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gençlik 

Gençliğe Karşı Denıokrasi 
Sınavı 

Mervan 

Herkes tarafından bilindiği gibi, 
insanlığın varlığından bu yana bütün in
sanların eşit koşullara sahip, katılımcı, üret
ken olduğu, kendi geleceğini kendisinin 
tayin edebileceği yönetim sistemleri aran
mıştır. Zaman ve rnekaniann kendilerine 
özgü koşullan sonucu ortaya çıkan birçok 
sistem denenmiş ve sonuçta eski Yunanca
da halk anlamına gelen "demos" ve yöne-

tim anlamına gelen "kratos" sözcüklerinin 
birleşmesinde oluşan "demoskratos", 
"halkın yönetimi" anlamına gelen dem ok
rasİ sisteminde karar kılınmıştır. 

Günümüze gelene kadar "demokrasi, 
eşitlik, kendi kaderini kendi tayin etmek" 
gibi kavramlar için sayılaını yacak kadar sa
vaşlar yapılmış ve sayılamıyacak kadar 
insanlar ölmüştür. Bu kavram, üç bin yılı-
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na üç kala halen kimlik mücadelesi veren 
biz Kürtler için özel bir önem taşımakta 
ve Kürtler için de oturması gereken bir 
kavram olduğu da hiç tartışılmaz bir ger
çektir. Günümüzde yazılanlara, konuşu
lanlara bakıldığında hemen hemen herkes 
demokrasiden, demokratiklikten bahset
mektedir. Bütün bunlardan yola çıkarak 
toplumun aydın, katılımcı, üretken, yan-

lışlara müdahale eden bir gelecek istediği 
görülüyor. 

Ancak toplumlarda belli amaçlar etrafın
da toplanmış gruplarolan aileler, kültür ev
leri, dernekler, spor kulüpleri, örgütler hat
ta siyasi partiler tarafından böylesi demok
rasiye inanmış bir gelecek için yapılan 
çalışmalara ve bir bütün olarak ilişkilere 
baktığımızda, umut verici bir tablodan 
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gençlik 

sözetmek mümkün değildir. Toplum ha
yatının akışında önemli derecede belir
leyici olan bu oluşumlann, demokrasiye 
olan özlemlerini fazla uzağa gitmeden bu 
oluşurulann toplumdaki kendi gençlikleri 
ile olan ilişkilerini inceleyerek belirlemek 
mümkündür. Çünkü kendi çocuğunun, 
kendi gencinin, demokratik haklarına, 
kişiliğine tahamül edemeyen, önem ver
meyen, kendisini toplumdaki gençliğin çok 
üzerinde gören oluşurulann demokrasiyi ve 
aydın bir geleceği talep etmeleri ne dere
ce gerçekçi olur? Genelde toplumdaki bu 
oluşumlar gençleri çok iyi anladıklannı, 
herşeyi gençlerin iyiliği için yaptıklannı, 
gençlerin iyi düşünemeyeceklerini onun 
için de gençleri bazı şeyler yapmalan için 
zorladıklannı belirtiyorlar. 

Aslında zorla, baskıyla çocuklannı, genç 
lerini birtakım kalıplar içine oturtmak ile 
onlara en büyük kötülüğü yaptıklarının 
farkında bile değiller. Gelecekleri olan 
gençlerini zorla bir takım kalıplara oturt
mak isteyen toplurnlara şu soruyu sormak 
gerekir: Nasıl bir kuşak yetiştirmek isti
yorlar? Gerçekten özel kişilikli, 
paylaşımcı, üretken, insanlan olduğu gibi 
kabul eden, hoşgörülü, demokratik bir 
kişiliğe sahip bir gençlik mi yok~ bağımlı, 
katılımsız, saygıyı ve sevgiyi beklentilere 
göre düzenleyen, paylaşımsız, yaratmaktan 
korkan otokratik kişiliğe sahip bir gen
çlik mi? Bu sorunun cevabı hiç kuşkusuz 
demokratik bir kişiliğe sahip bir gençlik 
olacaktır.Ancak toplumdaki bu oluşum
lann bu konuda gerçekten ellerinden gele
ni yaptıklannı, rahatlannı bozma pahası
na da olsa konumlanndan taviz verdikleri 
ni söylemek maalesef mümkün değildir. 
Büyüklerio gençler için en iyisini yapmak, 
onlara en güzel yanolan hediye etmek iste
dikleri tartışılmaz bir güzellik ve 
doğruluktur. Bütün bunlar gençlere düşün
me, duyma, konuşma, düşündüklerini söy-

leme, tartışma, söylenenleri kabul etmeme 
hakkının verilmemesi için bir gerekçe 
değildir. Hiçbir şeyde, hiçbir zamanda ve 
mekanda buna gerekçe olamaz. Böylesi 
sorunlar büyüklerio her ne kadar gençleri 
anladıklarını söyleseler de hiç anla
madıklannın göstergesidir. Toplumlarda 
büyüklerio gençlere böylesi dikta bir 
mantık ile yaklaşınalan tamamen onlann 
toplumda ekonomik, sosyal ve fızİksel ola
rak gençlerden daha güçlü oluşlarından 
kaynaklanmaktadır. Gençlerin dayak ile 
cezalandınlmalan bunun en açık örneği dir. 
Kişiler toplumdaki babalık, annelik, baş
kanlık, müdürlük, yöneticilik gibi konum
ların kendilerine bir üstünlük getirdiği 
kanısındadırlar. Ve bu da küçüklerin, 
zayıflann, en alttakilerin sürekli ezilmesi 
gibi bir mantığın işlediğini göstermekte
dir. Bu bağlamda kendisinden ekonomik, 
sosyal ve fiziksel anlamda daha zayıf olan 
gençliğin demokratik istek ve farklılıklan
na tahamül edemeyen, işine geldiği gibi 
"sen küçüksün kanşma", "senin aklın bu 
işlere ermez", "bacak kadar boyun ile 
herşeye kanşma" gibi söylemler ile cevap 
veren, onlann kişiliklerini dikkate bile al
mayan bir mantığın, bir oluşumun, bir 
toplumun demokrasi istemleri ne derece 
samimi olabilir. 

Kendisine en yakın olan gençliğin istem-
. lerine tahammül edemeyen, kişiliğine saygı 
duymayan biroluşumun başkalannın hak
Ianna saygı ve anlayış gösteremeyeceği 
açık ve nettir. Bu da demokrasi için büyük 
bir çelişkidir. Unutulmamalıdır ki gençliğe 
bırakılacak en önemli servet: saygıyı, sev
giyi bilen, atak, üretken, yanlışa müdaha
le eden insanlık onuru için mücadele ede
bilen bir kişiliktir. Bunun için de gençliğe 
güvenmek, küçümsememek, bir çocuğun, 
bir gencin de bir büyük gibi bir kişiliğe 
sahip olduğunu bilmektir. 
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gençlik 

''aşk'' olsun size 
çocuklar 

Ali KAYA 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan' ın katiedilişinin üzerinden 25 yıl 
geçti. Deniz'leri katıetmekle Türk ve Kürt 
halklannın özgürlük, barış ve sosyalizm 
mücadalesini bitireceklerini zannedenler 
bugün, büyük bir yanılgı içerisinde ol
duklarını görebilmekteler. idam sehpa
lannda büyüyen efsanenin kahramanlarının 
teslim ettikleri kavga bayrağını artık yüz
binler taşımaktadır. 1970 'lerde henüz yür
ümeye başlayan bir çocuk görünümünde 
olan ve dinamiğini gençlik hareketinden 
alan anti-emperyalist mücadele, geçirdiği 
zorlu ve sarsıntılı yıllardan sonra bugün 
belli bir olgunluğa erişmiştir. "Deniz" ef
sanesini yokedemeyenler, onu emekçi 
halkın sınıf kavgasından koparmak için 
Kemalizm kılıfına sokmaya çalışmaktadır
lar. Bütün bu çabalara rağmen devrimci 
gençlik meydanlarda, okullarda gereken 
cevabı vermektedir. Her toplumsal düzen 
kendi sorularına özgül yanıtlar istediği gibi 
her toplumsal mücadelede kendi önderini 
yaratır. Tarih ne hazır kalıpların ne boş 
umutların ve ne de uçan Ağustos böcekler
inin yeridir. Somut koşulların somut 
değerlendirilmesi özgül çözümleri üretir ve 
gerçekten yeni olabilene giden yolları 
aralar. Bundan dolayı Denizleri "Devrim
ci Romantizm" anlayışı ile değil bulun
duklan tarihsel koşullarda anlamak yeni
ye uzanan yolların kapılarını açacaktır. 

1960'ların sonları dünyada ve 
Türkiye' de önemli bir dönüm noktasını 
oluşturur. Dünyada sömürgeciliğin paslı 
zincirlerinin kırıldığı, ulusal kurtuluş de
vrimlerinin boy verdiği bu yıllarda gençlik 
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hareketi de örgütsel yapıya bürünüyordu. 
Latin Amerika, Asya ve Afrika' da boyve
ren ulusal kurtuluş mücadelelerine 
Avrupa' da aydın gençliğin "68 Hareketle
ri" eşlik ediyordu. Uluslararası planlarda
ki bu gelişmelerin Türkiye' yi etkilernesi 
düşünülemezdi. Bu yıllarda Türkiye de
vrimci hareketi büyük bir potansiyele 
sahipti. 65 seçimlerinde TİP (Türkiye İşçi 
Partisi) parlamentoya 15 milletvekili gön
dermiş, 1967 'de kurulan DİSK (Devrimci 
İşçi Sendikalan Konfederasyonu) işçi sınıfı 
saflarında boyvermişti. 68 'li öğrenci, ay
dın gençliğin üniversite işgalleri, boykot
ları, anti-emparyalist gösterileri, üretici 
köylü mitingleri, Doğu Mitingleri ve ni
hayet şanlı 15-16 Haziran İşçi Direnişi ül
kenin her yanında devrimci dalganın ka
barmasını sağlamıştı. Ne var ki Kemalist, 
parlamentarist düşüncelerinden kurtulama
yan TİP bu gelişmeyi kucuklayamamıştı. 
Devrimci potansiyel ve gençlik hareketi 
büyüdükçe devlet ve ona destek olan sivil 
faşistler saldırılarını başlatmışlardı. Bu 
durum devrimci güçleri bir nevi "nefs-i 
müdafaa"ya itmiş, yeni mücadele yöntem 
ve araçları arayışlarına girilmişti. Deniş 
Gezmiş ve yoldaşlarının kurduğu THKO 
(Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) bu dö
nemlerde ortaya çıkmıştır. THKO bir işçi 
sınıfı hareketi olmaktan çok, kadrolannın 
çoğuuluğunu aydın gençliğin oluşturduğu 

bir tepki hareketiydi. Üniversite içerisin
de öğrenci demekleri ile doğan fakat süreç 
içerisinde halk arasında sempati kazanıp 
devrimci önderlik sıfatına ulaşan bu gen
çlerin tek suçu; sömürüsüz, eşit bir sistem 
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gençlik 

ve bağımsız Türkiye idi. Yaptıklan eylem
ler sonucunda tek bir insan bile ölmedi. De
niz Gezmiş ve yoldaşlarının yapmış ol
dukları beli b~lı büyük eylemler; 1971 
~şında Emek Iş Bankası şubesini soymak, 
sılalı deposu bulunduğu istihbaratını 
aldıkları Balgat'ta ki ABD tesisine baskın 
yapmak, ABD elçiliğindeki polis noktasm
da nöbet tutan polisleri "İlker 
Mansuroğlu"nun ölümü dolayısıyla sem
bolik olarak cezalandırılarak yaylım ateşi
ne tutmak, 4 ABD askerini kaçırıp rehin 
almak ve Nurhak Dağların· da yapmış ol
dukları gerila hazırlıklarıydı. 

Yıkılmaz bir devrimci inanç ve karar-

lılıkla kavgaya giren bu devrimci gençle
rin amacı Türk ve Kürt halklarının devrim
ci mücadelesinde hiç sönmeyecek bir ateşi 
yakmaktı. Kısa ama büyük yaşamları, 
yiğitlikleri, zaafları, yanlışları, eksiklikle
ri ile özgürlük ve sosyalizm mücadelesin
de silinmez izler bırakmışlardır. Ölümü 
gülerek karşılamaları ve idam sehpasında 
yiğitçe tavırları, düşmanı hayrete ve kor
kuya düşürmüştü. "Bir insanın ne kadar 
yaşadığı önemli değil. Önemli olan 
yaşadığı süre içerisinde yaptığı işlerdir" 
diyerek yaşamın anlamını dile getiren, 
ölümü güzelleştiren bu serüvencilerin 
kahramanlıkları halen dilden dile bir tür
kü gibi dolaşmaktadır. 

