J .Edmond(I5) tarafından Süleymaniye'nin bilimadamlarının iddialarına göre Kürtler as/en Turan/ı 

Karadağ civarında Debendgfıver boğazmda keşfedilen diğer- oluyorlar.(16) 

bir tarihi taşın üzerinde Lulu Kürt Krallığı'nın. meşhur 

Kral Sargon'un halefi ve Akadlar'm Kralı Noramsin 

zamanında Akadlar'ın savaşiarına dair Milfıııan 2800 yıl 

önce yazılmış bilgiler bulunmaktadır. 

Kürtler'in şimdiki memleketlerinde yerleşmeleri ile 

memleketlerinin Medler tarafından isıi/ası arasındaki 

tahminen 2000 yıllık bir dönemde Kürtler, Asuriler ile 

çarpışmışlardır. Ari bir kavim olan ve Milaltan önce 8-9. 

yüzyıllarda Hazar Denizi'nin güneydoğusundan göçen 

Medler, Kürdistan'ı isıila ederek, merkezi Kürdistan olmak 

üzere bir imparatorluk kurmuş/ardır. Medler'in hakimiyet

leri devamınca Asuriler'le sürekli olarak harp etmiş ve 

Asuri memleketlerini kendi meleketlerine katmış/ardır. 

Daha sonra Milaltan önce 556 tarihinde Med memleketi 

Iranitlar tarafından ele geçirilmişıir. Kürtler bir dereceye 

kadar yerel bir özerk/i ği koruyarak Iran ordusunda ortaklaşa 

veya ücretli askerlik yapmış ve Iran Imparatorluğu'nun 

yücelmesine ve büyümesine yardım etmişlerdir. Kürtler'in 

Iranlı/ar'la ortak hayatı 652 yılına yani Iran Imparatorlu

ğu'nun yıkılmasına kadar devam etmiştir. 

Medler'in istilfısından önce Kürdistan'da Kürtler'in eski 

eserler/e sabit olan varlıkları, Kürt halkının kökeni konu

sunda güçlü bir ışık bırakmakıadır. 

Gerçekten Medler'den önceki tarihlerini bilmeyen Kürt

ler, kendilerini Medler'in çocukları sanıyorlardı. Medler 

"Ari" olduklarından, Kürtler de kendilerini "Ari" sayıyor

/ardı. 

Ari ırkından olduklarına dair Kürt milletinin fımiyane 

inanışına, Kürt kavminin inancına, Kürt kavminin tarihini 

bu açıdan incelemeyen bazı Avrupalı ve Amerikalı bilgin

ler de katılmakıadır. Fakat Kürtler'in buf,~ünkü memleketle

rine Medler'den 2200 yıl önce gelip yerleştiklerini gösteren 

tarihi rivayetlerden başka, ortaya çıkarılan tarihi belgeler, 

Kürtler'in yanlış kanılarının tersine olarak Medler'in 

Gerçekten Kürt kavminin Asya içindeki çıkışı ve 

yayılmasını kolayca izlemeye yarayan bugünkü coğrafya 

harita/arına bakılırsa Alman yazarlarının bakışaçılarının 

sağlıklı ve isabetli olduğu anlaşılır. En iyi ve en belgesel 

harita 1931 yılında basılan "Kürtler'in ve Kürdistan' 

ın Muhtasar Tarihi" adlı hariıadır. Kürtler'in bu 

haritada gösterilen bölümlemesine göre, bunların Orta 

Asya'da Karakum yayialarından iki yöne gitmiş oldukları 

anlaşılmaktadır. Bir yandan güneye inerek Afganisıan'ı 

geçmişler ve 1 le rat dolaylarında küçük bir ada şeklinde bir 

kütle bıraktıktan sonra Belucistan'a girip, orada Kelaı civa

rında külliyetli bir bölgeye yerleşmişlerdir. Daha sonra bu 

kol Umman Denizi sahilini izleyip batıya dönerek 

Be nderabbas'ta karargfıh kurmuş ve bundan ayrılan küçük 

bir grup da Kerman civarında yerleşmiştir. 

Ilk hareket noktasından batıya doğru giden bir kol da 

Meşhed yakınında ve Tahran ile /lazar Denizi arasında 

bugünkü Iran'ın kuzeyini Kürt aşiretleriyle kuşatarak /lazar 

Denizi sahil/erindeki dağlar arasından ve üzerlerinden geçip 

Kafkasya'nın güneyhallsına kadar gitmişlerdir. Oradan 

yoğun bir kütle halinde daima Iran'ın hatısındaki çok 

sayıda dağ silsitelerini kendilerine ikameı yeri yaparak Iran 

Körfezi'nde Benderbuşi'ye varmış/ardır. Öte yandan Kürdis

tan arazisinde yerleşenler de Adana'nın dağlık bölgelerinde 

ve Ankara dolaylarında yerleşmişlerdir. Kürtler, büyük 

ihtimalle Orta Asya'daki kötü iklim şartlarından dolayı 

yaşayamadıklarından diğer kavimterin saldırılarından 

korunmak için dağ silsile/erini kendilerine vatan olarak 

seçmişler dir. 

Diğer taraftan vukubulan çeşitli ve çok sayıda istilfılar, 

açlık veya hastalık gibi sebepler, onların coğrafi durumla

rının esas şeklini pekçok değişıirmişse de hiç bir isıilanın 

Kürıler'i meskenlerinden ayırmadığı da bir gerçektir. 

Türk ve Kürtler'in ortak beşiği olan Orta Asya'dan bir 
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kısım Türkler'in tarihin hangi döneminde Kürdistan'ın 

güneyine Lidya sınırına kadar göçmüş olduklarının layıkıy 

la bilinemernesi vurgulanmaya değerdir. 

Tarihin en eski dönemlerinde Türkler'in bugünkü 

merkezi Anadolu'da bulunmuş olmaları da, Kürtler'in as/en 

Turani olmalarını gerçeğe yaklaştırmaktadır. Aynı neden 

ve etkenierin bu iki kardeş çocuğu milletin son yurt/arına 

kadar göçetmelerine yolaçmış bulunması 

muhtemeldir. "(18) 

Doktor Şükrü Mehmet, antropolojik açıdan 

Türkmen denilen halis Türk ilc Kürt arasında bir fark 

bulmanın güç olduğunu ve bu meseleyi Irak'ta yaşadığı 

on sene içinde incelediği zaman bunları ayıracak hiç bir 

fiziki belirli görmediğini söylemekte ve "dağlarda 

yaşayan Kürtler'in hayatının, onların tabiatiarını biraz 

daha kabalaştırmış olduğu şüphcsizdir" dcmcktcdir.(l9) 

Özetle, hemen bütün yazarlarKürtler'in mütccanis 

(homojen) bir halk olmadıklarını, çeşitli Kürt aşiretle

rinin bir tck kökten gelmediklerini ve Kürtler'in 

yurtlarını istila edenlerle ve komşularıyla karıştıklarını 

kabul hususunda birlcşmişlerdir. Suriye sınırındaki 

Kürt aşiretleri Araplar la, İran'daki Kürtler Accmlcr'lc 

karışmışlardır. Hatta bazı Kürt aşiretleri ve özellikle 

Ncmrut Dağı Kürtleri'nde görülen sarışınlar dolayısıyla da 

Kürtler'in Selahaddin-i Eyyubi tarafından esir edilip 

bu bölgelere gönderilen Avrupalı haçlılarla da karıştıkları 

bile iddia olunmaktadır. 

Türkiye'de yaşayan Kürtler'in aslının yine bilgin ve 

milliyetçi bir Kürt olan Doktor Şükrü Mchmcd'in iliraf 

ettiği gibi Türk olduğu, bunların yaşadıkları yerlerin Öz 

Türkçe olan kadim isimlcrindcn(20), kadın ve erkeklerin 

taşıdığı Türk adlarından anlaşılmaktadır. Bugün kendini 

Kürt sayan bazı aşiretlerin yakın zamana kadar Türkçe 

konuştukları, ekonomik ve toplumsal nedenlerle dillerini 

unutarak Kürtçe konuşmaga başladıkları bir gcı:çı;.Mır.(21) 

Kürtler'in Dili ve Edebiyatı 

Kürt Dili: 

Şemseddin Sami, Kamfısü'l Alam'ında aynen "Kürt 

lisanı Fars ve belki ondan da çok eski Pehlevi diline 

benzemektedir. Ancak telafuzu Farsça gibi ince olmayıp 

dag adamlarına ve öyle bir göçebelik halinde yaşayan 

aşiretlere yakışacak surette sert ve kabadır ve boğazdan 

telafuz olunur. Harfleri çoktur. Hemekadar Kürt aydınları 

ötedenberi Arapça ve Farsça ile uğraşıp kendi dillerine 

gerekli önemi vermediklerindcn, Kürtçe'nin edebiyatı 

bulunduğu iddia olunmaz ise de, eskidenberi bu dilde de bir 

haylı şiirler söylenmiştir. Bu dilin de Farsça gibi Arap 

Kürdistan ve Mezopotamya bölgesindeki kavimleri gösteren 
harita (MÖ 4000-500) 

alfabesiyle yazımı kolay olduğundan bazı divanları ve diğer 

edebi eserleri vardır" denmektedir. 

Meşhur dogubilimcilcrdcn Dr.Friç(23), Kürtçe'de 

kullanılan kelimelerin asıllarını şöyle sınıflandırıyor: 

3080 Türk (Eski Türkmen) 

2000 Arap (Türkçclcşmiş) 

1240Zcnd 

1030 Fars (Türkçclcşmiş) 

370 Pehlevi 

300 Asıl Kürt 

220 Ermeni 

108 Gildani 

60 Çerkes (Eski) 

20 Gürcü (Eski) 

8428 
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26 RESMI/DEOWJININ SUNDUGU GERÇEKLER------------------------

Celadet Ali Bedirhan tarafından Reisicumhur 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine yazılan 8 

Kanunsanİ 1933 tarihli Mektup'ta(24), bu iddianın dogru 

olmadıgını ve bizzat kendisi tarafından Kurınanç lehçe

sinden 1 3090 kelime derlediğini ve Kürtçe'de dışardan 

gelmiş kelimeler arasında toplamı en az olanın Türkçe 

kelimeler olduğunu ve Türkçe'nin köken, şekil ve grupla

ma bakımından Kürtçe'ye tamamen yabancı olduğunu iddia 

ve bu iddiasının siyasi emellerden çok bilimsel esaslara 

dayandığını anlattıltan sonra, Kürtler'in Medler'in soyun

dan geldiği ve Kürtçe'nin Med dilinin dyvamından ibaret 

bulunduğu yolundaki görüşün giderek güç kazandıgını 

söyleyerek, Kürt dili hakkında uzun boylu açıklamalar 

yapmakta ve örnekler vermektedir. 

Kürt dili hakkında bir gramer yazan Rahip Paul 

Baidor(25), eserinin başında "Kürtçe'nin öğrenilmesi 

kolay, cazip ve zengin bir dil olduğunu, taktire değer 

atasözleri bulunduğunu, Kürtçe'nin güzellik ve akıcılık 

bakımından hiçbir dilden geri kalmadıgını" iddia 

etmektedir. 

Sürekli ilişkileri ve egemenlikleri altında kalmaları 

dolayısıyla Türkçe ve Farsça'nın Kürtçe'ye etkisini inkar 

etmek mümkün değildir. Herhalde Kürtçe'nin üçte ikisi 

Türk, Fars ve Arap kelimelerinden oluşmaktadır.(26) 

Kütçe'nin çe~itli lehçeleri vardır. Evliya Çelebi 15 

Kürt lehçesi saymaktadır.(27) Şerefname ise Kurman

ci,Lur,Kalbur (doğrusu Kclhur'dur -NF) ve Guran 

olmak üzere dört lehçe mevcut olduğunu yazmaktadır.(28) 

Kürt bilginleri ise bugün çeşitli Kürt aşiretleri arasında 

kullanılmakta olan üç şivenin mevcudiyetini iddia ve 

bunlardan birincisinin kuzeyde ve batıda kullanılan 

Kurmanci, ikincisinin Süleymaniye'de çok yayılmış 

bulunan Sorani veya Babakürdi ve üçüncüsünün de 

doğuda ve özellikle Harput ve Sasun taraflarında kullanılan 

Dımıli veya Zaza lehçeleri olduğunu bclirtmcktedirlcr. 

Bu lehçelcrin hepsi de Kürt ırkı gibi karışık olup belirli 

kural ve esaslara ayrılmış değildir.(29) 

Kürt Edebiyatı: 

En eski Kürt şairi xı.yüzyılda doğan Ali Hariri'nin 

şiirleri meşhurdur. XII.yüzyılda Melaye Ceziri lakabı 

verilen Şeyh Ahmed'in fışıkanc şiirleri de Kürtlcrcc çok 

sevilir. Bundan yüzyıl sonra asıl adı Muhammed olan ve 

1375 senesinde vefat eden Fakiye Teyran'ın(30) her 

üslupta yazdığı şiirler de çok etkileyicidir. 

XVI.yüzyılda Hakkari yöresinde yetişen Mollae Bati 

(Mclayc Batc -NF)'nin divanı ile Peygamberin doğumunu 

ululamak için yazdığı Mevlut Kürtlerce çok kıymetli 

sayılır. XVI.yüzyılda Şerafcddin Bidlisi, Kürt tarihini 

Farsça olarak yazmıştır .(3 ı) 

Şair Ahmedi Hani de, Kürt edebiyatının şaheseri kabul 

edilen Mem u Zin adındaki kitabını bu yüzyılda yazmış

tır. Bu eser hakkında ileri de fazla bilgi vereceğiz. 

Hakkarili olup 1689 yılında Çölemerik'te ölen Şerif 

Han da Kürt şairleri arasında seçkin bir yer tutmaktadır. 

IX.yüzyıl Kürt edebiyatının en verimli dönemidir. 

Divanı çok bcgenilen Naili ile birçok eserler yazan Şeyh 

Maruf Kurdi lakabını alan Mustafa Bey, Mevlana 

Halit, Ba~dat Müftüsü Zehavi, riyaziyeci Şeyh 

Çelal, Resul Zeki ve Molla-i Hati gibi birçok 

bilim ve edebiyat adamı şöhrct kazanmışlardır.(32) 

Başta Celadet Ali Bedirhan olmak üzere birçok 

Kürt bilginleri Uıtin harflerini azçok değiştirerek bir aifabc 

yapmışlar ve etrafa dağıtmışlardır.(33) Doktor Şükrü 

Mehmet, Kürt dilini geliştirmenin ve Kürtçe eğitim 

yapmanın Kürt millicilerinin en büyük ideali olduğunu 

söylemektedir. 

Kürtler'in Nüfusu 

Çeşitli dillerde yazılan en meşhur eserlerin bu hususta 

verdiği rakamlar birbirine uymamaktadır. Çeşitli devletle

rin yönetiminde bulunan Kürtlcr'c ait bir sayım 

yapılmadığından verilen bilginin tahmini olması gayet 

tabiidir. 

Şemseddin Sami, Kamusü'l Alam'ında Türkiye'de 

1.500.000, İran'da 700.000, Rusya'da 130.000, Afganistan 

da ve Belucistan'da 170.000 olmak üzere Kürtler'in mikta

rını 2.500.000 olarak tahmin etmcktedir.(34) 

M.Buillet'in 1893 tarihli "Tarih ve Co~rafya 

Umumi Lugati"ndc Kürtler'in sayısı 1.800.000; 1873 

tarihli Larousse'da 1.000.000 kadar tahmin olunuyor. 

Fransız H üyük Ansiklopedisi üçte ikisi Türkiye 

de, üçte biri İran'da ve birkaç bini Kafkasya'da, Afganistan 

ve Belucistan'da olmak üzere Kürtler'in sayısının 

1.800.000 ilc 3.000.000 arasında tahmin edildiğini 

bi ldirmektedir. 
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İslam Ansiklopedisi, Türkiye'de 1.500.000; Irak'ta 

1911 sayımına göre 494.007, Suriye'de 20.000, tran'da 

500.000 olmak üzere toplam 2.639.007 Kürd'ün mevcut 

olduğunu yazmaktadır. 

Fransız Hükümetinin siyasi belgelerini kapsayan 1897 

tarihli "Sarı Kitap"ında, Türkiye'de mevcut Kürtler'i 

645.702 Erzurum, 430.000 Van, 398.625 Bitlis, 471.462 

*""t:>iyarbakır, 575.813 Elazıg ve 300.280 Musul'da olmak 

üzere 2.721.823 olarak tahmin etmektedir. 

Milletler Cemiyeti tarafından Türkiye-lran sınır 

meselesini yerinde incelemeye memur edilen Anket Komis 

yono'nun 1925 yılı Ekim'inde verdigi rapora göre; 

1.750.000 Türkiye'de, 700.000 lran'da, 500.000 Mezopo

tamya'da, 300.000 Suriye ve diger memleketlerde olmak 

üzere 3.000.000 Kürd'ün mevcudiyeti tahmin ediliyordu. 

Kürt-Ermeni Hoybun Cemiyeti'nin(35) 6.yayınında 

Kürtler'in sayısı 8.387.270 olarak gösterilmektedir. 

Kürtler'in Sanfransisko Konferansı'na gönderdikleri 

Mul.tıra'da da(36) Kürtler'in sayısının 9.000.000 oldugu 

iddia olunmaktadır. 

1940 Senesi Umumi Nüfus Sayımı'na göre, 

Selahaddin-i Eyyubi 
Eyyubi Devleti'nin kurucusu ünlü Kürt devlet adamı 

Kürtler'in toplu bulundukları vilayetlerimizdeki miktarı Yukardanberi verdigirniz bilgilere göre dünyada mevcut 

şöyledir: Kürtler'in sayısı şöyle tahmin olunabilir: 

Kürt ve Zazalar Yüzde Oranı 

72.890 60 

49.128 70 

41.295 60 

102.928 40 

57.109 30 

112.317 30 

25.512 70 

101.000 40 

125.540 30 

73.250 75 

87.913 50 

56.783 60 

49.100 20 

79.082 70 

106.960 30 

1.084.651 

Genel Nü[.us 

121.477 

70.184 

68.825 

257.321 

190.366 

374.391 

36.446 

252.505 

418.473 

73.939 

146.522 

94.639 

245.398 

112.975 

356.534 

2.819.995 

Vila-ı.etler 

Ağrı 

Bingöl 

Bitlis 

Diyarbakır 

Elazığ 

Erzurum 

Hakkari 

Mardin 

Malatya 

Muş 

Siirt 

Tunceli 

Urfa 

Van 

Kars 

1.084.651 

494.000 

125.000 

100.000 

700.000 

350.000 

20.000 

Türkiye'de (1940 sayımına göre) 

Irak'ta (1924 sayımına göre) 

Güney Kafkasya'da (1911 sayımına göre) 

Suriye'de (Çeşitli bilimadamlarına göre) 

tran'da (Genel kabule göre) 

Belucistan'da (Tarih-i Kürdan yazarına göre) 

Afganistan'da 

2.873.651(37) 

Kürtler'in Din ve Mezhepleri 

Kürtler, lsH\m dinini kabul etmeden önce putlara 

tapıyorlardı. Kürtler'in Mazdeizm'i vıı.yüzyıla kadar 

devam etti.(38) Kürtler önceleri çeşitli vesilelerle Araplar 

aleyhine ayaklanmışlarsa da Halife Ömer zamanında Arap 

fütuhatı Orta Asya'ya dogru yayılmaya başlayınca Kürtler 
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28 RFSMIIDEOWJININ SUNDUCUGERÇEKLER -----------------------
de lslfuniyeti kabul ve bundan sonra lslamiyetin genişle
mesine yardım euiler. Birçok defalar Dogu ile Batı arasın
daki Haçlı Savaşiarına ve Türkiye ile tran arasındaki 
Sünnilik ve Şiilik mezhep savaşiarına katıldılar. 

Safeviler zamanında Kürtler'i Şii mezhebine sokmak 
için çok çalışıldı ve bu propagandalar nihayet Türkler'le 
lranlılar'ın savaşiarına bile yolaçtı. 

Şah İsmail Safevi'nin(39) askerleri kırmızı renkte 
başlık gıydiklerinden bunlara "Kızılbaş" deniyordu. 
Sonraları Kızılbaşlık, Şiiligi kabul edenleri göstermek 
üzere kullanıldı. Türkiye'de bugün Kızılbaş mezhebinde 
birçok Türk ve Kürt vardır. Fakat Kürtler'in büyük 
çogunlugu Sünnidir. 

Mezhep birligi ve birçok dini duygular Kürt reisierinin 
Yavuz Sultan Selim'e itaat etmelerini ve Türk hakimiye
tini kabul etmelerini saglamıştır. Şunu da eklemek gerekir 
ki, Dogu vilayetlerimizde oturan Kürtler'de dini duygular 
çok zayıftır. Bunlar kalın bir cehalet perdesi içinde bulun
duklanndan en basit dini bilgiye dahi vakıf degildirler. 
Çogunlugu oruç tutarsa da içlerinde namaz kılanları yok 
denecek derecede azdır.(40) 

Kürtler'in Toplumsal Hayatı 

Kürtler, en eski çaglard:lnberi göçebe hayatı severler. 
Bugünkü durumlarına göre bunları iki büyük kısma 
ayırabiliriz: 

1. Aşiret Kürtleri: Bunlar sınırsız yetkiye sahip 
aşiret reisierinin emrine baglı olarak onların etrafında 
toplanmışlardır. Bunlar yan-göçebe olup, kışı köylerde 
yazı yaylalarda geçirirler. Önemli bir bölümü de yaz ve kış 
hayvanlarıyla birlikte otlaklarda çadır hayatı yaşarlar. 

2. Reaya Kürtleri: Yani aşirete mensup olmayan
lar.Bunlann bir kısmında da aşiret hayatı ve bir reise 
baglılık dllfumu olmakla birlikte çogunlukla bunlar 
Icendilerini temsil etmek üzere kendilerine reis seçmezler. 

Aşiret Kiinleri hemen genellikle hayvancılılcla meşgul
dürler. Reayi kiirtleri ise daha çok çiftçidirler. Bunların 
hayvanları çok olmadıgından yerleşiktirler. Bunlar da 
kısmen yazın köylere yakın yaylalara çıkatiarsa da bir 
kısmı köylerinde kalır. Genellikle aşiret Kürtleri, yerleşik 
reaya Kürtleri'nden daha zengindirler. 

Kürt erkekleri hayyanlarını güderken veyatııt bunların 

ürünlerini satmak ve ihtiyaçları olan eşyayı satın almak 
için şehir ve kasabalara indikleri zaman çadırları kadınlar 
bekler. Kürt kadınları çok agır işlere dahi dayanıklıdırlar. 
Bunlar gün agarmadan kalkıp hayvanlarını sagarlar ve 
sütten yag ve peynir gibi şeyleri yaparlar. Yemeklerini 
hazırlarlar, çadırlarını temizlerler ve düzeltirler. Boş 
kaldıkça da giydikleri pamuklu ve yünlü mensucatı ve 

ö~e.~likle meşhur çadır. bezlerini ve ki li m dokurlar. V_..: 
butun bunlara ragmen dıger halkiara oranla daha çok çocr' 
yetiştirirler. Aşiret kadınları reaya kadıniarına göre daha 
serbesttirler. Genellikle Kürt kızları güzel ve sevimlidir. 
Aşiretler birbirleriyle hiç geçinemezler. Çogunlukla arala
rında kavga ve tartışma çıkar. 

Bir aşirette bazan iki, üç reis bulunur. Bunlar aynı 
yetkilerle ve belli miktarda aşireti aralannda bölüştürürlcr. 
Fakat bazan bunların birbirlerini çekernemesi yüzünden 
aynı aşiret arasında dahi tartışma eksik olmaz. Mesela 
meşhur Haydaranit aşireti buna güzel bir örnek teşkil 
eder. Yarım ve hatta çeyrek yüzyıl önce Haydaranlar'ın 
Patnos ve Erciş taraflarında oturanların üç reisieri vardı. 
Kör Hüseyin Paşa, Hacı Timur Paşa, Emin Paşa 
bunlar birbirlerine çok yakın akraba oldukları halde 
aralarında çok defa kanlı boguşmalar olurdu. Haydaranlı 
aşiretinin diger bir kısmı da Tendürük dağının güney 
kısmında Abaga ovasında ve bunun daha güneyindeki 
daglık arazide yaşarlar, bunların da iki reisi vardı. Mehmet 
Bey ve Mustafa Bey. Yani Haydaranlı aşireti beş reisin 
yönetimine ayrılmış bulunuyordu. 

Yerleşik Kürtler'in aşiret reisi olmasa bile bunlar 
arasında zenginlik, dirayet ve cesaret bakımından nüfuzlu 
agalar eksik değildir. Bu ağalar da birbirlerini çekemez ler. 
Bunlar arasındaki anlaşmazlık da bazan önemli olaylara 
sebep olmaktadır. 

Kürt şairleri, Kürt aşiretleri arasındaki bu anlaşmazlık
ları şiirlerinde bütün korkunçluğuyla belirtmektedirler. 
Özellikle Ahmede Hani, bundan çok şikayetçidir.(41) 

Kürtler bugün dahi bütünüyl~uygarlaşmış sayılmazlar. 
Bunların çoğu yaradılışiarındaki vahşet ve sertliği koru
maktadırlar. Bir Fransız bilgininin yazdığı gibi "yüzyıllar
dan beri Kürtler ne bir şey öğrenmiş ne de unutmuştur." 
Bunlar yüzyılları yagmacılık ve çapulculuk yapmakla 
geçirmişler ve toplum kavramının dışında kalarak vahşet 
halinde yaşayagelmişlerdir.(42) 
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Mayewski'nin Görüşleri: 

Rus Generali Mayewski Kürtler için, "Kürtler'in henüz 

uygarlaşmamış bir kavim olduguna şüphe yoktur. Bunla

rın yaradılışında vahşet ve başegmemek vardır. Fakat hiç 

bir vakit kendilerine yöneltilen ayıplama mevcut degildir. 

Elbette aralarında yolkesiciler de bulunur. Fakat genelde 

Kürt yapısında asil olarak izzetinefis, övünme, dogruluk 

ve namusluluk mevcuttur" diyor.(43) 

Dogrusu şudur, Kürtler reisierine ve sevdikleri kimsele

re son derece baglı ve sadıkurlar. Adalet ve Adil insanları 

severler ve hürmet ederler. Bunlara karşı hi yaneti akılların

dan dahi geçirmezler. Bunların haricinde kalanlara yani 

baglanmadıkları, iyiligini görmedikleri insanlara karşı 

dogruluk ve baglılık için hiç bir mecburiyel hissetmezler. 

Herhangi bir Kürt hırsızlık, yagmacılık eder ve bunda bir 

sakınca görmez, fakat gereginde lstanbul'a gidip de bir 

patrona baglandıgı, bir han bekçisi oldugu zaman milyon

larca lira degerinde eşya yı kapsayan ticarethaneyi en büyük 

baglılıkla korur. 

Fuhuş, Kürtler arasında en az görülen bir harekettir. 

Bunların içkiye karşı da tutkuolukları yoktur. Yalnız Kürt 

erkeklerinin kumara olan iptilası kayda deger bir önemde

dir. 

Kürtler henüz Cumhuriyet Hükumetine ısınamamışlar

dır. Bunun çeşitli sebepleri vardır: 

A- Kürtler'in toplu olarak yaşadıkları yerlere komşu 

olan Suriye, Irak ve tran gibi memleketlerde bulunan 

Kürtler'in daha hafif mali yükümlülüklere tabi bulunması 

ve askerlik yükümlülügüne tabi olmamaları, 

B- Yine Suriye ve Irak'ta aşiret reisierine ve Kürt 

beylerine resmi birer mevki ve hatta sırmalı üniformalar 

verilmesi ve birçoklannın kılıç ve hançer taşımalarına izin 

verilmesi. Hükümete çok az vergi veren, askerlik yüküm

lülügüne tabi tutolmayan Suriye ve Irak Kürtleri'nin hali 

bizim Kürtler'e gıpta vermekte oldugu gibi, komşu 

memleketler hükümetlerinin daha çok buralarda mandater 

olarak bulunan ve başka başka maksatlar takip eden 

hükümetlerin Suriye ve Irak'ta aşiret reisierini resmen 

tanımalan ve bunlara mümtaz mevki vermeleri, bize tabi 

olan Kürt reisierini imrendirmekte ve kendisine bal!;lı 

olanlarla birlikte o tarafa meylettirmektedir. 

C- Bunlardan daha önemli olarak Kürtler'in meskun 

bulunduklan viiayetlerimizin çogu her türlü bayındırlık ve 

uygarlık hizmetlerinden yoksun, mesafe bakımından uzak, 

yol ve taşuna araçları olmayan, iklim bakımından da sert 

bulunan yerler olup, buraları adeta bir sürgün yeri olarak 

algılanmakta ve sayılmakta, diger viUiyetlerde kötülügü 

görülen birçok karakteri zayıf ve bozuk memurların ceza 

olarak bu yörelere naklen gönderilmelerinde ısrar edilmesi

dir. 

Ahlak ve karakteri bozuk olan bu memur

ların, uzak vilayetlerimize gittikleri zaman en 

küçük bir fırsattan yararlanarak halkı soymaya 

çalışması, onlara karşı keyfi muamelede bulun

ması ve genellikle bunları aşagılaması ve hatta 

dövmesi, dili ve dilegi zaten bizden ayrı olan 

bu kavmi hükômete ısındıramamıştır. 

Şark viliiyetlerimize namus ve dogruluklan denenmiş, 

ahlakı mazbut seçme memurları göndermeyi esaslı ve 

degişmez bir prensip olarak kabul ~tmedikçe, bu vilayet

lerde adil ve müşfik bir yönetim kurmadıkça, Tür k 

kanından idealist ögeetmenlerin yöneıecegi okullar açarak 

egitimi yayroadıkça bu halkı hükümete tam anlamıyla 

ısındırmak imkansızdır denilebilir. 

Fırsat elvermişken Milli Egitim Bakanlıl!;ı'nın son 

yıllarında izledigi çok yanlış ve tehlikeli program

dan da sözetmek isterim. 

Köy Enstitüleri Kanunu'na göre, her vilayetten 

toplanmış köy çocukları bu Enstitülerde birkaç sene 

okuduktan sonra kendi köylerine ögretmen veya eğitmen 

olarak gönderilmektedir. Yani bu Enstitülere gönderilen 

Kürt ve Arap çocuklan sınırlı egitimlerini bitirince Kürt 

ve Arap köylerinde ögretmenlik ettirilmektedir. Bunun 

tehlikesi ise meydandadır. A~rı valisi bulundugum 

sırada eğitmen olarak yetişen Kürt gençlerinin okullannda 

Kürtçe konuştuklarını bizzat gözlemiştim. Milli Egitim 

Bakanlıgı'nın, halkı Türkçe'den başka dil konuşan 

köylere saf Türk ö~retmen göndermeyi esaslı 

bir prensip olarak kabul edip uygulaması zorun 

ludur~(44) 

DİPNOTLAR: _____________ ___ 

1. Bu tür çalışmaların Anadalulu Türkler'den çok "dış 

Türkler" ya da Türk olmayan unsurlarca yapılması ilginçtir. 

Daha Ittihad ve Terakki dönemlerinde Kürt kökenli bir Ziya 

Gökalp'ın, Yahudi kökenli bir Mois Kohen'in (Teltin Alp), 

dış Türkler'den Yusuf Akçarl •e Allfiat Aıayef &ibilerin 
----
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Türkçü harekete öncülük ettikleri bulunuyor. Bu örnekleri 
günümüzdeki politikacılara ve gazetecilere kadar uzatmak 
mümkündür ... 

2. Kavim burada "halk" ve "millet" anlamlarındadır. 

Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Örgütü'nün, eski söyleyiş 
le adı Cemiyet-l Akvam (Kavimler) idi. 

3. Tabii ki ogünden bugüne Kürtler'in kökeni konusunda 
birçok bilimsel eser yayımlanmıştır. İhsan Nuri Paşa'nın 
"Kürtler'in Kökeni" adlı eseri bunlardan yalnızca biridir. 

4. Asıl adı Rabia Adeviye olan Rabia, 713-801 yılları 
arasında yaşamış olup, Basra'nın meşhur kadın sfıfi ve 
evliyası olarak bilinir (Bkz. Islam Ans. Rabia mad.). 

