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1 GULAN
(Mina daris tanek e bi birati ... '
ARJEN ARt
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Stenbola ur-xişn, O pereDeryaya Spi ...
Gelek miroven li hererne (em bibejin hel. an ji
derdor de bi watetir be) he ji welô 'seyen nani nani'
pirsgireka Hererne bi tunehiya kar u kargehan, bi neyin an ji bindikhuyina raıemeniya diravi - Xwede şa
hid e ku ji ve peyva çekir!, razemcniye aciz im- ya li
Hererne ditekilinin!
Ew, her u her veya dikin ... fı de veya bikinl
Ew en ku ji roja roj de hernameya wan berevani O
parastina ·dagirmayina Hereme' ye çi rojan ji du berjewendiyen xwe danegeriyan ı1 navelô esseh li pirsgireke nekirin!
Yen ku kirin, an ji hewl dan ku bilin, aqQbeta wan
diyar e: Kuştinen Qesasnediyar!
Ya diyar ew e, hikumeta AICP'ye xwe amed e dike
ku ı 'e Gulane bike cejna fermi!
Nizanim, gelo nawe wedebikin Cejna Kedkaran,
an Cejna Bihare?
Sirüd fı diruşmen bindestan. pe re pe re berdevken ur-teller u qerpik-qalin d ji daxistin piyaseye!
Yani. iro li tevahiya Tirkiyeye ii li Hererne berdevkiya feqir ii bindestan hem ne kare her kes1 ye, hem ji
wisa ıı1 zfr bi deste herkesi nakeve:
Minak sendikayen li Hereme ...
Siyareyen reş e mina mar u bi şofer ii ratilieki baş
e baş! Li welete beri peşkett- ji bela demokras1 fı aboriye de j!- li Swede herpersen karkeran ne bi teqsiyan
n şoferen ozel: bi pisqiletan diçin kar, n peywira xwe
ya nunertiye ji wisa ünin cihl
Le li Amede? Li Enqere. li S tenbol?
Avahiyen hin bin sendiqeyan dişibibin Trump
Tover! Navenden bin sendiqayen karkeran ji bo ku
rizmete baştir bibin her peyen endamenxwe (!)li her
cihl mevanxaneyek, li her bajari 'serokxaneyek' ava
kirine ... Ü tu li wan meze, kincen wan ev çend şahik
in, meş ku li ser wan deyne, de biçerixin!
Karkerino!
Ev roja malum. ev roja ku hün e bi coş ii perroş
weki cejneke li qadan p1roz bilcin ii hfrn e bi yek dengl ve diruşme 'Biji ı Gulan' bilind bikin de. Xwede we
j1 u gundiyen kurd ji ji deste axayen ku bi saya we biine begü axa. riıgar bike!
Bi heviya Gulanen ku hün li ser kursiya desthelate, ı Gulan Piroı be! O
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Mar ji çelika çivlke ya di heline de ti re ave tine u
pevenade!
Bihar tL. genim li noqa siwaran di de ... gur fı mi
ü guher fı bayeren dinyaye li rex hev bi hev re
dol
li
diçerin! Çem :ıiwa dibe, tim.seh ji birçiya dibe geyaxwir.le çelike xwe naxwe!
Roviye bi dek u dolap. pirrfen u pirrxap dikeve pina mirişkan, çiroka Şenge OPenge vedibeje ji zixan fı
dik fı mirişkan re, u gundi tene temaşeye!
Ü mirovan, miroven reşik. çermsor, zerik u
malıdzer rahiştin tevşoye Qabil. di 1·e Culane de bi re
u resmeke fermi, bi def u zirne, reqs O dilan fı tilili
xistin bin heft tebaqeyen erde!
Ü gotin, 'xwin bi xwine naye şOştin, edi bi deste
mirov de xwin li ser rüye gerdOna girover neye retin'!
Xewnek e gelo. tişten ku li jor ji hevi u xweziyen
mirovahiye ne?
Bi min xewn be j'i, xewnen xweş e ditine ne, mina
jiyine; ku her mirov, her bfınewer heja ye fı layiqi ji fi
jiyineke bi rümet e, her wisa her mirov deyndare
kedrej fı kedkaran e; ji her ku des te kede ii mejiye-afiTiner her daye dO jiyineke xweştirYn ü bi rümettirin.
Bey! ku bihingivim çirok u diroka ı·e Gulan 'e, ku
li çar nikare dinyaye welô roja karker ü ked karan. ii li
Tirkiyeye ji hem di hernan wateye de. hem ji bi wateyeke berferehtir Okwirtir welô roja biratiya gelen ji te
yadkirin ii te pirozkirin. kurdan di van bist-sih salen
bi tekoşina şere azadiye derbasbüyi de, rexe we ye 'biratiye' behtir u pirtir derxistin peş ...
Beriya ız' e Reıbere, ye k ji arişeye n sereke yen du
rexistinen kurd pirsgireka pergala serdest a aboriye
ya li Herema Bakure Kurdistane bu:
Kapitalizm serdest e, an Feodalizm?
Ve 'reş e an spi ye'du bizaven hen fireh u xurt en
kurdistanibi salan kir du tiş:
Niha li meseleye çawa dimezenin. eı beagah im.
Le eı ve baş dizanim, ku sazi u dezgehen kar fı kar
ker u kedkaran. ji bela hez ii xwebirekxistinkirine de
ne bi bez in, ku li bajarelô mina Amede qizen xama,
xorten ciwan unestele li atolyeyen kar ü qafeyen di nava dixana cixareyan de mayil2 saetan kemi heqe ku
hikumete destnişankiriye de dixebitin/ten xebitandin!
Kapitaliıma dirinde. wisa xuya dike ku li Hererne
dirindetir e, ku qiı uxort bi baye baıe bere xwe didin
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UMUDUMUZ BOL OLSUN!
V EDAT İLBEYOCLU

- - - - - --

işçi sınıfına yakışrr.

rg

dan biridir.
Bu yüzden de birlik. dayamşma, kardeşlik en çok

bir yana; bahsettiğimiz neo-liberal
cephesinden yanıt olamamanın
de kışkırtılan milliyetçiliğin sırufnedeni
bir
önemli
sal gerçeği perdeleyen gölgesi değil midir?
Evet, işçi sınıfı, her şeye karşın bu şovenizmin
esiri olmamıştır ama demokratik- barışçı bir çözümün etkin aktörü rolünü de, ne yazık ki, halen oynaBaşka şeyler

saldırılara sımf

yamamıştır.

Şimdi bu şovenist gölge, bütün barış ve diyalog
çağrı ve çabalarına karşın, savaş ısrarı ile sürdürillmeye çalışılıyor.
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Birlik... Mücadele ... Dayamşma. ..
Ve ı Mayıs !
122 yıldır dünyanın her yerinde bütün emekçi! eri, ezilenleri açtığı insanlık şemsiyesi altında topla
yan sınıfın günü...
Bir· ayrıcalık' tır bu...
Şoven-milliyetçilikle bağdaşmaz enternasyonal
sımf karakteri, işçi sımfının en temel ayrıcalıkların-
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Bu gidişata dur demek en başta işçi-emekçi
Ve bu değerlerdeki eksilme ise yine :en:........~~~~~~-llı ı ı
görevidir.
sımfların
çok işçi sınıfını vurur.
Bu görev, bir kısım eıberci solcunun dediZira işçi sının bütün ezilenleğinin aksine, her zamankinden daha da sınıfrin, bütün emekçilerin kardeşliğisaldır.
nin ve dayanışmasının sigortası
Savaşa karşı çıkmak, halkların kardeşlidayanışmave
lik
olmalıdırKardeş
sahip çıkmak, işçilerin birliğinin siğine
nın 'ana sigortası' ···
gortası olmaktır. Bu, sınıf mücadelesinin
Bu 'sigorta'nın tahrihi, toplumsal
bir felaketin, sımfın bölünerek halkların
önemli bir unsuru olmuştur artık.
boğazlaşmasımn önündeki en son ve en
E:ıilen Kürde yönelik savaşa dur demek,
güçlü engelin de tahrip olması demektir.
bugüne kadar, Kürt sorununa ilişkin en yakıcı
Evet, işte bu, gerçekten de bir toplumsal
eksiklik durumundaki emekçi inisiyatififelaket durumu olacaktrr ve insanlık değerninkilit halkasıdrr.
lerinin, dolayısıyl a işçi sınıfının gücünün
İşçi sınıfımn anti-kapitalist rolünü
önemli kaynaklannın daha uzun bir süre sıoynamasını ketleyen bir sınıfsal soğınacak hiçbir limanının kalmayacağı anlarundur Kürt sorunu.
mına gelir.
Ve o sorunun en acil halkası, savaşa
Bugünkü ülke tablosu, sınıf kardeşlive şovenizme karşı çıkmaktrr.
ginin ya da tersi durumdaki felaketin ayak
İş başındaki general, bir asker cenazesinde, 'öu
seslerini gerçekten de can yakıcı bir sorun olarak daacılan kanla, canla dindireceğiz '" demişti.
yatmıştır. Bu tabloda elbette sömürünün saltanatı
Bu, daha fazla acı, daha fazla kan ve can değildir
yöine
var... Bu sömürünün daha da derinleştirilmes
daha a:ıalmış özgürlük, daha küçülmüş ekmek
sadece;
n elik neo-liberal saldınlar var...
de demektir.
İşçi sınıfının tarihsel kazanımlarının gasp edilBu, işçi sınıfı da dahil bütün emekçi halka suskun
mesi yönünde dünya kapitalizminin"global" operasve yalancı tamklık rolünü reva görmek demektir.
yonu elbette sürmekte...
Bugün, son Zap fiyaskosunarağmen hala sürdürülen
Bunlar var...
Eksik olan, bu saldınmn hak ettigi cevabı halen

w

bulamıyor oluşudur.

Neden?
Birçok etken sayılabilir.
'Nesnellikler' ya da 'öznellikler' üzerine "'derin"
analizler döktürülebilir...
Ama sıralanabilecek etkenler silsilesi içerisindeki bütün unsurları bir şekilde etkileyen Kürt sorunu
bağlarnındaki gelişmelerin savaş ısrarı ve özellikle
her dem hazırda tutulan şovenist- milliyetçi dalganın
yakıcı önemi yadsınahilir mi?

4

rtroı

savaş ısrarının, "sımrötesi " çığırtkanlığın altında, iş -

te böylesi ~sinir ötesi" gerçekler bulunuyor.
1 Mayıs, bu duruma sessiz kalmamanın kürsüsüdiir de ... Kürdün barış eli havada kalmamalıdır.
Muktedirlerin elini yakan o el, ı Mayıs meydanlarında da barış pankartlan tutmaktadır...
Türkiye 'nin emekçileri bu eli tutmalıdır.
Kurdün ı Mayıs'taki barış çığlığı duyıılmalı,
Barış eli tu tul- ma- b-drr.. .
ı Mayıs. bu umudu görme, hissetme günüdür...
Umudumuz bol olsun! O

MARKO POLO 'NUN YOLCULUGUNDAN
BİR MEVLANA ŞİİRİNE ...
BuRHAN SöNMEZ

- - - - -

evlenebildiğini anlatır.

Geçmiş

.o
rg

taşıyan odur. Tatarların köpeketi yediğini, kısraksü
tü içtiği ni ve erkeklerin istedikleri kadar çok kadınla

zaman olur ki ...

Tatar ordusu bir yerden geçerken o ülke halkı Ta
her şey yağmalanır. yerle bir
edilirmiş. Eğer dost iseler, sadece hayvaniarına el
konup yenirmiş. Yoksul köylüler için ikisi de aynı derecede agır olmalı. Bu yüzden, askerlerin yaklaştığını
duyan köylüler yiyeceklerini gömerek, uzaklara kaçarlarmış. Tatar savaşçılar çok iyi ok atar ve at üstünde uyuyabilirlermiş.
Birisi at çalarsa karnma kılıç saplanarak cezalandırılırmış, ancak çaldıgının dokuz katını geri ödeyebilirse affedilirmiş. Yani varlıklıysan kurtuluş kolay-
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tarların düşmanıysa,

w

w
.a

rs
iv

ak
ur

Marko Polo, 17 yaşındayken, babası ve amcasıyla
birlikte. memleketl eri olan Venedik'te n (İtalya) yola
çıkarak doğuya doğru. bugünkü Çin ülkesinin en öte
sınırlarına kadar gilmişti. 1271 yılıydı. Bu yolculuğun önemi, ancak yirmi beş yıl sonra memleketi ne
dönmesiyle anlaşıldı.
Genç Marko, bütünAsya'nınMki.mi olan Tatarların (Moğolların) başkentine varıp büyük hükümdar
Kubilay Han' ın huzuruna çıktıgında, o zamanlar Rum
diyarı diye bilinen topraklard a Mevlana daha yeni vefat etmişti. Mevlana 'nın babası, bütün ailesini yanına
alarak OrtaAsya'd an Batıya göç ederken, Marko Polo
tersi yönde yolculuk yaparak Akdeniz'i, Anadolu 'yu,
Mezopotamya'yı, Orta Asya'yı, Uzakdoğu'yu ve Hint
Okyanusu boyunca bütün Güney Asya 'yı dolaşmıştı.
Batı'dan gelen bu genç adamı maiyetine alan Ku bilay Han. ona. bilmediği ama çok merak
ettiği uzak Batı hakkında sorular sormuş
tu. (Bu sohbetlerd en esinlenen yirminci yüzyılın büyük yazarı İtalo Calvino.
Görünmez Kentler adlı romarunda , Ku
bilay Han ile Marko Polo 'nun hayal
dünyalarından yola çıkarak yeni bir
dünya yaran r.)
Kubilay Han 'ın gözüne
giren Marko, onun
verdiği resmi görevler sayesinde bütün Asya'yı dolaş
ma imkanı bulur.
Görtip anlattıgı
şeyler, bazen şa 
şırtıcı bazen ina

w

nılmazdır.

İlk

kağıt

para) ora

da

görmüştür.

Taşların

mürün

yani kö-

yakılarak

ısınıldıgını

da.
Orada yapmayı
ögrendigi ma
karnayı italya'ya

mış.

Türkistan bölgesinin gelenekler ini anerkek ilişkilerindeki öz
gürlüğe değ:inir Marko. Bir erkek yolculu
ga çıkıp eğer yirmi gün içinde dönmezse.
karısının başka bir erkegi koca olarak almaya hakkı varmış. Aynı hak uzaklara giden
erkek için de geçerliymiş.
Başka bir bölgede, kadınların erkeklere
sevgilerini ve isteklerini açıklamaları
dogal karşılanırmış. Ama aynı şeyi
erkek yaparsa bu ayıplanır. günah
latırken, kadın

sayılırmış.

Çin'in l..'UZeyindeki bir bölgenin adetleri arasında en
önemlisi misafirper verlikmiş. Yabancı biri gelip
evlerinde kalırsa,
erkekler başka bir
yere gider ve yal
nızca evin kadın
lan kalarak misa
fire hizmet eder
miş. Her tür iste
ğe uyarlarmış. Ta
bii karşılığında
ı i rOJ
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Yasa

dı~ı

Kürtler!

kumaş'

ya da ' kara çu l '!

Marka Palo'nun Kubilay Han'ın huzuruna çıktığı
yıl, çok uzaklardaki Konya'da Mevlana vefat etmişti.
Bir şiirinde o dönemin halklarından söz ederken
Kürtleri deanar Mevlana. Kürtlerin , Rum ülkesinden
olmadığını belirtir. Ama "atlas kumaştan·· mı, yoksa
"kara çuldan~ mı olduklarını açıkça söylemese de.
gönlUnden geçeni tahmin etmek mümkün. Kürtlerin
veya başkalarının. hangi kumaştanyapıldığı pek mühim değil . Çünkü mutlak iyi veya kötü halk olmadıgı
nı biliriz. Mesele. bundan sonra daha iyi olmaya gayret etmekse, herkes aynı dereceye sahiptir, eşittir ve
kötülükler inden arınmak konusunda herkes öncelikle kendisine bakmalıdır, biz dahil.
Şöyle der Mevlana:
Bin geldi. Hoca Seno ı Oldü. dedi.
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Bundan sekiz asır önceki yolculuğunu dile dökerken. birçok kültüre, dile, geleneğe tanıklık eden
Marko Polo, Türkleı·in , Ermenileri n, İranlılarınyanı
sıra Kürtlere de yer verir.
Musul yöresini anlatırken, Kürtlerden söz eder ve
daglık bölgelerde yaşadıklarını belirtir. Bir bölümU
MüslUman, bir bölümU Nasturi, bir kısım ise Jakobit
Hırisliyandır. Pamuk yetiştirir. ticaretle uğraşırlar
mış . Tatar hükümdarının boyunduruğunda olan
Kürtlerden pek iyi söz etmez Marka Polo. Yasa tanı
madıklarını, yoldan gelip geçen tüccarları
soyduklarıru belirtir.
l295'te memleketi ne dönüp ti carete atılan Marka Polo, Venedildilerle Cenevizliler arasındaki
bir savaşta esir düşer. Genova'ya gö
türülerek zindana atılır. Bir
öykü yazan olan hücre arkadaşına yolculugunu ve
uzak diyariarda gör düklerini anlatır. dört
yıl boyunca. Arkada
şı da kağıda döker
bu hikayeleri. Her
ne kadar bu ilk
hali kaybolsa da.
kitabın yüzden

'Atlas

kalmıştır bugune.
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haberi ilenniş.

fazla değişik el yazması

di

misafir de hediyeler bırakırmış. Bir gün oradan geçmekte olan Hükümdar bu adeti duyunca çok sinirlenmiş ve yasak getirmiş. Ama üç yıl boyunca topra ğın bereketi kesilip, uğursuz olaylar yaşanınca. yöre
halkı , Han 'ın huzuruna çıkarak, eski gelenekler ine
dönme mUsaadesi istemiş. Bu müsaadeyi veren Hukümdar, bir daha göıUne görünmem elerini söylemiş.
Ve yöre halkı sevinç içinde memleketl erine bu kutlu
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Ya bana atılır birer değildi ki. omuz silkelim.
Saman çöpa degıldi ki. uçıu diyelim.

Su degı.ldi h, soguktan dondu dıyelim .
Tarak degildı kı. bir SOf telı kırdı onu
dıyelim.

tan.esı degildi H.

Bugday
toprakla kayboldu d ıye lım.

Günlerden bır gün, azinm.
yolda bırbirierine rasılamışlar.
birlikte yolculuk eımişLerdı.
bir Karı. bir Marago. lı. bir Rey h.
bir de Rum ülkesinden bın.
Bir oLur mu.xdu atla-s ku maş ıle kara çul?
Elbet yollar o.ynLdı bı r gtırı.
Her biri. kendi ytırdun{t gıttı. ·· O

rg
di
.o
ur

ak

ANAÇ ŞEHRiN ÇOK ODALI EVİ
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MARDİN
ELlF
---------

w

w
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Mardin, sılayı rahime gelen çocuklarına kucak
açmış anaç bir şehir...
Büyüleyen havasına alışkın olduğunuz fakat nasıl
olduysa ayrı kaldığınız bir yere yeniden kavuşmuş olma hissiyle dolduğıınuz .. .
Şart değil belki ama renkler ve cinsiyetlerle kimi
durumlan tanımlamak gelenek haline geldi. Bu 'ge
lenege' uyum sağla mak değil amaç. Ama bu tü n şehir
lere bir cinsiyet verilseydi. Mardin kadın olurdu.
"Şehir'' zaten kadındır diyeceksiniz. Elbette doğur
gan, üretken olması hasebiyle bütün ~şehir"ler ka-

w

dındır .

"Rüzgarın

esmeye kıyamadığı. şehir... .. "'Tarihin ya şayan tanığı. .. .. "Bozkırda açan dag çiçegi ... " ''Şairlerin
şiirlerini gilmüşe i.şledigi kent ... .. "Gündüzleri seyranlık.
geceleri gerdanlık... "
Masaisı şehri anlatan bu tanımlamalan çok sevdim. Gecesi ve gundüzüyle masal diyarı ...
Evleri yoktu r . evdir Mardin 1
Hem yerli

insanlarının

hem de turistlerin ilgi

ÇAKIR

--------- -

odagı olan "kum denizi manzaralı Ot antık Cafe·· de Me

zopotamya'yı seyre daldım ... Istanbul'un Boğaz man-

zarasına

inat, gökyüzünden pırıltılı yıldızlar misali
uçsuz bucaksız hasat sarısı toprak deDizini seyrederken "Mardin bir ana: farkil din ve mezheplere mensup insanlan da onun çocuklan gibi .. diye
serpiştirilmiş,

duşundüm.
"Mardın evleri"'nden bahsedildiğini duyardım.
Ama gördüm ki aslında Mardin bir ev, ve içindekiler
de onun odaları ... Birbirlerine kemerlerle kenetlenmiş taş yapıların, neredeyse gün ışığı görmeyen, dar
sokakları bir evin koridorlarını anımsatıyor. ''Mardin
Evleri" o yüzden tam anlamıyla aniatılmak isteneni
karşılamıyor. "Mardin Evi" demek daha dogru ...
Müsltimanı. Süryanisi, Yezidisi, Türk'ü. Kurt'ü.
Arap'ı ve Ermeni'si... hepsi aynı evin odalarında ya
şıyorlar. Nasıl ki '"beş parmağı.n beşi bir degilse" farklı
dinler. inançlar ve kültürlerin 'burah çocukları' da
aynı elin beş parmagı gibiler.
Kasımiye Medresesi'ne ilişkin anlatılan efsaneye
göre, ''Sultan Kasım bıı medresede Timur tarafından ba
'li.ı'OJ
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kesilerek old araLar. Kasım 'ın kız kardeşi. öldüralen
kard eşinın başında agı.tlar yakar. bir daha kimse kimse yi öldarmesin, bu olay herkese ders olsun ve hatırlarısm
diyerek yerdeki birikmiş kanları alır medresenin eyvan
kısmının duvarLarına ellerıyle savumr. .. Anlatıcılar bu
efsaneyi şu sözlerle bitiriyorlar, "Denilir ki. bu olaydan
sonra kimse kimseyi oldannemiş tir! .."
şı

di
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rg

Her ne kadar bilimsel araştırmalarda, duvarlardaki bu kırmızı lekelerin bir kök boyası olduğu açık
lansa da. halk arası ndayaygın olan bu inanış, simgesel bir anlatım olarak da kabul edilebilir. Ne olursa
olsun. hatırası kötü bir hikaye bu anlamda kabul gör
meyen ve istemeyen birduruma set çekmiş olabilir ...

•••
Son zamanlarda dizi film senarıstlerinin ilgi
odagı olan ve turistik bir kent haline gelen bu masal
şehrin çocukları, başlarına

?gökten ar elma

düşmüş"

ak

ur

diyebilecegimiz emsalde değiller.
Ne medya şehri İstanbul'da medyatiklerin, ne de
siyaset şehriAnka ra' da politikleri n tartıştıgı ülke bölünmesi. Kürt sorunu. parti kapatma meselesi. .. Bu
insanların. bu gündemlerin çok daha ötesinde so
runları var ... Medya şehrinde ve siyaset şehrinde
"kimlik sorunu"

tartışı ladursun, Kürt söıü

seslerinden mi

çıkmıştır edebiyatları yapıladursun.

"kart kurt"

kimi

paşal ar çıkıp

"en büyük

hatamız aslında

sosyal

goremedık" itiraflarında bulunadursunla r...
Bütün bu tartışmala r. ne evlere ''ekmek katık", ne
okuyamayan çocuklara "okul'', ne de ailelere çocuklarını okutacak imkan sağlıyor ...
Örnegin, özellikle okul önlüklü erkek çocukları,
turistlere yaptığı rehberlik nihayetinde verilen üç
beş l"Uruşu (çocuklar pazarlık yapmıyor) hiç tartış
masız kuruşuna dahi dokunmadan evin geçimine
katkı olarak annesine verecektir.
Örneğin, başbakanın ··aç çocuk yapın'' talebinin
de burada hiçbir karşılıgı. yok. Zira burada zaten
olanca yoksulluga ragınen ailelerdela en az çocuk sa
yı sı 6-7 ... Elbette bu bir istatistik sayılmaz ancak
''çocuktan al haberi" sözünden yola çıkarak, Mardin
sokaklarında rastladığım çocuklardan öğreniyorum
ki, karısını, çocugunu. ana babasını geride bıraka
rak. rızkıru büyük şehirlerde arayan "baba-oğul" sa
yısı hiç de azımsanacak gibi degil.
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talepleri

'Taş l ar ın konu ş tuğu,

dinle rin

bulu ş tuğu .. .'

Eski Mardin'de '"Merdin"yazılı taş resmin önünde
fotografını çektigim Ali, on bir çocuklu bir ailenin
küçük ferdi. Baba işsiz, kendisinden birkaç yaş büyük
olan abiası ise -maddi imkiinsızlıkıan- çok istedigi
halde okuyamamış.
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geçt igi miı. haftalarda

köşe

yazarları için söylediği. "]stanbul'un, Ankara 'nın elit
semtlerind~

muş bu manastırın, adını

dagda yetişen safran bitkisinden aldığını öğreniyorum. Mardin 'de şu anda yetmiş Süryan.i ailesinin -M idyat'ta bu sayı beş bin- yaşadığını öğreniyorum. Bu aileler içerisinden. ailclc
rinin imkanlan okula gitmelerine müsait olmayan 12
çocuk ınanastırda kalıyor ve artık neredeyse yok olmaya başlayan Sürvanice dilini de ögreniyorlar. ller
türlü ihtiyaçları manastırdan karşılanıyor.
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oturarak. masa başında sosyoloJik analizler
yaparak. kimse şehirlerimiıdeb himıetlen anlayamaz.
Bir garibin sofrasına oturup bir dılim peynıri. üç tane
zeytini. yoklugıı , yoksulluğU gemneden ve hissetmeden
ahkam kesersenız. yaptıgmız rorumlarla kargalan bile
guldurursuniız.? söderi aslında hem ikridar için hem
de diger siyasiler için geçerli.
Ahmet Altan'ın Anadolu ve Güneydogu getisin
den sonra yazdığı "AKP gelecegi de garant~ degil bence
buralarda .. söı.tinün haklı oldugunu anlamak için bu
raları gezmek gerekiyor...
Bir şeyler yapılması gerekiyorsa acil bir şekilde
b uralar için yapılması gerekiyor...
Kırklar kilisesinden çıktıktan sonra Ulu Ca
mi'de Kanal 7'dcn arkadaşım Nursel Tozkoparan
namazını kılarken. caminin avlusunda not defterime "Mardin" diyorum, "bu u/kere hatta biitan dün yaya örnek olm rı lı".
Günde üç ke1. "minorot "larından: çan seslerinin,
minarelerinden beş kez e1.an seslerinin yükseldiği.
dinler savaşının olmadığı şehir ...
Ancak bucaların hazin hikayeleri de hep ''töı·e··
üzerine ...
Gabriel. Samuel isimleri Ahmet. Musıafa isimleri
kadar dogal ... Kürtlerin Türklerle. Arapların Süıya
nUerle kimliginden dolayı hiçbir alıp veremedigi
yok ... \ıfihınandamnız Ferit bey. H/993 yılında bir
alacak verecek damsından dolap. ı~lenen cınayet dışın
da old.urme ml.-a~ının olmadığı "nı anlatıyor DeyrulLa
feran Manastırını gezerken. Bir dagyamacına kurul-

1969 yılında vefat eden Hcnna Dalabani'nin
hem Müslümanlar arasında hem Süryaniler arasında
da en güvenilir bir din adamı olması. Müslümanlar
ve Suryaniler arasında köprü olması-bölgedeki kan
davalarına aracılık yapması. küs olanla rı barıştırma
sı eskiden daglarında yetişen safran bitkisinden
adım alan Deyrulzaferan 'ın muhteşem yapısı kadar
etkileyici ...
Kasımıye Med resesi'nde milımandadık da yapan
polis, "taşlann J.·onuştugu. dinlerin buluştuğU şehnmize
hoş geldiniz·· cümlesiyle karşılamıştı bizi. Ben ve arkadaşım, medreseleriyle, manastırlarıyla, cami ve
kiliseleriyle insanı büyüleyen bütün dünyaya örnek
olacak bu şehirden en kısa zamanda tekrar gelmek
Ü'Lcre hoşça ayrıldı k.
Üç günlük gezimızı, çehresi degi.şmiş. yollannda
artık korucuların olmadıgı, Diyarbakır'da sonlandır
dık Diyarbakır surları, Mardinkapı. Urfakapı. meş

hur

Alipaşamahlesi'nden

geçip. Gazi köşl."ii.nün seçaylanrom yudumlarken. Kırklar dagı ve
On Gözlü Köprü 'ye karşı ~Suzan Sım .. tür.liisünti mı
rıldandık ... ~
rinliğinde
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~Ez