6 Mayıs sabahı idamları izleyen iki avu
kattan biri olan Mükerem Erdoğan o anı 
şöyle anlatıyor: "Deniz elleri arkasında 
kelepçeli, ayakları bileklerinden zincirle 
prangalı olduğu halde, kapıdan girince 
sağda, avluya bakan pencerenin karşısında
ki duvarınönünde bir sandelyeye oturtul
muştu. Saçları üç numara ile kesilmişti. 
Postalları ayağındaydı. Sakalları uzamıştı. 

Gülümseyerek ,'Hoşgeldiniz' dedi. ( ... ) 
Deniz, gardiyanın elinden tuttuğu sigara
dan derin bir soluk çekti. 'İki gün öncesi-
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ne kadar Birinci sigarası içiyordulc Sonu
cun böyle olacağını bildiğimizde, hiç ol
mazsa son iki günümüzde fıltreli sigara 
içelim dedik.' Ardından da, 'Gelmekle çok 
iyi ettiniz. Ölüme nasıl gittiğimizi görüp 
yarınki kuşaklara doğru anlatasınız diye 
sizlerin bu olaya tanık olmanızı istedik. 
Cezaevlerindeki devrimcileri benim için 
tek tek öpün. Bizleri de Taylan'ın yanına 
gömün ( ... ) Avluya çıktık. Deniz bize dön
dü. 'Cezaevinden bizi yangından mal 
kaçınr gibi kapıp havada getirdiler. Ayak
kabılanmızın bağlarını bile bağlamarmza 
fırsat vermediler. PostaHarımı bağlasınlar, 
asılınca postaHanının ayağırndan düşme

sini istemem' dedi. ( ... ) Deniz gardiyan
ların yardımı ile masaya çıktı( ... ) Bir gar
diyan ilmiği açtı, genişletti başından geçi-

&ı!e8 

gençlik 

rip taktı Deniz' in boğazına ( ... ) İşte o anda 
Deniz son sözlerini söyledi. "Yaşasın tam 
bağımsız Türkiye. Yaşasın Marksizm-Leni
nizm. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının 
kardeşliği. yaşasın işçiler, köylüler. Kahrol
sun emperyalizm."( ... ) Deniz'in asılması 
sırasında Yusuf'u alıp oraya getirmişler. 
Bize dönerek 'Duydum Deniz'in sesini' 
dedi. ( ... ) Darağacı hazırlanmış, tazelen-
mişti. ( ... ) Masaya oradan da tabureye çıktı. 
Geçirdiler ilmiği boynuna. Yusuf' da gür, 
yürekli bir sesle son sözlerini söyledi, ta
burenin üzerinde. "Ben ülkemin 
bağımsızlığı ve halkırnın mutluluğu için 
şerefim/e bir defa ölüyorum. Sizler bizi 
asanlar şerefsizliğiniz/e her gün öleceksi
niz. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Sizler 
Amerika 'mn hizmetindesiniz. Yaşasın de-
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gençlik 

vrimciler. Kahrolsun faşizm. (. . .)" 

Bu aradaHüseyin'i getirdiler. Bildiğimiz 
Hüseyin idi. J:Ier zamanki Hüseyin. Sigara 
içip içmeyeceğini sorduk. 'içmeyeyim' 
dedi. Bize döndü. 'Söyleyin babama,' dedi: 
ayağındaki lastik ayakkabılan gösterdi, 
'Babam, yarın ayağırndaki bu lastik ayak
kabılan görüp, doğru dürüst bir ayakkabısı 
bile yokmuş diye üzülmesin. Askeri Ce
zaevinde, ayakkabılanmızı giymemize bile 
fırsat vermediler. Ayakkabılarını cezaevin
de kaldı. Onlara hediyem olsun.'( ... ) Dur
du. 'Sephaya çık,' diye bağırdı Savcı. Hü
seyin savcıya döndü masanın üzerinden, 
'Sabırlı ol, çıkacağını' dedi. Ve tabureye 
çıkmadan, masanın üzerinde, yürekli bir 
sesle bağıra bağıra son sözlerini söyledi: 
"Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden 
halkırnın mutluluğu ve bağımsızlığı için 
savaştım. Bu bayrağı bu ana kadar şerefle 
taşıdım. Bundan sonra bu bayrağı Türk 
halkına emanet ediyorum. Yaşasın işçiler, 
köylüler ve yaşasın devrimciler. Kahrolsun 
Faşizm. " (. .. ) 

Uzun devrim koşusunda devrettikleri 
mücadele bayrağını büyük bir kararlılıkla 
taşıyacağız .... 

ADLARI ONURUMUZ 
KAVGALARı KAVGAMIZDIR 

• 
1 1 , 

. 
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araştırma-inceleme 

kızılbaşlığın kökeni 
ve bugünü- I 

Hüseyin DONAT 
Bilindigi üzere, evrenin oluşumundan bu 

yana bütün canlı, cansız varlıklar arasında 
etki-tepki-sentez ya da ayrılma-bileşme 
temelinde etkileşim devam edip 
gelmektedir.Dünyamızda, doğada meyda
na gelen aynı etkileşim, insan etkinliği 
temelinde ele aldığımızda; insan-cansız 
varlıklar, insan-hayvan ve insan-insan il
işkisi olmak üzere 3 türden gelişmektedir. 
Günümüzde bunlar içindeki insan-insan 
türundeki etkileşim daha belirgin olmak 
üzere ekonomik değerlerin eşitsiz 

paylaştınma bağlı olarak oluşan sınıf 
karşıtlığı temeliyle meydana gelmektedir. 
Yani insanın doğadaki her tür faaliyetinin 
muhakkak maddi temeli vardır, olmak 
zorundadır. Çünkü insanın kendisi ruh üre
ten maddeden (vücut) oluşmaktadır. 
İnsan=ruh+madde (vücut) 

İnsanın gerçekliği bu iken, insan toplum
larına ait her tür değer yargısına (inanç, 
kültür vb.) sınıf farklılığı temelinde ele 
alırsak bilimsel bir sonuca varmamız müm
kündür. Tarihe bakıldığında da yine mad
di gerçeklikten, toplumun ezilen kesimler
inin materyalist felsefeye bağlı kaldıkları 
görülmektedir. Bunun tersine toplumun 
ezen kesiminin ise toplumun sömürüp, 
köleleştirmek istediği, toplumun büyük 
kesimini maddi gerçekliğe bağlı olarak 
düşünmekten alıkoymak için idealist (me
tafizik) felsefeyi sistemleştirdikleri görül
mektedir. Egemenlerin, idealist felsefeyi 
geliştirme leri, kendi konumlarının devamı 
için olmazsa olmaz türünden bir zorunlu
luktur. Herşeyin bir başlangıcı olduğu gibi, 
materyalist felsefenin ve idealist (metafı-

Öei/elO 

zik) felsefenin ve sistemleştiritme çalışma
larının bir başlangıcı, tarihi vardır. Bu ta
rih ilk sınıfsız toplum olan Komünal To
plum ile başlayıp, ilk sınıflı toplum olan 
Köleci Toplum ile keskinleşip köleci to
plumdan sonraki sınıf karşıtlığına ve sınıf 
temeline dayanan toplumlar olan, sırasıy
la: Feodal toplum, kapitalist toplum (bur
juva toplumu) ile devam etmektedir. Ço
kça ilgi gösterilen "Kızılbaşlık Felsefesi" 
de bir toplumun kültürü olarak bilimsel 
inceleme ile maddi temeli ortaya 
konulduğunda tarihsel süreçte ezilenlerin 
önderlerinin geliştirdikleri materyalist özlü 
bir felsefe olduğu görülür. Çünkü gözün 
ile görmediğin, kulağın ile işitmediğin, elin 
ile hisetmediğİn hiçbir şeye inanmamak 
Kızılbaşlıktatemel yasadır. Bu yasa bilim
sel olarak maddi gerçekliğe bağlı kalmanın, 
maddeyi tespit etmenin de temel yöntemi
dir. Diğer yandan Kızılbaşlık Erenlerinden 
Şeyh (Pir) Bedreddin' in ''yarin yanağından 
gayri herşeyde ortak ekilip biçi/ip paylaşıl
ma/ı " ilkesi Pir Sultan' ın, "gelin canlar bir 
olalım, münküre kılıç çalalım, yoksulun 
hakkını alalım" ilkesi ve daha birçok ör
nekten de anlaşılacağı gibi Kızılbaşlığın 
köleleştirilmeye karşı direnenterin yolu 
olduğu anlaşılır. Kızılbaşlığın kökenini 
araştırırken ister istemez ilk sınıfsız toplum 
olan İlkel Komünal Topluma ve ilk sömür
ücü toplum biçimi olan Köleci Toplum' a 
kısaca da olsa değinmek zorunluluğu 
vardır. İlkel Komünal Toplum ilk sosyo
ekonomik insan topluluğudur. İlk insanlar, 
doğa güçlerine ve özellikle vahşi hayvan 
saldırılarına karşı toplu halde yaşamak 
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zorundaydılar. Bu yüzden göçebe kala

balıklar halinde toplanıyorlardı. Yerleşik 

bir yaşam olmayıp, tanıncılık 

bilinmediğinden temel beslenme kaynağı 

doğada bulduklarını toplamak ve özellikle 

avlanmaktı. Avianma geliştikçe, topluluk 

tümden bir zorunluluk olmuştu. İnsan 

güçlerinin birleştirilmesi av verimini ar

tınyordu. İlkel Komünal Toplum' da üre

tim araçlan son derece sınırlı basit ve azdı. 

Bu araçlarla insan doğa ile tek başına sa

vaşamıyordu. Mecburen insanlar arasında 

dayanışma ve yardımlaşma, bunun sonu

cu olarak da ortaklaşa emek zorunluydu. 

Ortaklaşa emek, ortaklaşa mülkiyeti gere

ktiriyordu. Ortaklaşa üretim de ortaklaşa 

bölüşümü zorunlu kılıyordu. Toplum üye

lerinden hiç biri üretim araçlannı kendine 

mal edip ötekilerini bunlardan yoksun bıra

kamazdı. Bu yüzden de insanlar eşit ve 

özgürdüler. Kimse bir başkasına bağımlı 

değildi ve kimse başka bir insanı sömüre

miyordu. Uzun evlerde hep birlikte 

yaşıyorlar, ortak sofradan yiyip içiyorlardı. 

Aralarında sadece yaş ve cinsellik bakırnın

dan basit bir iş bölümü vardı. Ancak İlkel 

Komünal Toplum kendisinden sonra gelen 

sömürücü toplum biçimleri olan toplum

lara göre insancıl olmasına rağmen, o ta

rihsel sürecin zorunlu sonucu olarak üre

tim araçlarının (teknolojinin) ve buna 

bağımlı olarak düşüncenin (inançlann) az 

gelişmiş olmasından dolayı insanlığın cen

neti olarak tanımlamak zordur. İlkel Ko

münal Toplum, üretim araçlarının gelişme

siyle dağılmaya yüz tutmuştu. Taş ve tahta

dan araçlar yerlerini madensel araçlara 

bırakmışlardı. Demirden ve bronzdan sa

han ve baltalar yapılmıştı. Tarım ve 

hayvancılık birbirinden ayrıldı ve ilk to

plumsal iş bölümü gerçekleşti. Bu iki alan 

arasında değiştirme olayı başladı. Birlikte 

çalışma gereksizleşti ve toplum herbiri 

bağımsız birer ekonomi birimi olan ailele

re bölündü. Özel mülküyet gerçekleşti. 

Sömürü olanaklarının açılmasıyla sınıflar 

oluştu. Tarihsel ve dialektik materiyaliz

min kurucularından Friedrich Engels, "Ai

lenin Özel Mülkiyetİn ve Devletin Köke

ni" adlı yapıtında İlkel Komünal Toplum

dan Köleci Topluma geçişi şöyle tanımlar: 

"Köleci ve devamen diğer sınıflı toplumun 

kuruluşunda en aşağılık çıkarlar, ortak 

mülkiyelin bencilce yağmalanması başlı

ca etkendir. Eski sınıfsız kavim (ilkel ko

münal) toplumu yağma, hile, ihanet, şid

det gibi en utanç verici yollardan yıkıma 

sürüklenmiştir. " Üretim araçlarındaki bu 

değişiklikler insanlar arasındaki ilişkiler

den de (üretim ilişkilerinde) değişikiliği 

gerektirmiş ve emeğin verimliliğinin art

ması, ilkel komünal toplumu köleci toplu

ma dönüştürmüştür. 