5. Modar'ıb kimliği konusunda bilgi edinemedik. 

6. Şehname, tanınmış lranlı sanatçı Firdevsi'nin ünlü 
manzum eseridir ve Kürt tarihi ve yaşamı konusunda büyük 
öneme sahiptir. Ayrıca eser, efsanevi Kürt yaşamına ilişkin 

önemli minyatürler ihtiva etmektedir. Bugüne kadar Türkçe 
dahil birçok dile çevrilen eserin yazarı, 934-1020 yılları 
arasında yaşamıştır. Şehname'nin Kürtçe(Gorani) nüshaları 
da vardır. 

7. Şehname'deki Kürt yansıması, Newroz ve tarihi 
kişiler konusunda bkz. Dr. Cemşid Bender: Newroz Bay
ramı, Berhem, sayı: 11-12/1991. 

8. Miladi 956 yılında ölen ünlü Arap tarihçisi 
EI-Mesıidi kastediliyor olmalı. Adı geçen yazarın, Kürt 
tarihi açısından öneme sahip iki eseri bulunuyor: 
Mürıicü'z-Zeheb ve Maadenü'I-Cevher; Kltab 
at-Tanbih va'I-Işraf. 

9. Satrap: Eskiden il yöneticisi. 

1 O. Seyyid ve Şeyh niteliğindeki din adamlarının kendi
lerini yüceltmek için Muhammed'e soyca bağlama çabaları 
bilinmektedir. Alevi dedeleri için de aynı şey sözkonusudur. 
Yoksa Seyid Abdülkadir'in babası Ubeydullah Nehri'nin 
19.yüzyıl ulusal Kürt hareketlerinden birine öncülük ettiği, 

Seyh Said'in de ulusal kimliği bilinmeyen şeyler değildir. 

ll. Çoğu kaynaklarda bu, Mittani krallığı olarak 
geçer. 

12. Bilindiği gibi Urartu krallığı, daha sonra önemli bir 
uygarlığın kurucusu olmuştur. 

13. "Gutus"lar kaynaklarda genellikle "Gutiler" 
olarak geçmektedir. Kürtler'in tarih içinde aldıkları adlar 
konusunda bkz. Kürtler'in Kökeni, Yöntem yay. İst. 1977. 

14. Musa Anter, Mehmet Şükrü Sekban'ın"L e 
Question Kurde" (Kürt Sorunu) adlı zoraki kitabının 

hıkayesini kendisinden aklararak şöyle anlatıyor: 

"1925'de Kürdistan sahipsiz kalmış; her türlü zulüm ve 
soykırıma tabi tutuluyordu. Ne Avrupa'dan ve ne de Islam 
aleminden en ufak himaye ve protesto geliyordu. Tüm 
insiyatif Ankara'nın faşist hükümetine kalmıştı. Biz de 
dışarıda bir şey yapamıyorduk. Aslına bakarsan, Türkler'in 
isyarı bildiği hareketler, Atatürk'le yapılan anlaşmaların 
yerine getiri/memesine karşı bir reksiyondu. Çünkü. Kürtler 
gaddar Ittihad veTerakki Partisi ve padişahlardan kurtulup, 
Cumhuriyet kurulduğunda çok insani davranışlar bekliyor-

lardı. Fakat baktılar ki, Cumhuriyet idaresi Kürtlere daha 
ağır baskılar getirdi. Işte ben, Nuri Sait Paşa'yı Istanbul'dan 
tanıdığım için, kendisinin Kral I.Faysal devrinde Irak'ta 
kurduğu kabinedeSağlık Bakabı oldum. llerhalde üzüntüden 
olacak ki, verem başlangıcı bir zaafiyet geldi. Almanya'ya 
tedaviye gittim. Bu üzüntüler içinde şöyle düşündüm: Yahu, 
Ankara'nın cahil rica/i, bütün dünya Türk' diyorlar. Bari ben 
de 'Kürtler Türktür' diyeyim de , belki Kürtler'in üzerindeki 
bu zulüm hafifler. Ve hastanede, bana gelen kağıt peçete/er 
üzerine yazdım. Hastaneden çıktıktan sonra, Paris'te Sorbon 
Üniversitesi matbaasında bastırdım. Ama arkadaşlarım çok 
üzüldü/er. Dönüşte, Şam'da Ce/adet Bedirxan'la yemek 
yiyorduk. Bize, tanımadığım bir Arap yemeği geldi. Ce/adet 
Bey'e 'Nedir' diye sordum. Dedi ki, 'Doktor, patlıcandır ama 
sen kabak diyebilirsin'. Anladım ki, Ce/adet Bey benim 
kitabımı kastediyor. Sonra daha basit tenkitler de ileri 
sürüldü. Güya ben Istanbul/u Çerkes karımın etkisinde 
kalmıştım. Karımın Istanbul hasreti yüzünden kitabı 
yazmışım ve gayem Atatürk'ün affına uğramakmış ... 
H albuki, yemin ediyorum böyle bir şey yoktu." 
(Hatıralarım; 1990, s.74-75). 

Bu fırsatı yakalayan burjuvazi, kitabın çeşitli yayınla
rını yapmış ve Kürt sorununa karşı kullanmak istemiştir. 

15. "Kurds, Turks and Arabs" (Kürtler, Türkler ve 
Araplar) adlı kitabın yazarı. Kendisi, 1925'te Musul konu
sunda oluşturulan Uluslararası Komisyon'da görev almıştır. 

16. Ülke dışına çıkan bir Kürt aydınının, geride kalan 
halkını ırkçı saldırılardan kurtarmak için başvurduğu zoraki 
"Turanlı" yakıştırması ilginç ve birçok yönüyle anlamlı 

değil mi? 

17. Doza Kurdistan'dan öğrendiğimize göre, Refik 
Hilmi Bey, Mehmet Şükrü Sekban'ın kitapçığını irdeleyen 
ve eleştİren bir karşı kitap yazmıştır. (bkz. Doza Kurdis
tan, Beyrut basımı, 1969, s. 178) 

17 -20'nci yüzyıl başlarında Alman militarizminin ideo
loglarıyla İttihad-Terakkiciler arasında, politika tiretmede 
ilginç bir işbirliği vardır. Öyle ki bazı Alman militarist
lerinin eserleri (Paul Ruhrbach'ınkiler gibi) İttihadçılarca 
İstanbul'da basılırken, bazı İttihadçilarınkiler de (Mois 
Kohen/Tekin Alp gibi) Almanya'da basılıyor. Öte yandan, 
Alman Dr.Friç adına bir resmi kururnca İstanbul'da yayımla
nan "Kürtler" adlı kitabın gerçek sahibi hala belirlene
bilmiş değil. 

18. Bilindi~i gibi bu kitapçığın resmi kurumlarca 
Türkiye'de çeşitli basımları yapılmış ve yoğun biçimde 
dağıtılmıştır. 4.Basımı ise TKAE yayını olarak 1981'de 
yapılmıştır. 

19. Dr. M. Şükrü Sekban, Şeyh Sait isyanı sonrasında 
ülke dışına çıkmış ve on yıl kadar Irak'ta, bir süre de 
Avrupa'da kaldıktan sonra 1939 yılında Türkiye'ye dönmüş
tür. (Ayrıntılı bilgi için bkz. M.Anter: Hatıralarım, s. 
74-76). 

20. Ne hikmetse, sözde kadim Türkçe olan bu yer 
adlarının binlereesi değiştirilmiş ve Türkçeleştirilmiştir. 

(Bkz. Köylerimiz/1981, Içişleri Bak. yay. 982) 

21. Resmi ideolojinin bilimdışı bu zorlama yorum ve 
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----------------------- RESMIIDEOWJININ SUNDUGU GERÇEKLER 31 

yaklaşımlarını, bilimsellik savıyla çıkan Türk ansiklopedi
lerinde de görmek mümkündür. 

Meydan Larousse'un "Kürtler" maddesinin MIT tarafın
dan yazıldığını belirtelim ve Türkiye'nin en büyük ve en 
bilimsel(!) ansiklopedisi kabul edilen Türk Ansiklopedisi 
nin "Kürtler" maddesine bir göz atalım: 

"Orta Asya menşeli bir kavim. Menşelerinin Türk olduğu 
hakkında kuvvetli deliller vardır. Böyle olmasa bile, Güney
doğu Anadolu'da Kürtçe konuşanların çok büyük çoğunluğu
nun aslen Türk olduğu, çevre tesiriyle yüzyıllar boyunca 
Kürtçe konuşmaya başladıkları kesindir. Nitekim son nüfus 
sayımlarında Kürtçe konuşanların yalnız sayı bakımından 

değil, Türkçe konuşanlara oran bakımından da çoğaldıgı 
görülmektedir. Bu, yalnız fazla doğumla açıklanamaz. Kürt 
dilinin yayıldığını gösterir. Fakat halkın çoğu iki dillidir, 
yani hem Türkçe hem Kürtçe konuşur. Hiç Türkçe bilmeyen 
önemli sayıda bir toplum da vardır ki, eğitim sistemimizin 
yetersizlik ve aksaklığından bu vatandaşiara Türkçe öğreti
lememiştir. Türkiye halkından bir toplum ve Türk kavimle
rinden bir boy olarak Türkiye'deki Kürtler'in etnoğrafisi ve 
tarihi 'Türkiye' maddesinde verilecektir. Çok ehemmiyetli 
Kürt toplumları, Kuzeydoğu Irak'ta ve Güneybatı Iran'da 
yaşarlar. Kürtçe, Türkçe'den alınmış binlerce kelimeyle 
yüklü, çeşitli lehçeleri olan bir Arfı dilidir." 

Aynı ansiklopedinin "Kürdistan" maddesinin karşılı

ğında ise, Iran'da bir eyalet, Erdelan" açıklaması bulunmak
tadır. 

22. 18SO'de bugünkü Yunanistan'ın Yanya kentine bağlı 
Fraşer'de doğup 1904'te İstanbul'da ölen ünlü Osmanlı yazar 
ve dilcisi Şemseddin Sami'nin "Kamilsü'l Allim" adlı altı 
ciltlik büyük tarih ve coğrafya ansiklopedisinin "Kürd" ve 
"Kürdistan" maddelerini buraya aktarmakla yarar görüyo
rum. 

"K ÜR D: Osmanlı memleketlerinin dogu yönünde ve 
Iran'ın batı bölgesinde ve diger bazı yörelerde oturan büyük 
bir kavim( halk) olup, Ariyaniler zümresinin Ir ani şubesine 
mensupturlar. Dillerinin Farsça ile ilişki ve benzerlikleri 
pek çoktur. Aşagıdaki 'Kürdistan' maddesinde ayrıntılı 

bilgi veriliyor." 

"KÜRDISTAN: Batı Asya'da büyük bölümü Osmanlı 
Devleti'nde ve bir kısmı lran'a tabi büyük bir memleket 
olup, ahalisinin büyük çogunlugunu oluşturan Kürt kavmi
nin adıyla adlandırılmıştır. Bu isim mülki ve siyasi 
bölüm/emeye dahil olmayıp, vaktiyle bizde Kürdistan 
Valiligi ve şimdi Iran'da Kürdistan eya/eti bu isimle 
adlandırılmış memleketin bütününü kapsamadıgı gibi, 
Kürtler de dağınık ve diğer kavimler/e karışık bulundukların
dan, Kürdistan'ın sınırlarını tamamıyla tayin etmek zordur. 
Ancak yaklaşık olarak diyebiliriz ki: Kürdistan. Urmiye 
va Van göllerinin sahillerinden Kerhe ve Diyale 
nehirlerinin kaynaklarına ve Dicle'nin yatağına dek uzanıp, 
kuzeybatıya dogru sınırları Dicle'nin yaıagını izleyerek 
Fırat'ı oluşturan Karasu yatagına ve oradan kuzeye dogru 
Aras havzasını Fırat ve Dicle havzasından ayıran, suları 

ayıran çizgiye kadar ulaşır. Bu nedenle Osmanlı memleket
lerinde M usul vilayetinin büyük bölümü yani Dicle'nin 

solunda bulunan yerleri ve Van ve Bitlis vilayetleriyle 
Di yarbekir ve Mamuretü'l-Aziz ( Elazıg) vilayetlerinin birer 
parçası ve Dersim sancagı Kürdistan'dan sayıldıgı gibi, 
Iran'da da Kürdistan adıyla tanınan eyaletle Azerbaycan 
eyaletlerinin bir bölümü yani güneybatı kısmı Kürdistan'dır. 
Bundan dolayı Kürdistan, kuzeydogu yönünden Azerbaycan, 
doguda Irak Acemi, güneyde Luristan ve Arap /rakı, 

güneybatı yönünden Cezfre, kuzeybatı tarafından da Anadolu 
ile sınırlanmıştır. Bu sınırlar dahilinde 34 ile 39'uncu 
enlemler ve 37 ile 46'ıncı boylamlar arasında uzanıp, büyük 
bir üçgen ve daha dogrusu sivri tarafı kuzeybatıya dogru 
dönmüş bir armut şeklini görüntülüyor. Fırat'ı teşkil etmek 
üzere Karasu ile Murat çayının birleştigi yer olan en 
.kuzeybatı noktasından Luristan'ın sınırlarına dek olan en 
uzun bölümü yaklaşık 900 kilometre ve eni 100 ile 200 
kilometre aralarındadır. 

Kürdistan'ın en belirleyici özelligi ahalisinin cindiyeti 
oldugu halde, Kürtler yalnız bu memlekete münhasır olma
yıp, Cezire'nin kuzey kısımlarında, Şam ve Halep yörelerin
de, Amadolu'nun her tarafında, Rusya'ya tabi olan Kafkasya 
ötesi eyaletlerinde ve Iran'ın her tarafında, hatta Horasan'da 
(Bilindiği gibi Horasan, geçmişte Hazar Denizi'ne kadar 
uzanan ve Kürtler'in yoğun olarak yaşadığı geniş bir 
memleketin adıdır. Y.N.) ve Afganistan'da ve Belucistan'da 
bile birçok Kürt aşiretleri bulunuyor. Bir taraftan da sınırları 
zikrolunan Kürdistan dahilinde Arap, lrani, Türk ve diger 
cinsiyetiere (soy, ırk anlamında. Y.N.) mensup halk vardır. 
Yalnız çogunlukla Kürt nüfusa bakılarak sözkonusu sınırlar 
belirlenebilir. Iran'ın Luristan eyaleti ahalisi olan Lurller'in 
de Kürtler'le yakın ilişkisi ve soy akrabalıgı oldugu halde, 
dillerinde bir dereceye kadar farklılıklar ve aralarında anlaş
mazlık bulundugundan, Luriler kendilerini Kürtler'den
saymak istemiyorlar ve Kürtler de Lurileri kendi soyların 
dan kabul etmege egilim göstermiyorlar. Genellikle 
Kürtler'in miktarı ikibuçuk milyona yakın tahmin olunup, 
birbuçuk milyonu' Osmanlı memleketlerinde, 750.000'i 
lran'da, JJO.OOO'i Rusya'nın Kafkasötesi eyaletinde, geriye 
kalan kısmı da Afganistan ve Beucistan'da ve diger 
taraflarda dagınık bir halde bulunuyorlar. (O tarihlerde İrak 
ve Suriye, Osmanlı toprakları içindeydi. Y.N.) 

Kürdistan'ın her tarafı daglık ve yükseklik olup, 
Linhar in(?) vadilerinde bazı dar ovaları vardır. En düz ve 
alçak yönü güneydogu kısmı yani Şehr-i zur (Şam) ve 
Süleymaniye sancaklarıyla Iran'daki Kürdistan olup, o yönde 
daglar daha alçak, vadiler daha geniş ve ovalar daha çoktur. 
En yüksek yerleri kuzey bölgelerinde Hazar Denizi ile Basra 
Körfezi egrileri arasında bir çizgi teşkil eden daglardır. 
Ancak bunların ormanlar ve meralarla kaplı güzel yayla ve 
etekleri ve ziraale elverişli vadileri çoktur. Osmanlı 

memleketleri ve Iran sınırlarını teşkil eden ve kuzeybatıdan 
güneydoguya dogru birkaç sıra teşkil ederek uzanan daglar 
ise yüksek olmakla birlikte genellikle taşlık ve çıplaktır. 

Sözkonusu kıtanın o yönü gerçekten oturulamayacak dereced 
sert ve çetin bir yerdir. Sözkonusu kıtanın akarsuları çok 
olup, Fırat'ın en büyük kolu olan Murat çayı ve Dicle, 
sözkonusu bölgenin daglarından dogdukları gibi, Dicle'ye 
dökülmek üzere de kuzeyden başlayarak Batman suyu, Bitlis 
ve Siirt çay/arı, Habur, Yukarı ve Aşagı Zap ırmakları, 
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Edhem ve Dinale nehirleri güneybatıya akarak adıgeçen 
ırmağa dökülür, ve sözkonusu kıtanın dağlarından inen 
birçok çayların sularını toplar/ar. Iran Kürdistanı'nın yalnız 
kuzeyindeki Kutor nehri Kur vasıtasıyla Hazar Denizi'ne 
dökülen Aras nehrine ve pekçok olan diğer nehirleri Urmiye 
Gölüne dökülür. Van Gölü'ne dökülen bir hayli nehirleri 
daha vardır. Sözkonusu havası genellikle soğuk olup, 
kışları uzun ve pek serttir; ve kar aylarca dağlarını örter. 
Yalnız Dicle vadisine yakın olan alçak yerlerinde kışın 

hava ılımlı ve güzel ve yazın hayli sıcaktır. Yüksek 
yerlerinin yazın meraları pek güzeldir ve bazı tarafları çam 
ağaçlarını kapsar nitelikte ormanlıktır. Daha alçak 
taraflarında meşe, kestane, ve çınar ağaçları ve daha aşağıda' 
arpa, buğday, keten, kenevir, mısır, tütün, üzüm ve 
meyvelerin çeşitleri ve en alçak yerlerinde pamuk, pirinç ve 
diğerleri yetişir. Bir çeşit bodur meşe yapraklarından alınan 
kudret helvası şeker yerine kullanılabilir. Kürt aşiretleri 

külliyeıli koyun, at, deve ve keçi sürüleri beslerler. 
Dağlarda ayı, domuz, pars, vaşak, yabani keçi, karaca, 
çakal, tilki ve diğer vahşi hayvanlar ve küçük av hayvanları 
çoklukla bulunur. Kuzeydeki dağlarda demir, bakır, kurşun 

ve diğer madenler bulunduğu kesinleşmişse de, ihraç olunanı 
yoktur. Güney bölgelerinde petrol ve taşyağı bulunuyor. 
Kürtler maıı, fıstık ve yağ çıkarmaya yarar çok çeşitli tarım 
ürünleri ile yapağı ve tiftik gibi ürünler ihraç ederler. 
Kürtler genellikle aşiret halinde yaşayıp, mesime göre mera 
ihtiyacıyla yer değiştirdiklerinden, ziraaıle pek de 
uğraşmayıp, başlıca geçim araçları hayvancılık ve sanatları 
çobanlıktır; koyun ve tay satışından kazandıkla,trı para ile 
geçinirler. Bunun için kışın köylerinde kalıp, evleri ve 
tarlaları varsa da, yazın tarımQı çok önem vermeyip, 
çoğunlukla çadırlarla sürüleri arkasından yay/alara çıkarlar. 
Kürdistan'da yerli sanayi kilim ve halı ile kaba bez ve keçi 
kılından çul ve diğer üretimlerden ve yerel ticaret tahıl ve 
hayvan alışverişinden ibarettir. Ulaşım araçları Dicle'de 
işletilen kelekten ibaret olup, bu da pek külfetlidir, ve luşın 
üç ay ulaşım büsbütün kesilir. 

Kürtler'in asıl ve kökeni ve ne zamandanberi oralarda 
oturdukları tarihce bilinmiyorsa da, eski zamanlarda 
sözkonusu kıtanın güneyinde (Asuriye) ismiyle biliniyordu 
ve kuzeybatısı (Medya)dan sayılırdı. Eski Medyalıların 
soyları meçhul olup, Turani kavimlerden yani Türk 
soyundan oldukları z9nnedilmekte ve Asuriler'in ise Sami 
kavimlerden bulunmuş oldukları ve Keldaniler'le yakınlıkları 
bilinmektedir. Halbuki Kürtler, Aryani halklardan olup, 
Ibraniler'le pek yakın ilişkileri olduğu dillerinden· ve diğer 
durumlarından anlaşılıyor. Bu nedenle, Kürtlere ne 
Medyalılar'ın ve ne de Asuriler'in devamı olarak bakılıp, 
doğu yönünden yani Horasan ve Herat taraflarından oralara 
gelmiş bir kavim olduklarında şüphe yoktur. Ancak şimdi 
bulundukları yerlere ne zaman göçettikleri bilinmemektedir. 

lsa'dan 401 sene önce yani bundan ikibibüzyüz sene 
önce askerle o tarafa yürüyüp, yeni/dikten sonra perişan bir 
halde geri dönmüş ve Sefername'sini yazmış olan eski 
Yunan'ın ünlü yazarlarından Eksonofon( Ksenofon) o 
tarihlerde sözkonusu kıtada Diyarbekir ve Mamuretü'l-Aziz 
ve benzeri yerlerin her tarafında ( Karduh) olarak adlandırdığı 
halka mensup ahaliye rastladığını anlatıyor. (Karduh) 

ismının ile (K ür d) isminin bir Yunanlı ağzında aldığı 

değişimden meydana gelmiş bir yanlış söyleyiş olduğunda 

şüphe yoktur. Bundan dolayı ikibinüçyüz sene önce de 
oralar Kürtler'le meskUndu. Bu halde diyebiliriz ki Ninova'da 
ve Dicle vadisinde şüphesiz Babil yönlerinden gelmiş olan 
Asuriler ve Medya'da yani Azerbaycan ve Irak Acemi'nde 
belki Ceyhun ve Seyhun vadilerinden gelmiş olan 
Medyalılar hüküm sürmekte iken, yine dağlarda Kürt 
aşiretleri yaşıyor ve yarı-bağımsız bir halde bulunuyorlardı. 
Nitekim bugün de Musul ve Diyarbekir'de Araplar, Tebriz ve 
Hemedan'da lraniler bulunduğu halde, iç tarafları hemen sırf 
Kürtler'le meskılndur. Kürtler Aryani kavimlerden oldukları 
halde, ne Asuriler'in ve ne de Midyalılar'ın çocukları 
olabilirler. Bu hususta en doğru tanık sayılmaya değer olan 
dillerine baktığımızda, gerçekte Asuri ve Keldani dillerinden 
çıktıkları anlaşılan birçok kelimeler görüyor isek de, 
Pehlevi dilinde de bu kelimeler Asuriler ile Keldaniler'in 
hükümetleri zamanında ve bunların medeniyeri etkisiyle 
kabul olunup, Islamdan sonra Kürtçe ve Farsça'nın 
kapsadıkları Arapça kelimeleri andırır; esasen lisan ise 
Farsça'ya benzer. Bu kelimelerin varlığı Kürtler'in asüriler'in 
neslinden olduklarını değil, belki o zamandanberi oralarda 
yerleşmiş ve Asuriler'le birlikte yaşamış olduklarına delalet 
ediyor. Kürt dili Farsça'ya ve belki ondan çok Pehlevice'ye 
benzer, ancak telafuzu Farsça'nınki gibi latif olmayıp, dağ 
adamlarına ve göçebelikle yaşayan aşiret/ere yakışacak 
surette sert ve kabadır ve boğazdan telafuz olunur, harfleri 
çoktur. Hernekadar Kürtler'in bilgin ve aydınları ötedenberi 
Arapça ve Farsça ile uğraşıp, kendi dillerine önem 
vermediklerinden (Kürt kökenli bir kitabiyatçı olan Ali 
Emiri'nin "Tezkire-i Şuara-yı Amid" adlı Diyarbakır Şairleri 

Antolojisi'nde hemen tamamı Osmanlıca, Arapça ve Farsça 
yazan 217 şaire yer verilmiştir. Y.N.) Kürtçe'nin edebiyatı 

buklunduğu iddia olunamazsa da, eskiden beri bu dilde de bir 
hayli şiirler söylenmiştir ve bu lisanın da Farsça gibi Arap 
harfleriyle yazımı kolay olduğundan bazı divanlar ile 
başkaca edebiyat kitapları vardır. Avrupalılar Kürtçe'nin 
gramer kurallarını ve sözlüklerini de mümkün olduğu kadar 
belirlemiş ve kendi dillerine tercüme edilmiş gramer ve 
sözlük kitapları yayımlamış/arsa da, Islam dillerinde henüz 
bu dilin gramer, sözlük ve edebiyatma dair hiç bir şey 
yazılmamıştır. (Oysa 1894 yılında Yusuf Ziyaeddin Paşa 
Halidi'nin "E1-Hediyye'l-Hamidiye fi'l-Lugati'l-Kurdiye" adlı 

Arapça-Kürtçe sözlü~ü yayımlanmıştır.Y.N.) 

Kürtler genellikle cesur ve savaşçı ve süvarilikte pek 
hünerli adamlar oldukları gibi, bilim, eğitim ve uygarlığa da 
olağanüstü yetenekleri vardır. 

(Kürd) isminin Farsça'da yiğit, kahraman, bahadır 
manasıyla kullanılır bir sıfat olup~ Şehname'de bu mana 
ile pek sık kullanıldığı bilinmektedir. Bu ismin Kürdler'e, 
doğal cesaretlerinden dolayı başlangıçta bu manii ile verilip 
daha sonra bir nişan ve sembol olduğu anlaşılıyor. 

Kürtler, çoğunlukla Müslüman ve Sünni olup, büyük 
bölümü Şafii meıhebindendir. Içlerinde yalnız 50.000 
Yeıidi vardır. Pek az miktarda Kızılbaş bulunuyor. O 
mevkilerde Nasturi ve Keldani cemaatZerine mensup bir 
miktar ahali de bulunuyarsa da, bunlar eski Keldaniler'in ve 
Süryaniler'in ahfadından olup, Kürt cinsiyetine mensup 
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----------------------- RESMIIDEOWJININ SUNDUGUGERÇEKLER 33 
değillerdir. O bölgede buluruın büyük şehirler mesela Diyar
bekir, Bağdat, Hemedan, Tebriz Kürdistan'ın kenarlarında ve 
dışında kalıp, asıl sözkonusu alanların içinde olan ve 
Kürtler'le meskU.n şehir ve kasabaların başlıcaları: Süleyma
niye, Kerkük, Revandiz, Erbil, Siirt, Bitlis, Van, Urmiye, 
Kermanşah ve diğer/eridir. (Diğerleri ile, özellikle Türkiye 
Kürdistanı'ndaki Kürt şehirlerinin amaçlandığı açıktır.Y.N.) 

Tarihin belirlediği zamanların en eskisinde Ninova'daki 
Asuriler'in egemenliği altında görülüp, Asuriler'in yıkı/ma
sında Ninova ile birlikte Medya hükümdarlarının ve daha 
sonra Keyhusrev'in yönetimine geçmişlerdir. Hatta Keyhus
rev'e yardım edip, diğer memleket/erin elegeçirilmesinde 
asker olarak hizmet etmiş oldukları rivayet edilmektedir. 
Keyaniyan (Eski Iran Şahları. Y.N.) devletinin düşmesinde 
lskender'e ve halifeleri olan Makedonyalı selikler taifesine, 
daha sonra Eşk/iniler'e ve Sasaniler'e tabi olup, Kadisiye 
zaferinden sonra Islam hükümetlerinin ilaatı altına girmiş 
ve lslamiyeti kabul etmişlerdi. Abbasi halifeliğinin zayıf 
düşmesiyle, Islam memleketlerinin her tarafında bir takım 
emirler ve melikler ortaya çıkmaya başladığı sırada, Kürt 
reisierinden birçok adamlar da Musul, Diyarbekir ve Cezire 
yörelerinde birer kale veya memleket ele geçirip birçok 
küçük hükümetler kurmuşlar sa da, tüm kıtayı ( Kürdistan'ı) 
yönetim altına alarak, cinsiyet (soy, milliyet Y.N.) esasına 
dayalı bir hükümet kurmayı düşünmemişlerdi. Nihayet bu 
cinsiye/e mensup olan meşhur Selahaddin-i Eyyubi Mısır'da 
devlete nail olup, kendisi ve çocukları Şam, H alep, Hicaz ve 
Yemen'de hüküm sürdük/eri ve evlatlarıyla akrabalarının 
yönetimi altında birçok seçkin hükümetler kurdukları zaman 
bile hüküm ve nüfuzları dışında kalmış idi. Cengiz'in 
çıkışında dahi diğer Islam memleketleri gibi Mogollar'ın 
yakıp yıkmasına maruz kalmış ve daha sonra birçok Türk ve 
Türkmen aşiretleri gelerek bazı taraflarına sokulmuş ve 
Akkoyun, Karakoyunlar hereümercinden ve hepsine kapak 
koyan Timur'un çıkışından sonra büyük bölümü Şah !smail-i 
Safevi'nin eline geçmiş iken, Yavuz Sultan Selim Han'ın, 
adı geçen Şah'ın üzerine vaki olan seferinde Kürt reisleri, 
Sünni mezhebinden olmaları dolaysıyla ve meşhur Idris-i 
Bitlistnin çaba ve yardımlarıyla, kendi istekleriyle Osmanlı 
Devleti tarafına geçip, o zamandan beri büyük bölümü adı 
geçen devletin yönetiminde bulunmakta, ve yalnız doğu 
bölümleri sonradan belirlenen sınır çizgisinin ötesinde 
kalıp, mezhep ayrılığından dolayılranlılar'la aralarındaki 
çelişkilerle beraber, Iran'ın egemenliği altında bulunmakta
dır." (Şemseddin Sami, Kamusü'l-Alam, lst. Mihram 
M tb. 1896, Cilt: 5, s.3840-3843) 

23. Dr. Friç imzasıyla 1334(1918) yılında Osmanlı 
Muhacirin Dairesi yayını olarak yayımlanan "Kürtler: 
Tarihi ve lçtimai Tetkikat" adlı eserin gerçek yazarı 
bilinmemektedir. 

Ittihad ve Terakki yönetimince çıkarılan bu kitabın daha 
soma yeni basımı yapılmamış, ancak Kemalistler'ce işlerine 
geldiği gibi kullanılmıştır. 

24. Kaynakta,bu mektupla ilgili olarak şu not düşülmüş
tür: "Bu Mektup, Kürtçüler tarafından 6 sayısıyla bastırılıp 
yayınlanmış tır." 

Cumhuriyet'in kuruluşunun I O. yıldönümünde çıkarılacak 
af dolaysıyle gönderilen Mektubun, hangi derginin sayısı 

olarak yayınlandığını bilmiyorum. Ancak yeni harflerle ilk 
basımı 1973'te Dr. M.Nuri Dersimi tarafından, bunu esas 
alan yeni basımıysa 1978'de Kornal yayınlarınca yapılmış
tır. 

25. Burada amaçlanan kişinin, 1926 yılında Zaho-Cezire 
yöresi lehçeleri konusunda İngilizce bir eser veren 
P .Bel dar olduğunu sanıyorum. 

26. Kürtçe ile hiç bir ilgisi bulunmayanların bu dil 
hakkında fikir yürütmeleri, herhalde dünden bugüne devam 
eden hastalıklı bir gelenek olmuş. Türkçe'yi bile bilmeyen 
kimi "Türkçü" yetkililerin (kültürden haberi olmayan Kültür 
Bakanı Gökhan Maraş ya da Başbakan Yıldırım Akbulut 
gibi) bu konudaki herzeleri hatırlardadır. Oysa, sözgelimi 
Prof.Talat Tekin gibi dilciler, uluslararası standartiara göre 
bir dilin "dil" olabilmesi için, kelimelerinin yüzde 25'inin 
o dilin özgün kelimelerinden oluşmasının yeterli olduğunu 
belirtmektedir. Dünyanın en yaygın dili olan Ingilizce'nin 
bile bu nitelikte olduğunu vurgulamaktadır. (Bkz. Prof. Dr. 
Talat Tekin, Prof. Dr. Şerafettİn Turan: "Kürtçe Ayrı Bir 
Dildir", Tempo Der. Sayı: 18/1991) 

27. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin günümüzde
ki yayınlarında, Kürtlcr'e ve Kürdistan'a ilişkin bölümler 
genellikle ayıklanmıştır. 