EFSANE ME'
Aztz

SAMÜR

----------------------~-------

em dibejin bi wi baqi birninin.
Lewra baweriya me bi berdewamiya heyina me nayı!. ··
Sadr Şıra.zı
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Ev nave jorin e çirokeke ye. ez bawer im bi tena
sere xwe tere dike ji bo bandore b ike. Lewra bi xwe re
meraqe dikişine ser naveroka xwe. Hün dikarin
hihejin ku ev ji ku derket? E:ı ji :ıede we nexim nava
meraqe. Ev hevoka ku sernave
nivisa me vegirtiye, de were
hişe kesen ku di demeke kin
de seri li sinemayan xistine.
Demek here, min li sinemaye
bi nave "Ez Efsane me" li lıl 
meki biyani temaşe kir. Beri
vegotina mijara film, bi ve ni vise ez dixwazim ku, bi filmeki
biyani, pirtılk:eke ç'irokan u bi
çirokeke di der heqe çiroke de
çend ramanen xwe vebejim.
Yan ji di çiroke de li ser duh.
iro u sihe ...
Bi heyama temaşekirina
filme navhori re min pirtılkek
çirokan xwend. Pirtılka birez
Behllli Zelal a bi nave "Hemu
Demsal Payiz in" bu. Disa beri
van her du berheman, min çirokeke Sadik Yalsi:ıuçanlar
xwendihiı. Gava min ev her se
herhem dan her hev ü din.
çend tişt di hişe min de çebün. Wekl ku te zanin çirok. vegotinen kurt in ku di der heqe hi n mijaran de
ten nivisandin. Ez nabejim büyer; lewra çirok tene
büyeran venabejin. Her çirokek ü mijara we heye, dibe ku ev huyerek be. ji jiyana keseki demek kin be yan
ji tişteki xeyali be. Yani mijara çiroke her çe nd ji jiyana rojane an ji bi gotineke din ji jiyane bi xwe be j1,
carinan ni viskar van büyeran di hişe xwe de çedikin Cı
bi vi awayi dixwa:ıin fikr ü ramaneke bi din xwendevanan. Her wiha çirok, bi hin taybetiyen xwe ji çeşnen
vegotine diqete. Ji wan taybetiyan du heb hene ku
dive ji çiroke kem ne bin. Ew ji. di çiroke de kembCına
karaktcran ı1 bandora mijare ye. Yan'i di çiroke de

dive mijar li ser kem karaktcran be sa:ıkirin ü mijar fı
ramana ku te de te dayin ji dive bi bandor be.
Di wejcya elliane de her çi qas çi ro k pe ş ve çiı be ji.
le mixabin di vi wari de edebiyata kurdY mirov nikare
bibeje ku dile mirov rehet dike. Beguman sedemen
ve u gelek pirsgireken din, gelek in. Ji van yen ku ten
gotin u herili her çavan in. astengiyen siyasi, abori ü
civaki ne. Le hele bi ditina min. mirov vi tiştt ji bo çiroke nikare biheje. Lewra ji ho nivisa kurteçirokeke/ çirokeke halkeş tene hiş.
qelem ü kaxizek ter dike. Hewceyi tu sazumaneke nake. Tene
hiş ü peçi hes in. Ü materyal.
Di wejeya kurdi de weki ku te
zanin vegotina devki gelek peş
ve çüye. Di jiyana kurdana rojane de huyeren balkeş en ku
qewimine, bi vegotineke çiroki deşt deşl, çiya çiya. herem
herem geriyane. Te gotin ku ji
her ve taybetiye çand zindi
maye.
Gava mirov li çtroke dinere
hemu tişten ku bi çiroke ten
vegotin yan duh, yan di dema
niha de yan ji di de ma ayendeye de qewimine. Bi ditina
min li ser bayer u mijaren de ma çfıyi nivisandina çiroke.
destpek e ji bo çiroknivise.
Her wiha tişten ku di demaniha de qewimine O. bi zimane çiroke hatine nivisandin
ji dikevin ve kategoriye. Le hele di dema ayendeye de
nivisandina çiroke. bi gelek awayen xwe zehmet e ü
mirov dikare biheje ku ji ho çiroknivise asta heri bilinde. Ez e li vir, se minaken çiroke bidim we ku çiroknivisen van se dernan in. Yapeşi ji bo dema çuyi
çiroka balkeş a Mamoste Sadike ku nave we "Ser ü
çave Min" e.• Ji bo dema niha, ç:iroken balkeş en ku
rastiyen dema ku em niha te de dijin vedihejin. dixwazim weki minak bidim. Bi çiroken bire:ı Behlıll Zelal, dixwazim bi bir hixim ku keke Zelal, bi pirtılka
xwe ya heja ya bi nave ''Hemu Demsal Payizin ., . mijar
fı huyeren balkeş en ku di jiyana me ya rojane de ne.
mina hi muçinge bijartihe fı dabe her deste me. Lew-
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ra gava ku mirov her yek ji wan d.ixwlne, çend minaken ji wan en cihe ku li n ez! me diqewimin an ji
qewimine. tinin hişe mirov. Ev ji rasti ü balkeşiya çiroken birez Behlül ni şan di din. Bi rasti ji ji bo ve dema eceb a ku em te de dijin neye ji bir kirin. lazim e
ku bi çiroknivisen bi vi rengi ben tomarkirin.
Weki ku me li jore jt got. dive çirok bi mijara xwe
balkeş ü bi handar be. Gava ku rnirov li fi:lmen biyani
temaşe dike, mirov dibine kupiraniye wan li ser çirokeke keseki/e hatiye sazkirin. Camernan bi vi awayi
hişe milete xwe zindi dihelin.
Di sedsalen 17. 18, 19'an de ji heta di demen
zedetir bere de j'i wexta ku tiştek baJkeş hatiye sere yekiji wan an ji ku şahidi kirine, di rojnivisa xwe de ango di kaxizek de ni visandine u bi awayeki ew nivis gihiştine h eta iro. Gel ek balkeş e ku ekser biiyeren diroki. ji van nivisen kesane gihlştine 'iro an ji bi wan
roni büne. Çanda ç'iroke di hişe milete ku nivise bikartinin de peyder pey peş ve diçe. Lewra mirov dibine ku edi dev ji rojen çuyiyanjiiro her didin, biayendeye re mijul dibin. Mirov vi tiştıli gelek ciyan dika re bibtne. Weki minakclısa mirov dikare filme ku bUye sernave nivisa me nişan bide. Di f'ılme bi nave ''Ez
Efsane me" de, li ser bf.ıyereke eccb a ku sala 2009'an
de dest pe dike te sekinandin. Disa balkeşiya film ew
e ku li seryek kesi hatiye sazkirin. Buyer sal en 20092011 'e dide her xwe. Sere peşiviruseke ku bi baweriya de pençeşere/qansere derman bike, ji aJiye zanyareke jin ve te ditin. U hele ev virus paşe li sere mirovahiye dibe bela u te we hede ku de edi dawiya mirovahiye bine. Di film de te nişandan ku ev vinıs, bi
hewldan. xebat iı keda yek miroveki bi çi awayt ji hole
te rakirin. Ji seri heya dawiya film, mirov bi Will
Smithe ku di role zanyareki bi nave Robert Neville de
ye diçe ü te. Di dawiya film de, ji mirov re wisa te ku
pişti Hz. Niıh, weki have mirovahiye Robert Neville
ye. Her wiha gotina ku ye dinyay e xera ji dikin insan
in, yen ku ava ji dikin ...
Weki gotina dawi mirov dikare bibeje ku du tişt li
peşiya me ne, ya hiş an ji nivis. An em e di hişe xwe de
bihelin, an ji biniYisin in. An em e bi hiş ü aqil ji niı ve
derxin hole yan ji em e li dev ü kaxizen xelke binerin.
Ne ji zeviye be av. ne ji ji hişe be nivis tu feki demaye.
Lewra weki ku Sadi ji dibeje, di ve baweriya me bi hişe
me neye. tene bi qelem Cı kaxiz hiş zexın dibe. Dlrok
feki dide. Beredayi naye gotin: "Gava ku kaleki/pireki
kurd dimire, bi xwe re ji pirtükxaneyekbinax dike.? ~
azizsamur@gmoil.com

• http:// www .sad ikyal sızucanlar.netlkurd i/bes/serucave. html
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Diroke wisa diguher inin!
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BENGIN AMEDi

w

w

w

Be guman di serpehatiya mirovahiye de d!rok an
kare di roknivisandine ji mej ve derd ü tengeıariya
Beni Adem büye. Ji teoloji, abori ü siyasete bigirin
heta huner, felsefe u meteoro lojiye re gelek mijar u
qad pediviyen wan bi d'iroke ve giredayi ye. Le ev pewisti (mihtaci) pevajoyen diroke de her dem büne
alaven siyasi j1. Çawa? ]i her ku gotin u peyven diroke
ji heıen desthilatdaran re beıye paldank ü ıexmkirina
otoriteyen xwe ternam kirin e. Be guman bikaı·anina
dokumenten dirokl j'i bfın e delilen xwedi miqtediran. Ev rebaz bi reheti di rewitiya diroke de cihe xwe
girtiye u li ser ve yeke ji niqaşkirin ji hole rahuye.
Helbet ev yek di heqiqete denehatiye pejirandin. İ ro
dirok ne zanist u ne ji baskek we ye. D:irok weki felse fe bi ser nave xwe ye. An ji d1rok di ro k e. Li serve yeke
her çiqas "dirok bi pelik dirok e·· ben gotin ji ya rasti
dirok ne bi te ne dokumenti O ne ji devki ye. Ger li ser
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an ji afirandiyek diroki de mirov hunandin u
nirxandinan bike dive ye alikariyen gelek regezan bikar binin. Ji nav ev n!geıan ye heri giring ji zanistiya
arkeoloji ye.
Arkeoloji emniyeta diroke ye. Çima? Ji her ku dirok bi penusa m irovan (bi tay beti ji ji ya des ılıilaıda 
ran) derketiye. Le di rupelen diroke de çi hatine ni visandin li ser van arkeoloji. çewt derew an ji rastiye
derdixe hole. Ger kılzek ji bine axe derketiye ronahiya cihane edi peyv Cı çirok ev bi xwe ye. Dlrok çi dinivise bila binivise rastiyen paşeroje di deven wi de veşartiye beguman. İ ro gelek şarezahiyen antik ı1 kevnare bi saya arekeolojiye hatine ronahikirin. Nivis.
huner . felsefe, zanist Cı hwd. bi gustilk an ristikek an
ji mirov di Mn qey tişten heqimet; tahletcnherri derdikeve hole. Dixwazin hernan deme de em \\erin ser
buyereki taybet.

hrıycr
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şarezahiye kiriye. Ev şarezahi jf ji çanda Tirken Peşi ne.
Ev kultur ıı şarezahi. ji ÇiyayenAltay belav büye hemü şa
rezahiyen cihane. ··
Di hernan deme de Prof. Veli Sevin Stelen Hekariye ü pewendiye Huriyan dike. U zimane Huriyan j'l
di nav zimane aglııtinee an zimanen hevbend de dinirx.ine. (Her wiha zimane Çagatay ü Oguzian Tirkiji
zimanen aglutinee de ıe nirxandin) Bi gor dirokıane n
dinyaye zimane Hurri di nav zimanen İndo- Ewrupi
de te nirxandin. Profe me ev rasti ji berevaji dike bi vi
awayi.

i.o

Miroven zana dive zaniste bipar ezin

ku
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Weki te zanin dirokzanen kurd di vi wari de pir
qels in. Dibe ku binek teoriyen dirokzanen rojava ji
hela lekolineren kurdan ve hatine hünandin ji disa
pir pediviya ve qade bi lekolin ü Iegerine heye. U di
nav ew qas tari u veşartine de mirov dikare ev rezikan
bi bej e:
1 . Tu tekili uşiliandina kultuı·en Mezopotamya ü
kultura tirk nin e.
2 . Tarixa tirkan beriya B.Z. 220 wedatir naçe.
3. Çi jeoloji ü çi di diroke de li Asya Navi n an deryayek an ji şarezahiyek nin e.
4. Li gor diroke şarezahiyek b ilind paşe tu car nekctiye bini. (An kulturen windayi nabe)
Le mixabin Veli Sevin idia dike l-u ev jemahi ne
Aryanik in. Helek din di derbarc ve yeke de Sevin
makaleyek ji weşand iye. Li ku? Weşanen derdoraAydinlik anjiİP'e. Di 'Bilim ve Ütopya'ye de ji ev idıa te
parastin.
Dirok ü paşeroj di vi welati de her tim bi awayeki
veşani yan j'i bi texrtbkirine rneşiyaye. Ne Jeko.l tnen
arkeotojik hene Cı ne ji X'ıvendina wi te destürdayin.
Dibe ku Veli Sevin ho qire qira altgiren dewlet u Ke malizme aniye zimen le ed1 sinoren dewletan bi dtroke naye
xezkirin. Fobiya Sevrese her çiqas
blıye propagandayek ji dive her
milet u civak ji xebaten diroki u
kolandinen wi re vekiri be. Bi taybeli ji miroven zana namüsa X'ıve
ya zanisti di ve hiparezin. Bi çek. bi
'zaningeh', bi propagandayen derew welate yekpari naye parastin.
Bi hurmet u silaven xwe ve ... ~

w
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Ber hemen ku 1i Culemcrge d erdikevi n
Di sala l998'an de hemwelatiyeki Culemergi
(Hekarl) ye hi nave Necdet Yildiz ji bo haziriya zivisıane doovaze serhane X'ıve zcxm bike. nezi maJe tumikek dibine uji bo amadekiri na heriye tumike dikole.
Pişti çend derben bivire wi. keviren pahn n:ıye wi bi
ruçike insan ve xemiliye derdikevin hole ü Yildiz ji
rewşe dewlete agahdar dike. Ji heşa arkeolojiya Zaningeha Yuzuncu Yi le çend rayedar ten Culemerge Cı
bi sax ıl silarneli ev herhernan derdixin fi dişinin Muzeya Arkeolojiya Wane. Çend wext şünde profesorek
arkeolojiye bi nave Veli Sevin te Culernerge ü wan
berheman dihurine ü.li ser ve buyer ı1 herhernan pirtüke k derdixe, ev piıiü.k ji di bin hane Weşanen Yapi
Krediye te weşandin. Sevin, di danasineo afirandeyan de gelek agahidi de di pirtüka xwe de. Agahiyen ev
afirandeyan bi kurtahi ev i n:
"Yen li ser keviren pahn (stel) de şervanen tazi
rüyen wan sifet bi sifethatinekolandina nxezkirin. Di
weneyenhevheş de şervanen ku di deste wan derirnek
(mizraq). xencer, kumilc an cemedani. meşka vexwarine. kuleeya harun. ajalen kQvi (piling. mar) ü binek
ji figuren nebatine diyarkirin hene. Le di dawiya pirtüke de guhertinek balkeş te hole: gelek nerin ti gotioen kevn hatine rezkirin. Profesore me van herheman bi "Şareıayiya Tirken Prota· ve gire d ide. Pişti ev
rezikan zanistiya arkeoloji ı1 d1roknivisi bidest dixe.
Dibe ku hinek xwcndevanen me teoriya Şarezahiya
Tirken Proto nizani be em j i wan re diyar bikin.
Çend sal bere hem kanaJa "Haberturk' Cı hem ji di
bernakeya "Ceviz Kabugu. de 'lekolin ulegeriner' (!?)
Halü.k Tarcan ev niqaş avetiye meydane. Li gor ev teoriya sosret bi kurtahi ev ramanan te hilevkirin. '"Beriya 80.000 sal mirovahı lı Asya Navın dest bi diroka

Culemerg digel xwezaya xwe ya xweşik
ri he lekol!nan e ji. Le ıni.xahin tişten
ku di lekolinan de halıne d.itin ne wekt
ye kurda n. e gelen dı n te nişandayin .
Tlroı
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Zazalar, farklılehçe ve aidiy et meseles i
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DR. CEMŞID BENDER

saygıyla anıyoruz.

Ona olan bo rcumuzu
ve Ttroj'a yaptıgı
degerli katkılarını
unutmayacagız ...
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7 Nisan 2008'de
yit ird igi m iz
Kürt ayd ını
Cemşit Bender 'i

w
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Gordon Cb.i:lde, Tarihte Neler Oldu adlı eserinde
şunları yazar:
..Diller arasında göriilen ayrılıkların . hiç değilse
maddi donatını ve gömme görenekLerindekı ayrıtıklar
kadar eski olması hemen hemenapriori (deney 6ncesi)
bir olasılıktır.
Plaistosen çag insanın ekonomik düzeyine yakın
birbirlerini anlamayacaklan lehçeterin olağanüstü çok luğu. bu varsayımlanmızın doğruluğunu bir ölçüde ka-

w

nıtlar.

ZOO. 000 kadar olduğu tahmin edilen
Avusturalya yerlilerinin kon ııştukl.arı dillerin sayısı beş
yüzden az değildir.. . ..
KaJiforniya'nın 3613 kilometrekare tutan topraklarında 3 1 dil ailesinin ve en az l 35lehçenin varlı ğını vurgulayan Childe, bu açıklamalarından sonra,
Antikçag'da Mezopotamya'da küçük bir bölgede dahi
birbirinden son derece farklı birçok dil geleneğinin
ve lehçelerinin bulundugunu söyleyerek dil ve lehçe
Tümüniın
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kültür farklılıgına yol
gular. (a.g.e. s .. 36 - 37)
farklılığırun.

açmadığını

vur-

Za man k o rid orundaki Kürtl e r
Zazalann Kürt kökenli oldukları ve Zaza lehçesinin tarihi evrimi gibi konuları elbette ki bilimsel verilere dayandırmak gerekir. İşte bunun için de Kürt
halkının antik çagdak:i kültür ve uygarlık birikimlerinden başlamak istiyoruz. Zira her olgu tarihin derinliklerinden çıkıp geliyor.
Geçmişin aydınlanmasında özellikle son 60 yılda
ortaya çıkan arkeolajik veriler çok önemlidir. Kürt
tarihinin aydınlanmasında Çayönü, Nevala Çori Girnavaz ve en son 1993 yılında ortaya çıkan Hallan Çem
gibi önemli kazılardan elde edilen sonuçlara göre,
eskiden samldığı gibi uygadıfpn ilk kez Aşağı Mezopo1amya'da değil. Yukarı Mezopotamya'da, yani Zagros'ta başladığı ve buradanaşağıya ve batıya dogruyayıldığı artı k kesinJeşmiştir. Nitekim son bulgularla

da Gutilerin Kürtlerin en eski atalan olduğunu kasergilemekte, Gutilerin bugünkü Kurrlerin

mtlarıyla

ataları olduğunu yazmaktadır. (Güneydoğu

Uygarlığına Giriş.

Anadolu

sf S)

diL yapısını inceleyerek tesbit etmek tehlikeli ve yanıltıcı
bir davranıştır. "
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w
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Kürt halkının kronolojik siyasi çizgisi şöyle belirlenmektedir:
Gutiler- Hurriler- Kassiler-Mittaniler-UrartularMedler ...
Yeri gelmişken Hyksoslar, Subariler, Araratiler,
Manneiler, Nayriler, Nemrudiler de bu 'zincir' içinde anıimalı dır.
İşte tüm bu ülke, devlet ve devletçiklere uzamış
Guti kavmi için günümüz Kürtlerinin de ataları demekyanlış olmaz. Elbette ki kavimler arasında zaman
zaman kanşmalar olmuştur. Ama sonuçta. Kürtler bu
tarihi harmanm ürünüdür.
Bu harmam, binlerce yıl kendi kendine yenilenen
ancak temel çizgisini koruyan aynı uygarlık ve kültürün bir araya getirdiği yadsmamaz. Zaten bugünyüzde yüz ayın ırktan günümüze intikal etmiş bir halk
yoktur...
Kürtler tarihin şafak vaktinden beri, kendi yarattıklarıyla birlikte komşu halklann yarattıkları kültür
ve uygarlıkların da varisidir. Ve Yukarı Mezopotamya'da yaratılmış bu hazineleri binlerce yıllık bir zaman koridoru içinden çagımıza taşımı ştır.
Bundan şu çıkıyor:
Kürt halkı Mezolitik çağdan sonra yerleşik duzene
geçmiş, ilk kentin temelini atmış, uğradıgı ıelzele,
sel ve yangın gibi felaketiere maruz kalınca (bu felaketlerin kalkması için) dinsel bir inanca sarılmış ve
ilk mabedin temelini yukarıda adlarını saydığım en
eski yerleşim birimlerinde inşa etmiştir. Kürtler, ilk
önce çok tanrıJı dönemin ve sırasıyla Zerdüştlük.
Alıura Mazda ve Hürmüz gibi iyilik ve kötülük tanrı
lanyla sınırlı bir inancın, sonrasında da Semavi dinlerin kapılanın aralamıştır.
Kürt halkıma inanç uygarlığında, başlangıçtan
günümüze var olan tüm inançlar, belirli bir gelişme
çizgisi içinde ortaya çıkmış ve günlük yaşamın gereği
dini inaınşlar ve bunların uygulamaları. yani dinsel

Yukarı Mezopolamya'da Kürtlerin dışmda diğer
topluluklar da dil ve lehçeler yaratmışlardır. Örneğin
Akadça uzun bir zaman pek çok halk tarafından diplomasi dili olarak kullanılmıştır. Boğazköy'de bulunan metinlerde 8 ayrı dil ortaya çıkmıştır. Bunlar,
Sümerce, Akadça, Hititçe, Hurrice. Pohattice, Luvice
ve Balaycadır. (Bkz. Tannlann VatanıAnadolu - Ceram s., 70)
Bunlardan Hurrice'nin Kassit ve Medler'de, geçmişten gelen 'ata dili' olduğunu, öte yandan da Hititler'den önce Zag-Ros'ta konuşulan dillere Prohititçe
denildiğini de burada vurgulayalım. Bu diller Kürtlerin atalan olan kavimlerin dilleri dir.
Söz dilden açılmışken hemen hemen pek çokyazımızda kendisi ve çalışmalarından söz ettiğimiz Rus
Kurdaloğu Minoroski'nin şu sözlerini burada da tekrar edeceğim: "İlke olarak uluslann kökenZerini sadece
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Dil ve ulus

di

zamanlanndan beri bu yörede yaşadıklannı ve bu yörenin en eski halkı olduklannı., açıklarken, Prof. Kaşgar

törenler, kurban adamalar, dilin ve lehçelerin de
farklılaşıp çoğalmasına yol açmıştır.

ur

Neolitik çagınyaşı da daha gerilere gitmektedir. Aynı
toplumlarda daha genç oluşumlar olarak Samsat'taki
Gritille ve Hayazhöyük. Malatya' daki Caferhöyük,
Elazığ' daki Kovancılar ve Saraybahçe höyükleriyle bu
eskiler arasında tam bir kültür birliği olduğu tüm arkeologlarca kabııl edilmiştir ...
Kürtlerin en eski ataları olan Gutiler hakkında
Şemsettin Günaltay. "Gııtilerin tarihin hiç bilinmedik

Buradan hareketle, Zaza lehçesi konuşan Kürtleri
bir halk saymak için sadece lehçe ayrımı geçerli
bir neden sayılamaz.
Prof. Dr. Bilge Umar'ın şu bulgusunu da vurgulamak istiyorum:
ayrı

··mus. ırk ve dil başka başka şeylerdir. BirAri dili, bir
Latin dili, bir Slav dili vardır. Ama bir Ari (Hint -Avrupa)
ırkı, bir Latin ırkı, bir Slav ırkı yoktur. (Tarkiye halkının
ilk çağ tarihi, sf: 24)"

Evet bir Zaza lehçesi vardır. Ama bir Zaza ırkı yoktur. Lehçeleri ele alarak ırk yaratmak saçmadır. Asya 'da Türki Cumhuriyetler'de konuşulan Türk dilinin
birbirinden çok farklı olduğunu biliyoruz. Kökenierinin Türk olduğu savlanan Tatarların dili lehçe olarak Türkçeye benzemez ve Anadolu'da yaşayan bir
Türk'ün de Tatarca denen bu dili anlaması çok zordur. Ancak bu halklar arasında da bir kültür birliği
vardır.

'Farklı

dil' mi 'ortak

uygarlık' mı?

Kürt halkındaki lehçe zenginliğine gelince; bu
konuda dil kökeni üzerine yazı yazan, araştırma yapanlarda şu eksikliği gözlemledim: Bugüne değin bu
konuları işleyenlerden hiçbiri (Kürt olsun, yabancı
olsun), antik çağdaki verileri incelememiş, arkeolajik bulgulara inmemişlerdir. Antik çağlarda Kürtlerde var olan kültür birikimlerini ele almaınışlardır.
TITOJ 15
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adet, giysi. dinsel törenlerde kullanılan müzik enstrümarılan. dinsel dansiardald benzerlikler, efsane
ve söylenceterin içeriklerini göz ardı etmişlerdir.
Mutfak kültürti ve mutfak araçlarındaki benzerlikle ri görmezden gelmişlerdir. Üstelik ister ateist, ister
inançlı olalım. bu konuda din olgusu bir araştırmacı
için çok önem taşır.
Eski bir halkın uygarhgı , din aracılığıyla binlerce
yıl gerilerden günümüze dek varlığını koruyarak gelmektedir. İşte, arkeotojik veriler, kullanım araçları,
keramikler. mimari özellikler. giyim, kuşam, gelenekler ve din olgusu ile bunların taşıyıp getirdiği uygarlık özellikleriZaza lehçesi konuşanlada diğer Kürt
lehçelerini konuşan halklar arasında köken olarak
bir fark olmadığını göstermektedir.
Dil özellikleri açısından tarihi gelişimi kısa bir
çerçeve içinde göz önünde bulundurursak:
Guti ve Hurri Kürtleri Mezolitik süreçten hemen
sonra yerleşik düzene geçer geçmez, yani Neolotik
çağda Güneydoğu Anadolu. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye bölgelerinde yaşamaktalardı. Bu cografi alan içinde. tarihi adıyla Dersim yöresi de yer almaktaydı. O
tarihte, bu yörede konuşulan dil ne HintAvrupa (Ari)
dil grubuna ne de Sami dilleri arasına giriyordu. Bu
dilin daha sonra M.Ö. 1000 yıllarında ortaya çtkmış
Kürt kökenli Urartu halkının diline benzediği saptanmıştır. (Bkz. Tarkiye Halk~mn nk Çağ Tarihi Prof.
Dr. Bilge Umar, sf: 17)
Kürt halkı mn 12 bin yılı aşan geçmişinde tarihi
veriler açısından da Zaza devletiyle ya da diger Kürt lerden tamamen kopuk, tamamen farklı bir kültür
zengirıliğiyle hiç karşılaşmıyoruz. Zaza diye ayrı bir
halk olsaydı, bunların tarihinin de en azından 6- 7
bin yıl gerilere gitmesi ve örneğin Kürtlerle savaş ve
barış gibi ilişkiler içinde olmaları ve aralarında belirli kültür farklıilkları olması gerekirdi.
Haydi bunları bir kalem geçelim.
Zazalar ve Kürtler ayn ayn halklar olsaydı ; şimdi
ortada ayrı ayrı efsaneler, gelenekler, söylenceler,
inançlar olmaz mıydı?~
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İnanç sistemlerindeld gelenek ve görenekler. örf-
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dema ew hişk di hembeza xwe de guvaşt. Her
tişt bext e law, bext. Di nav mijanke xwe yen
firk re li Selim neri, dema di her xwe de
peyivi. Selim mina gaye Xemo ... Selim bi
qerineke girekleketi awir li diya xwe veda ı1
balifa li her pala xwe ya ku hineki şemiti bU,
her bi diwer de hilkişand. Rüye wi mtna
kevaleke kalane difiridi.
Ztqini ji beşten xeni hat, bi şopa li ser
xent. Ava reş ji çaven Gule rijiya ü xwe bera
nav tariya şeve da.
Eyşane li ku ye berxika pirika xwe? Got ji
Xezala ku çerme we ye püçbüyi, di nav tiliyen
xwe de diesirand. Le Xezala ku he jı: iskeisken
xwe betal nekirihun di xew re çü bU.

Brahim nive şeve qemyon ani ber dert ıl mal
barkir. Diya wi, kelogirt. li ber geriya. Te bi
komek zaroken har bi kude hen kare min? Li
xertb ü xurbete çi biki? Brahim bibiryariyeke
qewin ü neçariyeke fedikar ıi diya xwe vegeriya
ü got. Ku çaven miroıı li deste xelke be de çaııen
wan ji li dozina mirov be daye ...
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Şebeşe tahl bidene law şebeşe tahl Ger
nava we dieşe? we nava we paqij bike.
Guliye huçike xwe li tiliyen xwe yen
qermiçi digerand, ptrejina ku ne li ser bala
tu kes! bü. Di her xwe de diponiji. Awiren
xwe vedidizijixwe jt. Ji xwe di ve şevagebsoyi
u mişt metirsi de herkesi xwe ji bala yen din
ve di dizi.
Tirseke ku bi hev1re feciiye batibii stirin,
bi awiren Selim, xwe bi xwedane re ji çaven
Gule dida der. Te be qey tariye giraniya xwe
ne bera ser Şeve le bera ser milen we dida,
were xfiz ü xwizl di her de mayi bu. Bi xavika
ku were ereti avetibü ser sere xwe deve xwe
girt ü li her deri rOnişt. Guhike xavika ku di
deve xwe de dicut, sor bübü.
Xezale, keçikawe ya biçtık weki pisika ku
xewa we be, bi kirase Gule girt u xwe spart
we. Le Gule ew ji xwe bi we de dahf da. Selim,
have we, bi awirine dilxeliyayi u çavsori le
neri. Bi tirs ubi lez xwe avet dawa pirika xwe,
Xezale. Were berxika pirika xwe were got

şeheşe

ur

Dendiken

Ziqiniya beşten
ser xenı: sekini. Bere
Gule bi giriyeke
bedeng rabü ü ji ode
derket. Pişti we Selım
rabü ser xwe. Beriya
ku Selim derkeve diya
w1 hi dengekı: şi.kestı ü
bi liherger je re got.
Law ka em ji barkin ü
herin cem Brahim. Ku
çaven mirov li deste
xelke be de çaven wan
j'i li doxina mirov be ...
Le Selim qet bala
xwe neda diya xwe ü ji
odeke derket.
Şopa dendiken reş
yen şeheşe tahl qirika
Eyşane
ya
zelal
peçabu. ~

Wene: Redi.Ax
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Mikail Aslan 'la
DERSİM SIRLARININ PEŞiNDE ...
RöPOR TAJ: NI H AT iLBEYO C LU
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Dersim'in, Tauq köyüne bağlı Pekoy mezrasında hayata gözlerini
açar Mikail Aslan. Zazaca "dağ arkası" anlamına gelir Pekoy. Pekoy'da
başlayıp, Almanya'da devam eden ve müzikle yoğrulan otuz altı yılın, 4
albümü vardır; Agerayis (Dönüş), Kilite Kou (Dağların Anahtarı), Miraz
(Maya) ve nihayet geçtiğimiz ay çıkan Zernkut (Simya) ... Dört müzik albümü, Dersim kültürünün köklerine inen dört çalışma, dört dipnottur
da aynı zamanda ...
Son albümü Zernkut'ta, Dersim, Bingöl, Amed ve Siverek'te yaptJğJ
araştırmalarla gün yüzüne çıkmayan Dimilki (Zazaca) klamlarını, doğu
ve bab enstrümanlanyla harmanlayarak gün yüzüne çıkarmış Aslan.
Tıpkı doğduğu köyün ismi gibi, "dağın arkasında kalanları" çıkarıp göz
önüne taşımak... Bütün uğraşı bu Mikail Aslan'ın, bütün müzikal san-
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Yine, yaklaşık üç yıldır, Dersim'in kaybettirilmiş, sadece belli belirsiz izleri kalmış bir "eski zaman" hazinesini gün yüzüne çıkarma çabasında Aslan. Dersim'in "ev sahibi" halklarından Ermeniterin Dersim 'e
özgü halk şarkılarının peşine düşmüş ... Mikail Aslan'ın da kendis.ini bir şekilde yükümlü hissettiği
bir tarihsel borcun kabulü ya da mütevazı bir 'teşekkür' niyetine ... Maddi kaynağını sağlayınca kayıtlarına başlayacağı bu çalışma, Dersim'in kendisine yaşatJlan o karanlık geçmişle bir kez daha
yüzleşmesinin de vesilesi olacak elbette.
Cebrail Kalın, Levent Güneş, Aytekin Ataş, Yılmaz Yeşilyurt ve Cemi! Koçgün gibi müzisyen arkadaşlarıyla çıkacaklan 'Dersim Ermeni Halk Şarkıları' adlı müzik, kültür ve tarih yolculuğunun
(gidebilirlerse eğer) son durağı ise Erivan olacak ...
Mikail Aslan'la Dersim Ermeni şarkılarına ilişkin müzikal projesi, Dersim Ermenileri ve 'Dersimlilik' üzerine konuştuk ...

w

w

Dersim Ermeni Halk Şarkıları projesiyle başlayalım.
Böyle bir gereksinim nereden doğdu?
Bizde "Gağan·· denir, Batı Ermerncesinde "Noel''
anlamına geliyor.

