
Sal: 3 • Hejman 15 • Tirmeh-Tebax (Temmuz-Ağustos) 2020 • 13t 

koyar° du mehi • çand huner politika 

Eskere Boyik  Diroka elfaben kurdi li Ermenistane  Recep Maraslı  Sevada 
Grigoryan'ın masalsı  dünyası  Rohat Alakom  Her golek bo rizgariye 
Mehmet Bayrak  Osmanlı-Safevi kavşağında diplomasi ve İdris-i Bidlisi 
Sezai Sarıoğlu  Hakkâri'ye ters lale ve ters halaydan bakmak  Selim Temo 
Nizanim bejim de bi xatire te  Mihemed Ronahı  Kurdbüna Nazim Hikmet li gor 
biraninen Hejar Mukriyani  Mecnur Laçin  Anzele suyu; zelal mı, haram mı? 
Sedat Ulugana  Sovyet Kürt Dengbejliği ve 2. Dünya Savaşı  Ragıp İncesağır 
Anadolu'da büyük köle isyanı  

K6ForIo:j:  C-urıno. 99 k  KÜr,-,T9'.".tNIİI.4 YAŞAMA51. ve YAŞATILMASI i9thl! 



IO
N

D
B

A
H

VA
 1 ,

4!
1A

! 1
 N

V1
SV

 )1
10

VS
 

SADIK ASLAN 

iKLiM KAHVERENGI 

 111  
KOR 

KOR* 
KiTAP 

Gerçekte Mevkına, "İnsan yüreğinin mucizeleri"nden 
başka bir mucizeye inanmamış; dogmaları n 

boyunduruğuna karşı , insan ruhunun özgürlüğünü öne 
ç ı karmıştı r. Dinsel çelişkilerin en yüksek olduğu Haçlı  
Seferleri döneminde din, dil, ı rk ayrı mı  gözetmeksizin 

bütün insanları n eşit olduğunu, insan ı n yüceliğini 

www.korkitap.com  



<Paş  çiyay Qaf' ne dar e! 

Heke bâyer'n ji hey qut, 6,‘ ku her i 

zemane xwe as` mayt li ser hey, li cem hey 

rez bibin tarîxe pek finin? Na, tar'ık <Uşa' 

bâyeran nine. Proseyeke livdar 12 dinamik 

e ku her dijî â em her bi we dij7n. Qonaxn 

ku ji hey dibihorin i.ıs bi peş  ve qevaz didin â 

pe re bi h6fvtan'n nı.2 wesfn nâ werdigirin; 

seraqet ji hey diqetin i bi peş  ve d ıkin. Ii ser 

zindra 

Jikevqefın û domdart wesfb-t esas en 

tarîxe ne i ye tar'ıW, bir â l'stiqameteke 

xwe heye. Dibe ku cama di we Isstiqamet 

de `raweste' yan du gavan bi paş  ve bavje 

le rstiqamet her bi peş  ve ye. 

Di getek 'çtroUn rojhilat' de tiştgn xweş  

hatine tesI.A6rkirin `Ii paş  çiyaye Qat'. Ev, 

esasen nişane ne ku dixwazin bib'jin di‘.4 

xirabı' û ney?niy'n dinya0 b&ı.e beratikirin 

(4' insan karin ve bikin; ne ku bh"Vıtiı.ı ` i 

bederfetiye vedibjin. 

Sevada Grigoryan e resame ermen 

insann reng â nijad"n wan cuda bi 

karmoniyeke muhteşem diwnl'ne 

jiyan bi `xweşiklyeke çîrokan.e> ji nâ ve 

hildiber7ne. Grigoryan dibgje "13i min figan 

çr'rokeke wisa ye ku mumkun e te de her 

tişt biqewime." Heke jiyan çfr-okeke wisa 

be dinyayeke aştiyane û birayane ya gelan, 

jînek ku her kes karibe bi zimart' xwe 

biaxive, dinyayek ku 'kes neWje em te de 

fetis ı̀'n' jî mumkun e. Dive paş  çiyaye Qaf 

ew qas dâr, ewqas dâredest nebe. 

Ta hejmareke din bin4nin di xweşi0 de... 

`Kaf dağının ard ı' uzak değil! 

Birbirinden kopuk, yaşand ığı  yer ve 

zamanda donup kalmış  olayların yanyana, 
alt alta sıralanmasıyla oluşmuş  bir `y ığın' 

değildir tarih. Yaşayan ve yaşanı lan, 
hareketli, dinamik bir süreçtir. Birbirini 

aşarak sıçrayan, yeni unsurlarla yeni 
nitelikler kazanan aşamalar, hem bir kopuş  
hem de bir süreklilik içinde bağtanırlar 

tarih zincirine. 

Kopuş  ve süreklilik içinde seyreden 
tarihin. kendine özgü bir hafızası  ve 

istikameti vard ır. Dönemsel 'arızalard, 

gerilemelere karşın, bu istikamet esas 

olarak ileriye doğrudur. 

Çoğu 'Doğu masal ı'nda da "Kaf dağının 

ard ında" tasvir edilen güzellikler, yaşanan 

dünyanın kötülükleri ve olumsuzfuklarının 

cışı lmast gerektiğine, aşılabileceğine işaret 

eder asl ında. Umutsuzluğa, imkânsızlığa 

değil. 

Farklı  renk ve ırklardan insanları, 
muhteşem bir renk karmonisiyle 

resimleştirerek hayatı  `masalsı  bir güzellik' 

içinde yeniden üreten Ermenistan!: ressam 

Sevada Grigoryan, "Hayat, her şeyin 
mümkün olduğu bir masal ı  and ır ıyor" 

diyor. Öyleyse eğer; halkların, insanların 
barış, nezaket ve sevgiyle yaşayabileceği, 
herkesin kendi dilinden. konuşup herkesin 

dilinden anlayabileceği, hiç kimsenin 'nefes 

alamıyorum` çtğlığı  atmayacağı  bir dünya 

da mümkündür. 

Kaf dağının ardı  o kadar da uzak, 

erişilmez olmasa gerek... 

İyi okumalar... 
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Fewzi Bilge 



Ressam Fewzi Bilge'nin 
fı rça darbelerinden, dü-
şünden, yüreğinden bize 

bak ı yor Musa. Gülen gözleri 
çocuk; geçmişe. Ak saçları  
ç ı nar; geleceğe. 

Su kı tsa, toprak da toprağın 
üstündeki köylü de yoksuldur. 
Musa'nı n doğduğu köydür 
Ziving; k ı tlı k yaşasa da kucak 
açandı r, boranda karda dara 
düşeni saklayan "kış lak"tı r. 
Felçli bir baba, muhtarlığı  
devralmak zorunda kalan "dil 
bilmez" bir anadı r olgunlaşan 
çocukluk. Musa, jandarma 
ile köy arasında kurulan iki 
dilli köprüdür. Ağalar beyler 
sefa sürerken su kı tsa, toprak 
kı tsa garibana, "bilinmez dilde 
konuşmak" aşağılanmaksa, 
suçsa, bütün bunları n bir 
nedeni olmalı dı r. Ve bilgeliğe ilk 
adı mın zamandı r. 

"K ımı l"da, zulme meydan 
okuduğu o söylence, bilge Kürt 
ile bağrı nda filizlendiği halk ını  
ası rlar boyu birbirine kenet-
leyecektir: "Dağa tırmand ım 
amca, zavall ı  dağ  mahzunlaşt ı  
/Arpa olgunlaştı  amca, buğday 
un ufak oldu biçare / Kimil gel-
di amca, kafile halen de zavallı  
/ Buğdayı  yedi, geride samanı  
bırakt ı  zavallı... Üzülme bacım, 
seni kımı l, süne ve sömüren- 

lerin zararı ndan kurtaracak 
kardeşlerin yetişiyor artı k." 

Yetmiş  iki yaş  devirip o göz-
leri çocuk tutmak, her insan 
evladının varabileceği erdem 
değildir. Yatarsı n mahpus: On 
bir buçuk yı l. Sürgün yakanı  bı -
rakmaz üstelik. Döndüğün her 
köşe pusudur. Saçın ağarı r da 
ağarı r, bilgelik çocuk gözlerini 
ışıtı r da ışı tır. 'ApMiğin Musa'ya 
yakıştırı lması  da en çok bun-
dan değil midir zaten? 

Özgür bası n tarihimizin de 
köşe taşları ndandı r Ape Musa. 
Kalemi karanlığı  dövendir. 
Bedenine kalleş  kurşunların 
yağdırı lması  da bu yüzden. 
Kanlı  çorabı  Ziving köyündeki 
müzede sergileniyor şimdi. 
O, eski köy evlerini serinleten 
koca çı narı n gölgesinde yatı-
yor. Vurulduğunda 72 yaşın-
daydı, bugün 100 yani bir ası r. 
Başında hışırdayan çınar ağac ı  
gibi köklü, yarı n iki yüz yaşına 
da varacak. 

Şimdi ressamı n tablosunu, 
Ape Musa'nı n, vurulmadan bir 
gün önce yazdığı  şu sözcükler-
le okumalı: 

"Aydı nlar sabah güneşi gibidir. 
İ lk şafakta azdı r ama tam 
doğarsa bütün pisliği açığa 
çı karı r..." 

`Aydınlar sabah 
güneşi gibidir' 

ERCÜMENT AKDENİ Z 

dİ lop 
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`Rewşenbiir weke 
tava sibeM ye' 

Werger: REŞO RONAHÎ 

Li

i şop'n firçeya Fewzi 
Bilge O ressam, ji dil û 
mejiye wi li me dinih&e 

Mûsa. Çav&İ  wi y&I ku dibişi-

rin, zarok&I doyi ne; porre wi 

ye sipi, çinara dahatü0... 

Gava av 1<*m be ax ji, gundin 

li ser we axe ji xizan in. Li 

gunde Zivinge hatiye dinyay.  

Mûsa: herçi Ziving e xela ji 

rabe deri li meriv vedike, di 

berf û bager de "germiyan"a 
r&viyn neçar e. Ligel baveki 

felç, ligel dayikeke "lo'ziman" 

ku ji mecbüri dibe muxtar, 'izli 

zarokeke gihişti ye. Mûsa di 

navbera cendirme û gundiyan 

de pireke duziman e. Li aliyeki 

axa û beg k& û zew0 dikin, li 

ali0 din qurtek av nine gundi 

vexwin, bihostek ax nine ps 

bisitirin; li aliyeki "axavtina 

bi zimaneki nenas" sebeb 

biçûkxistin ye, sûc e... Div 

sedemek van heba. ..di Mûsa 

kare gava ewil a zanatiO 

biav&je. 

Di "Qimil" e de Ii ber zilme seri 

radike û dibje: "l4610 apo, 

/o kokimo/ M' de apo, lo pişt 

xwaro/ Wi lo apo Hemed, were 

lo ber bi ba ye/ E de gimii hate 

lo bi refa ye/ Wı' de genim 

xwari lo maye ka ye/ Were apo, 

inı " çawa be hal' me feqTra 

ye". Bi \ı . , kurde zana û gele ku  

ew xwedi kiriye heta bi heta0 
dibin yek. 

De were hefte û du sal emir 

bike û wan çavan bila hej ji 
çavn zarokan bin. Ev fezilet 
ne para her insani ye. Tu heps 
razi: deh sal û niv. Sirgûni ji 
te negere bi ser de ji. Gava tu 
vegeri her der kozik û kemin... 
Por li te sipi bibin û hey bibin, 
zanati çav&I te yen zarokane 
bibiriqinin û wey bibiriqinin. Ma 
ne loma jixwe 'apbûn' ewqas li 

Mûsa t' 

Stûneke tafta çapemeniya 
azad e ji Ape Mûsa. Bi qelema 
xwe vediçirine tariye. Ji loma 
guley&İ  qelaş  barandin bi ser 

bedena wi de. Goreya wi ya 
xwini li muzeya gun& Zivinge 
ye niha. Çinarek heye ku xani 
ji germe disitirine. Ew ji di bin 
Nive dara çinare de razayi ye. 
Gava kuştin 72 sali 
gihaye 100i ango qirnek ma 
li dû. Weke Nıvs dara çinare ya 
ku di bin de razayi ye ffi roj 
bigihe dused salan ji. 

ija guh bidin van gotin&) Ape 
Mûsa ku rojek beri mirina xwe 
nivisiye û Mna binih&in li 

tabloya ressam: 

"Rewşenbir weke tava sibeh 
ye. Di berban0 1<n-1 ele gava 
tam hilbe hemû pisiye radixe 
ber çavan..." 

dilop 
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NIZANIM BEJIM DE BI XATIRE TE 

nizanim bkjim, de bi xatirö te 

baweriya min bi xelasbûna evine tune 

terkeselatö rastiyö me, belakir û qewiri 

bawer nakim dest, dev ji destan berdin 

dijmini tökeve nav du coteçavön melisi 

û dil rabin û xwina hevdu biröjin 

çawa du çem xwe neavöjin çenga hey 

disa ji tu dikari ii sevekö bigelöbi 

bidi bin lingan çi mabin ji meyteki 

nikarim böjim edi min tu nevö 

ödi singa te ne perestgeha min e 

wa rindö, wa du heyv hene li asmin 

yek ji xewö bawer dike yek ji xwinavö 

gava pöçiyön te biçingin di avö da 

gava dömön te li qorziya dile te stirin 

ez e xwöya ji qubeqazö mayi biröjim 

le nebkje deriyan bi ösö qufle meke 

dikari bifirri ji hölina me ya şewiti 

nabinim seven li dû te bi cizba keti 

çavön me girti bün, diaxiftin lasön me 

di nav hevdu destön te da umreki hezin 

te kureki serspi mezin  dikir li  waran 
neçe  em  behsa qulingön sersor bikin 

di  rojön wisa da singa xwe didin deryayö 

bask pönüsa bayön  lihevhati  ne,  li dür 

neçe, naxwe wö ödi baran nebare  varan 

le  dikari dilö  berfö ji bihöli  pisti Payizö 



   

natirsim ji tenötiya xwe ya kewiji 

her şey hespön bayi pe dile min dikin 
ev cara paşin bû ku min ji yekö hez kir 

min cara paşin ser dani ser çongekö 

min got ev evina dawin a dirokö ye 

ku çiqas disincirin diwarön hewşa ron 

tu bawer bike ji ewran, ji bihna sence 

e bivö careka di bigerinim li ser xwe 

le miri neterkine beriya spartina axö 
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naxwinim peyvön sivik en girti ser birinan 

bila bisoje pel ji gava dar şewiti û bû Birik 

hiş  bin ön di rojön karesatö da dibin zana 

qey hösantir e şikestina cör ji çökirina teri 

kesera li golan bari navös dengö sikeftö ye 

qayil nabe bi çilmisina xemö, çûyin li dar e 

gul radibin ser lingan û keliji çelloya jakaw 

na ku böji ez e demö biköşim ji şilna xwe 

kerem ke, wa derveya beravöti ii derve fetisi 

naşibim çemön li ser erdön döm û pasax 

ev bajar ji ii min nehat, ez ö biçim xeribiyö 

ez e li welatö xelkö binörim 1i çavön xwe 

min tiştek fahm nekir ji dine, ji jine, ji evine 

gava deriye bire yen ji düriyeka nezik 

ez e biçim bibim pelek li deryayen tari 

ku ne ez jiyam ne ya ez jiyam xelas bû 

ez e bejim bi dengeke paxiri, ji iro pe ve 

min evin neve, min evin neve, min evin nevö 

Selim Temo 

A  Fotoğraf: Sertaç Kayar 



Kavimler Kapı sı  olarak da 
an ı l ı r. Onlarca halk, farkl ı  

kültür ve inançlardan 
toplumlar birikmiştir; iç içe 

yaşamıştı r; kâh farkl ı l ı kları n ı  
koruyarak kâh birbirleriyle 

hal-harman olarak... Aşk 
ve kahramanl ı k destanlar ı  
da bu kültürel zenginliğin 
bir parçası  oldu. Kurtlar ı n 
gezinip kuşları n uyuduğu 
uzun kış  gecelerinde, ay ı n 
gümüş  tepsi gibi parladığı  

serin yaz akşamlar ı nda 
masal anlat ı c ı lar ı n ı n dilinden 

başka dünyalara yayı ld ı . 

diloi; 
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Sevada Grigoryan'ın 
masalsı  dünyası  

RECEP MARAŞLI 

D
oğu masallar ı  genellikle "Kaf Dağı 'n ı n arkası nda" geçer. Kaf 

Dağı  geçit vermez yükseklikler, uçurumlarla ama bir o kadar 

da görkemli güzelliklerle doludur. Ard ı  yüksek verimli yayla-

lara, otlaklara, akarsuları n çağladığı  cennet bahçelerine aç ı l ı r... 

Masallardaki Kaf Dağı 'n ı n şu ünlü Kafkasya s ı radağ lar ı  olduğuna 

inan ı lmışt ı r. 

"Kavimler Kap ı sı " olarak da an ı l ı r buras ı . Eteklerinde onlarca 

halk, farkl ı  kültür ve inançlardan toplumlar birikmiştir; iç içe ya-

şamış t ı r; kâh farkill ı klar ı n ı  koruyarak kâh birbirleriyle hal-harman 

olarak... Birbirinden güzel aşk ve kahramanl ı k destanlar ı  da bu 



kültürel zenginliğin bir parçası  
olarak var oldu denebilir. Kurt-
ları n gezinip kuşlar ı n uyuduğu 
uzun kış  gecelerinde ya da 
ayı n gümüş  tepsi gibi parla-
dığı  serin yaz akşamları nda 
aşıkları n, masal anlatı c ı lar ı nı n 
dilinden başka dünyalara 
yayı ldı . 

Masal anlatı c ı lığı  sanki sadece 
sözlü edebiyatı n, aşık deyişleri 
ve müziğinin bir biçimi gibi 
görünse de resim de çok güçlü 
bir öykü anlatı cı dı r. 

Doğu resminde 
masal anlatı cı lığı  

Anonim halk masalları  genç 
k ı zları n, kadı nları n tel tel 
ördükleri nakışlar, perdeler, 
örtüler üzerinde kendini ifade 
eder öncelikle; oradan kilim-
lere, halı lara uzanı r. Kullanı -
lan malzeme boyalı  iplikten, 
kumaştan oluşunca; resimde  

perspektif kendine gelişecek 
alan bulamasa da onun yerini 
güçlü sembolik mesajlar içe-
ren motifler almıştı r. 

Bunları n sadece süsleme 
odaklı  olduğunu düşünmek 
yanlış, kendince güçlü ifade-
ler, anlatı mlar barındırır. Her 
bir kuşu, börtü-böceği; her 
bir çiçeği-yaprağı  tasvir eden 
ama içinde onlara yüklenen 
saklı  anlamları  da barı ndı ran 
motifler... 

Doğu resminin buradan evrile-
rek halı  ve kilimlerdeki minya-
türlere, daha zengin bir masal 
anlatı cı lığına geçtiğini düşü-
nebiliriz. Her bir kaneviçede, 
el oyası nda, kilim ve halı larda 
hem anonim hem kolektif bir 
masal, bir öykü anlatı ldığını; 
bunları n evden eve, yöre-
den yöreye farklı  yorumlarla 
özelleştirildiğine tanı k oluruz. 
Şahmaranlar, tawus kuşla- 

rı, nar çiçekleri, sarmaşıklar, 

karlı  dağlar, turnalar, nazlı  aşık 

bakışları, kaçamak gülüşler ve 

çocuk oyunları ... 

Doğu resmine egemen olan bu 
motif temelli naif resmin; giyim 

eşyaları yla, örtülerle, halı  ve 

kilimlerle ası l olarak kadı nlarca 
inşa edildiğini söylemek yanlış  
olmaz. Kap kacak, testi gibi se-

ramikten yapı lan ev eşyalarının 

süslenmesinin ise ortak bir 

alan olduğunu düşünürüm. İş  
duvarları n güzelleştirilmesine 

gelince, bunun daha çok erkek 
sanatına dönüştüğünü söyle-

mek mümkün. Erkek sanatçı lar 

da sı va ve boyalarla sarayla-
rı n-konakların; taş  işçiliğiyle 
manastırları n, tapınakları n du-
varları nda; tahta oymacı lığıyla 

ahşap yüzeylerde, görkemli 
kapı larda uygulamışlar bu 
motif temelli anlatımı . 
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'Şark köşesi' hapsinden 
kurtarı lan motifler 

Günümüzün modern sanat 
üretimi ortamı nda hem halk 
kültürüne bağl ı lığın hem 
etnik-kültürel kimliğe vur-
gunun bir ifadesi olarak naif 
resmin bu kadar çok ve güçlü 
takipçisi olması na şaşma-
mak gerek. Doğulu ressamlar 
daha çok geleneksel hali-kilim 
motiflerinden, minyatürden 
fazla uzaklaşmadan; onu yeni 
malzemeler ve yüzeylerle, 
yeni ifade biçimleriyle yeniden 
üretilmesine odaklanı yorlar 
çoklukla. 

Türkiye'de Bedri Rahmi Eyü-
boğlu ve Eren Eyüboğlu, bu 
geleneği modern resim 
ve el sanatları na 
• taşıyan gözde 
ustalar oldu-
lar. Onları n 
bu ilgisi 
salt sa- 

natsal bir kaygı yı  değil ideolo-
jik-siyasi bir tercihi de barı n-
dı rı r. 1960'11 yı llardaki halkç ı , 
toplumsal gerçekçi ve sosya-
list ütopyaya yönelen sanatsal 
akı mlar, öncelikle halk kültü-
ründen kendilerine kaynak-
lar aramaya koyulmuşlardı . 
Edebiyatta Fakir Baykurt'ları n, 
Samim Kocagöz'lerin, Dursun 
Akçam'ları n köy romanc ı lığı, 
öykücüluğü; Ruhi Su'ları n, 
Cem Karaca, Fikret K ı zı lok'la-
rı n halk türküleri ve deyişlerini 
yeni yorumlayışlar ı nı  
motive eden 
siyasi 
pers- 
pek- 

tif resim sanatı nda da böyle 
bir çığır açmıştı . 

Taa ki burjuvazi onları  nostaljik 
bir süs nesnesi olarak, modern 
evlerinin "şark köşesi"ne hap-
sedene kadar! Reklam tüketi-
cileri motifleri öyle çok kullanı p 
yozlaştı rdı lar ve "kitcsh" haline 
getirdiler ki bir süre sonra gör-
güsüzlüğün işareti sayı lı r oldu. 

2000'li yı lları n ilk çeyreğinde 
Ermenistan'ı  ressam Sevada 
Grigoryan' ı n eserleri, çoktandı r 
unuttuğumuz bu resim akımı -
nı n çok parlak ve göz kamaş-
tı rı cı  bir temsilcisi olarak öne 

ç ı k ı yor. 

Kaf Dağı 'nı n arkas ı ndan, 
kırı mlardan yı k ı mlar-
dan çı kı p gelmiş  ama 
saflığını, güzelliğini, 
iyi yürekliliğini kay-
betmemiş  masalsı  bir 

dünya sunuyor bizle- 
re. Anaç bir sevgiyle 



örülmüş, nakışlanmış; sanki 
hiçbir kötülüğün ayak basma-
ya kı yamayacağı  bir çevreyle 
birlikte... Yalnı z toplumsal iliş-
kilerin değil çevrenin-doğanın 
da büyük bir krize yuvarlandığı  
günümüzde, içinde sevgi ve 
özlem taşıyan herkes Grigor-
yan'ın resmen* tabloları n bir 
parçası  olmayı  ister herhalde. 

Ermeni folklorundan, motif-
lerinden canlı  izler taşıyan 
bu çalışmalar, içinde kötücül 
yaratı kları n asla barı nmadığı  
bir masal dünyası  sunuyor. 
Geleneksel olarak burada 
üretilen ve üzerlerinde folklorik 
giysiler taşıyan envai türlü ça-
put bebekler, resim boyutuyla 
karşımı za çı k ı yor. 

1959 Goris/Jermuk doğumlu 
Grigoryan, 1979 yı lı nda Erivan 
Devlet Pedagoji Üniversitesi'n-
de Güzel Sanatlar Bölümü'nü 
bitirmiş... Yarı m ası rdır kendisi-
ni resim sanat ı yla ifade ediyor. 
Şu anda da Ermenistan Sa-
natçı lar Birliği ve Fransa'daki 
UNESCO Uluslararası  Sanatçı -
lar Federasyonu üyesi. 

Çocukken dünya 
daha renkli, renkler 
daha parlak görünür 

İ lk önceleri yağlı  boya çalış-
malara ağırlı k veren Grigoryan, 
akrilik boyayı  keşfetmesinin 
sanatı nda bir sı çrama yarat-
tığını  söylüyor. Çünkü yağlı  
boya geç kuruyor ve ikinci bir  

hamle için çok sabırlı  olmanı z 
gerekir; oysa akrilik çok hı zlı  
kuruyor; ayrı ntı lara odaklan-
manı z ve peş  peşe değişiklikler 
yapabilmeniz için size çok 
zaman kazandırı yor. Akriliğin 
parlak renkleri de Sevada'nı n 
kurguladığı  dünya için ideal bir 
malzeme. 

Ermenistan'ı n dışında Rusya, 
Japonya, Çin ve ABD'de pek 
çok resim sergisi açan sanat-
ç ını n birçok ünlü koleksiyonda 
eserleri mevcut. ilginçtir ki 
o şimdi, 2014 yı lından beri 
sanatçı  ikamet programı nca 
davet edildiği Çin'in Nanjing 
kentinde yaşıyor, eserlerini 
orada üretiyor. Grigoryan 
resminin Uzakdoğu'da bu denli 
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kabul görmesi ve uyum sağ-
laması  şaşırtı cı  olmasa gerek; 
çünkü İ ran'dan Hindistan'a, 
Çin ve Japonya'ya bu alan, naif 
masalsı  resmin cenneti gibi... 

"Çocukken dünya daha renkli 
ve renkler ise daha parlak 
görünür. Bir çocuğun masum 
gözleriyle hayat, güzel pren-
seslerin şüphesiz şövalyeleri-
ni bulabildikleri nezaket, barış  
ve sevgi saltanatın ın olduğu 
bir Peri masal ını  and ır ır. Re-
simlerimde, bir zamanlar 
hem şaşırtıcı  hem de heye-
can verici olarak keşfettiğimiz 
o güzel rüya gibi dünyay ı  

yakalamaya çalışıyorum." 
diyen Grigoryan, resmindeki 
biçimsel naifliği çocukları n 
harikulade iç dünyas ı yla aç ı k-
lamaktad ı r. Elbette bu aynı  
zamanda bir yaşam felsefe-
sidir de. 

"Hayat her şeyin mümkün ol-
duğu bir masalı  and ırıyor. Ba-
rış, nezaket ve sevginin hüküm 
sürdüğü bir dünya. Resmimde 
yakalamaya çalıştığım dünya-
nın vizyonu bu." 

Sevada'nı n masalsı  dünya-
sında ailenin çok özel bir yeri 
olduğunu gözlüyoruz; aile 
bağları  kutsallı k derecesin- 

de idealize edilmiş. Zaten o, 
inancın kötülükleri insandan 
uzak tutacağina, güzelleşti-
receğine inanı yor. Ne ki bir 
çok insanı n da tarih boyunca 
"inançları  uğruna" dünyayı  kan 
gölüne çevirdiklerini, kendisi 
gibi "inanmayanlara" dünyayı  
zindan ettiklerini saymazsak 
tabii... 

Özlemlerimizi geçmişe yansıt-
tığımı zda bu ancak bir masal 
olur ama uygulanabilir bir ge-
leceğe yönlendirirsek ütopya... 
Ütopyamı zı  gerçekleştirmeden 
önce resmini çizebilir, melodi-
sini çalabiliriz. ,a, 



Kurdbüncı  Nazim Hîkmet 
li gor bkaninön Hejar Mukriyanli 

MIHEMED RONAHÎ 

D
i sala 1827an de li Al-
manyay, li bajar Mag-
debur0 kureki bi nav 

Carl Dedloid te dinya0. Ji ber 
ku malbata wi ne malbateke 
bi r'd< û ip& e, tim şer û xirecir 
derdikeve di nav malbate de. 
Meriv&İ  rı z en ve malbat 
ji bo ku Carl bikaribe li ciheki 
tendurist mezin bibe wi digirin 
ji malbate û didinhtimxane0. 

Ji ber ku li hetîmxaneye ji 
geleki tehde û azaran dibine di 
diwazdeh saliya xwe de direve 
ji hetimxaneye û dibe xebatka-
reki keştiyan. Gava di keştiy 
de dixebite, rojeke di Stenbol 
re, di ber Kûleya Keçikan re 
derbas dibe û dile wi geleki 
bi \İe dere ve dimine. Xwe ji 
keştiO day&je û bi avjeniy 
xwe digihine Kûleya Keçikan. 

We deme ji ber ku ew der ten 
wek cihe nexweş&) cuzzam 
dihat bikaranin zabit wi digirin 

dibin geregole. Li wir bi 
awayeki Bedirxan Paşa je hay 
dibe û wi wek navmali0 xwe 
dibe male. Pişti ku piçek mezin 
dibe li arteşgehe te nivisin û di 
dawi0 de dibe paşayeki bi nav 

deng. Nave xwe ji diguherine 
dike Mehmet Ali Paşa. 

Çar keçik&İ ji van 
keçikan nave yeke Leyla ye. Ji 
Leyla0 ji keçikek ç6dibe; nav' 
we Celile ye. Ji Celîleyeji kurek 
*libe bi nave Nazim. Ew Na-
zim, Nazim Hikmet bi xwe ye. 
Ji Carl Dedloid heya Nazim jî 
tekiliya ve malbat' bi mala Be-
dirxan Paşa re qut nabe. Heta 
gava ku Nazim ji dayik dibe 
di wan salan de keça Emin Eli  

Bedirxan a bi nave Meziyet 
ji ji dayik dibe. Pişti qanûn&I 
Ataturk paşnave Meziyete dibe 
Çinar. Ango Meziyet Çinar û 
Nazim Hikmet heyçax&I hey 
in. Dayika Meziyete gava şîr 
dide keça xwe, di ber re dide 
Nazim Hikmet jî. Ango Nazim 
Hikmet û Meziyet Çinar bi vi 
awayi dibin xwişk û biray&I 
hey en şir. 

Ve mesele0 çawa bala min 
kişand û min çawa bere xwe 
da l'kolina ve meseleffl Ez 
dixwazim piçek behsa v‘ı ' 
bikim. KiWDa Mamoste Hejar 
Mukriyani ya bi nav "Ç'şt" 
Micwir" di du cihan de behsa 
Nazim Hikmet û tkiliya mala 
Bedirxaniyan dikir. Li ser \ı" 

yeke min ji telefoni dayika Mja, 
Sinemxan Bedirxan kir û min 
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hinek pirs je kirin. We ev pirs&İ  
min bersivandin û mesele li 
ber min zelal kir. 

Li Moskovaye hevditina 
Hejar û Nazim Hikmet 

ica ez dixwazim piçek behsa 
Mam Hejar ü tekiliya wi ya ligel 
Nazim Hikmet bikim. Li Sûri 
se kes ji bo civina kominis-
tan a li Rüsya t&) hilbijartin; 
Zebihi, Sinemxan Bedirxan 
Hejar Mukriyani. Le ji ber ku 
berpirse koministn Sûrifikara 
ji Sinemxane ü Hejar dike ku 

ji koministiO Mtir behsa 
netewetiO bikin xapeke li  
wan çkike ü ewji nikarin xwe 
bigihinin Rûsya0. Li Çekos-
lowakyaye ase diminin. Li wir 
seroke xort&I IraM Celal Tala-
bani ye Cı  ji ber sedemeke Celal 
Talabani wexta dema axaftina 
wî te xuya nabe. Xort&) kurd di 
nav xwe de ş•Nivre dikin ü biryar 
te dayin ku Nazim Hikmet Ii ser 
navnave wan biaxive. Jixwe gava li 
wir bûn jigeleki alikari bi kurdan 
re kiribû ü li gorT ku di Çeşte 
Micwir de dinivise wiha ye: 

Xorteki iraqi ye bi nave Necib 
Xefaf got Nazim Hikmet ber 
xwe da rnvanan ü got "Ez wek 
nünere kurdan hatime hilbijar-
tin." Axaftina wi ji bo kurdan t& 
kir û beşek ji axaftina wi ji ev 
bû: Heke ez di ser Kurdistana 
azad re venegerim Tirkiyeye bi 
ya min Tirkiye ne dewlet e û ji 
azadi0 ji tiştek fam nekiriye. 

Disa Mamoste Hejar Mukriyani 
wexta bi xwe diçe RCısyay 
diçe wi dibine û ji we hevditina 
xwe ji wisa behs dike: 

Bi Selmasi ü Ninaya cihei ya 
werg&a helbest&I min re em 
çık) ditina Nazim Hikmet. Miro-
veki bejnbilind ü navmM wi stûr, 
porzer ü heta beji xwinşirin... Li 
ser pişt, li ser texteki direjkiri 
bû. Nexweşiya dil M re hebü. 
Diviya zke neliviya. Min got:  

-Mixabin ku wi dile kurd di 
quncike wi de be jan bike. 

Got: 

-Yaho! Ew gotin&I helbesti ne, 
kurd di navenda dile min de ne, 
ne di quncike de. Di zaroktiya 
xwe de li mala Bedirxaniyan 
jiyame ü min Msira kurdan 
~tiO. Ez xwe kurd diza-
nim... Xelk li lraq ü dever&) din 
bi çi hawi gala min dikin? 

-Her kes ji dûr ve aşiM te ye ü 
navdengiya te geleki bilind e. 
Le koministn 'raq«kurd-e-
reb) û koministn SCı riye0 
ji te ne razi ne; sebeb ji wan 
gotin&I te yen li ser kurdan in. 

-Çi diMjin ji bo min? 

-Çi DiMn 'hey me diya 
Hikmet k...!' Bele tiştek wiha! 

Geleki keniya. Got: 

-Ew ker in, bila dijûna bidin. 
Her kese ku bikare ü alikariya 
vi gele bindest 
neke, nabe ku ji xwe re Mje ez 
mirov im. Dile min bi ve gotina 
te xweş  e... 

Du jinan xizmet dikirin. Got: 

-Hetani firavîne nexwi, nabe 
ku tu biçi. Em e muzeya xwe 
nişani te bidin. 

Pişti firavin, bi sebir ket Mşi-
ya me. Her çi yrı  ji dinyaye ve 
wek diyari .A re hatibün, muze-
yek je ç&iribû. Min got: 

-Ustad! Ka tu dibe ji kurdan 
hez dikim, nexwe ka tişteke 
ku rclinr? 

-Wey! Çiqasi be sebri! Were... 

Li ser mexmeleke kesk hatibû 
raxistin; cotek çaroxa Hew-
rami, çend kevçik ü heskoOn 
darin, çend lalîken bi dûvik 
gulguli. Pir xweşik rez kiribû û li 
bine wan nivisandibü: 'Diya-
riOn biray&) min en kurd'. Got: 

-Ji te bipirsim; min bihistiye 
koministn Sûriye0 yek ji go- 

tar'n min wergerandine ü nav.  
kurd ü Kurdistan birine... 

Mneyeke xwe û çend kevçik 
guldank&I darin en pir xweşik 
ku destkariya Amerikaya Latini 
bûn, wek diyari dan min. Min 
ew li Bexda0 weke diyariy&) 
heri eziz hilanibûn. Baasiyan 
wek talan birin. 

Wexta ku me xwest em biçin, 
got: 

-Du Mşandan'&İ  min li Mos-
ko0 ten Mşandan, tu çend 
bMtan dixwazi? 

Nina got: 

-Dazdeh. 

Min got: 

-Ustad, ew cihû ye; dixwaze 
bifroşe, ji syan zkletir min 
nave.  

Got: 

-Na, dazdehan her didim. 

Ji jineke re telefon kir 

-Çawa yi? Çave te radimû-
sim. Dazdeh bMtan li ser nav 
Hejar bişine. 

Bere xwe da min: 

- wisa bi jinan re biaxivi, 
f& bibe! 

Piştre wi bi xwe got: 

-Bi xweM wisa dibinim ku tu ji 
min şeytantir i; dizani be çawa 
bi xelke re biaxivi! 

Ez çûm Mşandaneke wi; bi 
rasti şahberhemek bû. 