28. Şeref Han'ın "Şerefname" adlı eserinin, M.Emin 
Bozarslan'ın yayınında belirttiği Cumhuriyet dönemi çeviri
si dışında Osmanlı döneminde de çevirileri yapılmıştır. 
Sadece bizim belirlcycbildiklcrimizi şöyle sıralayabiliriz: 

1. Mehmed b. Ahmed Mirza (çevirisi); M. 1667 
yılında Emir Şeref Han'ın isteği üzerine Türkçe'ye tercüme. 
Tercüme, Farsça aslına tamamen uygun olarak yapılmıştır. 

2. Şem'i (çevirisi); M.!68! yılında Eğilbcyi Emir 
Mustafa'nın sarayında bulunan Şcm'i mahlaslı bir yazıcının 
çevirisidir. Aslına göre daha kısadır, anlatım sadedir. Eğil 
ve Palu beylerinin tarihi gibi bazı ekler yapılmıştır. 

29. Oysa, M.Garzoni'nin 1 787'de Roma'da yayımladığı 
"Kürt Dilinin Grameri ve Sözlüğü" adlı eserinden 
başlayarak, Kürt dili üzerine birçok bilimsel çalışma 
yapılmıştır. Bunların bellibaşlılarının bir dökümü için bkz. 
Rohat: Kürdoloji Biliminin 200 Yıllık Geçmişi 
(1787-1987), Komkar yay. 1987 ve Dr. Cemşid Bcnder: 
Kürt Tarihi ve Uygarlığı, Kaynak yay. 1991, s. 
199-209. 

30. Bilindiği gibi Fakiye Teyran, XV. yüzyıl şairi 
olarak bilinir. 

31. Daha çok Şeref Han adıyla bilinen ünlü Kürt 
devlet adamı ve tarihçinin "Şerefname" adlı eseri kastedi
liyor. 

32. Kuşkusuz bunlar, divan veya başkaca eser sahibi 
Kürt cdcbiyatçılarının yalnızca birkaçıdır. Ayrıntılı bilgi 
için Mehmet Emin Zeki Bey'in "Meşahir-i Ekrad"(Kürt 
Mcşhurları) adlı ansiklopedik eseri ile Prof. Dr. Qanadc 
Kurdo'nun "Tarixa Edebyeta Kurdi" ve A.Sucadi'nin 
"Mejuy Edebi Kurdi"(Kürt Edebiyatı Tarihi) adlı· eserine 
bakılabil ir. 

33. Uitin harfleriyle Kürtçe aifabc çalışmalarına daha 
1913 yılında Kürt Talcbe Hcvi Ccmiyeti aşamasında Nafiz 
Bey'in önerisiyle başlandığı söylenir. Kürt dilinin Latin 
alfabesi ilc yazılması ise Celadet Ali Bedirhan ile 
birlikte Müküslü Hamza, Ekrem Cemi! ve Musa Bey'in 
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çalışmalarının ürünü olarak 1931 yılında gerçekleştirilir. 

Hawar dergisi çevresinde toplanan Kürt aydınlarınca 

hazırlanan bu alfabe, halen kullanılmaktadır. 
34. Bilindiği gibi o tarihte Irak ve Suriye, Osmanlı 

Devleti'ne bağlıydı. 
35. Bir Kürt örgütü olan Hoybun, Türk resmi belgele

rinde çoğu kez böyle adlandırılmaktadır. Bir örneği için 
bkz. Taşnak-Hoybun, Ank-1931. 

36. Kürt aydınları adına Dr. Ahmet Nafiz Yekbfın tarafın
dan gönderilen bu muhtıra için bkz. N esimi Fıratlı: "Kürt 
Derneği'nin 1945'te San Fransisko Konferansına 

Gönderdiği Muhtıra", Deng, sayı: 7/1990. 
37. Yerli bir kaynak olarak Osmanlı yazarı Ş.Sami, daha 

XIX. yüzyılda 2.500.000 olarak tahmin ediyor; kaynak 
sahibi 1940'lı yıllarda ... İlginç değil mi?.. Bu, Türkiye'de 
yapılan nüfus sayımlarının gülünçlüğünü de ortaya koymu
yor mu? .. 

38.Eski Kürt inançları konusunda şu eseriere bakılabilir: 
1. Arşak Poladyan: VII.-X. Yüzyıllarda Kürtler, 

Öz-Ge Yay. Ank. 1991. 
2. Dr.A.Medyalı: Antik Kürdistan'da Dinsel 

Yapılanma • Zerdüşt ve Öğretisi, Stockholm, 1991. 
3. Dr. Cemşid Bender: Kürt Tarihi ve Uygarlığı, 

Kaynak yay. lst. 1991. 
39. "Hatayi" mahlasıyla şiirler de yazan Şah İsmail'in 

ataları Sincar Kürtleri'ndendir. 
40. Rapor sahibinin İstanbul Darülfünfınu llahiyat 

Şubesinde okuduktan sonra Hukuk Fakültesine geçtiği hatır
lanmalı. 

Öte yandan, herhalde sömürgeci güçler bu tür raporlara 
dayanarakKürdistan'ı lmam-Hatip okullarıyla donatıyorlar! .. 

41. Alırnede Hani'nin "Mem O. Zin" destanının 

"Derdimiz" başlıklı bölümü hemen tümüyle bu ve benzeri 
sorunlar üzerinde yoğunlaşır. 

42. Kuşkusuz bu tür genellernelerin Kürt toplumunu 
objektif olarak yansıtması sözkonusu olamaz. Kürt toplum
sal yapısı konusunda daha nesnel bir değerlendirme için 
bkz. Martin van Bruinessen: Ağa, Şeyh ve Devlet, 
Oz-Ge yay. 1991. 

43. Rus generali Mayewski'nin Kürt tarihini de 
ilgilendiren şu eserleri bulunuyor: 

1. Van, Bitlis VIIAyetleri Askeri İstatistiki, 

lst. 1330(1914). 
2. Les Massacres d'Armenie, 1916. 
44. TC'nin Kürt politikasını belirleyen gizli "Şark 

Isiahat Planı"nın ILMaddesinde "Şarka mefkureli ve mukte
dir Türk görevlilerin gönderilmesi, ikinci derecedeki memur
luklara bile Kürt memur atanmaması ve bölgede görev 
yapacak tüm görevlilere zamlı ücret ödenmesi" öngörülmek
teydi. Uygulanan politika da buydu. Ancak Köy Enstitüleri 
nden yetişen öğretmen ve eğitmenlerin kendi köylerinde ya 
da komşu köylerde görev yapmasına ilişkin uygulama, bu 
resmi politikayla çelişiyordu. Nitekim büyük olasılıkla bu 
rapordaki öneri üzerine 1947 yılında Köy Enstitüleri Kanunu 
ve eğitim proğramları değiştirilmiş ve gericileştirilmiştir. 

Köy Enstitüleri'nin 1947'den başlayarak yozlaştırılması ve 
1952'de kapatılmasının altındaki temel etkenlerden birinin, 
bugüne kadar üzerinde durolmayan bu husus olduğu anlaşı
lıyor. 

LINGA DUNDULE 

HAWAR TORNECENGI 

Mordem ke cero Mamekiye ra ame hete Pılemori

ye, nejdiye Hegaye Dergi de jü ca esto uza ra vane 

Zaxge. Peye Zaxgi de awade serdıne u pake vejina o pey 

ra jü çırtane ra ki xele awe ber bena, vajime je awa deri 

esta. Zaxge de jü restorante esto. Naza de mordem be 

senık pero ra sogısode wes weno u nnd beno mırd. lsan 

qayilo ke uza de derga derg roso, cer more Çeme Muzıri 

u cor werte asone kou ra xore more asmene kewi bo. Xora 

mordem vano qe caye xo ra meleqiyo u hete ser neşero. 

Cero ke ama bıne tunelo ra verena ra, çurtuxe esto, uza de 

dı çemi yene pe ser. Hen vırare fine jümini ra, tı vana 

belka ebe se serro hesreta jümini on ta. 

Xo sero besenekena niyade, çıke cor kemer u rıss çıxas 

vaze honde berz o u hondc hire isani sono. Uza ra are 

P1rdo Suri nem sate ra senık onceno. Pırdo Sur hevı

ke ca wo, caye xo zaf teng o. Werte çcmi de, verc kemeri 

ra honde ke boni be dukano ra ca biyc. Zerre çemi de 

moseyi este ke, ni zaf wes e. Nine ra vanc mose awa 

nerme u zovina cao de senık yenedi ya yine. 

Usarr ke ame, ita zerzewat beno deyra. Kou ra xclc çi 

kax kene, ane na dukano de rosenc. Jcde ki rıves u sungi 

mı re wes amcne. 

Hcqa na Pırdo Sur de tayc meseli ycnc vaLcnc. Nine 

ra jüye ni ya ra: 

Vane wcxte xo de naza de Momıd Axaye beno. Zaf 

mordemodc zılımkar biyo. Zerre dewızo, ye der-cirano 

Momıd Axayi ra wcs ncbiyo. Yanc mordemode neq u 

zorkar biyo. 

Dewa Momıd Axayi ra mordemCdc fcqiri son sodır 
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Resım de Pırdo Sur aserw. 

zoti de Momıd Axayi 

ro. Vengajiyar-diyaro do, 

xo esto etege pir u bava

wo, son-sodır cero Xızıre 

kelek u gemiyo vero. Va

to "Sola sımana Momıd 

Axayi ma ra düri fiye! 

Nejdi de çırriya eyi ma re 

biyare!" Roze ni ya, dı roj i 

niya, axıre mecal nedo 

Xızıri. Sewe Xızır qıla

tiye kalede herdisesıpi de 

kuto hewne na dewıze 

Momıd Axayi. Kale 

Sıpi vato "Ero bıra sodır 

safaq de hona ke verg be 

miye ra jümin ra cera 

nebene, be Pırde Suri 

sero raa mı bıpiye. Ez ke 

amu tore qesade xere van." 

Na hewn ra tepiya indi 

dewıze Momıd Axayi tab 

Naza raa Mamekiye u Pılemoriye sero wo. Kultıre na mıntıqa de wayre caode diyar u hewl o. 

(Foto: R. Benninghaus, Köln, 1987) 

nekeno. Urzeno ra xo piscno tera, sono. Sono hctede 

Pırde Suri scro vındeno u raa Kal Xızıri peyneno. 

Axıre hona Ji'lo qalınd biyo. Niyadano ke hawo düri ra 

qılatiyc xo ro pırdi gureto yeno. Tene ke cı ra beno nejdi, 

niyadano ke aspor o. Xo be xo sa beno, vano "No beno ke 

Xızır bo!" Tcnena beno nejdi, şiwariye astori nasnekeno, 

hama zeke rcnge Kal Xızıri nectano ... Axıre aspor yeno 

vere dewıji de vındeno. Dewız niyadano ke çı bivino, no 

. M om ıd Axa be xu yol Na ye de dewıze M om ıd Axayi 

cereno m aspori, vano: 

"Lawo honde ke ez zonen tı Xızır be xu ya! Hama 

uwo kc tı kuta done Momıd Axayi, na tü be riye to 

bo!" 
Naye de Xızır werte ra beno vindi! 

Axıre tü kerdene ra tepiya, zerre dewize Momıd 

Axayi tene beno hira. Cereno ra yeno çe xo. Cenike 

vana: 
"Lawo to se kerd, tawa Xızır di ya necti?" 

Vano: 

"Nezon Momıd Axayi nsvet do Xızıri se kerdo, 

xapıto u kınce xo de pıra, hurcnda xo de rusno. Mı ki 

perrna ser, tü ye ri kerd u peyser rusnal" 

Heya heya na pırde kani çı diyo, çı nectiyo! 

Pırdo Sur ra ke verda ra yena Revet. Revet de 

hukmati, taye serro ra raver jü mcktev vırasto. Na mektev 

de domani dewone dormi ra kerde top, arde na mektev ke 

wendene de(!). Maylimi domano qe çe neverdane, uza fine 

hcwn, bcxte ni domano hen kerdo şi ya ke qe meperse! Çe 

ra raa xo dı gami ya, hama eve serro riye çeyi nevinene. Çı 

ke çeşiyayine, sermiyanone rneklevi cı re kerda tomete. 

Vane domani ke şi çeone xo, Kırmaneki qesey kene, 

adet u torone xo musenc ... Na ri ra Tırki rınd nemusene 

u wes newanenc. Zovina eke adet u usıle Kumaneiye 

musay, nafa rınd nekune raa Tırko ser. Sayiya na 

mektevo de, hen ve hen domani koke pi-kalıkone xo ra 

fiştenc düri u i wastene ke wextode kılın de ine bıkere 

biyaxkiye camale xo. Hata çe XO re biyene dısmen, ma u 

piye xo xor diyene, zone maa xo hona qızeni de xoviri ra 

kerdene. 

Taye domano ki Pılemoriye de wendene. Kokımi ke 

gegane eve makina şiyene Pılemoriye ya ki Erzmgan, 

ine werte xo de eve veng qesey kerdcnc, vatcne: 

"Niyadc na mektevo kc Revet de mektcvc heron o, 

mektevo ke Pılemoriye de mekteve çeron o!" 

Ez guma rıvate na qcşi ra bi ke televe mekteve 

Pılemoriye jede fırneberji bi. Wertc Revet u 

Pılemoriye de, çemi sero jü pırdode zaf kan u zaf 

mıqayim esto. Na pırdi ra vane Pırde Xatune. Na cayi ra 
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36 LINGADUNDULE --------------------------------
ki vane Lınga Dundule. İla gune hete herdnasiye 
(arkeoloji) ra miyane bo, hete tarixi ra bıvejiyo meydan, 
bızoniyo. Belka naza, yane Lınga Dundule, gundo vıren 
ra jü suke bi ya. Çı ke es to hona ma pe nezoneme. 

Pırde Xatune werte dere u derxuli de cayede teng der 
o. Çıxa kc hiyo kan hona pırdo mıxclc niyo, hona pay ra 

tari u çıla deste mordemi sayina we. Ez guma hewa te de 
bena senık cozır, isanteneki xof keno. 

Vatise sare dormi ra gore, heşt odo ra jede zerre na 
kemeri de este u qatqat hata pesero hata zerre çemi yene. 
Bclka yene bestine na Pırde Xatune ra, ma nezoneme! 
Çiyo ke ma nıka zoncmc, naza caodc zaf kan o, i ta rcw ra 

wo. Ewro kes na pırdi ra 
fayde ncvcneno; belka roze 

Lınga Dundule u Awa Pılemoriye sero pırdode kan u larıxi 
(Arşive H.Tornecengi ra) ınıJet xo re fcteliyo. 

ma ra kes ke wayir vcjiyo, hcte turizmi ra caode rındck u 
hcwl o. Asma amnoni ya peycne de, cer axwe xo ro ke u 
azncyi bıke; cor so ko de vorc scro xo pane, xo xışt ke. 

Peye na Pırde Xatune de raa makina verena ra. Core 
raa makina de kemer u rıs esto, ke na kemer hem düri ra 
sıpe keno hemi ki hen duz u tiko ke tı vana belka cor de 
xızar noro cı bımo ardo hata cer. Je dese qonaxi yo. Cor ra 
jü qulıkc te der a; honde ke mordem besekeno zerre kuyo 
honde esta. Mı re hive neşiv ez şine ser, mı ve çımone xo 
di. Zerre kemeri de odeyi vıraste. Ni odo re vane Ode 
Veyvıke. Hona pe nezoneme, çı ra niya name kerde? 

Zerre na odo de nerdiwani este. Na nerdiwano ra 
mordem bcsckeno şero cer, hama zerre her k e sono beno 

İla, Miladi ra A ver 
(MR) serrone 300 de, qewre Qeraleniya Qapadokia de 
vırajiyo. Miladi ra TCpiya{MT) scrra 395 de koto dcste 
Bizansi. Alaeddin Keykubadi ke Kamax serra 1228 
de gureto, Pılemoriye fişta bıne bandıra xo. Name 
Pdemoriye, raver ra Quzucan (Quzu-cian) biyo. Serro
ne ı 900 ra tepiya name xo vuriyo ra, biyo Pile M iri 
(Miro Pil). Taye ki vane raver ra cı ra Pele Murie 
vajiyo, yane here dara muriye. 

Serra 1514 Mereve Çaldırani de ke Sa lsmaili 
kerdo vind, Pılemoriye kota dcste Dcwlcta Osmani. 
Serra 1916 de eskere Urışi koto Pılemoriye, hama sare 
Dersımİ hen xover do ke, werte xo ra milis sano pc u 
dopero, dısmen pızıkno, hata suka Erzıngani perno 
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berdo. Naye ser eskere Unşi peyser onciyo. Amayina Urışi 

ya hata Ptlemoriye sero mı mordernede zanoxi de qesey 

kerd. Name xo Hesen Efendi bi u 94 serri de bi. Hesen 

Efendi tayinere kıtav de niyadene u mıleti re kaxıte 

kerdene u mezelo sero Qurane wendene. Waxto ke 

Tojinge{fanzige (Danzik/Dereboyu) Hirıs u Heşt ra 

aver bi ya qeza, . Hona nejdiye Tojinge de pagi esre ke ni 

zaf zaf kane u bıne hardi de mıxareyi u kunge hakuke awe 

este. Mordem besenekeno şcro zerre ni eskefto, çı ke zerre 

xo tede cemed o. Amnoni eke ke jede germ bi, sone uza ra 

cemed vezene ane. Na mordmeki medresa de wendo, 

Qurane u nustıso kan muso. Perse mı serva Xelil Beg 

u Sa Heyder bi. Hesen Efendi derhcqa nayinc de niya 

va: 

"Xelil Beg, laze Axaye Baki bi. Aşira Suro ra bi. 

Ordiye Urışi ke amc Ptlemoriye serde Xelil Beg eve 

ordiye xo ra, Memed Axa u Qeraman Axa u taye isani 

ra piya, eskere Urışi dıma şi Erzırum. Erzırum de o 

bivi server, Memed Axa u i tayepeyser ameyi. Hama o 

uza mend. Sa Heyder zamaye Sey Qaji bi. O ve 

Durse Deke ra rew şi. Sa Heyder tenena cora (cor ra) 

bi(Yane serro ra pil biyo). Waxto ke Urışi na Koye Heli 

sero çadıri sanaybi pe, ma ra taye şiyenc lewe amene. lne 

vatene, «Sıma çek mecere XO dest, ma sıma re tawa 

nekeme.» H(lrrıa çı qesa! .. 

Xelil Begi dıma, xcvere ame ke, Erzırum de 

kışiyo. Xele xırace ma hukmati berd werd, nezu çaye ma 

xovira kerdime. 

Sıro ke ma serr u serr u nem hcrb kerd, Kırmanc kc 

nebiyene Tırko nacayi guretene xo dcst? Qctya! Baxıre ra 

hata Qerze Qala, Koye Muzıri u Boxaze Kamaxi tedc 

guretvi. O het sare Xozati u Vacıxce (Avacuxe/Ovacık/ 

Pulur) mıdafa kerd; na het ki masare Pılemoriye .. ". 

Mı va sıma honde verda Urışi dıme, o ra dıme hukmati 

qe ardıme sıma re nekerd? 

"Ma hukmati ma re sc kerd? Dene xo zaf bi, hona eyi 

ma ra qamçur guretene. Aylıx dene Çawus u Uzbaşiyo. 1 

tede ma Kırmaneo ra bi. 

Urıs eve xo serra 1917 de peyser dariyawe şi. Hermeni 

ki Gujige (asma zımıstani ya peyene, Şıbate) de şi. O 

waxt Hermeni zaf qırrkerdi. Hiris çe ra jCde bi. Kişti, 

qırrkerdi, eşti awe! Key verdayi kc! .. 

Hiris u Heşt de, Hermeni hora hirc-çar çeyi mendivi. 

Ma ke berdime, i (yane Hermeni) Peye Xor de ma rakerdi 

ciya. Peye ma de nove pa, rede kişte. Caye je Estemoli de 

qırrkerdi, ne kc itawo!" 

Pılemoriye ra ke verda ra u hete Erzıngani ser 

şiya, eke ke kuta ra oroja Puxtaro, uza jü dcwe esta. 

Name xo Goneli ya. Düri ra ke niyadana, bono ra jede 

hopo vinena. Zerre na hopo de sole dina are. Sole her 

serre sare dorme Pılemoriye re besa, kes motaz 

nemane no. 

Yeme Erzıngani ser ke şi ya, vere di yari ra jü ca lewe 

K em ere Say i de esto, uzay i ra vane A vzerd. A vzerd 

caye mczelone meyiton e sare ma Dcsımon o. Hirıs u 

Heşt de, nejdiye 600 kes -pil u qız piya- na Kerte 

A vzerd i de, eskere Tırki eve emre A vd ıle Pasayi 

(General Abdullah Alpdoğan) qırkerdi. Ncverda kc goçc xo 

şero suka Erzıngani reso. Çıturi kc M. Mexsudi wcşiye 

xo kerde, vato: 

Aşirene çevesayene! 

Axa u Bavaye Koye Dersımi, 

Zalıme Wuşene Avdıle Pasayi 

Ma ra taye kerdi peskes 

M ıstefa Kenuıl Pasayi re rusnayi 

Direga werte hard u asmeni biye 

ÇeLaze Sawşen Begi 

Ma ra raver Avzerdo vesayi ro rusnayi, 

Aze ke pey de mendi, 

Surgın kerdi, goç kerdi berdi 

Qezun u memleketunafetelnayi 

Pero nuızureni u heşireni u xeriveni ra 

Qırr bi, qediyayi 

Dawa nuı dawa çevere tü ya 

Nezonu tozona Tuzık Bavayi 

Na qeşi re koti menda? 

To çaye sare kerdo bıne cıle şiyayi? 

Aşirene çevesayene! 

Pılemoriya vesayiye de 

Na vışt u dı teney ke qırrkerdi 

Kenti zerre jü xendeki 

Zoni na ro sere zerra Ali u M ıstefa Axayi 

Purte panguleti cı ra veti 

Puxtarune vesawo ver ra 

Aliye'm, Mıstefaye'm,lsnuıile'm heni yo 

B ıra no sene qanuno koro kutuko 

Na dewr werte nuı de teşkil biyo!. .. 

(Axıriye esta) 
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Tüm Halklar Gibi Kürt 
ve 

Yahudi Halkları da 
Kardeştir! 

Dr. A. MEDYALI 

Sayın lfasan Bildirici, 

31 Temmuz ve 1 Ağustos 1992 
arihlerinde ÖZGÜR GÜNDEM'de 
lvaymlanmış olan lspanyol Yahudileri
ıin Osmanlı Ülkesine Göçü ve 500. 
ivıl Vakfı'nın Işlevi başlıklı yazıma 
tve bu arada ÖZGÜR GÜNDEM'e 
vöneltilmiş olan haksız ve yanlış 

~eğerlendirmelere dayanan bazı eleşii -
i/erin içeriklerinin önemini göz 

onüne alarak ve kavganın aym ta-

afında yer alan bir Kürt yurtseveri 
?lma duyarlığıyla, eleştiri!diğim ko
ru/arda kendimi daha iyi ifade etme 
~ereğini duydum. 

Temel eleştiri noktalarına yöne -
ik olarak yaptığım ekteki açıklama 

tve düze/tme/erin konuyu yeterince 
ıniaşı/ır kıldığına inanıyorum_.-Eleş

iriyi cevaplama 1/AKKJ ve GOREVI 
'lkesinin uygulanffuısı talebiyle, ekte
~i açıklamalarımı gereğince değer/en -
~irmenizi rica ediyorum. Sağlıklı 
ptünler ve iyi çalışffuılar dileğiyle ... 

Dr. A. MEDYALI 

ı 
492 yılında İspanya'dan göç et
meye zorlanan Yahudilerin Os
manlı İmparatorluğu'na gelişle

rinin 500.yılı nedeniyle, Türkiye'de ve 
başta ABD olmak üzere diğer bazı 
ülkelerde "kutlama" adı altında yapılan 
kapsamlı propaganda çalışınaları ilc 
çok boyutlu ilişkiler bir yıldan daha 
uzun bir zamandan beri devam etmek
tedir. Bu amaçlara hizmet etmek ve 
yapılacak çalışmaları, kurulacak ilişki 
leri düzenlemek amacıyla Türkiye'de 
500.Yıl Vakfı adı altında yan-resmi 
bir paravan vakıf 19 Temmuz 1989 
tarihinde kurulmuştu. 

Göç olayı ve Vakıf konusunda su
ııulınaya çalışılan TC-Vakıf kaynaklı 
yanlış veya çarpıtılmış bilgi ve sav
ları ortaya koyarak deşifre etmek 
amacıyla bir inceleme yazısı kaleme 
almıştım. Bu yazı 31 Temmuz ve ı 

Ağustos 1992 tarihlerinde iki bölüm 
halinde, 1 spanyol Yahudilerinin Os
manlı Ülkesine Göçü ve 500. Yıl 
Vakfı'nın Işlevi başlığı ilc Özgür 
Gündem gazetesinde yayınlandı. 

İzleyebildiğim kadarıyla ifade edilmek 
istenen asıl düşüncelerin dile gctirldiği 

ve bazı bilgilerin aktanldığı uzun 
bölüm herhangi bir eleştiri almamış 
ve onay görmüş. Bu sevindirici. Öte 
yandan yazının son kısımlarında yer 
alan ve Kürt-İsrail toplumları arasın
daki ilişkileric ilgili kimi düşüneele -
rio dile getirildiği kısa bölüm şiddetli 
tepki çekmiş görünüyor. Bu arada 
Özgür Gündem'de "İsrail propagandası 
yapmak", "Ortadoğu'daki bütün Müs
lüman halkları, onların cihadını 
görmcmczliktcn gelip Filistinli be
beklerin katillerini dost görmek" ve 
"Ortadoğu'da İsrail'in Kürtlerin tck 
ınüttcfiki olduğunu belirten bir yazı 
dizisi yayımlamak" gibi, gerçeklerle 
ilgisi olmayan haksız suçlamalara he
def oldu. 

Haftalık İKİBİN'E DOGRU dergi
sinin 16 Ağustos 1992 tarihli sayısın
da (s.23) yer alan Gündem'deki /srail 
dizisini kim hazırladı? başlıklı ve 
yukarıda değinilen yazının içeriğin -
den çok yazarının kimliğiyle ilgilenen 
kısa yazıda" Dizide Ortadoğu'da İsrail 
in Kürtlerin tck müttcfiki olduğu bc
lirtiliyordu" biçiminde gerçeklerle ve 
yazının içeriğiyle hiçbir ilgisi olmay
an bir değerlendirmede bulunulmuş. 
Sanki yazı hiç okunmamış da oku
duğunu yanlış anlayan birinden duyul
muş! 

Kimileri Yahudi toplumuna karşı 
aşırı duyarlılıktan ve kimileri de 
yanlış anlamadan (ve belki de benim 
yeterince açık ifade edemem iş olmam
dan) kaynaklanabilecek bu eleştirileri 
Sayın Karasu'nun daha önce sözü edi
len yazısındaki değin-mcleri cevaplay
arak karşılamam, sanırım temel clştiri 
konusunu açıklığa kavuşturacaktır. 

ı. Sayın Karasu'nun anladığına 
göre, "Yazının esas amacı ve iletmek 
istediği mesaj son bölümünde açıkça 
vurgulanıyor. Ortadoğu'da Kürt halkı
nın gerçek dostu ve müttefiki diyebi
leceğimiz tek bir Müslüman devlet de 
bulunmuyor diyerek; Dr. A. Medyalı, 
Kürtler için dost ve müttefik devlet 
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arayışına çıkıyor." 

Öncelikle yazının esas amacı ve 

ilctmek istediği mesaj, Sayın Kara

su'nun anladığı ve yansıttığı gibi 

değildir. "Mesaj" olarak algılanan 

düşünceler, olgulara dayanan gerçek 

bir saptamadır. Ve Sayın Karasu da, 

bu saptamanın doğru olmadığını, so

mut gerçeklerle uyuşmadığını söyle

yememiş. lleri sürüldüğü gibi yazının 

esas amacı "devlet düzeyinde bir 

müttefik arayışı" değildir. Eğer "devlet 

düzeyinde" bir müttefik arayışı söz 

konusu olsa idi, bu devlet kuşkusuz 

İsrail Devleti olmazdı. Bu düşünce 

yazının bütününde yeterince açık ola

rak ifade edilmiştir. Öte yandan devlet 

düzeyinde olsun ya da olmasın, Kürt

lerin kendilerine dost ve müttefikler 

aramalarında yadırganacak bir durum 

da yoktur. 

"Ortadoğu'da Kürt halkının gerçek 

dostu, müttcfiki diyebileceğimiz tck 

bir Müslüman devletin bulunmaması" 

gerçeğinden yola çıkarak, "Kürtler için 

dost ve müttefik devlet arayışına çıkıl

dığı" sonucuna ulaşabilmek için epey

ce uğraşmak gerekir! 

Sayın Karasu'nun yazısına "Kürt 

halkının doğal müttefikleri" başlığı 

uygun görülmüş. İsrail Devleti'nin 

(Yahudi halkının değil!) Kürt halkının 

herhangi bir şekilde, doğal ya da ya

pay, dostu ve müttefiki olmadığı açık 

olarak ortada duran bir gerçek. "Orta

doğu' da Kürt halkının gerçek dostu, 

mütte-fiki diyebileceğimiz tek bir 

Müslüman devlet (halk değil!) bulun

mamaktadır" saptamasma itiraz eden 

Sayın Karasu, acaba neden bunun ter

sini kanıtiayabilecek tek bir Müslü

man devlet (halk değil!) adı vercmiy

or? .. Böyle bir devlet var mıdır? Bu 

özellikteki bir devletin olmaması 

gerçeği, neden Kürtlerin dostsuz ve 

müttefiksiz kalmış olmaları anlamına 

gelsin ki? Kürtlerin devletlerden başka 

dostları, müttefikleri olamaz mı? 

Halklar, demokratik kitle örgütleri, 

tek tek bireyler ... ? 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilc 

Türk halkı, Irak Devleti ile Irak Arap 

halkı, tran İslam Cumhuriyeti ilc lran 

halkları, Suriye Devleti ilc Suriye 

Arap halkı nasıl aynı kategoriler 

içinde dcğerlendirilemez ve Kürdistan 

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi açısından 

nasıl ayırımsız-aynı politikaların he

defleri olamazlarsa, tSRAlL Y AHUDl 

DEVLETl ilc tSRAlL Y AHUDl HAL 

KI da tck bir ortak kategori imişler 

gibi ele alınamazlar. 

2. Yukarıda aktarılan alıntının 

ardından, Sayın Karasu görüşlerini şu 

şekilde sürdürmüş: (Dr. A. Mcdyalı) 

"Aradığını bulma tcdirginliği ve se

vinciyle Kürtlere İsrail Yahudi Devleti 

müjdesini veriyor ve ögütlüyor. Yazı

nın esas amacı, devlet düzeyinde bir 

müttefik arayışıdır; bulunan devlet 

düzeyindeki müttefik de lsrail devleti 

oluyor." 

Sayın Kara-;u'nun kullandığı "aradı 

ğını bulımı tcdirginliği ve sevinci" 

gibi duygu ifade eden sözler bu yazı -

nın içeriğine uymamaktadır. Eleştiri -

lcn kısımlarda herhangi bir keşif yap ıl 

-mamıştır ve tedirginlik duyulacak bir 

durum da yoktur. Yazının hiçbir ye

rinde İsrail Yahudi DEVLETi Kürt 

halkına bir "müjde" olarak sunulma

mış, İsrail Yahudi Devleti ilc da

yanışma içine girilmesi de tavsiye 

edilmemiştir. Tersine, böyle yanılgılı 

bir alğılamaya yol açmamak için özen 

göstcrilmiştir.Sayın Karasu'nun clcşti 

ri noktaları dikkate alınırsa, bu çaba

nın yeterli olmadığı anlaşılıyor. Bir 

özeleştiri olarak bu kaydedilmclidir. 