Bizim dile de Ban Ermerncesinden
olabilir. Bu bayram bizde de Ermeniler gibi
kutlanır. Yine "Medağ-Madağ" diye bir kelime vardır.
"Medağ" bir kişinin ölümünden üç gün sonra verilen
yemeğe verilen addır. Buna benzer onlarca kültürel
kavrambizim dilimi:ıe, kültürümüze yerleşmiş. Tabii
ki insan düşünüyor; bu etkileşim nasıl oldu? ..
2000 yılında Erivan'a gitmiştim. Bu kavramlarla
ordada sıkça karşılaşnm. ''Madağ'' aynı zamanda "ta geçmiş
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pınak " anlamına

da geliyor. Bu tapınaklarda adaklar
Erivan'da insanlarla konuşurken, gerek bu
kavramlar olsun, gerekse başka sözcükler olsun. onlarca benzer kelime ve adetle karşılaştım. Hiç unutmuyorum, dedem annemle yaptığı sohbetlerinde ,
adanıyor.

''Kınm

siz bu gağanı kutluyorsunuz, iyidir. Niy az yapıp
zaten Ermeni tere ait bu gün·· diyordu. Gagan'da çocuklar evleri gedağıtıyorsunuz ama orucu bari tutmayın,

zip şeker toplar ve üç gün oruç tutulurdu. Bu basit örnekten de görülüyor ki, Ermenilerle aramızda önemli bir kültürel etkileşim mevcut.
Yine Erivan' da Dogu Bilimleri Akademisi'ne git-

tim. Orda

insanların

Dersim ve Dersimlilcr üzerine
Dersim'e ve Dersimiilere
çok başka bir ilgi ve sevgileri var. Çünkü zor günlerinde kendilerine destek olabilmiş bu insanJar. Sonra konservatuvarlanndaki konserlerde Halk şarkıla
rını elimden geldigi kadar dinlemeye çalıştım. Mesela bizde ''Fide·· diye bilinen kılamın melodik olarak
birebir aynısını Ermenice orada dinledim. Buna
benzer onlarca ezgiyle karşılaştım.
Dönelim bizim coğrafyaya ...
Bizde bir çok köyün, ziyaretin. mezranın adı Ermenicedir. Örneğin ''Pilvenk", (büyük kilise) anlamı
na gelir. Ermenicedir. Axzunig. Seyedig gibi sonu.,_
ig" takısı alan o yöre isimlerinin büyük çoğun luğu Ermenicedir: ki " -ig" takısı. inceitme anlamında kullanılıyor Ermenicede. "Ağaç"ın. ''ağaççık" olma sı gi bi ... Bunlar bende büyük bir merak uyandırdı. Zaman
içerisinde Ermeni kökenli Dersi mlilerle karşılaştım.
Bunlardan biri Artin Akyüz' dür. Psikologdur kendisi.
Almanya'da yaşıyor. Dersim'den gelerek Avmpa'da
yerleşen çok ciddi bir Ermeni nüfusu var. Ermeni diline ve kültürüne halen hakimler.
Bu ziyaretler akabinde Dersim Ermeni halk şarkı 
larını toplama düşüncesi gelişti. Konuyla ilgili araştır
malar yaptık. kitaplar taradık. Yüzyıl önce Çemişge
zek'e gidenler olmuş. buradaki Ermenice kılamlan almışlar kitaplarına. Bu kitaplar henüz Türkçeye çevrilmemiş . Böylesi kaynaklardan yaklaşık 60 tane melodiye ulaştım. Sonra projemi son albümümde de birlikte
çalıştığımız İlda Simanion'la paylaştım.
Onunla beraber biraz
daha geniş bir tarama
iı:nkanı bulduk. Dersim' den (sadece Tunceli'den bahsetmiyorum. Alevi, Kızılba ş
toplumunun yaşadığı
yerleri kastediyorum)
ve yakın yerlerden bir
60 şarkı daha bulduk.
Böylece bulduğumuz
Ermeni
şarkıları
120 'yi aştı. Bütün bu
çalışmalarımız üç yıl
dan beridir sürüyor.
Henüz kayıt aşaması
na geçernedik Benim
amacım: bu projeyi.
biraz maddi destek
bulabilirsek, en azın -

dan bir bölümünü Erivan' da kaydetmek.

düşüncelerini öğrendim.

Bu şarkıların teknik yönlerinden. makamlarından
biraz bahsedebilir misiniz? Bu ezgiterin yüzü hangi yöne
dönüktür? Kürt veya Türk müziğiyle benzeşen, aJnşan
yönleri nelerdir?
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Dersim müzigi konusunda belirtmek i stediğim
bir konu var. Geçmiş za manlarda tam olarak ne vardı
bunu bilmiyoruz. lakin bugünkü Dersim müziği makamsal olarak çok geniş değildir. Bana göre bunun
nedeni . Alevi- Bektaşi kültürünün getirdigi deyişle
rin belli bir makamda olmasındandır. Bu deyiş geleneği etkisini zaman içinde gösterip hakim hale gelmiş ve çeşitli makanıların üstünü örtmüştür. Hicaz.
Rast. Kürdili vb makamlara coğrafyamızda çok nadir
rastlanıyar maalesef.
İşte Ermeni müzigi bu makamsal zenginligini korumuştur. Tarlalarda söylenen. kilisede söylenen
şarkılar var, aşk şarkıları var. Genel karakterleri liriktir. duygusa ldır. Dersim-Kızılbaş müziğinden
farklılıklar içeriyor. Örtüşen , paı·alel motif1ere de
rastlamak mümkün tabii ki.
Otantik geleneğimiz bazı makamlara kapalı olduğundan, bu projeyle kulağımız farklı makamlara açıla 
cak ve artık kaybolan makamları da bu şekilde tekrar
geleneğe dahil etme şansı bulacağız. Bazı enstrümanları da (ki bunlar kanundur, uddur. cümbüştür), müzigimize tekrar entegre etme şans ını da yakalayabileceğiz.
Ermeni müziginin yüzü doğuya dönüktür. Dedi gim gibi makamsal
olarak muazza m bir
zenginliğe
sahip.
Doğu Ermeni Kilisesfnde müzik yapılır
ken koral sistem (çok
sesli)
kullanılmış
ama enstrüman yok.
Ermeni müzigi dendiğinde akla ilahiler
geliyor. O da kilise
çevresinde biraz daha modernize edilmi ş bir tür. Oysa Ermeni müziği çok daha otantik, makam sal. tipik doğu müzigidir. Hatta ben şunu
da iddia ediyorum ;
Anadolu müzigi denilen müziğin yarısı
Ermenilereve Rum-

rtroı
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midiye Alaylan "yla yahalen
yat ırı l mıyor
masaya
dikkat ederseniz. Bu ganimctçiler bugünkü nesillerin dedeleri değil
Dersim ve Dersimiiter
midir? Bu nesil. dedebu haksızlığın neresindelerinin bu kırımcı geleler?
neğiyle ne zaman yüzleDersimliler ve Derşecek?.. Bir zamanlar
sim aydınları bir zabizim Ermeni kırımın
man.ki komşuları hakdaki sessizligimizden
kında çok ciddi bir biridolayı Sılo Qız'ın bir
ldme sahip değiller ne
ağıtı vardı: '"bu Ermeni
yazık ki. Bu coğrafyada
göçüne sessiz kalıyorsu 
yaşayan, dillerle. kimKo mit as ' ın traj e di s i
nuz, düşünınüyor musu liklerle. bu yıkık kilise nuz yarın sizin sonunuz
Anadolu'da Batı müzigini ilk ögrenen ve ilk olarak arşiv. der- da onlar gibi olacak·· dilede, bu vi ran mezarlarla fazla ilişkileri yok. leme ve notasyona başlayanlar Ermeni moıisyenlcrdir. Örne - yordu.
daha
Bunu
Bunlar kayıp işaretlerdir gin Komitas. kendisı Karadeniz'den gitmedir. Ermeni muzigi - 38'deki Dersim katlinin gelmiş geçmili en büyük üstatlarından birisidir. 3 bin tane
ve keşfedilmeyi bekliErmenice. Kürtçe. Farsça. Arapça şarkı toplavıp notaya almış. amından önce söylüyorlar. Dünya meselele- Ermeni larımı yaşandığı zaman Trabzon'dan Yunanıslan'a git- yor...
ri hakkında birçok şey miş. Komitas'ın Kürt müziği Uzerine bir ineeleme kitabı da var.
Biz bu projeyi. vi cd aanlatıyor:
konuşuyor,
Duşünün. 1900'lü yılların başında Ermeni muziginin notasyonımızı biraz soğutmak,
fakat, "peki seniri bu ko- nu başlamış. Komitas Ermeni kırımının magdurlanudan biri kendimizle bir nebıe
yanan ismi neden böyle, olarak ilk önceleri yaşanılan olaylan tam bilince çı.karamıyor. dahi olsa yuıleşmek için
hangi dildendir bu?'' diye bir anlam veremiyor. Pans' e gıdiyor ve orada kendi halkına yö
hayata geçirmek istiyonelli. )enosidi bUtun yönleriyle kavrayınca alJını yitiriyor. Kosorduğunda,susuyor:bu
coğrafyadan bize
mitas. Dersim yöresi kılarnlarını çok faı.la ineeleyemiyor ama ruz. Bu
konu hakkında nedense
emsallerinin bu konuda çalışmaları var. Biz bu kaynaklardan da kalan mirasta Ermeniledüşünmemiş. Ermenicin payı büytiktür. Devlet
raydalandı k.
lerden bahsediliuce. o
ne kadar bölgedeld köy
kırımlar. yaşanan felaketler akla gelmiyor da, Ermeisimlerini değiştiesc de. biz halen eski isimleriyle o
nilerin altınları akla geliyor. Çok utanç verici bir duköyleri anıyoruz. ki bu adların çoğu Ermenicedir. Bizrumdur bu, insanlık vicdanı adına. Bu coğraryaya bir
ler bu hatıraya şahidiz: köylerine, ortak kullandığımız
Ermeninin. bir Yezidinin gözüyle bakınca Komitas
ziyaretlerine. yıkıle kilise duvarlarına. mezar taşianna
gibi kafayı yememek elde değil doğrusu.
ve şim di de şarkılarına şahidiz. Bu şahitli.ği aşikar etBizim bu halka yapılanlardan ötürü vicdanımızı
meliyiz, dillendirmeliyiz. Eger biz bunu dillendirebisorgulamamız lazım. Kürt kavmi de bu noktada suç
liı·sek, belki Trabzon'da da, Erzurum'da da birileri
ortağı dır. O ruh şimdi kendini en çok köy koruculabunu yapar.
rında tecelli ediyor. Cihat temelinde kurulan. ganiPekı o bilinen trajedi sonrası Dersim 'de hiç Enneni
metçi idrisi Bitlisi ile şahlandınlan Türk Kürt ittifakalmadı mı?
k~ adlı ummetçi ..kutsal ittifak'' ve daha sonraları Ha-

lara aittir. Burada, bu
halklan n üretimini anmayarak bu halkl.ara bti yuk haksızlık yapıldığını
da belirtmek istiyorum.
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ruz. İlkel bir tutum bu. Dersinılilik denilince önce
Dersim götürülüp Tunceli yapılıyor. Tunceli de Tunceli -merkez yapılıyor. Bu bir aşiret zihniyetinden daha
geri bir zihniyettir. Doğal olarakböylesi bir ilkel tutum
karşısında Vartolu ben Vartoluyum, Erzincanlı ben
Erzincanlıyım. Hınıslı da ben Hınıslıyım diyor. Oysa
hepsi de Dersimlidir. Dersinılilik. tarihsel olarakAlevi - Kızılbaşların ülkesi olarak bilinir. Osmanlı bile
Dersim'i Kızılbaşların ülkesi olarak tanımlar ve Dersim'i Sivas'tan ötesi olarak tarif eder. Bizler Osmanlı
bakış açısında bile geniş bir coğrafyaya yayılan Dersim'i Tunceli il sınırlarına indirgedik. Dersim'e sahip
çıkarken, Dersim'in bütün değerlerine sahip çıkmak
gerekiyor. Dersim'in bir darnan Qurmanc, bir damarı
Zaza. bir damarı Ermeni'dir, bir damarı Kızılbaş'tır .
Hepsine sahip çıkmak gerekir. Kürtçesine. Zazacasına,
Ermenicesine ...
Bir de eski Dersimliler arasında sorun olmayan
bazı basit şeyler bile bugün problem olabiliyor. Örneğin Zazaki, Qurmanci gibi ... Soruyorum, Dersimin
en önemli Seyit aşireti olan ve dili Zazaki olan Kureşanlılar. nasıl Qurmanci konuşan Bamasurların taJi bi olmuşlar? Böyle bir dil meselesi neden orda olmamış acaba? Bugün birçok Tuncelili. Dersimli dernek
ve oluşumun, bu çizginin çok gerisinde kaldığını görüyoruz. ~
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Ben Dersim Ermenilerinin bir bölümünün, Dersim'de kaldığını düşünüyorum. Burada kalıp Alevileştiler. zor durumda kalmamakiçin. Bunda Ermenilerin, Sunnilere uzak olmasının, kendilerini Alevilere daha yakın hissetmesinin de payı var tabii. Ama yine de Alevilik içinde gizlenmişler, tıpkı Aleviliğin de
Eba Müslimc Xorasani'den bugüne kadar Müslü manlık içerisinde gizlenmesi gibi ...
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Biraz da 'Dersimlilik · ılzerin.e konuşalım. Kendisiyle
özdeşleşen değerlerle ilintisiz bir şekilde dejenere edilmi
yormu?
Bu çag şöyle tanımlanabilir belki; herkes kendi
'dogusunu' özlüyor. insanın doğıısu ana dilidir, ilikatıdır. kültürüdür. Bu özleyiş kapitalizmin insan
do ğasında. maneviyalında yaptığı tahribatların bir
sonucudur. İnsanlar maneviyata sarılıyor. dine sarı
lıyor, tarikatiara sarılıyor .
Bu durumda. biz Dersimliler de kendi dogumuzu
özlüyoruz. Ama biz doğıımuıu özlerken şu ilkelliklere
düşmemeliyiz. Üstten bakma d uygularına kapılınama
lıyız. Bizler dünya medeniyetinin öncüleri degiliz.
Sanki bütün iyi şeylerin serçeşmesi bizm.işiz gibi yaklaşımlar var. Standart DersimJilik, standart Dersim
düşüncesinin yerlerde süründüğünü düşünüyorum.
Dersim tarihi, Dersim kültürü adına birkaç doğru
cümle kuramıyoruz ama burnumuzdan kıl aldırmıyo -
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Helbesten kurdili asimanen
Stenbole deng ve dan

' Em dixwazin newaya h e mu
ziman1 b e hihistin'

ku

rd
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Festival di 22'ye avrele de dest pe kir ii di 27'e
mehe de ji deriyen ı..'We dadan heta saleke din. Aliyen
ereru yen festivale hebün; ji gelek zimanan helbest
hebiin, helbestvan hebiin. Helbesten zimanen cihe
xwe didan her hev. newaya wan tevlihev dibün di bin
qubeya Stenbole de.
Seroke Kornileya Festival e Tombak axivt ji bo me.
Got: ,.Hebfına helbestvanen kurd. tirk, faris. ermen.
ereb ı1 yen din festivale dewlemendtir diki n. Em dixwazin newaya hemii zimani he hihistin. ji her ku helbest wisa tişteke ku muzika wi geli derdixe hole. Helbestvanen kurd, ereb. faris. ermen hene. Bi vi awayi
em li vir guh bidin zimanen ciranen xwe. }i aliye
zimen ve xizmen van ciranan li vir hene. Lewre eme
xizm bi xizm li helbestan guhdarl hikin.''
Yek ji helbestvanen navdar e kurd Şerko Bekes bii
li 'ş iiristanhul'e ı1 ew li ser Baba Tahire Uryan (Hemedani) sekini, li ser helbesta kurdi. li ser begitiya
kurda n. Ü wisa got Bekes: .. Bi taybeti di serdema Begitiya Baban de se helbestvanen giring derketine
hole. Ew jt Salime Kurdi, Nali ı1 Wefayi ne. Paşe Melaye Ciztri O Feqiye Teyran gihiştine."
Bekes li ser Ehmede Xaru ji da zanin ku ew di as ta
cihane de helbestvaneki giring e ü li ser helbesta kurdi ji wisa got; "Wejeya klasik a kurd ye k ji giringtirin
wejeya Rojhilata Navin e. Mixabin ji her ku kurd di
bin zordaride biin wejeya wan ji negih'işte asta wejeya gelen din. Parçehiina Kurdistane bandor li wejeya
kurdi ji kir."
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Festivalen li ser helbestan an nin in. ger hebin ji
kem in. Di nav ve kembane de li Stenbole ev se sal in
komek heye dixwaze ve kem.hiine ternam bike, valahiye dagire. Ji bo ve yeke ev se sal in festivaleke li dar
dixin. Nave ''Festivala Navneteweyi ya Helbestan a
Beyogluya Stenbole - Şiiristanbul'' le kirine. Festival
par Q perar li dar ket ı1 isal cara siseyan bil deriyen
xwe ji bo helbestvanan Q helbestan vedikir. Le ji salen
bere cudatir helbesta kurdi Qhelbestvanen kurd ji kirin mevane xwe. Şerko Bekes hfı. Jana Seyda bo bi
helbesten xwe, Ekremo bı1 bi ribab ı1 denge xwe ye
kurdi. stranen xwe yen erotik ü xweş. Aynur Dogan bu
di hernan deme de ...

rg

CEMİL ÜGUZ

Ribabvane kurd Ekremo (e li pt!şi) dı nav kurdan de bi nav O
denge bi ıaybeti ji li here ma Merdine. Ekremo O bir~ wi
lluseyn di 'Şürisıanbııl'e de sıranen bi kurdi p~şk~ş Id ri n.

ZZ TTrOJ

· Tu bi çi ziman) binivi si,
tu at d e we p irtukxan eye yi'
Bekes aixivi bi soraniya xwe. soraniya ku di>..>vaze
hibe zirna n e fe rmi ye hukumeta Başfu ı1 ji her ve yeke
ye kurden ne soran bi awayeki mafdar je aciz büne.
Bekes li ser kesen ku kurdin une bi kurdi dinivisin ji
selcini uev tişt ani ziman: ··u Tirkiyeye Yaşar Kemal.
Ahmet Arif, Yilmaz Guney, li Süriye Selim Berekat
kurdin le bizimane biyaniyan nivisandine. Miınl-ün

rg

e hün kurd bin le him bi kijan ıimani binivisin hün
aide pirtUkxaneya wi zimani ne."
Ü du re dor hat ser ).:wendina helbestan. Dem kem
bu, temaşevan ji u bi vi awayi kem helbest ji hatin
xwendin. Le di dawiye de hatin xwendin u denge kurdi ji bilin d bu li bin ve asiman e şin.
jana Seyda derket ser dike. Denge we bii denge
Helebçe, hatebiranin penc hezar cangoriyen kuı·d. Ü
peyvan ji nav helbesta Seyda \\-;Sa xwe avet der:

.o

"(... )Şamdeh sal in
Kevoken. nlreş di ezm.ant şewaıa ıe de
Lı ser binnan difinn
'Em edı bın alen nenas de

ur
di

Di buharande bimnn. ·
Bu.haren b'
asoyen por€ ıe de

Dı

Şina gelaıvejan
Üxwedıkın

sal in
Li ser ZPillye maço ıe

Simbilele nü.bişkwi me

Di adaran de
Balgeha xwe Ji rondikan.
Dadiweştnim

] i xewnen a.ware

Ünave ıe
Li ser çükiin barane

Day~ birıcı sevan ıe

De rcııe keça min
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Li ser gu lhınaran were

Lı

ser nergiz ıl nesrinarı

Di adaran de

De li ser basken sefere

w

Were .. (...)"

Ekmero di l mest kir

Digel helbestan şano u konser hebun di Jestivale
de. Her çawa be ew ji parçeyeke ji helbeste bün. Ji
helbesten Nazim Hikmet hatibü çekirin şano, ji helbestan hatibun çekirio stran ü wan xwe ni şan dida di
'şiiristanbul"e de.
De ma Ekremo tevi bire xwe H useyn bi ribabe derket peşberi temaşevanan, temaşevan ne tene kurd

Li çar parçeyan kurd Ji helbesten Şerko Bekes bez d iki n Oj i wi ji.
U pişıi ku Bekes tc\i 53 rewşenlıiran A
·west soranYbi be
zimane fermi ye hukumeıa Baş Or ve hezkiriruı Ji wt zerard it

bun. Kurd hebfuı di nave de. tirk. ingiliz ... Bele kem
kes hatibun guhdartkirine. le ew kesen hatibun raste
rast bi vi kari re eleqedar bün. dilxwaıen vi kari bün.
je fem dikirin u. çepiken serketine ji bo Ekremo
ledan.
Stranen wi xweş btm, stranen dilgeşkirine bün.
dilcoşkirine ... Sttane digot: ''Singa we kaxize sipi, zimane min qelem e" u dinivise qelem, hey dinivise.
Ma rni.ınl1'.ın e mirov li her ve bi coşe nekeve?
Bi kurtahi çend noten din li ser "Şiiristanbuf' e:
Hebiına helbesten bi gelek zimanan kuı·di ji tede gelekxweş bıi, le di hemfı çalakiyan de bejmara temaşe 
vanan gel ek kem bu. Hem kembuna qimeta helbeste
ev yek nişan dida ü ev rastiyeke bu, hem ji reklama
festivale ne bes bu. bubu sedema tişteke wisa.
Digel ku hatibü ragihandin ku de helbcstvane
kurd Arjen Ari ji be, le nehat. Di roja beri destpeke
de bilete balafire bi ser nave Arjen Aı·i şandibü le
nave Ari ye di nasnameye de ne ew bU Cı bilet şewiti.
yan ji nekarin biguherinin... Ev weki kemasiyeke bü.
le saleke din ve kemasiye ji ho! e rakin erne ji wan efü
bikin. ~
cemilo@dıyomome.com
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Sosy al gü ve nl ik y erine
muska ~

A_:_BDURRAHMAN DAŞDEMIR ( KESK GE EL SEKRETERI)
_ _ ___:_

alanlarının

içerdiği
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çıkardığı eşitsizlik
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potansiyel. sermayenin ağzını sulandır
makta ve bu alanlar
saldırıya maruz kal maktadır. Savaş sanayisinden sonra en çok
para döngüsüne sahip
olan alan. sosyal guvenlik ve sağlık alanıdır. Bu nedenle sigorta şirketleri.
ilaç ve medikal tekellerin Dünya Bankası gibi aracı kuruluşlar eliyle dayatılan dönüştim programları, devletin sosyal karakterini ortadan kaldıran özelleştirme
programlarıdır. Özelleştirmeci dönüşüm programlannın ilk örneği 1980'li yılların başında Güney Amerika
ülkelerinde (Brezilya, Meksika, Aıjantin ve Şili) uygulamaya sokulmuş ve birçoğunda ya uygulanamam ış ya
da sistem tamamen çökmüştOr.
Türkiye de 2005 yılı itibarıyla gündemleşen ve
geçtiğimiz günlerde Meclis 'te yasallaşan Sosyal Si
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası (SSGSS),
toplumsal tahribatın bütün emarelerini içinde barın
d ı rmaktad ı r. Esasında, sosyal guvenlik sistemlerinin
temel prensibi. toplumsal yaşam zeminindeki eşit
sizlikleri tamamen olmasa da kısmen ortadan kaldır
maya yönelik olmasıdır. Sosyal guvenlik yasaları eşit
sizliği yaratan nedenlerden çok. uygulamaların açıga

Zf

TİfOJ

leri gidermeye yö
neliktir. SSGSS'nin
içerdiği düzenlemelere bu çerçeveden
var
bakıldığında,
olan eşitsizliği daha
da derinleştirici bir
anlayış görOJmektedir.
İlk planda. nUfusun önemli bir
bölümünü sosyal
guvenlik sisteminin
dışına itmektedir.
Sistem kapsamına
girebiten sigortalı 
larm büyük bir bölümü de dayatılan
koşulları yerine getiremediği için birçok haktan mahrum
kalacaktır. Bu yasa,
sosyal devletin ciaolma karakterini ortadan kaldırı 
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Neo-liberal politikaların temel stratejisi, sermayenin
küresel çapta içine
düştüğü karlılık krizini aşıcı kapsamlı
programlar yapmaktır. Bu programlar
öncelikle para döngtisünün en yoğun olduğu alanlara yöneliktir. Özellikle sosyal
devlet olgusunun tanımsal karakteri n i
hizmet
o luşturan
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üfürü k ve sadaka !

ğıtırnda eşitlikçi

yor.

Kaynakların dagıtımıyla başlayan eşitsizlik.

dışlayıcı politikalarla derin bir ayrımcı karakteri de
içermektedir. Yani sosyal haklar açısını daraltmak
la kalmamakta. nüfusun birçok kesimini dışlamak
tadır. Toplumun bütün fertlerini içermesi gereken
yasa sadece prim ödemeye muktedir kesimleri kap sama almaktadır. Kayıt dışı istihdamın. yüzde 161 Tlere varan işsizlik oranının, mevsimlik çalışan 
ların. ev hizmetlerinde çalışan kadınların. esnek ve
geçici işçilerin içerdiği büyük nüfus kitlesi, bu yasanın aynıncı felsefesinin mağduru konumundadır.
Kapsam içinde olan büyük bir kesim de ağırlaştırıl
mış koşullar nedeniyle sadece kağıt üzerinde guvencede kalacaktır.

Ki ml er

m ağdur?

SSGSS. öngördüğü prim ödeme kriterleri ve çerçe
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Ozelli.kle son yüzyıla yayılan Kürt halkının özgürlük
mücadelesi, devletin bölgeye kuşkucu ve güvensiz
yaklaşırnma sebebiyet vermiştir. Son 30 yıllık savaş
süreci de devletin ekonomik ve sosyal yükümlülüklerini yerine getirme düzeyini sıfıra indirmiştir. Hatta
bölge insanının geçimkaynakları tamamen tasfiyeye
uğramış, 5 bin köyün boşaltılması, güvenlik gerekçesiyle tarım alanlarının kullanıma kapanması, hayvancılığın neredeyse sıfırlanması, bütün bölge insanının göçmen mevsimlik işçi konumuna düşmesini
beraberinde getirmiştir.
Devlet ve şirketler eliyle gerçekleştirilen istihdamlarda Kürt insanı potansiyel tehlike ya da düş
man görülerek kapsam dışına itilmiştir. Türkiye genelindeki işsizHk oranı bölgede en az üç katına kadar
çıkmaktadır. Çalışma yaşamında artı değer üretici
yelpaze Kürtler açısından
5 - 75 yaş aralığına dayan-

ku

maktadır.
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ve maddeleri ile toplumsal yapımızdaki eşitsizlikleri,
muhtelif ayrımcılıklaria ötekileştirilmiş kesimleri
sosyal anlamda uçuruma sürüldemektedir. Yasayı
oluşturan ideolojik kaynak esas alındıgında, durum
çokta yadırganır degildir. Bir de Türkiye de toplumsal
yaşama yön veren resmi ideoloji de bu yasadaki yönlendicici ideolojik kaynak olunca, kimin aynmcılıga
uğradığı ve ötekileştigi ya da magdur olacağı çok açık
görülmektedir. Bu sosyal kesimleri kestirrnek çok zor
olmasa gerek. Hemen Sll'alama.k gerekirse:
Ozelleştirmelerle gelecegi elinden alınan. güvencesiz esnek çalışmaya zorunlu kılınan emekçiler bu yasanın mağdurudur. Bir taraftan emekçi sı 
nıfın emeğinden en asgari ücretle yararlanmayı
esas alan düzenlemeler yapılmakta . bir taraftan
devlet sosyal soru rnluluklarında kendini soyutlayarak emekçilere safra
muamelesi yaparak sistemin dışına itmektedir.
Sosyal
güvenlikten
dışlanan diger sosyal kesim kadınlardır. Erkek
egemen zihniyetin tezahürü bu yasada da en üst
düzeyde kendini açığa
vurmuştur. Temelde kadm emekçilerin istihdamında ayrımcılığı esas
alan, kadın emeğini değerlendirme zihniyetindeki çarpıklık bu yasayla
en üst düzeye çıkmış durumdadır. Genellikle kayıt dışı. geçici. mevsimlik
ya da ev hizmetlerinde çalışıyor olmaktan kayrıaklı sistem, kadınlar açısından tam da bir ötekileştirmeyi
içermektedir. Çalışma koşullanndan kaynaklı olarak
sosyal güvenlik sisteminden dışlanan kadın sayısı 20
milyon civarındadır. Yasanın içerdigi temel çarpıklık
lardan biri de bu: 20 milyon civarındaki kadını babaya
da kocasının himayesi altında olduğu sürece bazı haklardan yararlandınyor oluşudur. Öz itibarıyla bu yasa,
toplumda erkek ve kadınlar arasında var olan eşitsizli
ği derinleştirmektedir. Erkek egemen zihniyetlidir.

Ve Kürt l er ...

Bu yasa. hizmet sunumunda resmi ideolojinin aysonucu yoksul ve yoksun bıraktı 
nlmış, etnik farklılıktan kaynaklı dışianmış bölgeler
açısından da ayrımcılıgı derinleştiren bir yasadır.
rımcı yaklaşımları

Kürtler zor koşullarda
ülkenin güneyinden kuzeyine, diğer bir deyimle,
pamuktan fındığa mevsimlik, güvencesiz (ırkçı
saldırılar cabası) çalış 

maktan

kaynaklı

bu yasa
degiller. Yani
tarihsel kaderleri bu yasayla taçlanmış durumdadır. Bölgesel refah düzeyi
açısından ele alındığında
kapsamında

yasanın içerdiği ayrımcı

lık net görülür. Marmara
Bölgesi ile Doğu Anadolu
Bölgesi arasında zenginlik
farkı lO kattır. Kocaeli ili ile Ağrı ili arasındaki refah
düzeyi far la 13.5 ka tt ır. Çogaltılabilecek bu türden örneklerden de anlaşılacagı üzere, Kürtler bu yasayla daha da ayrımcılığa uğrayacak önemli bir kesimi oluştur
maktadır.