Bi kurtasi van hevok'n Ma-
moste Hejar yen di derbar 
Nazim Hikmet de hiştin ku ez 
bere xwe bidim wi ü piçek li ser 
wî bikolim. Min nedizanibü ku 
ew qas di nav kurdan de maye, 
şîre kurdan mgye ü heza wi 
ewqas zkle ye li gel kurdan. 
Pişti ve zanîne heza wi ya li 
ber dile min mezintir bü. Hetta 
belki bi boneya ve zanin ro-
jeke xwe li wergerandina hemû 
berhe~ wi biqewiminim. 

c
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Bundan 6 yı l önce, 3 
Ağustos 2014 günü 
Şengal halkı  korkunç bir 

güne uyandı . IŞİD'in saldı rı-
ları  sonucu 300 binden fazla 

zicli yerinden yurdundan oldu, 
binlercesi katledildi. Kadın-
lar ve çocuklar köleleştirilip 
köle pazarları nda satı ldı lar. 
Dünya kamuoyu genel olarak 
bu katliamın mağdur/kurban 
hikâyelerini gündeme almakla 
yetindi. Bu konuda yapı lan ha-
berlerin çoğu bu çemberi aşa-
madı . Oysa bu mesele sadece 
"kurban" ile "cellat" arasında 
bir mesele değil; insanlık ve 
adalet ile ilgili bir meseleydi. 
IŞİD zulmüne uğrayan kadı nlar 
da sadece "mağdur/kurban" 
değil; aynı  zamanda o zulme 
karşı  yürütülen savaşın tarafı  
durumundaydı lar. Nitekim 
IŞİD'in yaptığı  vahşet ve kat-
liama yakı ndan baktığımı zda, 
bunun sadece bir din meselesi 
değil; aynı  zamanda varlı k-
larına el koyma, boyunduruk 
altı na alma, kendi iktidarını  
kurma, işgal, yağmalama, cin-
sel saldı rı  ve kölecilik meselesi 
olduğunu görürüz. 

Bu meselenin bir diğer boyutu 
da IŞİD'in Şengal topraklarını  
kullanı lamaz hale getirmesiydi. 
Bu savaş  suçu da pek günde-
me gelmedi, getirilmedi. 

'zid'iler bir daha 
dönmesin diye... 

Tarı m, Ezidî halkı nı n en önemli 
geçim kaynakları ndan biriydi. 
Şengal şehri, Şengal dağının 
güneyindedir, şehir bir ovada 
kurulmuştur ve ova susuzdur. 
Güneydeki Solak suyu olduk-
ça cı lı z akmaktadı r. Şen-
gal'de yaşayanlar bu nedenle 
su ihtiyaçları nı  kuyulardan 

Dünya, Ezidi kadınlara 
karşı  yapı lan "vahşet, 
dehşet hikayeleri" ile 

epeyce ilgilendi. Ama bu 
kadınlara ve LicIT halkına 
yapı lanlara dair adaletin 

sağlanması, yurtları na 
dönebilmeleri ve tekrar 

onurlu bir yaşam 
kurabilmeleri gibi konular 

pek de ilgi görmüyor... 
Ezidilerin Şengal'e geri 

dönebilmesi için tarımsal 
koşullar çok önemli. 
Ancak IŞİD özellikle 

uzun vadeli bir tarımsal 
tahribat yaratmış  

durumda. Tohum yok, 
su yok, hayvan yok, peki 

Ezicriler yaşamı  tekrar 
nası l kuracaklar? 

karşılı yorlardı . 73. Ferman 
öncesi Ezidîler nası l yaşardı, 
neyle uğraşırlardı, nası l tarı m 
yaparlardı  vb. konuları  zi-
di/er: 73. Ferman, Katliam ve 
Kurtuluş  isimli kitapta detay-
ları yla ele almıştım. Ancak 
kı saca şunu söyleyebilirim 
ki, tarı m ve dolayı sı yla suyun 
'zidIler ve Şengal için yaşam-
sal olduğunu bilen IŞİD, tarı m 
bölgelerine kasıtlı  olarak zarar 
verdi, bağları  yaktı, besi hay-
vanları yla tarı m makinelerini 
yağmaladı , tar ı m alanlarına 
may ı n döşedi. 

'zicliler bir daha yurtlarına dö-
nemesin diye IŞİD'in yöneldiği 
başka bir alan da su kaynak-
ları  oldu. Şengal'deki su kuyu-
larını n hemen hepsini yok etti. 
Sadece Şengal değil, Suriye'de 
ve geçtiği her yerde suya, 
su kuyuları na, su boruları na  

zarar verdi. Çünkü biliyordu, 
Ortadoğu koşulları nda suyu 
ele geçiren hayatı  ele geçiri-
yor; suyu yok eden hayat ı  yok 
ediyor. IŞİD, Felluce Barajı  sal-
dı rı s ı nda olduğu gibi, kendisi-
ne karşı  savaşanlar için suyu 
fiziki bir silah olarak kullan-
maktan da çekinmedi. Hem 
Irak hem Suriye'de su IŞİD'in 
savaş  taktiğinin bir parçası ydı . 
Bazen suyu kullanı lamaz hale 
getirerek, kirleterek tarı mı  ve 
yaşamı  öldürdü, bazen de çok 
fazla su kullanarak mahsulleri 
öldürdü. Suyun kontrolünü ele 
geçirerek, aslı nda saldı rdığı  
bölgelerde hâkimiyetini ve 
meşruiyetini sağladı . Örne-
ğin Musul'da su kaynaklarını  
ve barajları  ele geçirip suyu 
dağıttığı  için ilk etapta böl-
gede yaşayanlar tarafı ndan 
"özgürleştiren güçler" olarak 
görülmüşlerdi. 

Aralı k 2018'de Uluslararası  Af 
Örgütü "Ölü Topraklar. İ slam 
Devleti Irak'taki Tarım Ara-
zilerine Kasten Zarar Verdi" 
başlı klı  bir rapor' yayı nladı . Bu 
raporda zid'iler Şengal'e geri 
dönemesin diye İŞİD'in neler 
yaptığı  anlatı lı yor 

"Kuyular ın içine moloz, yağ  ve 
diğer nesneleri attı  ve su pom-
paların ı, kablolar!, jeneratörleri 
ve trafolar ı  çald ı  veya bunlara 
zarar verdi. 

Bağları  yaktı  veya kesti, önemli 
elektrik hatların ı  ise devirdi ve 
çald ı. 

Tarım alanlarına mayın döşe-
di..." 

1 https://www.amnesty.org. 
tr/icerik/irak-islam-devletin-
den-kalan-yikim-ezidilerin-ta-
rim-yapma-imkanini-buyuk-olcu-
de-yok-etti 



Bedewi 

Nebü hiç qamet ü hiç rüyö süret 

Hinde şirin bi SEYD wek tenö zerafet 

Ku ew nebü mina bereki xilmaş  
Le firiya teyisin ü bü feramüş  

Bedewiyö sopa wi gerand li her şünan 

Li nava alay, bager, li ewrön asiman 

Ew dil kete deryaçö xweyi ke çavö wi 

Bi tiröja keskeşin ya pöla şikesti 

Wi avite nava xişran ku xwes guh bidö 

Ew köliya musiqayö ku wan dayö 

Gelek kir çingini bo wi newayek bala 

Ji qutba serjör fl qada kemberala 

Wî dengek bihist, ew bfl ten dikir guhdör 

Ji govekö ü ji serzeminö derbidör 

Erdö lerzin dilerizi di nezmö da 

Behr daköş  bü ü kişiya di ahenga epik da 

Di şikeftön bengitiyö, ü çehlön xemö 

Wi Eros a hözdar dit tödikoşa li navö 

Ber bi tayö ew tari ü çareya naletö 

tiroja li növ sinorön gerdünö 

Hingö wisa bi evinö da rojön xwe wi 

Di perestina dilsoz, pesna qureti 

Çawa belavkira cezba xwe bo wi bade 

Dizina Bengitiyö ü fölbaziya Peyda! 

Wi der kir ew şanaztir e bibe böcan 

Mirina bo Bedewiyö, ji jina bo keri nan 

Helbest: Ralph Waldo Emerson 

Wergera ji ingillzi: Rizgar Elegez 
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Rapora göre zidilerin Şengal'e 
geri dönebilmesi için tarı msal 
koşullar çok önemli. Ancak 
IŞİD uzun vadeli bir tar ı msal 
tahribat yaratmış  durumda. 
Tohum yok, su yok, hayvan 
yok, peki Ezidîler yaşamı  tekrar 
nas ı l kuracaklar? 

Şengal ölü topraklara 
dönüşmesin 

Dünya, Ezidî kad ı nlara kar-
şı  yap ı lan "vahşet, dehşet 
hikâyeleri" ile epeyce ilgilendi. 
Ama bu kad ı nlara ve Ezidî 
halk ı na yap ı lanlara dair ada-
letin sağlanmas ı , yurtlar ı na 
dönebilmeleri ve tekrar onurlu 
bir yaşam kurabilmeleri gibi 
konular pek de ilgi görmü-
yor. Dünya Bankas ı  ve diğer 
ekonomi kurumlar ı , petrol 
zengini Irak' ı n yaşanan bu 
y ı k ı mı  onaracak paras ı  oldu-
ğunu söyleyerek işin içinden 
s ı yr ı l ı yor. 2018'de Irak Hükû-
meti bir restorasyon planı  
kabul etse de bununla ilgili 
bütçeyi oluşturmad ı , oluştura-
cağı  da yok. Irak Hükümeti de 
tar ı m ve dolayı sı yla geçimleri 
olmad ı kça zidilerin Şengal'e 
dönemeyeceklerini biliyor el-
bet. Buna rağmen ne bir k ı rsal 
onar ı m süreci başlatı yor ne de 

ziclilerin sesini duyuyor. 

Korkum Şengal'in bir gün ölü 
topraklara dönüşmesi. Çün-
kü o zaman IŞİD canileri de 
amaçları na ulaşmış  olacaklar. 
Peki ya dünyanı n bin bir yanı na 
savrulan Ezidîler, toplu me-
zarlardaki binlerce insan, köle 
pazarlar ı nda satı lan kadı nlar, 
çocuklar, o topraklar ı  IŞİD ca-
nilerinden geri almak için ölen 
binlerce genç? 

Onlar için, Şengal ölü bir topra-
ğa dönüşmemeli, yaşamalı ... 



Li Mezopotamyaya bakur 
yekem şeye kiimyewi‘: 

Şere Dar 
MESUT ALP 

£ Li gor qeydk we de, 
art şa Sasaniyan bi 

şev bine sûran bi zeyt' 
tije dikin û agir didin 
Hemû birc û teht her 

dişewitin, Sasani bi 
zeyte agir geş  dikin. 

Romi bi ve dikenin 
û Sasaniyan mina 

ehmeqan dibinin, ji ber 
ku agir tu zirare nade 

kevir û tehtk wan. 

B
i çTrokek din merheba 
ji we re geli xwinerön 
delal. Werin ez gotinö 

zöde diröj nekim û navberö sar 
nekim, em dest bi çiroka xwe 
bikin. Ji aliyek din jr, ji ber ku ev 

mesela me rast e, em karin jö 
re biböjin serpöhati ji, ne ten 
çirok. Kerem bikin... 

Yek hebû ü yek tune bû, reh-
met li dö ü bavö we bû... Salek 
ji salan, böri du hezar û penç 
sed salan bajarek bi navö Darö, 
li bakûrö Mezopotamyayö, li 
berriya Mördinö hebû. Ev bajar 
ya rast bi emrö xwe bajarek 
ciwan e. Dema Imparatoriya 
Romayö, li himberi Tmparato-
riya Sasaniyan li Nisöbine tek 
diçe* Romi paşve dikişön û 
amadekariya şerek nuh dikin. 
Camörö Romiyan zanin ku 
Sasaniyan beri Mördinö nese-

kinTnin, we bikin heta sinorö 
Rihayö û we hemû herömö 
bi dest bixin. Ji ber ve yekö 
ii, ten li devö Newala Qurdisö 
bajareki bi navö Anastasiapolis 
ava dikin. Li ve herömö yek ji 
tiştön heri xweş  ii navö heröm 
û bajaran e. Navö ve newalö di 
nexşeyön Romiyan de Qordls  

derbas dibe ku hina ji navö we 
Newala Qurdisö ye... 

Navö Darö, di dirokö de cara 
yekemin di dema qraltiya Anas-
tasius de di pirtûkön hemderni 
de bi navö Daras derbas dibe. 
Dirokvan Evagrius, Malalas 
Abu'l- Farac diböjin ku "Keyayö 
farisan ü Skenderö Zulqerneyn 
li Dar şer kirine, ji ber ve ji 
navö bajar belye Dara. Ji aliyeke 
din ve dTrokvan Tabari diböje 
ku Darius li heröma Jezira 
an Cizirö (ne Cizira Botan, di 
diroköde ew Ceziret-ül Ibn 
Emer e) bajarek gelek mezin bi 
navö Daranawa ava dike û li vir 
bi Skenderö Zulqerneyn re şer 
dike. Peyra bajar xerab dibe û di 
dema Anastasius de bi awayeki 
garnizonek leşkeri ava dibe. 
Mina me berö ji gotibû ji ber 
tökveçûna Nisöbinö, Anasta-
sius bi awayek lez dixwaze vi 
bajarT ava bike. Ji ber ve ji zör 

zinetan ji Metranö Amidö re 
(Amed/Diyarbekir) dişine ku kar 
bi lez û bi edalet bimeşe. Met-
ran, erd û xaniyön li vi gundö 
xerab bi heq dikire û bi koleyön 
romi ji vi bajari di demeke kin 
de bi ser lingan dixe. Ji ber ku 

* Kovara Dilop, hejmar 14, Yekem şer' biyolojik: Şere Nisetine 
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heke lez nekin, börI ku ew bajar 

biqedinin SasanT karin örIşi wan 

bikin û bajar bi dest bixin. 

Sasani Dar 
don* dikin 

Kavadh e qralö Sasaniyan, 

heya ku dibihise Rami bajareke 

wisa ava dikin ödi tişt ji dest 

wi nayö ku wan bisekinine, ji 

ber ku di demek kin de sûrön 

bajar bilind bûne û nava bajar 

diparözin. Sûrö Darö di navbe-

ra heşt û duwazdeh metreyan 

de bilind, di navbera du û çar 

metreyan de stûr û li dor çar 

kilometreyan ji diröj bûn. Li 

ser sür bajar ji bist û heşt 

birc(qûle) hebûn. Bi pirani ev 

sûr û birc iroj hina ji töne ditin. 

Axir em vegerin mijara xwe... 

Anastasius bi awayek lez bajar 

xelas dike le kömasiyön bajar 

hina ji pir hene. Ji ber ve impa-

rator Justinian ji gelek zöran  

vir xerc dike û bajar ödi tö ser 
hemdö xwe. Di navberö de ez 

Justinian ji xwe zavö 

me tö heseb. Ji ber ku Teodora 
ya hemjina wi ji Constantinö 

yani ji Wöranşarö ye. Em zöde 

diröj nekin... Pişti zayina Isa 

di sal 5301de, li başûrö Dar 

leşkerö Sasaniyan û Romi-

yan ten himberi hey. Kavadh 

qralö Sasaniyan bi leşkerö 
xwe hatiye Ammodiusö û li vir 
amadakariya xwe yi şer dike. 

Ammodius, iro bajar Rojava 

yö bi navö Amudö ye, li başûrö 
Dar bi cih e. Şer di navbera 

herdû bajaran de diqewime. 

Her çiqasi leşkerö Sasaniyan 

zöde bin ji Rami wan tek dibin 
Sasani paşve dikişin. De-

mek tund û dijwar di navbera 

herdû qralan de dest pö dike. 
Di navbera wan de çi biçûk 
çi mezin, gelek eriş  dest pe 

dikin heta P.Z. 572an. Di dema 
Khusro yö qralö Sasaniyan de  

Sasani biryareke teqez didin 
ku divö Dar bikeve. Li gor 
dirokvanön hemdemi, Khusro 
artöşek ji 23.000 siwari, 40.000 
piyade û 120.000 gundiyan 
amade dike û tö himberi Darö. 
Mina ku ji meziniya artöşö ji te 
famkirin, divö ev bajar bikeve... 

Khusro ewil, çend serdarön 
xwe bi re dike û kelehön li dora 
Dar yek bi yek distine. DCıvre 

pöşiya çemö Dar dibire û berö 
avö bi dereke din ve dike û car 

caran ji avö jehri dike ku bajar 
ji tinan bixeriqe. Lö bajar li ber 
xwe dide û ne xema wan e. 
Çimki di newala Qurdisö de, 
serdabek(tunel) veşarti ya avö 
ku bi qasi heşt kilometreyan 
diröj e çökirine û ava bajar ji ji 
wir anine. Sasani, çiqasi çöm 
bibirin, avö jahr bikin ji ava 
bajar her dem heye. Heke iro ji 
meriv biçe Newara Qurdisö, ji 

gundö Kurka Çeto heta bigihije 
Darö, meriv kare ve serdaba 
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veşarti bibine. Ji bo ku v\ı ' 

dern' dijminen wan nehisin 

den0 ave nebihisin, serdal 

du metreyan kûr ç&irine û ser 

‘A/' ji bi teht û keviran girtine. 

Ev ava paqij dema digiha bajar, 

bi dehan sarinc&İ  mezin bi ve 

ave tije dibûn û av li bajar diha-

te belavkirin. 

Dema ji bajar deng dernakeve, 

Khusro ffim dike ku bi dorp"ç-

kirine naçe seri. Bang li ş ,Ağir- 
mend" xwe dike emir dike 

ku r- yek' ji bona bidestxistina 

bajar bibinin. Fikri yekem ew e 

ku bine sûran bikolin û bihgn 

ku sCı re'n bajar xera bibin. Ev 

fikr bi aql .  Khusro dikeve 

leşker&) xwe bi dizi dişine. Di 

tariya şeve de her çiqasi leşker 

dixebitin ji, ji ber ku sûr li ser 

teht&) zexm hatine avaki-

rin, dikin û nakin nikarin erd 

bikolin. Pişti ku ev fikir naçe 

ser?, Khusro d?sa bere xwe dide 

ş wirmendan û dib&je yan 

seri we 12Akirin, an H hûn 

vi bajar? bist?nin. Bi ve gefa 

tund a qral, ş 'wirmend ı- yeke 

nediti dibinin û em cara yekem 

di cliro ,  de pilankirina erişeke 

kimyewi dibihisin... 

Yekem çeki kimyewi: 
Zeyt û sihik 

Li gor qey&n we dem, art şa 
Sasaniyan bi şey bine sûran 
bi zeyt tije dikin û agir didin 
Hemû birc û teht her dişewitin, 
Sasani bi zeyte agir geş  dikin. 
Rami bi ve dikenin û Sasaniyan 
mina ehmeqan dibinin, ji ber 
ku agir tu zirare nade kevir 
teht&I wan. Ew şewitandin 

rojan didome. Him Romi, 
him ji leşker&) Sasaniyan bi 
mitale f&n nakin ku ‘ıv niha 
çi bibe. Ji ber ku agir dibihûri 

diçû 1" tişt nedibû. Her kes? 
li hevdCı  meze dikir ku gelo ka 
v\ı ' çi bibe. Ş&,Nıirmendan fer-
man dan ku leşker menciniqan 
berdin. Menciniq bi awayeke 
şid ji cihn xwe dipengiz?n 
kCı prı  mezin dibarandin bi ser 
cihn ku hatibCı  şewitandin de. 
Çawa küp li pey hey li sûr 
tehtan diketin bi careke re kef 
bi ser wan diket û teht dihe-
liyan. Leşkere herdû aliyan ji 
bi ve bCıyer' ec& man. Ew çi 
be] ku karibü tehtan biheline? 
Khusro dema encarn dibine 
di bin simb'dan re dikene 
ş 'wirmen&n xwe 'koz dike. 
Sûre bajar pir qels dibin û re li 
ber bidestxistina Dar' vedibe  

di demeke kin de bajar dikeve 
deste Sasaniyan. 

bajar kete deste Sasaniyan 
1" ev mirata ku tehtan heland 
çi bû? Çi formuleke kimyewi 
bi kar anin û kevir helandin? 
Ya rast formuleke pir lı san... 
Ş&Ağirmendan meze kirin ku 
him sCı r&I bajar, him jiteht&I 
ku li ser sekinine ji kevir&) kilse 
03Cine. Yani mina meriv kilse 
Mike, ku meriv bi awayeke baş  
wan keviran bişewitine ınğ .  ew 
bibin kils. Ji ber ku zanin kils, 
bi kevir sipT ku di heytünan de(-
bir&İ  ku kevir de ten şewitan-
din) ten şewitandin çedibe. Wan 
ji ev kevir şewitandin, kirin kils 
peyre ji bi küp&İ  sihik«sirke0) 
li ve kils" xistin. Ji ber ku sihik 
cureyek asit" ye, kils heland 
sûran xera kir. Zanisti carek din, 
bi ser dikeve li himber? dar zora.  
Mina ku we ji xwend, tişt ku bi 
sed hezaran leşker nikaribûn 
bikin, bi fikreke zanisti p& hat. 

Dar" her çiqasi ketibe dest .  
Sasaniyan ji ji ber cihe xwe 
yi taybet, her dem di destn 
qralan de t" diçe. Dema hûn 
iro biçin Dar, hûn e bi sedan 
tirb ku A ra Nekropolis(bajar 
miriyan) gotin, sarinc, agora 
(sûk), pir, birc, sûr û bi sedan 
avahiyan bibinin. Belki iro mina 
gundeki ji xuya bike le 
em zanin ku Dar, di dirok 
de ciheki taybet bûye. Di yek 
car' de karibû 15.000 leşkeran 
amade bike û ji wan zdetir ji 
xwed? bike... Dema ku riya we 
bi Dar.e ket, silavan li Mihemed 
Emin bikin, qahweyek ba 
Tsa vexwin, hejir'&1 Mihemed 
Eli bixwin û li zeytûnn Hemza 
bipirsin. Dare bi hezar salan 
e cam&ti û malş&iniya xwe 
diparze. Kerem bikin biçin 
bibine şahicl&I 

Çiroka min xweş, ji guhdaran 
re telaşek 



1514'te 0smanlı lar'la Safeviler arası ndaki savaşta bizzat bulunan ve attan düşen Şah İ smail'in kaçırı lışını  ve eşinin esir alınmasını  
tasvir eden bir Batı  gravürü, Derspiegel Geschichte No: 2 / 2010. 

OSMANLI-SAFEVİ  KAVŞAĞINDA 

DİPLOMASİ  VE İDRİS-İ  BİDLİSİ  
MEHMET BAYRAK 

Kürt-Türk ilişkilerinin yak-
laşık bin yı ll ı k tarihinde, 
Kürtler hemen her zaman 

Türklere destekçi olmuştur. 

Bu ilişkinin, Osmanl ı lardan 

başlayarak günümüze kadar 

Türkler aç ı sı ndan niteliği ise 

destekçilikten ziyade köstek-

çiliktir dersek, yanlış  söylemiş  
olmayı z. 

Anadolu'nun kap ı ları n ı  Türklere 

açan 1 070/71 'deki Malazgirt 

Savaşı, Türk sultanı  Alparslan 

ile veziri Nizamü'l-Mülk'ün 

"Müslümanlik" bileşkesinden 

yola ç ı karak yapt ı klar ı  yardı m 

talebi üzerine, 15 bin dolayı nda 

Kürt savaşç ı sı nı n katk ı s ı yla 

kazan ı lmış  ve Türkler Anado-

lu'yu yurtluk edinmişlerdi. İş in  

ilginç yan ı , aynı  savaşta bir 

bu kadar Türk unsuru, paral ı  

asker olarak Bizans impara-

toru Romanes Diogenes'in 

(Romen Diyojen) ordusunda 

görev almışt ı r. Bu nedenle de 

Malazgirt, birçok Türk tarihçi 

tarafı ndan "Türklerle Kürtlerin 

ortak zaferi" olarak adland ı rı l ı r. 
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Bitlisli İ dris'in imzası. 

12. yüzyı l sonları nda 3. Haçlı  
Seferleri sı rası nda Hristiyan 
ordularını  yenilgiye uğratı p 
bölgeden uzaklaştı ran ünlü 
Kürt komutanı  ve devlet 
adamı  Selahaddin Eyyubi'dir. 
1387'de Anadolu'ya ilk girdi-
ğinde Timur'la savaşıp onu 
geri püskürten Türkmen Beyi 
Kara Mehmet'in müttefikleri de 
Kürt beyleridir. 11-14. yüzyı llar 
arası nda Kürdistan'da ba-
ğımsı z Kürt mirlikleri dışında 
Artukoğulları, İ naloğulları, 
Çubukoğulları  ve Saltukoğulları  
gibi kimi ortak beylikler oluş-
turulurken; Selçuklular döne-
minde Anadolu içlerinde de 
Germiyanoğulları  gibi kimi Kürt 
kimlikli beylikler kurulur (Bkz. 
Ergun Balc ı: Türkler ve Kürtler; 
Cumhuriyet Hafta, 20.2.1998). 

15. yüzyı l sonları nda Kürdis-
tan'ı n batı sı nda ve doğusunda 
Osmanlı  ve Safevi adı yla iki 
devlet hı zla örgütlenmekte ve 

15. yüzyı l sonları nda 
Kürdistan'ı n batısı nda 

ve doğusunda 
Osmanl ı  ve Safevi 

adı yla iki devlet 
hızla örgütlenmekte 

ve genişlemeye 
çalışmaktad ı r. Bu 

iki devlet, 16. yüzyı l 
başları nda artı k 

imparatorluk olma 
mücadelesi vermektedir. 

İ ki devletin kesişme 
bölgesinde ise Kürt 
mirlikleri vard ı r. Bu 

mirlikleri yan ı na alan 
devlet karşı  tarafa 
galebe çalacaktı r. 

genişlemeye çalışmaktadı r. Bu 
iki devlet, 16. yüzyı l başları nda 
artı k imparatorluk olma müca-
delesi vermektedir. İ ki devletin 
kesişme bölgesinde ise Kürt 
mirlikleri vardı r. Bu mirlikleri 
yanı na alan devlet karşı  tarafa 
galebe çalacaktı r. 

'Büyük devlet adam ı ' m ı , 
'mandacı ' m ı? 

Hemen bütün Osmanlı  tarihleri 
ile eski Kürt tarihleri, İ dris-i 
Bidligye "büyük devlet ada-
mı, diplomat, yazar ve tarihçi" 
sı fatı yla övgüler dizerler. Yakın 
dönemde de onu, "büyük dev-
let adamı  ve diplomat" olarak 
sunan Kürt yazarları  vardı r. 

Oysa, başta 20. yüzyı lda XOY-
KM yöneticilerinden Celadet 
Bedirxan olmak üzere, Kürt 
aydı nlanma hareketi İ dris-i 
Bidlisi'nin politikası nı  "man-

dacı lık" olarak nitelendirirler. 
Sözgelimi Celadet Bedirxan, 
Cumhuriyetin 10. Y ı ldönümü 
dolayısıyla M. Kemal'e gön- 

derdiği ünlü Açık Mektup'ta 
şunları  söyleyecektir 

"Kürdistan, kadim bir mef-
hum-u tarihidir ve Kürdistan 
meselesi ne zamanınızda ve 
ne de siyasetlerinin vârisi ol-
duğunuz İttihad ve Terakki Hü-
kümeti zamanında başlamış  
değildir. (..) Türkiye'de Kürdis-
tan meselesi, Kürt ümerasının 
ilk Osmanlı  Tarihi (Heşt Bihişt) 
müellifi İdris-i Bidlisi vasıtasiyle 
Yavuz Sultan Selim'e, Sünni bir 
hükümdara biat ettikleri gün-
denberi mevcuttur. (..) Evet, 
mesele çok eski zamandan 
beri mevcuttu. Ancak devir ve 
zaman ve her devrin telâkkiyat 
ve temayülâtına göre şekil ve 
renginde tebeddül ve tahavvül-
ler vardır. Bazen hususi ve tipik 
bir feodalizm manzarası  arze-
der. Muhtelif devirlerde Os-
manlılık ve hilâfet mefhum ve 
camialarında mezhebi bir şekil 
alır. Bu devirde sessiz sessiz 
çalışan bir Şafiilik ve Hanefilik 
meselesi mevzubahistir. Bazen 
de aşiret isyanı  şeklinde tecelli 
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eylemiş  müselsel bir (Ekrâd-ı  
bednihad) vak'ası  bashbaşına 

bir devir teşkil eder. Bugünkü 

şekil ise esasen asrın en büyük 

karakteristiki olan bariz bir mil-
liyet şeklidir." (Bkz. M. Bayrak: 
Kürtler ve Ulusal-Demokratik 

Mücadeleleri, Özge Yay. Ank. 
1993, 2. Baskı, 2013, s. 576). 

Yak ı n dönemin Kürt aydı nla-
rı ndan, iki yönden Şıx Said'in 
torunu olan A. Melik Fı rat da, 
Bidlignin izlediği politikayı  

"mezhebi" olarak nitelendir-
mekte ve suçlamaktaydı  (Bkz. 
Ferhat Şahin: Yakın Tarihin 

Canlı  Tanığı  Fırat Anlatıyor/ 

Bidlisinin Hainliği Mezhebidir; 

Öz-Po., 5 Kası m 1996). 

Modernleşme dönemi Kürt 
ulusal hareketinin vicdani 
sözcüsü konumunda olan 
Kürt aydı nı  Dr. Celadet Be-
dirxan, "Dr. Bletch Shirguh" 
imzası yla XOYBÛN'un kuru-
luşundan k ı sa süre sonra, bu  

örgüt adı na 1930'da dört dilde 
yayı mladığı  "Kürt Sorununun 

Kökeni ve Nedenleri" konulu 
ünlü broşüründe de; Kürt-
Türk ilişkilerinin anlaşmazlı k 
sürecini irdelemekte ve şunları  
söylemektedir: 

"Kürtler, yapılan anlaşmalar 

gereği konulmuş  kurallara 

uyarak, Türk sultanlannın 

girdiği bütün savaşlara, kendi 

imkânlanyla, kendi cephane ve 

askerleriyle katıldılar. Osman- 

Asker, diplomat, siyasetçi, ressam, şair ve Kürt tarihinin 20. Yüzyı ldaki en önemli 
temsilcilerinden Mehmed Emin Zeki Bey, çocuklarıyla. diıop ı  
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Şerefhan'ı n (1504-1534), Çaldıran Savaşı 'ndan (1514) evvel Şah Ismail'in hazı rlı k 

ve hareketleri hakk ı nda Bıyıklı  Mehmet Paşa'ya yazdığı  Farsça mektup. 

lı  İmparatorluğu'nun Asya 

ve Avrupa sını rlarına kadar 

genişlemesini ve büyümesini 

sağlamak için yüzbinlerce Kürt, 

Viyana'nın savaş  alanlarında 

öldü. 

Kürtlerin bütün bu fedakârlı kla-

n, kurulu düzene sı kı  bağlı lı klan 

bile Türklerin açgözlülüğünü 

ortadan kaldıramadı. Kürt 

mirliklerine, yarı- bağımsız bir 

uyruk gibi görüp; zor ve şiddet 

kullanmadıklarını  söyleyen 

Türk sultanları  hiçbir zaman 

iyiniyetli olmadılar. Çok geç-

meden, Kürtlere tanı nan imti-

yazları  ortadan kaldırmak ve  

toprakları nı  Osmanlı  impara-

torluğu'na katmak için baha-

neler uydurup fırsat yaratmaya 

başladı lar. Flainlikle, kurnazlık-

la, ikiyüzlülükle, şiddetle yavaş  
yavaş  amaçlarına ulaştı lar. 

1847 yı lı nda, bütün manev-

ralara ve entrikalara rağmen 

direnerek ayakta kalan son 

prenslik de yok edildi... Türkle-

rin yok edici baskı larına karşı  
her yerde isyanlar patlak verdi 

ve bu ülke asla güven ve huzur 

ortamını  bulamadı..." (Bkz. M. 

Bayrak: Kürdoloji Belgeleri- I, 

Özge Yay. Ank. 1884, s. 66). 

Gerçekten de, 16. yüzyı lda 
reformunu ve rönesans ı n ı  
gerçekleştirerek atağa geçen 

Bat ı  karşısı nda giderek ge-
rilemeye başlayan Osmanl ı  
Devleti, yenileşmek yerine, 18. 

yüzyı l sonlar ı ndan başlayarak, 
o zamana kadar özerk nitelik-
'erini koruyan Kürt mirliklerini 
doğrudan kendisine bağlama 
yoluna gitti. Bu politika, 19. 

yüzyı l başlar ı ndan itibaren Kürt 
mirliklerinin karşı  atağa geç-
mesine ve birçok başkald ı r ı ya 

yol açt ı . Osmanl ı  yönetimi ise 
kendince bir ara formül bula-
rak, isyanlar ı n önünü kesmek 

üzere 1848'de Kürdistan' ı  bir 
eyalet olarak ilan etti ve eyalet 
valiliğine Kürt kökenli Esad 

1C Kürt ayd ı n ı  ve filozofu 
Ehmecl Xanignin daha 

sonra hayı flanarak 
vurguladığı  özerk 

ve özgür statü 
korunsayd ı ; Kürt 

mirlikleri doğrudan 
Osmanl ı 'n ı n yan ı nda 

taraf olmayacak, 
dolayı sı yla Osmanl ı  

ve Safevi devletlerinin 
tepişme ve talan alan ı  

haline gelmeyecekti. 
Bu nedenle, İ dris-i 

Bidlisilnin Yavuz 
Selim'in isteğ iyle 

önayak olduğu bu 
yeni statü, İ slami 

ortak bileşkenin yol 
açtığı  ve etkilerini 

bugün de yaşadığı m ı z 
yeni bir"bağıml ı l ı k 

ve yı k ı m süreci" 
başlat ı yordu. 

dilop 
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Paşa'yı  atad ı . Esad Paşa, Kürt 

kimliğine rağmen Osmanl ı 'n ı n 

güvenini kazanmış  bir yöne-

ticidir. Ayn ı  zamanda şairdir 

de. Bir şiirinde, "Sen anlamaz-

sın ey büt Kürdf lisanımı/Ben 

ıstılah-ı  Amid u Van söyle-

rim sana" derse de, şiirlerini 

Osmanl ı ca yazan bir Osmanl ı  
şair-yöneticisidir. 

Amaç, Kürt mücadelesinin 

önünü kesmektir ve önemli 

ölçüde başarı l ı  da olur. Çünkü 

o dönemde Osmanl ı  yönetimi, 

"Tanzimat" ad ı  altı nda bir yeni-

leşme hareketi içerisindedir ve 

özgürlükler vaat etmektedir. Bu 

nedenle de, Kürtler umutlu bir 

bekleyiş  içine girmiş  ve mirlik-

lerin etkinlikleri önemli ölçüde 

kı rı lmıştı r. Ancak, Osmanl ı 'n ı n 

üst yapı da kalan şematik dü-

zenlemeleri, sorunları  çözmeye 

yetmez. Üstelik bu aşamada, 

Meşruti yönetime son vererek 

katı  bir yönetim tarzı na geçen 

Il. Abdülhamid işbaşındad ı r. 

Buna bir tepki olarak, önemli 

Kürt mirliklerinden Bedirxan 

Osman Paşa ile kardeş i 

Hüseyin Kenan Paşa, 1877'de 

isyan ederler. Hemen ard ı ndan 

da 1881'de Şeyh Ubeydullah 

isyan ı  patlak verir. Üstelik, bu 

son isyanları n amacı  "müstakil 

bir Kürdistan" kurma ktı r. 

Kurnaz politikacı  Il. Abdülha-

mid, tehlikeyi sezmiş  ve yeni 

bir Kürt politikası  uygulamaya 

koymuştur. Bu yeni politika; 

Kürtleri yönetime ortak etme 

savı yla "Kürt Aşiret Alaylan" 

ve "Aşiret Mektebi" ad ı  altı nda 

"askerileştirme"dir. Bu politika; 

bir yandan yeni Kürt aydı nları  
oluşumuna kapı  açarken, bir 

yandan da Kürtler arası ndaki 

çelişkileri iyice artı rmıştı r...  

' İ dris-i Bidlisi 
Dönemeci'nin gerçekleri 

İ dris-i Bidlisi'nin, bazı ları nca 
"mandacı" olarak nitelendi-

rildiğini, bazı ları nca da diplo-
masi yoluyla Kürtlerin muhtar 
(özerk) statülerini Osmanl ı  
nezdinde meşrulaşt ı ran "büyük 

bir devlet adam ı " olarak de-
ğerlendirildiğini vurgulamışt ı k. 

Oysa, Kürt mirlikleri daha önce 
zaten "muhtar" konumdayd ı lar. 

Kürt ayd ı n ı  ve filozofu Ehmecl 
Xani'nin daha sonra hayı f-
lanarak vurguladığı  özerk ve 

özgür statü korunsayd ı ; Kürt 
mirlikleri doğrudan Osman-

l ı 'n ı n yan ı nda taraf olmayacak, 

dolayı sı yla Osmanl ı  ve Safevi 
devletlerinin tepişme ve talan 

alan ı  haline gelmeyecekti. Bu 

nedenle, İ dris-i Bidlisi'nin Ya-
vuz Selim'in isteğiyle önayak 

olduğu bu yeni statü, İ slami 

ortak bileşkenin yol açtığı  ve 
etkilerini bugün de yaşadığım ı z 
yeni bir "bağımlı lık ve yıkım sü-

reci" başlatı yordu. Safevi Şah 

İ smail'in, kendisine başvuran 
Kürt mir ve beylerini tutuklaya-

rak Osmanl ı 'n ı n yan ı na itmesi 

de, işin tuzu biberi olmuştu. 
İşte, Ehmeffi Xani'nin isyan 
ettiği yeni süreç de buydu. Bu 
nedenle, 16. yüzyı l, yaln ı z Os-
manl ı  ve Safevi tarihi açı sı ndan 
değil; Kürt tarihi açısı ndan da 

önemli bir dönemeci simgeler. 