Eğer Kürtlere İSRAİL DEVLET! 

ve Y AHUDİ TOPLUMU ilgilenmclc

ri ve bunlarla ilgili düşünceler üretınc

leri gerektiğinin söylenmesine bir 

"müjde" değeri biçiliyor ise, bu tür 

düşünceleri daha önce dile getirmiş 

bitçok kişiye haksızlık etmemek için, 

burada yerinde bir değerlendirme 

yapılmamış olduğunu belirtmek gere-

kir. Örneğin Sosyolog Doktor tsrnail 

Bcşikçi Kürt Aydını Üzerine Düşünce

ler (istanbul, Yurt Kitap-Yayın, 1991) 

adlı çalışmasında bu doğrultuda düşün

ccler ortaya koymuştur. Sözkonusu 

çalışmada yer alan bazı düşün-ccleri 

burada aktarmak yararlı olacaktır: 

" ... Ortadoğu'da Yahudi Devleti'nin 

kuruluşunu gerçekleştirmek için Ya

hudilerin geliştirdiği mücadele/erin in

celenmesinde de yarar vardır ... "(Age. 

s. 80). 

" ... Ulusal kurtuluş hareketlerini 

demokratik içerikleri açısından da ir

de/emek gerekmektedir. Bu konuda, 

lsrai/,1/indistan örneklerinin yanısıra, 

Kongo, Senegal, Uganda ... gibi örnek 

terin incelenmesi de yararlı olacak

tır ... "(Age. s. 79). 

" .. .Kürtlerin, Ortadoğu'da Arap 

şovenizminin etkisi altında, Yahudi

lere karşı düşmanlık hisleri beslemesi

nin hiçbir yararı yoktur. Kürtler Ya

hudi toplumuyla daha sıcak ilişkiler 

kurmak durumundadırlar. Kürtler Ya

hudi toplumunun demokratik kurum

larını görmezden gelemez/er. Yahudi 

toplumu, Ortadoğu'da Kürtlerin doğal 

iıtıfakçısıdır ... "(Age. s. 81 ). 

3. Filistin sorununa yaklaşım 

konusundaki görüşler, Sayın Kara

su'da yansımasını "Dr. A. Medyalı, 

yazısında /srail Yahudi sadece Filistin 

sorunuyla özdeşleştirilemez, basitçe 

Filistin sorununa indirgenemez derken 

tamamen haklı ve doğru bir konum

dadır. Ancak yazarın kendisi bu dogTu 

saptamayı yanlış algılıyor, yanılgılı 

sonuçlar çıkarıyor ve esas olarak ken

disi indirgemeci davranıyor. Pcş peşe 

geliştirdiği sorular, İsrail'i, Filistin 

sorununa indirgcme mantığından 

üretiyor" biçiminde bulmuş. 

Sayın Karasu'nun da "haklı ve 

doğru bir konum" olarak değerlendir

diği yukarıdaki saptamanın ardından 

" ... Bu yüzden Kürtler, gereksinim 

duydukları Kürt-lsmil ilişkilerini halk

lar düzeyinde gcliştircbilmelcrinin 
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önündeki en büyük engelin Filistin 
sorunu olup olmadığını bir sonuca 
bağlamak zorundadırlar" denilmişti. 
Burada dikkat edilirse Kürt-İsrail 
ilişkilerinin geliştirilmesi halklar 
düzeyinde olmaları koşuluna bağlan -
mıştır. Henüz bağımsız bir Kürdistan 
devleti olmadığı için, burada Kürdis
tan Devleti ve İsrail Devleti ardsındaki 
bir ilişkinin gündeme getirilmesi söz 
konusu değildir. İsrail Devleti'nin Or
tadoğu'daki konumu, emperyalizmle 
bağları ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Hareketi'ne karşı takındığı olumsuz 
yaklaşım dikkate alınırsa, Kürt halkı 
ilc İsrail Devleti arasında da bir dost
luk-müttefiklik ilişkisinin söz konusu 
olmadığı kolayca anlaşılacaktır. Yani 
tüm bunlardan sonra geriye kalan ve 
gündeme getirilerek tartışmaya açıl
mak istenen konu; KÜRT HALKI ile 
Y AHUDl HALKI arasında kurulabile
cek olan muhtemel bir yakınlaşma ze
mininin ihmal edilmemesi gerektiği 
olmuştur. Tüm diğer halklar gibi, Ya
hudi halkı- nın da Kürt halkının dostu 
ve müttefiki olabilecek, en azından 
düşmanı olmayacak çeşitli unsurları 
bünyesinde barındırması halklar gerçc 
ğine, halkların kardeşliği ve eşitliği
ilkesine aykırı bir durum değildir. 
"Tüm halklar Kürt halkının dostudur, 
ama Yahudi halkı hariç ... " denemcz. 

Yukarıda değinilen sapıamaların 
ardından geliştirilen sorular ise, Sayın 
Karasu'nun ileri sürdüğü gibi "İsrail\ 
Filistin sorununa indirgeme" mantı
ğından ürctilmemişlerdir. Tam tersine 
sadece bir devleti değil, aynı zamanda 
bir halkı, yani Y AHUDİ HALKINI da 
bünyesinde barındıran İsrail'i Filistin 
sorununa indirgeme mantığını çözme 
amacına yöneliktir bu sorular. Sayın 
Karasu'nun yanıtiamamayı tercih 
ettiği bu soruları hatıriatmakta yarar 
var: Filistin halkının haklı davasına 
saygıda kusur göstermeyen Kürtlerin, 
kendi ulusal mücadelelerine katkı 
temelinde, İsrail ile ilişkilerini geliş -

tirıncierinin filistin halkına Türkiye
lsrail ilişkilerinden daha fazla zarar ve
receği ileri sürülebilir mi? Ve yine bu 
zararın, Filistiniiierin Türkiye, Ir.U., 
tran ve Suriye ile olan ilişkilerinift 
Kürt halkına verdiği zarardan daha faz
la olacağı ileri sürülebilir mi? Kürtler 
açısından, İsrail Yahudi Devleti, 
Müslüman Irak, Türkiye, Suriye ve 
İran devletlerinden daha fazla mı ge
ricidir, daha fazla mı ırkçıdır, yoksa 
daha fazla mı soykırııncıdır? Arap, 
Fars veya Türk, hiçbir halkı ya da 
ulusu düşınan olarak görmeyen 
Kürtler, niçin kendilerini ezen, ulusal 
demokratik haklarını gaspcdcn, asimi
lasyonu, terörü, şiddeti ve soykırımı 
dayatan devieLierin halklarına karşı bc
~lcdiklcri dostça, kardeşçe, barışçı ve 
insancıl tutumu tSRAlL HALKIN
DAN csirgcsinlcr? Ve neden, tSRAlL 
HALKININ dostça tutumundan ken
dilerini mahrum etsinler? 

4. Sayın Karasu'nun tSRAlL 
DEVLET! ilc ilgili olarak yaptığı 
saptarnalara genel olarak katılıyorum. 
Bunlar genel doğrulardır ve söz konu
su yazımda burada söylenenieric çeli
şen herhangi bir açıklama da zaten yer 
almaınıştır. Ancak Ortadoğu'daki diğer 
devletleri İsrail Devleti ilc karşılaştı
rırken, Sayın Karasu " ... Tüm gerici 
karakterlerine rağmen, İsrail dışındaki 
devletlerin tarihsel mcşruiyetleri, to
plumsal ve ulusal dayanakları var. 
İsrail ise gayri meşru bir devlettir" de
mektedir. PKK Genel Sekreteri Sayın 
Abdullah Öcalan'dan ödünç alınan ve 
yukarıdaki karşılaştırmada kriter ola
rak kullanılan "meşru-gayri meşru" 
kavramlarının, Sayın Karasu'nun 
yanlış saptaması nedeniyle, hakettik
leri önemli işlevi göremcdikleri 
söylenebilir. Ortadoğu'da yemlan lsmil 
dışındaki devletlerin, örneğin Türkiye, 
tran, Irak ve Suriye devletlerinin 
"meşru" bir dayanakları olduğu nasıl 
ileri sürülebilir? Birinci Dünya 
Savaşı'nın ardından, 1915-1925 yılları 

arasında Kürdistan bölünüp parçala
nırken ve sömürgeleştirilirken her bir 
parçası bu devletlerin siyasal sınırları 
içinde kalmamış mıdır? Kürdistan'ın 
bölünüp parçalanmasıyla kurulan dev
letler nasıl meşru olabilirler, nasıl 
meşru görülebilirler? Bu devletler de 
İsrail Devleti gibi (ama ondan çok 
daha önce) ya doğrudan doğruya em
peryalizm tarafından ya da emperya
lizmle işbirliği halindeki bölgesel 
egemen güçler tarafından kurulmuşlar
dır. Kaldı ki bu devletlerin meşru ol
maları bile onların Kürdistan'ın, 
parçalanıp sömürgeleştirilmesi, Kürt 
ulusunun bağımsızlığının, Kürt ulu
sal kimliğinin ve en temel insani hak
larının ayaklar altına alınmasındaki 
sorumluluklarını ve Kürt halkına 
karşı uygulayageldikleri ulusal baskı, 
şiddet, soykırım vb. ile somutlaşan 
ağır suçlarını hiçbir şekilde hafiflete
mezdi. 

İsrail'in meşru olmayan statüsü 
ise, Kürdistan'ı bölüp sömürgeleştir
meyi aralannda büyük bir uyum ve 
işbirliği içinde sürdüren, sahip olabil
dikleri en korkunç şiddet ve ölüm 
araçlarını mazlum Kürt halkına karşı 
akılalmaz bir vahşetle kesintisiz ola
rak kullanmaya israrla devam eden 
devletlere meşru dayanaklar sağlamada 
kullanılamaz. Böyle bir yaklaşım en 
başta Kürt halkının ulusal demokratik 
kurtuluş mücadelesinin meşruluğu ile, 
haklı zemini ile çelişir. Kürdistan ulu
sal kurtuluş mücadelesi teorisinin 
temel dayanaklann ın, kendi kendisi ile 
çelişir bir konum;ı getirilmesine izin 
verilmemelidir. 

5. İsrail Devleti'nin militarİst nite
liği ele alınıp değerlcn-dirilirken, " 
(Gariptir, Medyalı, İsrail militarizmi
ni; Kürtler için bir olanak, bir dostluk 
gerekçesi sayıyor)" dcnilmiş. Bu 
yargıya ise "lsrail Yahudi Devleti'nin 
aynı zamanda gelişkin bir demokratik 
yapısı, belli ölçülerde devletin kendi
sini sorgulayabilcn bir kamuoyu po-
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tansiyeli, belirgin bir kültürel biriki

mi yanında bölgede gözardı edilmeye

cek önemde bir askeri ve teknolojik 

gücü vardır" saptamasından ulaşılmış 

olduğu anlaşılıyor! Öncelikle, başta 

Filistin olmak üzere Ortadoğu halk

larına karşıt bir konumda bulunan 

İsrail Devleti'nin en önemli nitelikle

rinden biri olan aşırı militarİst yapısı

nı "Kürtler için bir olanak, bir dostluk 

gerekçesi" olarak kabul etmek ve sa

vunmak mümkün değildir. Eğer İsrail 

Devleti bölgede gerçekten gözardı edil

meyecek öneme, bir askeri güce sahip 

ise ve bu alanda komşularından daha 

üstün bir düzeyde ise, bu somut 

gerçek neden ifade edilmcsin? Bu sap

Lama ne İsrail Devleti'ni güçlendirir ne 

de Ortadoğu halklarını İsrail ya da 

diğer devletler karşısında gcriletir. 

Varolan somut bir gerçeğin sadeec 

saptanmış ve vurguianmış olması, 

Kürtleri İsrail Devleti'ne yaklaştırma

ya yarayacak bir gerekçe olarak dcğcr

lendirilcmcz. 

Bugün ne Kuzey, ne Güney ve ne 

de Doğu Kürdistan ulusal kurtuluş 

hareketleri kendi silahlarını kendileri 

yapabilmektedirler. Hangi devletlerin, 

hangi halkların yaptıkları silahlarla 

savaşılıyor acaba? 

6. Sayın Karasu, İsrail DEV

LETl'nin siyasal-ideolojik yapısını 

(siyonizm) ve dinsel yapısını (Yahudi

lik) PKK Genel Sekreteri Sayın Ab

dullah Öcalan'dan yaptığı çeşitli alın -

ulardan yararlanarak ortaya koymaya 

çalışmış. İyi de yapmış. tSRAlL YA

HUDl DEVLETİ dikkate alınarak or

taya konulmuş olan bu somut gerçek

lerin ve değerlendirmelerin, bütünüyle 

tSRAlL Y AHUDl HALKINA uygu

lanamayacağı yeterince açıktır. Sayın 

Karasu da bunun aksini söylemiyor. 

"Böyle bir ideoloji (siyonizm) ve din

sel yapıya (Yahudilik) sahip topluluk

ların başka halkları ve ulusları dost 

görmesi, eşit ilişkiler geliştirebilme

si nasıl mümkün olabilir?" diye so-

rarken de, sözü edilen "toplulukların" 

İsrail Devleti'ni bugünkü konumunda 

ayakta tutan egemen sınıfın siyasal 

örgütü ile, bilinçli ya da bilinçsiz her 

kesimden yandaşlarını kapsadığını ve 

temelde Yahudi halkını bu kapsarnın 

dışında tuttuğunu anlıyoruz. Çünkü 

hemen sonra, "Doğal olarak Yahudi

liğe karşı bir düşmanlık beslenemcz 

ve böyle bir düşmanlığı da doğru 

görmeyiz ... Burada sorun; Yahudi 

halkı değil, Yahudi devletinin nitc

liğinin ortaya konulmasıdır" dcnilcrek 

buna açıklık getiriliyor! Ve hemen 

ardından da, "A. Medyalı'yı ilgilendi

ren, aslında Yahudi dcvlctidir" 

biçiminde hiçbir dayanağı olmayan, 

yanlış ve eksik bir ifade kullanılmış. 

Daha önce belirtildiği gibi, Sayın Ka

rasu'nun eleştiri konusu yaptığı "dost

luk, müttcfiklik" kavramları, tSRAlL 

Y AHUDl DEVLET! değil(!) YA

HUDl HALKI hedef alınarak kul

lanılmışlardı. Hangi ırkdan ve dinden 

olurlarsa olsunlar, hangi dili konuşur

larsa konuşsunlar, dünyanın neresinde 

yaşariarsa yaşasınlar, hangi devletin 

siyasal sınırları içinde bulunurlarsa 

bulunsunlar ... hiçbir halkın bir başka 

halka düşman olması bcklencmcz, 

onaylanamaz. Kürtlerin diğer tüm 

uluslara ve halkiara olduğu gibi, YA

HUDl HALKINA da dostluk ve 

kardeşlik eli uzatmaları ve Y AHUDl 

HALKINDAN kendilerine uzanan 

dostluk elini (eğer olursa) tutmaları da 

yadırganamaz.Doğal olan ve gerçekleş 

tirilmesine çalışılması gereken tavır 

budur. 

Sadeec Y AHUDl DEVLETi'nin 

niteliğinin ortaya konulması yeterli 

değildir. Y AHUDl HALKI'nın nite

liğinin de ortaya konulması gereklidir: 

Söz konusu yazıının ilgili kısıml

arında dile getirmeye ve dikkatleri 

üzerine çekmeye çalıştığım nokta da 

buydu. Sayın Kardsu'nun kendi sözleri 

de bu çabamızı desteklemektedir: 

"Kürt halkı için önemli olan halkların 

gerçek dostluğu ve dayanışma duygu

larıdır. Bunun bugünden yarına ve 

kendiliğinden, hatta sıradan çabalarla 

yaratılamayacağını biliyoruz. Halk

ların devrimci potansiyellerinin açığa 

çıkarılması çabalarına paralel olarak 

halklararası dostluk ve ittifak somut

luk kazanır, ete-kemiğe bürünür. 

Halkların kendileri ve devrimci dina

mikleriyle devletleri aynı ve özdcş/ 

cşanlamlı olgular olarak saymak 

büyük bir yanılgıdır." Ancak halklar 

için dile getirilen bu gerçekiere karşın, 

Sayın Kamsu, "tüm diğer halklar gibi 

Y AHUDl HALKI da Kürt halkının 

dostudur, doğal müttefiğidir" diyemc

miş, bunu söylemekten kaçınmış. 

Eğer halklar için dile getirilen bu 

gerçekler, Y AHUDl HALKI için 

geçerli değillerse, bu neden açık olarak 

ifade edilmemiş? Y AHUDl HALKI, 

halklar gerçeğine, halkların kardeşliği 

ve eşitliği temel ilkesine bir istisna 

mıdır? 

"A. Medyalı'yı ilgilendiren, aslın

da Yahudi dcvlctidir" ifadesi, (kul

lanıldığı anlamda) gerçeği dile getir

mekten oldukça uzaktır. Kürtlerin 

Y AHUDl HALKI(lSRAİL Y AHUDl 

DEVLETi DEÖlL!) ilc dostluk 

ilişkileri kurma olanaklarını incclcyip 

araştırmaları gerektiğinin açıklanmaya 

çalışıldığına daha evvel de değinilmiş

Li. Fakat, eğer nitelikleri açısından 

değerlendirilecekler ise, birbirinden 

çok farklı ve çelişkiler barındıran ama 

iç içe ve birlikte olan bu iki kategor

iden (Yahudi halkı ve Yahudi Devleti) 

sadeec Yahudi Devleti'ni ele alıp Ya

hudi halkı nı ihmal etmek veya yete

rince önemscmcmek doğru olmaz. 

Yani sorun, sadeec Yahudi Dcvleti'ni~ 

niteliğinin ortaya konulması değildir. 

Böyle bir yaklaşım, değerlendirmenin 

önemli ve vazgeçilmez bir bileşenin

den mahrum kalmasına neden ola

caktır. Sorun hem Y AHUDl HALKI

NIN ve hem de tSRAlL Y AHUDl 

DEVLETi'nin niteliklerinin birlikte 
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ve birbirleriyle karşılıklı ilişkileri 
araştırılarak ortaya konulmasıdır. 

7. Bir diğer yanlış çıkarsamada ise 
Sayın Karasu şöyle demiş: "Dr. A. 
Medyalı, Ortadoğu'da Kürt halkının 
gerçek dostu, müttefiki diyebileceği
miz tek bir Müslüman devlet de bu
lunmamaktadır derken, tam bir kafa 
karışıklığını sergiliyor ve bundan 
Kürtlerin dostsuz ve müttefiksiz kaldı
ğı sonucunu çıkarıyor." 

"Ortadoğu'da Kürt halkının gerçek 
dostu, müttefiki diyebileceğimiz tek 
bir Müslüman devlet de bulunmamak
tadır" biçiminde ifade edilen doğru ve 
yerinde bir saplamadan hareketle, 
"Kürtlerin dostsuz ve müllefiksiz 
kaldıkları" sonucunu çıkarmak müm
kün olmadığı gibi, yazının bütününün 
herhangi bir yerinde böyle bir "yanlış 
algılamaya!" neden olabilecek bir 
başka açıklama da yer almamıştır. Bu 
hatalı yorum ve yanlış yansıtma 
biçimi bana değil, bizzat Sayın Kara
su'nun zorlamalı tavrına aiuir. En 
başta belirtilmiş olduğu gibi, Sayın 
Karasu bu saptamanın y<ınlış olduğu -
nu ya da doğru olmadığını ileri 
sürcmemiş. Çünkü Ortadoğu'da "Kürt 
halkının gerçek dostu, müttefiki diy
ebileceğimiz tck bir MÜSLÜMAN 
DEVLET (HALK DEGlL!) bulunma
maktadır" şeklindeki saptama, Kürt 
halkını çok yakından ilgilendiren ol
gusal bir gerçeği çok yalın ve kesin 
bir dille ortaya koymaktadır. Bunda 
kafa karıştımcak hiçbir yön, anlamayı 
zorlaştıracak tck bir kelime bulunma
maktadır. Bir yandan "Müslüman" ol
dukları iddiasınını sürekli tckmrlayan, 
öte yandan ise Kürdistan'ı parçalayıp 
sömürge statüsünde tutan ve mazlum 
bir halk olan MÜSLÜMAN KÜRT 
HALKINA insanlıkdışı bir şiddeti, ta
rihte eşi görülmeyen boyutlarda bir 
soykırımı, kişilik inkarını dayatan 
DEVLETLERiN gerçek anlamda 
Müslüman oldukları ve İslamiyet'in 
özüne bağlı oldukları ileri sürülemcz. 

Bu, İslam dir. inin özüne ve Müslü
man halkların temiz inançlarına yöne
lik ağır bir hakaret olur! 

Dr. İsınail Beşikçi, Kürt Aydını 
Üzerine Düşünceler adlı daha önce 
değinmiş olduğumuz çalışmasında, 
"İslamiyet" ilc "İslam devletleri" 
arasındaki ilişkiyi Ortadoğu özelinde 
şu şekilde dcğerlendirıniştir: 

" ... Ş urası açık bir gerçektir: Orta
doğu'daki bütün uluslar, lslamiyet'i, 
lslamlığı kendi ulusal çıkarları doğru/ 
tusunda kullanmış/ardır. Arapların, 
farsların, Türklerin lslamiyet'e yak
laşımlarının ana boyutu budur. Isiarı 
devletlerinden hiçbiri, lslamiyet'i, 
Islam düşüncesini geliştirmek, Islam 
halklarının refah ve mutluluğunu 
arttırmak doğrultusunda yönlendir
memiştir. Kendi milletlerinin çıkarla
rını her zatruın ön planda tutmuş/ardır. 
lslami"yeti, hep bu milli, ulusal 
çıkarların gelişmesi, yaygınlaşması 
doğrultusunda kullanmışlardır.lslami
yetle, Islam düşüncesiyle, Islam dev
letleri arasındaki ilişkinin ana boyutu 
budur ... " (Age. s. 25-26). 

"Kürtlerin ve Kürdistan'ı sömürge
leştiren ve devletlerarası sömürge 
düzeyinde tutmaya çalışanların aynı 
dinden olmaları, Müslüman olmaları 
üzerinde durmak gerekir: Bu ilişki her 
zaman, Türklerin, Farsların, Arapların 
lehine fakat Kürtlerin aleyhine 
olmuştur. Çünkü Kürtler ezilen bir 
u/ustur. Türkler, Fars/ar, Araplar ise 
ezen ulustur. Bu bakımdan Kürtlerin, 
Türkler, Fars/ar ve Araptarla olan 
ilişkilerini ezilen ve ezen ulus konu
muna göre belirlemek gerekir. Belir
leyici olan budur ... "(Age. s. 44). 

8. Daha önce (bkz. 5. madde) 
değinmiş olduğumuz " ... ( Gariptir, 
Mcdyalı, İsrail militarizmini; Kürllcr 
için bir olanak, bir dostluk gerekçesi · 
sayıyor) ... " ifadesi ilc aynı doğrultu
daki bir yaklaşımla, Sayın Karasu 
yazısının bir başka yerinde "Dr. A. 
Mcdyalı, Kürtlere İsrail dostluğunu 

önerirken, bulabildiği ortak payda 
İsrail demokrasisi oluyor. Dr. A. 
Medyalı büyük bir yanılgı içindedir." 
diyor. 

Yeterince tekrar edildiği gibi, söz 
konusu yazının hiçbir yerinde Kürtle
re, "lSRAlL DEVLETl ile dostluk 
kurmaları" öncrilmemiştir. Sadece 
İsrail Devleti'nin Ortadoğu'daki konu
mu, emperyalizmle ve gerici bölge 
güçleriyle organik bağlantılan dikkate 
alındığında bile; böyle bir. önerinin 
hiçbir halka ve hele bölge sömürge
ciliğine karşı amansız bir var olma 
savaşımı içerisindeki Kürt halkına 
hiçbir şekilde ve hiçbir gerekçe ile 
yapılamayacağı yeterince açık bir 
gcrçcktir.Söylenmck istenen; tSRAlL 
Y AHUDl HALKININ ve tSRAlL 
Y AHUDl TOPLUMUNUN lLERlCl 
KESIMLERİNİN Kürt halkı ile dost 
olabilme potansiyellerinin, tSRAlL 
DEVLETININ OLUMSUZ Y APlSI
NIN ETKİSİYLE gözardı edilmemesi
nin gercktiğiydi. İsrail'in "demokra
tik" yapısı (Sayın Karasu'nun deyimiy 
Ic "Yahudilerin demokrasisi"), Kürtle
rin tSRAlL DEVLETl ile dostluk 
arayışına girmelerinin bir gerekçesi 
değildir. Ama KÜRT HALKI ile YA
HUDl HALKİ arasında kurulabiline~ 
cek olan dostça yaklaşımların, halk
Iarın eşitliği ve kardeşliği ilkesine 
uygun yakınlaşmaların önündeki aşıla 
maz bir engel de değildir! Hiçbir halkı 
ve ulusu düşman olarak görmeyen ve 
görmemesi gereken Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Hareketi'nin, YAHUDl 
HALKINI Y AHUDl DEVLETl ile 
özdeşleştirerek görmemezliktcn gel
mesi beklencmez. Bu nedenle yanılgı 
içinde olan Sayın Karasu'nun kendisi
dir. Ancak yine de sevindirici olan, bu 
yanılgının daha çok söylenenlerin 
yanlış anlaşılmasından ve yanlış yo
rumlanmış olmasından kaynaklan
masının yanısıra, "KÜRT HALKI
lSRA lL DEVLETİ -Y AHUDl HAL
KI" ilişkisinin bir başka boyutuna 
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katkıda bulunmaya hizmet etmiş ol

masıdır. 

9. Sayın Karasu'nun yazımla ilgili 

son değinmesi de şu: "/srail halkının 

dostça tutumuna dikkat edilmelidir 

(Dr. A. Medyalı) sözleri bir hayal 

ürünü, yeterince düşünmeme sonucu 

değilse, ardındaki niyet ne olursa ol

sun Kürtler açısından bir tuzaktır." 

"İsrail halkının dostça tutumuna 

dikkat edilmelidir" arabaşlığı yazının 

aslında yoktur. Yazı gazetede dizgiye 

hazırlanırken ilgili bölüme bir ara

başlık olarak konulması uygun 

görülmüş olmalı. Bu başlık yazıdaki 

şu bölümden uyarlanarak alınmış 

sanırım: "Arap, Fars veya Türk, hiç 

bir halkı ya da ulusu düşınan olarak 

görmeyen Kürtler, niçin kendilerini 

ezen, ulusal-demokratik haklarını gasp 

eden, asimilasyonu, terörü, şiddeti ve 

soykırımı dayatan devletlerin HALK

LARINA karşı beslcdiklcri dostça, 

kardeşçe, barışçı ve insancıl tutumu 

İsrail HALKINDAN esirgesinlcr? Ve 

neden İsrail T fALKININ dostça tutu

mundan kendilerini mahrum etsinler?" 

Bir başka halktan dostça tutum 

beklemek, eğer böyle bir tutum yoksa 

yaratılmasına, biraz olsun varsa 

geliştirilmesine çalışmak niçin hayal 

ürünü olsun, neden bir tuzak olarak 

değerlcndirilsin? Eğer, Sayın Karasu 

kendi yazdıklarını iyi okusaydı, bana 

yönelttiği eleştirileri kendisine de uy

gun görebilir miydi acaba? Sayın Ka

rasu'nun "halklar" ve "Yahudi halkı" 

hakkında söylediklerine göz attığımız

da, ne demek istediğim daha iyi aniaşı 

lacaktır: 

" ... Burada amacımız, Yahudi 

düşmanlığı yapmak değil, esas olarak 

/srail gerçeğini ortaya koyabilmek/ir. 

Doğal olarak Yahudiliğe karşı bir 

düşmanlık beslenemez ve böyle bir 

düşmanlığı da doğru görmeyiz. Tarih

te, Yahudiler de çok ezilmiş bir toplu

luktur. Öte yandan , Yahudi bilim 

adamlarının uygarlık tarihine katkıları 

görmezden gelinemeyeceği gibi, 

küçümsenemez de. Burada sorun; Ya

hudi halkı değil, Yahudi devletinin 

niteliğinin ortaya konulmasıdır ... " 

"Kürtler açısından bölge halk

larıyla ve devrimleriyle stratejik illi

fak, bir tercih sorunu değil, olmazsa 

olmaz bir zorunluluktur. Ulusal kur

tuluşları, halklarla özgürlük, bağım

sızlık ve eşitlik temelinde birlikte 

yaşama idealinin gerçekle.wıesi bu zo

runluluğun bilincinden geçer; Kürtler 

açısından özgürlük altını çizdiğimiz 

bu zorunluluğun bilinci oluyor ... " 

" ... Kürt halkı için önemli olan 

halkların gerçek dostluğu ve day

anışma duygularıdır. Bunun bugünden 

yarına ve kendiliğinden, hallasıradan 

çabalarla yara/ılamayacağını biliyo

ruz. ll alkların devrimci potansiyelleri

nin açığa çıkarılması çabalarına para

lel olarak halklararası dostluk ve 

illifak somutluk kazanır, ete-kemiğe 

bürünür. ll alkların kendisi ve devrim

ci dinamikleriyle devletleri aynı ve 

özdeş/eşanlamlı olgular olarak sayrruık 

büyük bir yanılgıdır ... " 

" ... Oysa Kürdistan devrimcileri; 

yüzlerini, devletlere değil, bizzat kendi 

devletleri tarafından ezilen ve sömü

rülen halkiara çevirdiler. Bu ortak 

düşmanları olan devletlere karşı ortak 

mücadele arayışı ve pratiği içinde ol

dular ... " 

Sayın Karasu'nun "halklar" konu

sunda dile getirdiği bu haklı görüşleri, 

yönelttiği clcştirilerin içeriğiyle bir

liktc dcğerlendirince, bu söyledikle

rinde samimi olmadığını ya da halklar 

için söylenen tüm bu gerçekiere YA

HUDl HALKI HARİÇ çekincesi koy

ınayı uygun bulduğunu düşünmek ve 

"Bu ne pcrhiz, bu ne lahana turşusu?" 

demek istemiyorum. Yazısının bütü

nünü gözönüne alarak; Sayın Kara

su'nun görüşlerinde samimi olduğuna 

inandığımı, ancak Y AHUD1 HALKI

NA KARŞI (YAHUDİ DEVLETi 

DEGlL!) TAVIRkonusundaki görüşle 

rini yeterince net ve açık olarak ifade 

etmemiş olduğunu ve bu konuda bana 

yönelttiği eleştirilerinde haksız olduğu 

nu, yanılmış olduğunu düşündüğümü 

belirtmek istiyorum. 

Sayın Karasu'nun yazıma yönelik 

eleştirilerini yanıtlarken, eleştiri ko

nusu olan düşünce ve görüşleri yete

rince açık bir şekilde yeniden izah ede

bildiği me inanıyorum. 
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4 ------KöROÖLU AY AKLANMASI------

A. HAYDAR AVCI 

Köroğlu'nu beıimleyen bir minyatür 
(A.II.Avcı'nın arşivinden) 

Giriş: 

Köroğlu 16.yüzyılın ikinci yarısyla 17.yüzyılın birinci 

yarısında yaşamış bir halk kahramanı, zorbalığa, zulme 

başkaldıran bir Celali isyancısıdır. Destandada söylendiği 

gibi asıl adı Ruşen'dir. Kendisi adının Ruşen olduğunu 

deyişlerde de söylemektedir. Aşağıdaki deyiş bunun bir 

ömeğidir. 

Kara gede gel yamanlık eyleme 

Paşaminan ben Köroğlu değilim -

Il akkı koyup nahak sözü söyleme 

Paşaminan ben Köroğlu değilim 

Köroğlu· nun bir atı var delidir 

Yarım okka ayağının nalıdır 

1 nan bey im adım R uşen Ali' dir 

Paşaminan ben Köroğlu değilim 

Köroğlu'nun bir atı var koşandır 

ller adımı Erdebit dir Keşan ·dır 

/nan beyim adın Ali Ruşen'dir 

Paşaminan ben Köroğlu değilim 

Halk rivayetlerinin ve bir takım araştırmalann dışında 

son yıllara kadar Köroğlu'nun yaşamını kesinleştirecek 

bilgiler yoktu. Gerek o dönemlerden kalan kaynakların ge

rekse Osmanlı arşivlerinin incelenmesi sonucu bir takım 

çok önemli kayıtların ve fermanların bulunması, onun 

yaşamı konusunda önemli ipuçları verdi. 