Özelli.kle AKP iktidarı, Kürtlerin temel taleplerinin inkarını esas alan bir yaklaşımı sergilerken, Kürt
sorununun işsizlik, eğitimsizlik ve ekonomik temelli
oldugunu ifade eden yaklaşımında da samimi olmadığını bu yasayla bir kez daha gösteriyor. Çünkü bu
yasayla, kapsam dahilinde olmayan yani çalışma koşullarından kaynaklı olarak sistem dışında kalan
Kürtlerin açığa çıkmış siyasal iradelerini açlığa yenik
düşürmek ve karın tokluğuna satın almak istenmektedir. Çatışma ve savaş ortamının dibe vurdurduğu
sosyal yaşam SSGSS ile daha da kısrrlaştırılmaktadır.
TlfOJ
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Ama aynıAKP. gücünün temelini oluşturmakta olan
tarikatlarıyla siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik
anlamda inkar ettiği. görmediği Kürtleri kendi gerici. ırkçı politikalarının gücü haline dönüştürmek
gayreti içindedir. AKP iktidarına Kü rtlerin sorması
gereken soru şu olmalıdır:
Sosyal güvenceden ve sağlık hi zmetlerinden
mağdur edilişimizi tarikat liderlerinin muska ve
üfürükleriyle mi telafi edeceksiniz?
Geniş toplumsal kesimleri güvencesiz ve sağlık
sız bir geleceğe mahkUm eden SSCSS yasası. gelecegimi7i 1.--üresel sermayenin karlılık krizini aşması
nın aracı haline getirmiştir. Yasanın içerdiği felsefi
yaklaşım, Türkiye 'nin demografik yapısı, gelir da&rı
hmındaki adaletsizlik. istihdamda gelinen aşama,
güvencesiz esnek çalışma koşulları, kayıt dı şı istihdam ... daha da çoğaltabileceğimiz onlarca nedenin
yanı sıra: Kürt sorununda operasyonel yaklaşıma
eğitim ve saglığa ayrılan bütçelerden daha fazlasının
harcanması. ş işir ilmi ş askeri harcamalar halkları 
mız için açlık ve sefaleti .. kadere'' dönüştürürken,
SSCSS ile yaşam 'ötekiler' için daha bir ağırlaştırıl
mış1ır. Doğan bebeğin süttı ne, ölenin kefenine göz
diken sigorta ş irketleri. ilaç ve medikal tekelleri bu
yasayla da yerinmcyecekle rdir. Sırada istihdam paketi. kamu personel yasası .. .vb. yasalar var.
Bütün bu ~yasal"' zorbalığa karşı ötekil eşenler
hep aynı kesimlerdir. Bu baglarnda ötekilerin
(emekçilerin, Kürtlerin, kadınların ... ) ayru me crada akmalan kaçınılmaz bir zo runluluktur.
Yasanın çıkmış olması mücadele açısından sü-
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reci sonlandırmamaktadı r. Yazının başında "Sosyal
Güvenlik Refonnu ·• ad ıyla gerçekleşe n ilk neo -liberal
politik dayatma Güney Amerika ülkelerinde oldu
demiştik. Buralarda bizdeki gibi sü reçlerden sonra
gelişen mı.icadelelerle söz konusu düzenlemeler fiyaskoyla sonuçlandı. Meksika'da geli şen direniş yasaya uygulama olanağı vermeıniştir. El Salvador'da
sendikaların ortaya koydugu güçlü direnişler b aşa
rılı olmuş. projeden vazgeçilmiş, ayrıca sağlıkta
ötelleştirmenin önüne geçilmiştir. Ekvador'da
benzer durum yaşanmış, ''reform ~a karşın kamusal
sağlık sistemine geçi lmiştir. Yunanistan'da da Türkiyc'dekine benzer bir tasarı, emek örgütlerinin
uzun ve kararlı mücadelesi sonucu iptal edilmiş. finansmanı bütçeden saglanan sisteme dön ülmüştür.
Dünyanın birçok yerinde mücadeleyle geri püskürtülen sözümona bu reformlar bizde de pekala.
geri püskürtülebilinir.
Yeter ki bütün ·ötekiler' birieşe bilsin ... ~
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'islam kardeşliği' ÇÖZÜM MÜ? - 2
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-Ulusal kimli~in ve ulusallıaldarın inkarı üzerinden /amacıyla inşa edilen bir "din kardeşli~i", 1\ürt
sorununun çözümünde nasıl bir rol oynayabilir?
1\ürtlerin yüzyıla yakın bir süredir Jirendikleri "Türklük birli_ği"nin yerine ikame edilmeye ç<ılışıları
"diıı birliği"ni esas alan bir politil.; çizginin ne gibi sonuçları olabilir?
-Geleneksel ":Ve mutlu Tılrkünı diyene" politikasını. "Hepimiz :\lüslümamz. /1/e mutlu
J/üslümanmı diyene" yaklaşırnma dönüştürıneniıı. ulusal talepleri yok sayan asimilasyon
politikasından farkı nedir?
- Devletin. başta AI\P ve Gülen cemaatleri eksenli İslami kesimle Kürt sorununa ilişkin bir
mutabakat içinde olduğu tezi !-4eniş bir kabul görüyor. Kürtler söz lwnusu olduğunda oluşan bu
mutabakatın. tarihsel-güncel. ııc gibi temelleri olabilir?
- 1\ürtler. ;\lüslümarı olmaktan kaynaklı bir baskıya maruz kalmıyor. aksine 1\ürt oldukları için
haskıyla karşılaşıyorlar. Somut bir ulusal sorun. gerçekte pek de sorun olmayan bir l\lüslünıanlıkla
çözülebilir mi?
- Türhan meselesinde laikliğin elden gideceği propagandasını yapan. eylemler organize eden
"laikçi" çevrelerin. AI\P'nin ve ceınaatlerin bölgedeki din eksenli faaliyetleri karşısında sessiz kalması
nasıl açıklanabilir? ..
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ZEYNELABİDiN ZiNAR

D i van demen dawin de, hin ditin bi renge "Ma we

BiratJya islami ji bo Neteweye Kurd, ji destek Cı allkariya

islame, Sisilman tev bira ne. Gelo Siratiya islami heta niha sOdek daye Neteweye Kurd?
Sersıv: NA!

biyaniyan ne çetir be?" dest pe kirine O li seransere civa-

ta kurdewariye digerin. Li ser ve geremole. pirsek ji min
ji hate kirin.

Seguman ez ji weki birewereki ola islame, her wiha

Ma welate kurdan di Sedsala 8 O 9?an de, piştre di
1639?an de ji aliye diımine Sıratiya islami ve hatiye vegir-

tin O dabeş bOye?
Sersin: NA!
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weki tebineki kurd ji. li ser ve yeke sewirim, pıştre min
xwe xwedimaf dit ku ez ji ditina xwe ya ji serpehati Cı

Ma hetani sere sala 1800?1 ji, ji bi li Siratiya Islami we-

tecrubeyen jiyane, xasma yen pevajoya Sedsala Sisti Cı

ki dın bawenyek O ditinek cuda. her wıha hevkariyeke

sere ve Sedsala Sist Cı Yeke, peşkeşe xwendevanan bi-

kurdan bı diımine Siratiya Islami re ç:ebOye?
Sersiv: NA!

kim:

Ewen ku heta niha ji kurdan weki "terorist, şeytan Cı

kirekar bi nav kirine Cı lı kinna xwe her didominin ji. ma

xasma ji bi vexwendin O bi şeren di Sedsala 7, 8 Cı 9?an

dijmine Siratiya Islami ne?

w
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Ev rasti li ber çavan e ku piranıya kurdan pişti daxuyaniya ola i slame ji aliye Mihemed Pexemberi (611) ve,
de, o la islame pejirandine Cı hetani sere ve Sedsala Sist Cı

Sersiv: NA!

Yeke ji, bi dirusfı di Ohana islami de cihe xwe girtine.

Ewen ku her tim qetliam O kitebirriye ji Neteweye

Her wiha ji kurdan pir kes rabOne ku desteka heri mezin

Kurd nehevişandine, ma dijmine Siratiya islami ne?
Sersiv: NA!

Silhedine Kurdi (EyObi) eger xwe nedabOna ber bare ve

Di Sedsala Sisti de, qetliama Gelıye Z ilan, ya

w

ji dane bisilmantiye, xasma bapire me ye bi şan O şeref
ole, ç:awa ku pisporen biyani dibejin, ola isiome niha ne di

Dersime, Enfala BaşOr, jin O zarok O kal O seqet ji di nave

ve rewşe de bO.

de, ma ne ji aliye Sisilmanan ve hatine kirin?

Le bele ew wefadar'i O dilsoziya ku kur-

Bersiv: ERt!

bi vajiye we ji kurdan re kiriye; derba heri xirab li kurdan

Ewen ku serweta Kurdistane ya sererd O binerd ji

w

dan ji Sisilman O bisilmantiye re kiriye, mixabin Sisilmanan
xistine Cı di demen cuda cuda de werani, malxirabi, talan

xwe re dibin O kurdan bırçi dihelin. leç:Oya ku li welat e

Cı qettiam bi sere wan ve anine. kar dıve kurd li ser ve biratiya li jore pir bisewirin O pevajoya we ya 1400 salan bi-

wan di kin Ji te ne ya leşkeri ye, ma ne birayen Siratiya isla-

din ber ç:aven xwe ku ç:iqas x isar O ziyan je ditine.

mi ne?
Bersiv: ERt!

kar pirsa sereke ev e. gelo we ev Siratiya islami ji ni-

Asimi1asyona kiret a ku li ser N eteweye Kurd be ra-

ha Cı şCınde ç:i bide Neteweye Kurd? Di ve der heqe de

westin te domandin, ma ne ji aliye birayen Siratiya islami

bi sedan pirs ten hişe m irov, hin ji wan ev in:

ve te kirin?

Piraniya Kurdan girebeste O la i slame ne. Li gor

28
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Kurd koleyen Biratiya Islame ne

rtroı

Bersiv: ERt!
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Lı dinyaye 54 dewleten Bisilman en ?Biratiya islami?

mi wekT Kurd, Berber, Qipti O hwd. Her wiha nıjadperes

hene. Ev e du sed sal in ji Kurden Bisilman tüşe qetliaman

tiya tirki ji gefeke mezı n e li ser Neteweye Kurd, Laz,

dibin. Ma piraniya van dewletan destek nedane qetliam-

Çerkez, Çaçan. Boşnaq O hwd. Jix:we xetera mezintirin li
ser kurd O beiOcan, hem ji Ohana islami re hem jı de-

karan an li peşbere kiryaren wan bedeng nemane?
Bersiv: ERE!

mokratiya cihane re, nijadperestiya farisi O fundamentalis-

Even ku kuştina Kurdan rewa dibinin, bi pırani ma ne

tiya islama Şiatıye ye ku zede bala kesi ji nakeşe ser we.

ew in ku x:we oldaren heri qenc didin nasandin?

Ere rast e ku jiyana bi baweri O bawermendi, pir x:weş

Bersiv: ERt!

e, ri nd e O paqij e. Le egerev baweri li ser bıngeha bıra

Hewceye ku mirov bi sedan pirsen wisa bipirse O bi

ti, rasti O dirustıye be. h ınge sergeji

o teşqele ji Biratıya

islami demakevin. Her wiha ev yek eşkere ye ji ku kurd

rg

sedan bersiva pirsen wisa bide tune. Lewra her kiryar O

beşek ji Ohana islami ne O ji aliye reçıka x:we ve Ji bi pi-

dinyaya medeni ji rind pe hısiyaye. Le di van deh pirserı li

rani SUNi ne, beşeke hindık Elewi ne, ji Kurdan EzTdi O Fi-

jore de, eger naveroka yeke tene ji di sOda kurdan de

leh Ji hene. kar serpehatiya van 700 salen bıhuri, bi kur-

be, hinge kurd wekT netewe bi dilx:weşi peşwazıya Biratiya islami dikin. Le her tışt vaıi ye. kar madem ku ev biratı bi her awaye xwe li dije sOda Neteweye Kurd e. nex-

we biratiyeke wisan ji niha O şünde ji çu sud nagehine
ku rdan.
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kiretiya kiretkaran. penıye çavan e. Kurd ji pe dizanin O

dan rind daye zanin ku eger kurd ji bindesti O koletiya
x:we ji wan re bejin ere, kurden sune birayen Bıratiya islami ne. Le eger bi vajiye we be, kurd ?teronst? ın, ?şeytan?
in O ?kırekar? in. Jix:we kurden ne bisilman O yen elewl ji,
hertim ji Biratiya islami re berxen kere ne.

Bi baweriya m in Biratiya islami südeke nagehine kurke mezin Ji bibinin. ji ber van sedeman:
Birati O wekhevrtıya Ola islame, tene 30 sal domanbidestiya islami', Ola islame kinye şOr O pe heta niha ji
desthelayiya xwe parastiye, her ji dipareze.

kin. bi nave ?paşveru?ti

o ?kevneperest"iye tene tawan-

barkirin. Le dema kurd Bisilmantiye nakin, icar kurd bi
nave ?qomonist? O ?materyalist"iye tene ditin. Yani Birati-

ak

diye. Ji ve deme re dibeJin ?Dewra Se'adeti!t. Piştre ?kar-

Ev rasti Ji derketiye hole, dema kurd Bısilmantiye dı

ur

dan. Bi vajiye we. eger kurd pişta ><Mte bidine, we ziyane-

Li Ohana islami. parastina mafe mirovan O baweriya

ya islami her tim bi çavekT nemırovane li kurdan niheriye.
Kurd weki netewe mileteki ayinperwer e. dirust e,

qedirzan e, x:wedisoz e, x:wedibext e, camer e, dilevan e,
xeribdost e. x7retkeş e, aştix:waz e, aligire hevale x:we ye,
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demokratiye, her weki suc be, te nirxandin. Hemwelatiyen Biratiya islami bi nave bisilmantiye tene işkencekirin,

tene zindankirin, tene xeniqandin O bi gulebarane tene
kuştin.

Desthelatiya Sedarn Huseyn, endameki Biratiya isla-

mi bO. Wı di 28 sal en desthelatiya xwe de, çar milyon kes

.a

dane kuştin, 842 hezar ji wan kurd bOne. yen din bi pira-

ni Ereben Şia bOne. Li ser alaya x:we ji bi desten x:we EL-

daxwazkare wekheviti O mirovatiye ye. Her wiha Kurd

mileteki serbilind e. enıya wi vekiri ye O giredaye bi koka
x:we ve ye. Her tim kurdan x:we sıpartiye zend O benden
x:we O xwe muhtace namerdan nekiriye; nane xwe ji axe,

ji kevir O ji daran derxistiye O derdixe; ev e duwazdeh hezar sal ın Ji kurd jiyana x:we li ser ve axa bav O kalen x:we
dıdomine. Çendi ku xelke pir xirabi pe kiriye jT. le ew li

pey torlhildam~ negeriyaye. Minaka ve ji, li başüre Kurdis-

ne tene dewleten Bisilman, hin dewleten Ciristiyan Ji. ı e

tane ( 1991 ) hate ditın .

w

LAHU EKBER nivTsibO. kar dema Sedarn digot: ?rabest",
re diketin kemerbeste. WekT minak: Dınyaye dit ku kurd
bı

1

kimyaya Almanyaya demokrat O ya Hclandaya maf-

w

parez. ji aliye rejima wl ve dihatin kuştın.

Le bel e jiyana wısa bi dileki saf O be maf ji, rewa naye
ditin. Eger di pevajoya mejO de rexistineke islami, yan
dewleteke Bisilman piştek O destek dabüna kurdan. hel-

dibe, dı xeberdana x:we de dibejın ?Kurd Bisilman in O bi-

ha kurd rabin O pişta x:we bidin Biratiya islami, we di ware

rayen me ne." Le ka li van dewleten Bisilman binerin,

siyasi de gora x:we bikolin. Nex:we beri her tişti dive di

yeke tene ji, mafeki heri hindin O pıç:Ok Ji nedaye kurdan.

sere peşi de Bıratıya islami berpirsyariya xwe ya li

w

Binerin hemO Bisilman, dema li ba wan behsa kurdan

bet we kurdan ew ?qenci"ya wan ı i bir nekira. Le eger ni-

Di sere salen Şesti de, tene di Cemal Nasil. ji ber serda-

peşbere

na Mistefa Berzani ya Misre, li radyona Qahireye, yek-du

O eşkere ye ku niha kurd koleyen Biratiya islami ne.

Neteweye Kurd bı cih bine. Lewra iro pir zelal

saet cih dabü axatina bi kurdi. Le ev partiyen bisilman en

Hevidar im ku we kurd di deme kurteke de ji kole-

ku ni ha hi kOmetan idare dikin, her sal kongreyen x:we yen

t iye rizgar bibin. Bila Xwedaye dilevan alikariya Nete-

salane li dar dixin O guhartinen mezin dikin. Weki peşni

weye Kurd bike.

yar ji, di wan de behsa Neteweye Kurd naye kirin.

Her şad O bextewer bin ...

N ijadperestiya Erebi O Fundamentallstiya islami, iro
gefeke pir mezin e li ser gelen bedewlet en li Ohana isla-

pencmar@bredband.net
Tlrü]
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kardeşliğinden

anayasal

önce

vatandaşlık

AYSEL TuCLUK (DiYARBAK l R MILLETVEKILI)

Özellikle AKP iktidanyla birlikte 'din kardeşligi', 'Müs-

süreci bu aşamadan sonra başlatılm ı ştır.

Ikincisi. 27 Mayıs darbesinden sonra bir sentezle or-

lümanlık' vb. kavramlar üzerinden Kürt sorununa biçimde

ama özünde önceki yaklaşımlarla - sonuç olarak-

taya çıkmıştır. Saf-Türkç:ülük yerine Türk-lslam kanşımı bir
milliyetçilik geliştirilerek din unsuru da söz konusu resmi

aynı bir politik tutum öne çıkan lmaya başlandı.

Burada esas sorun şu: Sıradan bir 'Müslüman-Türk'
kimligi ya da kişiligi, elbette ki farklı bir etnik kiml ik sahibi

di
.o

farklı

--------------------

rg

'

ıdeolojıye katı k edilerek yeni sayılabilecek bir yaklaşım geliştirildi.

olan Kürde böyle bakabilir, kardeşlik duygulan oluşturabi

Ve son olarak da, Refah süreciyle başlayan ve AKP ile

lir ve ortak bir kimlik olan Müslümanlıgı öne çıkarabilir. Bu

devam eden süreçte milli kimlik geriye itilerek dini kimlik

dogaldır ve toplumsal hayat açısından böyle olması da ge-

başat

duruma getirilmeye başland ı.

Her i.iç yaklaş ı m ın da Kürtlere yansıması , bazen yer

rekir diye düşünüyorum.

degiştirse de, inkar ve asimilasyon olmaktadır. Özünde

bir farklılık taşımasa da, son yaklaşımın etnisite üzerinden

ur

Ancak. siyasi iktidan n çok yönlü bir kimlik sorunu olan
Kürt meselesine yönelik "cammd1r, cigerimdir. Müslüman
kardeşimdir" anlayışı nı siyasal bir çözüm projesi haline ge-

degil de, inanç ya da din üzerinden insanlara kimlik kazan-

t inmeye çalışması her açıdan hazindir.
Bir kimligin, farklılıgın ı yaşama geçinmek ve güvence

yönelmesi, kimlik sorunlanna yeni bir boyut kazand ınmak

attı n a alınmak için yaptıgı tanınma talebini siyasal düzeyde

tadır.

ve vatandaşlık haklan t emelinde yanıtlamak yerine, "kar-

ilgili oldugunu da önemle belirtmeliyim.

gayesi, eşitligi din üzerinden temsil ve inşa etmeye

ak

dınma

deşlik-Müslümanlık" kodu içinde, en gen ve anlamsız bir

Bunun küresel trendlerle ve senmaye hareketleriyle

rs
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AKP için kimi Arap basını ve Avrupalı aydınlar. "Yem
kullanmaktadı r.

Bu

yanlış

bir tanım la ma

düzeye çekmek en hafif degimiyle ümmetç:i zihniyetin
yaklaşımı olmaktad ı r. Bu yaklaşım, sorunu çözmek yerine,

Osman/i" t abirini

birlikte yaşama istek ve olasıligını zayıOatacak ve giderek

rununa nasıl yaklaşıldıgını biliyoruz. Güncelleştirilmiş ve

da degıldır. Osman lı sisteminde azınlıklar ve farklı l ı klar sokısmen evrensel degerlerle bütünleştirilmiş bu sistemle

nacaktır. Böylesi bir sözümona "kardeşlik" yaklaşımını

etnik kimlikler tartışma konusu yapılmadan din o lgusu

reddediyoruz!
Görülüyor ki, AKP. demokratik sorumluluklar ekse-

üzerinden bir tebaa yaratılmaktadır. AKP'nın "hepimiz din

ninde hareket eden bir anlayışta degildir. Eşit. özgür. bü-

tigine ınanıyorum.

.a

kimlik taleplerinin milliyetçilige eklemlenmesine katkı su-

tün hak ve olanaklardan yararlanan bir anayasal vatandaş

kardeşiyiz"

söylemini bu anlamda degerlendinmek gerek-

Bir de tabii gönmezden gelinen Nakşili k meselesi var.
Nakşiligin Yeniçeri Ocagı'nın tasfiyesinden sonra bir çeşit

olarak sunmak da olsa olsa AKP'ye yakışırdır. Başbakan

devlet tarikatı haline getirildigini biliyoruz. AKP'de yer

"canımdır.

alan birçok Kürt siyasetçinın bu gelenekten geldigi düşü

w

Ilg ın yerine, böylesi bir "kardeşli k" nosyonunu alternatif

ci[terimdir.

kardeşimdir"

diyerek Kürt sorununu

w

çözecegini zannediyorsa, büyük yan ı lıyordur!

Üç yaklaşım, bir inkar!

nüldügünde ve N akşil igı n Kürtler içinde yaygı n şeki lde yaşandıgı bilgisi de akılda tutuldugunda, özgür Kürt kimligi

ve kişil igi yerine işbırlikç:i Kürt fıgürünün ikame edilmek istendigini (Hüseyin Çelik vb.) pekala görebiliriz. AKP'de

ve iç dengelere paralel geliştirdigi üç: temel ideolojik yak-

vitrine çıkanlan kimı Kürtlerin topluma 'rol-model' olarak

laşım

sunulması

w

Cumhuriyetin, başlangıcından bugüne. konjonktüre
var:

Cumhuriyetin ilk yıllannda, özellikle "ne mutlu Türküm

ve bunun üzerinden "kimlik sorununa" çözüm

bulunulacagını düşünmek,

elbette ki beyhudedir, ama ce-

diyene" ifadesınde kristalize olan ve katı bir ulusçuluk ola-

maatlerin ve tarikatiann etkisini göstenmesi bakım ından

rak yansıyan yaklaşım. kimliksel ve kültürel sorunlann bu-

da düşündürücüdür. Açık ki. AKP daha bir süre (en azı n 

güne kadar yaşanmasında belirleyici unsur ol maktadır. Bu

dan yerel seçimlere kadar) bu yaklaşımın ı sürdürecektir.

yaklaşım, kaba bir inkar ve hatta herhangi bir direniş kar-

D in ve inanç: sömürüsüyle, açlıkla, yiyecek ve para dagıta

şısı nda

fiziki varlıgın ortadan kaldınlmasını da öngörüyor-

rak Kürtleri kendi içine toplayıp. belki sonrasında Hamas

du. Nitekim. yaşanan tam da bu olmuştur. Asimi lasyon

benzeri bır muhalefetle demokratik Kürt siyasetine karşı

30 Tff OJ
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SAL VATANDAŞLIK kavramı bizler için en dogru refe-

ideolojik ve politik mücadelesini sürdürecektir.

rans olmaktadı r. Bu durumda yapılması gereken, anayasal
Anayasal çözüm, anayasal

vatandaşlık anlayışına

vatandaşlık

Kürtlerin sorunu kımliksel ve kültürel hukuklannın tanınmaması sorunudur. Cumhunyetten bu yana süren cid-

di bır eşıtsizlık ve adalet sorunudur. Dolayısıyla somutmaddı ve eşit bir hukuk var edilmedigi müddetçe, mane-

uygun birtanımı gel iştirmek ve fark-

lılıklar sorununu tanıma politikalan çerçevesinde anayasal

bir çözüme kavuşturmak olmalıdır.
Buradakı

anayasal vatandaşlık tanımı kavramını birleş

tirici bir kültürel kimlik olarak degerlendirmek gerekiyor.
Müslümanlık kımligi elbette ki ortak bır degerdir.

Ama, toplumu bir arada tutmaya yetecek kadar degildir.

hukuk açısından bır deger ıfade etmeyecektir.

Bugün yapılması gereken, devletitoplum/birey i lişkilerinin

rg

vi kimliklerin ve yaklaşımiann bir anlamı olsa da hak ve
Dolayısıyla AKP'nin milliyetçi ve ümmetçi fantezileri

demokratik birtemelde düzenlenmesi ve hak-özgürlükle-

bir kenara bırakıp demokrasi. özgürlük. eşitlik ve adalet ıl

rin herkese eşit ve evrensel degerler esas alınarak uygu-

keleri çerçevesinde bir anayasal vatandaşlık anlayışını ge-

lanmasıdır.

lıştirmek sorumlulugundadır.

önemlidir ama yeryüzünün tannsı sayılan devlet karşısın
da da demokrasi ve hukuk yoluyla mutlak anlamda eşitlik
saglanmal ı dır.

ur

nn -ki bu başta Kürt sorunudur- çözümü için ANAYA-

di
.o

Türl<iye'de siyasi ve kültürel alanda yaşanan sorunla-

T ann katında herkesin eşıt sayı l ması elbette ki

kullanıldı

bir araç olarak
ll \1 ı ı
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Din, l(ürt yurtseverliğine

Tariht en bu yana, Kürt-Türk i lişkilerinde "kullanılan"

toru Romen Diyojen, 200 bin kişılik büyük ordusuyla

en önemli ayıraç. lslamiyet ve dince kutsal sayılan deger-

"Müslüman Türkler"i işgal ettikleri topraklanndan kov-

ler olmuş.

mak içın saldınya geçer. Ordusunda, 20 bin dolayında pa-

.a

Şöyle, geçmişe dönük bir bellek yoklaması yaptıgımız

ralı Hıristiyan

Türk askeri de vardır. Bu büyük tehlike kar-

şısında, Türk Hükümdan Alp Arslan'ın yardım için başvur

da. bu gerçeklikle hemen karşılaş ın z.

dugu kesim " Müslüman Kürt mirleri" olur...

lik buluşma; Malazgirt'te Türklerle Kürtler

w

Koyu ve softa bir Müslüman olan Veziriazamı N ıza

Bilindigi gibı, Kürtlerle Türklerin bu baglamda ilk bu-

mülmülk'ü, elçi olarak yardım amacıyla Kürt mirliklerine
gönderir. Kürtlerden destek istenirken, kullanılan ortak

açan Mal azgırt Savaşı'dır. Türkler, göçebe toplu luklar ha-

payda. yine Bizanslılann "kôfir'' lıgi karşısı nda "Müslüman

w

luşması, Türklere Onasya'nın yani Anadolu'nun kapılannı

linde Kafkasya ve Iran üzennden güneye dogru sarkınca,
yollan üzerindeki Kürt ve Ermeni toprak ürünlerine

w

önemli hasarlar verirler. Bunun üzerine, Kürt mirleri, Alp

kardeşligi"

olur...

Gerçekten de, Kürtler, Selçuklu kaynaklannda da vurgu landıgı gibı

10-15 bin

savaşçıyla

Alp Arslan'ın ordusuna

Arslan ve yakını ndaki Türk beylerine başvurarak. şikayet

destek verir ve ordusu içinde önceden anlaşmazlık çıkan

te bulunurlar. Alp Arslan ise, Kürt mirlenne gönderdigi

Romen Diyojen, yenilgiye ugrar ve böylece Anadolu'nun

mektuplarda; halkının yoksul oldugunu, bu nedenle açlık

tan bu türden talanlara başvurduklannı. ancak asıl hedeflerinin Müslüman Kürt mallan degil;

H ı ristiyan

Ermeni

kapılan Türklere açılır. (Bu konuda bkz. Ergun Balcı: Malazgirt Türkler'le Kürtler'in Ortak Zafen, Hür. 30.8.1996; Türkler
ve Kürtler, Cumhunyet, 22.4. 19911 6.4.1994/ 20.2. 1998).

mallan oldugunu söyleyerek. "Müslümanlık" ortak bi leş
kesini kullanmaya başlar.
Bu bileşkenin ku llan ı lması. 107 1'deki Malazgirt Savaşı'nda doruk noktasına ulaşır. Bilindıgi gibi, Bizans lmpara-

Yavuz Selim'in 'Kürt' politikası

16. yüzyıl,

sınırlann ı doguya dogru genişletmeye çalı

şan Osmanlı devletiyle, sınırlannı batıya dogru genişletTlı'OJ
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meye çalışan Safevi devleti arasında yogun bir rekabete

tirir; ancak bunun karşıligınd a da halkı Müslümanlıga çek-

ve çatışmaya sahne olur.

mek içın bölgeye "halkı irşad edecek" Hanefi din adam-

Imparatorluk düzeyine ulaşma çabasındaki bu iki dev-

lan yollar, ellerinde Kuran'lanyla birlikte...

letin kesışme bölgesinde Kürdistan ve Kürtler vardır. Bu
nedenle. hangisı Kürtleri yan ına alırsa o, ötekine üstün ge-

' Milli Mücadele'

lecektir. Bu aşamada yine Yavuz Selim'ın liderligindeki
Osmanlı yöneti m ı "Müslümanlık"

Milli Mücadele yıllannda, yine dinın ve dince kutsal sa-

ortak bileşkesine sanla-

rak, Kürtlerle dıyaloga gırer. Idris-i Bidlısi. elçi olarak Kürt

yılları

yılan degerierin nasıl ku llan ıldıgı herkesçe bilinmektedir.