İ dris-i Bidlisi, geçmişte Akko-
yunlu Hükümdarı  Uzun Hasan 
ve oğlunun yan ı nda münş i 

olarak çalışan bir bürokratt ı r. 

Dört dilde yazışma yapabilen 
Bidlisi, Akkoyunlu Devleti'nin 
dağı lması ndan sonra Osmanl ı  
Devletinde görev al ı r. 

Yavuz Sultan Selim'in İ slam 

halifeliğini alması ndan sonra 
Müslüman Kürt mirlikleriyle  

Osmanl ı  ilişkileri daha da yo-
ğunlaşmış, iki devletin tepişme 

alan ı nda bulunan Çalderan Sa-
vaşı 'na giderken ve sonrası nda 

bunun resmi statüye kavuş-

turulması  görevi bizzat Yavuz 

Selim taraf ı ndan, maiyetinde 

bulunan Kürt bürokrat İ dris-i 

Bidlisi'ye verilmişti. Nitekim, 

Yavuz Selim, İ dris-i Bidlisi'ye 

yolladığı  fermanda "Mektubun 

geldi. Diyarbekir vilayetinin 

külliyen fethine bais olduğun 

anlaşıldı. Yüzün ak olsun. 

İnşallah sair vilayetlerin fethine 

de sebep olursun" dedikten 

sonra kendisine gönderilecek 

hediyeleri sı ral ı yor ve —bu-
günün Türkçesiyle— sözlerini 
şöyle sürdürüyordu: 

"Yüceler yücesi, fazilet abi-

desi, tarikat yolcusu, şeriat 

yolunun rehberi, dini sorunları  
çözüme kavuşturan, inançla 

ilgili zor konuları  analiz eden, 

bu dünyanın özü, melik ve sul-

tanların yakın dostu, tevhid ve 

kutsama yolcularının önderi, 

değerli Mevlana Hakimüddin 

Idris! 

Bizim yüce Sultanlık fermanı  
zat-ı  âlinize ulaştığı  zaman 

şunu bilmiş  olacaksınız: Sizin 

güvenilir, dindâr, dürüst ve sa-

dakat sahibi bir şahsiyet olarak 

ve sizden beklendiği gibi, bütün 

Diyarbekir eyaletinin fethini 

müjdeleyen mektubunuz, 

benim saadet Sarayıma ulaştı, 
Allah yüzünü ağartsın. İnşallah 

diğer vilayetlerin fethinde de 

faal bir sebep olursun, bizim 

de Hükümdarlık yardımları  
sonuna kadar senin emrinde 

olacaktır. 

Ayrıca size gönderdiğim 

ödeneklerle birlikte mübarek 

Şevval ayının sonuna kadar 

2000 altın florin, bir samur 

ıjilop 
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kürkü, bir vaşak kürkü, iki 
adet yün elbise, iki adet kadife 
elbise, içi samur kürklü bir adet 
yün giysi, içi vaşak derisinden 
bir adet kürk ve kını  ithal kadife 
ile kaplı  bir adet gümüş  kınlı  bir 
kılınç gönderiyorum. Bunları  
aldığın zaman sağlık ve esenlik 
içinde yüce Allah'ın izniyle ih-
tiyaçların için kullanırsın. Zât-ı  
âlinizin ihlas ve dürüstlüğünü 
mükafatlandırmak ve yaptığın 
hizmetleri takdir ettiğim için 
her çeşit yüce Sultanlık ödül-
lerimden layık olduğun şekilde 
istafade etmeniz dileğiyle..." 
Bkz. Mehmed Emin Zeki Bey: 
Kürtler ve Kürdistan Tarihi,. İ ki 
cilt birarada, Nûbihar Yay. İ st. 
2010, s. 169). 

Fermanı n bundan sonraki 
bölümünde; Kürdistan bölge-
sini iyi tanı yan bir yetkili olarak 
çok güvendiği İ dris-i 
kendisinin bilgisi doğrultusun-
da doldurabileceği ve bunları  
ataları ndan bugüne kadar 
evlatları na miras olarak 
gelen Kürt komutan ve 
hükümdarlardan istediği-
ne dağıtı lmak üzere altı  
imzalı  çok sayı da "boş  
ferman" gönderiyordu. 
Yine, Yavuz Selim'den 
sonra, oğlu Kanuni Süley-
man da Kürt mirlikleriyle 
yapı lan anlaşmayı  onayla-
yan bir "Hükm-ü Şerif" 
çı karmıştı  (Bkz. 
Yurt Ansiklopedi-
si, Diyarbakı r bl. 
Cilt-4, s. 2311). 

Gerek Yavuz 
Selim gerekse oğlu 
Kanuni Süleyman'ın 
Kürt mirleriyle 
yaptı kları  anlaş-
mayla öngörülen 
muhtar (özerk) statü, konuya  

dair hemen tüm çalışmalarda 
yer alı r. 

Bu anlaşmalarda: 

7- Kürt eyaletlerinin bağım-

sızlığının ve özgürlüğünün 

korunması, 2- Eyaletin idare-
ciden boşalması  durumunda 

oğluna geçmesi ya da eski 

yerel geleneklere göre karar-
laştırılması  ve sultanın bunu 
onaylaması, 3- Kürtlerin bütün 

savaşlarda Osmanlı'ya yar-

dım etmesi, 4- Dış  saldırılar 

karşısında Osmanlı'nın Kürtlere 

yardım etmesi, 5- Kürtlerin 

zekât ve diğer dini vergilerini 

Halife-Padişahın yönetiminde 

bulunan maliyeye ödemesi, 6-
Bu anlaşmanın Sultan ile Kürt 

mirleri tarafından karşılıklı  imza  

altına alınması  öngörülüyordu 
(H. 920/ M. 1514). 

Ancak, M. Emin Zeki Bey'in 
de dediği gibi; Osmanlı / 
Türk yönetimi bu anlaşmalar 
imzalandı ktan sonra taahhü-
düne uymamış, yavaş  yavaş  
bütün bölgeleri ele geçirmeye 
çalışmıştı . 

İ dris-i çağdaş!, hem- 
şehrisi ve bürokrat arkadaşı; 
altı  dilde şiir yazı p söyleyen 
Şükri-i Kürdistant bir gazelin-
de "Türk ilen Türk ü Kürd ilen 
Kürdem/Evde koyun u yabanda 
bir kurdam" dese de; sonraki 
gelişmeler ve 1639'da Kürdis-
tan'ı n Kasr-ı  Şirin Antlaşma-
sı'yla iki devlet arası nda res-
men ikiye bölünmesi, yurtsever 
Kürt şairi Ehme& Xanrryi daha 
17. yüzyı lda isyan ettirmeye 
yetiyordu. İşte, "Kürtler'de 
milliyet ve istiklâl fikrinin ilk 
mübeşşiri"olarak kabul edilen 
filozof-şairimizin 20. yüzyı lda 
bile sansürlenen sözleri: "Fe-
laketimiz kemâle erdi/Acaba 
bu felaketin bitmesi mümkün 
müdür?/Bu fırsatta talih bize 
yıldız gibi görünsün/Talih bize 
yar olsun ki, bir defa uykudan 
uyanalım/Kalemimizin kaderi 
bilinsin/Derdimize ilaç bulun-
sun/ilmimizin revacı  olsun/ 
Eğer olsaydı  bizde bir başkal-

dıncı/Böyle itibarsız ve 
bölünmüş  kalmaz-

dık/Bu Rumlar ile 
Türkler bize hâkim 
olmaktan el çe- 
kecek/Memleket 
Türk ve Acemlere 
köle olmaktan 
kurtulacaktı" 

(Bkz. M. Bayrak: 
Kürt Sorunu ve 
Dem. Çöz, 1999, s. 

130). 
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koşina çinan ji her 
der \Nı cletir li Fran- 
sa0 b'y'i ku bigihje 

encameke misoger ti car 
ranaweste. Ev t&oşin di nav 
dirovn cur bi cur en siyasi de 
te meşandin. Ev dirûv&İ  han 
xulaseya \/' t&oşin ne. Ji ber 
\/' ji dexmeya xwe li vi welati 
dixin"' 

Li Fransay ev 'dirûv&I siyasi' 
fetl û fitC.1161 tûj didin xwe û ji 
monarşi0 ber bi komare ve, ji 
komare ber bi imparatori0 û 
clûre disa ber bi monarşiye ve 
û hwd. diçin û ten. Di cionaxe-
ke t&oşina çlnan de weke 
encameke siruşti ya 12, şveçû-
na civaki li Parise komun ango 
diktatoriya proleterya0 t .  
avakirin. 

Ka pişti 149 saln v\ı ' em gala 
çend p&er&İ  we On diyar-
ker bikin û ezmüna p şin a 
cliktatoriya proleterya0 ango 
komuna Pariss' cardin bi bir 
binin. 

Püşpera 1848an 

Heya sala 1848an çTna karke-
ran bi gişti di bin ala bürjûwa- 

1 Engels, di nav "Louis Bonaparte'nin 

18. Brumaire'i" de, Karl Marks, Sol 

Yayı nları , Ankara, 2012, r. 11 

ziO de şerr dike. Ji ber ku 
çlha IDC.irjûwa pişti her şoreş  
ixanet li gel dike, ji daxwaz&I 
şoreşe digere an ji di p&anina 
van daxwazan de destgirani0 
dike şoreş  her care tek diçe 
kevneşopiya çirı n serdest en 
kevn bi ser dikeve. 

Di sala 1848an de ji wisa dibe. 
Pişti şoreşa reşemiye cara 
duyem komar avakirin. 
Bürjûwazi pişti şoreş , beri 
her tişti biryara IDçekkirina 
karkeran dide. Karker li hem-
beri ve biryar derdikevin. Di 
meha pûşpere de vedikişin pişt 
barikatan ü Ii ber xwe didin. 
Raperina wan pişti p&ıc rojan 
tek diçe. H "zâ-ı  beirjüwaziy 
karker&İ  serhilffir bi xwinxwari 

Tevi ku t& diçe, serhildana 
pûşpere di diroka çina karke-
ran de roleke giring dilize. Di ve 
serhildana de proleterya cara 
ewil bi ser" xwe tevdigere, ji 
bo daxwaz&İ  xwe a Ii ser nav 
xwe şerr dike. Di heman sal" 
de ji aliye birdoziO ve ji gaveke 
gelek giring Yekitiya 
komunistan manifestoya xwe 
diweşine. 

Heçi şoreş  e, ber bi darbeya 
Brumairey paşvekirin, 

düre hemü destkeftin&I ‘ıNı  

gav bi gav ji dest diçin. Çar sal 
bi şan de Napolyon Bonapart 
xwe imparator ilan dike, "Na-
polyon Syernin". 

imparator 

Bonapart di desthilatdari-
ya xwe de, ku heya 1870y1 
didome, politikay&I populist 
dişopine. Bi pest a p&utiO 
girseOn berfirehbleng dike 

çinn xwedi milk k&xweş  
dewlemendtir dike. 

Li derveyi welat ji weke hemû 
imparator&I din dide pey xe-
ya& emperyalist. Bi projeOn 
ş tane vekolandina Kanala 
Suweyşe dide destp&irin 
xeteke tr&ı .  ya dirj ku hemü 
Ewropay ji seri heta bini 
digere plansaz dike. Çay ber 
dide axa PrûsyaO(Almanyaya 
iroyin) ü di Tirmeha 1870yi de 
şerr radigihine. 

Weke her maceraperesti en-
cama serpfflıatiya 'Napolyon 

ji dibe şerpezeti. Di 
2" ilon" de li bajar Sedan 
tek diçe ü ligel art şa xwe ew ji 
dil dikeve. Xeber di 4e ilon de 
digihje Paris 

Hikûmeta 'Parastin& 

Gel û karker çekdar dibin 
beşdari mûhafizn neteweyi 

dilop 

27 



dilop 
28 

dibin da ku welat biparözin. 
Peywira sazkirina hikûme-
ta parastina neteweyi didin 
meclise. Meclisa ku hema böje 
bi tevahi ji beirjCiwayan pök tö 
hikûmetö saz dike û Adolph 
Thiers ku berö wezirö karön 
navxweyi bû û tevgera karke-
ran bi xwinö tepeser kiribü ji 
aliye meclise ve weke temsil-
kar tö hilbijartin. Cara söyem 
komar ava dibe. 

Hikûmet ne dikare destlögir-
tina Parisö bişköne, ne zikö 
gelö Parisö ter bike, ne ji welat 
biparöze. Gel di Röbandana 
1871ö de endişe û nerazibûna 
xwe bi 'Afişa Sor' tinö zimön: 
"RE.  LI GEL VEKIN, R LI KO-
MUN VEKIN!" 

Hikûmet di 28ö Röbendanö de 
agirbesteke demki radigihine. 
Paris teslim dibe. Lö müha-
fizön neteweyi çek bernadin. 
Artöşa Prûsyayö nikare tökeve 
bajör, tenö kare li aliyeki bajör 
meşa serkeftinö li dar bixe. Di 
meha reşemiyö de bo ku pey-
mana mayinde çöke hikûmeta 
nû hildibijörin. Thiers fi dibe se-
rokkomar. Thiers û bûrjûwayön 
wi peymeneke börûmet 
çödikin(26ö Reşemiyö), qebûl 
dikin ku dö ax û teminat bidin. 
Lö belö karkerön Parisö yön 
ku "Ii cejnan ji, li raperinan ji bi 
heman coş  û peroşö beşdar 
in"' hö ji çekdar in. Li ser ve 
peymanö gotina wan ji heye û 
dö ew gotina xwe biböjin. 

Komun 

Hikûmeta bûrjûwa û Thiers 
temsilkarö wö, gelek baş  diza-
nin heta ku karker û bindestan 
böçek nekin ew nikarin şertö 
peymanö bi di binin. Biryara 
böçekkirina karkeran didin û di 
18ö Adar de leşkeran dişinin 

1 Audiganne, di nav "Paris, Moder-

nitenin Başkenti" de, David Harvey, 

Sel Yayı nları, 2010, İstanbul, r. 365 

da ku 400 topön ku di dema 
dorgirtinö de ji aliyö gel ve ha-
tibûn darijandin desteser bikin. 

Top li ser gire Montmartreyö 
ne. Gel li hemberi biryarö li 
ber xwe dide, diçe ser topan. 
General Lecomteö fermandarö 
nobedarön van topan fermana 
agirberdanö dide leşkeran, lö 
nobedar agir bernadin, tevi gel 
dibin û fermandarö xwe digirin. 
General Thomasö ku di raperi-
na 1848an de xwina karkeran 
rötibû ji digirin û van du gene-
ralan li wir didin ber guleyan. 
Hikûmet höz û karmendön xwe 
yön mayi jI ji bajör vedikişine û 
koçi Versaillesö dike. 

Ji ve köliyö û şûn de desthilati 
bi tevahi dikeve destö Komi-
teya Navendl ya Mûhafizön 
NeteweyI. Komite di 26ö Adar 
de hilbijartinan li dar dixe, di 
28ö Adar de komun ilan dike 
û rayeyön xwe dewri komuna 
hilbijarti dike. Jö û pö ve komun 
weke meclisa avaker dixebite. 
Bi biryarnameyön xwe jiyanö 
li dar dixe, gav bi gav komara 
ewil a çina karkeran ava dike. 

ID"ngav 

"Ji bo ceribandin û pöşvebirina 
teoriya dewletö ya Marks ko-
mun zeminek pöşköş  dike."2  

Bi biryarnameya 30ö Adarö, 
komun dawi li artöşa bi nizam 
the ü civandina leşkeran 
qedexe dike. Di lö Adarö de ji 
mehaniya peywirdarön ko-
munö bi 600 frankan sinordar 
dike, karmendiyö li gori esasa 
hilbijartin û paşvegazikirinö 
diyar dike. Bi vi awayi zemina 
`makineya burokratik û leşkeri' 
ji holö radike. 

Bi biryarön xwe yön di warö 
abori de rengö gel(karker û 
gundiyan) dide şoreşö: 

2 Ercüment Akdeniz, Kovara Teori ve 

Eylem, Hejmar 18, Gulan, 2018, İ s-

tanbul, r. 142 

Kiröyan taloq dike, firotina 
tökberan disekinine, şixulina 
şevö ya nanpöjan qedexe dike, 
buroyön karditinö digire û sin-
dociön emniyetö radike. Yekitiya 
hilberinö ya karkeran saz dike 
û hemü dezge û fabriqeyön 
terkkiri dewri wan dike. 

Ji destpöka meha Avrötö û 
pö ve yekineyön 'hikCı meta 
ixanetö'3 öriş  dibin ser Parisö. 
Paris li pişt 500 barikatan li ber 
xwe dide. 

Asaleta komunaran 

Weki ku Marks diböle komun 
ji ber asaleta komunaran tek 
diçe. Gava ku fersend dikeve 
destö wan, ew eriş  nabin ser 
hikCı meta Versaillesö. Tevi 
ku bankaya navendi li Parisö 
ye gencineya beı rjeıwaziyö 
desteser nakin. Bi melbenda 
Fransayö re di dema wö de 
tökili danaynin û töra xwe, 
xwe nagihinin gundiyön Fran-
sayö. Di nav Parisö de heps 
dibin.... 

Axirö, digel ku komunar bi le-
hengi şerr dikin ji di 28ö Gulanö 
de bajar dikeve. Hözön beı rjûwa-
ziyö bi hovitiyeke heya wö çaxö 
nectiti Bira komunaran radikin. 
Zödetiri 20 hezar komunaran, 
jin û zarok jitö de li ber diwaran 
gulebaran dikin. Yön mayi heps 
dikin, dişinin sirgûnö. 

Yeki ji komunaran Eugene 
Pottier pişti tökçûnö, xwe di 
nav kavilön bajör de vedişöre 
û gotina dawi ya komunaran 
xulase dike. Ev helbest dûre 
weke marşö tö bestekirin û li 
ser zare bindestan li çar aliyö 
cihanö olan dide: 

"Ev ceng, cenga me ya herr 
dawi ye 'di‘ 

Bi entemasyonaW,  de bifilite 
mirovahr ,, 

3 Gotineke Lenin e 
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KÜRTÇENİN YAŞAMASI 
VE YAŞATILMASI İÇİN! 

Cuma Çiçek 
Röportaj: Yusuf Karadaş  

Sosyo Politik Saha Araşt ı rmaları  Merkezi'nin bölge illerinde yaptığı  saha 

araşt ı rmalar ı , Kürtçenin kullan ı m ı  ile sosyo-ekonomik gerçeklik arası nda 

çarpı cı  ilişkiler sundu. Kürtlerin Kürtçeyi kullanma oranları , eğitim düzeyinden 

ekonomik duruma kadar bir dizi faktöre göre değ işiyor. Genel itibariyle iç aç ı cı  bir 

gelecek tablosuna işaret etmeyen mevcut durumun değ işmesi ise büyük ölçüde 

politik dinamiklere bağ l ı  elbette. Devletin kuşaklar arası  dil aktar ı m ı  konusunda 

sı k ı ca kapattığı  kapı lar ı n aç ı lması  da, Kürtçenin kamusal alanda ihtiyaç duyulur 

hale gelmesi de politik alanla ilgili. Talep etmek, mücadele konusu yapmak ve 

elbette 'devleti beklemeden' elindeki imkân ve olanaklarla görece ileri ad ı mlar 

atabilmek... 

Değerli akademisyen Cuma Çiçek de yaptığı m ı z söyleşide, konuya dair önemli 

belirleme ve çözüm önerilerinde bulunuyor. 

(Deşifrasyon: Cengiz Anı l Bölükbaş) 
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Kürtçenin yaşaması  ve yaşat ı lması  için! 

`KÜRTÇENİN KAMUSAL ALANDA 

KULLANIMI SAĞLANMAIX 

Yusuf Karadaş: İsterseniz, Sosyo Politik Saha 
Araştırmalar ı  Merkezi'nin anadil kullanımıyla 
ilgili olarak yaptığı  saha çalışması  ve bunun 
sonuçlar ı  ile başlayalım. 

Bu saha çalışması  16 Kürt (bölge) kentinde ya-
pılmış. Görüşülen insanların yüzde 78'i kendini 
Kürt olarak (Kurmanc veya Zaza) olarak tanım-
lamış. Bunlar arasında evde Kürtçe konuş-
tuğunu söyleyenlerin oranı  yüzde 69.4 iken, 
sokakta bu oran yüzde 59.4'e düşüyor. Dikkat 
çeken bir başka veri ise yaş  ilerledikçe Kürt-
çeyi kullanma oranının artması... Genç kuşağa 
doğru gidildikçe Kürtçe kullanım oranında da 
bir azalma gözlemlenmiş. Çarpıcı  verilerden 
biri de eğitim düzeyi ile ilgili. Tabii bu veriyle 
ilgili olarak, eğitim dilinin Türkçe olduğunu da 
göz önünde bulundurmak gerekiyor. Eğitim 
düzeyi artt ıkça Kürtçe kullanım oranın ın azal-
dığı  gibi bir tablo ortaya ç ıkıyor. 

Kürtlerdeki sınıfsal ve sosyal dönüşümle bağ- 

dı lof; 
30 

lantı l ı  bir önemli veri de gelir durumu artt ıkça 
Kürtçe kullanma oran ının azalması. Yani yok-
sulların anadilini daha çok kullandığı  gibi çar-
pıcı  bir sonuç ortaya çıkıyor. 

Yine, çarpıcı  bir diğer veri de k ırsal alanda, 
köyde doğanların kentte doğanlara oranla 
anadillerini hem sokakta hem hanede hem de 
resmi kurumlarda daha çok kullanmaları... 
Burada ortaya çıkan verilerin sizin de dil ile 

çalışmaların ızda işaret ettiğiniz boyutlarla 
kesişen noktaları  var. Bu verileri nasıl okumak 
gerekir? 

Cuma Çiçek: Dil meselesi, kişisel tercihe-kişi-
sel algı ya indirgenecek bir mesele değil. İ çin-
de bulunduğu sosyo-politik yap ı yla doğrudan 
bağlant ı l ı  olan bir mesele. Ülkenin yapı sı, sı nı f 
ilişkileri, güç dağı l ı mı , k ı r-kent meselesi, eko-
nomik hayat, dilin prestiji ve statüsü, toplum 
içindeki algı s ı  gibi birçok durum dil meselesi- 
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nin sı nı rlarını  büyük oranda çiziyor. Eğitim ve-
rileri, sı nı fsal veriler, kent-kı r ayrımına dair ve-
riler esas olarak dil meselesini tartışırken dilin 
içinde bulunduğu konteksti dikkate almamı z 
gerektiğini ve bu kontekst içinde sorunları  ve 
çözümleri ele almamı z gerektiğini söylüyor. 
Örneğin, Kürt coğrafyası nın sı nı fsal yapı sını , 
Türkiye'deki sosyo-ekonomik yerini göz ardı  
ederek dil meselesini çözemezsiniz. Prestij 
meselesini de buna bağlayabiliriz. Y ı llar önce 
bir tartışma hatı rlı yorum. Bir arkadaşım "kimin-
le Kürtçe konuşuyorsun?" diye sormuştu. Ben 
de gündelik hayatı mda sadece apartmanı mda-
ki kapı c ı  ile Kürtçe konuştuğumu fark etmiştim. 
Kürtçe büyük oranda yoksulun ve "eğitimsizin" 
dili. Prestij olarak buna atfedilmişti. Doğal ola-
rak toplumun sını fsal statüsü ile dilsel becerisi, 
prestiji gibi çeşitli dinamiklerin tamamı  ile birlik-
te düşünmedikçe dilin statüsüne dair bir analiz 
yapmanı z ve Kürtçe gibi baskı  altı nda kalmış  
dillerin canlanması  için bir yol haritası  çı kar-
manı z mümkün değil. 0 yüzden esas olarak bu 
veriler bence, bizim dil meselesini sosyo-politik 
bağlam içinde ele almamı z gerektiğini söylüyor. 
Bunları n tamamı nı  içeren bir planlamayla an-
cak Kürtçe gibi ya da ülkemizdeki Arapça gibi 
baskı  altı nda kalmış  dillerin canlandırı labilece-
ğini gösteriyor. 

UNESCO'nun dil ile ilgili 2003'te yaptığı  bir 
araştırma var. Dilsel canlılık ve dillerin kay-
bolma tehlikesiyle ilgili. Yanılmıyorsam siz de 
bir yazınızda değinmiştiniz, şu vurgu var; bir 
dil bütün kuşaklar tarafından kullanılabiliyor 
ve başka bir dil tarafından tehdit edilmiyorsa 
ve ayrıca kuşaktan kuşağa aktarım kesintisiz 
olarak sürebiliyorsa o dilin güvende olduğu 
biçiminde bir tanımlama var. Şimdi değindi-
ğimiz bu veriler, Kürtçenin milyonlarca insanın 
anadili olmasına rağmen ciddi bir tehlike altın-
da olduğunu göstermiş  olmuyor mu? 

Araştı rmanı n tablosu bence biraz iyimser, du-
rum bundan daha vahim. Çünkü araştı rma, 
örneğin 18 yaş  altındakilerin dil becerisine 
bakmı yor. Şunu biliyoruz; Diyarbakı r'da 18 yaş  
altı  nüfusun oranı  yüzde 48 civarı nda. Ankette 
sadece 18 yaş  üstünün becerilerine bakı lmış  
durumda. Ayrı ca anket yapı lan kişiler büyük 
oranda kentte yaşayanlar gibi görünüyor, kı r ve 
kent dengesinin iyi ölçüldüğünden emin deği- 

lim. Araştı rmada doğduğu yerin neresi olduğu-
na yönelik bir soru var. Anketin k ı rda mı  kentte 
mi yapı ldığına dair veriler net değil. 

Şimdi dil meselesinde hemen hemen yapı lan 
bütün çalışmaların ortak bir noktası  var. Bir 
dilin ölümünü ya da yeniden canlanması nı  be-
lirleyen ana dinamik esas olarak kuşaklar ara-
sı  dil aktarımı dı r. Sizin diliniz gündelik hayatta 
bir şekilde kuşaklar arasında aktarı labiliyorsa, 
örneğin Kürtçe gündelik hayatta çocukların di-
liyse, o dil büyük oranda ölümden kurtulmuş  
demektir. Ya da tersinden düşünürsek, Kürtçe 
çocuklara ve genç kuşaklara aktarı lamı yorsa 
bu dilin ölüm riski var demektir. Ben Diyarba-
kı r'da yaşıyorum, siz de burada yaşıyorsunuz 
biliyorsunuz; Şırnak, Hakkâri gibi illeri çı kardı-
ğını z takdirde bugün Diyarbakır, Mardin, Urfa, 
Batman gibi büyükşehirlerin çoğunda yaşayan 
çocukları n hemen hemen yüzde 90' ı nı n Türkçe 
konuştuğunu ve çok sını rlı  bir k ı smı nı n Kürtçe 
bildiğini gözleyebiliyoruz. Diyarbakı r'da bu belki 
de yüzde 90'dan da fazladı r. 

Kürtçenin şu an kuşaklar arası nda aktarımında 
bir kesinti olduğu açı k. Bu alanda yapı lan ça-
lışmalar, politik hareketin etkisi ya da insanları n 
kişisel çabaları yla çocukları na Kürtçe öğretme-
ye çalışmaları nı n dilin çocuklar arası nda kulla-
nı mı nda k ı smi bir yaygı nlaşma yarattığı  söyle-
nebilir. Ama şu an Kürtçenin 40 yaş  üstü, 20-40 
yaş  arası, 20 yaş  ve altı  diye 3 kuşağın grafiğini 
çı kardığımı zda bu grafiğin yukarı dan aşağıya 
gittiğini görürüz. Zaten araştı rma genç ve yaşlı  
kuşak arası ndaki dil becerisindeki farkı  ortaya 
koyuyor. Bunun sokakta ve kamu kurumların-
da daha da azaldığını  görüyoruz. Zaten özellik-
le çocukları  da katarsanı z —ki, dil meselesinde 
ana kitle çocuklardı r, o kuşağın dili kullanması  
dilin öleceğini ya da yaşayacağım belirler— son 
yı llarda belki Kurmancinin biraz canlanması n-
dan bahsedebiliriz ancak genel olarak yok olma 
riskiyle karşı  karşıya. Zazaki için ise bu risk çok 
daha büyük. Genç kuşakları n esas olarak Türk-
çeyi kullandı klarını; Kürtçenin ise, bu kuşağın 
anladığı  ama çoğunlukla konuşamadığı  bir dil 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Dili öldüren dinamikler 

Kürtçe bakımından bahsettiğiniz yeni duru-
mun ortaya çıkmasında biraz da sosyo-eko- 

dilop 
31 



Fo
to
ğr

af
:  S

er
ta

ç  
Ka

ya
r  

Kürtçenin yaşaması  ve yaşat ı lması  için! 

nomik dönüşümün, yani şehirleşme unsuru-
nun dilin aktarımını  sınırlayan koşullardan biri 
olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü şöyle bir 
durum var. Kürtçeye dair bugüne kadar söy-
lenen şeylerden biri de medreseler gibi dini 
kurumlann dilin korunmasında önemli bir yeri 
olduğu ve öte yandan da kırsal nüfusta dilin 
daha kolay korunabildiğ  i biçiminde. Mesela 
yakın zamanlara kadar Diyarbakır'ın herhan-
gi bir ilçesine giden bir Türk bile orada Kürtçe 
öğrenebiliyordu. Kentin merkezine gelindiğin-
de ise Kürt dilinin kullanımı  hem pazarda hem 
sokakta, yani sosyal yaşamın her alanında gi-
derek sınırlandığ  ı  için, dili öğrenme ve geliş-
tirme oranı  da düşüyor. Sosyo-ekonomik dö-
nüşümün etkisi açısından neler söyleyebiliriz? 

Bu konuya şu soruyu cevaplayarak başlayabili-
riz. Dili öldüren dinamikler nelerdir? 

Bu konuda dünyada devasa bir literatür var ve 
bize kaba taslak iki dinamiğin dilin ölümünde 
etkili olduğunu söylüyor. İ lk olarak, kapitalist 
modernleşme dediğimiz ekonomik dinamik-
lerle işleyen süreçler. Örneğin kentleşme, kırı n 
kente oranla zayı flaması  ve burada bir kültü-
rün hâkim olması. Sadece Kürtçe bağlamı nda 
bunu düşünmeyin. Akademik camiada, İ ngiliz-
ce örneğin, dünyanı n ortak akademik dili haline  

gelmeye başladı . Türkçe de doktora tezi düze-
yinde, araştı rma dili olma bakımından etkisini 
yitiriyor. Ama genel olarak bir modernleşme, 
sı nı fsal dönüşüm, kentleşme, eğitim ağını n ge-
lişmesi gibi mekanizmalarla birçok dilin ölmeye 
başladığını  söyleyebiliriz. 

Modernleşmenin ana dinamiklerinden biri de 
ulus-devletleşme. Bir sosyo-politik inşa ile bir 
dilin ve kültürün merkeze alı nması  ve kalan dil 
ve kültürlerin ölümünün yol taşları nı n döşen-
mesinden bahsedebiliriz. Bu iki dinamik de dilin 
ölümünü etkiliyor. Ulus-devletleşme ile beraber, 
ulus devletin gündelik hayatı  yönetme becerisi 
her geçen gün artı yor. Belki bunu başta söyle-
yebiliriz. Ama bunun birçok sebebi var. Öncelik-
le, devletin her alana nüfuz etmesi bundan 50 
yı l öncesine göre çok daha yüksek. Okullaşma 
oranı, eğitim düzeyinin artması, devletin algı ları  
yönetme becerisi, medya ve teknoloji gibi yeni 
araçlarla aslında bu biyo-iktidar dediğimiz top-
lumu bir bütün olarak yönetme becerisi artmış  
durumda. Tabii devlet bu yönetmeyi yapar-
ken bir dili araç olarak kullanı yor, o da Türkçe. 
Bunu yaparken belli dilsel ilişkiler, statüler inşa 
ediyor. Hatı rlarsanı z 'Kürtçe bir medeniyet dili 
midir?' diye bir tartışma yaşandı. Esas olarak, 
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ulus devlet hem maddi hem de sembolik olarak 
homojenleştirici bir yönetsel kapasitenin yay ı l-
mas ı nı  ifade ediyor aynı  zamanda. Bu Türkçe 
dili ve kültürü üzerinden inşa edildi. Bugün Türk 
ulus-devletinin köylere, en uç yerlere kadar ya-
yı lma kapasitesi yüksek. Bunun bir nedeni bu. 

Sizin 'Bir Dil Neden Yasaklanır' kitabınızda da 
bu bağlamda çarpıcı  belirlemeler bulunuyor. 
Burada Şeyh Sait'in idamını  gerçekleştiren 
savcı  Ahmet Sureyya'yı  (Örgeevren) duymuş-
sunuzdur. Anılar ın! yazdığı  kitabında bu yar-
gılama yapıl ırken bir anekdot anlatır. Mahke-
meye bir Kürt genci getiriliyor. Buna Türkçe 
soru soruyorlar ancak genç Türkçe bilmediği 
için yan ıt veremiyor. Mahkeme heyeti "Türkçe 
bilmeyen birinin bu ülkeye faydası  da olmaz" 
diyerek gencin idam ına karar veriyor. Bu ho-
mojenleştirme politikası  bir yandan da k ırım 
eşliğinde sürdürülüyor... 

1925 Şark lslahat Planı 'na bakarsanı z, örneğin 
daha sonra meclis başkanı  olacak Abdulhalik 
Renda'nı n bir ön rapor yazdığını  ve bu raporda 
esas olarak şu tespiti yaptığını  görüyoruz: Fı -
rat' ı n doğusunda Kürtler nüfus ve nüfuz olarak 
hâkim haldedir. İ ki millete dayalı  bir devlet ol-
maz diyerek, Türklüğün nüfusunu ve nüfuzunu 
hâkim kı lmak üzere bir plan hazı rlı yor. 0 plana 
baktığını zda yat ı l ı  okulları n, k ı z mekteplerinin 
asimilasyon politikalar ı nı n araçlar ı  olarak de-
ğerlendirildiğini görürsünüz. Yine, bölgeye yı lda 
50 bin kişi olmak üzere Balkanlardan, Kafkas-
lardan yaklaşık 500 bin kişinin 10 y ı l içerisinde 
getirilip nüfusun değiştirilmesine yönelik bir 
planı n uygulandığını  görürsünüz. 19354e İ smet 
İ nönü'nün Şark ve Islahat Raporu vardı r. Yine o 
raporda mealen şunu söyler İ nönü: Biz 1920'1e-
rin başında Kürtlerin okutulup okutulmamasi-
ni tartışt ık. Okutulmamasına karar verdik ama 
kanaatimce Kürtlerin asimilesi için okutulması  
gerek. Bu meseleler 1925'lere 193511ere kadar 
gider. Yine devlet şiddetini merkeze alan bir ho-
mojenleştirme politikası  olduğu aç ı k. Bu konu-
da Kürtlerin bir hafı zası  var. 

Kuşaklar arası  dil aktarımı  istenmiyor 

Cumhuriyetin ilanından bugüne, yaklaşık bir 
asır sonra bile aynı  politikaların bir şekilde 
hatta daha fazla enstrüman kullanılarak de-
vam ettiğini söyleyebilir miyiz? 

Avrupa Birliği süreciyle beraber hem yükselen 
Kürt hassasiyetinin hem de AB üyelik sürecinin 
açtığı  imkânlarla beraber Kürtçeye bir alan aç ı l-
dı . Bunu da göz ardı  etmemek gerekiyor. TRT 
Şeş  aç ı ldı, üniversitede bölümler açı ldı  ama bu 
sürecin esası nda k ı smi bir tanı ma ve Kürtçeyi 
Türk üst kimliğinin folklorik bir alt unsuru olarak 
görme biçiminde tezahür ettiğini söyleyebiliriz. 
Bu reformları n kuşaklar arası  dil aktarı mı nı  gü-
vence alt ı na almadığın ı  özellikle belirtmek ge-
rekir. Bugün Kürtçe anadilde eğitim konusun-
da direncin devam etmesi esası nda bize şunu 
söylüyor: Devlet kuşaklar aras ı  dil aktar ı mı nı n 
engellenmesini sürdürmek istiyor. 