Dünyadaki ilk köleci toplumlar İsa' dan 

önce IV bininci yıldan başlayarak Anado

I u-Mezopotamya-İran coğrafyasından 

meydana çıkan S ümer, Akad, Babil, Asur, 

Urartu, Hitit vb gibi devletlerdir. (Orhan 

Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, İlkel· Ko

münal Toplum, Köleci Toplum). Engels'in 
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belittiği gibi ilk sınıflı toplum olan köleci 
toplumu, egemenler hile, ihanet, şiddet, 
yağma gibi yollardan insanları köleleşti
rerek iktidarlarını oluştururlarken doğal 
olarak toplumun genelinde köleleştirmeye 
karşı bir direnme, mücadele meydana gel
miştir. İnsanlık tarihi bu aşamada köleleş
rnek istemeyen insanlarla ilk sömürücüler 
arasında yüzlerce yıl süren, günümüzdeki 
devrimci mücadelelerden kat kat daha kanlı 
çatışmalardan sonra ilk sınıflı toplum olan 
köleci topluma geçildiğini yazmaktadır. 
Günümüz insanı binlerce yıldır gelen köle
cilik kültür geleneğinin etkisiyle boyun 
eğmeyi öğrenmiştir. Oysa ortak avlayıp, 
üretip, ortak tüketme toplumda bireylerin 
eşit olduğu, boyun eğmenin bilİnınediği 
ilkel komünal toplum insanına yeni toplum 
(köleci toplum) kabul ederneyeceği bir iş
leyişe sahipti. Bundan dolayı ilkel komünal 
toplumun insanı oluk oluk kan akıtma pa
hasına köleci topluma geçişe direnmesine 
rağmen bu savaşta egemenler galip gel
mişlerdir. 

Ancak Anadolu-Mezopotamya-İran 
coğrafyasında ilk sınıf savaşları sonucun
da ezilenler yenilmesine rağmen mücade
leyi bırakmayıp, mücadele yöntemi, aracı 
olarak bir ideoloji oluşturmuşlardı. İşte bu 
ideoloji bir yönü ile eski topluma (komünal 
toplum) duyulan özlem ile diğer yandan 
yeni kurulan köleci toplum biçimini doğru 
bir öze, işleyişe kavuşturma anlayışına 
sahip bu coğrafyada "Kızılbaşlık" olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu projeyi uygu
larken de komünal toplum döneminde 
sadece gerektiği zamanlarda kendi doğal 
yetenekleri ile geçici askeri şef olup av
lanma, üretim sonucu kazanılan gelirleri 
herkese eşit paylaştıran mert, hümanist vb 
özellikli bir önder olan Şah-ı Merdan 
öncülüğünden İnsan-ı Kamil bireylerden 
oluşan "Kamil Toplum" ile gerçekleşeceği 
Kızılbaşlıkta öngörülmüştür. Ezilenler bu 
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coğrafyada maddi gerçeklikten, dürüstlük
ten, adillikten, güzellikten, hoşluktan, 
iyilikten ayrılmadan bir ideoloji (yol) 
oluştururken, ezenler ise ezilenleri sömür
üye razı etmek toplumu çirkinleştirmek, 
insanları kendi doğalarının farkına varma
larını engellemek, insanın güzelliğini, 
hoşluğunu öldürmek, gerçek bilgiye var
malarını engellemek için metafizik (idea
list, maddi gerçeklikten kopuk, hayali) 
ideolojiyi oluşturup, kitlelere "Allahın 
kelamıdır" diyerek dayatmışlardır. Çünkü 
eğemenler boyun eğdirmek, sömürmek 
için olmazsa olmaz türünden olduğu için 
şunun çok iyi farkındandırlar ki, insanlar 
birbirlerine karşı dostluğu değil düşm
anlığı; güzelliği değil çirkinliği, gerçek 
bilgiyi değil hayali bilgiyi benimseyip uy
gularlarsa bir araya gelip örgütlenemeye
ceklerinden bölünmüş insan kitlelerini yö
netmek daha da kolay olacaktır. Bu anlay
ış temelinde, bu coğrafyada egemen sınıf 
ideolojisi olarak kitleleri sömürüye razı 
etmenin birer yöntemi olarak sırasıyla özde 
aynı inançlar olan Yahudilik, Hıristiyan
lık, Müslümanlık (Tevrat, İncil, Kuran) 
oluşturulmuştur. Örneğin bu üçünden de 
cennet-cehennem (öbür dünya) inancı, 
fakirliğin de zenginliğin de Allahtan 
olduğu inancı varken, Kızılbaşlık'ta cen
net-cehennem olarak sadece bu dünya ka
bul edilmekte, tanrı olarak insan-tabiat 
kabul edildiğinden dünyanın eşit paylaşıl
ması gerektiğine inanılmaktadır. Kamil in
san ise tabiat ve insanın özünü kendisine 
kutsal kitap, rehber edinip, Farsçası ile 
"Kardarı nıkı" ( davranışta güzellik), "Pen
darı nıkı"(düşüncede güzellik), "Godarı 
nıkı"(konuşmadan güzellik) türkçede bun
ları tam karşılamazsa da "eline, diline, beli
ne sahip ol" üç ilkesini pratik yaşamında 
gösteren kişidir. Gerçekten de bilimsel ola
rak bakıldığında insan veya insanlık bu üç 
ilke ile özetlenebilinir. 
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buyar u nerin 

Dewlet a Kord Çıma 
Ne be? 

Halil V ALMAN 
Xwendevanen heja, xwendevane Kine Em u 

gele ciwanen Kurd, ciwanen dılşıkesti, bi hevi
ya welateki serbıxwe ı1 azad, ciwanen delal, 

em, ciwan hebuna welatın, evina welatın, şo
reşa welatın, gerek em, hezen xwe he xurttır 

bıkın.Ciwanen heja wexte merıv dıbeje de
moqrati, jiyaneki kur ı1 dırej te peşiye. wek 

em dız~nın şereki qırej, barbari, welate me da 
te meşandın, bajar ı1 gunden me ten werankırın 
ı1 şewıtandın. Gele me, bı milyonan ten koç
berkınn, danstanen me ten şewitandın. Disa, 

dıjmın dıbeje, em ı1 Kurd bıraye hevın. Ma gelo 

ev bıratiye, ma gelo ev insanetiye, ev hefte sale 

ev barbari he lı ser gele me te meşandın. 
Ez wek ciwaneki Kurd, gava ezji diroka xwe 

dınerım, ez fedi dıkım, dıle mm dışewıte, 

hestıren çaven mm tene xware wek ba ı1 bar
ane pırtuka mm gışt şıl dıbe u ez nıkanm pır
tuka xwe baş bıxwinım. 

DirQka mm, diroka mm ne baş derbaz buye. 

Xwina gele mı gelek hatiye njandın. Ax, ax 

ma gel o diroka mm çıma bı bırakuji ye derbas 
dıbe, gele Kurd, edi bese, edi bese rabın ser 

xwe dest bıdın hev ı1 dev jı we bırakuji ye ber
dın. Bınenn, bınenn lı cihane, bınenn lı berx
wedana Vietnam, Angola, Qemboçya, Lalan, 

Emeriqa, lı gelek deren dın bınenn, kur ı1 dırej 
bıfıkınn. Ma çel milyon Kurd maye dı bın 
destan da. Na, na ez naxwazım diroka mm 
waha berdawam bıke, ez naxwazım bı işkence 
wenm kuştın.Ez naxwazım dı welate biyani
ye da bıjim, ez dıxwazım dı welate xwe de 

serbest ı1 azad bıjim. 

Kİ "BÖLÜCÜ"YE ? 
Dıjmın jı welatparezen mera dıbejın 

"bölücü". Faşisten pis, fedi bıkın, "bölücü" 
kiye? Ye ku welate me parçe kınn hı1nın, yen 

gele me talan kınn hı1nın, yen zımanen me 

qedexe kınn hı1nın. Çaven me dı welate kesi
da nine, em ne hı1nın, welate me fireh ye, erde 

me devlemend e, ev besi meye. E'di hı1n nı

karın gele me rawastenin, gele me xwedi diro

ka, xwedi hunere. Em ın netiyen Sı1bari, Hur
ri, Lolo, Fuli, Muttani, Urartu, Kasi, Med, 
Kardoxın, ha ewe diroka me, welate me ji 

Kurdıstan e. Ne bejın Kurd ninın. Serhıldana 

Koçgiri, Şex Said, Agiri, Dersım lı her çava
ne, Kurd tu caran nerawestiyane, her dem her 

xwe dane. Erne her xwe bıdm heta rızgariya 

netewi. 
W ek hozane meye delal, şıvan Peıwer dıbeje, 

hezbıkın, nesekmın bıxebıtın ı1 bıxwinın, to
ven jine bıçinın, erne mare xwe bıstinın, ger 

hun bıkın xiret, jı ser xwe rakın zor ı1 illet, em 

mıUetın, ger em bıbın dewlet. 
Gele Kurd, e ger em yekitiya xwe çekm, em e 

zu bıbın dewlet. 

KURDKİNE? 
Em Kurd ınılleteki kevnın. Kurdıstan, ta ji 

zemane bereda welate meye. Bav ı1 kaleken 

me deh ı1 donzdeh hezar sal bere, lı serwi erde, 

h nav çiyanjiyane. Diroknas dıbejm ku, dıji
yana mirovatiye da, cara peşin gund u bajar lı 

Kurdıstane ava bune. Hın dıjmın u hın ney
aren me dıbıjın, Kurdan tu caran dı dirokeda 

dewlet çenekınn. U hele, ev ne raste. Bav ı1 

kalen me lı ser we axe gelek dewlet çekınne, 

dı navbera sed salen heyşt ı1 sezdan da gelek 
dewleten Kurd çe bone. şeddad, Mervani, Hes
rewi u Eyubi, çend jı wanın. 

Dema ku Tırken peşın, dı sedsala yanzdan 

da xuya kırm, wek eşiren koçer hatm vi wela
ti, wi çaxi, Kurd lı vır bun, lı ser axa xwe bun. 

Dewleten şeddadi u Mervani wan hılweşan
dm. Bı Eyyubiyan ra şeren gıran kınn u xwin 

njandın. 

Bıji KOMCIWAN ii Yekıti! 
Her bıji Kurdu KurdıstanJ 
Bı sıltıvin. şoreşgeri. 
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çirok 

noşe rehwane adil II 

Dıle mın razi nabe." Pıştra qahwevan ü 
leşker vegeriyan cem Noşe. Le bır ser ve 
cameriya Noşe, Mir gelek je hez dıke. Lı 
Cızira Botan belav dıke kü vi mızginiya 
Noşe Rehwane Adil jı mınre bine, eze ge
l ek mal bıdım wi." Pışti we sale lı deşte 
qet baran nabare. Bırçibün çe dıbe dı nav 
eşire da. Jına Noşe dıbe, "em henn cem 
Mire Cızira Botan. Ger em neçın ü meva
nek were, tu dakari me jı mevanan ra ser
jeki." Bı ser van 
gotınen jıne Noş 

mala xwe bardıke ü 
dıçe Cızira Botan. 
Nezike Cızira Botan 
dıbın ü jı şıvaneki 
cihe Mir dıpırsın. 
Dema ku şıvan dıza
ne ew Naşe Rehwane 
Adil bı dıleki xweş 
reberiya wan dıke ü 
te mala Mir lı ber 
qesre dıqire ü dıbe, 
"Miro, Miro! Mızgi
niya mın lı te. Noşe 
Rehwane Adil hat." 

Mir derdıkeve der, 
xelata şıvan dıde ü 
b er bı N o şe d ıçe ü 
xerşahiya wi dıke jın dı çın aliki. Beran ten 
serjekınn, xann te çekınn. Heftek lı qesre 
bı we awaye derhas dıbe Mir jı Noşe dıpır
se, "Tu dıxwazi lı qasra mın bımini, yanji 
ger ez qesra mın bımini, ya ji ger ez qesre
ki jı te ra çekım?" 

N oş jı Mir ra dıbeje kü, ez qesre nexwa
zım ü tene mal ek bı çuk bese mıne. Mir ban 
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hostayen bı deng dıke ü lı keleka qesra xwe 
qesreka xweşık dıde çekınn. Noş çü ü lı 
qesra xwe rünışt. 

Her roj sıbe zü Mir ü Noş derdıketin 
neçire ü evare vedıgeriyan. Jı neçire dılıatın 
mala Mir, lı qesre xwann a xwe dıxwann 
ü heyaderengi ye şeve dıpeyiwin. Pır der
eng N oş dıçü mala xwe kar ü tekiliyen Mir 
üN oş usa berdewam dıke. Keç ü laweMir 
üN oş tev mezın dıbın ü ten wexta zewace. 