Burada kul lanılan kurumlardan biri " halifelik" ortak bı leş

tirilerek. Kürt mirliklerinın büyük çogunlugunun ıttifakı

kesidir. Bilindigı gibi, salt ilk Meclis, üç kez Hafifeye baglı

saglanır. Bir bölümü ise. Şah lsmail'le işbirligi yapar.

lık deklarasyonu yayımlar. Türk halkı söylemi yerine. "ls-

rg

beylerine gönderilerek. fiili statüleri bir fermanla resmileş

lam anasın "na vurgu yapılarak. başta Kürtler olmak üzere
diger halkiann destegi saglanmaya çalışılır. Erzurum ve Si-

rak gördügü Kızılbaşlar üzennde bır katliama girişirken;

vas Kongreleri ile Amasya Prolokolü'ndeki anlatım l ar bu-

Safevi yöneticileri, kendi sınırlan içerisinde bulunan Der-

nun ilginç ömekleridir. Kürt cografyasında oluşturulan Vi-

ne yollar. Onlar da, Kızılbaş Kürtleri Horasan' ın kuzeyindeki Sünni T ürkmen ve Özbeklerin saldınlannı önlemekte kullanırlar. Bu Dersimlı sürgünlerin büyük bölümü, 17.
yüzyılın ortalannda Kasr-ı Şirin Antiaşması üzerine önceki

yurtlanna geri döner.
Din ve d ınce kutsal sayılan degerler, savaş dönemle-

layat-ı Şarkiye Müdafoa-yı
bazı

Hukuk-u

Mi/lıye Cemıyeti'nin

- ki

kaynaklarda Dogu iilen yerine Kürdıston kavramı ge-

çer- program ve ilkeleri çalışmalarda esas alınır.

ur

sim Kızı l baş Kürtlerinden onbinlercesini Horasan bölgesi-

di
.o

Bu arada, Kızılbaş Kürtler genellikle ortada durmaktadır. Yavuz, ulemasına hazırlattıgı fetvalarla, bir tehlı ke ota-

Daha çarpıcı bir gelişme ıse, 1925 Kürt U lusal Direnme H areketi döneminde yaşanır. (Kemalist ideologlar, bu
hareketi kasten Şeyh Said lsyonı olarak sunarken; dönemin
Kürt aydınlan bu hareketi "1925 Kürt Ihtilali" olarak nitelendirmektedirler.) Bu Kürt ısyan ın ı bastırmak ıçi n başvu

ak

rinde kullan ıldıgı gibi, yen gelince banş için de kullan ılmak
tadır.

Sözgelimi Yavuz Selim döneminde doruk noktasına

rulan güçlerden biri, daha bir yıl önce lagvedilen Aşiret

maledilen Osmanlı-Safevi çekişmesinde n sonra 1555 Ba-

Süvan Alaylan'nın kalıntısı konumundaki Mahal/ı Mi/is

rs
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varan ve onbinlerce, belki de yüzbinlerce kişin in hayatına
rış Andtlaşması'n ı n imzalanması aşamasında,

Kuran'dan

bazı ayetler dayanak gösterilerek şöyle deniliyordu:

ve hükümdar/ann anonesi, arafonnda sulh safılamak
oldugu içm. sulh onlaşmasının imzalanması Islam dinıne uygun ve Müslümaniann menfaatmadır." (Bkz. M. Bayrak: Pir
Sultan Abdal. Ank. 1986, s. 48-49)

.a

dişoh

"Po-

ll. Abdülhamid'in Kürt politikası

w

Kürtleri Türklerin hızmetine sokırna baglamında Isiarniyeti en yogun biçımde kullanan padişah lardan biri de ll.
Abdülhamid olur. O, döneminde yogunlaşan Kürt ve Er-

Kuvvetfen olur...
192S'te gızlıce hazırlanıp yürürlüge konulan Şark Isiahat

Planı ile askere havate edilen Kürt sorunu yakın tarihlere

kadar çözülemedigi için; 1980'1i yıllardaki PKK Hareke-

ti'nden sonra yine "Müslüman Kürt" unsuruna başvurula
rak, 100 bine yakın kişiden oluşan Korı.ıculuk Sıstemi oluştu

rulur... Çıkırnaz yol oldugu önceden belli olan bu sonuncu
Kürt politikasında da, onbinlerce insan hayatını kaybederken; satt 12 Mart cuntasından bu yana binlerce Kürt, faili
meçhul (gerçekte belli) cinayetlere kurban gider...

w

meni soruntannı kendi yöntemleriyle çözmede " Müslüman Kürt- Türk" kartını alabildigine kul lanır. Salt Sün-

Tüm anlat ılan l ar da gösteriyor ki; Kürtler. Müslüman

Süvari A laylan'yla, bir taşla beş kuş vurur. Hamidiye Alay-

olmaktan kaynaklanan bir baskı ya maruz kalmadıklan gibi.

w

ni/Müslüman Kürtlerden oluşturdugu Hamidiye (Aşiret)
lan yoluyla. Alevi ve Sünni Kürt blokuna büyük ve onul-

maz bır darbe vurur. A levi ve Sünnı Kürt çelişkisinde , bu

potrtika yeni bir kınlma noktası olur. Çünkü, bugünkü Korucu luk sistemınin kökenini oluşturan Hamidiye A laylan,
devletin mılis kuwetı sıfatıyla on lara karşı da kullanılır.

"M üs lümanlık"

sürekli olarak on lan n yurtsever ve milliyet-

çi istemlerini bastırmak için bir araç olarak kullanılıyor. ..
Bunun son ve kötü örneklerinden bin de, Kürtler'in "Hiz-

bu'I-Kontra" olarak nıtel endirdikleri Hizbul/ah hareketıy

Sünni Kürtler, onu "Bave Kurdan/Kürtlerin babası" olarak

dı ... Do lay ısıyl a,

adlandınrken; onun bu yıkıcı politikasını el eşti rerek kendi-

nunun, Müslümanlıkla çözülmesi söz konusu olamaz.

sine başvuran Dersim'in Kızılbaş Kürtlerini susturmak için
de, bırkaç çocugunu aşiret mektebıne alarak subay yetiş-
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Sonuç...
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somut bir ulusal sorun olan Kürt soru-

Sorun, ancak Kürt hal kının ulusal-demokratık hak talepleri gözetilerek. banş ve diyalog içinde çözülebilir ...
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Din, ulusal soruna çözüm olabilir mi?
AHMET
---------------

Y AŞAROCLU
------------

vurgusu, bunun dışmda kolon kültürel ve kımlıksel farklılıkia
nn özel alana aıt zenginlikler olarak kabulü ve kamusal
olanda yok sayılması hem Islami hassasiyet/en hem de etnık olarak Kürt kültürel kimligim dışlamıştır. Bu dışlamanın
kamusal alana özgü olması halı, kamusal alanın sıyosetin
alanı olarak ÇJZıldıgı oranda s;yaseten de dışlamayı getinnış
cir. Evet bu dönemde sıkça söylenildigı gibı bu kültürel kım
Iıkiere ait kişıter kamusal olondalsiyasette var olmuş ama bu
var olma kendi kimlik.Jen ile degil TürkAaık kimlıkleri ıle ol-

şı

muşıur"

aktarmak ve sonra da sorun üzerine
mak ıstiyoruz.

tartış

Islamı bır ıntemet sitesı Kürt sorununa "ümmet çözü-

mü"

ı sternekte

ve

Başbakan' ı şöyle eleştirmekted ı r:

"Tür-

w
.a

Burada sorun Islami yaklaşıma göre olanca açıklıgı ile
ve "çözülmüştür"! Uluslar yapay oluşumlardır
ve ümmetin bırlıgını parçalamış, Islamın çıkarianna aykın
bir durum ortaya çıkmıştır, bu "çözüm" ıse Kürt sorununa Islami çözümün sınırlannı açık seçik göstermektedir.
konulmuş

Aşagıda yapacagımız ikı ncı alıntı

w

w

ise Yeni Şafak gazetesindendir. Murat Aksoy imzalı yazı AKP'ye yol göstermekte,
sorun daha "modem" tarzda ele alınmaktadır:
''Vatandaşlık, Cumhunyet ıle tanımlanmış ve yetennce

kapsayıcı olamamıştır. Iki kültürel kodun ekleşmesıyle yara-

ulan bu

vatandaşlık tanımı,

(. ..) Bu kimlik. ikı temel ö[teyi
gen kalmasına yol açugı varsayımına dayanan, bu yüzden Islamı görünürfügü dıştayon
ve laık bıreyı hedef olon "/oık"'iktir. lkınası ıse yme Osmanlı'nın doyondıgı millet sisteminde pratıgini bulan çok kültürlü
yapmm homoJenize edilmesi esasına dayanmış ve bu do
/900'/enn başından bu yana güçlü bır ıdeolojik hegemonya
ve prauge dayanan ''Türl<."lüktür Votandaşlıgm "TürkAaık"
içennıştır. Bır ögesı Osmanlı 'nın

n ılmadıgına dıkkat çekılmiştır. Şımd temelınde

celenn

oıdugu

"çözüm" önerilenne daha

bu düşün
baka-

yakı ndan

bılinz.

Aynı

din,

farklı uluslaşma

Öncelıkle yanıtlanması gereken soru şudur. Kürt sorunu söz konusu oldugunda, bazı kesimler açısından din
neden agırlıklı bir yer tutuyor ve bu sorunun "yatıştınlma
sının" aracı olarak görülüyor? Bu soruya bölgede d ı n ı duygulan n ve dinsel örgütlenmelerin yaygınlıgı ve bu tür dinı
etkilerin feodal yan feodal yapıdan beslenıyor olması gibı genel bır yanıt verilebıl i r. Ancak durumun böyle olması. dini n Kürt sorununun çözümünde etkın bır araç olarak
kullanı labı lecegi sonucunu degil. bilakis, sorunun daha genış bı r çerçevede ele alınmasını zorunlu kılar.
Basıt ve temel bı r dogt-udur. ulusal sorunlar dinden
degıl. ulusal baskıdan kaynaklanır. Eger bir ulus, ul uslaşma
sürecine geç gıımiş ve bu arada egemen olan başka bir
ulusun baskısı altı ndaysa, orada b ır ulusal sorun vardır ve
bu sorun ancak ulusal hak eşıtligı temelinde çözülebilır.
Tarihte pek çok örnekte görüldügü gibı, aynı dınden olmak ulusal baskının varlıgına engel degıldır. Ö rnegin devrim öncesi Çarl ı k Rusyası ' nın bir uluslar hapıshanesı oldugu çok ıyı bilinır. Yine çok iyı bılınir kı, Ruslar, Polonyalılar,
Gürcüler, Ermeniler, Finliler vb. uluslar da aynı dıne -aynı mezhebe olmasa da- mensupturlar. Ulusal baskı altın
da tutulan Müslüman halklar da olmakla birlıkte, onlann
bas kı altında ol masını n ası l nedeni Müslümanlıklan degıl.
farklı ulusal topluluklardan olmalandır. Din farkı ıkıncı! bir
rol oynar. Keza lngilizlerle lrlandalılar da farklı dinlerden

rs
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kiye Cumhuriyetı Başbakam Erdogan yapııgı açıklamada şu
sözleri sorfettl. 'Kürt sorunu ve pek çok sorun, demokratikleşme, Cumhuriyet prensıp/eri ve anayasal çerçeve ıçinde
çözülebilir. ( 11/08/2005 Radıkol gazetesi)(...) Basıret sahı
bı olmayon bır başbakandan do ancak bu gıbı zehırfı sözler
beklenebllirdı. Çünkü bunlann meseleye yaklaşımı Islamı olmadıgı gib1, ümmetin çıkanna yönelık çözümler de degıtdır.
Eve!, ümmeti saVara bölen, aralanna Kürı, Türk. Arap tohumlannı ekerck onlon smıfiara ayıran bu devlet ve uyguladıgı sıstemdir." (lslamdevletı.org)

Burada bazı dogrular olmakla bırlı kte "Türkllaık" dayatma, "kamusal alandan dışlanma vb." şeklinde ifade edı
len sorun. temelde "etnı k ve kültürel" boyutuyla ele alı n 
mış. lslamıyetın bu konudaki "bırleştıriciligınden'' yararla-

ak
ur

Tartışılan sorunun anlaşılması içın "Islami" referanslı
i kı düşünceyi

di

bir cınayet şebekesi olarak Hizbullah'ın örgütlenmesı ve

kullanılması hatırlardadır.

.o
rg

Son zamanlarda Kürt sorununa, AKP Hükümeti'nın
dın yoluyla bir "çözüm" bulacagı gıbı bır kanı yaygınlaştı
nimaya çalışılıyor. Daha şimdiden, "Kürt-Islam scntezı" türünden tahliller yapılmaya başlandı. H atta AKP ve Fethullah Gülen taraftarlannın ve Barıanı'n ın nakşibendiligi. Irak
Kürdistanı'nı da kapsayacak bıçı mde "Nakşı kardcşligi" gı
bı yorumlann yapılmasına da yol açtı. Kuşkusuz. Kürt sorununda dıni n ve din kaynaklı örgütlenmelenn devreye
sokulmasının ilk ömegi bu tartışmalar degildır. PKK'ye kar-
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lkınci olarak; Türklerin ulusal o larak egemen olmalan

degillerdir. lspanyollar ve Basklılar arasında da benzer durum vardır vb...
Dinin ulusal baskıda ve bu sorunun çözümünde dikkate deger bır rol oynayamayacagı gerçegi, aynı dine ve
hatta aynı topluluklara mensup ınsaniann farklı devletler
olarak örgütlenmeleri gerç:egi ile tersınden de kanıtlan
maktadır. Pek çok örnekte görüldü gü gibı, sadece d ın debirbirlennin benzen topluluklar da ayn devletler olarak örgütlenebilirler. Ömegın Araplar, hem aynı dine,

gı l.

hem de tarihsel olarak aynı ulusa mensup olmalanna ragmen ayn devletler halındediri er. Bunun nedeni, başlangıç
taki emperyalist müdahale olarak açıklanabı lır ancak zamanla artık farklı şekillenmeler ortaya çıkmakta, ömegın
birieşebilecek topluluklar bile -geçmişte Mısır-Libya başa
nsız birleşme öm eginde oldugu gibi birleşememektedır.
Çünkü artık farklı uluslaşma süreçleri harekete geçmiş ve
bir ulusu meydana getiren etkenler farklı topraklarda ve

lumsal, sosyal, sıyasi- hak eşıtsizlıgine ugramasını da berabennde getirmiştır. Bu hak eşitsızligınin en çarpıcı biçimde görüldügü alan dildir ve ezilen ulus kendi ana dılinde
egitim yapamadıgı gibı, bu dil kamu alanında da kullanım
dan men edı lmiştır. Eşitsızligın en çarpıcı olarak görüldügü ıkinci alan politik alandır ve Kürtler. Kürt olarak politik
alandan dış l anmış l aı-dır.

Üçüncü olarak; ki bu, konumuzia dogrudan ilgilidir.
Cumhuriyet sonrasında ortaya çıkan Kürt ayaklanmalannda din önemlı ve ulusu bırleştınci bır rol oynamıştır. Top-

lumsal gelişmenin geri oldugu topluluklarda sosyal, siyasal
hatta ulusal hak taleplerinin dinin birleştiriciliginde hareket etmesi oldukça dogaldır da Burada dikkatle altı çizil-

mesi gereken nokta. bu ayaklanmalann dını ayaklanmalar
sol ve Kemalist çevrelenn onlan damgala-

olmadıgı, bazı

dıgı gıbi "ırtıca" olarak nitelenemeyecek olmalandır. Çün-

ak
ur

devletlerde farklı yönlerden ilerlemeye başlam ışt ır. Yine.
Filistın sorunu karşısında Arap gericiilginin tutumu da bır

ve devlet tekelıni ellerine geçirmeleri, Kürtler üzerinde
ulusal baskı uygulamalann ı, ezılen ulusun her alanda -top-

.o
rg
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başka ömektır.

Demek ki. aynı dıne, hatta aynı topluluga mensup olmak. ulus ve ulusal sorunlarda çözücü bir rol oynama-

makta. ayn ulusal şekillenmeler kendi yolunu arama ve
bulma sürecine girmektedirler. U lusun yükselen kapitaliz-

ıstısnai durumlar bu genel çerç:eveyı bozmamaktadır

çıkarmamıştır. Buna ragmen devlet yanlısı demagoJI "ırti

caı kolk.Jşmo" üzerinden yürütülmüştür.

Bugün de AKP, dinı politık amaçlan için kullanmakta
-bu bakımdan geçmişi eleştirmekte . ama Kürtlerin ulusal hak eşrtJigı ve demokrasi taleplerinın karşısında, egemen statükoyu sıkı sıkıya savunmaktadır. Bu durumda,
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me özgü bır tarihsel oluşum oldugunu hatırlarsak. bu durumun nedenlenni de an lamış oluruz.

kü din birleştırici bir rol oynamış. ama dini talepleri öne

Peki ama ulus nedir, nasıl tanımlanabılır? Ulusun bilim-

sel olarak kabul edilmiş tanımı şudur; ?Ulus. tanhsel o/orak
oluşmuş. korarlı bir dil, toprak. iktisadi yaşam ve kendim kül-

tür ortoklıgmdo dile getıren rvhsal bıçımlenme bırligidır."
Dikkat edi/ırse burada "dm birlıgi" yoktur. Ömegın tek ba-

w
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şına modem Amerikan ulusunun farklı dinlerden, hatta
dillerden oluştugu gerçegi bıle yukandaki tanımın dogru-

"dm kordeŞI degıf mıyiz, UlUSOl k.Jm/ık IStemenın ne ô/emi
var?.. " vb. eleştı n ve hatırlatmalar, ulusal sorun gerç:egi
tuz buz olmaktad ı r. Yanı Kemalizmın dinı ezerek ulusal baskıyı sürdürmek istemesine karşın, AKP eksenı, dıni kullanarak ulusal baskıyı sürdürmenın hesaplankarşısında

nı yapmakta, Kemalizmı bu noktadan eleştirmekte, dıni
"birleştirici" bir etken olarak kullanmanın hesaplaıını yap-

makta. dinin etkisinı kullanabildigi kadar kullanmak ıste
mektedır. Sadece anadilde egitım gıbı temel bır konuda

' Din kardeşligi'; çözümsüzlogon diger adı

AKP'nın tutumunu dıkkate alsak bıle, "din kardeşligi" çö-

Bugün Türkiye'deki Kürt sorunu da kendine özgü
özellikleri olan. çözümü de ancak bu özellikler dikkate alı

zümünün çözümsüzlügünü açı k seçık görebiliriz.

narak bulunabılecek bır sol\mdur. Bunun için bazı tanhsel

laikçilerin Ummecçili~!

ve toplumsal özellıkleri hatırlatmak gerekiyor.
lik olarak; iki farklı ulus gerç:egı bulunmaktadır. Kürtler,
Türklerden farklı bir uluslaşma süreci yaşamaktadır. Özel-

Kürt halk kıtJeleri içerisınde dı n hala önemlı bir etkenve özellıkle AKP Hükümeti dinin uyuşturucu etkisını
sonuna kadar kullanmak istemektedir. Ama bu palrtıkanın

likle Cumhuriyet sonrasında doruk noktasına ulaşmış
olan Kürtler üzerindeki ulusal baskı ve asımılasyonist bas-

hayat bulması ve tayın edicı bir rol aynaması olanaklı degildır. Ömegin son seçimlerde, Kürt sorununa bir "çö-

kı lar

sonuç vermemiştir. Aynı zamanda. -€gemen ulus
halinde- Türk ulusunun da şekıllendıgi bu dönemde.

züm" bulabılecegi beklentısıyle AKP'ye oy veren kitlelenn
ulusal taleplerinden vazgeçtiklenne yönelik bir belirti yok-

Kürtler de ayn bir ulusal şekillenme süreci yaşamış lardır.
Cumhuriyet artık iki ayn ulus gerçegı ile karşı karşıyadır.

tur. Bu durum. ancak AKP'ye oy veren Kürtlerin birlikte
yaşamaktan yana bır çözüm -bu DTP politikalanna oy

Dikkate al ı nması ve hatırda tutulması gereken ilk gerçek

verenlerin aynimak ıstedıgi anlamında yorumlanmamalı
dır, kaldı ki bu sorunda ulusun kendisının özgür ıradesıy-

w

w

lugunun kanıtıdır.

budur.
3f Tl f OJ

d ır

'

ulusal taleplerinden feragat etmemışler, ama bu soruna
AKP'nin bır çözüm bulabılecegi yanılgısına kapılmışlardır.
AKP'nin ulusal sorunu din yoluyla bir "çözüme" kavuşturabilecegi umudu, ışbirlıkçi egemen sınınan -bazı
Kemalist çevreler de dahil- da heyecanlandırmaktadır.
Ülkenın batısında laiklik üzenne fırtınalar koparanlar, sorun Kürt sorunu ve Kürt iilen oldugunda sadece sessiz
kalmamakta, bu gelişmeyı desteklemektedirler. AKP, onlar için, Kürtlen yeniden devlete ve düzene baglamanın

'

-

t
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lumsal bir nzayı da harekete geçirmeyi hedenedigi aynca
vurgulanmalıd ır

Sorunun elbette "etnik ve kültürel" bir yanı bulunmaktadır. Ancak Kürt sorunu temelde bir ulusal sorundur

ve çözümünü ancak sıyasal hak eşitligın de bulabi !ır. Bunun
anlamı Kürtlenn faklı bir ulus olarak. kendi geleceklerini

kendilerinin özgürce tayin edebilme hakkına kavuşmalan
dır. Bu hakkın özü ıse ayn devlet kurma hakkıdır. Kuşku

suz ulus bu hakkını demokrasi temelinde kurulmuş yeni

i.o
rg

le karar vermesi gerekir istedikleri şeklinde yorumlanabilir. Yanı kıtJelerin bir bölümü dinlerine sahıp çıkarl<en,

'

bir cumhuriyet ıçerisınde eşit bır birlikten yana da kulla-

güçlü bir aracıdır ve bu araç desteklenmelidir. Burada bır
çelişkı yoktur. "egemen olma ve yönetme". "devletın be-

nabilir. Ama sorunu dini ögelerle sulandırmak politık hak

kasın ı "

koruma mantıgı , egemen mantıktı r. Batıda kitlele-

na gelmektedir. Bu nedenle Kürt sorununda "dinı çö-

ri laikler ve dinciler şeklınde bölerek gerçekleşirl<en. Kürt
bölgesinde din yoluyla teslim alıp "bırleştirerek" egemenlıgini korumak istemektedır. Bu egemenligın, devlet ve

rek", -yani genye götürerek- ayn ulus olduklan gerçegini inkar eden bır "çözümdür" ve bugünün modem dün-

kurumlan yoluyla geleneksel baskıyı dışlamadıgı, ama top-

yasında

eşıtsizlıgini farklı biçım ler altında

devam ettirmek anlamı 

ak
ur
d

züm" nası l ıfade edilirse edilsin Kürtleri "ümmetleştire

iv

bu tür "çözümlere" yer bulunmamaktadır.

rs

"Güneydogu'nun Imajında Medyanın Rolü" panelindeyiz. Kürt sorununa dair ızleyicı lenn görüşl erini açı kladıkla
n son dakikalar... Dicle-Fıra t Dıyalog Grubu adına konuş
tugunu söyleyen bir Diyarbakırlı, "AKP dinı konutoro agır
tık

.a

venyor oma Kürt sorununa duyarsız. DTP ise Kürt sorununo duyarlı oma dinimize duyarsız ... " diyor.

w

w

Bu cümleler 22 Temmuz sonrası bölgede artan AKP
aylannın ardından yapılan tartışmalann özetı gıbi. Bölge
halkı, 1980 darbesınin ardından özellikle Dogu ve Güneydogu'da teşvik edilen dini örgütlenmelerin acısını '90'1ı yıl 
lardaki H izbullah katliam lanyla çektı. Son dönemlerde ise
tarikat ve cemaat örgütlenmes ı n ın önündeki engelletın
kaldınlmasıyla bırlikte,

bölge hal kı ınançlan ve demokratik

w

talepleri arası nda bir seçım yapmak zorundaymış havası
yaratı l maya çalışı l ıyor.

Gazeteler ve dergiler, Meclis'e girmesiyle seslen daha
çok duyulan DTP'lı milletvekilierine karşı dini örgütlenmelerin halkı "terönzmden uzokJoştırdıgı" iddıalannı sayfa

aliyet yürüten Islami demek ve kurumlann Diyarbakır'da
kı durumunu özetlemek istiyoruz.

Dernek enflasyonu
Diyarbakır, tüm bu ge lışmelen izleyebilmek açı sından

önemli

bır

merl<ez. Kentin yoksul mahallelennde onlarca
demek; bu demeklenn kurduklan okuma evlen ve aşev
lennı görmemek mümkün degıl. Sadece Sur Beledıyesi sı
nırlan içinde 80 ıle 120 arasında demek bulundugu ileri

sürülüyor. Toplum-Der, Şefkat-Der, Seher-Der, H ira
Demegi, Sultan Şeyhmus Demegı, lkra, lhya, Ay-Der,
Kardeş-Der, Anadolu Gençlik Demegi, H as-Der, Hayır

Kapısı, Şarkıyat-Der. D ISAV. Islam Demegi, lrşad-Der,

Seher-Der gıbi ilk göze çarpanlarla bırlikte listeyi uzatmak
mümkün. Bır de AKP'nin kendi demegi Gönül Köprüsü
var. AKP Dıyarbakır Milletvekılı Abdunrahman Kurt, Meclıs'e gırmeden önce bu demegin başkanlıgını yapıyordu.

sayfa tartışmaya açıyor. Halkın, 25 yıllık çatışmalann dennleştirdigi yoksullugunu fırsat bı lenler, "egitım. gıda ve kö-

Dikkatı çeken ıki önemlı yapıdan biri ise Fethullah Gülen cemaatınin egit im ve son zamanlarda da büyük gıda

mür yardımı" nı, demokratik taleplere altematıf olarak su-

yardımlan ıle yapmaya çalıştıgı ataklar... Kamu kurumlann-

nuyorlar.

dakı kadrolaşması

Burada, görmezden gelinemeyecek kadar örgütlü fa-

uzun yıllara dayanan cemaat. en son
Kimse Yok mu Demegi aracılıgıyla Kurban Bayramı'nda
TİTOJ
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gündeme geldı. Hemen öncesinde Gülen. açık açık çagn yapmış ve, "ho/kın terörden
uzaklaşması 1çın kardeşlik köprüsü" kurulmasından bahsetmiştı. Buna uygun olarak cemaate yakın ışadamlannın kurdugu TUSKON (fürkiye lşadamlan ve Sanayicıler Konfederasyonu) üyeleri, bayram boyunca bölgede kalmışlardı.
3 Ocak'ta 6 kışinin yaşamını yitırdıgi saldından sonra da
bu kez 600 işadamı yeniden gelerek bir kez daha ellennde gıda paketleri ıle kentın yoksul sokaklannda dolaştılar.
Cemaatlerin egitim alanına ve özellikle de ilkögretım
ögrencilerine yönelik projelen yogun. Sadece bır demegın,
adı "okuma salonu" olan ve her bırine 300-500 ögrencının
gittıgı ücretsiz 17 dershane kurdugu belirtiliyor. Aynntılannı
dosyamızın ilerleyen günlerinde bulacagınız bu ücretsiz
kurslarda onlarca ögretmen para almadan çal ışıyor.
Bölgeyi iyi tanıyan bir gazeteci, "en tehlikelt" olarak.
SO yıl sonrasına yatınm yaptıgını düşündügü Fethullah
Gülen cemaatini gördügünü söylüyor. "En faal çalışanlar
Fethullahçtlar. Özeltıkle eg1tim alanında güçlü/er. ögrenalen
10-1 2 yaşmdan 1t1baren yetıştırmeye başlarlar. Bir daıre /<jralarlar, orada 10-1 5 ögrenci kalır Hem egrtımlerinı göri.Jr-

lan tutuklandıktan sonra, kapılannı ilk defa gazetecılere
açan demegin basın toplantısına giden gazetecilenn dernek binasına girerken yaşadıklan endişe görülmeye degerdi. Ömegin ıçeri girmeden önce demek tabelasının
fotografını çekmek ıstedigimızde bır ikı genç muhabir arkadaşımızın, "Amon ş1mdi çekmeyin bir sorun çıkar, top/anti bittigınde kolabalık olarak çekenz daha ıyi olur" demelen geçmışin ızlerinın ne kadar taze oldugunu hatırlattı.
2004 yılında kurulan demegin şımdiden 17 şubesı ve
19 da temsilcı l igi bulunuyor. T abıi ki bu nlan n çogu Dogu

ve Güneydogu'da.
Kendı verilenne göre. yardım almak için demege yaklaşık 20 bin başvuru oldu. 2006 yılında Hz. Muhammed
ile ilgili 100 bin, 2007'de ise 230 bin ücretsiz kitap dagı
tıldı. ögrencilere matematık Türkçe ve bilgisayar kursu
gibı egitımler veren demegin Diyarbakır'daki 6 temsılcılı
gi Muradiye, Huzurevlen. Şehitlık, lskenderpaşa, Cevatpaşa. Fatıhpaşa gibı en yoksul mahallelerde yogunlaşıyor.
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ler hem namazlannt kılarlar.. "
Hizbullah'ın siyasallaşması

Mustazaf-Der'in toplantıi anna katıldıgını söyleyen bir
Diyarbakırlı şunlan aktanyor: "Mustozof-Der, en çok. bilmendir oma bunun dışında da onlarca demek var. Baglar ve Sur
bölgesınde çok var. Şu an mesela Sur'da 15-20'ye yakın aşeVI
var bildigım. Haftanın belli günfen kadınlar oyn erkekler ayn, ya
demekte ya da yakın bir evde, kahvede toplonılryor. B1z Hizbul/ohlz demiyorlar zaten. /yı/ikten, günahton bahsettiler. Kopkaçın kötü oldugunu. hop kullanmanın kötü oldugunu, fühuş
yapmanın köW oldugunu anlattılar. Insaniann hoşuna gıdecek
şeyler yom. Açoklan saglik kurumlan do var. Hatta yeşil kart
venyorlor. Borcu olanın kışısel borcunu kapatiyorlar ya do olocoklıyla görüşüp borcu azalttyorlor. DTP'nin güçlü oldugu yerlere gidıyorlar. 'Sadece cemootiz' diyorlar. Ama böyle şey/en tek
Hızbullah yoptyor demek dogru deg11, dıger cemaatler de yapıyorlar. Nurculor, Süleymoncılar. Nokşiler, Fethullahçlar... "
AKP'nin iktidara geldigı günden bu yana çıkarttıgı yasalar da dını örgütlenmelere yanyor. Hızbullah davası tutuklulannın ç:ogu, Agustos 2003 yılında PKK ıçin çıkartıldı
gı ı len sürülen 4959 sayılı Topluma Kozandırma Yasası'ndan yararlanarak dışan çıktı. Hükümet. bı r soru önergesıne verdigı yanıtta. 1654'ü cezaevı ıçınden, 1258'i de
cezaevi dışından olmak üzere toplam 2 bin 9 12 kişinın
yasadan yararlandı gını aç ı kladı. Bunlann ç:ogu Hizbullah ve
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1990'1ann kanlı örgüt ü ıle ılgıli ıse zamanın MIT Müsteşan Teoman Koman'ın sözü h§IA akıllarda: "Hangı Hizbullah'tan bahsediyorsunuz? lran'dakj Hızbu/lah'tan mı,
PKK'ntn bosk.mlorrno karşı kendilennı koruyan. drni inançlan
kuvvetli vatandaşlardon m1?"
Devletın açık desteginın itırafı olan bu sözlerin üzennden geçen zamanda, PKK karşısı ndaki görevlerini "tamamlayan" H ızbullah, 17 Ocak 2000'de liderleri Hüseyin
Velıoglu'nun öldürülmesiyle bölgede de dagılma sürecine
gırmıştı. Ancak 2003 yilında AKP Hükümetı'nın ılk ıcraatla
nndan "Topluma Kazandrrma YasaSI" ile serbest kalanlar yi
ne onlar oldu. Bugün ise Hızbullah davasının avukatı ve
hakkında örgüt üyeligınden 6 yıl 3 ay cezası bulunan lshak
Saglam'ın başkanligında "yasal" bır demekle bölgede yıne
faaliyete geçtiler. Mustozoftarlo Dayomşmo Demegi (Mustazaf-Der) ve benzeri küçük demekierin etkisi ise 2006'da
Danımarka'da ortaya çıkan Hz. Muhammed karikatürü kri·
zinde. onbınlerce kişiyi Diyarbakır'daki Istasyon Caddesi'ne
toplaması ile görüldü. Demegın ilk başkanı lshak Saglam,
mitıng için, "Dtyorbakır'rn gerçek görüntüsü bu" demiştı.
17 ılde şube açacak kadar büyüyebilen demek Hız
bullah propagandası yapmamaya özen gösteriyor. lshak
Saglam bır söyleşısinde, "hrçbrr sıyosi örgütle ilişkjlennm olmadıgmı, amaçfonnın zenginlerle fakırler orosrnda köprü olmak. okuma salonlan açarak egitJmi artırmak. toplumsol
tepkıyi geliştirebilmek içın rehber/ık. yapmak" oldugunu ileri sürmüştü. Saglam bir süre sonra görevi bıraktı.
Geçtigirniz aylarda Konya ve Diyarbakır şube başkan-

lstikamec, DTP'nin güçlü oldugu yerler!
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dıger dinı

örgütlerden.