Söylediğinize binaen bir şey soray ım. 2006'da 
bir yaz ın ız! okumuştum. AKP'nin bu bakımdan 
hakk ını  teslim etmek gerektiğini söylüyor-
dunuz. TRT Şeş, özel liselerde belli derslerde 
Kürtçe eğitimin önünü açma gibi ad ımlar var-
d ı, evet. Ama bu adımlar kolektif haklardan çok 
bireysel haklara dayalı  bir politikanın parça-
sıyd ı. Asıl olarak da Kürt sorununun bölgesel 
düzeydeki, o zaman ABD'nin bölge politikası, 
Güney Kürdistan siyasetinin, oradaki bölgesel 
yönetimin yarattığı  etki ve Türkiye'de Kürt so-
rununun kimi bireysel haklarla çözülüp Kürtle-
rin rejime yedeklenmesi hesabı  gibi bir durum 
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vardı. Yani esasında iktidarın inisiyatifinde bir 
çözüm arayışı  vardı, ki bu da yürütülen müca-
delenin bir sonucuydu. 0 bakımdan buna hak-
kını  teslim etmek mi, yoksa sürdürülen müca-
delenin politik etkisini yedeklemeye çalışmak 
mı  demek gerekiyor? 

Devletin Kürtçeyi yaşatmaya yönelik bir çaba-
sı  var mı  diye sorarsanı z buna açık bir şekilde 
hayır yok derim. Ama Kürt sorununun 100 yı llı k 
tarihine baktığımı zda 2002 yı lı ndan sonrası nı  
göz ardı  etmememiz gerekir. Bu yüzden 2002 
yı lı  sonrası  reformların bir başlangı ç olduğunu 
söyleyebiliriz. 24 saat yayın yapan bir Kürtçe 
kanalı n açı lması , üniversitelerde Kürtçe bölüm-
lerin açı lması, liselerde bazı  derslerin Kürtçe 
verilmesi, Kürtçenin yüzyı llı k tarihi dikkate alın-
dığında önemli bir başlangı ç. Bunun kı ymetini 
bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bu-
nunla beraber —kuşaklar arası  transferi onun 
için vurguladı m— Türkiye'de yapı lan bu bütün 
reformlar dili kurtarmaya yeter mi; Kürtçenin 
bu 100 yı llı k süreciyle yüzleşmeyi sağlayan, 
Kürtçeye alan açan bir reform süreci midir? El-
bette ki değil. Aslı nda yapı lan reformlar özetle 
Kürt dilini ve kültürünü Türklüğün folklorik bir 
alt unsuru olarak çerçeveliyor ve Kürtçeye uzun 
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bir ömür biçmiyor. Bu anlamda, önemli bir baş-
langı ç olmakla birlikte Kürtçenin korunmasını  
ve kuşaklar arası  aktarımının güvence altı na 
alı nması nı  sağlayan bir süreç değil. Bunu si-
yasi olarak değerlendirirseniz, elbette yükse-
len Kürt direnişine yönelik bir cevap olarak da 
okuyabiliriz. Bu yükselişi kontrol altı na almak 
için yapı lan reformlar olarak da düşünebiliriz. 
Özellikle Kürtlerin Rojava'daki kazan ımlar ından 
sonra devletin Öcalan ile görüşme sürecin-
de bu süreçten sorumlu Başbakan Yardımc ısı  
Yalçın Akdoğan' ın bir yazısına sık sık at ıf yap ı-
yorum. Devletin yaklaşımını  çok iyi ortaya koy-
duğu için. Şöyle diyordu bu yazısında Akdoğan: 
"Rojava'daki özerklik tahayyülü, Kürtleri çözüm 
sürecinde şımar ık ve tatminsiz yapıyor" Yani 
özerkliği bir hayal olarak görüyor ve Kürtler bi-
zim verdiklerimizle yetinmeli diyordu. 

Dil politikaları  konusundaki dünya deneyimleri, 
özellikle iki alanı n deneyimi önemli bilgiler ve-
riyor. Biri Katalan deneyimi, diğeri Kanada'daki 
Quebec deneyimi... 

Quebec, Kanada'nı n Fransı zca ve İ ngilizce ko-
nuşulduğu bir bölgesi. Halkı  Fransız. 1976'ya 
kadar yasaya göre aileler çocukları nı  isterlerse 
Fransı z okulları na, isterlerse İ ngiliz okulları na 
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yollayabiliyorlardı . Kreşten üniversiteye kadar 
ikili sistem var. Ama zaman içerisinde Quebec 
ekonomisinin Kuzey Amerika'ya bağlı  olması  ve 
ekonomik alanda ingilizcenin daha güçlü olma-
sı  nedeniyle Fransı zcanı n bu yasal eşitliğe rağ-
men gün geçtikçe güç kaybettiğini görüyoruz. 
1976'da simetrik dil politikası ndan asimetrik dil 
politikası na geçiyorlar. Yani Fransı zcayı  merke-
ze alan ama ingilizceyi de öğreten bir politika-
ya geçiyorlar ve zaman içerisinde Fransı zcanın 
güçlendiğini görüyoruz. Örneğin Katalonya böl-
gesinde kamuda ası l dil Katalanca ama ispan-
yolcayı  da öğretmek zorundasını z. 

Şunu söylemeye çalışıyorum, bir dili yaşatmak 
için yasal olarak eşitlik kursanı z bile, bu, dili 
kurtarmaya yetmiyor. Diyarbakı r'da ikili sistem 
kurup, çocuklarını zı  istediğiniz okula yollayı n 
dediğinizde çoğunluk Türkçe okula yollaya-
caktı r. Çünkü insanlar şunun farkında: Kürtçe 
eğitim çocuğa iyi bir gelecek sağlamı yorsa, iyi 
bir meslek sağlamı yorsa, ekonomik bir gelecek 
sağlamı yorsa çocuğunu Türkçe okullara yol-
layacaktı r. Dolayı sıyla uzun süre baskı  altı nda 
kalan bir dili yaşatmak için pozitif ayrımcı lı k 
yapmanı z gerekecektir. Bunu sadece bir dili öğ-
retme meselesi olarak anlamamak lazı m. Esas 
olarak dil meselesindeki tecrübeler bize şunu 
söylüyor. Simetri bile yetmez. Eğer Kürtçeyi öğ-
retme, geliştirme ve aktarma konusunda bir sa-
mimiyet varsa Kürtçeyi merkeze alan ama ül-
kenin ortak dilini de öğretmeyi zorunlu kı lan bir 
sistemin olması  lazı m. Elbette siz bu politikayı  
idari ve siyasi alanda düzenlemeler yapmadan 
hayata geçiremezsiniz. 

idari ve politik değişim şart 

Anadilinde eğitimle birlikte bahsettiğiniz gibi 
bu eşitsizliği ortadan kaldırmak; dilin değer-
li kılınması  ve kullandırılmasını  özendirmek 
bakımından öncellikle kamusal alanda kulla-
nılmasını  sağlamak gerekiyor. Kürtçenin ka-
musal alanda kullanılmasını  sağlamak bu ba-
kımdan oldukça önemli. 

Çok basit bir örnek vereyim: İ nsanlar dünya 
kadar para verip İ ngilizce öğrenmeye çalışıyor-
lar. Çünkü İ ngilizce meselesi, dil ile güç, iktidar, 
ekonomi arası ndaki ilişkileri tüm detaylarıyla 
ortaya koyan bir örnek. Kâğıt üzerinde Kürtçe-
nin olması  Kürtçeyi kurtarmaya yetmeyecektir. 

Ben Kürtçenin canlanması  için üç kritik alan ol-
duğu düşüncesindeyim. 

Bunun bir tanesi medya. Medya devletin yetki-
sini biraz da olsa aşan bir alan. Sosyal medya, 
Internet, uydu üzerinden yayın yapan Kürtçe 
televizyon kanalları  gibi devlet hegemonyası nı  
ve yasaklarını  bu alanda aşmayı  sağlayan yeni 
araçlar ve imkânlar var. Kürtçe açısı ndan böy-
le bir alan oluştu ve Kürtler bunları  kullanmaya 
hâlâ devam ediyor. 

ikinci olarak, kuşaklar arası  dil aktarımını  gü-
vence altına almak için kritik nokta anadilinde 
eğitim. Siz bir çocuğu kendi diliyle eğitmediği-
niz sürece o çocuğa bu dili öğretmeniz müm-
kün değil. Büyük ihtimal çocuk kendi dilini ikinci 
bir dil olarak sonradan öğreniyor. Anadilde eği-
tim olmaksı zı n kuşaklar arası  aktarımı  güvence 
altı na almak mümkün değil. 

Üçüncü olarak da kamusal alanda kullanım. 
Fransı z düşünür Pierre Bourdieu'nun kavram-
ları yla söylersem Kürtçenin "sembolik serma-
yesini" ve "sembolik iktidarı nı " kamusal alanda 
güçlendirmezseniz bu dili koruma şansı nı z yok. 
Bu üç alanda ilerleme sağlayamadığımı z sü-
rece, belirli hassasiyetlerle, insanları  o dili kul-
lanmaya çağırmakla bu dili kurtarma şansımız 
yok. Baskı  altı nda kalmış  bütün diller için bunu 
söyleyebiliriz. 

Anlattıklarınız bize anadilinde eğitimi belirli bir 
idari ve politik statüye sahip olmaktan bağım-
sız bir şekilde tartışamayacağımızı  da gösteri-
yor. Kamusal alanda bir dilin kullanılabilmesi 
için aynı  zamanda idari, politik olarak da o dilin 
kullanılmasını  sağlayacak bir yapılanmayı  zo-
runlu kılıyor. 

Bu işin en yumuşak geçişi bir yerelleşme. Şe-
hir ya da bölge ölçeğinde bir âdem-i merkezi-
leşmeyle dil meselesi yerellere devredilebilir. 
Bunlar dil meselesini yerel ölçekte çözebilirler. 
Örneğin sadece anadilde eğitim meselesini ele 
alalı m. Türkiye'de anadilinde eğitim verilmesine 
karar verdik diyelim. Bunu nası l yapacaksını z? 
Organize edilmesi gerekir. Bana sorarsanı z iki 
yöntem var. Birincisi, eğitim bakanlığını  bakan-
lı ktan başlayarak taşra teşkilatlarına kadar iki 
dilli bir yapıya kavuşturacaksı nı z. Çünkü eği-
tim dediğiniz zaman öğretmen meselesi var, 
müfredatı  var, bölümleri var, eğitimin idaresi 
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var. Bunun tamamı nı  kapsayan bir alandan 
bahsediyorum. Tüm bunların organizasyonu 
için eğitim bakanlığını  iki dilli hale getirmek ya 
da bakanlı k içinde Kürtçe için ayrı  bir yapı lan-
ma oluşturmak gerekir. İ kinci seçenek, coğrafik 
olarak Kürtçenin hâkim olduğu yerellerde iki dilli 
bir yapı  kurarsını z. 

Biz bunu nası l organize edeceğiz? Böylesi bir 
eğitim organizasyonunun idari ve siyasi ola-
rak bir değişimi gerektirdiği açık. idari ve politik 
yapı da bir değişim yapmaksı zın bunu yapma 
şansı nı z yok. Ya ülkenin tamamını  iki dilli hale 
getireceksiniz ya da bu dilin hâkim olduğu ye-
rellerde yerel ya da bölgesel ölçekli sosyo-po-
litik bir yapı  oluşturacaksını z. Bu yapının ölçeği 
81 il de olabilir, 26 kalkı nma ajansı  bölgesi de 
olabilir, 30 büyükşehir bazlı  yeni bir bölgesel-
leşme de olabilir. Ya da Kürtlerin çoğunlukta 
olduğu illerin tamamını  kapsayan tek bir bölge 
ölçeğinde de olabilir. 

Yerelleşme demişken, Kürt siyaseti bakımın-
dan da bir tartışma konusudur bu, demokratik 
özerklik, bölgesel özerklik ya da federasyon 
olması  anlamında. Bugün ülkenin tamamında 
iki dilli ya da iki uluslu yapılanma söz konusu 
olmayacaksa bunun konjonktürel bakımdan  

bölgesel temelde çözümüne dayalı  bir idari 
yapılanma daha mümkün görünüyor gibi. Ne 
dersiniz? 

Burada temel mesele, yetkinin sınırlarının ne 
olacağı. Yetkinin devredileceği ölçek il mi olur, 
birkaç ili kapsayan bir bölge mi olur, 30 büyük-
şehir mi olur, bu tartışı lı r. Örneğin siz 81 ilde bü-
tün yerellerde ikinci bir dili seçme ya da belediye 
aracı lığıyla eğitimi iki dilli ya da çok dilli yapmak 
isterseniz bu iş  belediyeler üzerinden de çözü-
lebilir. Bu işin kritik noktası  bence yerelleşme. 
Bu işin coğrafi biçimi değişebilir. Kritik mese-
le anadilde eğitim ve dil politikaları  konusunda 
yerellere verilen yetkiler ne olacak ve bunların 
sı nı rları  ne olacak. Bu konuda ben belediye öl-
çeğinde ya da il ölçeğinde bir âdem-i merkezi-
leşmeyle bile birçok sorunun çözülebileceğini 
düşünüyorum. Yeter ki Kürtçeyi koruma ve yeni 
kuşaklara aktarma konusunda bir samimiyet 
ve iyi niyet olsun. 

Devleti beklemeden yapılabilecekler var 

Ülkedeki durum dil, kültür gibi unsurları  gide-
rek politik durum ile birlikte konuşmak zorun-
da olduğumuz meseleler haline getiriyor. Ye-
relleşme meselesine, yetkilerin atanmışlarda 
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değil seçilmişlerde toplanması  şeklindeki çö-
zümüne bile bugün ne kadar uzak olduğumuz 
ortada. 
Son olarak şöyle toplayalım, sizin de dil ile ilgili 
önemli çalışmalannız var. Sizin geçmişte De-
mirtaş'ı  eleştirdiğiniz bir yazınız, hatırlıyorum. 
Demirtaş, Güney Kürdistan'daki konferans-
ta anadilinde sunum yapamaması  üzerinden 
eleştirilmiş  ve o da bir Kürt olarak anadilinde 
sunum yapamamasının bu dili yasaklayan 
devletin bir ayıbı  olduğunu söylemişti. Siz de, 
bu devletin bir ayıbı  da olsa, eğer Kürtler adına 
siyaset yapıyorsanız bu durum sizin sorumlu-
luğunuzu ortadan kaldırmaz, biçiminde eleştiri 
yapmıştınız hatırladığ  ım kadarıyla. Bu sorum-
luluk bağlamında Kürtlerin kendi dillerini can-
landırmak bakımından nasıl bir yol izlemeleri 
gerekiyor? 

Selahattin Bey'in cezaevinde Kürtçe öğrenme-

ye çalıştığın ı  biliyorum. Bu konuda samimi bir 

çaba içerisinde olduğuna inan ı yorum. Umarı m 

kitleler taraf ı ndan dikkate al ı nan bir siyasi lider 

olarak bu çabası na devam eder. 

Bu soruya devlet üzerinden yürüyen tartışmala-
rı  hatı rlatarak cevap verebilirim. Devlet üzerine 

yapı lan tartışmalarda kritik bir soru vard ı r Dev-

letin gücü nereden gelir? Çatışma kuramcı ları  
bu soruya verdikleri cevapta farkl ı  konseptleri 

kullansa da esas olarak iki güç kaynağına işa-

ret ederler. Biri rı za, diğeri sopa ya da zor. Dev- 

let bir yönüyle sopayla toplumu yönetir. Polis, 

ordu, cezaevleri, mahkemeler, özetle şiddet ay-

g ı tları yla toplumu yönetir. İ kinci boyutu ise rı za. 

Yani devletin vatandaşın kalbini ve akl ı n ı  kazan-

ma kapasitesi diyebiliriz. Bunu dinle yapar, dil 

politikası  ile yapar, iyi bir şehir inşa ederek, iyi 

bir eğitim sitemi kurarak yapar. Toplumsal rı za 

üretir. Vatandaşına şu mesajı  verir Ben sizin 

için çalışıyorum. Esas olarak bütün devletler bu 

sopa ve rı zan ı n dengesinden oluşur. Sopa daha 

hâkimse daha otoriter devletler ortaya çı kar. 

Rıza hâkimse daha demokratik devlet ortaya 

çı kar. Bourdieu bu konuda bir itirazda bulunur. 

Der ki: Sopada da rı za bulunur. Devlet sopayı  
bu kadar yayg ı n kullan ı yorsa, toplum içerisin-

de çoğunluk, sopaya rı za gösterdiği için kulla-

n ı yordur. Dolayı sı yla devletin ası l güç kaynağı  
rı za üretme kapasitesinden gelir. 

Devleti bir sosyo-politik alan ve yapı  olarak dü-

şünürsek, çerçeveyi biraz genişletip şu soruyu 

sorabiliriz: Sosyo-politik hareketler, alternatif 

bir toplumu nası l inşa edebilirler? Ben bunun 

cevabı n ı n rıza olduğu kanaatindeyim. Buna 

Gramsci, hegemonya der. Bourdieu, sembo-
lik sermaye ve sembolik iktidar kavramları na 

başvurur. Michael Mann, altyapısal güç der. 

Demokratik özgürlükçü bir hegemonya inşa 

ederek, yani toplum içerisinde hâkim anti-de-

mokratik, özgürlükleri sı n ı rland ı ran rı zaya karşı, 
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Yine, Kürt medyası nı n bugün hâkim dili hala 
önemli oranda Türkçe. Kürtçeyi merkeze alan 
ama Türkçeye de alan açan bir Kürt medyası  
neden olması n? Bunu yapabiliriz. Kürtçeyi bi-
rinci dil, hâkim dil yapmak için devasa bir alan 
var, bir yandan reformlar yapı lması  için müca-
dele ederken bir yandan gündelik hayatta atabi-
leceğimiz adı mlar var. Hiçbir şey yapamasanı z 
bile kendi evinizde Kürtçe konuşabilirsiniz. 

Benim bir kızım var, yedi yaşında, doğduğun-
dan beri ben Kurmanci, annesi Zazaki konuşu-
yor. Bugün üç dili de anlayabiliyor. Ama bizimle 
büyük oranda Türkçe konuşuyor. Hayatı n diğer 
alanı nda yüzde 70-80 oranı nda Türkçeye ma-
ruz kalı yor. izlediği beş  çocuk kanalını n dördü 
Türkçe. Sokakta oyun oynadığı  10 çocuğun 9'u 
Türkçe konuşuyor. Kı zım okula gidiyor ve eği-
tim tamamen Türkçe. Gündelik hayatta Kürtçe 
konuşmama rağmen benim bireysel çabam 
yetmiyor. Bu anlamda mesele tek başına birey-
sel tercih meselesi değil, kurumsal bağlamı n 
değişmesi gerekiyor. Anadilde eğitim gibi dilsel 
hakların tanı nması  için mücadele etmek gere-
kiyor. Ama bununla birlikte, devleti beklemeksi-
zin atı lacak adımlar var. Hem kolektif aktörlere 

alternatif bir rı za üreterek ya da bir karşı-rı za 
üreterek bunu sağlayabilirsiniz. 

Bu dil için de geçerli. Kürtlerin kamusal alanda 
Kürtçeye dair dilsel sermaye ve dilsel iktidar 
üreterek toplumsal rı za üretmesi gerekir. Bu ko-
nuda önemli adı mlar atı lmış  durumda. Ama gi-
dilmesi gereken daha çok yol var. Kürtler bugün 
haklı  olarak anadilde eğitim, Kürtçeyi kamusal 
alanda ve kamusal hizmetlerin sunumunda 
kullanmak gibi taleplerini dile getiriyorlar. Bu 
talepler artarak sürmeli. Ama öte yandan, dev-
letin adım atmasını  beklemeksizin, Kürtçenin 
sembolik sermayesini artı racak ve sembolik ik-
tidarı nı  güçlendirecek çalışmalar yap ı lmalı . 

Kürtçenin kamusal alanda baskın ve canlı  bir 
dil haline gelebilmesi için devasa imkanlar var. 
Kürt siyasi hareketinin kurumları nı  düşünün; 
medya, sivil toplum örgütlerinin devasa bir ya-
pı sı  olduğunu biliyoruz. Dilsel iktidarı  ve serma-
yeyi güçlendirebilecek birçok alan var. Bir tane 
örnek vereyim, HDP'yi örnek verelim. HDP iki 
dilli bir eğitim sistemi talebinde bulunuyor. Bu-
gün devleti beklemeksizin HDP kendisini iki dilli 
bir parti haline getirebilir. Kürt coğrafyası nda 
Kürtçeyi siyasetin hâkim dili haline getirebilir. 
Bütün kurumsal yapı sını  iki dilli hale getirebilir. 
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hem de tek tek bireylere önemli roller düştüğü-
nü düşünüyorum. 

Zarok "RPnin çocuklara katkısı  

Sizin bireysel çabaya dikkat çekmenize, Kürt-
lerin her alanda kendi dilini konuşması  ko-
nusunda ısrarla yaptığınız vurguya bir itira-
zım yok. Aksine gündelik hayatta Kürtçeyi 
kullanma çabası  çok değerli. Ama toplamına 
baktığımızda siz de bunun mevcut kuşatmayı  
kırma bakımından çok sınırl ı  olduğunu kabul 
ediyorsunuz. Dolayısıyla sizin anlattığınız du-
rum aynı  zamanda bu çözümün, yani bireysel 
çabanın sınırını  da göstermiyor mu? 

Kürtçenin resmi bir eğitim dili haline gelmediği 
koşullarda bin kişiden ancak beşi-onu çocu-
ğuna Kürtçe öğretecektir. Ama bu, bireysel ya 
da kolektif düzeyde çabaları  kı ymetsiz kı lmı yor. 
Kürt medyasını n tarihine bakalım. 1995'te ya-
yin yapan Med TV'yi düşünün. 25 yı llı k bir tarihi 
var. Zarok TV daha yeni kuruldu. Bugün Kürt 
medyası nı n dili tamamen Kürtçe olabilirdi. Bu-
gün Diyarbakı r'da 100'ün üzerinde STK var. Bu 
STKları n tamamını n dili Kürtçe olabilirdi. Bu-
gün kamusal alanı n inşası nda devlet en büyük 
aktör. Bütün gücüyle, zor aygı tları yla dilin alanı -
nı  daraltı yor. Ama kamusal alanı n tek aktörü de 
devlet değil. Geri kalan devasa bir alan var ve 
bu alanı n dili de büyük oranda Türkçe. Bir yan-
dan devleti dil hakları nı  tanımaya zorlamalı yı z. 
Bununla birlikte, bir yandan da devlet dışında, 
fiilen Kürtçeye yeni alanlar açmalı yı z, var olan 
alanları  büyütmeliyiz. Kürtler olarak bugüne 
kadar bunu çok fazla yapamadı k. Bu konuda 
bireysel çabalarla birlikte, özellikle siyasi hare-
ketler, toplumsal hareketler, STK'lar, sendikalar,  

işveren örgütleri, medya kuruluşları  gibi kolektif 
aktörlere önemli roller düşüyor. 

Bu çabaya dair birçok şey söylenebilir. Ben 
90'ları  da biliyorum. 90'lardan bu yana Kürt 
siyasi hareketinin Kürtçeyi kullanması  bakı-
mından azımsanmayacak bir mesafe de alın-
dı  diye düşünüyorum. Bu politik mücadelenin 
yarattığı  bir istenç de var bugün. Bu istencin 
olması  bir dilin yaşayabilmesi bakımından ol-
dukça önemli herhalde. 

Yı llar önce İ ranlı  Kürt akademisyen rahmetli 
Amir Hassanpour uydu üzerine yayı ncı lı k, dil 
politikası  ve uluslaşma üzerine bir makale yaz-
dı. Hassanpour'un altı nı  çizdiği üzere, yüz yı llı k 
zulüm tarihine, dilkı rım politikalarına rağmen 
Kürtçe bugün hâlâ canlı  bir dil olarak varlığını  
koruyabilmişse birçok dinamikle birlikte, özel-
likle 95'lerden bugüne uydu üzerinden yayı n 
yapan Kürt medyasını n büyük bir rolü var. Ha-
tı rlarsanı z 15 Temmuz darbe girişimi sonrası n-
da OHAL kapsamında Zarok TV bile kapatı ldı. 
Zarok TV'nin Kürt çocuklara yaptığı  katkı yı  tarif 
edemem. Kürtçe için, özellikle kuşaklar arası  dil 
aktarımı  konusunda son 20 yı lda yapı lanların 
üç beş  katı  kadar katkı  sağladı . 

Ama şu anki duruma baktığımı z zaman özellik-
le 18 yaş  altı  çocukları n dili kullanma oranı na 
baktığımızda, mevcut trendde radikal bir deği-
şim olmazsa, bundan 20 yı l sonra, bir ya da iki 
kuşak sonra Kürt çocukları  Kürtçeyi hiç konu-
şamayacaklar. Özellikle devlet dışı  aktörlerin bu 
süreçte radikal bir değişime gitmesi gerektiğini, 
Kürtçenin kamusal alanda hâkim bir dil haline 
gelmesi için kaynaklarını  seferber etmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. 
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DİROKA ELFABb\I KURDİ  

LI ERMENISTANt‘ 

ESKERt' BOYIK 

N
uha di çapemeniya 
kurdi da bûye mode, 
ku her kare dewleta 

Sovete bi reng reş  û nerast 
t' nişandan, şil û zuha, geş  
û reş, qenc û xirab gişk di 
kürmek" agir da t' şewi- 
tandin. Deme bifikirin, 
eger qey&' So~ di 
wi welg‘ da nehata 
damezirandin, gelo ew 
edebiyat û medeniyeta 
delal ya kurcln So-
y.ete v‘ı  hebûya? Eger 
dewlet mecal çs nekira 
gelo ew civaka nexwencli, 
nivkoçer, ya ji p&ajoya 
cihan" şündamayi, bi tehe-
rek" ji qirr-birr û komkuiyan 
xilazbelyi, di welate xerib da 
‘Ne bikaribûya bigihişta w' 
bilinda0 û wan destanin&) 
h&ja? Na! Wusan e çi tişt 
hatiye kirin, gerek" be ş&iran-
din. Destaninn kur&n Sov, 
ilahi On kurffin Ermenistan 

gişk saya dewleta So~ û 
siyasiya \ıv` ya netewi bûn. 

Dema Ii Ermenistane qey& 
Sovete hate damezirandin, 
hesay* bineliOn ınğ ' On kurd 
digihişte rı zkaya 8 hezar 500 
merivi*. Ew ji ji sedi nod kurcl&) 
Ezdi bûn. Ermenistan wareki 
agrari, paşdamayi bû, hale gel' 
ermeni 0.  abori, civald, sosyali, 

AL, Sûrete kevire ser gora Lazo 

siyasi pirr dijwar bû. Rey-bez, 

şerr, komkujiOn sal&I 1915-

1920i, bi sedan, hezaran ev&'n 

mihacir en be di ü sitar, 

nexweşTyan, şer&İ  navxweyi 

hal di xelk da nehiştibûn. Hale 

bineliOn we yen kurd xirabtir 

bü. Çi hatibû ser" ermeniyan, 

hatibû ser' kurcl&İ  Ezdi yen 

\Aİ ' hereme ji.13"&a ji feodalî, 

koçeri, nexwenditt bû. Bawer  

biki ji sedi noclûneh kurd&I 
\nıe hereme nexwendi bûn. 

Hema salek pişti soreş  
perwerdeya kurdi 

He salek ji ji ser damezi-

randina qey& Sovete ra 
derbaz nebûbû, serokatiya 
Ermenistan, guhdariya 

xwe ber bi hale k&rıne-
tewan kir. Kemnetew ji 
li Ermenistane vıı ' derne  
himli kur&n Ezdî bûn. Di 

nav we civaka kurdan da 
bi fireti ü op&ativi dest bi 

xebat&I civaki, sosyal-kültûrT 
perwerdeyi 

Di sala 1921, 23e meha Ni-
san" da Komisariyata Erme-
nistan ya Ronka0 biryar da, 
ku hemû dibistan&I komare  

da perwerde û ders bi ziman 
c11:1'ne derbaskirin.' Wusan e 
di gun&n kurdan da ji gerek 
ders bi kurdi bihatana dayin. 

Le ne elfaba kurdi hebû, ne ji 
kadr&I netewi. Ji bo helkirina 
pirsgir komisariyat geleki 
op&ativ kete nav hewildanan. 
Bere ewlin gerek" pirsa çekiri-

na elfaba kurcIT çareser bibûya. 
Pirsgir& rehet nibû. Di deme-
ke geleki kin da çareseriya w" 
hate ditin. Meha Tirmeha 

‘Ağ ' li ser hirrı  elfaba 

www.kurd.ru  gotara Kerem" AnciosT. 2010 
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isahak Marogulov (Çavkani Celile Celil, Reıpein balk4 ji diroka gel' Kurd, bi 
Kurdl, Vıtin, 2002) 

Ermeni adi destnivisa elfabaya 
kurdi hazir bû. Ew Lazo (Hakob 
Xazariyan), niviskar û kurd-
zanö bi eslö xwe va ermeni, li 
ser himö girafika herfö ermeni 
hazir kiribe12. Meha Cotmeha 
disa wa salö kitöba dersa bi 
sernivisa ŞEMS, li çapxa-
na bajarö Ecmiadzîna hate 
weşandin3. Bi wö elfabö dest 
bi hazirkirina dersdaran kirin. 
Dersdarön ewrin himli ermeni 
bûn, yön di nav civakön kurdan 
da mezin bûbûn û kurmanci 
zanibûn. Di sala 1921ö da di 
gundön Ermenistanö yön kur-
dan da 5 dibistanön despökö 
hatin vekirin, 

Di sala 1922an da, bi hewildana 
Lazo û hinek rewşenbirön din, 
li bajarö Tilbisö ji (Gurcistan) 
dibistana kurdi ya şevö hate 
vekirin. Wö demö ji qirr û birr, 
şerr û dewön wan salan yön 
eyan malbatön kurdön mihacir 
(himli kurdön zarokön 
söwi tije li wî bajari bûbûn. Di 
dibistanö da zarok him dixebitin, 
him perwerde dibûn û şevö ji 
radizan. Xwendin, perwerde bi 
elfaba ŞEMS dihate derbaski-
rin. Di dema xwe da wö elfabö 

wö dibistanö roleke eröni di 
jiyana kurdön wi bajari da listin. 
Ji nav şagirtön wö dibistanö 
merivön höja, yön wek kurd-
zanö dinö-eyan Qanatö Kurdo, 
mörxasö welatö Sovötö Semend 
Siyabendov, helbestvan Qaçaxö 
Mirad û gelekön din derketin. Ve 
elfaba Lazo, ji bo danina bin-
geha perwerdö û xwendina bi 
zimanö kurdi roleke höja list. Ew 
ji bo hazirkirina kadran pöwist, 
vekirina dibistanan, hösakirina 
xwendinö seva pöşerojö bû him. 

Lö karön piraktik nişan dan ku 
elfaba Lazo nikaribû töra hemû 
clanün, reng û dengön zimanö  

kurdi bike. Paşö ji kurd bi tenö 
li Ermenistanö ni bûn, civakön 
kurdan di komarön din ji dijitin, 
pöwisti bi elfabake wusa hebû 
ku him bi gor qanün û xwes-
tekön giramöra zimanö kurdi 
bûya û him ji bo temamiya 
kurdön welatö Sovötö û gelö 
kurd ye pirmilyon kör bihata. 
(Di sala 1926an da hesavö 
kurdan li Ermenistanö digihije 
15.226, 1959a 26.000). 

Wan salan pirsa elfabe 
xwendina gelön kömjimar di 
temamiya welatön Sovötö da 
hatibû danin. Nenihöri pirsa 
demezirandina elfaba kurdi, 
usa ji di nav serokatiya ko- 

marön Gurcistanö û Azerbay-

canö ji dihate giftûgokirin, le 

karö esasi e pewist li Erme-

nistanö dihate kirin. Di sala 

1928an 8ö meha Heziranö da 

bi biryara Komitöya Navendi ya 

PK Ermenistanö komisyonek 

hate sazkirin. Di nav wö da 

bûn Wezirö Ronkayö Askanaz 

Miravyan4, Erebö Şemo, Şemo 

Tömûrov5  û hinekön din. Wö 

komö, bi rasti ji kareki opö-

rativ e höja kir. Di dawiya sala 

1928an da elfaba kurdi ya bi 

girafika Latini bi hazirkirina 

Tsahak Marogûlov6  û Erebö 

Şemo adi li ser texte bû. 
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Ji bo dibistan&İ  kurdi hazirkiri-
na dersdaran, di meha Tebax 

(Avgûst) sala 1930i da huku-
meta Ermenistane biryar da, 
ku di desp&a sala 1931i da li 
Yerevane Xwendinxana Kurd 
ya P"dagogiya ya Pişkavkaz 
veke. Xwendinxan, ne ku 
ten" ji bo dibistan&I kurdi yen 
Ermenistan, wusa ji bo 
komar&I Pişkavkaz û korna-
ra Tûrk~istan ji gerek"  
dersdar hazirkira. Xwendevan 
jî ji wan deran dihatin. Hesav 
xwendevanan di sala xwendin 
ya ewlin ya xwendinxan da 60, 
ya duda 105, ya sisiya gihişte 
110an. Ji wan p&ıc jin bûn7. 
Sala xwendine ya 1929-1930i 
li RSS Azerbaycane dibistan&İ  
zimane kurdi vebûn, hineki pey 
ra RSS Tûrkmenistane ji ders&I 
zimane kurdi hatin dayin. 

Bûyereke diroki: 
KonMransa Kurdzani ya 
HemsovtiO 

Di sala 1932an da li Ermenis-
tane hesave dibistan&İ  kurdi 
gihişte 35an, di wan da 2051  

şagirt perwerde dibûn. Di wan 
dibistanan da xwendin bitevayi 

bi zimane kurdi bû. 

Hukumeta Komara Erme-
nistane ya Sov.ete mecalrı  
berfireh saz kir ji bo weşana 
pirtükrı  dersan y&) edebi, 

biologi, siyasi, diroki. 

Pirtûk'n dersa gişk bi ziman' 
kurdi !Dün. Heta sala 1933an 
59 kit& bi tiraja 91 hezar hebi 
hatin weşandin. 

Di jiyana kurffi'n Sov da 
bCı yereke diroki bû Konf&an-
sa Kurdzani ya Hemsoviy 
Konffirans di sala 1934an, 
8-14 Tirmeh (Ali) li Yerevane 
hate derbasbûn. Ji Azerbay-
can, Gurcistan, Ermenistan, 
Tûrkm&listan, 
Moskiva0 90 neinern kurdzan 

tevi xebat&I konferansa dibûn. 
Konf&ans di bin serokatiya se-

roka diwana komara Ermenis-
tane da hat derbaskirin, pirs&I 
danina bingeha zimane kurdi 
y'rı  edebi, rastnivisar, elfabe, 
giram&a kurdI, pirsâı  t&mino-

logiya kurdi hatin &ih&andin. 
Konf&ans zarav kurmanci  

ya kur&n Ermenistane nas kir 
wek zimane kurdn So\ı t' ya 
bingehin. Biryar da û siparte 
İnstitûta Kültûra0 û Dirok" 
ya Ermenistane ku berhernâı  
folkora kurdi ku sala 1931 
ji nava xelk&I Ermenistan 
hatibCı n berhevkirin, ben nivisin 

weşandin8. 

Di sala 1932an da, li rex Yeki-
tiya Niviskar&I Ermenistan 
beşa Niviskar&I Kurd vebû. 
1/1/* sele berevoka efirandinâı  
niviskarâı  kurd ya ewlin hate 
weşandin. Di sala 1934an 
da bi na\ı" "Nivlskar&I Kurd" 
berevoka duda, salek peyra ya 
sisiya bi nav "Kit&a Sisiya" 
hate weşanding. 

Bi elfaba latini, PSS Azerbay-
cane û PSS Tûrkmenistane ji 
bi zimane kurdl dest bi weşana 
kit .d2n dersan û edebiyata 
bedewi bû. Ji sala 1930i heta 
sala 1938an li Azerbaycan 
bi zimane kurdi 26 kitn 
dersan û edebiyata mayin, le 
Tûrkmenistane 8 kitffl) hatin 
weşandin''. 

Bi hegi gerek ş&irandin 
ku ji sala damezirandina qeyd .  
Sovete girti, heta sala 1937an 

Pirtöka Î. Marogûlov û Ereb 

Şemo "Xwe-xwe hinbûna 

xwendina nivisara Kurmanci" 
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di welatö Sovötö da guhdari-
ke pirr mezin datanin li ser 

pöşdaçûyina kültürü perwerda 
kömnetewan. Di Ermenistanö 

da ji bo wö para kurdan tu me-
cal nehatiye hövişandin. Di nav 
wan salan da li ser himö elfaba 
kurdiya Latini ji 180yI zketir 

kitöb û biroşür hatine weşan-
din. Xwendinxana pödagogiyö 

di nav wan salan da 70 dersdar 

bi xwendina pödagogiyö ya 
navin ji bo dibistanön gun-
dön kurdan hazir kir". Gelek 

ciwanön kurdan li bajarön 

welatö Sovötö yön cuda da 
xwendina bilind dest anin... 

Di sala 1938an da pirsa guhes-

tina elfaba kurdiya Latini bi ya 
rûsi (Kirili) pöjda hate kişandin. 
Di sala 1941an da Komite-

ya Törminologiyayö ya RSS 
Ermenistan karö elfaba nü 
siparte Heciyö Cindi. Hukumeta 

Ermenistan bi biryara xwe ya 
909 ya 30 Heziranö, elfaba nü 
ya ser bingeha girafika Kirili bi 
zödekirina hinek tipön Latini 
ü hinek tipön ermeni eri dike. 