Hüküm ve fermanlardan anlaşıldığına göre Köroğlu 

başta Bolu Beyi olmak üzere beyler ve paşatarla çatışmaya 

girmiş, Osmanlı güçlerini oldukça uğraştırmıştır. 

Köroğlu'nun aynı zamanda önemli bir ozan kişiliği söz 

konusudur. Destanda sazıyla sözüyle koçaklarına sürekli 

öğütler verir. Söyleyeceği önemli sözleri genellikle deyiş

leriyle söyler. 
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Köroğlu'nun yaşamı zamanla söylencelere karışmış, • { 

Balkanlar'dan Anadoıu·ya, Ön Asya'dan Orta Asya'ya kadar 37 

geniş bir alanda yayılmış, ona ait olmayan bir çok olaylar ___J,::YJniLcC · 

da eklenerek hakkında öyküler oluşturulmuştur. Bugün !!} 
Köroğlu boylarının toplamı otuzdan fazladır. Araşurmalar 

bu boyların zamanla daha da çoğalacağını göstermektedir. 

Biz bu çalışmada tarihi belgelerle destanı karşılaşurma

lı olarak inceliyerek bir yığın karmaşık soruna değişik bir 

yorum getirmeyi dencdik. 

BELGELERDE KÖROGLU 

'Hüküm ve fermaniara göre Köroğlu 1580 Gercde'nin 

Sayuk köyünde dağa çıkmış bir isyancıdır. Bolu Beyi ve 

Gerede Kadısı'na 1580 yılında gönderilen bir hükümde, BarııJ~AlAl 

Köroğlu'nun evler basıp iki nefer kimseyi yaraladığı ve bir J 
Yazıkyfı<! 

emrcd oğlan (yeni yetişen genç) kaçırdığı belirtilerek ele L-::....;=. _ __:~:._:_==--~=~::...._--=------~,.. 

getirilmesi (yakalanması) istenmektedir. Burda özellikle Haritada, belgelerde Köroğlu'nun köyü olarak ;;eçen Gerede'ye 
bağlı Sayuk{Şimdiki söylenişi Sayık) kJjyü görülmektedir. 

yeni yetişen bir genci kaçırınası biçimindeki bir belirleme 

konumuz açısından üzerinde durulmaya değer bir olgudur. 

Çünkü biliyoruz ki, destana göre Köroğlu, Ayvaz daha 

yeni yetişen bir genç iken kaçırarak Çamlıbel"e getir

miştir. Köroğlu kollarında Ayvaz oldukça önemli bir yer 

tutar. Anadolı. Beylerbeyi'ne gönderilen 1581 tarhli bir 

başka hükümde ise, Köroğlu'nun adının Ruşen olduğu ve 

başka isyancılarla birleştiği belirtilmektedir. 

Bu hüküm Köroğlu'nun adının belirlenmesi açısından 

oldukça önem taşımaktadır. Çünkü Köroğlu'nun adı desta

nın kimi kollarında ve deyişlerinde Ruşen olarak geçmek

tedir. Bu açıdan belge bu konuda destanı doğrulamaktadır. 

Yine Anadolu Beylerbeyi'ne gönderilen 1581 tarihli 

başka bir hükümde Beypazarı, Sivrihisar, Ayaş, Kıbrus, 

Ballukamhisarı (Nallıhan?) kadılarına gönderilen hükümler

den isyancıların eylemlerini geniş bir bölgede yaygınlaştı

mrak sürdürdüklerini görüyoruz. 

Belgelerden çıkarabildiğimiz kadarıyla Köroğlu ve arka

daşlar· clerinden geldiğince halkı sömürenlere ve ba..<;kı 

altında tutanlara karşı mücadele etmiştir. Örneğin I 583'te 

Çorum sancağı bcyi iken Bolu sancağı muhafazasına me

mur edilen Berham Bey'e gönderilen hükme göre Köroğlu 

ve arkadaşı Çakaloğlu Kara Mustafa etrafına topladığı diğer 

isyancılarla birlikte Abdüllaıif isimli kadı yı öldürmüşler. 

Büyük nam Pazar'a gelerek bezirganların yollarını kesip 

maliarına elkoymuşlardır. Bü nedenle Ankara ve Kangırı 

(Çankırı)" dan gelen Hocalar (tüccarlar) korkulanndan yerle

rine gidememişler, Yanlarına sİpahilerden 1/üsrev·i serdar 

ederek yerlerine dönerlerken isyancılar tarafından başılmış

lardır. Kim ne derse desin belgelerden de anlaşılacağı gibi 

Köroğlu ve arkadaşlarının mücadelesi egemen güçlere, 

halkı soyanlara karşıdır. 

Köroğlu ve arkadaşlarına ilişkin hüküm ve ferınalar 

Anadolu Beylerbcyi'ne 1582, 1583, Bolu Beyi Kehlıdası'na 

1584, Ankara beylerine 1584, lçil Beyi'ne, lrgadı, Elvanlı, 

Karataş, Sarıkavak kadılarına 1604 yıllarında gönderilen 

hükümler oldukça önemlidir. Çünkü bu hükümlerden 

Köroğlu'nun isyanın Ankara, Haymana ve lçil gibi geniş 

bir alana yayıldığının ve yeni bir çok isyancılarla birleşti

ğini öğreniyoruz(}). 

Belgelerde Köroğlu'nun sonunun ne olduğuna ilişkin 

her hangi bir açıklama yok. Fakat özellikle kişiliğinin ve 

isyan ettiği bölgenin belgeler yoluyla belirlenınesi bizim 

için önem taşımaktadır. Böylece Köroğlu'nun destaniarına 

geçen kişiliği bir çok yönden aydınlanmış ve açıklığa 

kavuşmuştur. Olayın önemli bir yanı da Köroğlu'nun lle

stanlarında geçen koçaklarının ve binbaşı larının isimkriyle 

hüküm ve fermanlarda geçen bir çok arkada~ınııı isimleri

nin de biribirini tutmasıdır. 
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BELGELERIN DIŞINDA KALAN 

KAYNAKLARDA KÖROGLU 

Fennan ve hükümlcrin dışımla Köroğtu·nun adı önemli 
bir kaynak olarak Tebriz"li Araket tarafından 17.yüzyılda 

yazılan tarih kitabında geçmektedir. HattaArakel, Köroğlu 

için "Türlü oyunları ve hileleriyle ün kazanmış olan bu 
adamın maceralarını aşıklar çalıp çağırırlar" demekte ve 
Kiziroğtu·nun onun dostu olduğunu bclirtmcktedir(la). Bu 
belirleme konumuz açısından oldukça önemlidir. Bu durum 
Köroğlu ve arkadaşlarının maceralarının o dönemde öykü 
haline gelerek halk ara-;ında yayıldığının açıkça belgclcn
mesidir. Ayrıca ünlü gezgin Evliya Çelebi ve 19.yüzyılda 
Türkmen ve Kürt aşiretlerini İskan etmekle görevli Fırka-i 
İslahiyyc ordusu komiscri tarihçi Cevdet Paşa·nın Teza
kir isimli eserinde Köroğlu·nun adı da geçmektedir. 

Evli ya Çelebi Seyahatname'sinde ls tan bul" dan Van· a 
giderken, Bolu·yu geçtikten sonra geldikleri Çerkes (Çer
keş) kasabasından yola düştüğünde kendisini çeviren 
eşkiyalara "Ey gaziler, altında atı kalmış, yorgun argın, 
durgun adama saldınnak, hamile kadına el kaldırmak gibi
dir ... Sizin bu yaptığınızı bu dağlarda Köroğlu yapmamış
ur. Eğer merd iseniz sizden emin olalım ve hemen yol alıp 
gidelim"(2) demektedir ki, bu olay Köroğlu·nun bu 
bölgede, bu dağlarda yaşadığının ve ününün oldukça 

yaygın olduğunun açık göstergesidir. Olayın diğer bir yanı 
da Köroğlu"nun güçsüzlere, kimsesizlere el kaldırmadığı, 
mertliği elden bırakmadığı yönünde bir belirleme yapılma
sıdır. Evliya Çelebi bclirtmiyor ama, gerek Bolu-Çerkcş 
arası gerekse Çcrkcş"tcn sonra Kastamonu ve Çankırı·ya 
kadar olan yerler kaçakların, göçekierin barınmasına elve
rişli dağlık, kayalık sarp bölgelerdir. 

Yine Evliya Çelebi, Haki isimli bir aşıktan tanığı 
olduğu olay dolayısıyla bahsederken saydığı ozanlar 
arasında Köroğlu"nun adı da geçmektcdir(3). Cevdet Paşa· 

nın Tezakir isimli escrinde ise bir vesileyle "meşhur 
Köroğlu·nun makarrı (merkezi) Tokad·a altı saat mesafede 
vaki Çamlıbel olduğu meşhurdur" dcnmektedir(4). Bu 
Çamlıbel, Tokat ile Sivas arasında yer almaktadır. 
Köroğlu destanının kimi anlatımlarında Çardaklı Çamlıbcl 
olarak geçer. Çamlıbel geçidi buradaki Çamlıbcl dağının 
16(X) m yüksekliğindedir. 

ISYANCILARA KARŞI OSMANLI 

YÖNETIMININ DURUMU 

Isyancıları devlet tarafına çekcbilmck amacıyla Os
manlı yönetimi tarafından çeşitli dönemlerde beylerbcy
liği, sancak beyliği gibi üst düzeyde görev ve yöneticilik
ler verilmesi sık sık görülen bir durumdur. Örneğin Köse 

Sefer" e 1603 yılında Paşa ünvanıyla birlikte Erzurum Bcy
lerbeyliği'nin verildiğini görüyoruz. Yine ünlü Karayazıcı 
ve yanında bulunanlara beylikler vcrilmiştir(5). 

Karayazıcı 1600 yıllarında Amasya daha sonra Çorum, 
Kalendaroğlu Pir Memed Ankara·ya, Neslioğlu 1/amid"c 
(Isparta), Kınalıoğlu Afyon Karahisar·a, Tavil Memed 

Şehrizol"a Erzadi Kırşehir, Yularkıstı Ka'>tamonu, Karay

azıcı'nın kardeşi Deli Ilasan Bosna·ya, Karakaş Ahmet 

Çıldır·a,Yıldız"lı lbrahim Rum·a (Sivas) 1602-1603 
yıllarında bcylcrbcyi olarak atanmışlardır(6). Daha sonraki 
dönemlerde ünlü isyancı Katırcıoğlu, Yeğen Osman, Ceri

toğlu, Gedik Memed gibi isyancılam beylerbcyliği, sancak 
bcyliği verilmesi bu olayın başka tipik ömcklcridir. Aynı 
şey Köroğlu için de yapılmış olabilir. 

Bu olaydan kısa bir süre sonra Ağaçtan Piri, Kara Said, 

Kınalıoğlu ve Kalenderoğlu Piri Memed·ın güçlerini 
birleştirerek yeniden isyan ettikleri görülmektedir. Köroğlu 
da isyan ettiği dönemde diğer isyancılarla güçlerini birleş
tirmiş olabilir. O koşullarda bu uzak bir olasalık değildir. 
Kiziroğlu Mustafa, Köse Sefer ve Demircioğlu gibi is
yancıların Köroğlu dcstanına ginnesinin başka bir açıkla -
ması olamaz. 

Köroğlu destanının kimi anlatımlarında Köroğlu"nun 
orduya katıdığı ve orduyla birlikte çeşitli savaşlara gir
diğine ilişkin bölümler bulunmaktadır. Yine destana göre 
Köroğlu bu savaşlardan sonm ordudan ayrılır ve başkaldırı
sını sürdürür. Bunun üzerine Padişah da Köroğlu·nun 
öldürülmesi için fermanlar çıkarır. Fakat Köroğlu·nun 
yiğitliğini bilenler onu yakalayıp getirmeye cesaret ede
mezler. 

Bu rivayet bir çok açıdan büyük önem taşımaktadır. 
Çünkü Yeniçeri ocağında 16.yüzyılın ikinci yarısıyla 
I ?.yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Evliya Çelebi"nin 

de adını andığı bir o;.rAın Köroğlu vardır. Bu ozan Köroğlu, 
Özdemiroğlu Osman Paşa·nın 1584 yılında Demirkapı ve 
Tebriz· i alması üzerine deyişler söylemi~tir. 

Yeniçeri ocağında bulunan bu ozan Köroğlu"nun yaşa
dığı dönem, Celali isyancısı Köroğlu Ruşen"in yaşadığı 
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döneme denk düşmektcdir. Yer yer Osmanlı güçleri arasına 

katılan, çeşitli görev ve yöneticilikler verilen asker ve 

yöneticilerin haksızlıklarına kattanamayıp tekrar isyan et

tikleri düşünülürse bu ikisi aynı kişi olabilir. 

DESTANIN OLUŞMASI 

Köroğlu öykülerine Köroğlu'nun macaraları dışında o 

dönemde baş kaldırın ış bir çok Celali isyancılarının macer

alarının da karıştığını ve bunların bir aşık tarafından ya da 

'Köroğtu·nun bizzat kendisi tarafından düzenlendiğini sanı

yoruz. Böyle bir düzenlernede belki de Köroğlu uygun 

düşen yerlere kendisi türküleri yerleştirdi. Ya da kendisinin 

ve arkadaşlarının başından geçen olaylara türküler yaktı ve 

bunlar zamanla öyküleşti. 

Gerekse o dönemlerde, gerekse daha sonnıki dönemlerde 

öykülerde anlatılan Köroğlu'nun yiğitliğini kat kat aşan 

isyancılar görüyoruz. Konuyla ilgili olarak 16.yüzyılda is

yan eden bir çok isyancının maceralarına ve 17 .yüzyılda is

yan eden Kara llaydaroğlu, Kaıırcıoğlu, Çomar Bölükbaşı 

gibi isyancıların maceralarına bakılabilir. Aslında bu 

saydığım isyancıların her biri Köroğlu hikayelerinde an

latılanların tarihsel yüzüdür. 

Tarihçi Arakel" in Köroğlu için "Yiğit ve savaşlarında 

asla yenilmez" biçiminde ilginç bir belirlemesi var. Des

tanla karşılaştırıldığında bu belirleme önem kazanmaktadır. 

ÖYKÜLERDE KÖIWGLU'NUN 

KIŞILIGININ YANSIMASI 

Köroğlu öykülerinde yoksulları, kimsesizleri koruyan, 

onlara arka çıkan, gerektiğinde yardım eden, gereksinimle

rini karşılayan bir halk kahramanıdır. Kendi deyimiyle 

dağda gezen, esen rüzgardan hile sezen biridir. İşi "Yoldan 

azana düzen vermek"tir. Bunun için sık sık yoksula, baya 

göz gezdirir. Bu olgu dolayısız biçimde Köroğlu'nun 

deyişlerine de yansım ı ştır. Aşağıdaki deyişinde Ay vaz· a 

seslenir. 

Dinle sözlerimi han oğlu Ayvaz 

Yükletin kervanı dengine bakın 

Erlik meydanına girdiğin zaman 

Kuşanın kılıcı cengine bakın. 

Düşmanın üstüne eyledim akın 

Geri dönüşüm yok zamanım yakın 

Fakir fukarayı incitmem sakın 

Mal yemez temah/dir zengine bakın 

Köroğlu her zaman kurdu meydanı 

Ben bilirim yahşi ile yamanı 

Aman dileyenden kesme amanı 

Derıli olanın derdine bakın 

Peki kimlerden alır bunca malı Köroğlu '! .. Kimlere 

karşı savaşır? Bunun yanıtını yine kendisi vermektedir. 

Savaştığı kimseler beyler, paşalar, hanlar, padişahlar, 

şahlardır. Halkın kılıcı olup hakkı aradığı için her adımda 

tuzak kuranlar, soyguncu diye çatanlardır. Kulak verelim 

Köroğlu'nun sözüne, kendisi oldukça güzel anlatmaktadır. 

Yasiadım arkarnı dağ ile taşa 

Soyguncudur diye çattılar bana 

Karşımda düşmanım beğ ile paşa 

Bağrım hedef, oktar atılır bana 

Çardaklı Çamlı'ya kaçmışım deyi 

Kızılbaş diyorlar içmişım deyi 

Padişaha savaş açmışım deyi 

ller adınula tuzak tutulur /)(Ina 

Köroğlu'yum kayaları yararım 

//alkın kılıcıyım hakkı ararım 

Şahtan padişahtan hesap sorarım 

Uykudan uyanan.katılır bana(7) 

Evet tüccarlar, bezirganlardır Köroğlu'nun uğraştığı. 

Bolu Beyi, Tokat paşası lla1·an Paşa, Erwrum paşası Cafer 

Paşa, yine Erzurum paşası Lalaoğlu 1/üseyin Paşa, Bağdat 

Paşası, Kararruın Beyi'dir. Yine bir bütün olarak halkı soy

anlar, kan ve ateş içinde boğanlardır ... 

Aslında bütün bunlar Anadolu· da yüzyıllar boyunca 

başkaldıran Celali isyanlarının genel nitclikleridir. Çünkü 

onlar da genel olarak beyler, paşalar, egemenlik kurantarla 

savaşmışlardır. Körofflu kendinden güçsüzlere kesinlikle 

dokunmaz. Büyük bezirganların, kervanların yoll;arını kc

ser, onlardan baç alır. Bu konularda kendisinin en büyük 

yardımcıları koçaklardır. Başı sıkışınca, dara düşünce sesle

nir koçaklanı ... 
Köroğlu 'yum ben de çıktım dağlara 

Seyreyledim balıçelere bağlara 

Benden se/em olsun cümle bey/ere 

Şimdi hep birlikte yanımda gerek 

Bir başka deyişinde ise "Tutmalı bu baş öğüdü" diyerek 

öğüt verir Ilan Ayvaz·a. O Ayvaz ki Çaınlıbcl'in direğidir. 

Bir yiğit haykırıp meydana girse 
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Arka verip sığınacak yer gerek 
Çamlıbet de metin kale yapmaya 
Kendi yiğit özü metin er gerek 

Barhanayı Çamlıbetde çözende 
Sıra sıra yiğitleri dizende 
Alayları bölük bölük bozanda 
Orda sana barınacak yer gerek 

Sığınağı, arkası, kalesi dağlardır. Çünkü dağlar ihanet 
eunez. Ele vermez yiğidi. Barındırır zora düşeni, darda ka
.' anı. .. Söyler Köroğlu: 

Hemen mevla ile sana sığındım 
Arkarn sensin, Kat am sensin dağlar hey 
Senden gayri yoktur kolum, kanadım 
Arkarn sensin kat am sensin dağlar hey. 

Sana derim sana hey ulu yaylam 
M eğer başım alıp bu ilden gidem 
O kum yayım senden sendendir cidam 
Arkarn sensin, kat am sensin dağlar hey. 

Hep sınadım Osmanlının alını 
Bulamadım bir kez gönlümalanı 
Anıncağız sevdiğimin halini 
Arkarn sensin, kat am sensin dağ]ar hey. 

Yüce yüce tepesinden yol aşan 
Gitmez oldu gönlümüzden endişen 

Köroglu 
(A.f/Avcı'nın arşivinden) 

Mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşen 
Arkarn sensin. kat am sensin dağlar hey. 

Köroğlu der tepelerden bakarım 
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim 
Bunca yıldır hasretini çekerim 
Arkarn sensin kat am sensin dağlar hey. 

Türkülere, öykülere geçen bütün bu olayları yer yer 
belgeler de desteklemektedir. Fakat gerçekten yaşanmış bir 
takım tarihi olayiann öykülere ve türkülere geçerken 
kısmen de olsa değişikliğe uğrayacağını doğal kabul etmek 
gerekir. 

Köroğlu köylülerin ekinine, ekmeğine kesinlikle do
kunmadığı gibi mümkün mertebe onlara yardım eder. Öyle 
ki yeri geldiğinde ölümü bile göze alarak atı ve kendisi 
ekin tarlalarının yanına gelince duraklar kalır. Ekini 
çiğneyemez. Hatta bu yüzden başı çok kere derde girmiştir. 
Bır kezinde Bolu Beyi ve adamları Köroğlu"nu yakalarlar. 
Fakat Köroğlu kendisinin Köroğlu olmadığını söyler. 
Köroğlu olup olmadığını tespit etmek için Bolu Beyi ve 
adamları onu gök ekinli bir tarlanın başına getirirler. 
Köroğlu tarlanın kenennda dikilir kalır. Bir adım ileri at
maz. Böylelikle Bolu Beyi ve adamları yakaladıkları 
kişinin Köroğlu olduğunun tesbit etmiş olurlar. 

Köroğlu"nun öykülerdeki maceraları tümüyle Celali is
yanlarının yapısını yansıtmaktadır. Köroğlu an gelir 
Gürcistan·a sefere gider, an gelir Erzurum·a, Boıu·ya, Ka
raman·a, Acemistan'a, Çini Maçin·e, Bağdata·a, Beyşehri· 
ne seferlere çıkar. Oraların beyleri, paşalarıyla savaşır. 
Sonra geri Çamlıbcl" e döner. Kervan bozar, baç alır. 

Koçaklarına düğün kurar. Meclislerde çeker sazını, öğüt 
verir bcylerine ... 

Kiiroğlu"nun çıkalım dağlar salma 
At sürelim mal yemezin malına 

SOSYAL ISYANCI KÖROCLU 

Maraş anlatmasında babasının Körögtu·na verdiği 
öğütler ilginçtir. Bu öğütler şöyle: 

I. Irz düşmanı olmayacaksın 

2. Zenginden alıp tükaraya dağıtacaksın 

3. Haksız yere kan dökmeyeceksin 

4. Zayıf, hasta olanlara her zaman yardım edeceksin. 
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5. Kuvveti senden aşağı olanlarla boy ölçüşmeyecek

sin(8) biçimindedir. 

Bu değerler sosyal isyancıların kişiliklerini, yaşam fel

sefesini belirleyen en önemli değerlerdir. Aynı zamanda 

Anadoıu·da çağlar boyunca var olan sosyal isyancıların 

öykülere yansıyan çehresidir. Bunun yakın zamanlarda ti

pik örneklerini 1929 yılında isyan eden ve Aydın ihtiHUini 

gerçekleştiren Atça·zı Ket Mahmud, 14 yıllık bir isyan 

yaşamından sonra 1912 yılında öldürülen Çakırcal ı Memed 

ve Çukurova-Toroslar bölgesinde Birinci Dünya Savaşı 

yıllarında isyan eden ve daha sonra kurtuluş savaşına katı

lan Gizik Duran· da görebiliriz. 

Celali isyancılarının ilginç bir özelliği de Osmanlı 

yöneticilerinin çeşitli vergiler adı altında halktan aldıkları 

paraları, malları, yiyecekleri fırsat buldukça geri alıp ge

reksinimi olanlara dağıtmalarıdır(9). 

KÖROGLU VE SAFEVI ŞAHLARI 

Köroğtu·nun öykülerde ve türkülerde Safevi şahlarıyla 

ilişkisini gösteren bir çok bölümler vardır. Buna göre 

Köroğlu kimi zaman İran şahlarıyla savaşır, kimi zaman 

dostça görüşür. Bu konuda elimizde belgeler olmamasına 

rağmen bütün bunların var olabileceğini kabul etmek 

gerekir. Çünkü biliyoruz ki Anadoıu·da yaşam sansı bula

mayan bir çok Celali isyancısı Safevi şahlarına sığınmış -

tır. Bunun en carpı cı örnekleri 1512 yılında Şah Kulu ay

aklanmacıları, 1595 yılında ayaklanan, Osmanlı güçleriyle 

çatışmaya girerek, "Yol ve dağların bekçisi" olduğunu 

söyleyen Kürt Mahmut, uzun isyan yıllarında Osmanlı 

güçlerini oldukça uğraşuran ve 1607 yılında tran·a geçmek 

zorunda kalan Kalendaroğlu Piri Memed"dir. Köroğtu·nun 

da lran·a geçmiş ve Safevi şahlarıyla görüşmüş olması 

mümkündür. Bu olay belki de çeşitli şekillerde öykülcre 

yansımıştır. Nitekim elimizde Köroğtu·nun Safevi 

şahlarıyla ilişkisini gösteren bir kaynak var. Bu kaynakta 

şöyle deniyor: 

"Ve dahi ve vetayet ıssı olan bu hanedanın ekmek ve 

tuzu ile kendisinin atalarının kemiklerinin içi beslemniş 

olan Şa"dli oymağı reisi Ali Kulu Beğ yüz karalığı 

(nankör- lük) göst'ererek Osmanlı hizmetine girip so

fracıbaşılık memuriyetini elde etmişti. Kiiroğlu Pasin 

yöresinde onu, oğlunu ve anasını tutup şeref katına (Şah'a) 

göndermişti. "(10) 

Bu olay 1603 yılında /.Şah Abbas· ın Nahcıvan·ı Os-

ınanlılardan geri aldığı sıralarda meydana gelmiştir. 

Unutulmasın ki Pasinler-Erzurum bölgesi Köroğlu 

öykülerinde önemli bir yere sahiptir. Köroğlu sık sık bura

lara seferler düzenler, buralarda kalır, buralarda faaliyet 

yürütür. 

KÖROGLU"NUN YURDU 

Destaniara göre Köroğtu·nun Çamlıbel"de yurt tut

tuğunu ve bumlardan geçen kervanlardan baç aldığını bili

yoruz. Maraş anlatmasında babası Köroğtu·na öğüt veriken 

Hindistan, Gürcistan, Acemistan, Arabistan kervanlarının 

geçtiği bir yerde yurt tutmasının öğütlemektedir. Destaniara 

göre kervanların bu geçiş noktası Çamlıbel"de Çamlıbel 

Dağı- Akbayır gediğidir. Burası yine destana göre Anado

ıu·dan bu ülkelere, bu ülkelerden Anadolu·ya gelip giden 

kervanların geçmek zorunda oldukları bir yerdir. 

Bugün Türkiye'de iki Çamlıbel vardır. 

1. Köroğlu sıra dağlarının Bolu-Kastamonu arasında bu

lunan Çamlıbel. 

2. Tokat-Sivas arasında bulunan Çamlıbel. Buradaki 

Çamlıbel Dağı 2500 m. yüksekliktedir. 1600 m. yüksek

likteyse Çamlıbel Geçidi bulunmaktadır. 

Çamlıbel ismi kimi anlatımlarda Çardaklı Çamlıbel o

larak da geçer. Köroğlu·nun Sivas-Tokat arasındaki Çarnh

bel dağlarını ve burada bulunan Çamlıbel Geçidi'ni yurt tut

ması bize daha yakın olasalık olarak görünüyor. Burası 

gerçekten de kervanların önemli geçit bölgelerinden birisi

dir. Celali isyancılarının belli bir yerde yerleşip kal

madıkları göz önüne alınırsa, önceleri Bolu-Kastamonu 

arasındaki Çamlıbel"i, sonra orada barınamayınca buradaki 

Çamlıbel"i yurt tutmuş olabilir. Köroğtu·nun deyişlerinde 

burayla ilgisini gösteren bölümler de mevcuttur: 

Tokat kervanından aldım bakırı 

1 ncitmeyin fukarayı fakiri 

Dizeleri bunun ilginç bir ömeğidir. Bu dizeler aynı za

manda Köroğtu·nun Celali kişiliğini de bütün açıklığıyla 

yansıtmaktadır. 

Köroğlu sıra dağlarının Bolu-Kastamonu kesiminde bu

lunan Çamlıbel"de barınmaya ve korunmaya uygun bir yer 

olduğu için yurt tutması en az Sivas-Tokat arasındaki 

Çamlıbel kadar mümkün olan bir yerdir. Bu dağlar sarp 

yamaçları, ormanlık alanları, derin vadileriyle isyancıların 

uzun süre barınmasına ve yaşamasına oldukça elverişlidir. 
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Sıha~/ı 
\ 

alı ı Arpaçayır · k '-

k 

bölgedeki tepe 

lerde bir çok 

mağaralar, in-

/laritada, 1\ras sıra dagları üzerinde bulunan ve ı.Dürıya Savaşı yıllarında Telfal isimli birisi buraya han 
yapıırdıgı için Tella/'ın Hanı, Tellal Boğazı gibi isimlerle de anılan Köroğlu Darı. Buraya 
Köroğlu Geçidi, Köroğlu Boğazı gibi isimler de verilmektedir. 

ler, saklanıtabi 

linecek sığı

nak biçiminde 

yerler bulun

maktadır. Bu

ranın Köroğlu 

Beli ismini 

nereden aldığı 

nı tesbit cdc

mcdik. Belki 

de Köroğlu bu 

bölgelerde bir 

süre barındı. 

Elimizdeki 

belgelerde bu

ralarda geçtiği 

ne ilişkin ipuç 

ları var. Bunlar 

aynı zamanda 

KÖROGLU ADlNI TAŞlYAN ÇEŞITLI YERLER 

Köroğlu Derbendi: 

Bolu bölgesinde Yeni Çağa bucağıyla Gercde ilçesi ara 
sında bulunan Köroğlu Derebendi tahminimize göre 
Köroğlu'nun sığınak yerlerinden birisidir(] 1). Döneme ait 
kaynak ve belgelerden çıkarabildiğimiz bilgilere göre Cela
l i isyancıları sıkışLıkları yerlerde sarp köylere, sarp kalc
lcre, palankalara, dcrbeLiere ve dağlara sığınınaya çalışmış
lardır. Dolayısıyla biz buranın Köroğlu'nun sıkıştığında 
kullandığı sığınaklardan biri olduğunu sanıyoruz. Osmanlı 
döneminde bilindiği gibi derbentler dağlarda, yol üstlerinde 
genelliklede önemli geçit yerlerinde bulunan gözctlcme, 
karakol ve konaklama görevini yerine getiren bir birimdir 
(12). 16. ve 17.yüzyıllarda derbcntlcr, palankalar, sarp ka
leler Celalilerio önemli sığınaklarından birini oluşturmuş
tur. Bu nedenle Osmanlı yönetimi kimi zaman bu gibi 
yerleri yıktırma yoluna gitmiştir. 

Köroğlu Beli: 

Afyon Karahisar-Emirdağ amsında Bayat yakınlarında 
Köroğlu Beli isimli dcrelik tepelik bir bölge var. Bu 

16. ve 17. 
yüzyıllarda Cclali isyancılarının yoğun olarak bulundukları 
bölgelerden birisidir (Köroğlu Beli için haritaya bakınız). 
Bu açıdan konu aynca araştınimaya değer. 

Köroğlu Tepesi: 

Köroğlu Tepesi, Köroğlu sıra dağları üzerinde bir tepe
dir. Yüksekliği 2400 metredir. Köroğlu'na ait hükümlerde 
adı geçen Aladağ"a yakındır. 

Köroğlu Boğazı: 

Sivas-Suşehri ile Erzincan yolu üzerinde Refahiye 
ilçesi yakınlarındadır. Burası sarp bir bölgcdir. 

Köroğlu Darı: 

Erzurum-Honısan ve Elcşkirt arsındaki Aras sıra dağları 
üzerinde gözetlcme, barınma ve saklanma yerleriyle bir
liktc buradan geçen yola hakim bir boğazdır. Bu dar'a 
Köroğlu Boğazı, Köroğlu Geçidi de denmektedir. Bırinci 
dünya savaşı yıllarında buraya Del/al isimli birisi han 
yaptırdığı için şu anda Della/'ın Ilanı, Del/al Boğazı adlarla 
da anılmaktadır. 
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KÖROGLU DESTANINDA GEÇEN 

BIR YER ISMI: SÜMBÜLLÜ PlNAR 

Evli ya Ce/ebi Tokad ·ı anlatırken Tokat yakınlarında 

bulunan Sümbüllü adlı bir yerden ve buradaki bir bağdan 

bahseder ki(13) bu bize Köroğlu destanı-Maraş anlatımında 

geçen Sümbüllü Pınarı isimli bir yeri çağrıştırmaktadır. 

Deslanda burası Köroğlu ve koçaklarının başında konak

ladıkları, eğlendiklcri bir eğlence yeridir. 