Rojek N oş ü Mir lı neçire bün. Lawe Mir 
dıçe mala Noşe kü lı wır bı wan ra xwanne 
bıxwe. Dıxwe ü lımale ji radıze. Noş evare 
dereng jı mala Mir vedıgere mala xwe. 
Deriye male vedıke u derbase ode razane 
dıbe dı bine ku xortek lı kelaka jına wi ra
zaye. şüre xwe dıkışine u wi xorti dıkuje. 
Bı xwina wi xorti ku dıpıjıqe serçaven pire-
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ka Noşe, pirek bışyar dıke. Dema çaven 
xwe vedıke, Mır şfue xwe rakınye we jı 
b~ Hawar dıke u dıbe~ "te lawe mm je 
ra çirok dıgot, ew ji xewra ~u." 

Noşe zani kU, xeletiyek mezın kınye. Bı 
şfue xwe ye bı xwin çii mala Mir. Lı deri 
xıst. Mir deri vekır u got "çiye?" Noş dıbe, 
"va şUre mın u va ji sere mın. Keremke, 
sere mm jeke~*' 

Mir je pırsi, "xere?" Noş dıbe, "ez çüm 
mala xwe u xorte lı keleka jına mın razayi 
bU. Mm bı şfire xwe sere wi jekır. Pıştra 
pirek amm hışyar bft Urasti got kii, ew lawe 
bır-aye mm Mir e." Mir ne hers dıkeve, ne 
ji ~ Noş jedıke. Dıbe, "te ez tırsandım. 
Ma ~ye1 Lawemın lawe tey e. Bıla lı riya 
te qurhan be." Sıbe disa terın ne.çire. Noş 
le dmh&"e kU kefa Mir lı şfuıeye, Mehek 
derqas dıbe Mir rojeki nıvisareke dınıvısi
ne, 4ı<fe leşker u dı be, "bıbı jı Noşre!" Noş 
nıvişaı-B hıltine~ dıxwine. Mir dı nıviseda 
dıbe~ "laweki mme tene bebü te ew kuşt. 
Ye ~ ji laweki teneye. Gerek tu ji lawe 
xwe bıdi mm ü ez sere wi jekım kU ma 
dıle ıne ji safi be." N oş gazi law e xwe dıke, 
dı be "here mala ape xwe." Jı bo ve mız
gine ji xelateki dıde leşker. Sere sıbe disa 
bevdü dıbimn u dıçın nSçire. Mir bı xwe 
bıxwe dıbeje, ''Noşe jı mm hıpuse telawe 
mm knşt, nekuşt? Te çı kır?" le N oş tışteki 
jı Mit napırse jı bo lawe xwe. Kefa xwe ji 
gelek lı şUneye. Dü van tıştan ra se salder
has <fıbın. Dıle Mir fi Noşe gelek jı hevra 
xweşe. Rojeki jı qebila Noşe ya bere du 
zıl~ lı Noşe dıgenn u hin bun ku ew 
batıye {;Izira Botan, cem Mire. Dıgerın, 
dıp~ ft ten Noşe dıbinm. Dıbejm, "Gava 
kfr tu j1 qebile cuda ket4 çfiyi, dıjrnınan 
Sriş ~ser me ü dızanın kU tu dı nav me 
da tlJneyİ. Em dıxwazın tu disa vegeri nav 
me." Noş dıfi:kıre ft tere cem Mir~ dıbeje, 

"te xatıre xwe bı di ku ez vegerım nav qe
bila xwe. Mir dıbe, "çıma, tu jı mın acız 

biiyi-'t Jı bo çıdıxwazi beri?" Noş 4ıbe, "ne 

jı bo acızbfuıeye" ü rewşa qebila xwe jı Mir 
ra dıbeje. Mir dı be befteki bıde mın, pıştra 
eze herdım tu beri. Heftek derhas dıbe. N oş 
ii jma wi bazınya xwe dıkm ii derdıkevm 
herın. Mir jı bı wan ra te der. Lı hespan 
si yar dıbın u jı Cızira Botan derdıkevın. 
u dınheım kil, h peşıya wan mrroven bı 
1ıespan sekınine. Mir jı Noş dıprrse, "tu 
dızani, evana kine'r Noş dıbe, "Na wel
le". Mir dıbe~ "lawe teye u keça mıne. Mın 

bı hevra zewıcandıbfi.n u zaroken wan ji 
çe bfuıe." Gava ldl Noş fehm kır, slawe wi 
ye jı kefa ra kfune sere xwe rakır nh erde 
xıst.. we gave Mir mezekıı:, derba şüreki dı 
sere Noş da heye. Mir jı Noşe rlıpırse, "k e 
ev tierba h sere te xıstiye1" NOşt:lıbe, "Mıre 
mm jı mın nepırse," u dı çe. Mir deriye No şe 
dıgre u dıbeje, "nan u ava Cızira Botan lı 
mm berambe heya ez beyfa ve derbe bıl

n~ ez-venagenın -cızira Botan". 

Çirok: Xale Necim 
Berhevkar: Harı1n KüçükyıldJz 

iSYANA ÇAGRI< 
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19. ve 20. yüzyıl Başlarında 
Kürt-Ermeni İlişkileri 

Erdal KASIM 
Öncelikle neden 19. yy ve 

20.yy' ın başları? Çünkü 
aralannda belirgin farklılıklar 
olduğu halde (başlıcaları ulusal 
ve dinsel) asırlar boyunca genel 
olarak iyi komşuluk ilişkileri 
içinde yaşayan iki halkı karşılıklı 
kitlesel soykırıma kadar götüren 
olayların meydana geldiği bir 
dönem olmasıdır. 

Kürt-Ermeni halkları arasında 
tedavisi güç yaraların açılması 
Osmanlı-Kürt, Rus-Ermeni, Os
manlı-Ermeni ve dönemin em
peryalist devletleri politika
lannın bir sonucudur. . 

19. yy başlarında Kürdistan' ın 
idari yapısı, Osmanlı'ya asker ve 
vergi veren, fakat iç yönetimin
de geleneksel esaslara bağlı bey
liklerden oluşuyordu. Aynı za"" 
manda Osmanlı devletinin böl
gede kendi askeri kurumlarını 
yerleştirerek merkeziyetçilik 
politikasını g.erçekleştirmeye 

çalışması, güçlü Kürt beylikleri ile çatış
malann zeminini hazırladı. 

Asrın ilk Kürt isyanı 1806 yılında 
Süleymaniye' de, Abdurrahman Paşa ta
rafından Osmanlı valisinin hançerletilme
siyle başladı. Bu isyanı 1812'de oğluAh
met Paşa' nın ayaklanması ve daha ileriki 
yıllarda ( 1829-1839) Revanduz, Hakkari, 
Tur Abidin, Sincar yörelerindeki ayaklan
malar, Kürtlerin katıedilerek bastırılması
na karşılık, Osmanlı' ya da önemli kayıplar 

c5eile16 

verdirdi. Bu isyanlar sonuçsUz kalınakla 
beraber Kürt ulusal bilincinin gelişmesine 
etkileri oldu. 

1840'lara doğru Osmanlı devleti uzun 
süren savaşlardan sonra oldukça zayıflaya 
rak çöküş ve dağılma dönemine girmişti. 
Hatta kendi paşalanndan biri olan Mısırlı 
Mehmet Ali Paşa' nın başkaidırısı karşı s ın
da yenilgiye uğramış ve daha sonra soru
nu İngiliz, Fransız ve Rusların dest~i ile 
aşmıştı. Bu yenilginin ardından 

Kürdistan' a yürütülen saldırılarda meyda-
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na gelen duraklama, Kürtler arasında si

yasi ve askeri alanda topadanmaya olanak 

sağlarken, Kürtler ile Ermeniler arasında 

işbirliğini de gündeme getirdi. Zaten bu iki 
halkın varlığı ulusal temelde Osmanlı dev

letinde sürekli sorun oluşturuyordu. 

Gerek konumuz gerekse Kürt 
bağımsızlık hareketleri arasmda önem
li yeri olan Bedirhan Bey Ayaklanması: 

Bedirhan Bey, Botan' da Dılı Şatak Er

menileri ve Kürtlerden kurulu bir ordu 

meydana getirdi. Çevresindeki Kürt bey

liklerini ve aşiretlerini uzun süren çetin 

savaşlardan sonra Osmanlı'ya karşı ortak 

mücadelede birleştirdi. 1842 ·de 

bağımsızlığını ilan edip Cizre'yi başkent 

yaptı. O dönemde hükümdarlığın simgesi 

olan sikke bastırdı. Bölgesinde insanlarm 

hasret olduğu huzurlu bir ortam yaratırken, 

köylülerin düşük bedellerle toprak sahibi 

olmasını sağladı ve gelirlerinin üçte birini 

vergi olarak aldı. Sadece kendi ulusu değil 

bütün halklara eşit davranması ve yaptığı 

düzenlemeler sayesinde hüküm sürdüğü 

topraklara çevreden göçler yaşandı. Erme

ni tarihçisi Şahpazyan, Bedirhan hakkında

ki düşüncelerinde şöyle diyor: "Bedirhan 

için siyasal bağımsızlık ilkesi yegane ve en 

yüksek bir istek olduğunda kendisi Ermeni 

ve Kürt olmayı eş sayardı. Çünkü kendisi 

için ırk ve din kavramlannın önemi yok
tu." 

Bu gelişmeler yaşamrken Osmanlı dev

leti, Bedirhan hareketinin kendisinin böl

gedeki varlığına son vermeye yönelik 

olduğunun farkındaydı. İlk önce beyler 

arasındaki sorunlan kullanarak hareketi 

parçalamaya çalıştı. Fakat bundan sonuç 

elde edemeyince 1847'de Topal Osman 

idaresinde büyük bir sefere başladı. 

Bedirhan' mn güçlü direnişi kar.şısında yine 

Osmanlı· nın kirli oyunları gündeme gel

di. Servet ve rütbe vaadi ile kandırılan 

yeğeni Yezdanşer Bey'in ihaneti ikdire

niş kırıldı ve teslim oldular. 

Osmanlı ile birlikte hareket eden Erme

ni beylikleri varlıklarını sürdürürken, 

Bedirhan ·na destek veren Ermenileri n aki

beti Kürt beyliklerinden farklı olmayarak 

beyler sürgüne, zindanlara ve darağaçlarına 

giderken halkları katliamlara ve göçlere 

maruz kaldı.Osmanlılar galibiyetten son

ra bölgede yeniden yapılanmaya giderek, 

Muş, Hakkari, Mardin, Cizre ve Botan 

dahilinde bugün adını bile söyleyeni aylar

ca hapise atmaya gerekçe sayılabilen Kür

distan eyalerini meydana getirip ve idare

ci olarak da bir Osmanlı paşası atadılar. 

Daha sonra beylikterin son kalıntılarını 

ortadan kaldırmaya çalıştı.Bu dönemde 

Ermeniterin Osmanlılada ilişkilerini belir

leyen en önemli etken merkezi İstanbul' da 

olan Ermeni Patnkanesi (daha çok şeh,irde 

oturan Ermeniler desteklemişler} Osmanlı 

yönetimi ile parelel politika yürüterek, 

doğuda bölgesel kargaşalığın son 

bulacağına ve Osmanlı koruyucul~nda 

Ermenistan' ın bağımsızlığına 

kavuşacağına inandıklan için Kürtlere yö

nelik bütün eylemleri destekliyorlardı. 

Osmanlı devleti doğuda yürüttüğü askeri 

hareketlerin gerekçesi olarak da özellikle 

şehir merkezlerinde yaşayan Ermeniterin 

haklarını Kürtlere karşı korurlukları izieni

mini vermeye çalışıyorlardı. Bununla ber

aber Rusların bölgeye yaptığı seferlerle 

İran· ın ve Osmanlı· nın egemenliğinden 

tamamen kurtulup bağımsız Ermenistan 

kurma fikrine olumlu bakıyorlardı. 

Ermeni yazar Garo Sasoni ·nin dönemin 

gelişmelerini değerlendirmesi: "Ermeniler 
ve Kürtler çok büyük hatalarda bulundu

lar. Bunlar o elverişli ve firtınalı ortamda 

siyasi yönden olgunluk gösteremeyip 

karşılarında duran büyük zorlukları 

sağduyu içinde yenemediler. Bu iki halk 
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arasında ayrılıklar gün geçtikçe büyüdü, 
aynı hedefi güden yollar birbirinden git
tikçe ayrıldı. Sonunda birbirine karşı iki 
zıt kutup şekline döndü. 