Dest bi herba navbera Almanya 
Hitlönyö ü welatö Sovötö dibe. 
Karkirina elfabö te rawestandin. 

Di sala 1944an da disa pirsa 
elfaba kurdi tö meydanö. 
Komisiya nü zödekirina tipön 
ermeni pöwist nabine, elfabe li 
ser tipön rûsi, ku Heciyö Cindi 

hazir kiribû çend tipön Latini 
ji zöde dikin ü ji bo bikaranin 
eri 

Di sala 1946an da kitöba ELJF-

BA nû ya Heciyö Cincir, bi tipön 
Kirili ji bo dibistanön gundö 
kurdan hate weşandin. Ew 

"ELÎFBA" heta hilweşina welatö 
Sovötö, bi dehan car ji nü va 

hate weşandin ü di diröjaya wi 
wexti, zarokön kurdan pö hini 
zimanö dayikö bûn. Elfaba Kirili  

heta hilweşina welatö Sovötö 
berdewam kir. Bi hilweşina 
Sovötö ra bawer biki dezgehön 
kurdewari yön li Ermenistanö 
bi temami hilweşiyan, bûne ke-
lefe. Niha komarön Sovöta yön 
börö da, disa hinek kar û barön 
kurdewari ten meşanin, le tev 
ji bi elfaba Latini ya Celadet 
Bedirxan. 

Van 'Dist salön dawiyö, li Erme-
nistanö, bi alikari ü hewildana 
miletçiyön ermeni, deı tireti kete 
nav kurdön Ezdi. Parek Ezdi-
yan bi pişgirtiya deshilatdariya 
komarö gotin ku giva ew kurd 
ninin, Ezdi mileteki cuda ye. 
Serokatiya komarö bi xurti pişta 
wan girt Ci ji wan ra mecalön 
kültür-perwerdeyi vekirin. Di 
hinek dibistanan da zarokön 
Ezdiyan ra dersin zimanö 
"Ezdiki" tö dayin. Kitöbön dersin 
hatine weşandin. Lö elfaba Kirili 
tö bikaranin. Bi texmina min, 
meremö miletçiyön komarö, bi 
karanina wö elfabö ew e ku wö 
para Ezdiyan ji bingeh ü koka 
wan, çand ü kültüra wan ya kur-
ditiyö ü Ezditiyö (niha bi elfaba 
Latini ü Erebi ye) clCı rxin ü karibin 
di nav xwe da biherinin. 

Çavkani 

1. X.M. Catoev, Kurd Ermenis-
tana Sov, bi zimane RüST, 
Yvan 1965; rû 114. 

2. Lazo (1869-1926): Kurdzan, 
niviskar, dersdar. Xudan el-
faba Kurdi li ser hime girafika 
Ermeni û kit&a dersa ya ŞEMS 
(1921). Di sala 1922an da bi 
insiyativa wi di bajar 
da dibistana Kurdi ya ewlin 
hate vekirin û bi xwe ji bü ber- 
pirsyar 

bû ber- 
pirsyare we. Tevi rewşenbir&I 
Kurd Ahmede Mirazi, Kemal 
Bedirxan, Emine Evdal, Esecl 
Cango kareki kültûri ye mezin 
kir di nav civaka Kurd ya wi ba-
jari da. Kinofilma ZERE (1926),  

li ser hime kurteçiroka wi ha-
tiye kişandin. Lazo ji, ji emri  
Kurda bi zimane Ermeni efi-
randin&I edebi, diroki nivisine, 
zargotina Kurdi berhev kiriye, 
bi kare wergere va mijül bûye. 
Di sala 1926an da li bajar 

çûye ber rehma Xwed& 

3. N. X. Maxmûdov, Gele Kurd, bi 
zimane Ermeni, Y&&an 1959, 
rû. 224; Heciye Cindi, Oç&k, 
Edebiyata Kur~ Ermenista-
na Şov, bi zimane Ermeni, 
Yvan 1970, rû30-31. 

4. A. Miravyan, şexseki Ermeni 
ye bi nav û deng, we dem" 
Komîsare Ronka0 ye RSS Er-
menistane bû. 

5. Şemo Tknürov, serleşkereki 
Kurd ye leşkere Sov. 

6. isahak MarogC.ı lov* di sala 
1868an da ji dayika xwe bûye. 
Bi esle xwe Aşûri ye. Bave wi 
di desp&ca sedsala 19an da ji 
"irane koç dike t" Ermenistan, 
wilaOta Yvarı ", li gund 
Divîne bineci dibe. We dern 
ew herem bin hukme dewleta 
Rûsya0 da bü. isahak ji pey 
xilaskirina dibistan s&ni- 
naria0 ra, di sala 1888an da 
dest bi kare dersdari0 dike. 
Sal&I dir&J li dibistan&İ  gun-
d&İ  Şaxtaxt (Qeza Naxic-
van), Divîne (Qeza QemerlûM 
dixebite. Di zarotiye da ew 
hînî zimane Kurdi dibe. Hersal 
mala wan derdiketin zozan 
Elegeze û bi mehan ew nav za-
rok&İ  Kurdan da dima. Di sala 
1905an da serokatiya dez-
geh&İ  xwendine ya herema 

T. Marogûlov dişine 
gund" Ezdiya, Zor (qeza Sur- 

wek dersdare zimane  
Rûsi. Ew dibistan dewleta Rûs 
ji bo zaroUn Kurd vekiribü. "Li 
vir, li Zor, fikira çkirina elfa-
ba Kurdi cem wip şda 

Pişti li komar&) Pişkavkas 
dest bi dewrana nel dibe, Ma-
rogellov bi xurti xwe amedeyi 
kare ç&cirina elfaba Kurdi dike. 
Dema ew kare elfabeye li ser 
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Em giro man ji bo jiyaneke 
nûwaze û destvala 

perperfik rüniştin li ser dara mile min 

min xwe xwar kir be per" wan maçî bikim 

w" ben" ten" gurek za, ji malzaroka a~eya 

ocis 

- zirzeya deri' şikesti - 

w'rekiya te bes gotineke zirt ü vala 

em giro man ji bo jiyaneke nüwaze ü destvala 

weke w" zivistana ku taze gihişt' wars mala 

- der" od" nays dadan - 

awirn te rtin" nivişk ü bi tahm ü lezet 

xewn te şil li kendala zayina 13, xember 

axiri bahoz şiyar dibin li şüra hewşa me 

- gerîn bü paşiva remezana \q" 

Suat Baran 

hevda tine, gotareke zanisti bi 

nav "Elfaba Kurdi" di kovara 

"Çand ü Nivisandina RojhilaW 

da bi ziman RCJSÎ diweşine. 

Di gotare da bi kürayi der-

heqa wan xisCisiOn ziman 

giram&a Kurdi da t" gotin, ku 

ewi ji bo Okirina elfabe ji xwe 

ra weke bingeh hildabû. 

Elfaba Kurdi ya li ser bingeha 

girafika Latini ya isahak Ma-

rogülov ü Erebe Şemo di sala 

1929an da kete nava jiyan 

İsahak Marogûlov di sala 

1933yan da çû ser dilovaniya 

xwe. Rojnama RIYA TEZE kar û 

xebatn wi yen Kurdewariy bi-

lind qimet kir. "Heval Marogû-

lov bi elifb&a gir6dayi sal&İ  
paşin dersdar bü, dersdari.  

Kurmanci, Rüsi. Di kûrsa 

dersdar&İ  Kurmanci ya ewlin 

da wi zimane Kurmanci hin 

dikir. Di tâniküm da (Xwen-

dinxana Kurdi ya 12'dagogiO) 

disa dersdar zimane Kurman-

ci ü zimane Rüsi bü. Di nava 

sal&I paşin da ji wi bi ziman 

Kurmanci p&ıc kit6 nivisine". 

GelekI balk ş  e gotara Cer-

doye G&ı co. (RIYA TEZE, sala 

1933; 15 İlon; N 42 (129). 

* Celile Celil, Rûpel&I balk ş  
ji diroka gels Kurd, bi ziman 

Kurdi, VVi&I 2002 rû 139-143. 

7. N. X. Maxmüdov, Gel .  Kurd, bi 

zimane Ermeni, Yvan 1959, 

rü. 242. 

8. N. X. Maxmüdov, Gel' Kurd, bi 

zimane Ermeni, Y'van 1959, 

rû 234. 

9. Heci0 Cindi, Oç&k, Edebiyata 

Kurcl&I Ermenistana Sov, 

bi zimane Ermeni, Y&&an 

1970, rü 35-36. 

10. RIYA TEZE, Adara sala 

1969an. 

11. Disa li wir. 

12. N. X. Maxmüdov, Gel'Kurd, bi 

ziman Ermeni, Nivan 1959, 

rü. 240. 
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> Sovyet Kürt dengUjliği ve 
2. Dünya Savaşı  

DR SEDAT ULUGANA 

Kürdoloji'deki Sovyet 
etkisinin miladı nı  Ereb 
Şemo'nun (Ereb Şami-

lov) Şivane Kurmanca isimli 
otobiyografik romanı  oluşturur. 
Ereb'in Serhat Kurmancisi ile 
kaleme aldığı  eser, aynı  şekilde 
20. yüzyı lı n ikinci çeyreğinde 
Serhat bölgesinden kaçı p Rus 
imparatorluğuina sığınan ve 
orada Sovyet sistemi ile tanı -
şan Kürtlerin sosyal, ekono-
mik ve politik dönüşümlerinin 
güncesidir. Öyle ki, feodal bir 
yaşam tarzı  sürdüren Kürt  

kitleleri, kapitalizmi yaşama-
dan sosyalizme geçiş  yaptı lar. 
Elbette bu ters sosyolojik dizi-
lim, söz konusu romanda derin 
karşıtlıklar şeklinde ortaya 
çı ktı. Örneğin, hâlâ Elegez ci-
varı nda göçebe yaşam tarzı nı  
sürdüren Kürt aşiretleri nez-
dinde sarsı lmaz gibi görünen 
otoriteleriyle ağalar ve şeyhler, 
Sovyet sistemini kabullenmeye 
yanaşmıyorlardı . Ve bu nokta-
da romanı n yazarı  Ereb Şemo, 
"Kürtlerin Lenin'i" rolüne bü-
rünerek bu elit —kendi deyimi  

ile "burjuva"— tabakaya karşı  
savaş  açıyordu. Ezidilerin ve 
milliyetçi Ermenilerin hâlâ üze-
rine methiyeler dizdiği meşhur 
Cangir Ağa ve Ş 'x Xido gibi 
birçok ağa ve şeyh, bizzat Ereb 
Şemo tarafından yürütülen 
kampanyalar sonucu Sibir-
ya'ya sürüldüler. Ereb, 1930'la-
rı n ortasından 197011ere kadar 
yazdı . Kürtler nezdinde sos-
yolojik dönüşümün, sosyalist 
bilincin ve komünist yaşam 
tarzının yerleşmesini amaç 
edinen eserlerinden biri de 

Hopo'dur. Bu romanı nda 
daha ileri bir sü-
rece işaret edilir. 

Elegez yaylaları ndan 
Ermenistan düzlüklerine 

inen Kürt aşiretleri kolhoz-
lar kurmaya başlamışlardı r. 
Yerleşik yaşam biçimine uyum 
sağlayan Kürtler, modernite 
ile tanışmış, Sovyetik yaşam 
tarzının öngördüğü komünist 
kurumsallaşmayı  tamamla-
mışlardır. Karakterlerin son 
derece idealize edildiği bu 
romanları n edebi kaygı dan 
ziyade toplumsal kaygı ları  
söz konusu. idealist karakter-
lerden biri olan Egid, bir gün 
kolhoz tarlası nı  sürerken kilam 
söylemeye başlar. İ kinci Dünya 
Savaşı 'nı n bitmesinden sonra 
'Kı zı lordu'dan terhis edilen 
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Ereb' Şemo 

O 

Egid, "Şer'e Wetani0"yi (Vatan 
Savaşı) dillendirmektedir. 

Şerekt derketiye li welat ,  
Ewropay, çem e ha bi çem e/ 
Qaleki ii me qewimiye Varşo-
vaye Çeme VolgaWÇem e ha 
bi çem e/Eskeri' faşista Biran 
e ser me da ti'ye leme leme/ 
Heyfa min ringini ü teqiniya 
top nine/Heyfa min te v‘ıe 

belengazi, ser 
berffi ye/Semende bay.' Tital, 
m&xas ,' dewlete kire gazi/ 
Wele nabe bile nabe alçaxiya 
faşista komunista ra qe nabe!/ 
De hûn baıı ; min kiribin le xin, 
hey ra le xin' 

Savaşın yı k ı mından 
dengUjlere ulaşan... 
Romandaki bu pasaj, aslında 
Sovyet sahası ndaki Kürtlerin 
gelenekten pek de kapmadı -
ğının göstergesiydi. Ve daha 
da önemlisi kilamda geçen 
"Tital'in babası  Semend" 
yani Semend'e.  Eli Siyabendov 
(Samand Aliyeviç Siyabendov) 
gerçek bir figürdü. Ermeniler 
ve Kürtlerden oluşan, Erciş-
li General Nivar Saferyan 
komutası ndaki 48. Ordu'da 
görev yapan Karslı  bir binba-
şıydı . Siyabendov, II. Dünya 
Savaşı  boyunca Batı  Cephe-
si'nde, Nazilere karşı  gösterdiği 
örnek performansı ndan dolayı  

1 Nehirlerle bezeli Avrupa'da bir sa- 
vaş  başlad ı/ Nehirlerle bezeli Var-
şova'da/Volga Nehri'nin civar ında 
bir çatışma vuku buldu/Faşistlerin 
ordusu devasa sayısı  ile üzerimize 
akıyor/Patlayan toplamı  gümbür-
tüsüne üzülmem/Kar üstündeki 
esirlere esirlere acır ım/Devletin 
kahramanı  -Marin babası  Semend 
haykırd ı: "Vallahi billahi kabul edi-
lemez/ Faşistlerin Komünistlere 
yapmış  olduğu alçaklık kabul edil-
mez/Babam olasınız, vurun! hep 
birlikte vurun! 

Lal bir yaşam tarzı  
sürdüren Kürt kitleleri, 

kapitalizmi yaşamadan 
sosyalizme geçiş  yaptı lar. Bu 
ters sosyolojik dizilim, Şivan" 

Kurmanca romanı nda 
derin karşıtlı klar şeklinde 
ortaya çıktı. Örneğin, hâlâ 
Elegez civarı nda göçebe 

yaşam tarzını  sürdüren Kürt 
aşiretleri nezdinde sarsı lmaz 

gibi görünen otoriteleriyle 
ağalar ve şeyhler, Sovyet 

sistemini kabullenmeye 
yanaşmı yorlardı. Ve bu 

noktada romanı n yazarı  
Ereb Şemo, "Kürtlerin 

Lenin'i" rolüne bürünerek 
bu tabakaya karşı  savaş  

açıyordu. 

Yüksek Sovyet Prezidyumu'n-

ca 'Sovyetler Birliği Kahra-

manı, Lenin Nişanı  ve Altın 

Y ı ldı z' madalyaları yla ödüllen-

dirilmişti. 

Cephe gerisinde de Sovyet 

Kürtleri boş  durmuyorlardı . 
Sovyet devlet arşivlerinde 
yazı ldığına göre, savaşın 

başladığı  yı llarda Ermenistan  

Komünist Partisi Elegez Bölge 
Komitesi, olası  Alman paraşüt-
çü taarruzuna karşı  Kürt köylü-
'erini silahaltı na almış; "Ele-
gez", "Talin" ve "Oktomberyan" 
isimli askeri birlikler kurarak 
binlerce Kürt gencini K ı zı lordu 
safları na katmıştı . Biri de Tı p 
Fakültesi'nden mezun S. K. 
Caferov'du. Caferov, Moskova 
savunması nda ağır yaralandığı  
halde, cephe gerisinde tı bbi 
yardı m görevinden feragat 
etmeyerek, kı sa bir süre sonra 
binbaşı  rütbesine yükseltilmiş, 
bölgedeki sahra hastanesinin 
sorumlusu olmuştu. Sava-
şın başından sonuna kadar 
cephede hem er hem de subay 
olarak binlerce Kürt genci 
savaştı . Büyük bir kı smı  da ya 
yaşamını  yitirdi ya da sakat 
kaldı . Savaş, Sovyet Kürtleri 
nezdinde onulmaz yaralar 
açtı . Bölge Kürtlerinin kolek-
tif hafı zası na "Vatan Savaşı" 
olarak nakşedilen bu korkunç 
savaşa ait anlatı lar, hikâyeler, 
rivayetler, ağıtları n yakı ldığı  
taziyelerin ve savaş  gazilerinin 
müdavimi olduğu köy cemaat 
toplantı larını n süzgecinden ge-
çerek dengblere ulaştı . Kaldı  
ki savaşa katı lan ya da cephe 
gerisinde görev yapan Kürt as-
kerlerin bir k ısmı  aynı  zamanda 
da dengbeidi zaten. Diyadinli 
Ahmed' Şeınış  (Mirazi) de 
onlardan biriydi mesela. 

'Kafir" German' diyen 
bir kilam 
Savaştan sonra yayı n hayatı na 
başlayan Erivan Radyosu'nun 
Kürtçe servisinin haftalı k 
yayı nları ndan birinde dengbâj 

Çaçan'ı n sesinden bir 
kilamı n hazin nağmesi yük-
seldi. Çaçan, kilamı  bildiğimiz 
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dengbki bir tarzda söylüyordu 

ve söz kal ı pları  ile makam ı  
kesinlikle klasik dengbliğe 

özgüydü. Ama örneğin, Kürtler 

bak ı m ı ndan İ ran ve Osman-

l ı  için kullan ı lagelen "kafir 

Ecem/Acem kafiri", "kafir 

Rom" gibi söz kal ı pları n ı n 

yerini "kafir" German (Alman 

kafiri)" kal ı b ı  almışt ı . Söz kal ı bı  
ayn ı  ama içerik farkl ı yd ı . Sov-

yet sı n ı rları  dışı ndaki Kürtler, 

belki de ilk defa bir dengb&J 

kilaminda "Sovyet", "G&man" 

kelimelerinin geçtiğine şahit 

oluyorlard ı  ve sadece ismen 

bildikleri Almanları n Kürtler ile 

ne al ı p veremediklerini de an-

lamamış lard ı . Hem "yurt" mef-

humu da Kürtler için bu sefer  

Kürdistan'dan daha da doğuya 
kaymışt ı . 'Yurt'tan kastedilen, 
SSCB'nin devasa coğrafya-

sı yd ı . Sovyet kimliğinin öne 
çı karı ldığı  kilamda "Kurmanc" 
tan ı m ı  üzerinden Kürtlük 

vurgusunun yapı lması  ise her 
şeye rağmen Sovyet sahası n-
da da milliyetçi bir söylemin 
varlığına işaret ediyordu: 

Bavo hewar e, xweyayo hewar 
e/Hewareke çi giran e/Şer 
dewleta Sovyete û kafir G&-
man e/Kafire G&man dinya 
hilda hate ser me/Neyle bavo 
erde Ûrisete dinh&im çem 

kanî/Kafire G&man top û 
cebilxan xwe an? 1" dan?/ 
SereW dewleta Sovyete kire 
gazi/Go: "geli birano gur  

guman' min nagi)e v? şeri/De 
Kafir Grman niha da welat 
me bike kafirstani/Bavo şer 
e oy oy oy, xweyayo şer e oy 
oy oy/Bavo hewar e, xweyo 
hewar e/Hewareke çi giran e/ 
Şere dewleta Sovyete û kafir 
G&man e/Heyla bavo erc@ 
Ûris dinhrim Ii v? tavi/Kafir 
G&man şereki li me re daniye 
bi xilefi/Mina gureki devxwin 
ber welate me dihati/Semen-
cl S?yabend Ii meydan kire 
gazi/Go: "Gel? birano ç" bibe 
ç. bixebite/Hatin çûyina kafir 
G&man li ser welate me bidin 
xali7(...)Bavo helane Xweyo 
helane/Helaneke çi giran e/ 
Şere dewleta Sovyete û kafir 
G&man e/Heyla bavo Semen-
cM Siyabend serkari ordiyeke 
giran e/ İ jar qeleçl'O ber 
xwe daye li kuy" l ferman e/ 
Bi dijmin ra dikir Orin mitani 
şeran e/Xwecg,  ve eyan e bi 
quriniya baxı s Si~ ra teyra 
xwe dida ser .  çiya ne/Kafir 
G ,'rman top û cebilxan xwe 
dihişt direviyane/Digotin: "eva 
quriniya Semende Siyabend 
kur Kurmancan e/Er' mey-
dan aniye koka dijminan e/ 
Evqado de tu 16(e kek" T?tal de 
tu lexe/Reve li dijmin xe/Nav 
den0 welate me li rûbar dirı  
xe/(..)Bavo mizg?n e, Xweyo 
mizgin e/Mizginike xe'r û xweşi 
ye/Heyla bavo eva caveke 
bide nehiya elegez, guruM 
Senger ye/Geli bOjin mizginiki 
bidin dayka. Xarı  ye/De b ,jin 
Semende te y" şer" giran da/ 
Bûye m&xas; dewleta Sov-
ye't ye/ Evqado de tu 1 - xe kek" 
T?tal de tu l"xe/Reve li dijmin 
xe/Nav û denge welate me Ii 
rûbare dowal.' dine xe' 

1 Babam seferberlik çağrisidir/efen-
dim seferberlik çağrısichrIelzem 
bir seferberlik çağrısıdır/Sovyet 
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Zahiro'nun 'Alaman-
ya'da gördüğüdür 

Velhası l, 199011ann başında 
Sovyet sistemi tamamen çöktü. 

devleti ile kafır Alman' ın muhare-
besidir/Alman kafıri dünyayı  zapt 
etti şimdi de üzerimize yürüyor/ 
Ah babam Urus ülkesini seyredi-
yorum da hep nehir ve pınar/Kafir 
Alman top ve cephanesini getirip 
oraya konuşlandırd ı/Sovyet lideri 
çağrıda bulundu, dedi ki/"Ey kar-
deşler bu savaşı  biz istemedik/La-
kin Alman kafıri yurdumuza kafırlik 
derecesinde zulmediyor"/Babam 
savaşt ır oy oy oy, efendim savaştır 
oy oy oy/Babam seferberlik çağrı-
sıdır, efendim seferberlik çağrısı-
dır/elzem bir seferberlik çağrısıd ır/ 
Sovyet devleti ile kafir Alman' ın 
muharebesidir/Ah babam şu gün-
düz gözü ile Urus ülkesini sey-
rediyorum/Alman kafıri yok yere 
bize bir savaş  açtı/Kana susamış  
bir kurt gibi yurdumuza yönelmiş/ 
Semendâ Siyabend meydanın or-
tasında bağırdı/dediki: "Ey kardeş-
ler ne olursa olsun/Alman kafırinin 
yurdumuza ayak basmasına izin 
vermeyin" (..)Babam akınd ır, efen-
dim ak ınd ır/Ne kadar da elzem 
bir akınd ır/Sovyet devleti ile kafir 
Alman' ın muharebesidir/Semen-
cM Slyabend büyük bir ordunun 
komutanıdır/Nerede tehlike varsa 
bu vatan savunucusu oraya yö-
nelmektedir/Düşmanın üstüne as-
lanlar gibi kükrüyor/Allah'a ayandır 
ki Sâmen'in babasının kükremesi 
ile kuşlar dağ  doruklarına konar-
dr/Diyorlardı  ki: "Bu kükreme Kürt 
oğlu Semendâ Siyabende aittir/ 
er meydanında düşmanın kökünü 
kazıttı7vur kıymetlim vur, Titalin 
ağabeyi sen vur/Düşmanı  kaçırt/ 
Yurdumuzun ismini cihana du-
yur/(..)Babam müjdedir, efendim 
müjdedir/Hayır ve esenliğin müj-
desidir/Hey babam mutlu müjdeyi 
Elegez nahiyesine bağl ı  Sengerâ 
köyüne verin/ Xanâ anaya müjdeyi 
verin ve deyin ki/"Senin Semen'din 
bu çetin savaşta Sovyet devletinin 
kahramanı  oldu"/K ıymetlim vur, 
Tttal'in ağabeyi sen vur/Düşmanı  
kaçırt/Ve yurdumuzun ismini ci-
handaki ülkelere duyur. 

Sovyet Kürtleri de müstakbel 

kapitalizm ile yaklaşık bir ası r 
sonra nihayet tanışıp sözüm 

ona 'sosyolojik evrimlerini' 

tamamladı lar! Böylece "Vatan 

Savaşı" da nostaljik bir fona 

dönüştü. Kürtler "yurt" diye ad-

dettikleri Sovyetlerden sürüldü-

ler. Daha da önemlisi binlerce 

evlatları nı  onlardan alan Al-

manya sonunda birliğini tekrar 

sağlad ı  ve ekonomik hamle-

lerle bütün dünyayı  etkiledi. On 

binlerce Kürt Avrupa'ya göç etti. 

Bunları n önemli bir kısmı  da bir 

zamanlar ismini Erivan Radyo-

su'ndaki savaş  temalı  kilamda 

duydukları  Almanya'ya yerleşti. 

Tarihin ironisi midir, bilinmez, 

bir gün Dengbj Zahiro da 

Almanya'nı n yolunu tutup halini 

ahvalini sormaya gitti. Almanya 

değ işmişti, savaş  yoktu. Ülke 

açı l ı p saçı lmıştı . Hem Alman-

ları n "faşistliklerinden" de eser 

kalmamıştı . Öyle ki Zahiro'nun  

dikkatini sadece sarı  saçlı  ve 
mavi gözlü Alman kad ı nlar 
çekti! Türkiye'ye döndüğünde, 
dostları  ve ahbapları  başına 
üşüştüler. Almanya'ya dair 
onca sorudan sonra, Zahiro 
usulca teybin kayı t düğmesine 
bastı  ve elini kulağına atarak 
"Alman" tabirini "kafir" tahki-
rinden vazgeçmeden ve fakat 
son derece apolitize ederek 
kilamı na başlad ı . 0 kilam birkaç 
gün sonra Kürdistan'ı n kasaba 
kahvelerinde, köy evlerinde 

yankı land ı : 

Lolo kura ez çûme Almanya ya 
şewiti/Lo dar û bi ne he way' 
eman eman/Heyla ez e bala 

xwe bidime gelo Bize vi kafiri/ 
Temam çar u çûr in çay 1-ışin 
in/eman eman Alamanya...' 

1 Kalkıp yakılas ıca Almanya'ya git-
tim/Her tarafı  ağaç ve süğütler ile 
doludur/Bakt ım da bu kâfırin kızla-
r ına/Tamamı  sapsan ve mavi göz-
lüydüler/Aman aman Alamanya... 

4:
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rkç ı lı k, ı rk olgusunun ürünü 
değil üreticisidir. Bilimsel 
veriler ırkı n biyolojik bir olgu 

değil, subjektif ve kültürel bir 
kurgu olduğuna işaret ediyor. 
Öznenin kendisine benzeme-
yen 'öteki' ile karşı laşmasın-
dan kaynaklı  psişik-kültürel bir 
kurgu. Öteki ile karşı laşma, her 
iki hası m için de eşit derecede 
korkunç fanteziler türetmenin 
zeminidir. Bunlardan hangisi-
nin kalı cı  olacağını  ise çatışma 
sonrası  kurulan güç hiyerarşisi 
belirler. Tarih, güçlü olanlar 
tarafı ndan yazılı r. Örneğin, 
günümüzde ortalama bir Batı lı  
yurttaşın Afrikalı  algı sı  içinde 
"yamyam", Arap algı sı  içinde 
ise medeniyetten nasibini 
alamamış  "barbar" önemli yer 
tutar. Oysa Afrikalı lar, antik 
çağlardan beri kendilerini 
köleleştirmek için kı taya gelen 
beyazlar' ve Arapları  insan eti 
ile beslenen yamyamlar olarak 
algı lamış lardı; 11. yüzyı lda 
Avrupalı  Haçlı ları n kendi din-
lerinden çocukları  bile pişirip 
yiyen barbarlar olduğu üzerine 
rivayetler (ki Antakya'da bunun 

IIC Hareket ABD ile sı nı rlı  
kalmadı. İngiltere, Fransa 

ve bazı  Kuzey Avrupa 
ülkelerinde emperyal geçmiş  

ve köle ticareti gerçeği ile 
hesaplaşma talebiyle kitleler 

sokağa döküldü. Atlantik'in 
karşı  yakası ndaki bu olayın 
kendi toplumsal yapı larına 
bir ayna tutması  yönünde 

bir yaklaşım ortaya çı kıyor. 
ABD'deki ırkçı lı kta kendi 

geçmişlerinin payını, giderek 
kendi toplumlarına da içkin 

ı rkçı lığı  sorgulama yönünde 
bir özeleştiri sürecinin 

başladığı  görülüyor. 

yaşandığı  yönünde tarihsel 
kanı tlar da mevcuttur) Araplar 
arası nda yaygı ndı . Günümüz-
de bu farklı  algı lara erişmek, 
ayrıntı lı  tersinden-tarih araş-
tı rmaları  yapmayı  gerektiriyor. 
Güç hiyerarşisinde altta kalan 
öteki üzerine negatif fantastik 
algı , iktidar elitleri tarafından 
sürekli yeniden-kurgulanarak 
kurumsal ve sistematik bir ye-
niden-üretim süreci içinde "ı rk" 
niteliği kazanı r. İşte bu iktidar 
kaynaklı  tarihsel, kurumsal ve 
sistematik yeniden üretim me-
kanizması na "ı rkçı lı k" diyoruz. 

Kölelik ve 'segregasyon' 
Günümüzde ABD toplumunu 
bir kez daha sarsarak tezahür 
etmekte olan siyah-karşıtı  
ı rkçı lığın kökenleri 16. yüz-
yı ldan başlayarak üç yüz yı l 
boyunca sürekli yoğunlaşan 
ve bir endüstri niteliği kazanan 
Atlantik köle ticaretindedir. Bu-
gün George Floyd'un katledilişi 
vakası nın, "Siyah Yaşamlar 
Önemlidir" hareketi aktivistleri 
tarafı ndan 1960'llyı lların efsa-
nevi siyah önderi Malcolm X'in 
'ABD polisi, köle sahiplerinin 
tarunlarıd ır" sözlerine referans-
la yorumlanıyor olması  rastlantı  
değil. Bu yorumlarda, ırkçı lığın 
değişen formatlarda da olsa ta-
rihsel süreklilik arz eden şiddet 
ve iktidar kaynak,' bir zihniyet 
olduğu vurgulanı yor. 

ABD'de kölelik 1865'de ilga 
edildi. Ama ı rkçı  ideoloji kaynaklı  
kurumsal şiddet ve ayrı mcı lık, 
değişen biçim ve yoğunluklar-
la varlığını  sürdürdü. Özellikle 
köleci kökleri derin olan gü-
ney eyaletlerde segregasyon 
(ayrıştı rma) yasaları, 1965 yı lına 
kadar, yani tam yüz yı l daha 
hükmünü sürdürdü. Jim Crow 
adıyla da bilinen bu yasalar, 
eğitim kurumlarında ve kamusal 
mekanlarda "negro" olarak ad-
landırı lan Afrikalı  Amerikalı ların  

varlığını  ve görünürlüğünü kısıtlı-
yordu. Segregasyon kuralları nı n 
ihlali, mahkemeler tarafı ndan 
cezalandırı lırken, Ku Klux Klan 
marifetiyle sistematik linç ve 
cinayetlere de neden oluyordu. 
Bu nefret suçlarını  cezası z bı-
rakan mahkemelerin, siyahların 
öz savunma fiillerine ise idam 
cezaları  yağdırması  adettendi. 

Sivil haklar hareketi 
ve ötesi 
19501i yı llarda güneyden baş-
layarak yayı lan sivil itaatsizlik 
eylemlerinin başlı ca hedefi, 
segregasyon yasaları  ile bir-
likte fiili dokunulmazlı k zırhıyla 
korunan ı rkçı  şiddet ve ayrımcı  
uygulamalardı . Sivil Haklar Ha-
reketi, k ı sa sürede ülke sathı na 
yayı ldı, aynı  yı llarda büyük bir 
anti-komünist kı yıma maruz 
kalmakta olan ABD solunun 
yeniden-şekillenmesinde de 
etkili oldu. Hareketin zirve anı, 
28 Ağustos 1963 günü ger-
çekleşen İş  ve Özgürlük İ çin 
Washington'a Yürüyüş  eylemi-
dir. Martin Luther King'in ünlü 
"Bir Rüyam Var" söylevi, bu ey-
lemin ve genel olarak sivil hak 
hareketinin sembolü olarak 
hafı zalara kazı ndı . Kı sa süre 
sonra yürürlüğe giren 1964 
Sivil Haklar Yasası, özellikle 
istihdam ve çalışma hayatı nda 
ayrımcı  pratikleri suç haline 
getirecekti. Böylelikle "segre-
gasyon" dönemi tarihe karıştı . 
Afrikalı -Amerikalı  nüfusun 
eşitlik yolundaki kazanımları nın 
bedelini önce anti-ı rkçı  radikal 
Malcolm X, ardından da sivil 
haklar hareketi önderi Martin 
Luther King canlarıyla ödeye-
cekti. Kamu erkinin "renk körü" 
haline gelmesinin, toplumsal 
dokuya içkin yapı sal ı rkçı lığın 
tedavisi yolunda gerekli ama 
yetersiz bir gelişme olduğu çok 
geçmeden anlaşıldı . 198011i 
yı llardan itibaren egemen olan 



acıması z kapitalizm ve neoli-
beral ekonomik doktrin, toplum 
genelinde gelir uçurumunu 
derinleştirirken artan yoksulluk 
ve işsizlik en çok dezavantajlı  
kesimleri vuruyordu. Sosyal 
adaletsizliğin en belirgin sonuç-
ları ndan biri, suç oranları nda 
artışın eşitsiz dağılımıydı . Ülke 
hapishanelerinin iki milyonu 
aşkı n nüfusunun çoğunluğunu, 
ülke nüfusunun beyaz olmayan 
azı nlığına mensup mahkumlar 
oluşturuyor ve bunları n ço-
ğunluğu da Afrikalı -Amerikalı . 
Güvenlik ve adalet kurumları na 
içkin ı rkçı  algını n, bu olguya 
siyahlarda suç işleme ve kamu 
düzenini bozma eğiliminin yük-
sek oluşu şeklinde bir biyolojik/ 
patolojik yorumla yaklaştığı  gö-
rülüyor. Bu ı rkçı  yorumun polis 
teşkilatı  ve güvenlik müessese-
si içindeki yaygı n etkisi, 1991'de 
Rodney King'in gözaltı nda linç 
edilmesi üzerine patlayan Los 
Angeles isyanından günümü-
ze beyaz polisler tarafı ndan 
işlenen cinayet ve orantı sı z 
şiddet fiillerindeki sistematik 
artışta gözlenebilir. Öte yandan 
siyah "şüphelilere" karşı  polis  

tarafı ndan işlenen şiddet ve 
linç suçları nı n sistematik olarak 
cezası z kalması, bu fiilleri teşvik 
edici bir etkiye yol açı yor; böyle-
likle resmi şahı s ve makamları  
içeren bir ideolojik kurum ola-
rak ı rkçı lı k, sürekli güçlenerek 
kendini yeniden inşa ediyor. 

Siyahları n hayatı  
önemlidir! 

2010'1u yı llarda ortaya çı kan 
Siyahları n Hayatı  Önemlidir 
(Black Lives Matter) hareketi, 
resmi makamlar tarafı ndan 
işlenen bu nefret suçlarını n 
durdurulması  talebi etrafı nda 
oluştu. Ceza yargı lamaları n-
da adil davranı lması, kolluk 
mensupları na yönelik fiili 
dokunulmazlı k zı rhı nın ortadan 
kaldı rı lması  öncelikli talepler. 
Hareketin sloganı  haline gelen 
"nefes alamıyorum"gğ l ığı, Afri-
kalı  Amerikalı  toplum üzerinde 
uygulanmakta olan sistema-
tik polis şiddetini vurguluyor. 
Örgütlü siyah hareket, George 
Floyd'un sokak ortası nda 
boğularak infaz edilişinden beri 
Amerikan toplumunu adalet,  

eşitlik ve özgürlük için sokakla-
ra çağırdı  ve bütün eyaletlerde 
milyonlarca gösterici kent 
sokakları nı  doldurdu. 