Yıne 2004 yılındakı bır başka AKP manfeti olan Özel
ögrencı Yurtlan Yönetmeligi'nde yapılan degışiklik. 'tan-

kat yurtlanna özgürlük' tartışması yaratm ıştı. Eski yönetmelikte kapatma gerekçelen arasında bulunan; "dinı veya
dinı hıssıyau veya dince mukaddes tanınon şeyleri alet ederek faaliyette bulunmak" gıbi eylemler kapatma gerekçesi
olmaktan ç:ıkanldı. Bölgedeki özel yurtlar da böyle tankat
ve cemaatlerin hızmetıne açılmış oldu.
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gerand. Erudeqen vi gundi ji her care ku dibün pirik
bi dengekişikesti mizginiye dida mere we ku her care
dibU have keçeke din! Miragen bearemi li rüye wan
xuya di kir. Ava sp i renge xwe bi temami guherandihıl,
sor bUba. Her der, ling. dest, lihef... Sor bübu ava di
stilan de ... u asiman ji sor bubu?
Le hemıi surişt li dijber:ı ve yeke bu. Weki ku
bibejin na! Na! Bila ev zayin pek neye ü bila ev şitil
çaven xwe li ve cihane veneke. Le Ruhsina beyom li
gorl navruşana deste xwe ji zü ve bere xwe dabü ve
male.

Çaven jinika belengaz weki deriye mizgefte vebuIlestiren çaven we weki çeme Firade diherik:i.
Dev li tiliken xwe di kir, ji her tiliken we xw1n dihat.
Pore we bi xwedana cane we ve zeliqibu. }ana di her
pe n c deqiqeyan de dihat giyana we dikir nav xwe u di fetisand. RUhsina laş sar, xwe dahı1 quncika male.
Weki temaşewaneki rüken çepikan ledixist. ŞitiJ, edi
aciz bübu. Piriken derdor jL. Edi her deste sibe bu.
Rfıhstn her du desten xwe li ser laşe sar digerand. Piriken enideq. bi eyniken deste xwe ve li her deriye
mizgel'te rawestiyabfın. Bere bedengiyeke sar li rüyen
qermiçl ket. Paşe ji bo eş ü janeke bedawi qirineki xurt hat.
Zarokek digiriya. Giriyekiji bo
azadiye ... Tirejen roje bi beyaniya xwe ve dihat u diket bi biken çaven wl. Bi denge vi zaroki re, bi devla barane her!
dihariya. Bele ve care zarokeki
lawin bü! Şitil şenabiya xwe
dahü. Xwezaye ve care ya xwe
kiribü. RUhsin li ber deri mitbubfı u tarika wi tiji bfı. Bi ken
u b extewarı li çaven vi zaroki
nihert. Le zarok hin digiriya.
Desten qernriçi dor bi dor
peçeka vi zaroki dikirin
hembeza xwe.Yek ji wan bere
xwe dabfi eywane.
Mizgin1! Mizgini! Xwede
Teala ! Lawek da te! Laweki
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Şev ruv say1 bu. Berfa ku ı·ojek bere baribu li ser
axa bexwedi, dest bi reqse kirihü. Sobeya ezingan hedi
hedi sar dibü. Bayeki qerisi li dora xenı diçu u dihat.
Hiv ketihu zike peleken ewren spi. S terkan xwe veşar
tihun. Roj ev çend hefte bu ku ji asoyen v1 welati xeyidi bu. Baran u berf weki evindaren hev li du b ev bfin.
Cara dawi hfi. ji maleke bedeng denge jinek di hat.
Ev deng denge jineke ducanibü. Ne sebra jinike mabu ne ji şi tl e ku di nav zike we de. Her du ji weki ku ji
xwe aciz bin li hev gcriyabun.
Dem demazayine bu. Le weki xwezaye di ve zayi ne
de ji her tişt ne di riya xwe de bu. Şitle nehmehi edi
azadiya xwe dixwest. }inika reben bi dileke tirs u eş
dikir hewar. Hewara we di nav ve bedengiye de parçe
parçe dihu. Zarok ü de weki ku ketibin nav şereki zor
didan hev. Zarok zor dida deriye ku ranalıiye bida
çaven wi. Dayik ?.Or dida ku ji ve eşa ku ca ra beştan bU
hatibü sere we, xwe je xilas bik:ira. Ne deri vedibü ne
ji dawiya ve eşe dihat.
Piriken mala bedeng gelek bün. Di nav keliyeke
de hemfı li cem hev kom biın. Weki gul1skeke glover,
deqen li rüyen wan dilane digirtin. Çaven wan weki
agiren sor dibiriqin. Desten
wan en qermiçi di nav ava şoli
de diçu u dihat. Le alikariya
wan bi ser nediket. Carnan ava
sp! dibü sor, carnan ava sor dibU spt.
Pişti heft keçan dive lawek
ji bianiya dine. Law bi wateya
xwe ya ci.vaki weki ku şenahi
yeke dare bU. Ev çcnd sal bun
ku ji ve şenalıiye bepar mabü.
Her sal ji xwe re eşek anibu
dine weki keçen xwe. Heft eş
weki glokeke egir di dile we de
jan dida. Niha ev ji ya beştan e. ,
Di van heft car en eş Cı
janen zayinan de, ji devla ku ,
keneke bextewariye li rüye we
xuya bikira. keser fı xemginiya
we her duhare ü duqat dibü.
Weki ku qebeheteke mezin kiribe herkesirüye xwe je vedi-
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ra dergiışa ku hin nü hatibfı dine kom bubun. Haya
kesi ji dayika ku di nav lihefa sar de laşe we sar bUbu
u giyana we hilkişibu asimanan tune bü. Her der sor
bübı1, le asima reş. Pişti kefxweşiya ku li do ra dergiışe
di nav keliyek:i de vegeriyabu xemgint ii bedengiye.
Daxwaza her kesi bi cih hatibu. şahi O şenabiya ku
wan dixwestin bi rnirine jinek afirand.ibun.
Denge dergiışe bi denge pirik ü heft keçan ve kerr
lal
u bUbOn.

w

II
Bihar bU, hemı1 çiya, ncwal ı1 zozanen vi welati
rengo rengo bfı. Di berbanga sibe de denge çivikan di
şewgora şeve de denge beqan u ajelan aramiyek avakiribı1. Ki diçu u dihat di ve bihara rengin de her kes
bala xwe dida zike Zergule. Yek ji wan digot.
'Na na! Ve care lawik e! Hale te ne ya keçan e.·
Yeka din:
'Na nal Tu pivaz dixwi, ne? Ger dile te diçe pivaz
teqez lawik e!'
Yeka din:
'Na na! Do min hevir kir il ez çO.m ser tem1re. Min
loqck hevir avet nav agir Cı hevire min qet neqelişi.
Diyar e ku zike te law e.·

Gotin go ı ine bi xwe re diani. Cil ı1 hergen zaroken
lawin dihat amadekirin. Her kesi bawer elikir ku de

zike Zergule law be. Mere we ye ku herevarebi gundiyan re di civate de belısa zaroken lawin dihat kirin,
hinek din meraq u betebati le zede d.ibü. Dive heft
lawe wi hebin u li pişt wi bin. En ku heft lawen wan
hebin kes nikare pişta wan bide erde. Ma ew ji ne mer
e! Dive bejmara merandi nav mala wi de zede be. Li
ser gotinen derdore mere Zergule Hemo ji baweriya
xwe diani ku de ye dizike Zergule de ve care law be.
Loma nedihişt ku Zergul kareki giran bike. Ew her
ca ra ku diçü bajer ji bo ku çaven lawe wi ye .ku hi n nehatiye dine şaş nebe, noken bi şekir, findixen niqrandi uluqimen sp! di ani ji Zergule re. Dema tart diket erde Hemo deste xwe di da ser zike Zergule u je re
digot:
'Lawe min de merxaselô bi nav ü deng be. Kare
yekem ez e çeka xwe bigri m ü em e bi hev re b için
neçire.'
Zergul ji van gotinan gelek ditirsiya carnan xwe di
nav saw u xofeke dijwar de h'is dikir ü şev le tari ı1
direj dibü. Di dile xwe de digot, 'ku ne law be! Ez rebena Xwede eze çi bikim?'
Roj, hefte Q mehen kuji bo gundi Cı Hemo nediqediyan edi bi dawt bübün. Denge Zergule ji odeye h eta
qadagund diçu. Piriken ku h eta niha bi dehan car bo.hfın pirik disa ji bo mizginiyeke bi xer ketibün keftelefta huyina zaroke. Bi her helwesten wan en ji xwe
bawer li benda kurek bnn. Her du lingen Zergule ji
TİfOJ
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Zergul her cara ku diket berananina zaroke. her cara ku piriken
gund le dieiYiyan ü dibün pir iken
zaroken wc je re nifirek dihiştin.
Wedianina keçika xwe ya peşin fı
ya paşin anibü bira xwe ku dema
keça we Leyla hatibfı dine gelek kefa mere we hatibu.
Ji ber ku de Zergul h eft law bianiya dine u digot, 'Zergul bitenenikare xizmete b ike. Baş e ku jina min peşl
keçek ani. De ew hibe kebaniya diya xwe fı li birayen
xwe meze b ike. ' Hin ne zaroken lawin hebiı li ho le Cı
ne ji kar Ct bareki giran. Le mere Zergule di d esipeka
büyina zarokan d e ew qas xwe bernedabü. He la ku
bejmara keçikan li mal zede biı. Hemo fı jiyana Hemo
ji li ve male zede bCıhü . Her yeka ku li du hev h atibü
dine Cı her yeka ku şire ya di ne h erarn kiribun hama
hamadi navhera wan de neh meh he bil Cı hernCı ji di
şibiyan hev. Di ve jiyane de hemfı h ernan li şl ji dayi
ka xwe dixwestin, hemfı hernan kar iı hem uhe man cı;;
han ji bo Zergula xernediti fı stiişikestl. Hejmara ku
her care weki kindirek li stiıye Hem o ase b ibe wi he di
hed1 difetisand. Her cara ku zike Zergule li ber deve
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Hemo hin li b er deri biı iı ji kelecane diçfı iı dihat. Denge jina we
j1 edi n edihat . Sehra wi nemabu.
Cixareya xwe ya qaçak bi nivco avet
erde ü here xwe da odeye.
'Ka ... Ka? Lawe min!'
Pirike hi çav iı d engeki n e razi:
'Xwcde disa lawek liyaqi te nedit."

we bu, merc we ji bejmara keçan carinan bi pehinan
dihat Zergule iı gotinen nema je re rez d ikir. Her cara
ku çav li dergı.lşa bi xeliya sor di hat nix.imaridin diket,
Hem o nedixwest ku care k j i ca ran we xeliya sor rake Cı
li çavcn derı,rüşa xwe hi ni here.
Piriken gund ji bo ku ocaxa Hemo kor nebe. deriye Hemo neye girtin. Zergule herrojenine dihirin
ha şex ii meleyan. Her cara ku Zergul diçii cem şex ii
meleyan, d e ?ike xwe li her wan tazi bikira,li ser ı.ike
we bixwenda u püfe zike we bikira. Ji d este şexü me leyan ava lexwendi Ct le pifkiri vexwaran. Bele pirik n
Zergule edi riya mala şex. mele. tirh iı waren piroz
I...irih Cı weki ri ya kaniye. Dema ku Zergul ji m ala şex n
meleyan derdiket bi dilreheti h ere xwe dida male.
Hemo her halina we ya ji cem Şex iı meleyan qurbaneke se rj edikir Cı para mezin a goşte qurbane dişand
mala wan şex iı meleyan. Le dawiya
dawi Zergul h eft keçiken xwe li du
hev rez kiribü. Le h ele disa ji ne
biihü xwedi laweki. Edi dawiya dawi di dile xwe de digot. 'de Hemo
bila ji xwe re jinekc din bine!" Mala be lawin ocaxekc kor c. deriyeki
bi mor e.

iv
ak

hev diırxistihün. Li aliyeki ava germ. li aliyeki dergüşek bi moriken kesk xemilandi wekt ca ra dawi dihat
xemilandin. Du piriken sereke ı(we avetibun ser zikc
Zcrgulc iı zaroka ku hin di nav malzaroke de cihe xwe
xweşk:iribu bi tamdayine sere zarok x:uya kiribü. Piri
keke din bi her du destan sere zarok kirihu nav
desten xwe iı li benda mizgi niyeke giranbuha bU.
?Wiii .. bisimll a bis imlla ... Xwede Teala kelika da
wi lawe me bi keçeke re guherand! ·
' Herhal Zergul jineke gunchkar e ku ye jori disa
cezayek le biri! '
Zergul çawa bi ser xwc ve hat u n ehat. çaven xwe li
zarok gerand. Zarok di h ernan deqe de hatibu peçandin. Zergule kir ku bipirse ka zarok law e an keç e. pirike pirsa we di deve we de girt:
Te Q.. qelişiyeke din j:i ani dine. Ari sere te be. Ma
tu jt jin i!'

IV
Hemo. di dawiya dawi de bCıhiı
xwedi lawek. Le. Zergul nih a bi çar
te>.1ikan ji ve mala bedeng koç dikir. Heft keçiken biçCık Cı dergüşeki
lawin li ber gorista neke sar li çüyina dayika xwe temaşe dikirin. Dergüşa ku di hembeza have xwe de
deve xwe weki masiya ku nu ji nav
ave dere. deve xwe vedikir Ct digirt?
Deve dergüşc li şireki germ a xav digeriya. İşl1ge He mo ye qiler kctibü ser zirnan e dergiişe Cı dergılşe birçi
des ı bi mijandine kirihü. Her ca ra. ku deve xwe vedik:işa.nd dcst bi giriye dikir. Hemo li Zergule fik:irl, li her
qanfına .xwezaye seri rakir. Li ber sere Zergule rünişt
giriyeke ziwa >.'we bera dile wi da. Li çaven lawe xwe
nihert. Sere xwe bera ber xwe da. Bi carcke rahü ser
lingan:
"Ey Yezdane di lovan. te çima xweli li sere min kir!'
Pirikek enideq bere xwe da w:ı Cı got:
'N e J...-u Yezdan xwel1 li sere te kir, xwedeı,riravi te bi
meraniya xwe :..·weliya sar li sere xwc kir. Ho o o xwelisero!.'
V
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Anılardan

Muş
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düşümler ...

Oteli'nde yurtsever konaklamalar
BFDtRIJAN EPöZDJ:.MiR

Önce birkaç söz ...

pılmadan bilebildiğim kadarıyla tanık olduklanmı.
yaşadıklarımı yazacağım

dedim. Bu, yaşamının belki
de en önemli dönemine Muş Oteli anılarının damgasını vurduğu birisi için önemli. Dilerim ki yadsın
maz ...

N e gördünse onu anlat

di

günlük curcunasında pekgörülüp duyulmayan ama yaşam önemli kesitler sunabii en gazetelerin loplum -yaşam sayfaları bazen de insanı tarihin
derinliklerine götürüyor. Anılar canlanıyor, geçmiş.
bir film şeridi gibi gelip geçiyor gözlerinizin önünden ... Cizre'den. Ağrı'dan, Kars'tan, Bitlis"ten. Mardin'den. Van"dan. Diyarbekir'den ... özetle ülkenin
dört bir yanından. yöresel bir deyiş, tarihi bir yapı,
kurum vb ... insanı yılla.ı· öncesine götürebiliyor.
Geçmişi günümüze, günümüzü geleceğe taşımak
oldukça önemli. Geçmişi , genç kuşaklara aktarmak,
geçmiş ile gelecek arasında köprü örmektir. Bu köprü ise ayru zamanda sıfırın altından işe koyulup sıfıra
getirenler ile sıfır noktasından devralıp yola koyu lanların buluştuğu bir istasyon olduğu için, tarihi bir
işleve de sahiptiL
Yıllardır. Muş Oteli ile ilgili anıları derleyip yazmayı hep d üşünüyordum. Ta ki birkaç yıl önce. 21
Eylül 1993 Larihli Özgür Gündem gazetesinin sayı 
sında, Hasan Değer adlı bir kardeşimizin 'Yoksullar
ve tarih konaklar Muş Oteli'nde" adlı yazısını ol-urken,
bu düşüncem daha da pekişti. Sevgili Hasan 'ın bir
makale boyutundaki yazısı, beni oldukça duygulandırmıştı. O dönem sevgili Hasan Değer kardeşimize
katkı olsun ve bazı
yanılgıları düzeltmek için "Muş Oteli'nde Yurtseverlik
Konaklandı ''
de
başlığıyla bir yazı da
göndermiştim...
Geçenlerde ar -

Kürt ulusa l demokratik mücadelesinde iz bırakan
bir mekan olduğu için, Muş Oteli'nin, en azından o
dönemi yaşayanların hafızasında kolay kolay silinmesi mümkün değildir. inanıyorum ki benim gibi
Muş Oteli'nde anıları olankişiler de ayru düşüncede 
dirler ...
Ve Oiyarbeki r, acılanmızın. sevdalarımızın, ilk
göz agrılarımızın ve gözyaşlarımızın
pınar ol duğu, en az bizim kadar acılı, en az bizim
kadar sevdalı tutsak kent. Onun için mutlaka yazıl
malı. Yazılıyor zaten. daha da yazılacak. Çünkü şu veya bu nedenle Diyarbekir'in hepimizden alacağı var ...
Bu yazı bir başlangıç ... İçeriğinde belli ipuçları
olacak. İpuçian, ileride açılımlarımda getirebilecek.
Bu açılımlar bize bazen acıları, bazen de coşkuları yaşatacak. Ve en önemlisi de belki bizi zaman zaman tarihimizin bir kesiti ile tanıştırıp, yüzleştirecek
50'Ji-60'h yılla
rı yaşaya nlar , hele
hele yürekleri yurtseverlik ateşi ile tu tu şa nlar, yoksullarm ve tarihin ko -
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mutlaka yazılınalı dedim ... Hiçbir kişisel ilitirasa ka-

şivimi karıştınrken

adı

geçen yazı gözü me ili şti. Bir kez da ha gittim o yıllara.
Gözlerimde canlandı o çileli ama bir o
kadar da onuı·lu yıl
lar. Muş Oteli yazıl
malı,
Diyarbekir

naklaması yanında,
asıl yurtseverlik vadisinde bıraktığı iz
ile de tanırlar Muş
Oteli'ni. Tarihimizin bir kesitine ta-

nıklık yaptı orası.

İsimlerini belki bazılarımızın

duyma-

dığı, bazılarımızın

ise btaplarda okuTİTOJ
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Kavasi Sağır sokagındadı r. Arka tarafında tarihi "Kıs 
nıet Ilan"' vardır. Yıllaı· sonra Temmuz 2007'de Kava si Sağır sokağını ve şimdi artık otel olmayan binayı
ziyaret ettim. Acılarım depreşti, Anılar, acısıyla. tatlısıyla birbirini kovaladılar ...

Bir isimsiz yurtsever, H acı Veli

Hiç kuşkusuz. Muş Oteli deyince elbette ki ilk önhalkının ve yurtseverlerin Hacı Veli
olarakyakından tanıdığı. aslen Bitlis ilinin, Mutki ilçesine bağlı Xwed bucağı hanedanlarından olan Veli
Acar'ı anmamak mümkün değil. Hacı Veli, zengin ve
ateşli bir yurtseverdi. Hacı Veli'nin ~Azadi Partisi~
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ce Diyarbekir
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d uğu, ulusal kavgacia yalnız iz degil bugün bile öz leri ni hissettigirniz ve de özledigim.iz. yurtseverliği bir
yaşam tarzı olarak seçen. nice saygın kişileri misafir
etti. Kürt tarihinde ilkiere imza attı. Muş Oteli. Nice
olaylar yaşadı ...
Belirtmek gerekir ki , Doğu Palas da Muş Oteli 'yle
birlikte Diyarbekir"de iz bırakan iki mekandan biriydi. Kuşkusuz ki Muş Oteli ve Doğu Palas arulırken. iki
otelin saygın emektarları Şefik Issı ve Mela A. Baki"nin isimleri en başköşeye yaı.ılacalt1ır. Çünkü o
yıllarda ateşten bir gömlek olan Kürt yurtseverliğiıli
seçenlerin çektigi acılan en çok o acılardan nasibini
alanlar bilir. Belalan kucaklamanın ne menem bir

en iyi onlar bilirler. Ve bu iki saygın kio ateşten gömlegi giyeniere karşı gösterdikleri
kadirşinaslık asla unutulmamalıdır. Maalesef ikisi de
şimdi hayatta değiller. Onları minnet ve saygı ile anı
yorum.
Muş Oteli'nin isim ortaklarından Veli Acar'ın.
Muş Oteli ile ortaklığı 50'liyılların sonunda son bulur. Veli Acar ve Ep özdemir kardeşler (Fethullah. Ali.
M. Can) tarafından ortaklaşa açılan Muş Oteli, bu tarihten 1971 yılına dek Epözdem.ir"ler tarafından iş
şey o lduğunu

w

w

şinin,

letilmiştir.

sahibi Diyarbekir eşrafından
MehmetAkahn'dır. MehmetAkalın , oldukça zengin.
tanınmış bir insandı. Bina otel olarak icar edilmiştir.
Tarihi
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tiyesi olduğu söylenirdi. Şex Seid ve hareketini anlatırken oldukça duygulanıyar ve de herkesin Azadi
Partisi'ne ve onun mücadeleci önderlerine saygı duymasını bekliyordu.
Veli Acar, iri yarı yapısıyla. fötr şapkası. hastonu
ve oturup kalkmasıyla güven vericiydi. Kendinden
emin, mağrur ve gururluydu. Kibirli degildi. Kimseyi
hor görmüyordu. Bu nedenle de çevresinin sempati
ve saygısını kazanmıştı.

Okuma yazması pek olmayan bu ateşli yurtsever.
tıpkı bir ajans gibiydi. Kürtlerle. Barzani hareketi ile
ilgili herhangi bir haber mi çıktı. soluğu Dörtyol'daki
gazete bayisinde alıyordu. Haberin çıktığı gazeteden

şadığını

biliyorum. Olaylar öyle gösteriyor ki. 60'lı
sonunda, 70.li yılların başlarında yaşama
veda etmiştir. Mezarının Muş'ta ya da Diyarbekir'de
olduğuna dair söylentiler vardır. Bu konuda bilgisi
olanların bizimle paylaşmalarını diliyor ve kendisini saygıyla anıyorum.

yılların

Bir

düğün anısı

ve

Şex

Zülküf Bilgin

rg

1965 yılında benDiyarbekir Ali EmiriOrta Okulu
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son sınıf öğrencisiydim. Sevgili Şevket (Epözdemir)
deDiyarbekir Eğitim Enstitüsü'nu bitirmiş, Ziya Gökalp Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapıyordu. Aynı
yıl Hacı Veli ve değerli eşi Arife harunun tavsiyesi ve
arabuluculugu ile sevgili Sakine yenge ile Şevket evlendiler. Düğün mütevazı ama her şeyi ile bir Kürt düğünü idi. Köyden gelinler. yengelerve genç kızlar gelmişti. Diyarbekir'deki yurtsever kişiler düğünün saygın konuklan arasındaydılar. Düğün Büyük Postane'ye yakın bir evde yapılıyordu. Kuşkusuz Hacı Veli
ve eşi düğünün baş konukları arasındaydılar.
Düğün konusu açıldığı için bir duyumumu ve izienimimi de anlatmadan geçemeyecegim. Köyden gelen
genç gelinler ve kızlar, bitişikteki odada, '"negri bılke"
ve "xeribıf' türlctısünü o ince ve tiz sesleriyle koro şek
linde okuyorlardı. Bu içli Kürd türküleri başta saygın
ve yurtsever i nsan Şex Zülküf Bilgin (Şex Seid efendinin yeğeniydi. Filozofik bir kişiliğe sahip bu değerli
insan da Muş Oteli'ne sık sık uğrayanlardandı. Tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın kayınpederi Abdurrahim Bilgin'in babasıydı ... ) olmak üzere orada bulunan konukları epeyce etkilemişti. Zulküf Bilgin oldukça etkiIenmiş olacak ki. o zaman moda olan çanta! ı bir teypIe bu söylenen Kürt nağmelerini kaydetti. Bunu yaparken de, "bu nagmeleri dillendirenlerin habeıi olmasın. Çünkü haberleri olursa utanırlar ve bu nagmeler de
dogahktan çıkar·· diyerek kültürümüzün omurgasını
oluşturan türl1ilerimize ne derece önem verdiğini
gösteriyordu. Anısı önünde saygıyla eğliyorum.
Var mısınız Muş Oteli'ndeki gezintimizi sürdürmeye? Örneğin Şex Seid efendinin lçatibi Liceli Fehmi efendinin (Fehmi Bilal) uzun bir süre Muş Oteli' nde konaklarlığını biliyor muydunuz? Sait Elçi,
Ömer Turhan ve yurtsever mticadeleye beyinlerini ve
ömürlerini veren daha nice insanın bıraktığı izleri
hatırlamak? Yahut TKDP'ye karşı başlatılan ilk operasyonun Muş Oteli'nde başlatıldığını, operasyonun
ne zaman ve nasıl yapıldığını? ..
Anılar biraz da acı ve sevinçleri n yumağıdır.
Bu yıımağı açmaya, olanaklar ölçüsünde, devam
etmeye çalışacağız. ~
epazdemır 1@zonnetnl
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bazen 15-20 tane alır. karşılaştığı her bir tanıdığına
birer tane verirdi. O heybetli adam, elinde bir tomar
gazeteyle ve kendinden emin adımlarla, Gazi caddesi ni tam da ortalayarak Dağkapı'dan Mardinkapı'ya
doğru coşku ve heyecanla yürüyordu. İlk durağı , Hasan
Paşa Hanı 'nın karşısında bulunan eski Diyarbekir be
lediye binasının çay bahçesiydi. Zaten burası yurtseverlerin buluşma noktasıyd ı. İ lk karşılaştığı tanıdığı
na, "Ka were zarze. van ji zale xwe ra bixwin e.·· (Il ele gel
yeğenim bunu dayına oku) derdi. Okuduğunuz zaman
ptir dikkat sizi dinlerdi. Çoğu kez tepkisini kafasını
saliayarak veya mimikleriyle yansıtır, böylece okuduk
larmızın hoşuna gidip gitmediğini anlayabilirdiniz.
Çatık kaşlan, alnında derinleşen çizgiler kızgınlığını.
ufak bir tebessüm ise sevincini dışa vururdu.
Kazara, yazılanların Kürtlerin aleyhinde olduğu 
nu ve bu gazeteleri almanın ve okumanın gereksiz liğini söylemeye görün, kızgınlığını çaktırmadan , "olsun. aleyhte de olsa bilmemiz, okumamız gereklidir.
Unutmayın ki bir olay veya bir sorun lehte veya aleyhte yazılıp. konuşuldugu zaman gündemleşir. Bu da ol
dukça önemlidir" derdi.
Rivayet edilir ki, Hacı Veli bir gün Dağkapı' dan
Mardinkapı 'ya doğru yürürken. arkadan özel otosuyla gelen sivil giyimli bir hava binbaşı, arabasının
tamponuyla hafif bir şekilde kendisine çarpar. Bu nun üzerine, Veli Acar heybetli cüssesiyle geriye dö ner. öfkeli bir şekilde bastonuyla arabanın kaportasına vurarak, "Bas oğlum has, Veli Acar bu memleketin vatandaşı değil. bu memlekete hiç vergi ödemedi.
hiç hizmet etmedi." diye durmadan bağırmaya baş
lar. Binbaşının özür dilernesine rağmen öfkesi bir
türlü dinmeyen Hacı Veli. çevredeki esnafın da araya
girmesiyle sakinleşip, yoluna devam eder.
Veli Acar namı diğer Hacı Veli. Arife hanımla evliydi. Aralarında yaş farkı vardı. Maalesef hiç çocuklan olmadı. Arife hanım. çogu kez elinde sigarasıyla
erkeklerin divanında başköşede oturur, konuşmala 
rıyla yol göstericilik yapardı. Aslen Kubinli (Beşiri)
olan ve Siverek' e yerleşen bir ailenin kızıydı. Halen
de Diyarbekir'de yaşıyor. Olanaklar elverirse bir gün
kendisini ziyaret edip. bu ölümsüz yurtsever ile ilgili
bilgilerini ve anılannı dinlemek isterim.
Üzülerek belirtmeliyim ki Veli Acar şimdi hayatta değil Üzüntüm elbette ki yokluğuna ve onun da
nerede, ne zaman ve hangi koşull arda hayata gözlerini yumdugunu bilmememizdendir. Acılı bir du rumdur bu ... Tüm çabalarıma rağmen. bu değerli
yurtsever ile ilgili bu konudaki net bilgilere ulaşa
madım. Bir fotoğrafını bile bulamadım. Yalnız Veli
Acar'ın Kürt vadisinde iz bıraktığını ve dolu dolu ya-
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Erdoğan Aydın 'la Türklük, İslam ve kimlik sorunu üzerine ...