Bu kader tayin edici günlerdeki ayrılış 
neticesinde, tarih çok daha dramatik ve 
kanlı sahne/ere şahit olacak ve bu olay-

ların doğurduğu hatalar Kürt ve Ermeni
/erin alınlarında silinmez bir leke olarak 
tarihe geçecektir. " 

Bedirhan hareketi sırasında ihanetini 
gördüğümüz Yezdanşer, Osmanlı' nın vaat
lerini tutmamasına karşılık 1854 yılındaki 
Osmanlı-Rus savaşını fırsat bilerek Bedir
han isyanından daha büyük kitle ile (buna 
Ermeni ler, Rumlar, Araplar, Neşrutiler de 
katıldılar) geniş bir alanı kontrol altına aldı. 
Fakat bu isyan da başarısızlığa uğradı. Aynı 
yıllarda Kürt-Ermeni birlikteliğini, 
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Sason' da yerleştirilmeye çalışılan Osmanlı 
idari teşkilatma karşı mücadele verirken de 
görüyoruz. 

1862 yılında Osmanlı yönetimi tarafın
dan Ermeni Ulusal Meclisi, nin kurulması
na ilişkin karann kabul edilmesi Enneni
lere birçok alanda ayrıcalıklar tanı~rak 

kendilerini geliştirme im
kanı sağlamakla beraber re
formların yapıldığı illerde 
Ermeni nüfusuna 
oranlandığında Kürt nü
fusunun çok fazla olması ve 
Kürtlerin reformların dışın
da tutulması iki halkın çatış
masına yolaçıyordu. 

Gerçekte Osmanlı' nın Er
meni ulusal çıkarlan 
doğrultusunda hareket et
mek gibi bir niyeti yoktu. 
Asıl amacı bölgedeki kar
gaşayı artırarak Ermeni ve 
Kürtleri bir birine ezdirip 
birleşerek kendisine yönel
melerini veya ayrı ayn baş 
kaldıracak güçten düşürüp 
bölgedeki hakimiyetini sür
dürmekti. 

1877 Osmanlı-Rus ~vaşı 
her ne kadar Osmanlı' nın 
yenilgisiyle sonuçlanıp, Er
meniler Rusların yardımı ile 

bağımsızlık umutlarını artırırken ( Ruslar, 
batılı devletlerin baskısı ile işgal ettikleri 
yerlerden çekildiler ve savaşı takip- eden 
antlaşmalardan Ermeııilerumduklannı bu
lamadılar) Şeyh Ubeydullah ve Şeyh-Cela
leddin komutasındaki Kürt kuvvetlerinin 
son iki Osmanlı-Rus savaşının aksine Os
manlı saflannda yer almalan Osmanlı po
litikası açısından kazanç olarak düşiiılüle
bilir. 

Beylik döneminin sona ermesiyle birlik-
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te Kürdistan' da şeyhlik kurumunun güç

lenmesi, Osmanlıcılık politikası iflas eden 

yönetimin müslüman halkların yaşadığı 

topraklar üzerindeki hakimiyetini 

sağlamada ve Kürdistan da gördüğümüz 

şekli ile Kürtleri İslam birliği altında to

playıp hem Kürt ulusal ayaklanmalarının 

önünü almak hem de Kürtleri Ermenilere 

yönelik eylemlerde kullanmaya çalışması 

Şeyh Ubeydullah tarafından boşa çıkarıldı. 

Hareketi öncesinde Hıristiyan halklara 

zarar verilmemesi konusunda fetva çıkardı 

ve 1880'lerde olası bir katlİarnı önledi. 

Şeyh Ubeydullah hareketinin bastırılması 

Kürtlerin bağımsızlık umutlannı azaltırken 

daha fazla Osmanlı hakimiyetine girmele

rine sebep oldu. 

Sultan Abdulhamid 1890'larda bölgede 

bazı Kürt aşiretlerinden Hamidiye Alay

lan isimli askeri kuvvetler oluşturdu. Bu 

güçleri bir yandan Ermenilere, bir yandan 

da Kürt ulusal ayaklanmaianna karşı kul

landı. Ermenilere karşı ilk olarak doğal 

koşulların da etkisiyle Osmanlı' nın 

ulaşmakta güçlük çektiği Sason ayaklan

masında ve devamında Ermeni katliamın

da Osmanlı ordusunun kamutasında ye

raldı. Osmanlı devleti Ermeni sorununu 

kökten haledebilmek amacıyla bütün böl

gelerde Ermenilere yönelik eylemler için 

bölge halklannı ve düzenli ordusunu si

stemli olarak harekete geçirdi. Böylece, 

katliam Kürdistan' nın sınırlannın dışında 

Akhisar, Trabzon, Bayburt, Erzurum, To

kat, Amasya, Merzifon ve İstanbul'da 1890 

yılına kadar sürdü. 

Ermeni milliyetçilerinin ve bazı batılı 

çevrelerinin öne sürdüğü gibi katliamdan 

bütün Kürt halkını sorumlu tutmak ger

çekçi olmaz. Çünkü birçok Kürt aşireti 

özellikle dini duygulan kullanarak Erme

nilere karşı Osmanlı düzenli ordusu ile 

beraber eylemler yürüten Hamidiye 

Alaylann'na katılınadı ve bazı bölgelerde 

Dersim' de olduğu gibi Ermeniler'le birlik

te Osmanlı' ya karşı savaştılar. 

Abdulhamid döneminde yoğun baskıya 

ve katliamlara maruz kalan bazı Kürtler ve 

Ermeniler Abdulhamid'in rejimi ile mü

cadele ederken yardım alabileceği bütün 

kapılan zorlayan İttahat ve Terakiye de

stek verdiler. Batılı devletlerin zorlamalan

na dayanamayan Abdulhamid Il. Meşruti

yeti ilan etti. Meşrutiyetin ilanı İtahatçılar 

ve Ermeniler arasında büyük sevinç ile 

karşılandı. Böylece Ermeniler 

Abdulhamid' in rafa kaldırdığı reformların 

gerçekleştirilmesini beklediler. Kürtler ise 

ulusal sorunun diyalogla çözümleneceğini 

umdular. 

Kısa bir özgürlük döneminin ardından 

İttahatçılar çeşitli bahaneler ile ulusal faa

liyetler yürüten örgütlerin üzerine gidip 

kapattılar. (Kapatılanlar arasında Kürt der

nekleri ve gazeteleri vardı.) Il. 

Meşrutiyet'ten sonra Ermenilere yönelik 

ilk önemli eylem 1909 'da Adana' da müs

lüman halk tarafından gerçekleştirildi ve 

17 bin dolayında insan katledildi. İttahat 

ve Terakki olayı Abdulhamid yanlılarının 

üzerine atarken yeni yönetirole sorun çık

masını istemeyen Ermeniler ise olayı un

utturmaya çalışan İttahat ve Terakki 'nin 

tarihçi Arnold Toynbee ·de bir konuş

masında şöyle diyor: "Bu olaylar müslüm

aniann gavur ermeniZere karşı kinlerinin 

kabannası sonucu meydana gelmedi. Bütü

nü ile Sultan 'nın idaresi altında gerçe

kleşti. Kör dinsel inançların bir sonucu 

değil, siyasal bir nedenden kaynaklandı, 

Padişah kendisini müslüman olmayan hal

klardan kurtarmak istiyor. Çünkü 

imparatorluğunu tek tür halka dayandır

mayı aklına koymuştu. Her zaman kuvvete 

başvurmamak için gerekli gördüğü koşul

ları oluşturmaya çalıştı. " 

deile 19 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



güncel 
:.:::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::·.::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::>:::::::::::::::::::::::::::::::::<:::::::::::::::::::::.<::::::: 

h=~···i·-~@7!~1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · :::: < :: < > < 1ledaksiyr111 > 
Kürdistanlı, Türkiyeli Gençler, 

Hepimizin de bildiği gibi ülkemizde 
yıllardır savaş ve onun kuralları hüküm 
sürmektedir. Türkiye'yi yönetenler kendi 
çıkarları neyi gerektiriyorsa onu 
yaprnaktalar. Ve uyguladıkları 
politakalarda halkımızın istemlerini hiç bir 
zaman gözönüne alrnarnaktalar. Halkımız 
savaş hakkındaki tavrını yıllardır 
göstermekte, işte "sürekli aydınlık için bir 
dakika karanlık" eylemleri,. işte Türkiye' de 
Savaş Karşıtlan Demekleri'nin tavırlan, 
işte Osman Murat Ülke, Arif Hikmet 
İyidoğan ve daha niceleri, savaşa gitmek 
istemediğinden dolayı asker kaçağı 
dururnundaki 500 binin üzerindeki genç, 
aktif olarak çalışan "Banş İnsiyatifleri ... " 
Bu savaşın bir an önce bitirilrnesi için 
yurtdışında yaşayan bizlere de görev ve 
sorumluluklar düşmektedir. Bu amaçla 
KOMCIWAN olarak bir kampanya 
başlatıyoruz. Amacımız yurtdışında 
yaşayan gençlerimizi ülkernizdeki savaş 
hakkında bilinçlendirrnek, bizlere 
dayatılan askerlik hizmetinin kaldınlrnası, 
bunun yerine alternatiflerin sunulması ve 
ülkede varolan demokratik mücadeleye, 
banşçıl insiyatifiere yurtdışından destek 
sunmaktır. Ve diyoruz ki, savaş 
istemiyoruz, 
BARIŞ HEMEN ŞİMDİ! 

Askerlik Nedir? 
Savaş politikanın başka amçlarla, yani 
silahlarla sürdürülmesidir. Askerlik insan 
öldürme sanatı olarak tanımlanmaktadır. 
Ve bu tanım Türkiye· de tam da yerine 
oturrnaktadır. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduğu günden beri ordusuyla sıcak 
savaş alanlarında boy göstermiştir. 

.................. 

Demokratik hakları talep eden Kürtlere 
karşı 1920ve 1938 yıllan arasındaKoçgiri, 
Ağrı, Dersim' de birçok kanlı harekatlarda, 
1950, 53yıllanarasındaKore'de, Temmuz 
1974'de Kıbrıs'da ve 1984'ten beri 
ülkemizde ve 1990 'dan beri Balkanlar' da 
biz gençler hayatımızın en verimli 
çağlannda ölüme gönderilclik ve hala da 
gönderilmekteyiz, nedenini bilmeden. 
Orduyu idare eden komutanlar, 
·politikacılar konuşmalarmda hep kutsal 
vatanın savunmasından sözederl~ tam 
tabiri ile Vatan-Millet-Sakarya nutuk:lan 
atarlar. Fakat sıra savaşa geldiğinde ~p en 
önde gönderilen yoksul halkımız 
olmaktadır. İşte bir Korkut Özarlın. oğlu 
İbrahim Özal askerliğini İstanbul' da 
Boğaziçi Üniversitesi' nde okuyarak 
yapmakta, Tansu Çiller' in oğlu ise 
Bodrurn'da, Emekli Genel Kurmay 
Başakanı Doğan Güreş'in oğlu Serdar 
Güreş ise gece kulüplerinden eğleniıken, 
bizim gibi gençler, annesi babası tarafindan 
torpili olmayanlar ise askerliğini sıcak 
savaş alanlannda yapmak zorunda 
bırakılmaktadır. 
Bedelli Askerlik Nedir? 
Bedelli askerlik 12 Eylül cuntasının 
yurtdışında yaşayan insanlarırnız için 
çıkarmış olduğu sözde bir kolaylıktır. 
Yurtdışında yaşayan insanlanmız belirli bir 
miktar parayı ödeyecek ve bunun yanında 
bir aylık kısa bir dönemde insan nasıl 
öldürülür sanatını öğrenecekler ve böylece 
askerlik görevini yerine getirmiş olacaklar. 
Bu günkü uygulama da bu "haktan" 
yararlanabilmek için yurtdışında yaşıyor 
olmak gerekiyor. Bu "hakka" göre lO bin 
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DM ödemek ve bir ay askerlik hizmeti 
yapmak zorunludur. Hepimiz biliyoruz ki, 
Almanya· da işsizlik İkinci Dünya 
Savaşı· ndan bu yana rekor düzeye 
ulaşmıştır ve bundan en çok etkilenen 
kesim de yine bizleriz, yani gençler. 
Bizlerin bu parayı ödemesi çoğu durumda 
mümkün olmamak~ fakat normal olarak 
gidip ı 8 ay askerlik yapamayacağımıza 
göre de ne yapıp edip bu parayı ödemek 
zorundayız. Bunun için hepimiz 
ödeyemeyeceğimiz bir borcun altına 
girmekteyiz. 1996'nın son aylarında 
Hollanda 'ya gelen devlet bakanı Ahmet 
Tunç sanki bir müjde veriyormuş gibi 
bedelli askerlikte bazı kolaylıkları 
programiarına aldıklarını söyledi. Ona göre 
bizler bir aylık askerlik eğitiminden muaf 
tutulacağız, fakat bunun için 1 O bin DM 
yerine 20 bin DM ödememiz 
gerekecekmiş. Elbette Türkiye' deki 
hükümet için yurtdışında yaşayan 

gençlerin ve ailelerin bu parayı nereden 
getirecekleri önemli değiL Türkiye' deki 
hükümetler yurtdışında yaşıyan bizleri hep 
döviz deposu olarak görmüşlerdir. Bizim 
sorunlarımızia şimdiye kadar 
ilgilenmemişler, bizleri hep dış 

politikalarında birer koz olarak 
kullanmışlardır. Bu ödenen paralar ise yine 
askeriyenin harcamalannda, yani , savaşın 
fınansmanında kullanılmaktadır. Sadece 
Alınanya'da her yıl ı O binin üzerinde insan 
bedelli askerlik hizmeti yapmaktadır. Bu 
da demektir ki, her yıl 100 milyon DM 
Almanya'dan Türkiye'ye savaş 

harcamaları için gitmektedir. Buna diğer 
ülkelerde yaşayan insanlarımızı da 
eklersek, her yıl 30 binin üzerinde 
insanımız bedelli askerlik hizmetti 
yapmakta ve 300 milyon DM' nin üzerinde 
para savaşın hizmetine sunulmak zorunda 
bırakılmaktadır. 