ABD'yi saran protesto dalgası-
nı n sembolik sonuçları  hemen 
dikkat çekiyor. Washington'da 
Beyaz Saray'ın önünden geçen 
caddenin adı  "Siyahların Hayatı  
Önemlidir" olarak değişirken 
ülkenin her yanında adı  sö-
mürgeci ve köleci geçmiş  ile 
birlikte anı lan tarihi şahsiyetlere 
ait heykeller yı kı lı yor. Bazen 
yetkililer, protestoculardan önce 
davranı p heykelleri kaldı rı yorlar. 
Belli tarihi figürlerin büst ve 
portreleri, artı k Kongre ve Sena-
to binalarını n duvarları nda yer 
almıyor. Protestoları n somut 
sonuçları  ise, birçok eyalette 
polis teşkilatında reform yoluna 
gidilmesi ve bazı  eyaletlerde 
polis yapı lanmalarını n bütü-
nüyle tasfiye edilmesi olarak 
sonuçları nı  vermeye başlamış  
bulunuyor. Başlayan dönüşü-
mün, yeni yasal düzenlemelerle 
önemli hukuki sonuçlara yol 
açması  bekleniyor. 
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İ ngiltere'deki ı rkçı lı k karşıtı  gösterilerde 125 yı llı k köle taciri heykeli yı kı ldı .. 

Bu hareket ABD ile sı n ı rlı  
kalmad ı . İ ngiltere, Fransa ve 
bazı  Kuzey Avrupa ülkelerinde 
emperyal geçmiş  ve köle ticareti 
gerçeği ile hesaplaşma talebiyle 
kitleler sokağa dökülüyor. Atlan-
tik'in karşı  yakası ndaki kıtada 
geçmekte olan bir olayı  seyredip 
üzerine laf üretmek yerine bu 
olayı n kendi toplumsal yapı ları -
na bir ayna tutması  yönünde bir 
yaklaşım ortaya çı kıyor. Birçok 
şey değ işiyor. ABD'deki ı rkçı l ı kta 
kendi geçmişlerinin payı, giderek 
kendi toplumları na da içkin 
ı rkçı lığı  sorgulama yönünde bir 
özeleştiri sürecinin başladığı  
görülüyor. Bristol'de (İ ngiltere) 
bugüne kadar bir milli kahraman 
muamelesi gören köle tüccarı  
Edward Colston'un heykeli pro-
testocular tarafı ndan sökülüp 
denize atı l ı rken, Antwerp'de 
(Belçika) emperyal dönemin 
kralı  Leopold Ilinin heykeli 
protestolar sonucu kaldı rı ld ı . 
İ ngiliz devletinin "derin" başba-
kan ı  Winston Churchill'in Londra 
parlamento binası  önündeki 
heykelinin kald ı rı lması  da söz 
konusu. Heykel-yı kı cı  eylemler,  

Doğu'dan otuz yı l sonra bu kez 
Batı  toplumları n ı  sarsıyor. 

ABD Başkan ı  Donald Trump, 
ülkesinde yayı larak Atlantik'in 
öte yakası na s ı çramış  olan bu 
kapsaml ı  dönüşümü, adeta 
karşı  takı m ı n tribünündeki bir 
seyirci olarak izliyor. Beyaz 
Saray çevresindeki göstericileri 
tehdit ediyor; protestoları n aşı rı  
solcu Antifa örgütü tarafı ndan 
kış kı rtı ldığı n ı  iddia ediyor, eline 
aldığı  İ ncil'i göstererek gene-
rallerle birlikte görüntü veriyor. 
Eyalet polis teşkilatlar ı n ı n 
protestoculara şiddet kullan-
mayı  reddettiği koşullarda 
ı rkçı  beyaz militanları  devreye 
sokacağı  iması nda bulunuyor. 
"Yüzde elliyi evde zor tutuyo-
rum" diyor adeta. 

Sömürgecilik ve ı rkçı l ı k: Türki-
ye'de olmaz! 

Türkiye'deki resmi görüşe 
bakı ldığında, öncelikle, George 
Floyd'un öldürülüşünün kabul 
edilemez bir polis şiddeti va-
kası  olarak kı nandığı  görülüyor. 
Ayn ı  resmi görüş, protestolar 
üzerine yorumları nda Trump'ı n  

bakış  açısı  ile örtüşüyor. Cum-
hurbaşkanlığı  İ letişim Başkan ı  
Fahrettin Altun, Trump' ı n pro-
testolardan sorumlu tuttuğu 
Antifa'n ı n Suriye'deki terörist 
gruplarla ilişkili olduğunu 
savunuyor. Devlet destekli 
medya sermayesi hizmetlileri 
de bu iddiayı  çeşitlendirerek 
zenginleştiriyorlar. Mehmet 
Barlas, ad ı  geçen terör örgü-
tünün PKK olduğunu söylüyor; 
ayrı ca FETÖ mensupları n ı n 
da ABD'de isyancı lar arası na 
sı zarak kışkı rt ı cı  faaliyetlerde 
bulunduklar ı  yazı l ıyor. 

Resmi görüş  böyle fanteziler-
le dolu iken toplumun geneli, 
bu olaylarda ABD'de yerleşik 
ı rkçı lığın güçlü bir eleştirisini 
görüyor. Bu popüler bakışta, 
ABD sistemi eleştirilir ve gösteri-
cilerin haklı lığı  vurgulan ı rken, 
meselenin "oraya" özgü olduğu 
ve "bizde" böyle şeyler olmadığı  
fikri egemen. Türkiye'de ı rkçı l ı k 
olmadığı  iddiası na kan ı t ola-
rak bazen Afrikal ı  futbolculara 
stadyumlarda olumlu tezahürat 
yapı lması  gösteriliyor. Daha 
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GENÇATSiZIAR 

£Türkiye'de ı rkçı lı k olmadığını  
söylemek için en azından 

Kürt hareketi ile silahlı  
çatışmanın tırmandığı  

1990'lı  yı llardan itibaren 
hiçbir asker uğurlaması  

ya da 'şehit cenazesi' 
toplaşmasına tanık olmamış  

olmak gerekir. Buralardan 
üreyen nefret söylemi, 

günümüzde yalnızca sosyal 
medya diline özgü bir arızi 

unsur değil, anaakı m siyaset 
ve medya kurumlarının da 

belirleyici özelliğidir. 

"bilgili" kesimler ise İ slamiyet'te 
kölelik olmadığından Osmanlı 'da 
da kölelik olmadığı  iddiası nı  or-
taya koyuyorlar. Her iki iddianın 
da yanlış  olduğunu tartışmaya 
gerek olmadığı  ortada. Futbol 
kültürüne aşina olanlar, gol kaçı-
ran siyah oyunculara hangi ırkçı  
hakaretlerin edildiğini iyi bilir. Öte 
yandan, Osmanlı  hazinesinin 
yüzyı llar boyunca en önemli 
gelir kalemlerinden birinin esir 
pazarları  yani köle ticaretin-
den alınan vergiler olduğunu 
Halil İnalcı k gibi ı lımlı  tarihçilerin 
yayınladığı  belgelerden okumak 
mümkündür. Tarihsel bir olgu 
olarak varlığı  reddedilmese de, 
günümüz itibarı yla siyah ırka 
karşı  Batı  ülkeleri muadili ku-
rumsal bir ırkçı lı k olmadığı  tezi 
yine de doğru olabilir. Ama bu, 
Türkiye'de çoğunluk kimliğinin 
ırkçı  zihniyetten muaf olduğu 
anlamına gelmiyor. 

Türkiye'de ı rkçı lı k olmadığını  
söylemek için en azından Kürt 
hareketi ile silahlı  çatışmanın 
tırmandığı  1990'11 yı llardan 
itibaren hiçbir asker uğurlaması  
ya da 'şehit cenazesi' toplaş-
masına tanı k olmamış  olmak 
gerekir. Buralardan üreyen 
nefret söylemi, günümüzde yal- 

nı zca sosyal medya diline özgü 
bir arızi unsur değil, anaakı m 
siyaset ve medya kurumları nın 
da belirleyici özelliğidir. Kürtçe 
konuştuğu için saldırı ya uğrayan 
hatta öldürülen insanlar, gerilla 
mezarlarına, milletvekili akraba-
larını n cenazelerine saldı rı  gibi 
bazen artış  gösteren nefret suç-
ları  da hesaba katı ldığında karşı  
karşıya olunan tablo oldukça 
korkutucudur. Bunların sponta-
ne "vatandaş  tepkileri" olduğu, 
Kürt kimliğine değil "bölücülere" 
karşı  olduğu, hatta devletin taraf 
olmadığı  iç çatışmalar olduğu 
gibi bir dizi iddia mevcut ol-
makla birlikte bunların hiçbirinin 
doğru olmadığı  da açıktı r. 

ABD'de tezahür eden ı rkçı  polis 
şiddetini, Avrupa'da olduğu 
gibi üzerine çevrilmiş  bir ayna 
olarak algı layarak kendi ı rkçı  
zihniyet ve pratikleri hakkında 
öz-eleştirel düşünme fırsatını  
değerlendirmek yerine olan 
biteni gizli bir keyifle izlemek, 
Türkiye'de çoğunluk kimliğinin 
özgünlüklerinden biri. Kürt kim-
liği ile resmi savaşın bir parçası  
olarak eğitim mekanizmasın-
dan medya söylemine kadar 
yaygı n ve örgün bir endüstriyel 
işleyiş  ile popüler zihniyetin  

sürekli olarak yeniden üretildiği 
her dönemde görülebilir. Yine 
de, devlet otoritesi tarafı ndan 
zaten yeterince haksı zlı k ve 
baskı  gören bir kimliğe karşı  
duyulan ve sıkça dışa vurulan 
gönüllü popüler nefreti açı k-
lamakta bu saptama yeter-
siz kalacaktı r. Bu çerçevede, 
Frantz Fanon'dan günümüze 
ırkçı lık ve sömürgecilik üzerine 
psikanaliz alanı ndan yararlanan 
psiko-sosyal ve psiko-politik 
araştı rmalara başvurmak anla-
şı lmaz olanı  anlaşı lı r k ı labilir. 

Irkçı lı k ve kı skançlık 

Sömürge-sonrasi Psikanaliz 
(Postcolonial Psychoanalysis 
- 2008) çalışması nda Derek 
Hook, ı rkç ı  ideolojiye içkin 
nefret ve aşağı lamanı n özünde 
"kı skançlı k" içerdiğini savunur. 
"Öteki, arzuladiğimiz halde 
bizde olmayan bir şeye sa-
hiptir." Sadece bu kı sa analitik 
önermeyi izlemek bile, ı rkç ı  
zihniyetin çoğunluk kimliğinin 
yapı taşları ndan biri olma ne-
denleri üzerine ilginç bir anlatı  
elde etmek için yeterlidir. 

Her toplumun tarihi de bugünü 
de küresel pratiklerin içinde var 
olmakla birlikte kendi özgün- 
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lüklerini ihtiva eder. Osman-
lı 'nı n emperyal pratiği, Kuzey 
Afrika ve Akdeniz üzerinden 
köle ticaretini içermekle birlikte 
17. yüzyı ldaki Atlantik köle 
endüstrisi çağını  yakalayama-
mıştı r. Ama ulus-devlet inşası  
süreci, kölecilik ve dolayı sı yla 
klasik ı rkçı lı ktan farklı  ayrım-
cı lı k pratiklerini, kurumlarını  ve 
ideolojisini yanı nda getirmiştir. 
Kemalizm, ilk gününden itiba-
ren giriştiği cumhuriyet sını rları  
içinde homojen bir Türk milleti 
'yaratma' çabası  içinde ası l 
olarak inkâr silahı na sarı lmış  
ve Müslüman ahaliye Türkleş-
me çağrı sı nda bulunmuştur 

"Bugünkü Türk milleti siyasi ve 
içtimai camiası  içinde kendi-
lerine Kürtlük fikri, Çerkeslik 
fikri ve hatta Lazlık fikri veya 
Boşnaklık fikri propaganda 
edilmek istenmiş  vatandaş  ve 
milletdaşlarım ız vard ır. Fakat 
mazinin istibdat devirleri mah-
sulü olan bu yanlış  tevsimler 
(adland ırmalar) birkaç düşman 
aleti, mürteci, beyinsizden ma-
ada hiçbir millet ferdi üzerinde 
teelümden (üzüntüden) başka 
bir tesir hasıl etmemiştir." (Afet  

İ nan, 1930, Medeni Bilgiler ve 
Atatürk'ün El Yazıları.) 

Kürt, Çerkes, Laz, Kürdis-
tan, Lazistan gibi terimlerin 
kullanı lması, bu kitap yayınlan-
madan önce 8 Aralı k 1925'te 
yasaklanmış  bulunuyordu. 
Ülke nüfusunun önemli bile-
şenleri olan Balkan ve Kafkas 
göçmenleri, Karadeniz, Ege ve 
Orta Anadolu ahalisi çoğunluk-
la devletin çağrı sı na itaat eder; 
"teellüme" uğramaktansa etnik 
ve linguistik köklerini yok say-
mayı  tercih ederek Türkleşir. 
Anatolia'dan çok Mezopotam-
ya coğrafyası na dönük Doğu 
ve Güneydoğu'nun kadim 
halkları  ise bu emre itaatte 
zorlanacaklardı r. Milli projedeki 
bu "arı za" resmi makamları  
ç ı lgı na çevirir. Mahmut Esat 
Bozkurt'un meşhur nutku, bu 
bağlam üzerine kurulmuştur 

"Öz Türk olmayanları n Türk 
vatanı nda bir hakkı  vardı r, o da 
hizmetçi olmak, köle olmaktı r." 

Sonuçta, Kürt illeri, yüzüncü 
yı lı na yaklaşan cumhuriyet tari-
hinin neredeyse tamamı nı, özel 
yetkili müfettiş  rejimi, sı kıyö-
netim komutanlığı, olağanüstü  

hal bölge valiliği ve en son icat 
olarak da vali-kayyum rejimi-
nin idaresi altı nda yaşamıştı r; 
yaşamaktadı r. "Öz Türk" olma-
makla birlikte hizmetçi ve köle 
olmayı  da kabul etmemenin 
bedeli ödenmektedir belli ki. 

Kürtte olup da Türkiye'nin 
çoğunluğunda bulunmayan 
ve bu nedenle kı skanı lan o 
"şey" nedir, sorusunun yanı tı, 
yukarı daki k ı sa anlatı  içindedir. 
Çoğunluk bugünkü kimliğini, 
tarihin belli bir anında siyasal 
otorite tarafı ndan yapı lmış  
asimilasyon çağrı sı na verdiği 
kolektif itaat yanı tı na borçlu-
dur. Dahası, varlığını n bekası, 
o unutma ve inkâr emrine itaat 
sonucu konuştuğu dil başta 
olmak üzere kaybettiği özgün 
kültürel varlı k ve değerlerin 
kendisine bir daha hatırlatı l-
maması na bağlı dı r. Çoğunluk 
kimliği aç ı s ı ndan Kürt varlığına 
duyulan samimi tahammül-
süzlüğün nedenleri, yüz yı llı k 
inkar, şiddet ve baskı ya rağ-
men dilinden, kültürel değer-
lerinden, hatta siyasi taleple-
rinden vazgeçmemiş  olduğu 
gerçeğinde aranmalı dı r. ,. 



Her golek bo rizgariyL. 

>fr Kurdistan-Spor (1982-1987) 
ROHAT ALAKOM 

Ji ber zordestiyan hin 
listikvann Kurdistan-

Spore dema poz didan, 
foto dikşandin paşo0 

disekinin, pişta xwe nişan 
didan. Gelek endam&İ  

malbat&I Ilstikyanan li welt 
mabûn. Wan nedixwast 

dema seredana welt, 
bibin hedeffi "riş ,n 1-1"z'n 

ewlekariA li Tirkiy 

C
ara yekem di sala 
1965an de bi hatina 
çend xwendekaran li 

Sı~ komeke kurdan ya 
piçûk Ok t Paş" hejmara 
wan sal bi sal zde dibin. Tro 
hejmara kurdan qasi 100 
hezaran t .  hesibin. Bi taybeti 
dora salep 1980yi hejmara 
wan gelek zsde bû. Li her 
bajareki SıAı d" y'' mezin 
komeleOn kurd ava bûn. 
Armanc&İ  wan ji hey cil-1' bûn. 
Di sala 1981an de hemû ev 
komele hatin bal hey, Mzi'rı  

xwe kirin yek, kurffin ji her çar 

perçeOn Kurdistan di dawi0 

de Federasyona KomeleOn 

Kurdistane li Sını 'd' saz kirin. 

Ev r&istina di nav kurdan de 

"Federasyon" yan ji "Federas-

yona Kurd" hat zanin. 

Ji bo ku kar&) ciwan&) kurd 

baş  bimeşin di sala 1982an 

de bi nav" Komeleya Ciwan 

Kurd û Spor; (Kurdisk ung-

doms- och idrottsförening) 

komeleyek saz bûye. Di ça-

pemeniya sw'd'i de bi kurtahi 

chlop 

55 



Mneyekt tima Kurdistan-Spor Hin listivanan bi zanetT paşiya xwe zivirandine bona dema diçin tiştek ne0 ser' wan 

(Ji kovara Fotbool, nr 6/1984) 

"Kurdistan UolF" hatiye 
Lokala komeleye taxa Rinkeby 
büye. Di destpeke de bi sedan 
endarn&İ  ve komeleye ç&Cine. 
Em di nCıçeyeke din f& dibin 
ku komele xweye 500 endami 
büye.2  Di sala 1982an de bi 
nave Kurdistan-Spor komeke 
futbole ji aliye komeleya van 

ciwarı n kurd de hate pek 
anin. Pa0 demek derbas dibe 
bi fermi di sistema ligan ya 
sw'cli de cih digre. Edî Kurdis-
tan-Spor wek timeke futbol* 
derbasi diroka futbola swedî 
dibe. Avabûna time herwiha 
di diroka kurcl&I Swede de ji 
wek büyereke girîng te hesibin, 
Wxweşiyeke mezin di nav 
kurdan de peyda dike. Him 
nave v‘ı", him di forma ü amb- 

1 Klubbmrket som skulle ge ffin-

gelse, Aftonbladet (Sport-Extra), 
11/4 1983. Det förbujdna laget, 

Fotboll, nr 6, 1984. 

2 Landslaget som lirar i OrdsOrds-

serien, Aftontadet, 11/4 1983. 

lema we de cffigirtina rengen 
kesk, sor û zer kurd zcletir 
kelecan'i kirin. Dema maç&I 
Kurdistan-Spore çsclibeı n 

kurd li her&rıa Stockholm 
radibûn ser r.ı yan, bi taybeti 
xort ü keOn ciwan diçün bona 
alikariya xwe nişani maç'&) 
Kurdistan-Spore bidin. Di nav 
alîgiren Kurdistan-Spore de 
helbestvane kurd ye navdar 
Cegerxwin *ir hebC.1, ew jî diçû 
rn'zekirina van maçan. Orhan 
Kotan, Lutfi Baksi, Mustafa 
Budak ü gelek siyasiy&I din ji 
çûne maç&I Kurdistan-Spor 
Kurcl'n ku Ii tax&İ  Stockholm" 
y&I bi nave Tensta ü Rinkeby 
diman piştgirtiyeke mezin 
didan Kurdistan-Spor, kurdan 
wek timeke neteweyi le dinerîn. 
Kurdistan-Spor di ware hiş-
yarbüna hîsen neteweyi de ro-
leke mezin listiye. Gelek piştgir, 

dildar ü sempatizan&İ  Kur-
distan-Spore bi taybeti Ii taxa 
Tensta0 diman. Ji ber ve roj- 

nameyeke swkli di serniviseke 
xwe de wiha gotiye: "Formaya 
kur& tene Ii Tenstay" heye". 
Dema Kurdistan-Spor di sal&I 
1984an ü 1986an de di korna 
xwe de du caran bû şampi-
yon scl'il.<*« ü dilşahiya kurdan 
sinor nas nedikir. Kaptane time  
Sidar Budak, kurdekI ji Dersim 

bü: "Di Lima me de çend kes 

hebûn gelek baş  dilistin. Wek 

«Inak Qalevane time Hakki 
qalevanekijhati bü. Bona 
ku ez gelek bi lez dibeziyam 
navnave min danibün turbo (nav 

motore ..)".3  Hefte du caran 
derketine antremane.4  Kurdis-
tan-Spore gelek caran antre-
man&I xwe li ciheki spore bi 
nav" "SOnga idrottsplats"pk 

qasT 50-60 kesan tevi 
çalakiyan dibûn. Tim bûbû di 

beşan Tima A û Tima B. 

3 Hevpeyvin ligel Sidar Budak, kap-
tane tim, 13/5 2020. 

4 Landslaget som lirar i OrdsOrds-
serien, Aftonladet, 11/4 1983. 
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Nerazibûna Dewleta 
Tirkiyeye li hember 
Kurdistan-Spor 

Kesen ku di tima Kurdis-
tan-Spore de dilistin ji herçar 
perçeyen Kurdistane dihatin. 
Hin kes ji Anatoliya Navin bûne. 

Ev cara yekem e belki timeke 
futbole bi vi awayi di diroke 
de saz dibe. Kurdistan-Spor 
adi dibe sembola neteweye 
kurd. Ji ber ve ji hemû kurden 
ku li Swede diman, piştgirti-
ya ve "tima bedewlet" dikirin. 
Çapemeniya tirk û sefire tirk li 
Swede hin caran nerazibûna 
xwe li hemberi sazkirina ve 
tima kurd diyar dikirin. Wan, 
hebûna Kurdistan-Spore wek 
hebûna Kurdistaneke û hewl-
dayineke perçekir (separatist) 
diditin. Angori kaptane time 
Sidar Budak mijara Kurdis-
tane-Spore di meclisa Tirkiye 
de ji hatiye rojeve û bûye mijara 
niqaşe.' Ji ber van zordestiyan 
hin listikvanan Kurdistan-Spore 
dema poz didan, foto dikşandin 
paşope disekinin, pişta xwe 
nişan didan. Gelek endamen 
malbaten listikvanan li welet 
mabûn. Wan nedixwast dema 
seredana welet, bibin hedefe 
erişen hazan ewlekariye li 
Tirkiye. Yekitiya Futbole ya 
Stockholme di ware anonim-

bûne de piştgirtiya listikvanan 
kurd kiriye ku di nav refen 
Kurdistan-Spore cîh girtine. 
Wek te zanin qaydeki futbole ye 
timek dema poz dide, weneyan 
dikşine diye anegori pergaleke 
bisekinin. Dema maçan tima 
Kurdistan-Spore hakemen bi 
koka xwe tirk in qebül nekirine. 

Antrenore Kurdistan-Spore, 
Ehmet Baksi bûye. Baksi beri 

1 Hevpeyvin ligel STdar Budak, kap- 

tane time, 13/5 2020. 

be Swede (1980) di xortaniya 
xwe de di çend timen futbole 
yen heremi de listiye. Xweye 
tecrûbeyeke mezin bûye. 
Siirt Gençlik Spor (1963), Bitlis 
Jet Spor (1966), Kasimpaşa 
(1968/69) û Batman Petrol 
Spore (1971) de listiye.' Di 
salen din de wek hakeme 
futbole kar kiriye. Di sala 
1988an de Yekitiya Futbole ya 
Stockholme bi fermi destûrna-
meya hakemtiye daye Ehmed 
Baksi. Karta wi ya nasname-
ya hakemtiye heta niha ji di 
arşiva wi de hatiye parastin. 
Ez û Ehmet Baksi bi salan in li 
Stockholme di eyni taxa bajer 
de ya bi nave Skarprı cke dimi-
nin. Ji sala 1987an vir de em 
wek cinar ten hesibin. Dema 
amadekirina ve nivise de wi 
ew tişt û belgeyen Kurdistane 
bi kefxweşi nişani min dan. 
Malbata Baksiyan malbateke 
mezin û naskiri ye. Mezine wan 
Lutfi BaksP, niviskar Mehmud 
Baksi, rojnamevan Kurdo Baksi 

siyasetmendar Narin Baksi 
hin ji wan in. Antrenore Kurdis-
tan-Spore Ehmed Baksi çend 
caran ji min ji tika kir bona ez ji 
di tima wi de bilizim. Le bele ew 
eşqa min ya bere edi nemabû. 
Ez futbole gelek hez dikim. Di 
salen 1970yi de min di tima 
Oaxizmanspore de dilist. 

Sazbûna Kurdistan-Spore di 
nav kurdan de hesten kurdi-
tiye û welateviniye gelek xurt 
dikir, ciwanen kurd bi ve yeke 
serbilirıd dibûn. Bona ve yeke ji 
kurden Swede bi temami bona 
serketina ve time seferber 
bibûn. Forma kurd, lixwekiri- 

2 Hevpeyvin bi Ehmed Baksi re, 

antrenore Kurdistan-Spor, 20/3 

2020. 

3 Ji Lutfi Baksi re gelek spas dikim 

bona peydakirina çend dokumentan. 

na formaye wek şanidereke 
welateviniye hatiye hesibin, 
her listikvaneki ne tene wek 

listikvane futbole, wusa ji wek 
laweki Kurdistane xwe he-

sibandiye. Kurdistan-Spore 

heta sala 1987an hebûna xwe 
berdewam kiriye. 

Her golek bo rizgariya 
Kurdistarı  

Di derbare Kurdistan-Spore de 
hin nûçe di çapemeniya swedi 
kurdi de derketine. Rojnameya 
Yekitiya Futbole ya Swedi de 
bi sernivisa "Tima qedexekirr 
nûçeyek belav kiriye. Rojnameye 
li jora nûçeye cîh daye çend go-
tinen listikvanan: "Futbol beşeke 
giring ya tekoşrna me ye". Olof 
Brundin di ve nivisa xwe de li ser 
rola Kurdistan-Spore disekine 

di ciheki de dibeje ku eger ev 
tima iro here Tirkiye maçeke 
bilize, de listikvan yekser ben 
girtin. Angori berpirsen tirkan ev 
tima "welateki tune ye" temsil 
dike. Olof Brundin paşa gala 
listikvaneki dike ku nave wi Çiya 
bûye. Dema dor hatiye kişandi-
na fotoyan wi xwe zivirandiye, 
paşiya xwe nişan daye. 'Ni 
gotiye ku ew naxwaze fotoye wi 
be kişandin. Eger ev foto tekevin 
deste berpirsen tirk, ew dikarin 
wi û endamen malbata wi hildin 
bin çavan. Di destpeke de dema 
tima kurd di korna 8an de bûye, 
wan gelek dijwari kişandine. 
Paşa di sala 1984an de dibe 
şampiyon, derbasi korna Tan 
dibe. Kurdan bi şahike mezin ev 
bûyera piroz kirine. Paşa rojna-
me cih dide ditinen antrenore 
time Ehmed Baksi: "Ev cara 
yekem e ku Kurdistaneke ku 
hatiye naskirin karibûye xela-
teke.  werbigre. Tişteki nedif i ye". 
Niviskar gotinen xwe bi avitina 
golan û bi mijara tekoşina bona 
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Armaya Kurdistan-Spor" 

Kurdistane diqedine. Di ziman 
s\Nı .di de çend wateOn peyva 
"m" hene: gol, armanc. Vi 
rojnamevani xwestiye b6je ku 
bi avitina golan û bi \ı '' tekoşin 
ew e bighjin armanca xwe ya 
mezin, ango serxwebûne. Her 
golek bo hedefa rizgarkirina 
Kurdistane serfiraziyek e! Roj- 
name0 arma time bi 
rengin weşandiye.' Rojnameya 
Afonbladet, Kurdistan-Spor 
yek ji wan deh ti~ biyaniyan 
hesibandiye ku sw"6:fiwan ni-
karin istop bikin, bidin sekinan-
din! Rojname bala me dikşine 
ser mijareke giring ji. Ev cara 
yekem e ku di dirok de ji timeke 
Kurdistani re izin derketiye ku 
li welateki di sistema ligan ya 
fermi de cih bigre. Kurdan gotiye 
ku "Em xwe wek timeke kurd ya 
neteweyi his dikin".2  Rojnameya 
bi nave Stockholms Tidningen 

1 Det förbjudna laget, Fotbol!, nr 

6/1984. 

2 Invandrarna steget före!, Aftonbla-

det, 15/10 1986. 

carek* hemû rûpeln xwe ji 
Kurdistan-Spor re vecietandiye. 
Nivis bi gotin û vv&le ve tima 
kurd dide nasin. Çend v‘ı ne di 
salona spor de hatine kişandin 

antremana listikvan&İ  tim ni-
şan didin. Nivis herwiha cih dide 
serp&ıatiya yek ji listikvanan ku 
ji her&İla Anatoliya Navin hatiye 
Sw"M 3  

Çapemeniya kurcri ji cih daye 
Kurdistan-Spor neıçey&I 
di derbar" ve time de şopan-
diye. Wek minak kovara Roja 
Nû di çend hejmar&İ  xwe de 
nûçeO'n curbecur weşandine.4  
Di hejmareke Kurdistan Press 
de hevpeyvineke ligel antrenor 
time heye. Wi diyar kiriye ku wan 
ji sala 1986an heta niha 14 listik 
pek anne, di 12 heban de bi ser 
ketine, yek winda kirine û di yek" 

3 Kurdistan UoIF, Stockholms Tid-

ningen, 8/1 1983. 

4 Serfirazike nû, Roja NCı, nr 2/1983. 

Kurdistan-Spor bû şampiyon, Roja 

Nû, nr 3/1983. 

de bi hevra mane.5  Di nûçeye-
ke din de ku Kurdistan Press" 
weşandiye, em f& dibin ku 
Kurdistan-Spor bûye şampiyon. 
Di roja 27/9/1986an de Kurdis-
tan-Spor bi tima Bolivyaye re 
maçeke giring li dar xistiye. Di ve 
maç' de tima kurdan zora tima 
dijber biriye, 5-0 bi ser ketiye 

bûye şampiyon. Rojnameya 
Kurdistan Press ve roja diroki 
wiha the "Pişli maç tewa 
bû tistikvan&İ  Kurdistan-Spor 
tûra şampiyoniy" ak/ft-in (geran-
din). Di ıı " ,  tûre türde Ifstikvanan 
antrenore xwe, Ehmed Baksı' 
dan ser miMn xwe û ev serketin 
ji aliye temaşekaran ve bi çepi-
kan hat piroz kirin".6  

Kurdistan-Spor timeke piçûk 
bûye, nav ‘ıv gelek 
deng vedaya. Serfirazin Kur- 
distan-Spor xort&I 
kurd ku li welat&I din On 
Ewrûpa0 mane gelek aniye 
coş , wan jî timen bi vi navi ava 
kirine. Du sal derbas dibin wek 
minak bi eyni navi timeke spor 
li Fransay, li bajar Paris 
saz dibe.' Paşe 22 sal derbas 
dibin, ve car.  di sala 2004an 
de bi nave Dalkurd timeke din 
ya futbol ji aliye kurdan de li 
Swede saz dibe. Heta niha ji \ı" 
time ev 16 sal in hebûna xwe 
her berdewam kiriye. Di liga 
duwem (superettan) de dilize. 
Peyva Dalkurd ji du beşanpk 
t" Dal û kurd. Peyva Dal ji nav 
her&na ku ev tima cara yekem 
le saz bûye ango her-671a 
Dalarna nişan dide. Mirov bi 
zimaneki serbest dikare nav.  
Dalkur& wek "Kurcl&I Dalar-
nay" jî bixwine. 

5 Kurdistan-Spor li ser reya şampi-

yoni, Kurdistan Press, nr 1 /1986. 

6 Kurdistan-Spor bû şampiyon, Kur-

distan Press, nr 2/1986. 

7 Fûtbolizen jehati: Kurdistan-Spor, 

Kurdistan Press, nr 4/1986. 
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MECNUR LAÇİN 

'Yerler kurgulanır, icat edilir, yaratık 

M. Edelman 

M
ekânlar hem yan 
anlamlar hem de 
duygularla yüklüdür. 

Tam da bu nedenle bir yerin 

siyasal elitler ve kitleler için 

barı nd ı rdığı  anlamlara/duy-

gulara bakmak elzemdir. Bu  

bağlamda bizim haf ı za mekân ı  
örneğimiz Anzele... 

Günümüzde Suriçi dediğimiz 

sı n ı rlar içinde kalan Anzele, 

Urfa Kapı  ile Çift Kapı  aralığı n-

daki İ nönü Caddesi üzerinde 

Kesmeli Sokak'ta yer almak-

tad ı r. Ali Dede ve Kal'a suyu 

ile birlikte eski Diyarbekir'in üç 

ana su kaynağından biri olan  

Anzele suyu, Karacadağ  kay-
nakli bir gözedir. Karacadağı n 

volkanik etkinliğinin su havza-
ları na bölünmesinden itibaren 
Anzele suyuna kaynakl ı k ettiğ i 

biliniyor. Suyun hareket yönü 
Karacadağ'dan Diyarbak ı r'a 

doğrudur. Bu, yeralt ı  suyunun 

topoğrafya ile kesişmesi sonu-

cu oluşmuştur (bkz. Karaca-

dağ-Yusuf K. Haspolat). 

dilop 

59- 



Anzele suyuna en azından 
1500 yı ldı r bir kutsiyet at-
fedildiği bilinmektedir. Bu 
sembolik değerin yarattığı  
duygusal ortaklığın tarihsel 
olarak belirli bazı  saikleri var ve 
Anzele kavramını n tarihselliği 
de zaten bu inanç motifleriyle 
ortaya ç ı kmıştı r. Kavramı n ve 
mekânı n uğraklarını  (çünkü 
dönüşümleri birbirinden ba-
ğımsı z olmamışt ı r) morfolojik 
ve etimolojik olarak incelediği-
mizde ilk öncülümüz İ S 5'inci 
yüzyı lda Mar Zaura isimli bir 
azizin kaynak suyunun yanı  
başında bir kilise kurmuş  
olduğudur. Aziz öncülüğünde 
muhite kurulan kiliseye de 
Mar Zaura Kilisesi denmiş  
ve kaynak su da Mar Zaura 
olarak tariflenmiştir. Mekâna 
yüklenen sembolik değer bir 
kimlik inşası  da oluşturmaya 
başlamıştı r. Mar Zaura tarafın- 

dan tedavüle sokulan bu değer 
motifi Hristiyanlı k geleneğinde 
duygu ortaklığı  yaratmış  ve 
nihayetinde 629 yı l ı nda Urfa 
metropoliti Mar Şem'in ve 649 
yı l ı nda Antakya Patriği Mar 
Yuhanna'nı n cenazeleri buraya 
getirilip gömülmüştür (bkz. 
Şevket Beysanoğlu-Kisaltilmis 
Diyarbak ır Tarihi ve Abideleri). 

İ slamiyet'in 
Anzele anlatı ları  

7'nci yüzyı lda Arap-İ slam or-
dularını n bölgeyi fethetmesiyle 
birlikte mevcut mekânlar bü-
yük oranda yı k ı larak alan 'arsa' 
haline getirildi. Kültürel olarak 
bir egemenlik anlatı sı  alanına 
dönüşen Anzele de fethedenin 
jargonuyla 'duygusal' bir arşiv 
biçimi de aldı. 

İ slam teolojisi Anzele'yi metafi-
zik bir anlatı  biçimiyle, Nemrut  

ve İ brahim motifiyle yeniden 
üretti. Bu yeniden üretimin anla-
tı mına göre, İ brahim putları  yık-
tı ktan sonra Nemrut öfkelenip 
İ brahim'i ateşe attı. Lakin İ bra-
him'in atı ldığı  ateş  suya, ateşin 
odunları  da balı klara dönüştü. 
İ brahim'e âşık olan Nemrut'un 
kı zı  Züleyha da aynı  ateşe atladı. 
Bu mitsel anlatının inancı na 
göre, Züleyha nin atladığı  yerde 
suya dönüşen ateş  Anzele 
suyudur ve etimolojik olarak An-
zele de Ayn-Züleyha, Ayn-Zelal 
yani temiz ve berrak su anlamı  
içermektedir. Mekânı n kimlik 
inşasındaki sembolik önemine 
baktığımızda Anzele kaynağında 
yaşayan balıklarla Urfa'da-
ki balı klı  gölün balı kları  aynı  
muhtevaya sahiptir. Nihayetinde 
Urfa'daki balı klı  göl de Anzele'nin 
balı klı  havuzu da Karacadağ  
kaynaklı dır. Ve yine, Urfa balı klı  
göldeki gibi, Anzele'deki balık- 
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Fotoğraflar: İ nanç Yı ldız 

ların yenmesi veya onlara zarar 
verilmesi de yasak ve 'günahtır.' 
Anlatıya göre bu balı kları  yiyen 
veya balı klara zarar veren kişiler 
'felç' geçirmektedir. 

Ayrı ca, tedavüldeki inançlar-
dan biri de cüzzam ve vebalı  
insanları n günümüzde üzerine 
beton dökülmüş  olan havuz 
alanı nda yı kandı kları nda bu 
hastalı klardan kurtulacakları  
yönündedir. 

'Haram Su'dan 
atlayı nca... 

Anzele suyu 1980'leri öncele-
yen dönemlerde görünür bir bi-
çimde şehrin içerisinden akar, 
aynı  zamanda genelde camii, 
medrese ve mescitlerin duvar-
ları na gömülmüş  kapı  şeklin-
deki yaklaşık 130 çeşmeyi de 
beslermiş. Lakin kentteki hı zlı  

yapı laşma çeşmelerin nere-
deyse tamamını  yok etti. 