İnsanı yücelten

dini ve milliyet i

değildi r
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RöPORTAJ: ŞERIF KARATAŞ
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"Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir... Müslüman olmayan Türk olmaz... "!
Sosyalistlikten İslamcı-Türkçülüğe uzanan akışkanlığıyla ünlü Şair İsmet Özel, bu sözleriyle bir tarbşma açtı. Oysa, İsmet Özel açısından bu ifadelerin yeni bir tarafı yok. Yine, bu sözlerin cüret bulduğu Türk-İslamcılığı denilebilecek sosyo-politik zemin de hiç yeni değil... Sadece Özel'in düşlediği toplumsal tasavvurun bileşenleri olan Türkçülük ve islamcılık unsurlarının faşizan sentezi ve koyulaşarak
genleşmesi var.
İsmet Özel'in, aslında hiçbir emek, yetenek ve birikim gerektirmeyen dini ve milli kimlikten edinilen 'üstünlüğe', kendince getirdiği "kafirle çalışmak" ölçütü de malumun ilanı aslında. Bırakalım öncesini, 6-7 Eylül'den Sivas'a, Hrant Dink'den Kürt lincine... sayılamayacak kadar çok 'kafire haddini bildirme' örneği...
Şimdi "Uzlaşmayı istiyorsan Türklüğü reddediyorsun" diyerek, aslında " faşist-militer-İslamcı Türk"
dışındaki Türkler de dahil herkesi "kafirleştiren" yani düşman gören, barış ve emek karşıb bu ırkçı-din
ciliğin Türkiye'deki karanlık gölgesini yazar Erdoğan Aydın'la konuştuk ...
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ha ötesi, bu sadece kişisel. masum bir olay da değildir.
Çünkü bu tip zihniyetler yaygınlaştığı oranda, bunun
kaçınılmaz sonucu olarak, halklar arası, inançlar arası savaş vb. pek çok durum yaşanmakta, genellikle
yoksul, masum insanların birbirini kırdıgı cehennem
atmosferleri oluşmaktadır.
Kendi ulusal , dini aidiyetinıizin diğerlerinden üstün oldugu gibi bir safsataya kendimizi kurban ediyorsak, bunun sonucunda, çogıınlugu oluşturan yoksullar
olarak, bizimle aynı dili konuşan. aynı dine inanan ve
ama bizi sömürmekte olanların aleti konumuna da
düşmüş oluyoruz. Sonucunda ise hem yoksuUugıımuz
sürecek ve hem de insanlaşmamız gecikmiş olacaktır.

di

Türklük ile İslam arasındaki tarihseL serUveni lJzetley erek devam edelim...
Türklük milli bir aidiyettir. Din ise inanca dayalı
bir durumdur. Dolayısıyla Türklük, İslam'ın dışında
başka dinlerle birlikte oluşmuştur. Hem de İslamın
içinde farklı farklı aidiyetler söz konusudur. Milli aidiyeti ile dini aidiyeti birbiriyle özdeşleştirmemek gerekiyor. Hele hele söz konusu olan Türkler ve Müslümanlık olduğu zanıan bu durum daha belirgindir. Na sıl Masıaman Olduk adlı kitabımda özel olarak bu ko nuya çalıştığım için çok somut verilere de sahihim. İs
lanıın ilk kururnlaşması ve Emevi Devleti'nin akabinde. Arap olmayan halkiara yönelik bir işgal ve fetih dönemi başlamıştır. Bu dönemde Berberiler, Kürtler,
Rumiler. Acernler parça parça fethedilmişlerdir.
Sıra Türkmenlere geldiği zaman. çok kanlı bir tarih söz konusudur. Özellikle bu Maveraünnehir denilen yani Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasındaki bölgedeki Türkmenlerin katliamı ... Ayaklanma ve katliamlarla geçen ve 3 yüzyıla
yayılan bir dönemden söz
ediyoruz. Korkunç bir dönem .. .
Yine bu dönemde. özellikle 650- SSO'li yılları arasında altı özellikle çizilmesi
gereken kimi ilginç öğeleri
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"Gavura karşı çıkan MÜSlii.manlık .. olarak
tanımlıyor, dogru mu?
Böyle bir tanımlama aslında şu anda Türklüğün'
taşıdıgı ve de Türkiye'nin yaşadığı ciddi sorunları artırmaktan başta hiçbir şeye yaramayacaktır. Aslında
bu yaklaşım , yaşamının bir döneminde sosyalizme
bulaşmış. daha sonra İslamcı hareketin yükselişiyle
birlikte İslamcı olmuş, şimdi de milliyetçiliğin yükseldigi bir dönemde milliyetçi olmuş , kafası karışık
olmanın ötesinde dengesini kaybetmiş bir kişinin,
şimdilik Türk- İslam sentezine demir atması olarak
yorumlanabilir. Türk- İslam sentezinden Türkiye'nin
sorunlarına ne kadar çözüm gelmişse İsmet Özel' in bu
'yeni' açılımıyla da ancak o kadar çözüm üretilebilir.
Şunu ifade etmekte yarar var: Her ulusal aidiyette
oldugıı gibi Türk kimliği açısından da bir dizi olumlu- olumsuz ögeden söz etmek mümkün. Esasen Alman, Türk, Kürt ... bütün ulusal kimlikler. kendiliğinden. olumlu veya olumsuz değildir. Biz dünyaya
herhangi bir dil, herhangi bir inanç. herhangi bir
ulusal kimlikle geJmiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir
kimlige ait olmak. ne diğer halklardan üstün olmamızı ne de onlardan aşağı olmamızı getirir. Bütün insanların damarlannda dolaşan aynı kandır. Bütün
insanların yetenek ve yeteneksizlikleri açısından
DNAkarakterleri de aynıdır. Tıpkı farklı farklı dinlere inanan insanlarda olumlu olumsuz karakterlerin
aynı potansiyelde oldugıı gibi .. .

ur

İsmet Özel'in tartışma açan Tarklak · tanımından
baş layalım .

'insanlık değeri · dediğimiz şey nerede başlıyor?

İnsanlık ve değer kavramlan hayata neyi katıp ne-
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yi katmadığımızla belirleniyor. Belirli bir bilinç düzeyine vardığımızda. ister
Türk. ister Alman, ister
Kürt, ister Afrikalı olalım
fark etmez, hayata bir şeyler
kattıgımız ölçüde insanlaş 
mamızı geliştirmiş. insanların hayat1 na da anlamlı bir
şey yüklemiş oluyoruz. Yoksa bunu yapmıyor, anne ba-

w

bamızdan

kimligimiıle

duydugıımuz

övünmeyi bir

değer haline getirmeye çalı 

şıyorsak, başka

başka

halklardan,
inançlardan üstünlü-

ğümüzü kanıdamaya çalışı

yorsak,

aslında

kendi in
engelleyen
bir ideolojik kelepçenin altına girmişiz demektir. Dasanlaşmamızı

İslamiyete

sığ'dırmak

mümkün değil. Bu topraklarda bazı şehirlerin yöneticileri kadın. İkinci önemli özellik. kadın erkek iliş
kilerinde göreceli, hatta
belirgin olarak bir eşitliğin
olması. Üçüncüsü. farklı
dinsel inanç ve farklı dinsel
tapınakların aynı mekanlarda yaşıyor olabilmeleri ...
TİI'OJ
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şılık bulmasıdır. Çünkü toplum Türk-İslam sentezi
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perspektifini kendine bayrak edinmeye başladığı andan itibaren. kullukbilinciyle egemenlerin çıkarianın
savunur hale geliyor. Böyle bir toplumda. kendi kardeşini. örnegin bir Kürdü, bir Ermeni'yi düşman görmeye başlayan hastalıklı şekillenme başlıyor. Bu durumda hem evrensel düzlemde itibar kaybedilen. hem de
hallan daha agır bir sömürüye ve istismarauğradı ğı bir
gerçeklikle karşılaşıyoruz.
Bugün de Türkçülüğiin ve İslamcılığın alabildiğince yaygınlaştığını görüyoruz. Dini kutsal l arın,
bayrağın veya milli değerlerin en çok istismar edildigi bir dönemdeyiz. Fakat diger tarafta ise yoksullu-
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Hatta İslam misyonerleri de bunu bir şekilde itiraf
ediyorlar. Yazıyorlar... Bütün bunları bir araya getirdigimizde. en azından Türklerin tarihine dair baktı 
ğımızda, ortaya çıkan olgu, İslam bayrağının sömür
geci. yayılınacı ve katHarncı bir misyon yüklendigidir ...
Sonuçta Türkler ''Elhamdülillah Müslümanız" de mek zorunda kalıyorlar. Kendi inançlarını da terk etmiyorlar. Yüzyıllar sonra, Anadolu'da adına Alevilik
diyeceğimiz bir 'atmosfer inancı' çıkıyor. Bir damarı
Şamani.zmden, bir damarı Budizmden, bir damarı
Ma ni dininden Anadolu 'ya yaklaşan bu atmosferle
birlikte, halklarm 'islam' kabuğu altında ama kendi

inançlarından oluşanbir inanç sentezi ortaya çıkıyor.

w
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Bu inanca sahip insanlar, daha sonrakendileri ile ay
nı dili konuşan , yani kendileri gibi Türk olan Selçuklu ve Osmanlı paşaları tarafından da acımasızca ezildiler. Emeviler ne yaptıysa, ayınsını kendi dillerini
ve inançlarım taşıyan egemenlerinden de gördüler.

w

Bu durumda, Tarklılğü Müslümanlıga. Müsl.üm4nlı 
gı. Türklüge baglamak bilimsel biryaklaşım olmuyor...
Kesinlikle öyle ... Tam tersine. dini milli kimlikle
birleştirmek üzerinden yapılan tanımlamalar.

dünyadiger ülkelerinde olduğu gibi. totaliterizmin. fa
şizmin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Türk tarihinin
hangi döneminde Türklük ve dini kimlikten yeni bir
sentez üretilmeye çalışılmışsa, o dönemde halklar daha çok ezilmiş. dışa yönelik saldırganlık daha da artmıştır. 12 Eylul de bunu kurgulamaya çalıştı. Asıl tehlike ise yııkandan aşağı kurgulananbu ideolojinin karnın
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ğım. yolsuzluğun daha da arttığı bir Türkiye gerçeği ...
Milli ve dini kimliklerin gü nlilk hayatımııda yaygın 
laştmlması. zannedildiginin aksine. Türk ve Müslüman kimlikli insanların hayatlarının daha in sanca
ol ması anlarnma gelmiyor. Bu nedenle. özellikle
Türkçülüğün ve dinciligin, yaşadığı problemlere çözüm olduğunu dUşünenlere ısrarla anlatmak zorundayız ki, bu ideolojik manipülasyona geldiginiz müd
detçe hayatınız gün geçtikçe daha kötüleşecektir.
Yurttaş olmaktan çıkıp kul olmaya başlayacaksımz.
Dini ve ın.illi d egerlerin yükseldigi dönemde gördügümüz diger bir acı gerçek de şu ki: on l arın ''gavur~
ve "kafir" dedikleri inançların egemenleri, yani ABD
vb. güçlere bağımlılık da daha çok aıtıyor. Nitekim şu
anda hakikaten ağır bir bağımlılık altında yaşıyoruz.
Bunun faturasını da yine ülkenin yoksulları, emekçi leri, ezilenleri ödemekte. Bayrak ve türhan aslında

lslamcılıkla veya 'Türk-İslamcılığıyla Türkiye'nin
sorunlarını

düşünmek lazım.

NasıL düşünmemiz lazım peki?

g

Bir ulusu. ki şu an Türklüğü tartıştığımıza göre
.. Tarklağü yaceltmenin" yolu, "Türk ·an kanının başka
cins kan olduğu... '"Bir Tarkan danyaya bedel olduğu"
vb. safsatalara itibar etmemekten başlıyor. Türklüğü
yüceltmek, Türklüğü evrensel kimliğe, bilimselliğe.
hukukun, insanın, vicdanın evrensel değerlerine yüceltmektir. Nedir bu? Örneğin Anadolu 'da l200'lü,
l300'lü yıllarda Yunus Emrelerin, Hacıbek-taşların
bize bıraktığı deyişlerdeki şu zihniyeti yükseltmemiz
lazım: Kendim için yapılmasını istemediğim şeyi
başkası için asla yapmamak. kendim için istediğim
şeyi başkasına da istemek. .. Kendimizi ötekinin yerine koymak... Buradan hareketle vicdanı, irfanı geliş 
kin insanlar haline gelmek. .. Türkler vicdanı, irfanı
gelişkin insanlar haline geldikleri oranda, dünyadaki
diğer ulusal aidiyetler nezdinde yükseleceklerdir.
l200'lü yıllarda. dünyada insan hakları kavramı,
insan hakları evrensel bildirgesi vb. olmadığı dönemde, bu topraklarda çok ciddi bir hUmanizmin olduğu görülüyor. O halde sonraları birileri maniple
etti. bizi alçalttı. Çünkü biz artık Yunan, Ermeni, Kürt
kelimelerinden düşmanlık hissediyoruz. Hrant'ın
öldürülmesinden sonra oynanan Malatya ve Elazığ
maçında taraftarlar birbirlerine .. Ermeniler~ diye
bağırdılar. Bağıran bu insanlar belli ki Türk- İslam
sentezi koşullanmasına gelmiş. Bu insanlar iyi eği
tim, iyi sağlık hizmetleri alamıyor. Demek ki bu hale
getirilen insanlıkla Türklüğü yüceltmiş olmuyoruz.
Tam tersine, Türklüğün içini de boşaltmış oluyoruz.
Türklerin hem komşu olduğu Yunan ve Ermeni'ye.
hem kardeşi olduğunu söylediği Kürt'e ve Alevi'ye
düşmanca değil, gerçekten de kardeşçe bakabilmesini sağlamak lazım. İşte biz bunu başaramadığımız zaman da İsmet Ozel veya başka isimler, ırkçı İslamcı 
lar, bizi koşullandırmayı başardıkları oranda, değer
kazanacağımıza değer kaybediyoruz. Bu kaybımız
hem uluslararası ilişkilerde hem de ülke içinde hükümetin keyfiliğinde, patron işçi ilişkisinde vb. her
yerde görülmeye başlanır. Sorunun çözümü evrenselleşmekten ve emeği değer kabul etmekten. insanı
dininden, dilinden bağımsız olarak bir değer olarak
yüceltilmesi gerektiği bilincinden geçmektedir. Söylememe gerek var mı bilemiyorum ama böylesi bir
perspektif bizi kaçınılmaz olarak, başka tür koşullan-
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çözmek mümkün mü? Şöyle de sorulabilir:
söz konusu ideolojik-politik yaklaşım gerçekten de alkenin sorunlanna çözarn amacı)-ia mı geliştirilmektedir?
İlk anda sanki öyleymiş gibi gözüküyor. Hatta kimi ezilen kesimlerden de bu yönde savrulmalar gö rüldü. Oysa bu denli ağır sınıf sömürüsü ve bağımlı 
lığın olduğu. yine farklı kimliklerin bir arada yaşadı 
ğı bir coğrafyada. sorunlanmızın çözümü, saptanmış
bir kimliği toplumun bütününe dayatmanın tersi bir
yolu gerektirmektedir. İnsani. demokratik yöntem,
farklı kimliklere bir zenginlik. bir hak, bir özgürlük
sorunu olarak yaklaşmaktır. Çok kimlikli, çok kültürlü bir yapıyı yasal, kültürel güvenceye kavuştur 
maktır. Dikkat ederseniz, hem yasal hem kültürel di
yorum. Çünkü toplum tek tipçi bir zihniyet tarafın 
dan teslim alınmışsa. yasal güvenceler de yetmez.
"Öbürü"nün kimliğinin, dilinin, inancının da benimki kadar hak olduğunu kabul edecek bir vicdani
düzeye erişilmesi gerekiyor. Ama bugün bakıyoruz,
eğer Türkçülük adına Kürdün inkarı, Sünnilik adına
Alevinin inkarı, Müslümanlık adına gayrimüslimin
inkan veya başı kapalılık adına başı açıklığın ya da
tersinin inkan üzerinden birbirinden kopartılmış
kompartımanlarda yaşamış bir toplum haline gelmişsek, aslında (egemenlerin çok istismar ettikleri o
kelimeyi kullanayım) 'bölünmüş' bir toplumuz. Bölünme dediğimiz şey, aslında toprakta değil. toprağın
üstünde yaşayan insanlarm zihniyet dünyalarında
gerçekleşir... Bu bölünmeyi görmezden gelerek, örneğin Akdeniz Üniversitesi'ndeki faşist saldırganlığı
··sag-sol çatışması··. yine Trabzon'daki linçleri "Kürtlerin kışkmması ", Sivas'ı '"Aziz Nes~n 'in kışkıı1ması ..
olarak açıklarsak o ülkede ne vicdandan ne gerçek bir
güvenlikten söz etmemiz mümkündür. Bizdeki ~mil 
li guvenlik~ (ki Amerika tarafından belirlenmiş bir
konsepttir bu) kavramı üzerinden baktığımızda,
yurttaşların güvenliği değil. yurttaşiara dayatılan bir

hakimiyetini güçlendirme amacı söz konusudur. Yurttaşiann örgütsüz ve kendisini savunamaz
hale gelmesi, egemenlerin onları istedikleri şekilde
maniple edebilmesi demektir...
Tam da bu noktada. tekrar oturup ulusal kimliği
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Buradan tekrar İsmet Özel'in '"açılımına" dönecek olursak: Onun görüşleri elbette ki kendi kişisel
görüşleridir. O noktada gülüp geçebiliriz. Ama
Özel'in, hele hele tarihin bir döneminde nasıl olmuşsa sosyalizme bulaşmış olan bir şahsiyetin, ağ
zından çıkıyorsavebu görüş, maalesef. pek çok okumuş yazrruş insana bulaşmışsa, burada, toplumsal
olarak ne denli kırılmalar yaşadığımızı da düşünme
miz gerekir. Dolayısıyla bu tip kırılmalan göğüsicye
cek doğru ve etkili argümanlar üretme konusundaki
sorumluluğumuzun daha da arttığını düşünüyorum.

kimliğin

di

örten birer göz ba-

ğına dönüştürülüyor.

ur

yoksulluğumuzu. bağımlılığımızı
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malara sahip degilsek, sosyalizme gött.ırecektir ...
Bu yaklaşım içinde özel oıarak Kürt sorununa dair
bir çözüm olabilir?
Eleştirdigirniz İsmet Özel'in şahsında da ifadesini
bulan yaklaşımdan en küçük bir çözüm elde etmek
mümkün degildir. Tersine. var olan problemi daha da
derinleştirecektir. Örneğin, Türkiye'nin gayrisafi
milli hasılası 550 milyar dolar civarındadır; ki bu savaşla, tüm gayrisafi milli hasıladan fazlasının silah
alımma, orman yakmaya. vs. gömüldüğü görülmektedir. Böylesi biryönetim tarzını meşrulaştırmaküzeri
ne kurulan Türk- İslam sentezinin. İslamcılık veya
Türkçülüğün. ülkenin gerçekten ve de bilinçli sevilmesine uygunsuz olduğu çok nettir.
Son dönemlerde çok fazla istismar edilen yurtseverlik kavramı da ülke insanlarının hak ve özgürlüklerine yönelik saygı ve güvencelerle tanımlarursa işe yarar ancak. Eğer yurtseverlik adına kimlik baskılanma
sı yapılıyorsa, onun adı hem yurtseverlik degildir. hem
de böylesi bir çarpıklığın yeri olsa olsa çöplüktür.
Kürt sorununa çözüm, her şeyden önce kardeşlik
kavramınılafta değil özde uygulamaktan geçer. Türk' e
nasıl davranılmasını istiyorsan Kürt' e de öyle davranmalısm. Bulgaristan'daki Türklerin isimlerinin değiştirilmesini faşizan bir uygulama olarak görüyorsan,
aynı şekilde Türkiye'deki Kürtlerin isimlerinin değiş
tirilmesi; köy. dağ, nehir isimlerinin değiştirilmesi;
anadillerininyasaklanması vb. uygulamalarından vazgeçilmesini istemelisin. Bir Kıbrıslı Türk için, Iraklı
Türkmen için istiyorsan. Türkiye'deki Kürt için de aynısını istemelisin ... Türkiye' nin yüz akı aydınlarmdan
Aziz Nesin 'in ''Bulgaristan 'da Türkıer. Türkiye 'deki
Kürtler'' lafı aslında hepimizin kulağına küpe olmalı ...
Tutarlı mı olacağız, hukuka uygun mu olacağız. demokrat mı olacağız? Başka topraklarda yaşayan Türklere ne istiyorsak. aynı şeyleri bu coğrafyadaki Kürtlere de
isternekten geçiyor. insani şeylerden söz ediyorum. Bir.
Türklüğü Müslümanlıkla entegre edip totaliter bir ideoloji yapmaktan çıkartacağız. İki, Türklüğün ve Kürtlüğün tarihsel olarak bir kardeşlik kimliği olduğunu, dolayısıyla Türklerin kullandığı tüm hakların pekala Kürtlerin de hakkı oldugunu kabul edip vicdanımızı gelişti
receğiz. Üç, Müslümanlık meselesini, kimi tarikatlarm.
kimi devlet güçlerinin, diyanetin, kimi partiJerinyaptı 
ğı gibi yukarıdan tanımlamaya kalkmayacağız . Başkası
na zarar vermemek, dini totaliter bir hegemonya aracı
haline getirmernek koşuluyla insanların istedikleri gibi
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nasıl

inanma haklarına saygılı olacağız. Mekanları arasında
ayrımcılık yapmayacağız.
saygın ve saygı duyulması

bul edeceğiz...
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Kürtçe dilinin de Türkçe gibi
gereken bir dil olduğunu ka-

Piretniki u Qanuna Bingehin
SEDAT YuRTDAŞ
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rine de.li go ri egeren saziya ci vaka demokratik bi qa nilne te sazuman ki ri n." Hatiye gotin ku ger rojeke
imkana sazüman kirina qanüni hatiye parastin.
Pirsev e: guhertinen bi giringi, peşnf.ımaye ji bo
çekirina Qanünek bingellin ya "piretniki" ter dike?
Tişte ku ev heşte sal in te jiyin, bi taybeti ji di ve
sih salen dawi de mirov bigire her çavan, peşnüma
xwediye xwe ye hunera çareseriye ye?
Di şerten di pey operasyona" derveyi sinor" ya qirase. ü xwe zCı vekişandin, ku h'ina nu hatiye jiyin, bi
peşnümaye peymanek nCı ya civak1 te çekirin?
Her çi be, li ekse Qanilna Bingellin ya 12'ye Rezbere ku lekeyek reş e li ser demokrasiye, bi raspartina gencralan di şerten anti -demokratik de, di bin atmosfera bilindbuna neteweperesti Ct nijadperestiye.
bi zore radeste gel kirin. dewlet pirozwerkirin, teka kes stnorkirin de nin e; sivil. demokratik bi sipartina
mafü azadiyen mirovan, hembezker, u prensiben hiqüqa gerdün1 esas girtiye, em qala we qanunahingehin dilin.
Ez bawer dikim de disa ji bersiva pirsan "Na'' be!
Dttinen her se profesoren ku min di konferansa
bi nave ''Ji bo avakirina aştiya civat1: PeşnCımayek Sivil ya Qanüna Bingehin·· ji aliye Baroya Amede Ct Ko meleya Heinrich Böll Stiftung hatihı1 amadekirin.
guhdari kirin, bila bihexştnin. le nişan dane ku
peşnı1ma ji niha de büye parçeyeki, pirsgireke.
Birez Levent Koker dibeje min navberek rexneyi
xistiye nava xwe ı1 peşnümaye. Birez Fazil Husne Erdem u Yavuı. Atar ji, ji ber 'ifadeya rastgo mezekirine
dev ji pa rastina peşnumaye berdan.
Beşik arınanca min ne şewq şikandin e. Le di van
şertan de di ser amadekaran re esas dixwazim iradeya AKP'ye re gotinek Jean- Jacquez Rousseau bi bir
bixinim.
''Ger ez prensek an keseki qanunçeker büma, min
bi gotinen peşniyariyan wexta xwe xerc nedikir; an
çedikir an denge xwe demedixist."
Hina ku ne dereng e. an bila çebe an bila axaftin
nebe! O
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ku. li vi welati li rex tiı·kan , kurd, laz,
ere b, çerkez, ji sere sedsala çüy1 Cı heya damezrandina Ko m are bejmara wan gelek hatibe kem kirin ji errnent suryani Cı gelek civaten etn1k bi hev re dijin. Ji
her ve yeke dema em belısa piretnilô ya Qanüna Bingehin di kin , grüben etniken ku me jimartin an nejimartin , pewistiya tevkariya sazkirina jiyana wan a di
nava aştiye de dive. Peşnumaya AKP?ye dive bi v1
awayi mirov bigre dest.
Beri her tişti. dixwazim aliye tiji ya piyane bibinim.
Peşnüma hin di beşa destpeke de cudatiya x-we ya
ji Qanünahingehin ya 1982'yan üyendinan derdixe
raste. Peşnı1ma. zimane ye mewcüd netewepenver, ta
cih bi cih nijadperest. ajitatif, yekedesti, sıernkar,
bişavker il tirbuyi daniye aliyeke, di şı1ne de maf u
azad iya miravan derdixe p eş ı1 zimaneke gerdüni,
h embezkar u hin sade bi kar tine.
U mina ku hate gotin. di hemü peşnCımaye de di
şü na peyva "azadiye- de " hurriyeC mina bijarlinek
kategorik hatiye kirin.
Di hemü peşnCımaye de ji di esase xwe de, li rex
hinek mijarenku gelekgir1ngdibinin, tegihina n ete wepenver Cı yekedesti heya ku dest dide. hatiye kem
kirin. Disa ji di wateya .. piretniki" de gelek guhertinen giring hene di p eşnümaye de.
Di peşnümaye de hinek guhertinen giring hene,
ku binek derdar ji h er·· piretniki'' rexneyen giran dikin.
Ser qisse. di Xala 35'an "llemwelatf', bi qasi ku
hate fehm kirin alternatifa 2(l )an de bi girani te
xwestin. tarifa ''Beyi ku ferqa din Q nijad be kirin
kesen ku bi Komara Tirkiye ve girerlayiye tirk te go tin" grüben etnikiyen cuda bi sergertl tede heye ü bi
amneyeke ji bi ew qasi idare kirin te p eşniyar kirin.
Disa ku angaşt Cı şiroveyen bi angaşte be giredan. de
d inava deme de, qadek azadiye biafirine, te h evi ki rin.
Di vi wari de xala giring bi nave sernave " Mafe
hinbün ü Hinkariye'' ya 45 'a n e. Di pey destnişan ki rina hinbf.ın ü hinJ...'irin bi tirki ye şilnde, "Esasen
xenci zi mane tirki de perwerdehiya hinbtın Cı hinki-
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ÖFKE ve UTANÇ
MusTAFA KARA

O hep söylenegelen "Meçhul OğrenciAn't~ ·· şiirinin
bir dizesiyle başlamalı: "Her çocuğun kalbinde kendinden daha büyük bir çocuk vardır··... Hani, Ece Ayhan' ın
"devlet dersinde öldürülen" çocugun öyküsünü anlattığı destansı şiir ...

ri kapışması bekleniyor çocukların ...

rd

ku

sayfasından bakıyorsun.