Şu an Türkiye· de beş tane ordu vardır: L 

Ordu(İstanbul), 2. Ordu (Konya), 3_0rdu 
(Sivas), 4. Ordu (Malatya) ve Ege Ordusu 
(İzmir). Bu ordulardaki asker sayısı bir 
milyona yakındır. Asker sayısı bakımında 
Türkiye dünyanın en büyük ordulanndan 
birine sahiptir. Bu kadar büyük bir ordu 
sanki eski bir Türk atasözünü doğrular 
nitelikte: "Her Türk asker doğar." Bu 
orduların Türkiye bütçesine getirdiği yük 
altından katkılamayacak kadar ağırdır. 
Yıllık olarak ortalama 8 milyar Dolar ki, 
Türkiye bütçesinin üçte birine denk 
gelmektedir. Türkiye' nin dış borçlarımn 70 
milyar Dolar civannda olduğu göz önüne 
alınırsa bu miktarın önemi daha iyi 
anlaşılacak.tır. Hükümet savaşta kullaıunak 
için bir SKORSKY helikopterine 
milyonlarca dolar harcarken, ülkeıngdeki 
acil çözüm bekleyen sorunlar için kaynak 
yokluğunu halıne etmektedir. Elbette 
ülkemizdeki savaş, bir kısım insanın ~an 
içindir. Bu savaş sayesinde silah tüccarlan 
kar etmekte, askeriye ülkede istediği gibi 
davranabilmektedir. 
Gençler; gelin hep birlikte el ele verelim 
ve bizim ölümümüz üzerine kurulu bu 
düzene karşı çıkalım. Savaş insanlığın 
başının belası bir olgudur ve insanlığa 
yıkımdan, göz yaşında başka hiç bir şey 
vermez. Bu sorunun çözümü de yine-kendi 
ellerimizdedir. Bu alandaki mücadelemizi 
birleştirelim. "İnsan Öldürmeyi Ö~enmek 
istemiyoruz!" Kampanyamız amacına 
ulaşana kadar yani, asekerlik mecburiyet 
olmaktan çıkana kadar sürecektir. 
Savaşların olmadığı, sürekli barışın hiiküm 
sürdüğü bir dünya istiyoruz. Bunu 
gerçekleştirmek için de önce kendi 
ülkemizden başlıyoruz." 
Bedelli Askerlik Hizmetine Hayır! 
Askerliğe Hayır! 

Askerliğe Vicdanı Ret Hakkı Tanınsın! 
Yaşasın Gençliğin Örgütlü Mücadelesi! 
Yaşasın Hakların Kardeşliği! 
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mülteci mektuplar 
Cetin TASCI 

Merhabalar Şevin, 

Tükenmek ne kadar basitmiş, bir bilsen. 
Tam da bazı değerlerin yükselme eğilimi 
göstereceğini düşündügün anda, bir 
kişiliksizleşme, sonuç olarak da tükeniş 
yaşanıyor. 

"Nerden icap etti bunlar?", "bunlar bana 
mı?" diye soracaksın. Hayır. Hayır, sana 
değil. Sabırsızlaruna anlatıyorwn işte: 

Bilirsin, hani sık sık tekrarlanır durolurdu 
o yıllarda; eleştiri özeleştiri mekanizması. 
İnsanların başkalarını hele hele dostlarını 
eleştİrmesi kadar güzel şey yoktur. 
Kuşkusuz bu dostların hatalarını 

düzeltmeleri, eksikliklerini gidermeleri 
için oldukça yararlı, bir o kadar da gerekli 
bir yöntem. Hele özeleştiri gibisi var mı? 
Hatasını, yanlışını, eksikliğini anlamak ve 
hiç çekinmeden bunu dışa yansıtabilmek. 

c5eı1e22 

Cesurca bir davramş, çok büyük bir erdem. 
Şimdi bana "sorun ne?" diyeceksin. Benim 
kafaını kurcalayan, yüreğime onulmaz bir 
yara yerleştiren, böylesi değerlerin kısa 
amaçların için ayaklar altına alınması, 
temcit pilavı gibi sunulmasıdır. Düşün 
canım, sık sık kendini acımasızca 

"sorgulayıp", özeleştirini vereceksin. Hiç 
olmadık bir üslup ile eleştireceksiiL Hadi 
başkalarının eleştirisi, hareketi neyse de, 
bunu bireyin kendisinin yapmasını 

anlamıyorum. Başkası, büyük insan, 
varlık, madde -bunun adı, niteliği hiç 
önemli değil-hakli çıksın diye kendisini 
yerin dibine sakabiliyor insan. Bir çeşit 
"zoraki özeleştiri". Kendini "Özeleştiri 
erdemi" ile alçalttıkça, kutsadığın varlık 

o oranda "yükseliyor, tanrılaşıyor". 
Bunu sık sık yapan birisi ancak o yapı 
içinde varlığını sürdürebilir. Çünkü 
"Özeleştiri erdemi" ile o kendisini 
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bitirmiştir, hiçleştirmiştir. Başka bir alana 
girme özgüveni kalmaz artık. O, o yapıya 
mahkumdur artık. Hiçleşen, tükenen 
bireyler kısa vadeli de olsa prim yapıyor_ 
Neylersin? Suçlukim? Bireymi?Toplum 
mu? Tannlaşmak isteyen mi? 
Bilemiyorum. 
Ya da suçlu bulmak o kadar önemli mi? 
Nihayetinde varolan durum bu. Bize düşen 
çözümler üretebilmektir. 
Bütün bunları niye mi sana yazıyorum? 
Teknolojinin baş döndürücü geliştiği 
çağımızda mektuba ne gerek var? ''İnsanın 
mektupla pay/aşahileceği bir şeyleri 
olabilmeli" diyor, genç bir yazar. Evet 
gerçekten paylaşacak çok şey ama çok şey 
var. Şu an ilkbahar ve yaz kanşımı bir 
dönem. Doğa yeni baştan yaratılıyor, kuşlar 
cıvıl cıvıl. Ama bende bir durağanlık, 
fırtına öncesi sessizlik hakim. Patlayacak 
mıyım? Bilemiyorum. Sende iyi biliyorsun 
ki iki tercih arasında kalmadım. İki tercih 
arasındaki kararsızlığı yaşamaktansa, kötü 
tercihi seçtiğime tanık olmuşsundur. 
Birşeylerin patlak vereceğine inanıyorum. 
Nerde, nasıl, ne zaman? Açıkçası, ben de 
bilemiyorum. Ama patlama olacağına 
kesin inanıyorum, korkuyorum. Saat 21 ve 
ben birkaç dakika ışıklanını kapatıyorum, 
kimseler hissetınedi belki. Birşeyler 
yapmak gerektiğine inandım. Ve kendimi 
bir an ülkemin sokaklannda hissettim. Ne 
garip değil mi? Böyle skandallara sıradan 
bir partili kanşsa hükümetler değişirdi. 
Bizde skandal üstüne skandal, isim üstüne 
isim geliyor. Değişen gözle görülen bir 
nokta yok. Ve ben bu gün "Bir dakika 
karanlık" eylemine katıldım, hiç kimse 
farketmedi. Oysa ben herşeyi iliklerime 
kadar duyumsadım. 
"Yavaş yavaş mektubun sonuna geliyorsun 
ve hala şiir yok" diye düşünüyorsun. Seni 
şiirsiz bırakacağıını nasıl aklından 

geçirirsin. Bu şiiri "Dört Silahşör" diye 

adlandırdığım, bazan kızdığım, bazan 
özlediğim ama hep sevdiğim mücadeleci 
genç yoldaşlanma, o genç yüreklere ithaf 
ediyorum. 

Esen kal, şen kal... 

KlEMAL BURKA Y 

azadi ...... 
u 

jiyan 
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seni anlatabilınek seni 
Bilent ÖZDEMIR 

Bir çok güzel nitelikleri özünde taşıyan, 
sosyalist ve toplurucu bir ozan olan Ah
med Arif: yazdıklan ile yaşadıklan arasın
da paralellik bulunanender şairlerdendiL 

Ahmed Arif, 2 ı Nisan ı 927 yılında 
Diyarbakır' da doğdu. Asıl adı Ahmet 
Önal, dır. Annesi babasımn üçüncü karısıdır 
ve Kürt' tür. A. Arif bu özelliğini herzaman 
belirtmiştir. Daha iki yaşındayken annesi
ni kaybeden ozan, anaokuluna D.Bakır' da 
başladı. Daha sonra memur olan babasımn 
tayini nedeni ileilkokula Siverek'tedevam 
etti. 

A.Arif, Kürtçenin Zazaca ve Kurmanci 
lehçelerini ve Arapçayı burada öğrendi. 
1939 yılında ilkokuldan mezun oldu_ O 
tarihlerde yalnız D. Bakır ve Urfa' da ortao
kul bulunduğu için ilk önce D. Bakır ortao
kuluna kayıt yaptırır. Ancak bir olaydan 
ötürü orada fazla kalamaz ve Urfa ortao
kulunda öğrenimini tamamlar. Ortaokulu 
bitirdikten sonra Afyon Lisesi' ne kaydını 
yaptırır. İlk şiir denemelerini ortaokul yıl
lannda yapmasına rağmen, gerçek anlam
da şiir ile uğraşmaya Afyon' da bulunduğu 
süre içerisinde başlamıştır. O dönemde 
Afyon Lisesi bir Edebiyat Fakültesi gibi
dir. Behçet Necatigil, Ahmet Muhip Dıra
nas, Cahit Külebi o okulda bulunmaktadır. 
Bu dönemde yazdığı şiirlerinde Faruk Na
fiz Çamlıbel 'in, Ahmet Hamdi, Cahit Kü
lebi ve Behçet Necatigit'in etkisi büyük
tür. Kısa bir süre sonra şiirdeki rotasını 
kendi öznel koşuHanna çevirir. O dönem
de asıl yaygın olan moda Orhan Veli gibi 
yazmaktı. Fakat A. Arif kendi yaradılış ve 

dünya görüşü bakımından bu yolu benim
semedi. Orhan Veli ve çevresindekiler bi
rer küçük buıjuvaydılar. Düşünce ve c;iav
ranışları kendilerine örnek seçtikleri 
Fransız şairlerinin paralelindeydi. Oysa 
Ahmed Arif bir doğuluydu. "Azgelişmiş" 
değil, sömürülebilmek için kasıtlı olarak 
geri bıraktınlmış bir ülkenin, aşiret törele
riyle yetiştiritmiş bir çocuğuydu. "Sömür
ge ci Fransız toplumunun bohemi, 
serserifiği ve gerçekten kaçma çabalarını 
kutsayan şairleri elbette beni ırgalamazdı. 
Halkırnın duygu/arına ve çıkarianna ya
bancı ve aykın olan bu moda akımdan 
başka bir moda akımı yok muydu?" Vardı 
kuşkusuz. Nazım gibi bir dev vardı. Rıfat 
Ilgaz vardı. A. Kadir vardı ... A. Arif de 
bunlan benimsedi, fakat kendi şiirini yazdı. 
194 7 yılında Ankara· ya giderek Dil, Tarih 
ve Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümüne 
kaydını yaptırdı. Burada "Türkiye Gençler 
Derneği" ile tanıştı. Bu demek TKP tarafın
dan kurdurulan ve idare edilen kuruluşlar
dan biriydi. Ahmed Arif bu derneğe üye 
oldu. Bu demek içerisinde şiirleriyle ön 
plana çıktı. Yazdığı şiirler yayımlanmaya 
vakit bulamadan dillere düşüyordu. Böyle 
bir durum onun başına yaşamının SOI)Una 
değin sürecek büyük dertler açtı. 1 951 yılı 
Ekim ayında girişilen "solcu" tutuklan
masında onu da işinden alıp götürdüler. 
Dokuz gün işkenceden sonra savcının tüm 
ısrarlanna karşın yazılı ya da sözlü hiçbir 
savunmada bulunmadı. 1952 yılında 
Sansaryan Hanın, da hücreye atıldı. Uzun 
süre burada kaldı. Daha sonra Harbiye'ye 
gönderiterek tabutluklara atıldı. Burada 1 7 
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gün kaldı. Arif içerdeyken babası ölür ve 
oğlunun tutukluluğundan habersizdir. Bu 
mahkemeler sonucunda iki yıl hapis, 8 ay 
da Urfa' da gözetim altında bulundurulma 
cezası verilir. Bu dönemde çektiği işkence
ler yüzünden ölünceye kadar sırt ağrıları 
ile yaşamak zorunda kalır. 