Önceleri, akış  güzergâhı ndaki 
şehir insanları  tarafı ndan çe-
şitli amaçlarla kullanı lan kay-
nak suyun devamı nda Salhane 
ve Dabakhane denilen alanlar 
bulunmaktaydı . Salhane'de 
hayvan kesimi yapı lı p, kesilen 
hayvanları n parçaları  ve iç 
organları  yı kanı yormuş. Da-
bakhane'de ise kesimi yapı lan 
hayvanları n derileri yı kanı rken, 
yı kama işleminde köpek dışk ı sı  
kullanı lı rmış. Deriler ancak 
köpek dışk ı sıyla paklanırmış  ki 
'dabakhaneye bok mu yetişti-
receksin?' deyimi de buradan 
gelmektedir. Kent insanını n 
büyük çoğunluğu İ slamiyet'in 
Şafii mezhebinden olduğu için 
köpeğe dokunmak bile 'haram' 
sayı lı rmış  ve bu deri yı kama 
işlemi de köpek dışkı sı yla 
yapı ldığı  için Anzele kaynaklı  

suya bu muhitte 'Haram Su' 
denilirmiş. 

Günün metafizik inanç format-
ları yla büyüsel işlemlerin de 
uygulandığı  ilginç bir mekândır 
Haram Su. Örneğin, kendilerine 
büyü yapı ldığına inanan veya 
talihsizlik yaşayan insanlar 
Haram Su üzerinden üç kez 
atlayı nca, büyüyü elimine 
ettiğine inanı p ferahlarmış. 
Teolojik talepler veya yaşa-
dı kları  talihsizlikleri gidermek 
amacı yla özellikle çarşamba 
günleri sı kça uğranı lan bir 
mekân olmuştur Haram Su. 

Dönemin 'rasyonel' kodla-
rından biri de 'Kiri kir paklar' 
mottosudur. Örneğin, eşleri 
tarafı ndan aldatı lan kadı nlar, 
eşlerinin gündelik yaşamı nda 
kullandı kları  eşyaları  getirip 
Haram Su'da yı kamak suretiyle 
bir çözüm üretmiş  olduklarına 
inanı rlarmış. 
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Zelal sudan 

haram suya... 

Morfolojik olarak Ayn-Zülal 

yani 'temiz su' manası na kar-

şı l ı k gelen Anzele, yaşadığı  dö-

nüşümle 'haram su' formunda 

yeniden üretilerek yolculuğuna 

devam etmiş, nihayet Hevsel 

Bahçeleri'ni sulayı p Dicle Neh-

ri'yle buluşmuştur. 

Anzele'nin konu olduğu bu 

dönüşümler, egemen kültür 

ve iktidar biçimlerinin mekânı  
ve kavramı  yeniden üreterek 

etrafı ndaki yaşamı  da sürekli 

mobilize ettiğinin örneklerin-

den biridir. Her egemen kültür 

kendi mitsel anlatı  ve yaklaşım 

biçimiyle Anzele mekânını  
değiştirip dönüştürmüştür. 

Son kertede, 1978 yı lı nda An-
zele'nin 'Balı klı ' denilen havuz 
bölümünün üzerine beton dö-
külmek suretiyle itfaiye dolum 
tesisi kuruldu ve su da şehir 
şebekesine bağlandı . 2004'te 
Sur Belediyesi tarafı ndan baş-
latı lan park-bahçe düzenlemesi 
çerçevesinde Anzele üzerinde 
de peyzaj çalışması  yapı ldı  ve 
Anzele daha sonraki yı llarda 
park olarak inşa edilip kullanı l-
maya başlandı. Günümüzde de 
çocukları n yüzme alanı  olarak 
kullandığı  Anzele Park ı 'nı n içe-
risinde (Abdullah Demirbaş'ın 
Sur Belediye Başkanlığı  döne-
minde dikilmiş) 'Ortak Acı lar 
Anıtı ' bulunmaktadır..,  

Kaynaklar. 

Şevket Beysanoğlu, K ısalt ılmış  
Diyarbakır Tarihi ve Abideler 

Yusuf Kenan Haspolat, Diyarba-
k ır-Karacadağ  

Murray Edelman, Semboller ve 

Politika 
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Şairek 

Ku ji çil çeman av vexwariye 
Roportaj: ZELAL ZAHIDENUR SARI 

Îsal cara 7.1i ser nave Arjen Arî ye şaire gewre, ji aliye malbata wî û Weşank Sor ve Oşbirka 
helbestan hat li dar xistin. Suat Baran hfiayi xelate hate dîtin. Dosyeya Baran ffi' ji aliye 
Weşank Sor ve di demeke ri.z de be çapkirin. Me ji ligel wi roportajek kir bo xwinerk delal. 
Meriv kare bibfie ku Suat Baran ji çern çil zimanan a.‘&' vexwariye, le tkna dile wî 
neşikiyaye û hatiye keviya çeme kurdi. Bi ve dosye0 weku xwestiye tibûna xwe bişikine, 
gotiye: av tune be jî, besT min e ew çernıew han' di nav tamar ,n min de heriki 
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ş iir '1 2:ç.  

Em ewilt te nas bikin. Hema bi 
kurtasr; çtroka Sûat Baran ö 
helbestvan çi ye? 

Bi eslö xwe ji Wanö me, lö ev 
qederö bist salan e li Stembolö 
diminim. Li zanIngehön cuda 
çend zimanön cihö û edebiya-
ta wan min xwendiye, Anan? 

Dûre min mastera 
xwe di beşa xebatön çandi de 
xilas kir û aniha bi doktorayö 

1C Ji ber trawmaya hinbûna 
tirkl wexta kurdiya min 
ji dest min çû ixtimalek 

min got dive ez tu cari din 
ID"iman nerninim, loma 
çiqas ji min hat min xwe 

hint zimank din kir. Bi 
saya we min gelk din, 

çand û edebiyata wan ji 
nas kir. 

re mijCı l dibim. Ji bilt akade-
miyö di heman demö de deh 
sal zödetir e car caran bi karö 
wergerö re *ii emel dikim. 

Ji zaroktiya xwe û vir de her 
tim meyla min li ser kitöban 

edebiyat bû, min tim digot 
rojekö eze binivisim le ya di 
hişö min de roman û çirok bû, 
ne helbest. Lö bi demö re bi 
awaki ez qet ne li bendö beim 
min berö xwe da helbestö. Ew 
çawa çöbû? Ez Ii tam niza-
nim le ji liseyi vir de min timi 
caran helbest dixwend û carna 
jl hema ji xwe re ten dinivi-
sand û tu cart bi çaveki cidi jt 
li helbestön xwe nedinörT. Le 
axiri sal ser salan, pişti ku min 
ntşant çend hevalön xwe dan, 
ku ew ji helbest gelek baş  
fam dikin, yeqiniya min hatibû 
divö bitir döhna xwe  

Vö yek ez anime heta pöşbir-
ka Arjen Art. 

Dosyeya te ji pöşbirka Arjen Art 
xelat stend. Maneya ve xelat 
ji bo te çi ye? Fikrin te yön der-
heqö Arjen Art de çi ne? 

Cara ewil 11 sal berö min Arjen 
Art xwendibû û ji hingö ve köfa 
min ji helbestön wi re te, ne 
ten helbestön wi, sekna wi, 
karanina wi ya kurdi her tim 
bala min dikişand. Ziman wI 
ecöb herikbar û xurt bû. Li gor 
nezera min ew bi seri xwe 
dengek û qonaxek bû. Gelek 
bandora wt li ser şalrön dema 
wi çöbû, aniha jt heye û bö şik 
we li ser yön dahatûyö ji hebe. 
Ji ber ve yekö ji bo min beş-
darbûna pöşbirkö ciyö şana-
ziyö ye. Tabi biryara şandina 
dosya min a bo pöşbirkö hinek 
zehmet bû bo min, gelek di 
dudiliyö de büm. Min neşan-
diba jt min niyet hebû bidama 
weşanxaneyekö da bihata 
çapkirin. Le bi saya pöşbirkö 
beriya çap qenebe röyek bo 
helbestön min vebû, ji ber 
hindi ev yek dIsa serfirzayek e 
bo min. 

Te beşa Ziman û Edebiyata 
Yewnant û beşa Mamostetiya 
ingilizi xwendiye. Te wergeran 
kiriye. Axirö te berö xwe daye 
kur& Çima bala te ewqas Ii ser 
zimanan e? Çi ye ev mesele? 

Tam nikarim tiştek rasterast 
böjim le ez di ve qeneatö de 
me köm kurd hebin ku bala 
xwe nedabine meseleya 
zimön. Çiku em giş  di zarok-
tiya xwe de rasti zimaneki din 
hatin çi bi başi çi bi xirabi. Ev 
yek ji hinek me re bû trawma-
yeke mezin ku idi nekaribûn 
zimanö xwe biaxiviyana an jt 
ji hinekin din re ji be, sebeba 
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xwesteka ku 13'tir ziman&) din 

hit-) bibin da qenebe 12ziman 

neminin, lal nebin. Bi vi rengi 

ji ketin nav jiyan, fikr û çanda 

milet&) din. Di azmûna min a 

şexsi de ew her du re ji Obûn. 

Ango ji ber trawmaya hinbûna 

tirki wexta kurdiya min ji dest 

min çü ixtimalek min got diye 

ez tu cari din b'ziman nemi-

nim, loma çiqas ji min hat min 

xwe hint ziman&) din kir. Bi 

saya we min gelâı  din, çand 

edebiyata wan ji nas kir. Ev ji 

bu derfetek ji min re da asoya 

xwe ferehtir bikim. 

Li gor qenaata min bi saya 

ziman&I din em xwe ji talûke-

ya Ipzimani0 ji xilas dikin, iro 

kurdi bi dar' zora ji desti me 

dibin, sibe belki zimaneki din 

heta ku ew zimane wan be. 

Ji xeynT ziman ,  ku dixwazin 

me bi zori bieliminin ka kijan 

ziman di deste me de bimi-

ne? Heke ten" zimane wan 

be diye em xweli ii seri xwe 

bikin. Loma dib&Jim, ji bo ku 

em kerr û lal nebin, diye ji xeyni 

kurdi her tim zimaneki din ji 

di bagaj me hebe. Di tecru-

beya min a şexsi de wexta ez 

diçûm liseyi ji ingilizi, bi 

ziman&) elmani, fransi 

re ji min ser ,  xwe dieşand. 

Dûre rusi, letonl, farsi, spanyoli 

ji ketiye nav de. Le axirt yek ji 

wan ji ez baş  Kin nebûme. Min 

dev ji wan berda bi demö re. 

Taliya tali mirov çend zimanan 

zanibe ji, zimane diya mirov li 

ber hemi ziman&I din ştrintir 

e. Çiku dayik bi vi zimani bi te 

re peyivi ü te bi vi zimani cara 

ewili dinyaye ü derdora xwe 

nas kir. Loma kurdi li ber çavs 

min tim diya min e, tim zarok-

tiya min e. 

Niha çi xebat hene li ber destk 

te?Armanca te di ware helbest-

nüsina kurdi de çi ye? 

Niha xebatek hazir di dest 

min de tune. Le cliwana Seferis 

ya "Mithistorima" heye ku min 

wergerandibû kurdi ü aniha 

ten li ser ziman ü kitekit&İ  
v\ı -  dixebitim. Jixwe Seferis 

yek ji wam kem kesan e bi 

tarz û zimane xwe bandoreke 

1-,ı serüber li ser min hiştiye. Bi 

wergera v‘ı ' ez btir ketibûm 

cihana wî ü min cihana xwe 

ya wi bi ıiv' wergere bi awakl 

hey du ve gire da. Ji ber ve pir 

bextewar im. 

Werger kareki gelek zehmet e. 

Gere mirov li ser hem? hurgu-

liOn ‘ıNı ' bisekine; biw&j, jargon 

cur bi cur... Kes&I 

ku dixwazin b,tir li ser zima-

neki bixebitin, bi min 1- ya se-

reke û baştirin werger e. Hem 

ferhenga te pi dewlemend 

dike, hem ji tu bitir dikey? nav 

rih ü bedena wi zimani. 

'Her tim xwendin 

ü xwendin' 

Tu bi helbesta dinya0 ve 

eleqedar 1 te gelek wergeran 

kiriye. Tu ji kijan helbestvanan 

hez dik!? 

Ji seri de mina helbest&I xwe 

min werger ji ji bona xwe dikir 

da bin&im ka tahmeke çawa 

didime wexta werdigerinime 

Dûre gihiştim ve bawe-

mirov vi kart ji bitir 

cidi bigre mina her kare min 

dikir, yani di seri de ji xwe re, 

dûre ji k&a min ti dibinim ne 

xirab e lazim e bitir cidi bigrim 

sere xwe pe bieşînim. Kars 

min tim wiha  

Herçiqas di çend koyar û mal-

per&İ  cuda de werger&İ  min 

en bi kurdi derketibin ji, bi for-

mata kitebeke heta niha tişteki 

min derneçû. Wta min heye 

helbet romaneke Stratls Dukas 

diwana Seferis ya Mithistori-

ma Isa! bi temami biqedinim 

bidim çapa. 

Helbestvann ku ber dile min 
pirr şirin in Seferis, Kavafis, 

Elitis, T.S.Eliot, Whitman, Ezra 

Pound, William Carlos Willi-

ams, Georg Trakl, Melih Cevdet 

Anday, Henrich Heine, Rilke, 

Arjen Ar? ü Adonis in. Ji nav 

wan de 1-ı -j sax e Adonis e, 

çavkaniya helbest&İ  M' hem 

ji serdema beriya islarn ya 

ereban e hem jt bere xwe dide 

helbesta modern û hevçarx. 

Loma ji bo kes&İ  bi helbest re 

eleqedar cihaneke seyr ü gelek 

dewlemend p4k"4 dike. 

Tu rewşa helbesta kur& çawa 
dibini? Ti peyamk te hene 
ji bo helbestvan ü niviskark 
ciwan? 

Bi min di edebiyata kurdi de 

şaxa her? xurt helbest e, ev 

yek ji helbesta klasik û vir de 

wiha ye. Helbesta dema me ya 
hevçarx helbet iro bitir ketiye 

nav tkiliOn bi tradisyorn 

cuda yen milet&İ  din. Lew-

ma ez bawer dikim ev yek di 

dahatûy de ne ten' helbesta 
kurdi, herwiha tevahiya edebi-

yata kurdi ji ıNıe bigihine ciyeke 

taybet ü ınğ s xurttir bike. Ji bo 

helbestneisin ji, li gor qeneata 

min ji nivisandin xwen-

din dive. Ji ber \ı‘ı s mirov çiqas 

ji deng&) cuda tiştina bixwine 

ewqas baş  e ji bo feraset 

t&gihiştina wi ya derbare xwe 

û ya edebiyata de. Lewma her 

tim xwendin û xwendin... 

dilop 

65 



Anadolu'da büyük köle isyanı: 

ARIS 1_ 1 0\::-<OS 
RAGIP İNCESAĞIR 

Köle emeği uygarlı k 
dediğimiz şeyin temel 
harcı ydı . Antik devlet-

ler, devasa şehirlerin, büyük 
sulama sistemlerinin inşası  
için hep daha fazla iş  gücüne 
ihtiyaç duydular. Bunun için 
de başka ülkelerin insanlarını  
kaçı rı p zorla çalıştı rmaya baş-
ladı lar. Daha sonra borçlarını  

ödeyemeyen az topraklı  özgür 
köylüler de köleleştirildiler. Bu 
çağda insan bir anda kendini 
köle olarak bulabiliyordu. 

Köleci devlet, bölgesindeki 
birçok şehir devletine saldı rı -
yor, yakı p yı kı yor ve insanları nı  
köleleştiriyordu. Köleleştirilen-
ler yaşam boyu evde, toprakta, 
devlet işlerinde zorunlu olarak  

çalışt ı rı lı yor, çocukları  da köle 
olarak yaşamları na devam 
ediyorlardı . İ nsanlı k dışı  koşul-
larda hiçbir hakları  olmadan 
yaşıyorlardı . Kimi basit suç-
ları n hatta kabahatlerinin bile 
cezası  ölümdü, çoğunlukla da 
dövülerek. Efendilerin hakkı  
olan pek çok şey, köle için 
büyük suçtu. Çoğu zaman 
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köleler, efendilerinden kısa 
boylu olarak resmedilirdi. Ünlü 
Romalı  oyun yazarı  Petronius, 
bir eserinde şöyle anlatıyor kö-
lelerin durumunu: "Saygıdeğer 
tanrılar, nasıl zavallı  yaratıklar 
vardı  orada! Bütün derilerinin 
üstü mosmor kamçı  izleriyle 
boyanmıştı. Dayaktan 
yüzülmüş  
sırtlar, giy-
dik-
leri 
yırtık 
pır-
tık 
yamalı  
çaputlar-
la sadece 
gölgelenmişti, 
örtünmemişti... 
Alınlarına damga vurul-
muştu, başları  kazınmıştı  
ve ayakları  da zincirlenmişti. 
Yüzleri ölü gibi sapsarıydı; 
gözbebekleri bu buram buram 
kasvet tüten yerin karanlığında 
yan kör hâle gelinceye kadar 
kısılmıştr. (Petronius, Meta-
morphoses) 

Kölelerin tarihi yazı lı  değil. 
Hakları nda çok az şey biliyo-
ruz. Çoğunlukla efendilerinin 
kaleminden onlar da. Ama 
hiçbir yazı lı  belge olmasa da 
sömürüyü bilmeden, özgür bir 
insan olarak yaşarken birden 
köle haline getirilen insanları n 
bunu kuzu kuzu kabul etme-
diklerini tahmin etmek zor 
değil. Büyük mücadeleler, is-
yanlar yaşandı . Köleleştirilme-
ye direndiklerini, köle olduktan 
sonra da bu durumu kabullen-
medikleri için birçok kez isyan 
ettiklerini biliyoruz. 

İ syanlar sadece dayanı lmaz 
zulme karşı  bir tepki olarak 
değil, özgürlüklerini kazanı p  

yeni bir hayat kurmak için de 
gerçekleşiyordu. Çünkü kolek-
tif hafı zaları nda hâlâ geçmişin 
ortaklaşmacı, barışçı  toplumu 
vardı . "Altı n Çağ" diye adlan-
dı rdı kları  ve geçmişin uzak 
anı ları ndan beslenen eşitlikçi 
tahayyülleri hep canlı ydı . 0 
yüzden dinsel inançları  da 

yaşam biçimleri de 
yöneticilerden ayrı ydı . 

Hikmet Kı vı lcımlı  
bu özlemi şöyle 
anlatı yor "Bar-

barın bir türlü 
unutamadığı, boyuna 
dönüp dolaşıp tekrar ya-
şadığı  öntarih toplumu, ne 

kadar ilkel ve geri bir ekonomi 
düzeni olursa olsun, sos-

yal insan münasebet-
leri yönünce, 

mede- 
niyetle kıyaslana-
mayacak kertede temiz 
ve yüksek bir kardeş  rejimi, 
kankardeşliği sosyalizmi idi. 
Barbarlıkta medeniyetin im-
rendirici maddi zenginlikleri 
yoktu ama medeniyetteki 
korkunç sını f uçurumları, 
kölelik-efendilik rezillikleri de 
yoktu." Plato'nun yazdı kları  
da bunu destekliyor "0 
günlerde bölünmeler ve 
savaşlar da yoktu. Bunun 
pek çok nedeni vardı. Her 
şeyden önce, bu ilkel in-
sanların yalnızlığı  onlarda 
birbirlerine karşı  şefkat 
ve iyi niyet yaratmıştı. 
ikincisi, geçimlerini sağla-
yabilmek için birbirleriyle 
dalaşmalarını  gerektiren 
bir durum yoktu, bazı  özel 
durumlar dışında bolluk  

içinde yayılmışlardı. (..) Bu yüz-

den o günlerde insanoğlu ne 

çok yoksuldu ne de yoksulluk 

insanlar arasında bir farklılığa 

yol açıyordu. Ama zengin de 

olamazlardı, çünkü ne altın ne 

de gümüş  edinebilirlerdi. Ve 

yoksulluğun ya da zenginliğin 

olmadığı  bir toplum, her za-

man en soylu törelere sahiptir. 

Orada ne kendini büyük görme 

ne adaletsizlik ne çekişme ne 

de kıskançlık vardır. Yasa ko- 

Pfr Bergamaya dikilen Aristonikos heykeli 
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IC Köleler Roma>ya 
defalarca isyan ettiler. En 

bilineni elbette Trakya!' 
Spartacus>un isyan ı d ı r (MÖ 

73-71). Ama çoğumuzun 
duyduğu, bildiği bu ünlü 
isyandan çok önce, daha 

Spartacus doğmamışken, 
Bat ı  Anadolu topraklar ı nda 
bir başka köle ayaklanması  
daha yaşanmışt ı . Kölelerin 

özgür, herkesin toprak 
sahibi olacağı, eşitlik içinde 

yaşanacak bir «Güneş  
Ülkesi» (Heliopolis) kurmak 

istiyorlard ı . 

yuculara da ihtiyaçları  yoktu." 

(Plata, Dialogues) 

İşte bu ortak bilgi, isyanla-
rı n temel motivasyonuydu. 
Konumuz olan Aristonikos—
Bergama Ayaklanmas ı  için de 
böyleydi. 

Köle emeğ ine 
dayanan Roma 

Yaklaşık bin yı l hüküm süren 
Roma imparatorluğu, köle 
emeğine dayanan uygarl ı kların 
en büyüğüydü. Sert bir s ı nı fsal 
ayr ı ma sahip olan Roma toplu-
munda en altta köleler, onun 
üzerinde de kölelikten azledil-
mişler vardı . Bunları n üzerinde 
ise "özgür yurttaşlar" yer alı rdı , 
ama onlar da kendi araları nda 
asiller (patriciler) ve köylüler 
(plebler) olarak ikiye ayrı lmıştı . 
Asiller bu piramitte en üstteydi 
elbette. 

Roma bu sı nı f farklar ı  nedeniy-
le sı k sı k toplumsal huzursuz-
luklarla sarsı l ı rd ı . İşgal edilen 
bölgelerdeki halklar ı n direnişi-
nin dışında plebler, köylüler ve  

elbette kölelerin isyanları  da 
yüzlerce yı l Romalı  efendileri 
uğraşt ı rd ı . 

Savaşlarda esir edilip Roma'ya 
getirilen köleler madencilik, 
çiftçilik, yol ve yap ı  işçiliğinde 
çalıştı rı lmış; bazı ları  da evlerde 
hizmetçi olarak kullanı lmış lar. 
Bugün Anadolu'da da hay-
ranlı kla seyrettiğimiz Roma 
eserlerinin, yollar, köprüler, su 
kanallar ı, büyük tap ı naklar, 
hamam, kütüphane, tiyatro ve 
agora denilen büyük meydan-
lar ı n hepsinde insandan bile 
say ı lmayan bu kölelerin emeği 
vardı . 

Roma, hem köleler elde etmek 
hem de toprakları nı  sömürmek 
için her yere azgı nca saldı ran 
bir imparatorluk haline gel-
mişti. Elbette bu saldı rganlığa 
karşı  her yerde direnişlerle kar-
şı laşt ı . Galya'dan İ skoçya'ya, 
Kudüs'ten Anadolu'ya kadar... 
Sömürge halkları  Roma'yı  şöy-
le görüyorlardı : "Dünyayı  kası p 

kavuran bu çapulculara karşı  
koyacak hiçbir ülke ve hatta 

deniz de kalmayınca, bu kez 

de yeni düşman icat ediyorlar. 

Eğer ülke zenginse servetini 

çalıyorlar, eğer ülke servet 

yoksunuysa bu kez de onu 

yenerek şan ve şöhretlerini ilan 

ediyorlar. Onları  ne doğu ne 

de batı  doyurabildi. Onlar hem 

serveti hem de yoksulluğu aynı  
anda arzuluyorlar. Yağmala-

mak ve öldürmenin adını  da 

'egemenlik' koymuşlar. Yapra-

ğın bile kımıldamadığı  bir çöl 

yaratı p onun adına da 'barış' 

diyorlar." (Calgalus, Britannica 

isyanının lideri) 

Roma emperyalizmi, Anadolu 
toprakları nda 700 yı l egemen 
oldu. Bu yüzyı llar boyun-
ca sayı sı z direnişle, isyanla  

karşı laştı . Kimi zaman bölge 
halkları nı n desteğini alan 
Mithridates gibi yerel krallar ı n, 
kimi zaman Kilikia'nı n (Mer-
sin-Antalya) korsanları  ile ya 
da İ saura (Konya, Ermenek 
dolaylar ı ) halk ı nı n direnişiyle 
uğraşt ı lar. Öyle ki nerdeyse iki 
yı lda bir isyan ya da huzursuz-
luk yaşanı yordu Anadolu.da. 

Taht kavgası ndan halk 
ayaklanmas ı na 

MÖ 130'1u y ı llarda Anado-
lu'nun yarı s ı na Bergama Krallı -
ğı  hükmediyordu. Bergama'nı n 
son kralı  dengesizliğiyle bilinen 
111. Attalos, ölmeden önce bir 
vasiyet b ı rakmıştı . Bu vasiye-
te göre bütün toprakları n ı  ve 
servetini Roma'ya bağış lamış-
tı . Ya da Roma'daki uyanı klar 
öyle iddia ediyorlardı . Roma 
tam bu mirasa el koymaya 
hazı rlanı rken Aristonikos isimli 
genç bir adam "Bir dakika, 

acele etmeyin. Ben Attalos'un 

kardeşiyim" diye ortaya çı kt ı  ve 
kendini Bergama Kralı  ilan etti. 
Roma'ya karşı  bir ayaklanma 
başlattı . Aristonikos gerçek-
ten de Attalos'un babası nı n 
Romalı  bir kad ı ndan gayri-
meşru çocuğuydu. Dönemin 
kuralları na göre böyle bir hakk ı  
'vard ı . Ama bölgenin zenginleri 
Roma'dan yanaydı  ve Aristoni-
kos ilk denemesinde yenilerek 
Ege'nin iç bölgelerine çekildi. 

Bu gelişme ilginç bir dönüşü-
me yol açtı . İ ç Ege ve Trak-
ya'daki yoksul halk ve özellikle 
de nüfusun çoğunluğunu 
oluşturan köleler, Aristonikos'a 
katı lmaya başladı lar. Ayaklan-
ma bir taht kavgası ndan bir 
halk ayaklanması na doğru hı z-
la yön değ iştirdi. Aristonikos 
kölelere ve yoksul köylülere 



önderlik eden bir halk kahra-
manı ydı  artı k. 

İ syanı n fikir babası  Roma►da 
başka bir isyan girişiminden 
yakayı  zor kurtarı p Anadolu'ya 
kaçan ünlü filozof Blossius► tur. 
Anadolu'da Aristonikos ayak-
lanması yla karşı laşan filozof, 
düşünmeden katı lı r eyleme. 
Ve ayaklanma Blossius'un 
çerçevesini çizdiği felsefi bir 
temele dayanır. Belki de tarihin 
ilk ütopyası  diyebileceğimiz bir 
amaçtı r bu. Yoksullar, köleler, 
baskı dan bunalı p, canı na tak 
edenler daha önce de defalar-
ca isyan etmişlerdi. Ama Ber-
gama'nı n devrimcileri «başka 
bir dünya mümkün» diyerek ve 
o dünyayı  kurmak için ayağa 
kalkan ilk insanlardı . Onlar, 
tüm kölelerin özgür olacağı, 
herkesin toprak sahibi oldu-
ğu, kardeşlik ve eşitlik içinde 
yaşanacak bir «Güneş  Ülkesi» 
(Heliopolis) kurmak istiyorlardı . 
Bu mücadeleye katı lanlara da 
«Güneş  Ülkesi Halkı» anlamın-
da «Heliopolit» deniyordu. 

Aslı nda Heliopolis fikri, za-
manı n filozoflarını n aklına, 
Jambulos adı nda ne zaman 
yaşadığı  bilinmeyen Yemenli 
bir Arap tüccarı n anlattıkla-
rıyla düşmüştü. Jambulos'un 
anlattığına göre, okyanusta 
"Güneş  Ülkesi" adı ndaki bir 
adada ilginç bir halk yaşıyor-
muş. Jambulos'un da tesadü-
fen tanı dığı  bu halkın işlerini 
yaptırdı kları  köleleri yokmuş. 
Eşitçe ve huzur içinde yaşıyor-
larmış. Bolluk içindeymişler 
ama kimse kimseden daha 
zengin ya da daha yoksul 
değilmiş. Aralarında bir iş  
bölümü de yokmuş. En yaşlı ları  
adayı  yönetiyor, bazı ları  yararlı  
işlerle uğraşırken bazı ları  da  

idari işleri devralıyor sonra da 
rolleri değişiyorlarmış. Sonra-
dan yazı lacak birçok ütopyaya 
ilham kaynağı  olacak bu anlatı  
ne kadar doğru bilinmez. Ama 
çok belli ki, yoksullar bu fikre 
sıkı ca sarı lmışlar. 

Börklüce ile aynı  
kaderi paylaştı  

Aristonikos, köle ve köylü 
yoldaşları yla Ege ve Marma-
ra'da birçok şehri ele geçirdi. 
Roma'ya karşı  çı kan ve ba-
ğımsı zlı k isteyen birçok şehir 
de isyanı  destekledi. isyancı lar 
Roma ordusunu birçok kez 
hezimete uğrattı . Bir yan-
dan Roma ile savaşılı rken bir 
yandan da sosyal yaşam inşa 
ediliyor, para bası lı yor, mahke-
meler kuruluyordu. 

Roma, isyanı  bastı rmak için 
bölgedeki diğer krallı klarla 
işbirliği yaptı. Çünkü isyan sa-
dece Roma'yı  değil, bölgedeki 
tüm egemenleri korkutmuştu. 
Asiller ayaklanmaya karşı  çok 
büyük bir ordu topladı lar. Ma-
nisa Kı rkağaç bölgesinde kar-
şı laşan Aristonikos'un isyancı-
ları  ile Roma ordusu saatlerce 
savaştı . Savaşın sonunda 
Romalı lar isyancı ları  yendi 
ve Aristonikos'un yoldaşları  
kı lı çtan geçirildi. Aristonikos 
esir alı nıp Roma'ya gönderildi;  

halka teşhir edilip öldürüldü. 
Filozof Blossius intihar etti. 
İ syanın yenilgisinden sonra 
Roma Anadolu'yu tamamen 
sömürgeleştirdi. 

Aristonikos kazansaydı  tarih 
nası l ilerlerdi bilemeyiz. Belki 
de tarihin ilk sosyal devletinin 
bir denemesi olur, insanları n 
eşit ve özgür olabilecekle-
rine dair özel bir deneyim 
daha yaşanabilirdi. Kim bilir? 
Yüzlerce yı l köle emeğinin 
üzerinden büyük bir uygarlı k 
kuran Romalı  asitler, sonunda 
iktidarlarını  barbar akı nları yla 
yitirdiler. Geriye ne Sezar ne 
de Neron kaldı  ama, kölelerin 
cisimleşmiş  emekleri olan ya-
pı lar birçok yerde hâlâ ayakta. 
Ören yerlerini gezerken o yı kı k 
dökük taş  yapı lara bir de bu 
gözle bakı n isterseniz... 

Kaynaklar 

Y. Gürkan Ergin, Anadolu'da 

Roma Hâkimiyeti: İsyanlar, Tep-

kiler ve Huzursuzluklar, Doktora 

Tezi. 

Sera Yelözer, Antik Roma'da Kö-

lecilik, Emperyalist Yayılma ve 

Bir isyan: Aristonikos Ayaklan-

ması, Bilim ve Gelecek Dergisi, 

sayı  121. 

Sadık Usta, Antikçağ  Ütopyalar ı. 
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Di 90 saliya Dr. Qasimlo de 

Paşperdeya komploya 
Viyanc0 

FEH'ilııl IŞIK 

D
r. Evdirahmen Qasimlo, 
di sala 1930an de li Ur-
miyeya Rojhilafe Kur-

distan'e hate dinyaye. He di 15 
saliya xwe de, di sala 1945an 
de di refe'n Yekitiya Ciwanen 
Kurdistane de cîhe xwe girt 
û di her qaden tekoşine de li 
ber xwe da. Di sala 1946an de 
dema ala Kurdistan li Çarçi-
raye bilind bü, 16 sair bü. Ev 
jiyana bi rümet, di 13e Tirmeha 
1989an de li Viyan'eye, bi gu-
leyen rejima İran'e ya xwinavi  

bi dawi bû. Kujeren Dr. Qasim-
lo h'e ji nehatine darizandin. 
Le beri ku em behsa sedem"en 
ne darizandina kujeran bikin, 
bi kurtahi behsa kuştina Dr. 
Qasimlo û hevaren wi bikin. 

Rojnameger Perwer Yaş  di 
niviseke xwe da, dema behsa 
we roje dike, beriya hevditina 
bi iraniyan behsa randewûya 
li gel ş 'ewirmende Wezir'e Kar 
û Bar'en Navxweyi ye Avustur-
yaye dike. Yaş  dib"eje, roja 13e 
Tirmeha 1989an diviyabû Dr. 

Qasimlo li gel Manfred Mazt-
kaye şewirmende Wezir'e Kar 
û Baren Navxweyi ye Avustur-
yaye rûne. Ji ber ve yeke, ne'zi 
seat 16.00an bere xwe dide 
wezarete. Le sekretere Matzka 
re nade Qasimlo, dib'eje "Hey-
nin betal bûye." Heta niha ji 
sedema betalkirin'e naye zanin. 
Her weha Nıv'e Dr. Qasimlo ji 
ş 'ewirmende wezir re çi bigota, 
ew ji naye zanin. 

Dr. Qasimlo, beriya kuştina 
xwe yan" beriya derkeve Ewro- 
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paye, behsa hevditinen li gel 
iraniyan ji rayedaren partiya 
xwe re û ji hin siyasetmedaren 
kurd re dike. Pisti karesata 
qiret ya iraniyan, van siyaset-
medaran behsa ve yeke kirin. 
Yek ji wan siyasetmedaran 
Celal Talabaniye seroke YNKe 
ye. Diji hevditine dernakeve, 
le hişyari dide wi. Qasimlo ji ji 
listiken iraniyan hayidar e. Le 
ji ber ku hevditin li Ewropaye 
pek te ji piştrast e. Usa bawer 
dike ku ew e irani nikaribin li 
Ewropaye qiretiyek bikin. 

Kujer, ji Viyana0 çawa 
hatin revandin? 

Lö ûsa nebû. Kesen ku li ser 
nave Trane li gel Dr. Qasimlo 
rûdinin, ne çareseriya pirs-
gireke difikirin. Rasterast weki 
timen taybet dixebitin. Dû re 
askere bû ku ew ji bo sûikaste 
haline rekirin. Di nav ve tima 
sûikaste de Mahmûd Ahmedi-
necat ji heye ku ew ji pisti çend 
salan bü serokkomare irane. 

Em werin, roja sffikaste... 

Tarihin ve talihin emri, 
siyasetin kavliyle Harput'u 

yeniden nası l ve nelere 
bakarak kurabiliriz? 

Hangi yaradan, türküden, 
şarkı dan ve bilgiden 

hareketle yeni bir 
Harput kurulabileceğine 

cevap vermek zor. 
Külliyen yaradan ibaret 

memleketin, en büyük yara 
mahallinden biridir Harput. 

Tarih burada bir türkü 
başlay ı p bitene kadard ı r. 
Coğrafya burada, bir taş  
söz al ı p susana kadard ı r. 

Dr. Qasimlo roja 13e Tirmehe 
beyi ku li Wezareta Kar û Baren 
Navxweyi ya Avusturyaye hey-
ditin bike, nezi saet 1 6.30an ji 
wezarete derdikeve ü bere xwe 
dide ciye hevditine. Cihe hey-
nine, ji alî Fadil Resûle doste 
PDK-irane hatiye amadekirin 
ku ew ji di we karesate de 
jiyana xwe ji dest da. 

Tima sûikaste ya iraniyan ji sö 
kesan pek te. Yek ji yana Cafer 
Sahrarodi ye. Dema Dr. Qasimlo 

hevalen wi ten şehicikirin, usa 
diyar e ku ber xwe didin ü Sah-
rarodi ji birindar dibe. Bi qasT ku 
ji lekolinen Daireya Kriminal te 
famkirin, di odeye de dema tima 
iraniyan hewl didin gule bera Dr. 
Qasimlo ü hevalen wi bidin, Ab-
dullah Qadir Azeriye hevale Dr. 
Qasimlo bersiv dide wan. Azeri, 
Cafer Sahrarodiye kujer birindar 
dike, le ew ji bi gelek guleyan te 
kuştin. 