HÜKÜM VE FERMANLARDA 

GEÇEN YER İSiMLERİ 

KÖROGLU'NA ILIŞKIN BELGELERDE 

GEÇEN YER ISIMLERI 

Bolu, Gerede (Bolu·nun ilçesi), Sayuk (Bolu-Gercctc·ye 

bağlı Sayık köyü. Belgeye göre Köroğlu'nun köyüdür.), 

Kıbrus (Bolu·ya bağlı Kıbrıscık kazası), Beypazarı (Anka

ra·nın. llçesi), Yörük Kazası (Ankara·nın Kızıkahamam 

llçesi), Sivrihisar (Eskişehir' in kazası), Ayaş (Ankara·nın 

İlçesi), Ballu Karahisar (Nallıhan? -Ankara·ya bağlı), Çağa 

(Yeni Çağa-Bolu'ya bağlı), Aladağ (Gercde yakınlannda bir 

dağ, yüksekliği 2500 m.), Amsra (Bartın·a bağlı), Mengen 

(Bolu·nun ilçesi), Çorum Sancağı (Sancak beyiBerhan 

Bey Bolu sancağına atanır.), Ankara, Kangırı (Çankırı), 

Beğli? (Kcçeli?) (Kcçeli olması olasalığı daha büyük. Kas

tamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Kcçcli Köyü var.), 1/ay

mana (Ankara·nın ilçesi), Bayburd!, Içi/ (İçel), lvgadı, El

van/ı (İçel-Erdemli"ye bağlı bucak), Karataş (Adana·ya 

bağlı), Sarıkavak (Sarıtaş?) !çci-Mut"a bağlı bucak), Ila

sankeyf (Mardin·c bağlı ilçe), Ermenek (Karaman·ın 

ilçesi), Larende (Karaman) Köroğlu destanının Elazığ an

latmasında Köroğlu'nun Karaman bölgesi maceraları 

görülüyor ki, bu konuda belgeleric rivayet biribirini des

teklemektedir. Köroğlu'nun Bolu Beyi'nc karşı söylemiş 

bir deyişi şöyle başlıyor: 

Gel gidelim Karaman· ın dağına 

Seyredelim bahçesine bağına 

I /aber gönderelim Bolu Beği'ne 

Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi" 

KIZIROGLU'NA ILIŞKIN BELGELERDE 

GEÇEN YER ISIMLERI 

Malatya, Divriği (Sivas·a bağlı), Arapgir (Malatya· ya 

bağlı), Erzurum, Sivas, Ila/ep, Maraş. Rakka (Halcp·e 

bağlı bir bucak. Osmanlı döneminde Türkmen ve Kürt 

aşiretlerinin sürgün ve iskan merkeziydi.) 

DEMIRCIOGLU'NA ILIŞKIN BELGELERDE 

GEÇEN YER ISIMLERI 

Manisa, Saruhan, Şam. 

KÖSE SEFER"E ILIŞKIN BELGELERDE 

GEÇEN YER ISMI 

Maraş. 

'JANRIBILMEZ VE KABRESIGMAZ'A ILIŞKIN 

BELGELERDE GEÇEN YER ISIMLERI 

Kırşehir, Bozak (Yozgat), Kayseri, Aksaray, Niğde. 

Görülüyor ki Köroğlu ve arkadaşları geniş bir alanda 

faalaiyet yürütmüşlcr. Ayrıca destanın çeşitli kollarında 

Köroğlu'nun koçakları arasında sayılan isimler de eklen

diğinde Anadolu coğrafya~ının geniş bir kesimi elde edilir 

ki, bu durum ilginç bir şekilde destanla önemli benzeriilk

ler göstermektedir. Çünkü dcstana görede Köroğlu ve 

koçakları geniş bir alanda faaliyetle bulunmu~lar. 

KÖROGLU'NUN SOYU 

Köroğlu deyişlerinde kendisinin Türkmen olduğunu 

söyler. Ay vaz ·a söylediği bir deyişle geçen "Ben bir 

Türkmen idim geldim yabandan" dizesi bunun örneğidir. 

Bir Azeri rivayetinde de Tekeli Türkmenlerinden olduğu 

söylenir. Çeşitli Köroğlu kollarında babasının memleketi

ni terketmek zorunda kalan yoksul düşmüş bir Türkmen 

bcyi olduğu da belirtilmektedir. Fakat bu konularda he

rhangi bir belgeye sahip değiliz. Aslında Köroğlu'nun han

gi kökenden, hangi toplumdan geldiğinin bizce fazla bir 

önemi yok. Önemli olan eyleminin niteliğidir. Halkı, 

emekçileri soyan, baskı ve zülüm altında tutan düzen sa

hiplerine karşı olan tutumudur. Köroğlu'nun en belirgin 
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ve en önemli yanı budur bizce. 

Maraş ve Antep anlatımlarında Körogtu·nun babasının 

Erzurum ·ıu oldugu belirtilmektedir. Fakat belgeleric 

kanıtlanmıştır ki Körogtu·nun çıkış yeri Bolu'nun Gerede 

ilçesine baglı Sayuk ya da Bugünkü söylenişi ile Sayık 

köyüdür·. Bu durum olayların öykü haline getirilirken han

gi evrelerden geçtiginin, ne denli degişikliklere ugradıgının 

önemli bir belirtisidir. 

DESTANA G0RE KOROGLU'NUN SONU 

Destanın kimi anlatımiarına göre (Maraş-Antep) 

Köroglu'ndan öç almak isteyen Usta Firenk, Ayvaz·a he

diye olarak İstanbul· dan bir tabanca getirtir. Bu tabaneayı 

Ayvaz beylere gösterir ve işlevini anlatır. Beyler inanınaz

lar ve dalga geçerek denemek isterler. Demirciogtu ısrarla 

tabaneayı kendi alnına sıktırır ve ölür. Bunun üzerine Zor 

Ahmet Bezirgan, Ayvaz·ı; Dagıztan"lı Hasan Zor Ahmet, 

Bezirgfın'ı öldürür. Zaten daha önce deAcem seferinde 

Hoylu Bey ölmüştür. Onun üzerine bir de bu durumu 

gören Köroglu'nun bir anda beli bükükür, saçı sakalı 

ağarır, gözlerinden bahar dolusu yaşlar dökülür. En içli 

deyişlerini orada söyleyerek Çamlıbel'i dagıtır, Şam·a 

çekilir. Oradan da Kırklar dağına çekilerek Kırklar'a karışır. 

Köroğlu'nun Çamlıbel'i dağttırken orada Ayvaz·ın ölümü 

üzerine söylediği içli bir deyişi şudur: 

Baykuş ötsün Çamlıbel'de 
O ldürdüler ll an A yvaz ·ı 
Durmam artık ben bu ilde 
Otdürdüler Han Ayvaz'ı 

Kızlar ağ/an Han Ayvaz·a 
Sim bilekli o zorbaza 
Kim binsin kara Kaytaz'a 
Otdürdüler Han Ayvaz· ı 

Köroğlu der vadem yetti 
Tüfek çıktı mertlik bitti 
Usta Firenk puştluk etti 
Otdürdüler Ilan Ayvaz'ı 

Değişik anlatmalara göre de Köroğlu bir gün dağda ge

zerken bir çobanın elinde delikli bir demir görür. Ne 

olduğunu sorar. Çoban delikli demirin tüfek oldugunu 

söyler ve ne işe yaradıgını anlatır. O zaman Köroğlu mert

liğin , yiğitliğin bittiğini anlar. O arada: 

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu 
Eğri/i kılıç kında paslanmalıdır 

Dizeleri geçen ünlü deyişini Bolu Beyi'ne karşı söyler 

ve gözden kaybolur gider. 

Yaklaşık bütün anlatımlatda Köroglu'nun sonu tüfeğe 

ya da tabaneaya yani delikli demire bağlanır. Delikli demir 

çıkınca kılıcın, kalkanın günü dolmuş, yigitlik bitmiştir. 

Köroglu için de yigitliğin bittiği yerde yaşamak anlamsız

laşmıştır. Artık Çamlıbel'in de bir anlamı kalmamıştır. 

Böylece hüzünle biter Köroglu'nun ve Çamlıbel'in sonu. 

Burada bizim için üzerinde durulması gereken bir ol~u 

var. Kırklar olayı bir yerde halkı simgelemektedir. Bu an

lamda Köroglu halka karışmıştır. Zaten babası da ölmeden 

önce son öğüdünde "Baktın ki yiğitlik bitti, var bir köye 

çiftçi ol" demiştir.Artık kötülüğe karşı yiğitliğin, doğrulu

ğun güzelliğin savaşımını halk yürütecektir 

KOROGLU OLÜMSÜZDÜR 

Destana göre Köroglu ve Kıral, abıhayat ( ölümsüzlük 

suyu- yaşam suyu) içtikleri için ömürleri sonsuzdur. 

Köroğlu ve Kırat bu ölümsüzlük suyunu kimi anlatım

larda Aras nehirinden, kimi anlatımlarda Çarnitbel ·de bir 

pınardan içmişler. Abihayat, Köroglu'na ölümsüzlüğün 

yanında yiğitlik ve güzel saz çalma, güzel söz söyleme ye

teneğini de vermiştir. 

Destana göre Köroglu ve Kırat ölümsüz olduklarından 

dolayı Kırklar'a karışmışlardır ve kıyametekadar yaşaya

caklar. Gerçekten nerede baskı varsa, zorbalık ve sömürü 

varsa, omda da zamana ve mekana uygun Köroğlu'lar her 

zaman olacaktır. Bu yaşamın şaşmaz bir kuralıdır. Ve ef

sanenin dediği gibi Kırat kıyametekadar kişneyccektir. 

ANADOLU'DA K0ROGLU VE KOÇAKLARININ 

ISMINI TAŞlYAN YERLEŞIM BIRIMLERI 

Köroğlu: 

Köroglu Köyü -Çamoluk bucağı- Alucra-Giresun, 

Köroğlu Köyü -Karaurgan bucağı- Sarıkamış-Kars, Erzu

rum'un Şenkaya ilçesine bağlı eski adı Digaskor olan 

Köroglu isimli bir köy daha bulunmaktadır(l4). 

Kiziroğlu: 

Kiziroğlu Köyü- Gümüşhacıköy-Amasya, Kırizoglu 

Köyü- Susuz- Kars, Kiziryurdu-Suşehri-Sivas(l5). 
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Kocabey: 

Kocabey Köyü -Şavşat-Artvin, Kocabey Köyü -
Sındıgı-Balıkesir, Kocabey Köyü- Merkez- Kırşehir(16). 

Urfa"nın Hilvan, Uşak"ın Eşme ilçelerine bağlı Kocabey 
isimli iki köy daha görülmektedir ki, bu köyterin ismi 
sonradan değiştirildiği için listeye dahil etmedik. 

H oy/u: 

Hoylu Köyü -Fatsa-Ordu(l7). 

Demircioğlu: 

Demircioglu Köyü -Bartın(!&). 

Ce/ali Bey: 

Ce/ali Köyü- Hasanbey bucağı- Akdağmadeni- Yozgat, 
Ce/ali Köyü-Kavak-Samsun(l9). 

SAY/K ISIMLI KÖYLER 

Hüküm ve fermanlarda adı geçen ve Körogıu·nun köyü 
olduğu bildirilen Bolu-Gerede·ye bağlı Sayık köyü, bugün 
Aşagı Sayık ve Yukarı Sayık olmak üzere iki köy haline 
gelmiştir. 

Aşagı Sayık- Dörtdivan Bucağı- Gerede- Bolu(20), 
Yukarı Sayık Köyü- Dörtdivan Bucağı- Gerede- Bolu(21), 
Sayı Köyü- Demirci- Manisa(22). 

17. YÜZYILDA SARVf/AN YÖRESINDE 

BIR BAŞKA KÖROGLU 

Manisa şeriye sicillerindeki bir belgeye göre Yeni Bey
li"den Paşa Bali, Turgutlu"dan Mustafa, Kara Yunus, 
Çocuk Veli, E/hac Veli, Turan ve Köroglu isınindeki is
yancılar Ilıca kadısı Mustafa Efendi'yi kazaya bağlı Kara 
İtlü köyünde gece basarak, kendisini öldürmüş, oğlunu ya
ralamış, parasına ve mailarına el koymuşlardır. 

Adı geçen isyancılar 1640 yılında yakalanmış ve 
hakkında ölüm cezası verilmiştir. Belgede olayın olduğu 
tarih verilmiyor(23). 

Destanın kimi anlatımlarında zaman zaman meşhur 
Köroglu"nun ismini kullananların olduğu belirtilmektedir. 
Bu Köroglu da böyle biri olmalıdır. 

KOROGLU"NUN BEYLERI 

Köse Sefer: 

Köroğlu destanında önemli bir yer tutan ve hükümlerde 
adı geçen Köse Sefer, Arakel"in tarihinde belirtildiğine 
göre 1598 de isyan etmiştir. 1599 yılında Vezir Mehmet 
Paşa, Kara Yazıcı ve diğer Celaliter üzerine yürüdüğünde 
Köse Sefer 400 atlı ve sekban ile Maraş cıvarındadır. Köse 
Sefer· in isyanı Anadoıu·da aynı dönemde bir çok isyancı 
topluluklarıyla beraber 1603 yılına kadar sürdürdüğünü 
sanıyoruz. 1603 yılında Köse Sefer" e Osmanlı tarafından 
Paşa ünvanıyla birlikte Er.wruın Beylerbeyliği'nin veril
diğini görüyoruz(25). Bu dönemde Köse Sefer" in binlerce 
sekbandan oluşan bölükleri vardır. Bölgede Köse Sefer"in 
bundan sonraki durumunun ne olduğunu öğrenemiyoruz. 

Malatya sancağı beyi olan Veli Bey'e 1603 yılında 
gönderilen bir hükümde Sefer Paşa diye birinin ismi 
geçmektcdir(26). Adı geçen Sefer Paşa'nın Köse Sefer olup 
olmadığını kanıtiayacak bir belgeye rastlaınadık. Adı 
geçen hükümde Sefer Paşa'nın bölgeyi şenlendirdiğini, ye
rine atanan Ilasan Paşa'nın ise yolsuzluk yaptığını öğreni
yoruz. 

1628 Yılında Kara Muhafızı olan bir Köse Sefer daha: 
var. Bu Köse Sefer Paşa Kars·, ele geçirmek İstiyen Safe
viler'den Şemsi I/an kuvvetlerini bozup kendisini tutsak 
ederek İstanbul"a göndermiştir(27). Bu iki Köse Sefer"in 
aynı kişi olup olmadığını tespit edeıncdik. 

Destana göre Köse Sefer, Körogıu·nun önemli bin
başılarındandır. Gerek öykülerde gerekse deyişlede sık sık 
adı geçer. 

Kiziroğlu Mustafa Bey: 

Kiziroglu 1584 yılında Malatya-Sivas taraflarında başı
na Ekrad raifesinden (Kürt aşiretlerinden) 250 kişilik bir 
güç toplayarak isyan etıniştir(28). Bu durumu göz önüne 
alarak Kizirogıu·nun kendisinin de Kürt asıllı olduğunu 
sanıyoruz. Nitekim bu kaynakta da Kürt Kiziroglu Musta
fa olarak geçmektedir(29). Köroglu destanının bir Azeri an
latmasında ise Kürdistan Beyi olark geçiyor. 

Rum (Sivas) Beylerbeyi'ne gönderilen 1591 tarihli bir 
hüküınde Kizirogıu·nun arkadaşlarının kendi aşiretleri olan 
Kürt aşiretlerinden 800 atlı ve yaya ile başkaldırdıkları be
lirtilmektedir. Bu durum ise Kiziroglu'nun Kürt olduğu 
konusundaki kanımızı daha da güçlendirınektcdir. 
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Kiziroğlu 15R9 yılında yakalanarak lstanbul·a götürül

müş ve orada başı kesilerek siyaset(idam) edilmiştir. Rak

ka ve yol üstünde bulunan beylerbeyi, sancak beyi ve 

kadılara gönderilen bir hüküme bakarak Kiziroğlu·nun 

Rakka civarında yakalandığını sanıyoruz. Kiziroğlu·nun 

yerine arkadaşlarından K elp llyasoğlu Ali geçmiş ise de bir 

süre sonra o da yakalanmış ve Kiziroğlu gibi başı kesile

rek idam edilmiştir. Bölgelerde liyasoğlu Ali" nin Gence"de 

yakalnadığı belirtilmektedir. 

Ali, Kiziroğlu·nun yerine geçtikten sonra Malatya 

Beyi'ni, Kadı Abdullah·ı öldürınü~, sonra arkadaşlarıyla 

birlikte Halep sancağına baskın yaparak sancak beyi olan 

Ferruh Bey'in evini yağınalamıştır. 

Kelp Ali hakkında Selarıiki tarihinde epeyce bilgi bu

lunmaktadır. Buna göre Kelp Ali meşhur biridir. Safevi 

hizınetindeyken Osmanlı ·ya sığınmış ve kendisi sancak 

beyliği ilc ödüllendirilıniş, bununla da yelinilmeyerek 

Gence ve Karabağ alanında bulunanların beylerbeyliği ve

rilmiştir. Fakat daha sonra önceki Gence hakim olan Zi -

yadoğlu Mehmet Ilan'la işbirliği yaparak Gence kalesini 

muhasara cttmiştir. Bunun üzerine Deli ll mr Paşa üstleri

ne gelmiş, bunlar kaçmışlardır. Kelp Ali kurtulamamış 

Torruırıis ve J"iflis kulları tarafıııdan yakalanarak lstanbul"a 

gönderilmiştir(30). Ünü Anadolu· da geniş bir çevreye 

yayılan Kirizoğlu·nun isyanı uzun bir süre sürmüştür. Bu 

sürede Kiziroğlu bir çok tiınar erbabı ve çavuşu emrinde 

bölükbaşı olarak toplamıştır. Bu bölükbaşılar Kiziroğlu 

Mustafa öldükten sonra da Malatya, Kayseri, Kırşehir, 

Niğde· ye kadar geniş bir alana yayılarak onun adma uzun 

bir süre isyanları sürdürınüşlerdir(31 ). 

Bu durum, destamia anlatıldığı gibi Köroğlu'nun Ha

lep·e gittikten ya da Kırklar'a karıştıktan sonra arkadaşla

rının dağılınasma ve kendi başlarına isyanları sürdünncle

rine benzemektedir. 

Kiziroğlu ile aynı dönemde başkaldıran bir çok ünlü is

yancı vardır. Bu ünlü isyancılar şunlardır: Ankara'da 

1/üsam Şeyhoğulları, Çankırı'da Kara Veli(32), Karaınan 

Vilayeti'nde Kıroğlu diye ünlenen Cabbar Kulu, Maraş·ta 

Emrullah ... Bunların her biri geniş alanda faaliyet yürüten 

isyancılardır(33 ). 

Kara Yazıcı çevresinde toplanan ve kardeşi Deli lla

sarı ·la birlikte isyanlarını sürdüren Celal i bölükbaşıları 

arasmda da Kizir Mustafa isminde bir isyancı bölükbaşı 

görülınektedir(34). Bunlar aynı kişilerdir. Bu Kizir Musta

fa'nın da Kara Yazıcı'nın ölümünden sonra önce Deli Ha-

san ·ıa, Ondan ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Ana

dolu ·nun çeşitli yerlerinde geniş bir alanda etkinlik 

gösterdikleri anlaşılıyor(35). 

Kiziroglu Mustafa, Köroğlu destanlarında ayrı bir kol 

olarak anlaulmaktadır. DesLanda Kiziroglu Mustafa, Köroğ 

lu'ndan daha yiğit biri olarak gösterilmektedir. Bunda Ana

dolu· da süren uzun isyan yaşarnının etkisi olsa gerektir. 

Destanın Erzurum aniatınasında Kirizogtu·nun bölgesi 

Akçağ (Malatya) gösterilmektedir ki , tarihi belgelerle des

lan burada birbirini desteklemektedir. 

Kiziroglu Mustafa'nın adı Tebriz'li Arakel"in saydığı 

Celaliler arasında da geçmektedir. Arakel"de adamlarının 

sayısının bin kadar olduğu belirtilmekte ve "Körogtu·nun 

dostu idi" denilmektedir. Bu kayıt destanı kesin olarak 

doğrulamaktadır. 

Aşağıdaki deyiş, deslanda Kiziroğlu kolunda Köroğlu 

tarafından söylenmiştir. DeyişLe Köroğlu, Kirizogtu·nun 

yiğitliğini, yenilmezliğini açıkça bclirunektedir. 

Bir hışmınan geldi geçti 

Kiziroglu Mustafa bey 

Şu dağları deldi geçti 

Kiziroglu Mustafa Bey 

Ağam kim. canım kim 

Gözüm kim, Nigar kim 

Kiziroglu Mustafa Bey 

Bir beyin oğlu 

Zor beyin oglu 

Bir atı var alapaça pe h peh pe h 

Mecal vermez kıral kaça hey hey hey 

Az kalsın ortamdan biçe 

Ağam kim paşam kim 

Nigar kim hanım kim 

Kiziroğlu Mustafa Bey 

Bir beyin oglu 

Zor beyin oğlu 

/lay edende haya ıeper pe h pe h pe h 

lluy edende huya teper hey hey hey 

Köroğlu'nu suya ıeper 

Agam kim paşam kim 

Nigar kim gözüm kim 
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Kiziroğlu Musyafa Bey 

Bir beyin oğlu 
Zor beyin oğlu 

Demircioğlu: 

Demircioğlu·nun isyancı olarak 16. yüzyılın 

sonralarında lzmir-Saruhan yörelerinde ortaya çıkugı 

görülmektedir. Yöresinin nam h isyancılarındandır. 

Hakkında Saruhan sancagı beyi ve kendisine gönde -

rilen iki hüküm mevcutLur(37). Bir de 1567-1568 

yıllarında Kastamonu civarında dolaşan Demircioğlu 

Bölüğü var(38). Bunun yukarda adı geçen Demir

cioğlu-yla bir ilgisi var mı, bilmiyoruz. Fakat biz

ce, ilgisinin bulunmasının olasalıgı daha fazla 

görünüyor. Çünkü isyancıların Osmanlı döneminde 

isyanlarını uzun süre hatta yaşamlarının sonuna ka

dar sürdürdükleri düşünülürse bu olasalık agir bas

maktadır. 

1581 yılında İzmir tarafında isyan eden Demir

cioğlu, Haymana"da isyan eden Aydın Yazıcı, 

Kırşehir"de isyan eden Kulaksız Yusuf gibi is

yancıların hepsi de "Köroglu ruhu" taşıyan isyancı

lardır(39). Demircioğlu"nun dogrudan Köroğtu·nun 

güçleri arasına katıldıgına ilişkin elimizde somut 

belge yok. Fakat katılmış olması uzak bir olasalık da 

degil. Çünkü Celali isyancıları bir çok dönemde güçlerini 

birleştirerek birlikte hareket ettikleri sık sık görülen bir 

durumdur. Örnegin Kara Yazıcı isyan euigindc güçleri 

arasına bir çok ünlü, nam sahibi isyancıların da katıldıgını 

Bolu Körog lu Anılt 

(A.II.Avct'nın arsivinden) 

Köroğlu kollarından birisinin adı da Koca Bey koludur. 

görüyoruz. Bunların önemli bir bölümü bölükbaşı'dır. Kabre Sığmaz: 

Köroğlu"nun arkadaşlarına öykülerde binbaşı demesi ve Kırşehir kadısı Abdüsselam·ın yazdıgı 1603 tarihli 

hepsinin birer bölük askere kumanda etmesi rastlantı ol- Kırşehir" in durumuna ilişkin bir arzda, konu ilc ilgili ola

masa gerek. rak adını saydıgı Cclalilerin ara<>ında Kabre Sığmaz isimli 

Koca Bey: 

Brosset tarafından yayınlanan Tebriz "li Arakel"in kit

abında Celali isyancıları arasında adı geçmektedir. 

Selaniki tarihinde Sefcrli Bölük halkından olup daha 

önce Sipahilere Katip-Çavuş iken Mısır muhafazasına ata

nan , fakat zeametini(40) beş yük akçaya satarak tekrar 

katiplige geçen Koca Bey isminde bir sipahiden bahsedil

mektedir. Koca Bey'in tekrar katipligc geçiş tarihi 1598 

yılıdır(41 ). Sİpahilerin sık sık isyan ederek Celali isyancı -

ları arasına katıldıgı bilinmektedir. Bu açıdan bu Koca 

Bey'in isim benzerligi dikkati çekmcktedir. 

bir Celalinin adı da geçmektcdir(42). Deslanda Köroğlu· 

nun koçaklarından birisinin de adı Kabre Sığmaz·dır. 

Ayrıca Arakel"in tarihi kitabında da Yola Sığmaz isimli 

bir Celalinin adı geçmektedir. Bu ikisi aynı kişi mi, belir

leyemedik. 

Tanrı Tanımaz: 

Arakel"in tarihi kitabında adı geçiyor. Yukarda 

degindigimiz Kırşehir kadısının yazdıgı arzda da K ab re 

Sığmaz"la birlikte Tanrı Bilmez isimli bir Celalinin adı da 

geçmcktcdir(43). Tanrı Tanımaz ve Tanrı Bilmez aynı kişi 

olabilir. lsimlcrin ve olayların öyküsiine yansırken 
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değişikliğe uğrayacağı göz önüne alınırsa, bu üzerinde du- DlPNOTLAR 
rulabilecek bir olasalıktır. 

KARA YAZlCI GÜÇLERI 

· ARASINA KATILAN ISYANClLAR 

Köroğlu'nun isyan ettiği döneme denk düşmesi ve bir 
çok isim benzerliği bulunması dolayısıyla Kara Yazıcı 
güçleri arasına katılan isyancılardan belirleyebildiklerimi
zin listesini burada vermeyi gerekli buluyoruz. Kara Yazıcı 
öldükten sonra bu isyancılann çoğu isyanlarını sürdürmüş
lerdir. Osmanlıyı oldukça uğraştıran ve herbirisi önemli 
güçlere sahip olan bu isyancılar şunlardır: Şahverdi, Nik
sar"lı Sürmeli Mahmut, Amasya'lı Deli Zülfikar, Canbaz 
Veli, Malatya'lı Karakaş Ahmet, Ankara'lı Kalendaroğlu 
Mehmet, Gavur Murat, Yanbastıoğlu, Dereli Güzel Hasan, 
Tekeli Mehmet, Tokarlı Ağaçtan Piri, Bağdar lı Uzun Ha
lil, Elbistan'lı Saçlı Yusuf, Adana'lı Sevindik, Sivas'lı 
Kara Said, Kalındudak Mahmud, Ilgaz'Iı Uzun Veli, 
Köprü'lü Sarı Şaban, Kazan'lı Paşaoğlu, Topuklu De
lioğlan, Cilvurdağlı Sine Çak Bey, Yularkırdı, Deli Hasan 
Bey (Kara Yazıcı'nın kardeşi), Meymun, Beyzade, 
Gördes'li Ali, Konya'lı Mustafa, Kiraz Dündar, Deli Der
viş, Arnavut Hüseyin, Arnavut Süleyman, Tepesi Tüylü, 
Kumkapı'lı Ahmed, Saçlı, Deli Aslan, Deli Kaplan, Kör 
Hüseyin, Kara Mirahur, Yularkıstı, Büyük Halil, Yıldız'lı 
lbrahim, Küçük Halil, Yağmur, Arabacı Süleyman, 
Hüseyinoğlu lshak, Kizir Mustafa ... v.s. 

Burada bazı benzeriikiere dikkatı çekmek istiyorum. 
Köroğlu'nun binbaşılan arasında bir Mahmut Bezirgan bu
lunmaktadır. Ancak buradaki Mahmut'ların maceraları de
stan içerisinde Mahmut Bezirgan'a mı mal edildi? Yoksa 

1. Belg·eıer için bakınız: 
- Pertev Naili· Boratav: Halk Hikayeleri ve Halk Hi
kayeciliği, MEB Yayınları, Ankara 1946, s. 195-196. 
Age, Adam Yayınları, Istanbul 1988, s. ı 78, 2.Baskı. 
-Prof. Dr. Mustafa Akdag: Türk Halkının Dirlik ve 
Düzenlik Kavgası, Bilgi Yayınevi, Ankara 1975, s. 
5 ı 9-520. 

-Prof. Dr. Faruk Sümer: Köroğlu, Kiziroğlu Mustafa 
ve Demireloğlu lle İlgili Vesikalar, Türk Dünyası 
Araştırmaları , sayı 46, Şubat ı 987 Istanbul, s. 9-46. 
-Prof. Pertev Naili Boratav: Köroğlu'nun Tarihi 
Şahsiyet!, 3.Türk Tarih Kongresi, TTK Yayınları, Ankara 
1948, s. ı24-I30. 

-Prof. Dr. Faruk Sümer: Köroğlu'nun Tarihi 
Şahsiyet! Hakkında V esikatar, Uluslararası Folklor 
ve Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri -Konya 1975, Konya 
Turizm Derneği Yayınları, Güven Matbaası, Ankara 1976, s. 
ıı3-117. 

1 a. Collection d'historiens Armeniens, Araket de 
Taurız, xvıı siecle, Livre d'histories, Fransızca 
Çeviri: M.Brosset, S.Petersburg 1874, ı, s. 310-311, Akta
ran Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat 2-1982, Adam 
Yayınları, Istanbul 1983, s. 239. 
2. Evliya Çelebi, Seyahatname, Cilt 5, s. 7, Üçc:İal 
Neşriyat, Istanbul ı 984. 
3. Evliya Çelebi, age. Cilt 5, s. ı96. 

4. Cevdet Paşa, Tezıikir 21-39, Cilt 3, TTK Yayınları, 
Ankara 1963, Yayıniayan Ord.Prof. Cavid Baysun, s. 116. 
5. Naima Tarihi, Cilt 1, Zuhuri Danışman Yayınevi, 
Istanbul 1967, s. 317. 
-Prof. Dr. Mustafa Akdag, Türk Halkının Dirlik ve 
Düzenlik Kavgası, Bilgi Yayınevi, Ankara 1975, s. 
433. 

6. Prof. Dr. Mustafa Akdag, age. s. 484. 
7. Ümit Kaftancıoglu, İki Derleme, Türk Dili, Nisan 
1978, sayı 319, Ankara, s. 356. 

bu Mahmut'lardan birisi destandaki Mahmud Bezirgan'ın 8. Perruh Arsunar, Köroğlu -Maraş Anlatması, Türkiye tarihsel çehresi mi? Bu sorular üzerinde durulmaya değer lş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1963, s. 71. 
niteliktedir. 9. Prof Dr. Mustafa Akdag, age. s. 475. 

Köroğlu'nu koçaklanndan bir de Tekeli Beyi var. Bu 
yukarıda adı geçen Tekeli Mehmed'in destana yansıyan 
çehresi olabilir. Köroğlu bir deyişinde Tekeli Beyi şöyle 
anlatmaktadır: 

Çağırın gelsin Tekeli' nim beyini 

Içimizde yoktur ondan yeğini 

(Devamı var) 

10. Celaleddin Müneccimi Yezdi, Tarih-i Abbas!, British 
Museum, Or. 3549, Aktaran F. Sümer, Adıgeçen makale, 
Türk Dünyası Araştırmaları, s. 45. 
11. Faruk Sümer burayı Körog/u'nun yolcuları soyduğu bir 
yer olarak tahmin etmektedir. Derbentler soygun yeri ol
madığı için biz bu düşüneeye katılmıyoruz. 
12. Derbent teşkilatı için bkz. Prof Cengiz Orhonlu, Os
manlı İmparatorluğu'nda Derbend Teşkilatı, Eren 
Yayınları, Istanbul 1990. 
13. Evliya Çelebi, Seyahatname, Cilt 5, s. 33. 
14. Köylerimiz, İçişleri Bakanlığı Yayını, Ankara 1968, 
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s. 380. 

15. Köylerimiz, s. 365. 

16. Köylerimiz, s. 365. 

17. Köylerimiz, s. 278. 

18. Meskun Yerler Kılavuzu, İçişleri Bakanlığı 

Yayını, Ankara 1946, Cilt 1, s. 305. 

19. Meskun Yerler Kılavuzu, Cilt 1, s. 204. 

20. Köylerimiz, s. 55. 

21. Köylerimiz, s. 582. 

22. Köylerimiz, s. 469. 

23. Belge için bkz. Çağatay Uluçay, 17.Yüzyılda Saru

han'da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, Manisa Hal

kevi Yayını, Istanbul 1944, s. 284-285. 