Ahmed Arif 2 Haziran ı 99 ı yılında 

geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. 

Diyarbakır'lı olduğu için ve bununla 
övünen, onur duyan bir şairdi. "Ben Diy
arbakır Türkçesini tadını çıkara çıkara ko
nuşurum. Çoközlerim. Bir Diyarbakırevi
ne gitsem, benim yaşımda, benden yaşlı bir 
ab lay la, bir ağabey/e oturup bir güzel soh
bet etsem. Hep bunu özlerim. Diyarbakır 
Türkçesi gerçekten tadına dayulamayacak 
güzellikle bir Türkçe 'dir. " 

Bu nedenledir ki, şiirlerinde bilerek, istey
erek bu şiveyi kullanmıştır. Aslında diline 
vurulan prangalar onu mecbur etmiştir. 
Çünkü küçüklüğünden ittibaren Kürtçe 
kullanması yasaklanmış ve bu kimliğine 
ambargo konulmuştur. Ama her şeye 
rağmen Türkçe dahi yazmış olsa da söy
lemler Kürtçe' dir. Şiirinin nüvelerini Kür-

distan insanı ve yaşamı oluşturmuştur. 
"Otuz Üç Kurşun", General Muğlalı ta
rafından katledilen Kürt köylüleri için ya
zılan bir ağıt gibidir. "Adiloş Bebe" 
yeğenine adanmıştır. Ama Kürt kadının 
ölüm korkusudur asıl vurgu. Şiirinde yapı 
olarak Nazım'dan etkilenmiştir. Fakat 

ı 

onunki gibi ajitatif değildir. Şiirleri duygu 
yüklüdür. "Hasretinden Prangalar Eskitim" 
adlı kitabında bütün şiirlerini toplanm.ıştır. 
Bu kitap kendi alanında rekor kırrmş tek 
şiir kitabıdır. Şimdiye kadar otuzun üze
rinde baskı yapmıştır. Bunun dışında 
"Soyut, Yeryüzü, Militan, Seçilmiş Hikaye
ler Dergisi, Beraber, Yeni A Dergisi, Mey
dan, Yeni Ufuklar, Türk Solu, Kaynak, 
Papürüs" gibi dergilerde şiirleri ya~lan
mıştır. 

AhmedArifhakkında şimdiye kadar Re
fik Durbaş'ın "Ahmed Arif Anlatıyor," 
"Kalbim Dinarnit Kuyusu" adını taşıyan 
kitabı, Ahmet Oktay'ın "Karanfil vePran
ga", "Cemal Süreya'ya Mektuplar' ve 
Şefket Beysanoğlu ve Veeibi Timuroğlu 
tarafından hazırlanan "Ahmet Arif, Hayatı, 
Sanatı, Şiirleri" adlı eserler yayınlanmıştır. 

deife '25 
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kültür-sanat 

Yarının Büyüklerine 
Şiirler 

Bawer 
Bertolt Brecht, 10 Şubat 1 898'de doğdu. 

Ölüm tarihi 14Ağustos 1956'dan bu yana 
40 yıl geçmiş olmasına rağmen, insanlığa 
oldukça büyük bir miras bırakmıştır. 

Brecht, insanlık üzerine bir karabasan 
gibi çöken faşizmin doğuş, yükseliş ve 
insanlığa verdiği bir daha kapanması çok 
zor yaralar ve acılann en 
yoğun olduğu 

dönemlerinde yaşamış, 
içinde yeraldığı bu 
dönemin koşullarının 

özüne uygun yazmış, 
yaratmıştır. Onun sanata 
ve olaylara eğiliş biçimi 
klasik anlamdan farklı bir 
anlayıştadır. Özellikle 
Klasik tiyatrodan farklı 
olarak, seyirciyi eleştİren 
bir gözlemci yapması ve 
ona yargılar verdirmesi, 
sahnedeki eyleme karşı 
gelmesi, kendisinin 
deyimi ile "E pik Tiyatro"' dur. Sahne 
eylemi anlatır. Toplumsal varlık düşünceyi 
belirler. Yani sahnedeki toplumun kendi 
yazgısından başkası değildir, aksine kendi 
kavgasıdır. Brechfin oyunları, seyirciyi 
eleştirici bir gözleme, karşı bir tutum 
almaya, hatta kışkırtmaya, kavgaya 
yönlendirir. 

Brecht' in yaşadığı yıllarda güncel olan 
faşizmin o dönemlerdeki adresi açıktı. 

Ancak o' nun dile getirdiği sorunlar bugün 
hala güncelliğini korumaktadır. Yani 
kötünün iyi gösterilmeye çalışıldığı, 
kuralsızlığın kurallaştığı, kargaşanın, 

düzensizliğin hüküm sürdüğü bir de insan 
kanının oluk gibi aktığı dünyamızda ve 
özellikle de ülkemizde olan biten, 
Brecht ·in yaşadığı dönemindeki ni 
aratmayacak kadar azgın bir boyuttadır. Bu 
bağlamda Brecht hala günceldir. 

Epik tiyatro bir anlamda "işçileri 
sarsınanın ve onları 

uyandırmanın .. tiyatrosudur 
ki Brecht yapıtlannda işçiler 
üzerindeki baskılan sürekli 
işlemiş ve savaşın bitiminden 
sonra doğu Beriine 
yeleşmiştir. İşçi sınıfı,parti, 
aşk, insanlığın kurtuluşıı vb. 
bir çok konuda şiirleri vardır. 

Naziler nedeniyle ülkesi 
Almanya' yı terketmek 
zorunda kaldığı zaman 
Danimarka, Finlandiya ve 
ABD'ye gitti. Her ne kadar 
komünist olmasına rağmen 
SSCB'ye gitmediği gibi 

Faşizm· e karşı tek güç olan Stalin 
SSCB· sine karşı da düşmanca bir tutum 
takınmamıştır. Brecht özgün bir sol 
aydındır. Egemen sol düşüncenin normlan 
ile anlaşamayan, ancak sorunu da dar 
ideoloijk anlamda algılamayan bir 
sanatçıdır. 

Özellikle Orta Avrupa'nın nesnel olarak 
olgunlaşmamış koşulları altında 

devrimierin yenilgiye uğraması ve 
faşizmin zaferi, kültürün insanları 

denetleme aracı olarak ortaya çıkmasına 
yol açmıştır. Sosyalist ülkelerde de 
yapıtların "sosyalizme" uygunluğu, 
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vuruyordu ki bu anlamda "komünist 
tutuculuk" irdelenmesi gereken bir kavram 
olarak ortaya çıkmaktadır. Brecht, egemen 
sosyalist anlayışa da bujuvalara verdiği 
savaş gibi mücadele vermiştir. O dönemde 
klasik muhafazakarlardan bile tutucu 
olabilen, eskiden beri bildiği, değiştirme 
yöntemlerine, analizlere, gerçeği ifade 
biçimlerine vs. inatla bağlı kalan, değişen 
koşullann gerektirdiği yeni yönelimlere 
girerneyen bu anlayışa karşı da mücadele 
vermiştir Brecht. Bu yüzden SSCB ye 
yerleşmemiştir. Değişen dönemlere uygun 
olarak sanatta değişiklik, güçlü bir 
edebiyat, tiyatro vb. geleneğine sahip olan 
Rusya' dan sosyal i st dönemde bu 
nedenlerle çıkmamıştır. Brecht bu anlamda 
bir sosyalist ülkede yaşamadığı için Brecht 
.olabildi. 

Brecht tiyatrosunda seyirciyi yani, 
toplumu eyleme çağırırken, toplumsal 
sorunların çözümü olarak mücadeleyi, 
kavgayı ön plana çıkanyor. Günümüzde 
daha da katıneTleşmiş olan bu sorunlara 
karşı bir Brecht seyircisi olabilmek eyleme 
girmektir de aynı zamanda. 

kültür-sanat 
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KOMCIWAN-KÖLN 7. OLAGAN KONGRESİ 1 
15.6.1997 Pazar günü, Heva/ti demek fokalinde 
KOMCIWAN-Köln birimi 7. Olağan Kongresini 
gerçekleştirdi. Üyelerin büyük oranda katılım 

i sağladığı kongre beklenilenden daha coşkulu w 
i kidesel geçti. Kürdistan w özgürlük şehideri 
! anısına yapılan saygı duruşundan sonra 
i KOMC/WAN YK adına bir konuşmacı yaptığı 
! konuşmasında; "-Yönetim kurolu olarakbir yıldır 
! görevde bulunmaktayız. Bir yıl zaman kavramı 
! açısından 365 günü ifade eder. Ama köklü bir 

tarihi ol<!n bir Ulusun özgürlük ve kurtuluş 
mücadelesinde kilometre taşlanndan sadece 
birisidir. ... Buzorlu mücadeledeö11Jiitolarak ülke 
gençliğinin gücünden yararlanarak, gençliği 
mücadele içerisinde yetkinleştirip, yarınlara 
hazırlamayı hedefledik Bundan sonra da bu 
amacın takipçisi olacağız ... Dünün onurlu mirası 

i ile bugünden yanna ulaşacağız ... "dedi. 
Divan seçiminden sonra eski yönetim kurolu 
çalışma raporonu sundu ve tartışmaya açtı. 
Üyeler örgütsel eksiklikler olmakla beraber, 
örgütün bir yıl içerisinde önemli bir gelişme 
göterdiği tespitinde bulundular. Organların 
aklanmasından sonra yeni n< seçimi yapıldı. 

1 istek, temenni ve öneri/erin yeni YKya 
sunulmasıyla sona eren Kongre'nin ardında 
kudama ve eğlence yapıldı 

Köln 

11 NEIN ZUM KRIEG11 

03.05.1997 tarihinde Wupperta/'da KOMCIWAN 
taralindan "Kardeş Kadiamına Son, Savaşa Hayır" 
adlı gece düzenlendi. Kürdistan'lı500kadar gen
cin katıldığı gece, coşkuyla geçti. Programa 
konuşmacı olarak KOMCIWAN temsilcisi Çetin 
Tilşçı, Uluslararası Kültür Demeği-/KY yetkilile
rinden 1,1/rike Beckmann w Savaş Karşıdan Der
neğinden Aziz Koşgin katıldı. Araştınnaa ya
zar Mehmet Bayrak, Kemal Burkay, Cemşit Mar 
w Hüdai'den okuduğu Şiirler/e programa farklı 
bir renk kattı. Gecenin kültür programına ise 
Fare, Ergün Efe, Koma Sırana Dicle, Doğan Yeşil, 
Şanoya Serhad tiyatro grubu, Lewrkusen w Bo
trop KOMCJWAN Halk Oyunlan ekipleri katıl
dılar. Konuşmacı/ar, gençlere seslenerek; devle
tin Kürdistan 'da sürdAürdüğü savaşıfinanse et
mek amaayla her tüıfü yola başvurduğunu, bun
lardan birinin de "bedelli askerlik" yöntemi ol
duğunu belirtip savaşa kada sağlanmaması için 
askere gidilmemesi gerektiğini VIH1fU/adı/ar. 

' Wuppertal 

NEIN ZUM KRIEGSDIENST 

"insan Öldürmeyi Öğrenmek istemiyoruz" 
kampası çerçevesinde 21 Haziran 1997 
cumartesi günü Mannheim'da 300'ün üzerinde 
gencin katılımı ile bir bilgilendinne toplantısı 
w gece KOMGWAN- Mannheim taralindan 
gerçekleştirildi. 