Kese duyemin ye tima kujer 
Mustafa Ajwadi û kese seyemin 
ji Amir Mansûr Bozorgian e. 
Her se kujer *ii bi pasaporta 
diplomatik digerin. Hatina wan 
a Avusturyaye ji bi reya diplo-
matik e. Di dema lekolina bû-
yere de şahidek nave Mahmûd 
Amhedinecat dide û dibeje, 
Ahmedinecat ji beriya bûyere ji 
bo keşfe hatiye we dere. 

Dema Dr. Qasimlo ü hevalen 
wi ji bo hevditine li gel irani-
yan rüclinin, di destpeke de 
amadekariya hevditine dikin 

dixwazin dengen xwe qeyd 
bikin. Pisti demeke denge 
guleyan dikeve Beyde. Ew deng 
ji nehatin aşkerekirin. Guleyen 
ewil bera Dr. Qasimlo didin. 
Qasimlo bi se guleyan, Fadil 
Resul bi du guleyan, Abdullah 
Qadir Azeri ji bi dehan guleyan 
ten qetilkirin. Ji kujeran Cafer 
Sahrarodi jî birindar dibe.  

Polesen Viyanaye Sahrarodi 
radikin nexweşxaneye. Musta-
fa Ajvadi direve ü xwe dispere 
Konsolosxaneya kane. Anık 
Mansûr Bozorgian ji te girtin. 
Bozorgian pisti çend saetan bi 
talimata rayedaren hukumeta 
Avusturyaye te berdan ü ew ji 
xwe dispere Konsolosxaneya 

Ji nabene pir derbas 
nabe, Cafer Sahrarodi ji berdi-
din û ew ji derbasi Konsolosxa-
neya irane dibe. Her se qatilen 
Trani pisti demeke bi reya diplo-
matik derbasi İrane dibin. 

Qatil li ber çavan bûn. Her tişt 
bi aşkerayi dihate zanin. Le 
ne qatil hatin darizandin, ne ji 
deliler] heyi hatin aşkerakirin. 
Gelek pirs be bersiv man û iro 
31 sal e ji, bersiva van pirsan 
naye zanin. 

"Dive em şansek bidin 
aşitiye" 

Mahmud Ahmedinecat bü se-
rokkomar. Cafer Sahrarodi, pisti 
baş  bü bi generali hate taltifkirin 

beriya Qasim Suleymani bü 
serfermandare Hezen Quduse. 
Sahrarodi, li hember PDK-iran 
hezen din yen Rojhilate Kurdis-
tane, gelek operasyonen eskeri 
bi re ve bir û dehan kesen din ji 
qetil kir. Arnir Mansûr Bozorgian 
ji bi generalT hate taltifkirin ü bü 
serfermandare hezen pasdar 
en Rojhilate Kurdistane. Ew ji di 
gelek operasyonan da li hember 
kurda şer kir, bi sedan kurd kuşt. 

Ya heri zor ji peşwazikirina van 
qatilan bû. Ev qatilen han hem 
li Ewropaye, hem ji li Başûre 
Kurdistane bi hesani geriyan, 
piri caran ji bi xakeyen sor ha-
tin peşwazikirin. 

Dr. Qasimlo, ne ew insan e ku 
ji listiken dewleta rrane hayidar 
nebe. Hemû jiyana wi bi te-
kosina li hember rejime derbas 
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IDC.ı ye û dema hilweşTna rejima 
Şah ji, demek.  di Konseya 
fRvebir ya Iran' de ji girti- 
ye. Rerıns ji, lîstiken ‘İve ji baş  
dizane. Le dema ji bo hevditin 
daxwaz *J* ts kirin, dij dernake-
ve. Her çi qas hinek heva& wıs 
y&I partiO dijber? bikin ji, ew 

"Div em şansek bidin 
aşiti0." Ve n&inâ han, her usa 
bingeha siyaseta Dr. Qasimlo 
ye. Bel, ew Sekreter Gişti ye 
PDK-Tran bû. Partiya wi şer.* 
çekdarT r- ve dibir. Le wr bi xwe, 
her tim digot "Şer me hilnebi-
jartiye, li me hatiye ferzkirin. 
Derfet hebe, em e hernû r."On 
aşiti û demokrasiye bi kar 
binin." Ya ku Dr. Qasimlo, ber 
bi Viyan bir û bi Traniyan re 
li ser maseyek" da rûniştandin 
ev n&in bC.ı n. 

Mguman, rûniştina 13e Tir-
meha 1989an ya li gel irani-
yan hevdTtina ewil nebû. Dr. 
Qasimlo di dema Xumeyni de 
ji, pişti mirina XumeynT ji gelek 
caran bi rayedar&İ  Iran" re 
rûniştibû. Beriya kuştina wi bi 

li gel rejirrı p şveçûyi- 
nek hebû. Le Iran ji ber ku bi  

perwerdeya kurdi razi nedibû, 
hevditin bi dawi bibûn. Ya Dr. 
Qasimlo, kişand ber bi Viya-
na0, yek jT ew hevditin&İ  ber.  
bûn. Dr. Qasimlo dixwest bi- 
gihije encam baweri bi r- ya 
guftûgo û danûstendine diani. 
Le Traniyan, di dema Şah de 
ji, pişt? Şah ji xususiyeta xwe 
çi car neguherandin; bi dek û 
dolaban şer kirin û li her der ,  
diharı .eli hember muxalTfan, 
bi awayeki çavsor çalakiOn 
bi kuştin pek anin. Pişti Dr. 
Qasimlo, Dr. Said Şerefkendi0 
Sekreters Gişti ye PDK-Tran 

li gel heval&) xwe li Berlina 
Almanyay, di aşxaneyek de 
hate şehTdkirin. Ew cinayet ji 
di tari0 de ma. Dewleta Tran 
weld berpirsiyar nehat ditin. 

îrane hemCı  çalakiOn 
xwe yen Ewropaye bi r- ya 
konsolosxaney&I xwe bi re ve 
dibir; le ev yeka çi car nedihat 
aşkerekirin. Iran, ji aliyekT ve ji 
huqC.ı qa diplomasiO istifade 
dikir, ji aliyeki ve ji tekiliyen 
berjewendiparz ön dewletâı  
Ewropaye bi kar diani. Ev yek 
belki taybetmendiya gelek 
dewletan e. Le yek ji wan  

dewlet&I ku her? baş  ve yek 
bi re ve dibirin Iran bû û peş? li 
iraniyan nedihat girtin. 

Iraniyan bi vi awayT gelek siya-
setmedar&ı  kurd û muxalif&I 
Iran derveyi welat xwe Betil 
kirin. Li hember van kujeriya 
xwe ji bi zextek rüberû nebûn. 
Weld ji kuştina Dr. Qasimlo 
heval&I wi diyar e, pir? caran ji 
dewletan piştgiri girtin. Jixwe 
eger ne piştgiriya Avusturya0 
bûna, ewqasi ne lı san bû ku 
Iran ji ber kuştina Dr. Qasimlo 

hevaln ne0 darizandin. 
Darizandina kujeran mumkun 
bû, le On ku berjewendin 
xwe parastin, bi serketin û doz 
ji ber bi peş  ve neçû. Hemû 
delil hatin reşkirin û re li ber 
qatilan hatin vekirin. 

Iro ber hemû qatilan 

vekiriye. Berjewendiya dewle-

tan di ser her tişti re ten girtin. 

Le t&oşIn ji ranaweste. Dr. 

Qasimlo û heval&I Miro jI 

di qada şer de ne. Her weha 

gelek şervan&İ  kurda 'fr li çar 

perçeyn Kurdistan berxwe-

dana xwe 
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Fotoğraflar: Enver Özkahraman 

HAKK lARİ'YE TERS LALE VE 

TERS HALAYDAN BAKMAK 
SEZAİ  SARIOOLU 

En başka söyleyeceğimi en 
başta söyleyeyim; bahsi 
yükselten şehirlerden-

dir Hakkâri. Zamanı  ve yeri 

gelince kullanı lacak özdeyiştir. 

Otuz kuş  (Simurg) ile yedi vadi 
nas ı l kafiye oluşturursa, insan 

ile yol da kafiye oluştur. Ma-

dem şehirler ve şiirler arası  bir 

yolculuğa çı kt ı k, Sümbül Dağı  
yüz vermediği için, güneşin 

yarı  doğduğu yarı  doğmadığı  

Hakkâri'ye mihman ve kafiye 
olalı m. 

2000'li yı lları n başı ... Onu 
ilk görüp beni yandan şarklı  
süzdüğünde, para üstü yerine 
Kürtçe şiirler okuyan gülfiroş  
çocukları  hatı rlamışt ı m. Hak-
kârililerin Mecburiyet Caddesi 
dediği tek güzergâhı n köşe-
sinde, Sümbül Dağı 'na göz 
süzerek boyac ı l ı k yapı yordu. 
Sandığın yanı ndaki Simurg  

desenli uçurtma, düğüm-dü-
ğüm iplerden sarı lmış  yumak 
ilgimi çekmişti. Merak ı mı  
hemen keşfetse de, sorunca 
susan, sormayı nca anla-
tan ters çocuklardandı . Say ı  
bilmeyen bir çocuktu; parmak-
ları nı  bilirdi, bir de günde kaç 
"potin" boyamadığını ... Fı rças ı  
ayakkab ı mda rüzgâr estirir-
ken, uzaklara bak ı p anlatmaya 
başladı: "Ne dağ  ama değil 
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mi? Her Çölemerigli Çiyaye 
Simbil'in ötesini merak eder. 
Sümbül'ün ardını  görmem için 
dengbej sesi kadar uzun ip 
biriktirmeliyim. Boya parasıyla 
ip alıp düğümleyerek yumak 
yapı yorum. Bugün, şu ağacın 
gölgesi kadar ip almam lazım. 
ipi tamamlayı p uçurtmam 
havalanınca dağı  aşacağız. Bu 
yaşa geldim, uzağı  da, uzağın 
içinde ne olduğunu da bilmiyo-
rum. Dağın ardını  görmezsek 
iyileşmeyiz biz!" Ezberim bo-
zulmuş, dala tak ı lan uçurtma 
gibi "biz iyileşmeyiz" sözüne  

takı lı p kalmıştım. "Nasıl yani?" 
dediğimde, "Şiir atölyesindeki 
çocuklara, 'Şair iyileşmez!' de-
diğini duydum. Hoşuma gitti. 
Onu da uçurtmamın ipine ve 
hikâyeme ekledim." 

Sümbül Dağı  ile uzaktan, Azad 
ile yakı ndan arkadaş  olmuş-
tum. Lakin Berçelan Yaylası  ve 
Ters Lale ile tanışma hevesim 
şiirlerde kalmıştı . Dilimin altın-
da şiirler, kalbimde masallar, 
anlam değiş  tokuşuna gitmiş-
tim bu hakikatli şehre. Ne var 
ki, gördüklerimi  duydukları m ve 
sezdiklerim ezberimi bozmak- 

la kalmamış, bazen dilimden 
bazen kalbimden "suç üstü" 
olmuştum. "Bildiklerini", bilme-
diklerime yetmiyor, "az" olmayı  
tecrübe ediyordum. Günler, 
bildiğimi zannettiğim her şeyin 
sağlaması nı  yapmakla geçiyor, 
ne kalbim ne de aklım yetiyor-
du hakikatle mecazı n sağla-
ması na... Meseli ve meselesi 
olan, sabrını n "sı nı r"ı nda olan 
bu şehir sanki o coğrafyanı n 
ve tarihin özetiydi. Yazı lı  bir 
tablet gibi başucunda yükse-
len Sümbül Dağı  bir "kimlik" 
işaretiydi halden bilene... 

'Tanrı  şahidimdir; 
Deniz buradayd ı !' 

"Eskiden insanlar hayatların-
dan memnun olmadıklannda 
devrim yaparlardı, şimdi alışve-
riş  yapıyorlar." (Arthur Miller) 

Zap Suyu'nu koşarken görme-
den hiçbir ı rmak kendini nehir 
sanması n... Günlerden bir gün, 
Zap Suyu, Sümbül Dağı  ile 
bakışarak şehrin ayakucun-
dan akarken, ak ı ntı ya karşı  
yürek çeken gençlerle tanışı r. 
1969'da, devrimci gençler Zap 
Suyu üstünde, Boğaz Köprü-
sü'ne itiraz olarak Devrimci 
Gençlik Köprüsü kurar. Deniz 
Gezmiş  araları nda olmadı-
ğı  halde, rivayet gerçekten 
hı zlı  yayı lı r. Deniz'in yokluğunu 
halka anlatmak köprü yap-
maktan da zordur! Bahriye 
Kabadayı 'nın Devrimci Gençlik 
Köprüsü belgeselinde Kürt bir 
ihtiyarı n, "Tanrı  şahidimdir! Bu 
yaşta yalan mı  söyleyeceğim. 
Deniz'i gözlerimle gördüm!" 
mealindeki cümleleri, "Deniz 
efsanesine" dahil ve dairdir. 
Deniz oradı r artı k ve ora-
sı  "Denizlerin Köprüsü"dür. 
Yavaş  akarken bile, toprağın 
ve halkı n kulağına, geçmiş  ve 
gelecek masalını  fı sı ldayan 



Zap Suyu'nu, Kürtçeyi, Ermeni-
ceyi, Süryaniceyi heceleyerek 
insanlığa kimlik beyanı nda 
bulunurken tanı dım Gaston 
Bachelard'ı n "Su taşır bizi. 
Su sallar bizi. Su uyutur bizi. 
Su annemizi geri verir bize" 
dediğince, Zap da kaybettikle-
rimizi geri verir bize. Deniz gibi, 
nehirlerin "en hı zlı " akanı  ve 
"koşanı dı r" o. Devrimciyseniz 
sizi sevmekle, yedirip içirmekle 
kalmaz, yatı ya alı kor, sonra da 
götürüp Dicle Nehri'ne bı rakı r. 
Geçtiği yerlerde, 15'i bölgeye 
kayı tlı  30 bitki türüne cansuyu 
olan Zap, en derin ve en dar 
vadilerden akarak, 'Güney'de 
kendinden vazgeçip Dicle'ye 
katı lı r. Murathan Mungan'ı n 
"Biliyorum, bir nehir akarken 
anlatır öyküsünü/(...)/ akarken 
gördüğü sır/ saklamak içindir/ 
âlemlerin kapısını  aralar gibi 
birbirine/ suyun perdeleyen 
sürekliliğinde" dizeleri onu da 
kapsar. 

Sümbül Dağı  ile 
Cilo Dağı 'n ı  tartmış lar... 

"Su akar, taş  yorulur" (Turgut 
Uyar) 

Zap akar, hikayeler yorulur. 
Ama Cilo ve Sümbül Dağı  gibi 
yorulmayanlar da vardı r. Sözün 
burası nda nehirden dağa dikey 
geçiş  yapı p Cilo Dağı  ile kafiye 
olalı m. Coğrafyanı n yüksek-
likte ikincisi olan Cilo'ya ç ı k ı p, 
ayakları nı n üzerinde yükselip 
bak ı nca, bütün Mezopotam-
ya ve Anadolu'yu görmek, bu 
yazı yı  okuyana heves olsun. 
Üç bin metrenin üzerinde pek 
çok zirve ile turistik tasavvur-
lara terk edilmeyecek buzul 
gölleri bahşetmiştir Hakkari'ye 
doğa. Tarihin tüyünü tersine 
tarayan çocukları n uzaklaştığı  
günlerde gittiğimde, Berçelan 
Yaylası, "güvenlik" nedeniyle 

Hakkari'nin boyacı  çocukları, 70'li yı llar. 

açı k/aşık görüşe kapalı ydı . 
Anlatı lan rivayetlerden Ber-
çelan'a çı kmış  gibi olmuştuk. 
Halkı n "yasak aşk ı ydı " yayla. 
Nedendir bilmem, "Gitmesem 
de görmesem de" Berçelan 
sempatizanı yımdı r! 

'Ters Lale'ye mihman olmadan 
önce, 'düz lale'ye söz atmak 
geldi içimden. 16. yüzyı la 
kadar divan şairleri için taşralı  
bir çiçektir lale. Necati Beğ, 
şehirli çiçeklerce horlanması nı  
Divân'ı nda, "Taşradan geldi 
çemen mülkine bigâne diyü/ 
Devr-i gül sohbetine lâleyi  

iletmediler" dizeleriyle dile 
getirir. Taşradan gelip, çemen 
mülküne yabancı  olan lalenin, 
"gül sohbetine" alınması  ne 
mümkündür? Kı rsala kayı tlı  
lalenin şehirli olup ı slah edilip 
evcilleşmesi sonradı r. Neyseki 
ters lale, Sümbül ve Cilo'nun 
tembihine uyarak, yerini yur-
dunu terk etmez de, evcilleş-
mekten kurtulur. Yine de derdi 
başından aşk ı ndı r onun. Süm-
bül Dağı, yükseklerden bakı p 
gördüklerine iç çekince, biraz 
uzağında ikamet eden ters lale, 
öyle hüzünlenir ki, bazen "Ağ- 
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Hakkari'nin Anitos köyünde çekilen Hakköri'de Bir Mevsim filminden... 

layan gelin çiçeği" ama daha 
çok "hüznün sembolü" olarak 
nam salar. Birçok şehrin, dağın 
ve kavmin "benim" diye pay-
laşamadığı, pek çok kavimle 
ve rivayetle ad ı  çı kan ters bir 
laledir o. Onun da hoşuna 
gider bu kı skançlı k, kâh birine 
kâh ötekine yüz vermekle kal-
maz, şairleri de şımartı r. Yine 
de cevaplayamadığım soru 
şudur. Bir dağ, diğer dağın, dağ  
yaylanı n, yayla ters lalenin ve 
hepsi birbirinin nesi olur? 

Mem û Zin'in 
kalbi kı rı lması n diye... 

Hakkâri'ye yolu düşen, Ehmed* 
Xani ile tanışmazsa Mem û 

kalbi kı rı l ı r. Doğu Bayazıt 
medreselerinde müderrislik, 
İshak Paşa Sarayı 'nda kâtiplik 
yapan, Kürtçe, Arapça, Far-
sça ve Türkçe bilen Xani'nin, 
eserlerini, dönemin edebiyat dili 
Farsça yerine Kürtçe yazması  
günümüze "şerh" olarak da 
okunabilir. Xant'den el almışken, 
sözü, düz anlam ı  "Alaca renkli, 
renk renk, bulaşmış" olan ama  

edebiyatta "Dizelerinden her biri 

başka dille yazı lmış  bir şiir türü" 

olan "mülemma"ya getirelim. 

Mevlana ve Şirazi gibi, Xani 

de "mülemma" yazar. Xani'nin 

dillerin birbirlerinden anlam alı p 

anlam vermelerinin müjdesini 

içeren "Çarkoşe" adl ı  "mülem-

ma"sı  önemlidir. "Dilde zorla 

iskanı n" şairler arası nda da 

geçer akçe olduğu günümüzde, 

"deneysel oyun" diye burun 

kıvı rı lmayacak "mülemma"-

yı  hatı rlatı yorum Türkçe'den 

başka dil tan ı mayan şairler 

suçüstü olsun. 

"Bir acı ya kiracı" Metin Altıok, 

Cemal Süreya'n ı n "Fırat suyu 

bütün bir bölgeyi/ Takma 

adlarla dolanmak/ Zorunda-

dır" dizelerine nazire yapar-

cası na "Bir yeraltı  suyu olarak 

kalmıştır Mem-û Zin/Doğuda 

bile çok az kimsenin bildiği/ 
Çünkü Ahmede Hâni takılı p 

kalmıştır/ Her zaman sıkı  bir 

kimlik kontrolünde" dizeleriyle 

selamlar Xanilyi, Mem û Zin'i 

ve Cemal'i. 

İ hsan Çölemerikli ve 
ters halay 

İ hsan Çölemerikli'ye uğrayarak 
devam edelim. Onu, köy köy 
gezen hikâye anlatı cısı  olarak 
düşünürüm. Bazen bir taşa, 
bazen hası r oturaklara otura-
rak hikayeler dinlediğim "Çö-
lemerik" isminden müsemma 
İ hsan Çölemerikli, Hakkari'nin 
sözlü-yazı l ı  haf ı zası dı r. Her 
karşı laşmamı zda dil frenimi 
çekerek susarı m ki dinledik-
lerim yan ı ma kâr kalsı n. O, 
"Hakkari" kelimesinin etimolo-
jik kökeninin "güçlü, yapabilen, 
muktedir" anlamları na gelen 
"her-kariyan" ifadesine dayan-
d ı rı r. Esasen HerkarI (Hakkari) 
coğrafi bir bölgenin ad ı  değil, 
o yöredeki yerleşik boyları n 
adı d ı r. Yöreyle ilgili üç kitap 
yazan Çölemerikli için "hikaye 
anlat ı cısı ", demiştim. İşte delili: 
"Hakkâri, Zagroslardaki uygar-
lıkların, Urartuların, Asurilerin 
tam ortasında yer almıştı r. Bir 
Hakkârill o dönemde sabah 
atına binip Berçelan üzerinden 
kuzeye açıldığında akşam Tuş-
pa'dadır, aynı  Hakkârili atına 
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Hakkari, Gowend. 

binip Çukurca'dan güneye gi-
derse akşam Ninovada'dı r, yani 

iki büyük uygarlığın başkentleri 
arası ndaki tek ildir..." 

Ters nefeste duran çocuklar-
dan olduğumdan mı dı r nedir; 
"ters" sözcüğüne ait hissede-
rim kendimi. Sözün burası nda 
okuru "ters köşeye yatı rı p", 30 
Nisan 1977'ye Boenos Aires'e 
gidip, Mayı s Meydan ı 'nda 
(Plaza de Mayo) toplanan on 
dört "ç ı lgı n" annenin saatin 
tersi yönünde yürümelerindeki 
tersliği de dahil edelim yazı ya. 

Ters şehirdir Hakkâri. Resmi 
politikaları n tersine gelmekle 
kalmaz, Kürtlerin sağa doğru 
oynadı kları  gowendleri (halay) 
tersten başlatarak ters gösterir. 
En ünlüsü Ş 'exani olan, ekip 
başını n sol başta olduğu halay 
size "şaka" gibi gelebilir. Çöle-
merikli, Hakkâri Suretleri kita-
b ı nda "ters halayı " izah etmekle 
kalmaz, sola halay dönülmesiy-
le ilgili bir tekerlemeyi de tarihe 
not düşer "Ez sond dixim ser 
Aveste-, na reqisı m rexe-  raste- . 
(Avesta üzerine and içerim, 
sağdan dans etmeyeceğim)"  

Halaydan söz etmişken, Seray 
Şahiner'in, "Çifte Sultanlar" 
hikâyesinden bir cümleyi de 
iliştirelim yazı nı n yakas ı na: "Bu 
Kürtlerin halaylan da kaderleri-
ne benziyor. 0 kadar ter döker 
bir adı m ilerleyemezler.." 

Enver Özkahraman ve 
Şal ü Şepik 

Konuşmaları nı  üstüne başına 
yakış t ı ramayan ne çok insan 
var; yaşamadığı  sözcüklerle 
ve takma dille konuşan ne çok 
insan... Tarihini coğrafyas ı na 
yanlış  ilikleyen ne çok insan... 
Doğadan kopmayanlar, doğa(I) 
renklerini ve k ı yafetlerini yakış-
tı r ı rlar kendilerine. Toprağı  dili 
olsun, Mehmet Uzun, Dicle'nin 
Sürgünleri'nde, "Üç çeşit Şal 
şepik'i olanlar vardı r; biri Cize- re 
Botan, biri Hakkâri, öteki de 
Bahtinan... Üçü de tarak altı  
olmayan zülüf yünündendi; biri 
menekşe, biri gök mavisi, öteki 
boz renkliydi" cümleleriyle öyle 
destansı  anlatı r ki, insanı n 
hemen, Hakkariye gidip ilk ter-
ziye Şal ü Şepik diktiresi gelir. 
Bana sorarsanı z, yürümek gibi 
halay da, halay gibi Şal ü Şepik  

de bir tür dengbejliktir; hikâyesi 
ve sesi vardı r. 

Şal ü şebiği ilk kez Van'da gör-
düğümü hatı rlı yorum. Hakkari 
deyince Diyarbakı r doğumlu 
olan Enver abiyi (Özkahraman) 
unutursak bizi fotoğraflar ve 
kilimler çarpar. Bir zamanlar 
"sürgün yeri" olan Hakkari'ye 
gönüllü gidip, 30 yı l yaşadı k-
tan sonra, kendi deyimiyle 
"istemeyerek" oradan ayrı lan 
özel bir kı ymet. Fotoğraflarla 
Hakkari'nin tarihini "yazan", her 
duyduğunu kaydeden, hikayeler 
derleyen, Hakkari ve Van' ı n kök 
ve aşk boyalı  kilimlerini dünyaya 
tanı tan, Erden Kı ral'ın Hakkâri'de 

Bir Mevsim filminin ekibinde yer 
alarak gözsel ve özsel katkı da 
bulunan birinden söz ediyorum. 
Hakkâri'yi kilimlere dokutan, 
Ümit Kı vanç'ın Kızlar ve Kökler 

belgeselinin mayasında olan, 
çizer Ender Özkahraman'ı n 
babası  Enver abi... 

Rahat ı  kaçan kitaplar! 

"Ona bir kitap vereceğim/ 
Rahatını  kaçırmak için/ Bir öğ- 
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renegörsün aşkı/ Ağac ı  o vakit 
seyredin" (Melih Cevdet Anday) 

Sanki birileri Melih Cevdet'in 
"Rahatı  Kaçan Ağaç" şiirini oku-
yup kitaplardan intikam almaya 
karar vermiştir. 15 yı l önce, iki 
kişinin ve yüzlerce kitabın öldü-
ğü Şemdinli'deki Umut Kitabe-
vi'nin bombalanması ndan söz 
ediyorum. Tarihin, coğrafyanı n, 
dillerin ve kitapları n rahatı  ka-
çırı lsa da, yedi yı l önce küllerin-
den yeniden doğarak yeniden 
açı lan kitapevi. Açı lış  kurde-
lesini, bombalamada hayatını  
kaybeden Zahir Korkmaz'ın 
annesi Makbule Korkmaz, Ali 
Yı lmaz'ı n eşi Gülenden Yı lmaz 
ile o zamanlar Hakkâri Belediye 
Başkanı  olan Fadı l Bedirhan* 
lulnun kestiği yeniden doğuş. 
Büyük hisseli zulmün küçük 
hisseli ortaklarından "Mutkili 
Ali" lakab ı yla müsemma zat 
için, bir zamanlar yükseklerden 
uçan Yaşar Büyükanı t'ın, "Ta-
nırım, iyi çocuktur"cümlesi, bir 
bildiği olduğunun delili olarak 
misafir olsun yazı ya. 

Yüksekova'da "Kuş  Cenneti" 
olarak bilinen Nehil Sazlığı ... 
Dağgöl Mahallesi'nde üzerin- 

de yazı lar olan on üç stel (taş  
yapı t), kentin bat ı sı nda yer alan 
Gevaruk ve Tirşin yaylaları nda, 
kayalar üzerine çizilmiş  kaya 
resimleri... Medreseler... Ta-
şı-toprağı  uygarlı k olan bu şe-
hir, kişi başına düşen, özgürlük 
miktarı yla ters orantı l ı  olarak, 
şehir başına düşen "güven-
lik bölgeleri" uygulaması nda 
birincidir. Şimdiden, "kayyum-
dan önce", "kayyumdan sonra" 
diye yazı lmaktadı r tarih. Şehrin 
tepeleri gözetleme kuleleriyle 
dolu, çok gözlüdür bu şehir. 

Yine de telâşa mahal yok, 
Sümbül Dağı  ile göz göze gelip 
kitap okumak, sonrası nda 
da bir yürüyüş  eylemek hâlâ 
heyecan verici... 

Yaşar Kemal, Bir Ada Hikayesi 
kitabı nda, "Kuşları n öğrenci-
si" ve/veya "Kuşları n hocası " 
Feqiye Teyran' ı n dengbejliğini 
80 sayfaya sığdı rı r. Haydar 
Ergülen ise, "K ırk şair birden 
olsam, yazamam bir hevesi" 
deyip sözü bana bı rakı r; Zap 
Suyu'ndan kı rk kez el alsam 
yazamam Hakkâri'yi... 

1›,  Ters lale denilen çiçek, yöredeki isimleri Gülşkl, Şiler, Zengila Zoma ve Guldaxun. 
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`Van krallığı' ve Tuşba nasıl kuruldu? 

01> Savaşa rağmen 
inat ve 
bereketle.. 
BARIŞ  AVŞAR 

I. Sarduri zamanında yapı lan Van Kalesi 

E 
şgaller arası ndan boy ver- 
meye çalışıyordu krallı k. He- 
nüz Roma kurulmamış, Antik 

Çağ  <imparatorluk. sistemi 
mükemmel zirvesine ulaşma-
mıştı . Ama işte <imparatorluk. 
deneyimleri üst üste birikmeye 
başlamışt ı . 

Sümer, Babil, Asur, Mı sı r, Pers-
ler... Gidişat o yanaydı . 

Devlet organizasyonları  Ro-
ma'da 'dünya imparatorluğu' 
modeline varacak olanı  arı -
yordu. Bunu Mezopotamya'da 
yapabilenler arası nda Asur'un  

öne çı ktığı  zamanlardı ... Me-
zopotamya'dan doğup büyük 
gücüyle Anadolu içIeriQe dalı p 
çı kı yor, Urartu ülkesini yı k ı p 
geçiyor, sonra çekiliyor, sonra 
yeniden geliyordu. 

Urartu ise bu önemli rakip 
karşısı nda aldığı  her yenilgiden 
sonra bir şeyleri farklı  yapa-
rak, daha doğrusu yapabildiği 
kadar değiştirerek hayatta ka-
lı yor, bir şekilde devam ediyor, 
yeniden toparlı yor ve yine tarih 
sahnesine çı kı yordu. Bugünün 
bitmez tükenmez savaşları nın  

benzerleri o zaman da vardı . 
Çatışmalar, k ı rı mlar bugünkü 
acıması zlı kta olmasa da işgal 
hep işgaldi. Kurulan yı k ı lı yor, 
direnen eziliyor ve hakimiyet 
sağlanmaya çalışı lıyordu. 
Ancak hiçbir zaman tam 
anlamı yla sürekli bir hakimiyet 
sağlanamadığı  için bir yerden 
yeniden ayakları  üzerinde dur-
ma çabası  filizleniyordu. 

Önce 'bereket' gerek 

Ta en başta yine bir Asur işga-
linin ardı ndan kurulan Urar- 
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tu'nun, yeni bir işgalle yıkı lması  
sonrası  yaşadığı  uzun karanlık 
dönemin ardından kral olan 
I. Sarduri ve onun ardından 
tahta geçen oğlu ile torunu, 
ülkelerini yeniden kurarken çok 
şeyi değiştirdi. Üstelik sadece 
'varlı k dünyasında' değil manevi 
dünyada da bunu yaptı . Ön-
celikle 'tanrı lar' bir güzel elden 
geçirildi. Krallığın bölgesindeki 
halklar ve onların yerel birlikleri 
olan aşiretler üzerinde etkisini 
artı racak şekilde bir düzenleme 
ile tanrı ları n güçleri, görevleri ve 
hiyerarşileri yeniden belirlendi. 
En tepeye de 'savaş  ve bereket' 
tanrı sı  Haldi oturtuldu. 

'Savaş' tanrı sı ... Mesaj açı ktı : 
Kendisinden daha büyük bir 
güç karşısında bir çok kez 
yenilmiş, her yeni toparlanı-
şın ardı ndan yeni ve ağır bir 
mağlubiyet yaşamış  bir krallığı  
ayağa kaldı rmaya çalışıyorsu-
nuz. Savaş  tanrı sı nı  en büyük 
tanrı  yapmaktan başka ne 
yaparsını z? 

Ve bereket... Haldi'nin savaş  
tanrı sı  olarak ne kadar işe ya-
rayacağını  görmek için Asurla 
yeni bir karşı laşmayı  beklemek 
gerekiyordu. Ve açı kçası  kral-
lığın bunun için hiç de acelesi 
yoktu. 

Ama 'bereket'... Onu var etmek 
hem halkları  bir arada tutmak 
hem de güçlü bir ordu kurmak 
için ilk şarttı  aslında. 0 yüzden 
de Haldi'nin bereket gücünü 
göstermek için sı vandı  kollar 
öncelikle. 

Toprakları n en verimli olduğu 
yerlere yakı n büyük yiyecek 
depoları  ve ürünü artı racak 
sulama sistemleri kurulmaya 
başlandı . Bu 'dağlar krallığı 'nı n 
halkını  ama özellikle de as-
kerlerini işgal ya da başka bir 
gerekçeyle artı k aç bırakmaya 
niyeti yoktu. En azından bunu 
deneyecekti. 

Ve bir de başkentini değiştirdi 
Sarduri. Onun kral olmasıyla 
birlikte hükümdarlığı  ele geçi-
ren aşireti, Van Gölü kı yı larında 
yerleşikti. Ülkesini ikinci kez 
kurmak gibi bir görev üstlenen 
kral da kendine bu kı yı ları  baş-
kent yaptı. Yaptı  ve gitti Van 
kayalı klarına yazdı rdı  kuruluş  
ilanı nı: "...Bu taşları  Ainiunu 
kentinden getirdim. Bu yapıyı  
yaptım..." 

'Yapı ' derken, Van kalesinden 
söz ediyordu. Van'ı  'başkent' 
yapan kaleden... 

Gerçi Van'ı n 'Van' adı nı  alması -
na da epey zaman vardı! 

Galiptir bu yolda 
mağlup 

Yeni krallı kta Asurluların da 
kendileri için kullandığı  'Urartu 
ülkesi' adı ndan vazgeçildi ve 
"Biainili Krallığı" adı  kullanı lma-
ya başlandı . Yeniden kuruluş  
öncesinde Van Gölü çevresini 
anlatan Biainili adı, Bian-Vu-
an-Bian-Van kullanımları yla 
günümüze kadar gelecek ve 
şimdiki şehre de adını  verecekti. 

Böylece daha önce İ ran'da, 
Urmiye Gölü kı yı larında doğan 
Urartu medeniyeti, yeniden 
doğuşunu Van Gölü k ıyı ları nda 
yaşamaya başladı . Burada 
kurulan yeni başkentin adı  ise 
Tuşpa oldu. Büyük tesislerin 
inşaa edildiği başkent, krallı-
ğın kalbiydi. Yı llar içerisinde 
Urartu-Biainili krallığı  sı nı rlarını  
da genişletti ve gerçekten de 
Asur'un karşısı na yeniden 
ekonomik ve askeri açı lardan 
büyük bir güç olarak çıkabildi. 

Sonunda sı ra Haldi'nin savaş  
tanrı lığının sı nanması na geldi. 
Ne var ki ona inanç besleyerek 
yı llar içinde gerçekten bereketli 
bir ülke yaratanları  hayal kırı klı -
ğına uğratacaktı  'savaş  tannsıl 

Büyük bir savaş  yaşandı  ve 
Biainililer 70 bin kadar askerle-
rini kaybederek Asur'a bir kez 
daha yenildiler. Bu yenilgiden 
sonra zayı f da düştüler. Ancak 
Sarduri'nin yeniden kurdu-
ğu ülke, bu güçlü rakibinden 
daha uzun süre yaşamayı  da 
becerebildi. Kimbilir, belki de 
Haldi'ye 'inat ve bereket' tanrı sı  
demek daha uygundu. 

Biainili'de ve sonrasında çokça 
görüldüğü üzere halklar var 
oldukları  sürece her zaman 
inatla kendi yöntemlerini yara-
tı p imparatorlukların işgaline, 
yenilgiye, zulme karşı  istedik-
leri yola devam edebiliyorlar-
dı ... 

Urartulann etkili olduğu bölge haritası  

dilop 
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Yukarı  Mezopotamya olarak bilinen topraklar, tarihin 
eski çağları ndan beri, kimi günümüze kadar varlığını  

sürdüren kimi tarih içinde solup yok olan kimi ise başka 
bir halk ı n içinde eriyen sayı s ı z kavime yurt olmuş. 

Uygarlı klar, savaşlar görmüş. Stratejik konumu 
nedeniyle sömürgeci güçlerin, emperyalist devletlerin 
de ilgi odağı  olagelmiş. Faik Bulut, çalışması nda bu 

toprakları n ac ı lı  tarihini, etnik ve dinsel 
boğazlaşmaları , emperyalist güçlerin bölgenin etnik ve 
dinsel farklı l ı kları nı  kendi egemenliklerini güçlendirmek 

için nası l kulland ı kları nı  ortaya koyuyor. 

www.korkitap.com  
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'Çirokek ku 
mumkun  e 
te de her tişt 
biqewime'... 
Heke jiyan 
çirokeke wisa 
be dinyayeke 
aştiyane 
birayane ya 
gelan, jinek ku 
her kes karibe 
bi zimanö 
xwe biaxive, 
dinyayek ku 
'kes nebeje  em 
te de fetisin' 
ji mumkun 
e. Dive pas 
çıyaye Qaf ew 
qas dûr, ewqas 
dfı redest nebe. 
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