24. Prof. Dr. Mustafa Akdağ: Türk Halkının Dirlik ve 

Düzenlik Kavgası, Bilgi Yayınevi, s. 386, Belge sayfa 

511. 

25. Prof. Dr. Mustafa Akdağ, age. s. 433; Naima Tari

hi, Cilt ı, s. 3ı7. 

26. Prof. Dr. Mustafa Akdağ, age. s. 517. 

27. Naima Tarihi, Cilt 3, s. 1098. 

28. Prof. Dr. Faruk Sümer: Köroğlu, Kizlroğlu Musta

fa ve Demireloğlu ile İlgili Vesikalar, TDA, sayı 

46, s. 36, Belge 10. 

29. Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar-Türkmenler, DTCF 

Yayını, Ankara 1967, s. 184, l.Baskı. 

- Aynı eser, Ana Yayınları, Istanbul 1980, s. 186, 3.Baskı. 

30. Seli'ıniki Mustafa Efendi, Tarih-i Se lan iki, Istanbul 

Universilesi Edebiyat Fakültesi Yayını, Istanbul 1989, Cilt 

ı, s. 224-225, Yayma Hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet lpşirli. 

31. Prof. Dr. Mustafa Akdağ, age. s. 317. 

32. Köroğlu'nun koçaklarından birinin adı Bey Veli'dir. 

33. Prof. Dr. Mustafa Akdağ, age. s. 317. 

34. Prof. Dr. Mustafa Akdağ, age. s. 381. 

35. Prof. Dr. Mustafa Akdağ, age. s. 401. 

36. Kiziroğlu'na ilişkin belgeler için bakınız: 

- İbrahim Aslanoğlu, Klziroğlu Mustafa Bey, Türk 

Folkloru, sayı 76, Kasım 1985 Istanbul, s. 3-6. 

-Prof. Dr. Faruk Sümer: Köroğlu, Klziroğlu Mustafa 

ve Demircioğlu İle İlgili Vesikalar, TDA, sayı 46, 

Şubat 1987 Istanbul, s. 9-46. 
37. Bu hükümler için bakınız: 
- Prof. Dr. Faruk Sümer: Köroğlu, Klziroğlu Mustafa 

ve Demircioğlu lle İlgili Veslkalar, TDA, sayı 46, 

Şubat ı987, s. 9-46. 
38. Prof. Dr. Mustafa Akdağ, age. s. 186. 

39. Bu isyancıların "Köroğlu ruhu" taşıdıkiiın yönündeki bir 

belirlemeyi M. Akdağ özellikle yapmaktadır. Gerçekten de 

bu tür isyancıların ortaya çıkışları, yapı ve tavırları ince

lendiğinde bu benzerlikler hemen göze çarpmaktadır. Bu be

lirleme için bakınız: Prof. Dr. Mustafa Akdağ, age. s. 299. 

40. Zeamet: Yıllık geliri 20.000 ile 100.000 akçe arası 

olan yerler. 
41. Tarih-I Selinikl, Cilt 2, s. 727. 

42. Prof. Dr. Mustafa Akdağ, age. s.520. 

43. Prof. Dr. Mustafa Akdağ, age. Aynı yer. 

KÜRT ULUSAL BİRLİGİ 

SORUNLARI 

S. FERMAN 

Kürt halkı, ulusal kurtuluş mücadelesi sürecini birçok 

sıkıntıyla birlikte yaşıyor. Ulusal bağımlılık, toplumsal 

yapının geri ve çarpık özellikleri, parçalanmışlık gibi et

kenler ulusal bağımsızlık mücadelesinin önüne büyük han

dikaplar çıkararak derin sıkıntılar yaratıyor. Son yıllarda 

dünya konjunktüründe meydana gelen altüst oluşlar da 

Kürt sorununu istenen ölçüde uluslararası platformlara 

çekmeye yetmedi. Ancak bu Kürdistan'a duyulan ilginin 

azaldığı anlamına gelmez. Tersine, eskisinin kapitalist ve 

sozyalist bloklaşmasının yerini, alttan alta büyüyen bir 

emperyalistler arası mücadele almış gözüküyor. Dolaysıyla 

bölgeye ve bölgede büyük bir potansiyel oluşturan maz

lum Kürt halkına yönelik çeşitli hesapların, çok yönlü 

planların olmaması düşünülemez günümüzde. Bu yüzden 

yakın bir zamanda Kürt sorununa daha militanca destck 

veren eğilimlerin gelişmesi kaçınılmaz görünüyor. Körfez 

Savaşı sonucu Irak Kürdistanı'nda Birleşmiş Milletler 

güvencesi altında ilan edilen Kürt Federe Devleti, daha 

şimdiden bölgede ciddi saldtrılara hedef olacak bir hale gel

di. Sömürgcci bölge güçlerinin, Kürt Federe Devle

ti'ni tanımama yönündeki ısrarlı tutumları bir yana onu 

bir an önce yıkmak için saldırgan bir politika izlemeleri, 

onu içten yıpratmak amacıyla gösterdikleri çabalar bu 

büyük korkunun yansımalarıdır. 

Sömürgeci devletlerin, Kürt ulusal mücadelesini 

zayıflatmak, bölüp parçalamak için kullandıkları araç ve 

yöntemler de çeşitlenip, dalbudak salmaya başladı. 

Kürt ulusal birliğini dumura uğratma çabalarından biri 
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lk, uııı vı: ıııı:zhcp kışkırtıcılığı ve ümmetçiligi ulusal 
taleplerin karşısına çıkannak biçiminde ccrcyan etmektedir. 
Bu yazımızda, Kürt ulusal birliğinin gelişip güçlenınesini 
engellemeye yönelik çabalardan birkaçma işaret etmekle 
yetineccğiz. 

PARÇA EGO/ZM!NIN AŞILMASI 

Kürdistan'ın dört parçaya bölünmüş olmasının olumsuz 
ve acı sonuçları, ülkenin her kesimindeki mücadlcyi dcrin
den ctkilcıncye devam ediyor. Bu fiili durumun olumsuz 
etkilerinden biri de, tüm Kürdistan'da ortak ve güçlü bir 
Kürt idealinin oluşmasını zayıtlatması, diğer bazı etken
lerle birlikte parça cgoizminin güçlenmesine yarayan 
koşulları hazırlamasıdır. Parça egoizmi büyük ölçüde 
çaresizlik yüzünden de olsa, sonu pek içaçıcı olmayan bir 
ilişkiler ağının oluşmasına ve bu ilişkilere bağlı kalınakla 
sonuçlanıyor. Kuşkusuz bu, silahlı mücadelenin berabe
rinde getirdiği sıkıntıları da taşımakta. 

Kürt siyasi örgütleri, durumun taşıdığı önem ve 
ağırlığın bir yere kadar farkındalar. Sadeec Türkiye Kürdis
tanı'nda öz~llikle genç ve dinamik unsurlar, hemen her 
koşulda, dünyadaki ulusal kurtuluş hareketlerinin de etki
siyle, bağımsızlık şiarını önplana taşımaya çalıştılar. 

Uzun yıllardır Irak Kürdistanı ve daha sonra Iran 
Kürdistanı'nda verilen silahlı mücadelenin, otonomi tale
pleri doğrultusunda olu~unun koııjunktürel nedenleri 
gözardı edilemez. Kürt örgütleri olumsuz konjuntürün et
kileri yüzünden, ülkeyi amlarında lXiiüşen gü~~lü devletlerin 
yanısıra bölgenin diğer güçlerini rahaL'>ız etmemeye de aza-

mi özen göstermekte, mevcut sınırları 
değiştirmek istemedikleri yönünde gü -
venceler veredurmaktadırlar. Bu suıırh 
hak taleplerine rağmen Kürt örgütleri
ne yönelik tepki ve baskılar henüz 
azalmış değil. Özellikle sözkonusu 
hak taleplerinin silahlı bir şekle bürün 
mesi, sorunun stratejik çözümüne kar 
şı bir takım zorlukların ortaya çıkma -
sına neden oluyor. Otonomi istemi ve 
bu hedefe ulaşmak için başvurulan si
lahlı mücadele Kürtlcr'i, yeni müttefik 
ler bulmaya, omdan destck almaya zor
ladı. Ve o ülkenin bir iç sorunu ol
maktan fiilen çıkarak, bölge güçlerinin 

bırbirlerı arasındaki sorunlarda taviz koparma, hasımlarını 
güçsüz düşürmek için bir destabiiize etme unsuru olarak 
kullanılması sonucunu getirdi. Bu fiili durum, silahlı 
savaş, otonomi talebi ve dış güçlerce desteklenme gibi bir
birini dışlayan, istikrarsız bir şekillenmeye neden oldu. 
Yaşanılan en büyük sıkıntı silahlı savaş yöntemiyle oton
oınİ talebini bidcştirebilmekte yatıyor. Birbirine yönelti
len silahlar giderek birlikte yaşamanın koşullarını da 
zayıllatıyor. Özellikle de demokrasi geleneğinin olmadığı 
diktatorya) Ortadoğu ülkelerinde, kitleler mazlum Kürt 
halkına karşı da daha kolay kışkırtılabilmektedir. Bu reak
siyoncr, ırkçı kışkırtmalar Kürt halkı arasında da kaçınıl
maz olarak karşı tcpkilerc neden olmaktadır. Yani halkları 
birbirleriyle savaşmaya zorlayan güçler, öte yandan birlik
tcliğin zeminini de ortadan kaldırıyorlar. 

Şoven yönetimler, demokrasi ve insan haklarını 
tanımıyor, baskı ve şiddet eylemlerini sürdürmeye devam 
ediyorlar. Kürt halkına karşı çağdaş hukuk kurallarını 
işletmeleri gerekirken, özel uygulamalara başvurmayı 
yeğliyorlar. Peki bu durumda hangi yöntemlere başvurul
malı? Nasıl bir yol izlenmeli, hep hak dilenip durmalı 
mıyız? Açıktır ki Kürt halkı köleliği, boyuneğişi değil, 
başkaldınyı seçmek zorunda. 

Kuşkusuz başkaldırı bir hedefe yöneliktir ve o hedefe 
ulaşınayı amaçlar. Yani başkaldırı belirli bir hedefe varmak 
ve onu elde tutmak için yapılır. lşc girişirken her şeyden 
önce tüm bu ve benzeri sorulann muhasebesi yapılmak zo
rundadır. Ülkemizin konumu, dünya ve bölgenin durumu 
ve halkımızın içinde bulunduğu somut koşullar iyice irde
lerımedcn stratejiler çizmek büyük ve üstesinden zor geli
nir güçlükler yaratır. 
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Kürt halkı sayısız isyanlar gerçekleştirdi, silah elde 

savaşu. Ancak bunların hiç biri kalıcı sonuç vermedi. Ta 

ki Mustafa Barzani yönetiminde somut kazanımlar elde ed

ilinceye kadar (Mahabad Kürt Cumhuriyeti özel bir durum 

arzettigi için üzerinde durmuyorum). Fakat Irak yönetimi, 

otonomi koşullarını bir bir çigneyerek onu gerçek an

lamuıdan uzaklaşurmaya çalışu. Irak'ın Şah'la anlaşması 

sonucunda ise Barzani yenilgiyi seçti. O günden beri 

Kürtler'in en çok tartıştıgı sorunlardan biri de Irak 

Kürdistanı'nda yaşanan sözkonusu yenilgiydi. Otonamiyi 

dayatan Kürt ulusal savaşı nasıl oldu da, Şah'la Irak'ın 

anlaşmaları sonucu yenilgiyi kabullenip sahneden kolayca 

çekildi? Direnişi sürdürmek mümkündü. Bunu savunanlar 

oldu ve nitekim silahlı direniş küçülerek de olsa varlıgını 

koruyup sürdürdü. Burada, Barzani'nin yenilgiyi kabul et

mesine yolaçan neden ve etkenierin irdelenmesi ciddi bir 

önem taşıyor. Çünkü sözkonusu olumsuz koşullar henüz 

tümüyle ortadan kalkmış degil ve geçmişin benzeri 

gelişmeler sözkonusu olabilir. 

Mustafa Barzani yönetimindeki silahlı savaş, İran

Irak arasındaki anlaşmazlıklara, Sovyet-ABD çelişkisine 

dayanarak yolaldı ve otonomi istemini dayatacak bir etkin

lik kazandı. Kürt direnişini kendi çıkarları geregi destck

leyen ABD ve Şah yönetimleri, direnişin ekonomik ve 

askeri caııı1amarlarını ellerine almayı da ihmal etmediler. 

Gerçekte Şah bir Kürt devletinin kurulmasından son derece 

rahatsızlık duymaktaydı. Kürt direnişini, Irdk'ı zayıftatmak 

ve ondan gerekli tavizleri koparmak için destekledi. ABD 

ise, Sovyetler Birligi'nin Ortadogu'da ve buna bağlı olarak 

Irak'da belirli mevziler elde etmesini önlemek amacıyla 

Kürtler'den yararlanmay-ı hedefliyordu. Yani Kürtler bir 

"koç başı" olarak kullanılmaktaydı. tran çok bilinçli ve 

sistematik bir şekilde Kürt direnişinin candamarlarını eline 

almıştı. Gelişip şiddetleneo silahlı savaşın, yükü de o 

oranda agırlaşmıştı. Bu yüzden, Şah'ın destcgini çekmesi 

küçük bir tahribat değil, hepten çöken bir dcvin yıkılışı 

gibi son derce debdebeli oldu. Çünkü direniş kendisine bir 

bağımlılık mekanizması oluşturmuştu ve bu bagımlılığın 

etkisi altında yolalıyordu. Bu bagımlılık ortadan kalkınca 

yükü omuziayacak bir karşı mekanizma ve mücadeleyi 

sekteye ugratmadan sürdürecek bir yapılanma yoktu. 

Çöküntü kaçınılmazdı. Kısacası Kürt ulusal kurtuluş 

savaşı güvenli bir biçimde kendi öz kaynaklarına day

anmıyor, kendi ayakları üzerinde duramıyordu. 

Direnişi durdurması nedeniyle Mustafa Barzani'ye 

yöneltilen ağır suçlama ve eleştiriler, sübjektif yurtsever 

tepkiler olmaktan öteye gidemiyordu. Mustafa Barzani, 

ABD ve "Bütün lrani halkların Şehinşahı'na" güvenmiş, o 

güvenceye dayanarak büyüyüp güçlenmişti. Bu desteğe 

dayanmadan Irak'a otonomi koşulunu dayaup kabul ettir

mek olanaklı değildi. Barzani hiç olmazsa bunun bilin

cinde olduğu için Kürt kitlelerini telef olmaktan kurtarmak 

amacıyla yenilgiyi sineye çekmişti. 

Silahlı direniş hareketlerinin Kürt halk kitleleri 

üzerinde yıgınla olumlu ve olumsuz etkiler bıraktıgı bir 

gerçektir. Silahlı direnişler her şeyden önce Kürtlük bilin

cini belli ölçülerde yükseltıneye yardımcı oldu. Kürt soru

nunun uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulundu. 

Bununla birlikte bir o kadar da tahribata neden oldu. Parça 

egoizmini besledi, Kürdistan'ın ve bölgenin genel realite

sine ayak uyduramadı. Bir diğer düşman güce dayanan dire

nişler sonuçta yenilgiye sürüklcnmekten kurtulamadı. 

Silahlı savaşlar kaçınılmaz olarak sonuçta belirli bir 

yıkımı da birlikte getirir. Çünkü savaş toplumu her 

bakımdan tahrip eden, hedefine varamayınca geriye götüren 

koşulları hızla oluştururlar. Silaha sarılmak tüm bu fela

ketiere hazır olmayı gerektirir. Onu niçin, nerede ve nasıl 

kullandığını bileceksin ki, o felakete degsin! 

Bugün tran ve Türkiye parçalannda silahlı mücadele var 

Irak'da ise birazdan üzerinde duracağımız bir başka fiili dur

um yaşanmakta. Türkiye'de olanı, daha sonraki yıllam rast

lamış olmasına rağmen, bölge ve dünya kamuoyunu en 

fazla etkileyen bir özelliğe sahip. Fakat bununla birlikte 

TC'nin olayı bilerek ve kasıtlı olarak abarttığı da bir 

gerçek. 

Kürt sorunu Türkiye gündeminin baş sırasında geliyor. 

Bu sadece silahlı savaş yüzünden değil, potansiyel Kürt 

sorununun kaçınılmaz bir kabarışının sonucudur. Kürt 

halkının silahlı direnişi kırılmış bile olsa, kendine yeni bir 

kanal arayıp bulacak kadar gelişkin bir düzeydedir bugün. 

Çözüm nasıl olacaktır? Bunu en başta Kürt ulusal hareke

tinin gücü, bölge ve uluslararası koşullar belirleyecektir. 

Türk Devleti, "bölücülük" tehlikesini abartmakla bir

likte, en çok da Irak Kürdistanı'ndaki gelişmelerden ra

hatsızlık duyuyor. Bunun en önemli nedeni, sorunun sa

dece Irak'ın bir iç sorunu olmaktan fiilen çıkıp uluslararası 

bir nitelik kazanmış olmasıdır. Türkiye'deki şoven ve mi

litarist güçlerin tüm çabaları sorunu yeniden Irak'ın iç so

runu haline getirip orada boğmaya yöneliktir. Çünkü bu 

haliyle ne bozmak isteyen rahatça bozabiliyor, ne sorunun 

belirli bir sonuca bağlanm~sını isteyen güçler diğer bazı 
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hesaplarını bir kenara bırakarak çözümün gereklerini 
omuzlamaya yanaşabiliyorlar. Ne yapılmak istendigi ve ne 
olacagı henüz yeterince belli degil. 5 Ekim I 992'de 
Kürdistan Parlamentosu, henüz nasıl bir şekil alacagı belli 
olmayan Irak'da Federe Kürt Devleti ilan etti. Bunun
la birlikte yakında bu konuda çıkacak olan degişik sesler 
ve uluslararası tepkiler, ilerisi bakımından ışık tutucu ma
hiyette olacaktır. 

Tüm bu gelişmeler, geçmişe bakmanın ve tarihimizden 
ders almanın önemini bir kez daha öne çıkarıyor. Kanımca 
Irak Kürtleri'nin Türkiye tr.ıfigi sağlam bir politikaya otur
malı. İyi ilişkileri korumak ya da iyi ilişkiler kurmak, 
Türkiye Kürtleri'nin aleyhine sonuçlar verici ve onları ren
cidc edici bir şekle bürünmemcli. Türk devletine ul~orta 
övgü dizme yerine daha rasyonel, sabırlı ve oturaklı bir 
politika izlenmelidir. Bugünkü haliyle Irak Kürtleri'nin 
Kürdistan'ın Türkiye ve diğer parçalarına yönelik politika
larını, ulaştıkları konumun ve içinde bulundukları 

koşulların gerektirdigi duyarlıklara dayandırıp başarıyla 
sürdürdüklerini söylemek güç. 

ÜMMETÇILlK YERiNE 

ULUSAL-ÇOGULCU HARMONI 

Kürdistan toplumu çağdaşlarından çok daha geri olması 
bir konumda olması yüzünden ulusal taleplerini yüksek bir 
düzeye çıkartınada büyük zorluklarla karşılaşıyor. Gelişmiş 
ileri toplumlar, bilim ve teknolojinin hayatın tüm alan
larına hükmedcr hale gelmesi sonucu, bir çok konuda ken
diliğinden çözümler getirme, özellikle inanç gibi önemli 
bir alanda geniş bir hoşgörü ortamı yaratmayı başarmışlar. 
Bununla birlikte gelişmiş toplumlarda kitlelerin, kitle
iletişim araçlarını ellerinde tutan yayın tckelleri tarafından 
manipüle edilerek, sözkonusu hoşgörü ve laik anlayışın 
büyük ölçüde tahrip edildiği de bir gerçek. Fakat bizim 
gibi hem yaşam hem kültür düzeyinin geri olduğu ülkeler 
de farklı inanç kümeleri arasında karşılıklı saygı ve kabul
lenıneye dayanan demokratça tutumları çabucak bozma, 
kışkırtma ve provokasyonlarla halkı birbirine düşürme o
yunları çok daha kolay gerçekleşiyor. Kürt halkı kendi ulu
sal devletini kuramadığı, her yanıyla tam bir baskı altında 
tutulduğu için, toplumsal zaaf v;; gerilikler daha bir ko
laylıkla ulusal mücadelenin önüne çıkarılabilmektedir. 
Ulusal-demokratik mücadele boyutlandıkça, onu içten tah
rip etmek için daha büyük ve daha kapsamlı provokasyon-

ların bazı güçlerce tezgahlanabilecegini şimdiden görmek 
ve şimdiden çeşitli bu yönde çeşitli önlemler almak zorun
ludur. Ulusal devletin olmayışı sonucu Kürt halkının iç 
düzeni saglamada ve degişik inançlar arasında gerekli hoş
görüyü koruyup geliştirmede zayıf kalacagı anlaşılır bir ol
gudur. Ne var ki Kürt halkı da sözkonusu tahrik ve tahri
batlara karşı sessiz kalmamalı, kendi güçlerini mutlaka se
ferber etmelidir. Bu yük hiç kuşkusuz en başta ulusal 
güçlerin ve aydınlarımızın omuzlarındadır. Her şeyden önce 
kitleleri dinsel hoşgörü alanında geliştirmek, gerek ulusal 
kurtuluş aşamasında gerekse onu izleyen evrelerde son der
ece büyük bir önem taşır. 

Kürt halkı yüzyıllardır agırlıklı olarak Sünnilik ve 
Alevilik biçiminde iki mezhep arasında bölünmüş durum
da. Bu mezhep farklılığı aynı zamanda bir kültür ve yaşam 
farklılığı da yaratmış. Başka bir deyişle, degişik küllür ve 
yaşam biçimlerinin oluşmasını beraberinde getirmiştir. 
Hıristiyan kitlelerin ve Yezidi Kürtler'in Kürdistan'daki 
sayısal büyüklükleri ne olursa olsun, sorunun demokratik 
çözümünde mutlaka gözönünde bulundurulmaları gerek. 
Bununla birlikte sorunun ağırlıkla Sünni-Alevi ayırımı 
noktasında yoğunlaştığı söylenebilir. Daha dogrusu Kürt 
toplumu başlıca bu iki mezhep arasında bölünmüştür. Bir 
bakıma Maraş katlİarnı gözlerimizi yeniden açtı ve soru
nun ciddiyetini sergiledi. Ne yazık ki o olaydan çıkarılan 
dersler ve konunun önemi kısa zamanda unutulmuşa ben
ziyor. Oysa Türkiye'de resmi ve gayri resmi çevrelerin alt
tan alta bir takım tezgahlar hazırladıkları açıkça görülüyor. 
Sünni ve Alevi inançlı Kürt kitlelerini birbirinden uzak
laştırmak ve karşıkarşıya getirmek için ciddi çabalar var. 
Kürt ulusal bilincinin yükseltilmesi çabalarının yanısıra 
sö:t.konusu sorunlar da ciddiyetic gözönüne alınarak hareket 
edilmelidir. 

1980 öncesinde, Kürdistan'da, solun dinsel inançların 
üstünde yaratmak istediği düşünce sistematiği, yeterince 
etki bırakmadıgı gibi, olan etkisini de şimdilerde yitirmişe 
benziyor. Onun yerini bir yandan ulusal uyanış, diğer yan
dan da dini tema ve hedefli örgütsel faaliyetlerin boyutlan
ması alıyor. Bunun her iki mezhep grubu içerisinde de 
yankı bulduğu bir gerçek. Kürdistan'ı Kuzey'den Güney'e 
boydan boya geniş bir S şeridi şeklinde Türkiye'den ayıran 
Kürt-Alevi topluluğunun ayrıca ulusal kurtuluş hareketi 
üzerinde yapacağı etkinin önemini kavramak lazım. Dr. 
Cemşit Bender, Kürt Uygarlı~ında Aleviler adlı 

kitabında, devletin büyük paralar dökerek Hacı Bektaş 
Veli'ye ve Aleviliğe yapay kadrolar oluşturarak sahip 
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çıkma çabalarının altındaki kasıta dikkat çekmektedir(Age. 

s.403-404). Ayrıca Bender, devletin Aleviligi Hanefilik 

içinde Türkleştirınek istedigi üzerinde de durmaktadır. Kit

abın başlıca özelligi, bir Kürt olarak yazarın Aleviliği eski 

Kürt geleneklerine ve Yezidiliğe baglaması, o geleneğin 

eşitli biçimlerde sürdürücüsü olarak açıklamaya çalışması -

dır. Bu tür çabaların Kürt ulusal bilincinin yükseltilmesi 

ve uluslaşmanın gelişmesine katkıda bulunması bakırnın -

dan da etkili olacagı kanısındayız. Alevi toplumun kendi 

öz kadrolarına dayanarak Alevilik inancına özgürlük talep 

eden Bender, Aleviliğin kendi özüne yabancılaştırılma

ması ve Kürt toplumunun tarihsel ve kültürel özellikle

riyle bütünleştirilmesi yönündeki çabaları olumlu karşıla

maktadır. Kürt ulusunun değişik ögeleri olarak laik bir 

düzende, inanç özgürlüğünün uyumlu ve zenginleştirici bir 

şekilde birlikte yürütülmesi toleransını aniatınaya çalışma

lıyız. 

Kürdistan'da dini karakterli bazı harcketlenmclerin de 

boyverdiği herkesçe biliniyor. Bunların birçok bakımdan 

aynı olmadıkları, nispeten farklı bir görünüm sergiledikleri 

de bir gerçek. Bu nedenle tümünü aynı kefeye koyarak 

değerlendirmek yanlış olur. Bu akım içinde esas olarak, 

ümmetçili~i ulusun önüne çıkaran eğilimin yaratacağı 

olumsuz etkilere dikkat çekmek istiyoruz. 

Ümmetçi akımlar arasında faaliyet gösteren ve Kürt 

sorununa bugün ümmetçi bir çözüm öneren Ömer Veh

bi Hatipoğlu'nun ümmetçi yaklaşımının içerdiği sakın -

calar üzerinde durmak istiyoruz. Bir Başka Açıdan 

Kürt Sorunu adlı kitabında, ana temasıyla Kürt halkı 

üzerindeki baskıların ve Kürt milliyetçiliğini bir reaksiyon 

olarak doğurduğunu önesüren Hatipoğlu, laiklikle özdcş

lcştirdiği Kemalizme karşı eskinin daha "adil" Osmanlı 

yönetimini çıkarmakta, onun milliyetçi olmayan ümmctçi 

yanını abartarak övmcktedir. Yazar, "ıt.Abdülhamid'in is

lam birliği siyaseti dogrultusunda, Kürt aşiretlerine ve 

beylerine özel önem verilmiş, bazıları vezirlik, paşalık 

rütbesine yükseltilmiştir" deyip, bu dönemde bazı tarihçi -

lcrin "haklı" yakınmalarına katılarak "sözkonusu Kürtler, 

tıpkı çagdaşı olan Türkler gibi Avrupa'ya gönderilmiş, ma

son localarının aglarına düşmüş ve geçtikleri egitim saye

sinde, tıpkı Jön Türkler gibi ulusçu akımların etkisine" 

girmelerinden yakınmaktadır(Agc. s. 47). 

Oysa Kürt milliyctçiliği, Türk milliyetçiliğine tepki 

olarak doğmuş değil. Milliyetçilik modern bir olgu olarak 

-baskıya karşı olmasa bile- bir ortak kimlik arayışıdır. 

Kürt milliyetçiliğinin Türk milliyetçiliğine karşı tepkici 

ve duygusal bir nitelik kazandığı muhakkaktır. Ama onun 

ana kaynağı ekonomik ve toplumsal gelişmedir. Kürt mil

liyetçiliği bundan yüzyıl önce Çok zayıf idiyse, bugün de 

yeterli bir düzeye kavuşmamışsa, bunda Kürdistan'ın geri 

toplumsal yapısının payı esastır. Kürt kimliği üzerindeki 

ba<>kılarsa, onu önemli oranda etkilese bile ikinci dereceden 

bir etken durumundadır. Kürt kimliginin gelişmesi ve 

çağdaş anlamda bir ilerlemenin sağlanmasında Batı'nın 

olumlu etkisi gözardı edilemez. Yoksul ülkeleri sömürge

leştiren Batı dünyası, yine bu halkları bilim ve teknolo

jiyle de yüzyüze getirdi. Hatipo~lu'nun bütün gücüyle 

veryansın ettiği Batı'ya karşı çıkıp, Islam ümmctçiliğini 

alternatif olarak göstermekle Kürt halkının kurtuluşu 

gcrçekleştirilcmez. Bu, Batı'nın adaletsiz düzeni karşında 

eşitliğe dayalı bir toplumsal yapılanınayı sağlamadığı gibi 

eşitlik arayışının koşullarını da ortadan kaldı -

rır. Sözgelimi Hatipo~lu'nun "Islami Çözüm" önerileri 

arasında, devletin elsanatlan kurslarını hanımiann ve genç 

kızların "evlerinde" yapmalan için imkan yaratılma<;ını is

temektedir. Toplumun yarısından fazlasını oluşturan kadın 

nüfusu evlere tıkama politika<>ının ne çağdaşlıkla herhangi 

bir ilgisi ne de Kürt toplumunun gelişmesine herhangi bir 

yararı var. 

Burada üzerinde durmak istediğim konu, şu ya da bu in

anca bağlı insanlara, daha doğrusu inananlara karşı çıkmak 

değil kesinlikle. Onun yerine din ve inanç özgürlüğünü 

ulusal birlik çerçevemizin çağdaş sınırları içerisine al

maktır. Yalnız aynı din ve mezhebe bağlı olanlar kardeş 

değil, dini ve mezhebi ne olursa olsun tüm insanların 

kardcştirlcr. Oysa Hatipoğlu'nun Milli Selamctçi zihniye

ti, ulusal temeldeki bütünlüğümüzden rahatsızlık duymak

ta, bunu İslami hareketin bir handikapı olarak görmektedir. 

Ve "Kürt halkının sorunlarını çözece~iz diye 

Kürt kimliğini ön plana çıkarmak ve bunu vur

gulamak yerine, müslüman kimli~imizi ön 

planda tutarak, bunu vurgulayark, ondan ödün 

vermeyerek ve onun gere~i olan Kürt sorununu 

çözmeye talip olmak gerekir" dcmektedir(Age. s. 

165). 

Hatipoğlu'nun Türk orijinli bu İslami çözümüne 

göre, Kürtler'e bağımsızlık olmaz, fcdcmsyon olmaz, hatta 

otonomi de Kürt milliyetçiliğini geliştireceği için olmaz. 

Herşeyden önce ümmctçilik çağdaş değildir. Ortak 

çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde birararaya gelebilen 

insanlar, kitleler, uluslar ve devletler arsına yüzyıllar önce

sinin dinsel inanç birliğini koymak istemektedir. 
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62 KÜRT UWSALBIRLICJ SORUNLARI -------------------------
Günümüzde sözkonusu ümmetçi akımların bu politika-
larını daha militanca sürdürdükleri gözlemleniyor. Bu mili
tanlaşmada, emperyalist dünyanın soysuz sömürü düzenine 
duyulan tepkinin de etkili olduğunu görmek gerek. Ne ki 
bu soysuzluk ve sömürü düzenine tepki göstermek için ye-
niden Ortaçağ'a, hatta daha da gerilere dönmek çözüm ol
madığı gibi, gerçekçi de değildir. Böylesine militan bir 
İslami düzen yerleştirerek Kürt yurtseverlerine, özgürlük 
isteyen tüm Kürt halkına "şeytan" diyerek saldıran, Kürt 
halkı toptan imha edilirken kılı kıpırdamayan, KDP 
önderlerini Avrupa'da katleden lmn İslam Cumhuriyeti'nin 
durumu ortadadır. İslami hareketin ideolojik ve mali 
bakımdan önemli bir kaynağını oluşturan Suudi Arabis
tan'da şeyhler krallar gibi yaşarken, halkın durumu, Orta
doğu halk kitlelerinin içine sürüklendiği sefillik gizlene
meyecek kadar açıktır. Şeriat kanunlarını uygulayan bu 
ülkenin kaymak takımı, şeyhler keyf ve sefahat için Batı 
sermayesiyle omuz omuzadır. 