Saat 17""'de başlayan bilgilendirme 
toplanbSina DFG-VK adına Tuncay Arslan w 
KOMCIWAN adına Baran Deniz katıldı. 1iıncay 
Arslan taralindan "Vicdani Ret Ha/da"nın ne 
olduğu w yaptıklan çalışmalar hak/anda bilgi 
wrdi. Tuncay "vicdani ret hak/anı" Türkiyenin 
de kabul ettiğini ama bu gün Türkiye'nin bu 
anlaşmaya da uymadığını belirtti. KOMCIWAN 
adına katılan Baran Deniz ise başlattıkları 
"İnsan Öldürmeyi Öğrenmek istemiyoruz" 
kampanyası çerçevesinde yaptıkları 

c çalışmalan w bedelli askerlikten elde edilen 
gelir/e Türkiye'nin Kürelistanda yüriittiiğii kirli 
savaşa nasıl kaynak yarattığını anlatarak, 
herkesi bu konuda duyarlı olmaya w kurolan 
barış inisiyatif w girişimlerini desteklemeye 
çağırdı. 

Toplantı bitimini takiben gerçekleştirilen 
kültür programına Koma Evin, Mannheim 
Halk Dansları ekibi, Koma Strana Dicle ve 
Dengbej Fate katıldılar. Gece coşkulu bir 
şekilde saat 24001e kadar sürdü. 

Mannheim 
11 ASKERLiGE HAYIR11 KONFERANSI 

KOMCIWAN-Hambugbirimiw DFG-VK( Alman 
Barış Örgütü-Savaş Karşıtları) 'nın birlikte 
14.6.1997 tarihinde Hamburg 'da "Askerliğe 

Hayır• konulu bir konferans düzenlediler. 
Yaklaşık 200 kişinin katıldığı konferans katılım
cıların büyük ilgisini çekti. Konferansa 
konuşmacı olarak DFG-VK 'yi temsilen Aziz 
Koşgin w KOMCIWAN adına Deniz Baran katıl
dılar. KOMCJWAN'ın Amıpa çapında başlatmış 

olduğu "insan Öldürmeyi Öğrenmek istemiyor
uz." kampanyası dahilinde gerçekleştirilen 
konferans 'da "Askerlik nedir ?" "Bedelli asker
lik nedir?" w "Vicdani retd/ik nedir, nasıl yapı
lır?" konulannda bilgiler verildi. KOMCIWAN 
adına konuşan Deniz Baran "Ülkemiz özgür 
oluncaya kadar. demokrasi w banş egemen /a
lınıncaya kadar Öl'lJÜt olarak bu mücadelenin 
içerisinde aktifbir şekilde yer alacağız . ., dedi. 

Hamburg 

deile 29 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yorum 

Halkoyunları Salınelenirken 

Mervan 
Halk oyunlan ne sadece sayı ile belirlenen 

hareket ve figürlerden ne de kişilerin tek tek 
özel isteklerini tatmin etmek için boş vakit
lerini geçirdikleri kültürel bir çalışma değildir. 
Bu oyunlar öğretilirken, öğrenilirken ve 
salınelenirken çeşitli açılardan ele alınmalı ve 
halk bilimi ölçülerine göre incelenmelidir. 

Ancak bu incelemeye geçmeden önce halk 
arasında yanlış kullanılan bazı kavrarnlara 
açıklık getirmekte yarar vardır. Genelde 
yapılan sahne düzenlemelerinin kareografi 
diye adiandıniması yapılan yanlışlardan bir 
tanesidir. Kareografi kelime anlamı olarak 
dans yaratma samatıdır. Yani, yeni adımlar 
ve yeni müzik ile kişinin kendi bilgi, tecrü
belerini ve o bölgeye ait folklorik verilerden 
de yararlanarak kendine has dans yarat
masıdır. Sahne düzenlemesi ise eskiden beri 
oynanan, varolan oyunları sergileneceği 
sahneye göre sahne teknikleri kullanılarak dü
zenlenmesidir. Sahne düzenlenmesi yapılır
ken kesinlikle yeni adımlar eklenemez ve 
değiştirilemez. 

Yapılan diğer bir yanlışlık ise halk oyun
lannın folklor olarak adlandınlmasıdır. Folk
lor halk bilimi anlamına gelen bir halkın dans
lan m, türkülerini, düğünlerini, ölülerini, halı 
ve kilim desenlerini, mutfaktaki yemeklerini 
hatta ve hatta yolda genç kızlara atılan laflan 
inceleyen bir bilim dalıdır. Halk oyunları 
sadece folklorun bir dalıdır. Halk oyun
larımızda ait olduğu yörenin tarihini, 
coğrafyasını, iklim yapısını, müziğini, giysisi
ni, takısını, kulla-mlan araç ve gereçlerini ve 
o bölgede yaşıyan insanların yaşam biçimini 
bütün bu etırıenlere bağlı olarak karekterisi
tik yapısını davranışlarını, duygularını ve i
nançlarını görebilmek mümkündür. Halk 
oyunlarımız toplumsal bir eleştiriyi bir ağıdı, 
bir bilmeceyi, bir gülmeceyi anlatmak 
amacıyla canlandınlmışlardır. Beli bir yöre
de yaşayan insanların duygu ve düşüneele rini 

c5eHe30 

kendine özgü bir biçimde yansıtan halk oyun
lan o yörenin estetik beğenisine uygun ola
rak tamamen sanatsal bir kaygı duyulmaksızın 
yaratılır. Ancak köylerde, mezralarda, düğün
lerde, köy odalannda oynanan bu oyunlar belli 
bir süre sonra dışa açılırlar, yanşma salon
larına, festivaliere gelirler. Buralara gelirken 
kitlelerin ilgi ve beğenisini kazanmak için 
çeşitli değişikliklere uğrarlar. Bu değişiklikler 
doğal ortamda olmadığı için yapay bir 
değişiklik olur ve oyunların yozlaşmasına 
neden olur. Bu anlamda çalışmalar esnasında 
yapılan uygulama hatalarını genel olarak 
temel doğrular çerçevesinde incelemek müm
kündür. 

Hareket ve Figürler: 
Halk oyunlanmızda hareket ve figürler ken

di içinde bir uyum ve bütünlük halindedir ler. 
Bu hareket ve figürlerde, yöre insanının ka
rekterisitik yapısı ve davranışlarıyla onların 
yaşam biçimlerinin oluşmasında etkili olan o 
yörenin tarihi, coğrafyası ve iklim yapısı ile 
gelenek, görenek ve inançlarını bulmak müm
kündür. Belirtilen birçok kavramın zaman 
içinde bir sentezinde oluşan, yöre insanının 
tavır ve davranışlarını içeren, bu insanlarca 
yaratılan bu oyunların özellikleri düşünülme
den salınelenrnek amacıyla değişikliğe 
uğratılması, oyunun otantiğinin bozulması
na, dolayısıyla gelecek kuşaklara yoz bir mi
rasın kalmasına neden olur. 

Jest ve Mimikler: 
Halk oyunlannın sunutuşunda önemli un

surlardan biri de jest ve mimiklerdir. Oyu
nun içerdiği anlam, oyunda kullanılanjest ve 
mimiklerin doğru yerde, doğru zamanda ve 
doğru biçimde uygulamasıyla ortaya çıkar. 
Eğer mimikler ve jestler yerinde ve zamanın
da uygulanmaz ise oyunun içeriği sadece ha
reket ve figürler ile anlatılınaya çalışılırsa 
anlam zedelenir. 
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xaçerez 

Ce pe rast: 

l.Nave pırtükek Eskere Boyik 2.İşaret, 

daxuyani ... Vexwarınek. 3.N exwaşiyeke 

hespan ... Nawe madenek. 4. Ne ew ... Aşita 

berfe ... Xaniyan dıpareze 5. Dıdın ser 

pışta ... Asteng ... Ş eve lı ezman şernal dı de. 

6. Notayek (Beropaş) ... Navek meran 7. 

Bezıman ... Dare ku mıriyan dıdın ser ü 

dı bın gonstane. 8. Tüm or, gıre ... Na ve 

çemeke mezın lı Elmanya ... (D) were seri, 

dıbe xılika hıriye,weke beroşe ... (R) Were 

dawiye, dıbe rengek. 9. Lehiya ave ... 

Şırıken temeziyan(Beropaş) 10. Qedenge, 

WC ... Xwaliya agır. 

ı 2 3 4 5 

Serejer: 

1. Organek insanan ... Boru ya av e. 2. 

Alım ... navek meran(Beropaş). 3. Xwanna 
kuçıkan ... Wezifa artİst ü hunermendan .. . 

Kuçık. 4. Nave rojek(Beropaş) .. . 
Kevır(Beropaş). 5. Xızmeta dini, 

ibadet(Beropaş) ... Hesıne ku bı dıranan 

makinan vedıgerine. 6. (U) bıkeve navbere, 

dı be xwarına mırişkan ... Dı dm ser pışta 
keran. 7. Birvakırına hezkınne ... Dıji 

ere(Beropaş). 8. Dıji me ... Kurden ku 
baweriya xwe bı Kıteba Reş tinın. 9. 

Notayek(Beropaş). Hewar. 10. Gırara 

dew ... Dılxweşbün. ll. Elmani "Bele" ... 

Dıdın ser mıle ga (Beropaş). Madenek 
gıranbuha ... 12. Tışte ku bı ziv avdıdın ... 

Ne dawiye. 

6 7 8 9 10 ll 12 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



İS TAN 
isy:ııı hctoııla~;ııı gi)zy;ı~ııı;ı 
P:ız;ırd;ı s;ıtıl;ııı ıııutluluğa 

isy;ııı ıııohilyaya düııii~cıı 
Sevince ve acıya 

isy;ııı deıiıir p;ırıııaklıkl:ır ôreıı 
Lliıı sıc;ıklığıııa 

isy;ııı :ılıııtcriııc bir kekp<;cııiıı 
Par;ıyl;ı :ılııııp s;ıtıl;ııı 

Gii .t: L~ IIi ğL' ve ~ iire isyaıı 

isv:ııı korkuıııııı s;ıvuııııı:ısııı:ı 
~ - i,·d.:kki zincire. z iııcinkki ekmeğL' 
Sdıriıı sıırl:ırııı;ı ve ôll..:esi 1. liQL· 

~ ._ 

YL·~ili olııı:ıy;ııı göğL· 

Ve :ı,· hir köpL·ğiıı 
Ses s i;. l i ği llL' isy;ı ıı 

is~ :ııı larilıiıı ,·aııııınııı;ı 
Biiyiiciiııiiıı soluğuıı;ı 

Pırl;ıııt:ıııııı ~:ılıııı:ı ve ~:ıhııı burııuıı;ı 
():;;:ılı ki 

~i i rkr \ 'L' i lls :ı ll d li~ ii lll'L'S i gl'''L'r 
b:ı rs;ı ğ tlld;ı ll 

PrL'llskı. dli~l·sk·ı. koııı ıııollt , ._s_ 
Bir tk c:ııııııı . \r;ıhist;ııı ~eylılcri 

Ve ho~ koııscrvc IL'ııckL·kri! 
~ - ()pliiğL' is~ ' :ııı 

isy;ın Hiroşima ' ya 
Kur~unla kopan scvdaya 
Apoletleri htiyiik 
Bcvni kü{·iik oeneralin 

- 'r b 

Güneşsiz gözlerine isyan 
Çi<;cklerin ölümüne 
Çocuk gözlerindeki hüzııe 
Jet ler, na pa lm ve b n 

Ve ölü kömür iskeletleri nğnçlarııı 
Yaralı haynta isyan 

isy<ın hoyuıı cği~e 
/\Qır aksak dli,ünceve 

~ y ~ 

Duv:ı rla rı ıı s us k unluğunn 

Zindancının yüzüne ve karnıılığn 
Dem ir ökçcyc 
Ve kclcp(,·cyc isyan 

isyan atın sessizliğine 
Bcklcvcn suva . - ~ 

(h\· ka lan sürgü ne 
Gülmeyen dağn 
Suskun namluva 
Ölii havata isvan 

Ekmeğimiz i \ 'c sevincimiz i 
Götüren gemi Ic re 

Kiisküıı ıoprağa. :' aslı göğe 

Bo~;ı la ıı ha ya ta da marları m ı z da ıı 
Soframı z ııı \ 'c scnbmız ın 

Ort;lsııı:ı basan 
(i zmclcrc isyan 

Kenıal Borkay 
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