Aslında ümmetçilik şiarı altında Kürt sorunu 
çözmeye kalkışmak, sorunu çözümsüzlüğe sürüklemekten 
başka bir sonuç vermez. Esas çözüm ise, inanç 
özgürlüğünü ayırımsız ve kararlı bir şekilde savunmak, 
onu teminat altına almak, dini inançların birçok yerde 
kültürel yapılanmaya ciddi etkide bulunduğu gerçeğini ka
bul etmek, her bakımdan demokratik ve laik bir toplumsal 
düzeni benimsemekle mümkündür. İnanç özgürlüğü, dil ve 
kültür özgürlüğünün bir harmoni içerisinde yaşaması, 
yaşama serbestisine kavuşturulması esas olmalıdır. Bu da 
bir ülkenin, din ve devlet işlerini birbirinden ayırması, 
laikliği seçmesiyle mümkündür. 

Dini ideallere dayalı yapılanmalar arasında şu ayırımın 
yapılması gerekir: Kürt ulusal hareketine katılan İslami 
hareketlerin mücadeleleriyle, Kürt sorununu ulusal bir so
run olmaktan çıkarıp üniter devlet anlayışı içinde 
ümmetleştirmek isteyen dinsel kılıklı politikaları aynı ke
feye koymamalı. Biri mazlum halkın yanında yer alırken, 
diğeri mücadeleyi rayından çıkarmaya çalışmakta ... 

. DergimiZin Haziran Z. ve 3. sayılarmda ·yayımlanan KiiTdiiıtm4 Yahudiler 
baflık:h seri y•ı:ının Kaynaklar ve Nallar böllltnUnde ~u nuınat;tlaına hatillan 
olmuştur; Aşag,dill gibidüzellir. yazanndan ve olcuyuciılaiırnızdan öıür dileriz: 

Ll8nolukaynaktansorin19 yerine 28 yazılmış vebıinun saıılıcu 34'ekadar 
birer.aı.lanarak dirilıTıiştir, 

2. Normal dizimdc 33 olan kaynakta, Holly Bible "2 Chronicles, 36: 22·23'' 
şeklinde.olffi.Sı gereken noıda .36 yerine 35 yazılıruş. 

3; 35 yazılmayıp, 34'derı 36'ya aı.lanmış. 

4. En sondaki 45 nolu kaynak 44 olmak durumwıda. 

5. 45 nolu not aı.lannu§: 45. Y ooa Sa bar, age, s. xvı şeklinde olmak dunımwıda. 

6.lkinci bölüm 46'dari başlaması gerekirken 65'le başlamış. 

KÜRDiSTANLI 

YAHUDiLERiN 
EDEBiYAT 

ÜRÜNLERiNDEN 
ÖRNEKLER 

Derleyen ve Türkçe'ye Çeviren: 
Dr.A.MEDYAL/ 

Kürdistanlı Yahudilerre ait halk hikaye/eri, masal/ar, 
şiirler, şarkılar, atasözleri ve diğer sözlü veya yazılı halk 
edebiyatı ürünlerinden bazı örnekler sunarak, bu toplu
luğun yarattığı ve yansıttığı edebiyat değerleri hakkında -
yetersiz de olsa- bir fikir vermeye çalışmak yararlı ola
caktır. Burada seçilip sunulan örneklerin tümü Yona Sa
bar'ın daha önce değinilmiş olan Kürdistanlı Yahudil
erin Halk Edebiyatı (The Folk Literature of the 
Kurdistani Jews) adlı antolajik çalısmasında yeralan 
Ingilizce metin/erin çeviri/eridir. Yona Sabar'ın kita
bında, her bir edebiyat ürününün kaynak kişisi, ait olduğu 
bölge, orijinal dili, çeşitli versiyonları arasındaki farklar 
vb. ayrıntılı bilgilerle de ilgili bölümlerde karşılaşılır. Biz 
sadece Ingilizce metinleri Türkçe'ye çevirmekle ve kimi 
önemli dipnotlarını aktarmakla yetindik. 

KÜRDiSTANLI MESİH DAVİD ALROY(l) 

Genel Bilgiler: 

David Alroy tarafından İran hükümdar ma karşı örgütle
nen isyandan, Alroy'un mesih hareketinden ve trajik ölü
münden, bu olaylardan yaklaşık on yıl kadar sonra I l60'da 
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Kürdistan'ı gezen Tudelalı Ben;amin (Bkz. s. 9 ve 31-32) 

ilk kez sözetmiştir. Tude!alı Benjamın'in çeşitli süsleyici 

ilaveler içeren an!at.ısı, daha sonraki Yahudi tarihçiler ta

rafından da tekrarlanmış, hatta Benjamin Disraeli tarafından 

yazılan tarihi bir romana konu olmuştur. Alroy'un ayak

lanmasından önce, on ikinci yüzyılda Irak (Güney Kürdis

tan' da) üç mesih hareketi meydana gelmiştir. Bunlardan 

biri Bagdaı YahudilerineFısıh Bayramı'nın birinci günün

de onları mucizevi bir şekilde İsrail ülkesine uçurarak 

götürecegini vaadeden lbn Dugi önderliginde 1120 yılında 

ortaya çıkmıştır. Bu mesih hareketleri, Kürdistan ve çevre

sindeki Yahudi topluluğunun oldukça kalabalık oldugunu 

göstermektedir. Tudelalı Benjamin "yüzden fazla Yahudi 

topluluğundan" bahseder ve Alroy'un memleketi olan Kürt 

şehri Amediye'deki Yahudilerin sayısını yirmibeş bin ola

rak tahmin eder(2). Bu mesih hareketlerine ait belirli belir

siz kayıtlar, Yahudilerin Kürdistan'daki varlıkları hakkın

daki ilk belgeleri sunarlar. Bu eski kayıtların yanısıra 

varlıklarını sürdüren kimi aniatılar da İran, Güney Mezop

otamya ve Kürdistan Yahudileri arasında güçlü baglar bu

lunduğunu göstermektedir. 

Ilaham Avidani'nin kitabında yeralan Alroy'un mesih 

hareketinin hikayesi, diğer Yahudi kaynaklarındaki an

latımlardan biraz daha farklıdır. Başlıca farklılık, A vida

ni'nin lbn Dugi'nin hikayesiyle A/roy'unkini birleştirip 

birbirine karıştırmasıdır. Alroy'un hikayesinin Kürdistanlı 

yahudiler rasında yaşayan bir aniatı olarak korunmamış 

olduğu(3) ve Kürdistanlı Yahudilerin O'nun hakkında tüm 

bildiklerinin Kürdistan dışında yazılmış Yahudi kaynak

larından edinildiği anlaşılmaktadır. Yine de Alroy tarafın

dan sekiz yüzyıl önce tutuşturolan mesihsel arzular, hemen 

tümünün kitlesel olarak İsrail'e göç etmiş oldukları 

günümüze degin Kürdistanlı Yahudiler arasında sürmüştür. 

Hayfa yakınlarında yeralan İsrail Ülkesi'ndeki ilk kırsal 

yerleşim yerlerinden biri bu mesih lideri n anısına M O

S IlA V ALROY, yani Alroy Yerleşim Bölgesi olarak ad

landırılmışur. 

(Anlat ı) 

- ı -
Bir zamanlar Ninova'dan yayan olarak beş günden fazla 

uzaklıkta bulunan ve benim de memleketim olan Amediya 

şehrinde David Alroy adında bir adam vardı. Ben, aciz Al

wan A vidani ... bu hikaye yi öğretmenlerimden ve atalarım-

dan dinledim. David Alroy Amediya şehrinden Başhaham 

llasdai ve yine şehrin önemli adamlarından biri olan akade

mi başkanı ile birlikte Babil Talmudu çalıştıgı Bagdat'a 

indi(4). Ve dinsel olmayan bilimlerin tümünü, Kutsal 

Ad'ın telafuzunu, Mısırlı ve Kaldeli müncccimlerin tüm 

kitaplarını, aynca astrolojiyi ögrendi. Böylece ilimierin 

her türlüsünde ileri derecede bilgili hale geldi ve hiç bir giz 

onun için çok zor degildi. Alroy mucize yaratan biri olarak 

tüm ülkede ünlendi ve bu nedenle oldukça zengin, saygın 

ve brujarılı binlerce kişiden oluşan büyük bir toplulugun 

bulundugu Sambaytan Nehri bölgesine degin, Heftun 

Dagları'nda yaşayan tüm Yahudiler onu izlediler. Med 

ülkesinin başlangıcı olan Golan yöresi ile Kürdistan'daki 

Kardu (Ararat, Agrı) Dagları'na kadar uzanan elli günlük(5) 

bir yürüyüş mesafesine sahibolan bu bölgede yüzden fazla 

Yahudi topluluğu bulunuyordu. Bunalar Kral Siyrus (Cyr

us)'tan sonra uzun yıllar boyunca İran hükümdarının 

yönetimi altında kalmışlar, on beş ve daha yukarı yaştaki 

her kişi için bir altın kelle vergisi ödemişlerdi. Ve şimdi 

bu bölgedeki tüm Yahudiler, sadece Targum dilini (Yeni 

Ararnice) konuşurlarken, David al-Davidi olarak da bilinen 

bu David Alroy yetmiş dil konuşuyordu(6). 

- 2-

Alroy cesaret buldu ve İran hükümdarının bizzat kendi

sine karşı ayaklanmak istedi. Fakat, Yahudilerin ortaya 

çıkarak tüm Yahudi-olmayanlar ile savaşmalarına neden 

oldu. Onlara kehanetler ve mucizeler gösterdi. Ama onlar, 

Alroy'un büyük gücünün Tanrı'dan mı geldiğini yoksa al

datmacalar ve sihire mi baglı olduğunu ayırt edemediler. 

Tudelalı Ilaham Jonah'ın oğlu Ha ham Benjamin'in Seya

hatname'sinde de belirtildiği gibi, o sıralarda sadece Arne

di ya' da yirmi beş bin aile vardı(7). (Bu hadise Musa'dan 

sonra 4920 yılında (MS 1160) meydana geldi)(8). Bu sayı

ya şehrin yüksek surlarının ötesindeki komşu bölgelerde 

yaşayanlar da dahildi. 1ran hükümdarının bu güçlü adamdan 

haberi olunca, canı çok sıkıldı. Yine de kendi kendine 

"Eğer gerçekten o Tanrı tarafından gönderilen Mesih ise, 

Tanrı'nın dilegine uygun olarak onu kabul eder ve inanırız" 

diye düşünerek Alroy'un gücünü görmek amacıyla yanına 

gelmesi için onu davet eder. Bunun üzerine David Alroy 

hükümdarıo yanına gelir ve karşısında korkusuzca dikilir. 

Hükümdar ona sordu "Senin Mesih olduğun doğru mu?" 

Alroy cevap verdi, "Evet, Mesih benim! Tanrı tüm sürgün 

bölgelerindeki İsrail halkını esaretten kurtarmak üzere beni 

gönderdi." Bunun üzerine hükümdar şöyle dedi: 

"Bunun dogru olup olmadıgını anlamak için seni zinda-
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na atacağım. Eger oradan kurtulabilirsen, dogru olduguna 
inanacagım. Aksi halde tüm yaşamın boyunca zindanda 
kalacaksın, fakat bir aptal oldugunu göstermek için seni 
öldürmeyecegiz." 

- 3-

David Alroy zindana atıldıktan sonra, Hükümdar tüm 
vezirlerini ve danışmanlarını çagırarak "Hükümdarlığımıza 
karşı ayaklanan şu lanet Yahudilere karşı bir çözüm bu
lalım" dedi. Ancak onlar daha bu kötü amaçlı toplantıyı 
sürdürürken, David'in kaçıp kurtuldugunu duydular. Ancak 
onun bunu nasıl becerdigini anlayamadılar. Hükümdar bu 
durumu duyunca, Davidi yakalamak üzere aralarında süva -
rilerin de bulundugu büyük bir orduyu peşinden gönderdi. 
Askerler onun bulundugu yere ulaştıklarında kendisini 
göremediler, ama "Ben buradayım!" diyen sesini duydular. 
Sonra geri döndüler ve olanları Hükümdar'a anlattılar. 
Hükümdar şaşırmıştı, "Ben onun rvet vererek kaçtıgını 
düşünmüştüm ama şimdi öyle olmadıgını anlıyorum" 
dedi. 

- 4-

Hükümdar derhal atma binerek askerlerinin David'i 
göremedikleri nchir kıyısındaki yere kadar dörtnala sürdü. 
Bu sefer hükümdar ve emrindekiler yüksek sesle onu çagır
dılar. Ama o," Aptallar ben sizin önünüzde yoluma devam 
ediyorum. Fakat siz şaşırmış durumdasınız ve beni yaka
layabilecek güçte degilsiniz" diyerek cevap verdi. Sonra 
şalını Gozan Nehri'nin üzerine attı ve onların g<Y.1.leri önün 
de, Hükümdar da seyrederken nehri geçti. Bunun üzerine 
Hükümdar, "Onda olan mutlaka Tanrı'nın gücüdür ve biz 
de onu Mesih olarak kabul etmek zorundayız" dedi. Fakat 
emrindekiler David'in tüm bunları sihir ve yanıttma ile 
yaptıgını söyleyerek onun bu düşüncesini degiştirdiler. 
Ondan sonnı Hükümdar onlara sandallar getirmelerini bu
yurdu ve onu izleyen büyük bir orduyla nehri geçti. Ancak 
David bildigi Kutsal Adı söyleyerek, normalde yayan ola
rak on günde alınan yol yerine kestirme bir yol peyda 
oldugu için, Hükümdar'ın bu çabası da işe yaramadı. 

- 5-

Hükümdar bunun da başarısızlıga ugradıgını görünce, 
Bagdaı'daki Başhaham'a haber göndererek Davidi yakalayıp 
kendisine teslim etmelerini buyurdu. Aksi taktirde genç
yaşlı tümü birden kılıçtan geçirilecekti ve topluluk liderle
rini müthiş acılarla cezalandıracak, onları birer birer yaka
caktı. Ayrıca, inananların önderi olan ve Bagdaı'da oturan 
Halife'ye bir mektup göndererek, ondan başhahamları uyar-

arak David'i Hükümdar'a teslim etmeleri gerekligini söyle
mesini istedi. Bunun üzerine NEHERDEA, PUMBEDI
THA, SURA ve tüm diger bölgelerin başhahamları David 
Alroy'a bir mesaj göndererek ondan aptalhgı bırakmasını 
istediler. Ancak bu şekilde, onun yanısıra Yahudi toplumu 
ve liderleri iyi durumda olabileceklerdi. Çünkü şu anda 
büyük bir sorunla karşı karşıyaydılar ve çok ciddi bir teh
likenin içindeydiler. 

-6-

Ancak David çok yaklaşmış olan Fısıh Bayramı sırasın 
da kurtan lacaklarının kendisine Tanrı tanıfından söylenmiş 
olduğu şeklinde cevap verir onlara. Bu nedenle Nisan'ın on 
beşinci gecesi (Fısıh Bayramı'nın ilk gecesi) evlerinin 
damlarında hazır beklemeliydiler. Cennetten gelen melekler 
onları alıp bulutların üzerinde taşıyarak Kudüs'e getirecek
li. Tümü buna inandılar, çocukları ve eşleriyle beraber ev
lerinin damlarında kendilerini hazırladılar. Ayı ve açık 
gökyüzünü seyrederek bütün gece umutlarını tamamen yi
tirene kadar beklediler. Böylece sahte Mesih'in herhangi bir 
şey yapacak gücünün olmadıgı öğrenilmiş oldu. 

- 7-

Daha sonra, ona "Eger bu konudaki düşüncesini degiş -
tirmezse, bu ve öbür dünyadaki tüm hahamlar tanıfından 
afaroz edilecegini bilmesi gerektigi" şeklinde sert bir mekt
up gönderdiler. Benzer bir mektubu da Musul'daki Yahudi 
toplulugu lideri Haham Zakkay ve astrolog (müneccim) 
1/aham Joseph Burhan el-F etek' e gönderdiler. Buna karşılık 
onlar da Alroy'a birer mektup göndererek "Jacob (Y akub )'a 
kadar sıkıntı zamanıdır (Jer. 30:7) ve Kutsal Tanrı, Süley -
man'ın Türküsü (Song of Solomon 2: 7)'nde kendisi is
temedikçe sevgiyi uyandırmamanm, harekete geçirmeme
nizi diliyorum dedigi için, cennetin rahmetine muhtacız" 
dediler(9). Onun üstatları ve büyük bilgin olduklan halde, 
David kararını degiştirmedi ve onlardan korkmadı. 

- 8-

Durum oldukça ümitsiz bir hale gelmişken, İran 
Hükümdan'nın vassalı ve Yahudilerin de iyi bir dostu olan 
Zeyn el-Din adlı Türkiye Hükümdarı aracılığıyla Kutsal 
Tanrı bir mucize yarattı. Zeyn el-Din, David Alroy'un 
ka yınperlerini yakından tanıdıgı için onu evine davet ederek 
şöyle dedi: 

"tran Hükümdarı ile başı dertde tüm halkını kurtar
malısın. Git ve halkını kurtar. Eğer damadın olan bu 
adamı, David'i öldürürsen Yahudilerden on bin altın sikke 
toplayıp sana verecegime sözveriyorum. Böyle yaparak 
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birçok insanı kurtaracak ve cennete iki misli ödüllendirile

ceksin." 

- 9-

O akşam kayınpederi David'i, onun için hazırladıgı bir 

ziyafete davet etti. David şarap içti ve Lut kadar sarhoş 

oldu. Kayınpederi o zaman üzerine atılarak başını kesti ve 

Zeyn el-Din aracılıgiyla tran Hükümdan'na gönderdi. Diger 

bazı güvenilir tanıklar bunun sahte Mesih David Alroy'a 

ait oldugunu onayladılar. Ancak o zaman Hükümdar yatış

tı(lO). 

Dipnotlar: 

1. Yona Sabar, age. s. 94-100. 

2. Tudelalı Benjamin'in bu tahmini oldukça abartılı 

görünmektedir. Bu sayı, muhtemelen tüm Kürdistanlı Yahudi 
topluluğun nüfusunu dile getirmektedir. 1945 yılların da 
Amediya'daki Yahudilerin sayısı 400'den fazla değildi. Tüm 
Kürdistan'da ise yakla~ık olarak 25.000 kadardı. 

3. Hikayenin ba~langıcında yeralan Avidani'nin, öykü
yü öğretmenlerinden ve atalarından duyduğunu belirten 
açıklaması ~üphelidir. Çok benzer içerik ve üsluba ek ola
rak, özel isimlere ait ortak yanlış telafuzlar, Avidani'nin an
latımının çoğunlukla JbnVerga'nınkinc uyduğunu göster 
mektedir. Avidani, lbn Verga tarafından kullanılan David el
Davidi adını David Alroy olarak değiştirmiştir. Ama Ame
diya'nın kuruluşu hakkındaki hikayenin David Alroy'a atfe
dildiğini parantez içinde belli belirsiz olarak ilave etmiştir. 
Bu konudaki aniatılara göre Amediya, Iran'dan gelen ve Am
ediya ile çevresindeki bölgeye 25.000 Yahudi ailesinin 

yerleşmesi için hükümdardan izin isteyen Joseph ve David 
(Yusuf ve Davut) adlı iki karde~ tarafından kurulmuştur. Yine 
anlatılardan birine göre kuruluş yılı 795, bir diğerine göre 
ise 1284'dür. Kardeşlerin dinsel ünvaniarına atfen BE HAZ
ZANE olarak adlandırılan türbeleri, Amediya'daki en eski ve 
en çok saygı gösterilen yapılardan biridir. Brauer'c, Avidani 
olması muhtemel bir kaynak tarafından anlatılan öykü ise 
şöyledir: Joseph ve David kardeşler Amediya'ya kılık

kıyafetlerini değiştirerek derviş kılığında geldiler. Yörenin 
ne denli güzel olduğunu gördük lerinde, orada yerleşip kal
mak için hükümdardan izin istediler. Hükümdar onlara hangi 
aşirete bağlı olduklarını sorduğunda "lsrailoğulları aşiretinde 

niz" diye cevap verdiler. Hükümdar Yahudilerden hoşlanma
dığı için "Burada sizin için yerim yok" dedi! Bunun üzerine 
iki kardeş Bebade olarak bilinen bir yere doğru yollarına de
vam ettiler. Yollarına devam ederlcrken, hükümdarı hasta
landırmak için sihir güçlerini kullanarak büyü yaptılar. 

Çaresiz kalan hükümdar, kardeşlerden şehre geri dönmelerini 
isternek ve onların isteklerini yerine getireceğini peşlerin

den iki atlı gönderdi. Kardeşler geri döndüler, hükümdarla 
selamlaştılar ve ondan kendilerine sadece büyük bir öküzün 
derisinin çevrcleyebileceği yer kadar bir toprak parçası 

bağışlamasını istediler. Hükümdar kabul etti. Kardeşler 

büyük bir öküzün derisini alarak kolay esneyebilir hale ge
tirmek üzere birkaç gün suda yumu~attılar. Daha sonra da 
uzun ince bir şerit halinde kestiler. Bu deri ~eritle eski sina
gogu ve diğer yapıları üzerinde inşa ettikleri büyük bir arazi 
parçasını çevrelediler. 

4. Kuzeydeki Kürdistan dağlarından güneydeki düz alan
lara doğru herhangi bir seyahat, yörede "aşağıya gitmek, in
mek" olarak ifade edilir. 

5. Benjamin'e göre 25 gün. 

6. Başka hiç bir kaynakta Alroy'un yetmi~ dil konuş
tuğundan söz edilmemiştir. 

7. Bu oldukça abartılı rakam, Avidani'nin Ben-Jacob'a 
anlattığı bir başka öyküde tekrarlanmıştır. Bu durum Benja
min'in "25.000 Yahudi" şeklindeki tahmini (s. 51) ilc lbn 
Verga'nın (s. 50) ve Joseph hak-Kohen'in (s. 47) "bin kadar 
aile" olarak verdikleri tahminierin birleştirilmesi sonucu or
taya çıkmış görünmektedir. 

8.Joseph hak-Kohen (s.47), bu tarihi 1163 olarak verir. 

9. Geleneksel ınceazi yoruma göre, bu dize, Mesih'in uy
gun zamandan daha önce ortaya çıkmaya zorlanmasını ya
saklamaktadır. 

10. lbn Verga'ya göre (s. 51), hükümdar yine de Dav
id'in taraftarlarını cezalandırmak istiyordu. Ve ancak kendi

sine yüz altın para ödendikten sonra onları bağışladı. 

JONAH BEN GABRlEL'lN GÜNCESl'NDEN 

SEÇMELER(l) 

Kürdistan'da ortaya çıkmış olan elyazması kitaplar, ge

nellikle sadece midraşim, hikayeler, ilahiler, halaka (Tal

mud) kuralları ve benzeri geleneksel edebiyat ürünlerini 

içerirler. Fakat Jonah ben Gabriel'in elyazı:nası kitabı gele

neksel malzerneye ek olarak -bazıları Yahudileri hiç ilgi

lendirmeyen- güncel olaylar konusundaki kayıtlarla bir

likte, memleketi olan Erbil'i yaşami sırasında etkileyen 

dogal afetiere ait ayrıntılı anlatımlar da içerir. Kendi aile

sindeki dogumlar ve evlilikler gibi kişisel durumlarla ilgili 

birçok kısa bilginin yanısıra bir sinagogun yaptırılması 

gibi toplumsal konularla ilgili olanlar da bulunmaktadır. 

Bu elyazması kitaptaki daha geleneksel malzeme arasında 

halakasoru ve cevapları, ilaçlar ve tedaviler, rüya yorum

ları, şans oyunları ve oniki burcun kullanımı ile bonolar 

ve ticari belgelerin çeşitleri de bulunmaktadır. Muhteme

len, bu egitimli ve topluluk lideri adam için elyazması kit

abı, kendisne ilginç gelen ve gelecek kuşaklar için sakla

maya degecegini düşündügü şeyleri kaydettigi bir hazine 

görevi görmüştü. Kitabındaki kayıtlara göre, Jonah ben 

Gabriell4 Mart I 772'de doğdu ve 18 Şubat I 792'de evlen-
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di. Sosyal olaylarla ilgili kayıtlannın 1793-1843 yıllannı 
kapsamış olması nedeniyle, yetmiş yıldan fazla yaşamış 
olmalı. Kayıtları onun yaşadığı şehide önemli bir kişi 
olduğunu göstermektedir. Gabriel bir sinagogun yapılma
sında ve Cumartesi günlerinde Yahudilerin eşyalarını bir 
yerden başka bir yere taşımalarını sağlamak için şehir ara
zisinin Türk validen sembolik olarak satın alınmasında so
rumlukişi idi. İsrail Ülkesi'nden gelen bir misafiri ağırladı 
ve ona bazı kitaplar ödünç verdi. lleri derecede modem, ber
rak ve özlü üslubundan bilgili bir adam olduğu açıkça 
anlaşılmaktadır. Her felaketi Tanrı'nın bir hükmü olarak 
kabul eden inançlı bir Yahudi olan Gabriel, kayıtlarını sık 
olarak günahların af edilmesini dileyen kısa bir dua ile bi
tirir ve doğal afetlerle ilgili anlatımlannda Yahudi toplu
munun çektiği acılara özellikle dikkati çeker. Ancak he-
rhangi bir duygusal yorum katmadan kendisini gerçekleri 
belirtmekle sınırlar. 

1. Bir Sinagog Yapımı 

S inagogun ilk binasını 1793 yılında inşa ettik. İkinci 
bir yapı 1803 yılında ilave edildi. Yapıma Fısıh Bay
ramı'nın sonrasındaki ilk gün başladık ve Temmuz ayının 
birinci günü bitirdik. Sinagogun takdisi için, kutlu Tem
muz ayının ilk günü töresel bir yemek verildi. Yapımdan 
sorumlu olanlar, David Michael ve ben naçiz kulun uz Jo
nah Gabriel idi. Tanrı bizi korusun ve yaşamda tutsun! 

2. Şehir Arazisinin Sembolik Olarak Satın Alınması 

1806 yılının Fısıh Bayramı'nda, yüce Sultan Selim'in 
yönetimi döneminde(2) sembolik olarak şehrin sahibi 
olma hakkını elde etmek ve böylece Cumartesi günleri 
eşyalanmızı bir yerden bir başka yere taşıyabilmek için Er
bil şehrini Vali Haci Kasım Aga'dan satın aldık(3). Sadece 
altı ay tahtta kaldığı ve sonra da öldüğü için, Sultan Mus
tafa(4)'nın hükümdarlığı döneminde şehir arazisini satın a
lamadık. Ama yüce Sultan Mahmut(5)'un hükümdarlığı 
sırasında, 1809 yılı Fısıh Bayramı'nda bir kez daha satın 
aldık. 

3. Dolu Felaketi 

1813 yılı Yahudi takviminde bir artık yıl idi. Nisan'ın 
24'ünde, Fısıh Bayramı'ndan hemen sonraki Cumartesi 
öğleden sonra gökler karardı ve yağmur yağdı. Daha sonra, 
yaklaşık olarak yarım saat dolu yağdı. Dolu taneleri irili 
ufaklıydı, bazılan ceviz büyüklüğündeydi. Ama daha sonra 
dışarı çıkan birkaç kişi tavuk yumurtası büyüklüğünde do
lular gördüklerini ileri sürdü. Ardından sel suları şehir sur
larını sardı ve yaklaşık üç yüz -kimilerine göre yaklaşık 

dört yüz- evi yıkıp harabetti, Yahudi olmayan bazı insan
lar(6) öldü. Bunlardan bazılan evlerin içinde öldü, diğerle
riniyse seller alıp uzakl3fci götürdü. Dolu taneleri kırlarda 
on beş gün kadar kaldı. Yahudi olmayanlar bunları to
playıp getirerek pazarda satıyorlardı(7). O çumartesi sabahı 
valinin sarayı çöktü ve sekiz Yahudi-olmayan altında kala
rak öldü(8). On gün sonra Yahudi-olmayanlar şehre bir 
dolu tanesi getirdiler ve onu tarttılar. Ağırlığı bir KIYYE 
(yaklaşık olarak 1.5 libre) geldi. Ayrıca Fısıh Bay
ramı'ndan önce başka bir şehirden bir Yahudi geldi ve 
söylediğine göre onun şehrinde dolu o denli şiddetli 

yağınıştı ki, dolu taneleri bazı kişileri öldürmüştü ve her 
bir dolu tanesi bir OKKA (yaklaşık 2.75 libre) 
ağırlığındaydı. Tanrı dünyada huzur versin! Amin! 

Dipnotlar: 

1. Yona Sabar, age. s. 130-134. 
2. Burada bahsedilen Osmanlı Sultanı, 1789-1807 yılları 

arasında tahtta oturan 3.Selim'dir. 
3. Yahudi inançlarına göre, kutsal Cumartesi günleri 

eşyaların bir yerden başka bir yere taşınmaları yasaktır. Bu 
şekildeki bir sembolik satın alma, Yahudi cemaatinin tüm 
şehir arazisini tek bir mülk olarak kabul edebilmesine ve 
böylece Cumartesi günü kişisel eşyalarını bir yerden ba§ka 
bir yere taşıyabilmelerine olanak sağlamıştır. Yeni bir 
yönetici işbaşma geldiği zaman, bu satın alma biçimi her 
seferinde yenilenmiştir. 

4. Bahsedilen Sultan 4.Mustafa(l807)'dır. 
5. Sultan Mahmut1808-1839 yılları arasında tahtta 

kalmıştır. 

' 6. Ingilizce metinlerde Gentile(Centayl) terimi ile ifade 
edilmiş olan "Yahudi-olmayan" kimseleri belirten bu ifade, 
burada genelde yöredeki Kürtler için kullanılmıştır. 

7. Genellikle Kürt köylüleri dolu tanelerini ve karları 
dağlardaki çukurlarda saklar ve soğutmada kullanılmak üzere 
yazın kentiilere satıyorlardı. 

8. Yazar daha önce yağmurunöğleden sonra başladığını 
belirtmişti. Bu nedenle sarayın çökmesi, selden çok deprem 
gibi bir başka nedene bağlı olmalı. 

9. Çeşitli yörelerde kullanılan kile ölçüsü birbirinden 
farklı olduğu için, yazar ERBIL KILESI diye belirterek bu 
farklılığı vurgulamaktadır. Yöresel bir ölçü olan Erbil kile
si, yaklaşık 6.5 kuru litrelik ölçtime karşılık geliyordu. 
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BERHEM YA YlNLARI'NIN YENİ KİT AP LARI 

Dr. A. MEDY ALI \ 

KÜRDiSTANLI Y AHUDİLER 

BERHEM YA YINLARI 

A. HAYDAR AVCI 

HALKBiLİMİ 

KONULARI VE ARAŞTIRMA 

YÖNTEMLERİ 

HERHEM YAYINL4.RI 

İsterne Adresleri: 

BERHEM YAY!NLARI 
Atatürk Bulvan 
Sanlıhan 105/907 

Kmlay - ANKARA 

Tel: 4-418 48 86 

BERI/EM 
Kotkag. 15, 6 tr. 

164 75 
KISTA- SWEDEN 

Tel: 08- 750 48 28 
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BERHEM 
Alatürk Bulvarı, Saniıhan 105!907 
KIZILA YI ANKARA 

Koıkag . 15,6 ır . 

164 75 K/STAISWEDEN 

DERSİMLİ ŞAiR 

HASAN DEWRAN'IN 
ZAZACA (DIMILKİ, KIRMANCKİ) VE 

ALMANCA OLARAK YAYlMLANAN 
r . . . . 

YENI ŞIIR KITABI 

ALMAN BASlNlNDA GENİŞ Y ANKILAR 

UYANDlRDI 

AYRlCA 

* 
Kunnançca ve Türkçe örneklerle 

* 
Dersim'den halı ve kilim desenleri 

* 
Zazaca'ya yönelik bugüne değin Almanca ve 
İngilizce'de yapılmış bilimsel çalı şmaların 

kaynakçası 

* 
Almanca ve Zazaca'da ortak sözcükler 

Bu kitabı Almanya'da bütün kitapçı/ar aracı lığ ıy la 

veya doğrudan 

yay ınevinin şu adresinden lern in edebilirsiniz: 

Brandes &Apse/ Ver"'tag 
Zeilweg 20 

D-6000 FRANKFUR1" 50 1 ALMANYA 
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