Pazar sabahı kahvaltı için buluşan kalabalık bir grub uz. Her birimiz başka başka mesleklerden. Aramızda gazeteciler. akademisyenter, sanatçılar var. Gazetenin ilk sayfası 
nın açılmasıyla beraber bir garip
sessizlik daşil.yor masaya. Kinı 
senin çıtı çıkmıyor uzunca bir an.
Resmine baktıkça hazan basıyor
içimizi. Gözlerimizi kaçırıyoruz.
Ewela senden, sonra birbirimizden. Derken içimizden biri, bir
kadın, patlıyor, tutamıyor dilini.
'O kadar kmyorum ki olanlara. o
kadar azalayorum ki. Bu kadın
cağızın tek ganahı insanlara güvenmek miydi yani? Bize gaven di. Tek başına yollara düşecek
kadar.· Utanıyor, sıkılıyor. söyle yecek sl!z bulamıyoruz. '!talya 'da
da başına gelebilirdi bu korkunç
- .....,;,;;;;::ı trajedi' diyor içimizden birimiz.
Ama kimseye tesetti vermiyor bu
sözler. Derken bir başkası katılı
yor söze. Diyor ki. 'Peki sorarım
size, öldürülen kadıncağız !talyan değil de diyelim Rus olsaydı,
kamııoyu olarak bu kadar sarsılır
utanır rnıydık bu hadiseden? Bu
haber ıüm medyada bu kadar yer
alır m~ydı, mesela?' ..
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o çocuk. Bütünyanlış sorulara inat, tek ve doğruyanı 
tı veren Yüksekovalı Cüneyt ...
Önce öfkeden söz etmeli. Günlerce "intikam inti kam" diye yürüyenleri anlamakta güçlük çekenler.
sadece bir kez izlemeli o meşum görüntüyü. Cüneyt'in acıyla dolu gözlerini görüp de. bir daha izlemeknemümkün zaten! Ya da o polisin Cüneyt'in kotunu bükerken yüzünü kaplayan ifadeyi görmeli mutlaka.
İnsanı. insanlıgından utanç
duymaya götüren o görüntüleri ve
o gün neler yaşandığını bir kez
daha anlatmaya gerek yok. Hala
görmeyen kaldıysa. tek önerebilecegim youtube'a girip, "Cüneyt
Ertuş" yazmaları ... Gerisi kimileri için öfke, kimileri için utanç ...
Utanç sözcügünti ne kadar sık
Lo.o--:;-duyar olduk. Sözltiklerde, "Onur

İtalyan gazetesi Corriere Della Sera gazetesi Pippa
Bacca öldürüldügünde "Türkiye sıkıntılı: Utanıyoruı. ..
başlığıyla çıktı. Utançtan başka sözcük bulamadık
girdiğimiz ruh haline. Hayır, hayır "TühAvrupa'ya rezil olduk·· diyen yorumları kastetmiyorum. Onlara
söylenecek söz, bu derginin sayfalarında "şık" durmaz çünkü. Pippa Bacca'ya. "Senden geriye bizde ne
kaldı biliyor musun? Hüzün ve utanç" diye seslenen
gözde romancı Elif Şafak olayı öğrendibri anı bakın
nasıl anlatmış. Zaman gazetesinde yayınlanan yazı 
dan uzunca bir alıntı: ?Masanın azerinde bir gazete

i.o

"Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu: 1Maveraünnehir nereye dökülur? 1 En arka sırada bir parmağın tek ve doğru karşılığı: 1 - Solgun bir halk çocukları
ayaklanmasının kalbine/dir... Bugün Cüneyt Ertuş'tur

kıncı

nasıl mı
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bir durum içine düşmüş ol maktan duyulan hüzün. mahcubi yet" yazıyor karşısında. Yeter mi
anlatmaya? ?Oflce''den "utanç ·:a
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geçtik? Son günlerde yaşadıgunız olaylar dizisi bizi karmakarışık duygulada itip kakıyor
da ondan. Barış Gelini bizim topraklarımızda tecavüze ugradı, öldürüldü. Cüneyt'in kolunu kıran
lar, aynı gün Barış Anneleri'ni
yerlerde sürükleyip üzerlerinde
tepiniyordu. Ve sanki "Bugan 23
Nisan. neşe doluyar insan" diyen
şiirlerin bu topraklarda bir karşı
lığı kalmış gibi. dağıtılan şekerle-
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'U tanıyoruz '

Kadına yönelik şiddetin

bu topraklarda vardı
ölümüyle. Sadece bize değil. tüm

dünyaya ...
B arııpn yo l cul arı

Oysa Pippa Bacca'nın amacı sadece gelinlige bulalekelerle kendini gösterecek bir banş özlemini
duyurmaktı. Banşı n sözcüsü olmak için yola düşmüş 
tü. Tıpkı. halkının bayramında Yüksekova sokaklarında ''bar ı.ş .. istegini bay kı ran Cüneyt Ertuş gibi .. .
Polisin çignedigi. tekmeledigi, yerlerde sürükledigi
Banş Anneleri gibi ... Zorlu bir yoldu seçtikleri.
Bakmayın
ülkenin
her yerinde okullara
"Yurtta Barış Cihanda Barış ··yazıldığına ... Bakmayın, her ağzını açanın
"çocuklar el ele tutuşsa.
birlik olsa" diyen çocuk
şarkılanna ... Bu topraklarda gerçek bir barışı
savunmak ağır bed eller
ödemeyi gerektirdi hep.
Hangi bir isi ni saymalı,
yüzlerce binlerce barış

rg
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şehidinin?

Bugün de

barışı

sagömlek say ı ldığı günlerd en
geçiyoruz. ister gelinlikli bir sanatçı, ister 15 yaşında
bir çocuk olun, degişmiyor bu gerçek. Kim bilir, helki de bu kadar '' utanç" sözcügü duyrnamızın tek anlamı da budur.
Ünlü yazar John Berger. "Uzun vadede umut besleyemez hale gelip. bizi karşımııdaki ufka bakmaktan alı
koyan. insan türüne özgü bir duygu. GözLerimizi ayaklo,nmıza dıkmiş öylece duruyor. bir sonraki adımınOtesini
düşünemiJ-oTUz ··diye tanımlam ış utancı. ..
Evet. ba11larını "utanç .. içinde bırakahilecek çok
gelişme var gerçekten. Pippa Bacca' nın ve Cüneyt Ertuş'un yaşadıklan "onur kırıcı bir dunım içine düşmüş
olmak"tan duyulan hüzün·· duygusunu doğuruyor pek
çok insanda. Ama. umudunu yitirmemiş ve ufuk çizgisine bakmaktan korkmayan lar için "utanç" yerini
''öfke"ye bırakıveriyor . Günlerin getirdigi tüm acıla
ra karşı inatla ve öfkeyle barış isteyenler. yanlış soruların tek ve doğru karşılığını biliyorlar. Çünkü. solgun bir halk çocukları ayaklanmasının kalbindeler...
Kalbimizde Pippa Bacca'nın anısı hep yaşayacak,
yüregimiz hep Cüneyt'lerle birli kte atacak.
Banş için .. . ~

Pippa Bacca

vunmanın ateş t en
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Pi pp a Bacca ' nın
m es aj ı

Yine tesadüf olmayan bir başka gerçek: Pippa
öldürülmesi nde "utanıyoruı " çığlıkları
atan medya. bu o layların hiçbirinde utanmadı! Medyanın Pippa Bacca olayındaki tutumuyla ilgili iki yorum yapılahilir sadece. iyimser olanı: ''Bozuk saat bı
ıe günde iki kez doğnıyu gösterir" diyen meşhur atasözümüz. Gerçekçi olanı ise ''tecavüz··. "Avrupa~. "Türk
imajı" , "gelinlik" gibi medyatik kavramların aynı
olayla buluşmasının belirlediği haber degeri. Oysa.
öldürüldüğü ana kadar hiç medyatik degildi Pippa
Bacca'nın barış yürüyüşü. Zaten Pippa Bacca'nın
hangi mesajı vermek istediği bile doğru dürüst anla-
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Bacca'nın

w

Bacca.

ğı boyutları gösterdi
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Bir ülkenin ruh halini oldukça başarılı bir dille
Elif Şafak. Ama tıpkı Ece Ayhan'ın şiirinde
söyledigi gibi, "ortak ve yanlış bir soru·· ile bitiyor ne
yazık? En az ''Avrupa ne der?" sorusu kadar saçma,
"Rus olsaydı ne olurdu?" sorusu. Bu topraklar bize o
kadar çok soru veriyor ki bugünlerde ...
Aynı günlerde yaşanan birkaç olayı zincirleme
düşünelim sadece:
Gebıe'de; ki Pippa Bacca'nın tecavüz edilerek öldürüldügü kenttir. bir polis arama yapma bahanesiyle girdigi evdeki kadına tecavüz etti. Yoksekova'da.
Van 'da Newroz kutlamalarında dört genç polis kurşunuyla öldü; yaşl ı başlı
kadınlar yerlerde sürük
!endi, tekmelendi, coplandı. İzmir'de tecavüze
uğrayan genç kız. hem
ailesinin, hem tecavüzcüsünün tehditleri yüzünden ''can güvenligi~
talebiyle İnsan Hakları
Derneği'ne sığındı. Dikkat edelim. polise. jandarmaya. devlete değil;
İHD'ye .. .
Tesadüf olabilir mi
bu tutum?
anlatmış

tılmadı.

Biz kısaca özetleyelim. İtalya 'dan beyaz gelinlik
ile yola çıkan Pippa Bacca'nın ı,ıüzergahında Balkanlar, Türkiye ve ardından İsrail vardı. Çatışmaların
eksik olmadığı bu topraklardan geçerken üzerindeki
gelinliği hiç çıkarmayacak ve gelinligi-n ü7erinde lı iriken "leke"ler. savaşlarda yaşanan acıların simgesi
o lacaktı. Olmadı. Banşın Gelini'nin anlamlı yolculuğu yanın kald ı. Ama bir başka gerçegi. hatırlattı Pippa
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çawa li ser dilinen min
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Ugel gazince n ku he ji li min doon

bi qufla zengıui

ne bi rojaıı

nebipendan
ne bi pirsan

Nizaniıni

girtigeha te ya kujende
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en ku biihtln

pira navbera dibistan.a te

Li ezmane bihara mi n

O. civaneo me?
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bere te xwest çaven xwe bigrim
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Ji hecbecikan bipirse
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ser xafiliya levan.
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u her din aH m
Niha çavgirtoneka ku te re min

Bipirse ji Çiyaye Tor Ebidin
ku ji kerba çuyina te
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Gernas Roderin
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BAYRAK

mak üzere, Cumhuriyet döneminde bu husus zaman
zaman gündeme getirilmişti.
Ancak, bu "Aşuglar" ve yarattıkları Alevi - Bektaşi
mahreçli edebiyat, bugüne kadar bütüncül bir çalış
maya konu olmamışh. Oysa, salt Türkçe ve Azerice
yazan 400 dolayında Ermeni aşığınınbüyükbir bölümü, gerek inançsal yakınlıkları, gerekse aşıklık gele neği çerçevesinde Bektaşilige intisap etmiş ve Alevi Bektaşi edebiyatma önemli katlada bulunmuşlardı.
Üstelik. Tankut'un yukanda sözünü ettiği Sarkis Zeki'nin yanı sıra; A.şki. Zikri ve Seyrı gibi Ermeni aşık
ları Bektaşi tekkelerinden elalarak "babalık" merte besine ulaşmışlardı.
Sözgelimi Aşık Zikrl'nin, "Ben fahrederi.m ki bana
Bektaşi desinler/Dergdh-ıAli 'nin bu da bir taşı desinler''
nakaratlı Alevi antolojilerinde yer alan şiiri ile
Ermeni aşığı Yeksani'nin, Alevi edebiyahnın en
güzel örneklerinden sayılabilecek şu dizelerini görmezlikten gelmek mümkün mü?
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Cumhuriyetin başlangıç yıllarında Şark İlleri
Asayiş Müşaviri ve Türk Ocakları Koordinatörü olarak görevlendirildik ten sonra yönetime gizlilik dereeel i birçok etno-politik inceleme raporu sunan ve sonradanAtatürk'e danışmanlıkyapan Prof. Hasan Reşit
Tankut, hazırladıgı gizli raporlarının birinde: Alevilerle Hıristiyan Ermeni! erin tarihten bu yana son derece iyi anlaş tıklarını. Alevilerin her yerde Hıristiyan
dostu olduğunu belirttikten sonra, Ermeni kökenli
kimi Alevi- Bektaşi aşıklarının Alevi toplu mu üzerinde oldukça etkili olduklarını vurguluyor ve sözlerini
şöyle sürdürüyordu: "Alevi dşıklar arasında Sark~s Zeki
kudretli bir azandı. O tıpkı Viranı gibi. Turabt gibi deme ler söylemiş ve Ehlibeyt methiyeleri yazmıştı. "
Prof. Tankut. raporunda daha sonra şu saptamada
bulunuyordu: ':Alevi, her yerde Hıristiyan dostudur.
Ocak başlarında muhabbet eden insanların arasındaki
Hıristiyan hiç de yabancı sayılmaz. Belki bir çeşit i'tizal
(akılcılık - M.B.) yolu olan Gregoryanlık, başka Hıristi 
yan mezheplerine göre Aleviliği daha ziyade okşayabildi 
ği için üstan tutulmaktadır. Şurası gerçek ki, ErmeniAle vi"nin en yakın bir dostudur. ·· (Bkz. M. Bayrak: Orta çağ'dan Modem Ça.g'aALevitik, Ank. 2004, s. 314)
Söz konusu raporda karşılaşhğım bu saptamalar,
bu alanda çalışmamda bir itme oldu. Esasen, kaynaklannı eski Anadolu ve Mezopotamya şür kültüründen
alanAşıklık geleneği 'nin bir bakıma Alevilik- Bektaşi1ikle özdeşleştiği ve çok sayıda Hı ris tiyan Ermeni aş u ğı.ı.'nunyani aşığın, aynı gelenek çerçevesinde bu öğ
retilere intisab ettikleri (katıldıkları) bilinmeyen bir
şey degildi. Daha 20. yüzyıl başlarında, dışarda ve
içerde yapılan çalışmalarda da bu hususa vurgu yapıl
maktaydı. Başta, Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü ol-

aşıkları
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Alevi - Bektaşi

i stemem alemde gayrı meyvayı
Tadma doyulmaz balımdırAli
istemem dünyayı. verseler dahi
Koklasam sünbala gülümdar Ali
Yeksani )im nice daştam derdime
Gark oldu vücudum çile bendine
Sormaz oldu gönül kendi kendine
Söyler dehammda dilimdir Ali

Bugün deyiş. nefes, semayi, türkü, gazel ve destanlan na ulaştığım 140 dolayında Ermeni aşığı bulu nuyor ki, bunların çoğunluğu Aleviliğe ve Bektaşiliğe
intisap etmiş, geriye kalanların küçük bir bölümü
Hıristiyanlık temasını işlemekte, geriye kalaniarsa
TlrOJ 53
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geçer), Seruni. Ziynetl...
Aşık Cüdayi'ye ait şu dizeler, onun halk şiirinde
ulaştıgı düzey açısından geçerli bir gösterge sayılabilir.
Aşkı bilmez her milletin zahidi

flla biLir "Hasbinallah vahidi ..
Sevdakarın ateşidir şahidi

Dinleyince kadı davadan geçer
neden Kerem gibi yanmadı
Ferhad ile yanan Şirin anntadı
Alem verdi çok nasihat ka nmadı
Cüdayi?nin ömrü sevdadan geçer

va
ku

Aslı

Ermeni aşıklan, Türkçe yazmanın yanı sıra Türk
şairleriyle kimi zaman ortak, kimi zaman eşan 
lamlı ve geleneğe uygun mahlaslar kullandıkların 
dan. bunları birbirlerinden ayırmak çoğu zaman
mümkün olamamaktadır. Okuyucu veya dinleyici.
yazılan ya da dinlenendeyişin ve türkününyaratıcısı 
nın etnik kimligini bilmez genellikle. Çünkü söz ko nusu aşık, gerçek adım degil, şairlik adım yani malı 
lasım kullanmaktadır. Bir Abdi. Afatı , Agah'i, Ahteri.
Aşık'i. Cehdi. Cemali, Ceyhuni, Deruni. Dildarl, Fakiri, ilmi, Hitabi, Hüneri. Kenzi. Kevkebi, Mansuri
veya Mecnuni'nin Ermeni kökenli olduğunu nasıl bi
lebilir. Üstelik, bunlar Anadolu'nun hemen her yö -
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resinden gelmektedirler ...
Bu konuda yaptıgım inceleme-antolo ji çalışması,
karnınca şu gerçekleri ortaya koymaktadır:
1- Anadolu coğrafyasında Türkçe yaratılmış olsa
da, Alevi-Bektaşi edebiyatı mn yaratıcıları sadece Türk
aşık ve edebiyatçıları değil; bu öğretiyi b enimsemiş
her halktan insanlardır.
2 - "Misyonerlik .. söylemlerinin kolgezdiği bu
aşamada. ulaştıgım bir gerçeklik de şudur: Bir Hıris
tiyan halk olarak, özellikle Cregoryan Ermeniler,
birçok açıdan kendilerine yakın buldukları Alevilikle
Bektaşiliği rahatlıkla benimsemişler ve onların şiir
sel sözcülüğüne kendilerini uyarlamışlardır. Zaten.
tarihten beri Alevilik- Bektaşilik. bir bakıma İslam
lıkla Hıristiyanlık arasında bir köprü görevi görmüş 
tür. Bu nedenle, doğal bir yakınlaşma ve bütünleşme
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söz konusudur. Yani zoraki değil. gönüllü bir bütünleşmedir bu olgu.
Çahşmamı kotarırken , karşılaştıgım iki temel
guçlük vardı. Birincisi. Anadolu ekolünde Ermeni
aşuglarımn genellikle Türkçe yazmalarına karşın.
Ermeni alfabesini kullanmış olmalarıdır. Bu nedenle, Ermeni harfli Türkçe cönk ve şiir mecmualarının
bulunup, çevrimyazılarının yapıtması başlıbaşına bir
zorluktur. İkinci güçlük ise, aynı mahlası kullanan
birçok aşıktan hangisinin Ermeni olduğunu belirlemektir. Çünkü değişik kökenden birçok aşık. Ermeni harfli
Türkçe cönklerde ye r aldığı gibi. Arap harfli
cönklerde de yer almaktadırlar. Bu nedenle. ancak
yan kaynaklara başvurularak ve söyleyiş özellikleri
gözetilerek Ermeni kökenli aşıklar belirlenebilmek tedir. Buna rağmen, ürünler bazında kimi karıştır
maların yapılması adeta kaçınılmazdır.
Ermeni aşıkları bazın da , Arap harfli Türkçe
cönklerin zengin olduğu bölgelerden ikisi Kayseri ve
Maraş yöresidir. Salt Maraş yöresinden belirleyebildiğimiz aşıklarından bazılan şunlardır: Daderi, Kul
Davut, Dildari. Elfazi, Feyzi, Kul Carih, Haşeri. Karabetoğlan. Niyaz'i. Peprone. Piruşan, Sarkiz, Kul Sefil.
Seruni. Turabdar, Yakubi, Zülali ...
Görüldüğü gibi. İçtoroslar'a tekabül eden bölgeler. bu konuda zengin bir birikime sahiptir. Ünlü
halkbilimci Prof. Dr. Pertev Naili Boratav'ın akrabası eski yargıç ve halk şiiri derlernceisi Ahmet Şükrü
Esen· in bölgede yaptıgı derlemelerde; d i ger şair! erin
yanı sıra Ermeni aşık ve şairlerinin de çok sayıda

rg

konulan işlemektedir. Dahası Ermeni araş
tırmacıların bugune kadar ulaştıkları isimlerio de
eksik olduğu anlaşılmaktadır. Kayseri yöresinden
Cermirli Aşık Mercan!'yi, buna örnek olarak verebiliriz. Bugune kadar bilinen Kayserili Ermeni aşıklan
(aşuglar) şunlardı: Abdi, Cemall, Cüdayl. Harbi, Fakiri, Ganioğlu. İz.'ani, Kalust Dedeyan. Kul Elfazi,
Lutfi, Mahcubi (Büyük. Küçük), Maklubi, Meydani.
Nadiri, Nasibi, Peprone, Pesendi (Sivaslı olarak da
dışı

din

eserine ulaşılmıştır.
1923 - 30 yıllan arasında yedi yıl süreyle yapılan
derlemeler sırasında ulaşılmış olup, belirleyebildiğimiz Ermeni aşık ve şairleri ile şiir sayılarını şöyle
sıralayabiliriz: Kul Abdi (3). Agahi (2). Aşki (1), Bahari (8). Behri (1). Beyoğlu (28), Cehdi (14), Cemal:! (2). Ceyhuni (70, Bölgede birden çok Ceyhıını oldugu
bilintror). Coşkuni (2), Cüdayi (29); Dildari (2), Elbendi (lO). Elfazi (1). Fakiri (4), Fenni (17), Canioğlu (6), Gevheroğlu (1), Gülşeni (2) , Hakki (l),
Harbi (4). Hekim Serkis (l). İkrari (1). İıfani (13).
Kenzl (10). Lisani (1), Lutfi (1). Mahcubi (1). Mercan! (1). Mevci (2), Mevzuni (14). Nami (9), Nacliri
(3), Perişan (2) , Pervane (32), Ra'dett (1), Sabrı (9),
Saday1 (5). Selisi (1), Sevday'i (1), Suzi (3), Şirin (1),
Zari (3), Zeki (5). Zikri (1). Zülali (1) ... (Bkz. Ahmet
Emin Güven: Kayseri'de Yazma Mecmualar. Erciyes
Ün. Yay. Ank. 1999)
Gerek Batıda. gerekse Ermenilerin yaşadığı Doğu
ülkelerinde Ermeni aşıkları üstüne birçok çalışma

yapılmışken:

Türkiye' de, bilinen tabular dolayı
Bu nedenle de, sayılannın 400'c ulaştığı varsayılan Türkçe
ve Azerice yazan Ermeni aşıklarının büyük bölümünün eserlerine ulaşabilmek adeta olanaksızdır.
Bu nedenle, esas olarak Osmanlıca
ve Türkçe yazan aşıklardan yaklaşık 140'ına
ulaşabildim ki, bunların büyük bölümü bugüne
kadar Türk literatürüne yansımamıştır.
Yukarıda da vurguladığımız gibi. bu aşıkların
büyük bölümü Alevi- Bektaşi meşrepli olmakla
birlikte, din dışı temalar işleyenlerle, Hıristiyan
lığı terennüm
edenler de bulunmaktadır. Esasen.Alevi. deyişi.
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sıyla yeterince çalışma yapılamamıştır.

(Aşuglar)

konulu çalışmamız. konuyu eni- konu iş
leyen inceleme-antolo ji bölümünün yanı sıra, biyografileriyle verilen 140 dolayında aşığın 500
dolayında şiiriyle , alanında önemli bir boşluğu

.a

doldurmuştur.

Çalışma; Alevilik- Bektaşiligin

daha iyi anlaşıl
ve kültürünün
daha da zenginleşmesine katkıda bulundugu gibi,
Aleviligin evrensel bir din oldugunu da ortaya
koymaktadır. ~
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masına, Alevi -Bektaşi edebiyatının
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Alevi- Bektaşi Edebiyatmda Enneni Aşıkları

ak

sevda üstüne yakılan türküler de pekala "deyiş ..
olarak töre ve törenlerle meşk alemlerinde veya
gündelik yaşamda okunagelmektedir.
Öte yandan, Arap harfli Türkçe cönklere yansıyan Ermeni. aşıklarının şiiri eri, normal Anadolu
Türkçesine uyarlanmışken; Ermeni harfli cönklerde genellikle 'Türkçe Enneni şivesi ve agn" korunmuştur. Ancak, bu tür örnekleri de olabildigince anlaşti ır kılahilrnek için yaygın Türkçe söyleyişe uyarlamaya çalıştım.

di

sadece dinsel motifler işleyen şiirlerden ibaret değiL
dir. Öznesi "sevgi·· olan bu inanç ve kültürde, aşk ve

BİR ÖZGÜRLÜK ÖYKÜSÜ
GüNAY ASLAN
- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
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anlattı:

Benim kızım, senin de eşin olan gelin a slında bizim kaderimizdir. Senin , benim; bütün halkımızın
kuıtuluşu ondadır. Ancak kötü ruhlar onu teslim al mış ve yüzünü yedi degişik peçeyle kapatmışlardır.
Senin görevin bunları teker teker kaldırmaktır. Bu
peçeler kalkana sen eşine kavuşacaksın, halk da öz-

ak

Kendisine bir pire verene bir yorgan verecek kadar mert, bir çiçek verene bir ülke armağan edecek
kadar da gönlü yüce bir insandı.
Sınırda bir köyde yaşard ı.
Etrafı yalçın dağlarla çevrili olan ülkesi İran ve
Turan sultanlarımn üzerine kanlı gölgelerini yaymak
için sürekli savaştıkları bir yıkım ve talan sahasıydı.
Yıkım ve talan sahası ülkenin adıysa Kürdistan'dı.
Her savaş sonrası el degiştiren. kah İran Şahı'run,
kah Turan Sultanı 'mn hükümranlığına geçen bu
uzaktaki tarihsiz ve talihsiz ülkenin bey ve ağaları
arasında birlik sağlanmaz. dirlik olmazdı. Ağa ve
beyler'in bir kısmı Şah 'ın, bir kısmı da Sultan'ın yamnda yer alır ve birbirleriyle savaşırlardı. Bu yüzden
de ülkenin çektiği acıl ar bir türlü sona ermez, halk
acılar deryas ında yaşamak zorunda
kalırdı.
Çoban Benav da halkının ve ülkesininyaşadığı acıl a
rı etinde ve kemiğind e hisseder, yüreğinin derinle rinde dilsiz kalmış acılarını elinden hiç düşürmedigi
kavalıyla ifade ederdi.
Günlerden bir gün koyunlarını su içmeleri için
nehre götüren Benav, n ehirde sürü.klenmekte olan
bir elma gördü. Ka.n kırmızısı iri elma iştahını kabarttı. Uzanıp aldı. Alır almaz ısırmaya başladı. Isırır
ısırmaz da boğazıtıkandı kaldı.
"Elmayı sahibinden izinsiz olarak yediğim için
bağazımdan geçmiyor" diye düşündü ve yaptığından

isterdi ancak istese de bunu yapamazdı.
Zira yaşlı adamın bir şa rtı vardı.
··seni helal edebilmem için kız ınıla evlenmen gerekiyor. Bu teklifimi kabul etmezsen, ben de hakkımı
helal edemem" dedi.
Botanlı çoban Benav teklifi düşünmeden kabul
etti. Köyün imaını çağrıldı ve nikah kıyıldı. Gerdek
hazırlıklan başladı. Yaşlı adam artık damadı olan çobanı bir köşeye çekip uyard ı:
"Kı zımın yüzü yedi peçeyle örtülmüştür" dedi ve
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Botanlı bir çobandı.
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Adı Benav' dı.

- - - - -- - -
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gürlüğüne.
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Kararını verdi. Elmanın sahibini bulacak. h elallik
isteyecekti. Koyunlarım alıp köye döndü. Ağasının
rızasıyla ailesinin hayır duasını aldıktan sonra da yo la çıktı .
Nehrin kıyısında günler geceler boyu yürüdü.
Sarp dağlarda n, derin vadilerden geçti. Derken nehrin kıyısında kocaman bir elma bahçesiyle karşılaştı.
Bahçedeki bütün elmalar iri ve kan kırmızısıydı.
İzinsiz ısırdığı elma bu ağaçlardan birinden dtışmüş
olmalıydı. Doğruca bahçenin sahib ine gitti.
Bahçenin sahibi yaşlı ve nur yüzlü bir ihtiyardı. Çobanın tavrını saygıyla karşıladı. Hakkını helal etmek
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Peçelerden ilki ateşten yapılmıştır.
Onu kaldırdığın an alevler bütün bedenini sara·cak ve anında kül olacaksın. Orada tam dört bin yıl
kül olarak kalacaksın. Dört bin yıl sonra berivanların
üflediği diriliş sur'uyla ayağa kal kacaksın. Gelini orada seni bekliyor göreceksin. Sıra ikinci peçededir artık.

İkinci peçe kandır.

Kandan oluşan ikinci peçeyi kaldırdığın anda ise
kendini kan deryasının içinde bul acaksın.Yedi asır
boyunca da bu kan deryasında çırpırup duracaksın.
Sürekli kan içecek, kan işeyeceksin.
Yedi asır dolduktan sonra kan çekilecek ve sen
yeniden ayağa kalkacaks ın. Şimdi sıra üçüncü peçe dedir.
Üçüncü peçeyse rüzgardır.
Bu peçeyi kaldırdığın an esecek olan şi ddetli rüzgaı- seni arşa kadar uçuı·acak ve orada gebe bir devenin ayağına göheğinden baglanacaksın,
Yetmiş yılda arşıala da sallanı p duracaksın. Yetmiş
yı l sonrası bütün gücünü ellerinde toplayacak, kendi
göbeğini kendin kesecek ve hız la yere dü şeceksi n.
Düştüğün yer seni beklemekte olan gelinin ayakları
nın dilıi olacak. Kalkacaksın ve hiç vakit kaybetme-
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Gelini bıraktığın yerde seni bekliyor göreceksin. Sıra
altıncı peçededir.
Altıncı peçe kırmızı bir güldür.
Gülün yaprağına bir söz gizlenmiştir. Bu saf sevginin sözüdür. Bütün insanları renkleri, dilleri, dinleri, cinsiyetleri ve düşünceleri ne olursa olsun ayrımsız sevmeyi ve sevgide çıkar gözetmemeyi öğütle
yen bir sözdür bu. Onu gelinin yüzünden alıp kendi
boynuna asacaksın. Bu söz senin boynunda sonsuza
kadar asılı kalacaktır.
Şimdi sıra yedinci ve son peçededir artık.
Yedinci ve son peçe ise bir kelebektir.
Esasen bu kelebek kavmiiDizin kalbidir. Onu sakın incitme. Aksine bir inci gibi okşayıp sev ve her
kanadmı yetmiş kere öptükten sonra da uçur gitsin.
Kelebek sizin etrafınııda yedi kez dönecek ve çekip
gidecektir. O gittikten sonra da senin güzeller güzeli
bir eşin, bizim de özgür ve mutlu bir ülkerniz olacaktır ...
Adı Benav'dı ...
Botanlı bir çobandı. ..
Kötü ruhların esir aldığı bir gelinin önünde durmakta ve altıncı peçeyi kaldırmaktaydı ... ~
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den dördüncü peçeyi açacaksın.
Bu peçe ise bir sestir.
Bu sesAcı KuşuArkea'nın sesidir.
Acı Kuşu Arkea çektiğimiz acıların toplaınından
yaratılmıştır. O öttügünde sesi gökkuşağından bir
çığlığa dönüşecek ve dünyanın dört bir yanından
yankılanacaktır. Acı Kuşu Arkea öttUgü her defasında
sen de dirhem dirhem eriyeceksin. Öyle bir an gelecek ki, tırnaklarının ve kemiklerinin yağı bile eriyecek, kupkuru bir iskelete dönüşeceksin.
Yediyıldayalnızca kurubir iskelet olarakkalacaksın.

w

Yedinci yılın sonunda ise Botan' da yanmakta olan
Newroz ateşlerinden bir parça alev senin üzerine düşecek ve yeniden dirileceksin. Beşinci peçeyi kaldır
ma vakti gelmiştir artık
Beşinci peçe bir karıncadır.
Karıncayı izlemelisin. Onun gittiği yollardan.
geçtiği geçitlerden geçecek onun yuvasına konuk
olacaksın. Yedi ayda burada kalacaksın. Bu sürede
karınca ne yerse sen de onu yiyecek. ne içerse sen de
ondan içeceksin. Çoğunlukla da meşe yaprağı yiyip.
kar suyu içeceksin.
Yedi ay d olduktan sonra karınca yeniden sana öncülük edecek, onu izleyerek geline geri geleceksin.

as/anay@ıounail.de
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neziki le kiriye xwedi dijmin e. Jixwe kirasen we ji ji
sed gavi xuyani dibe! Pişt1 ku gundi bi we dihese ı1 fem
dilcin ku hUn şexikin we vedihewtnin. Rün zede li wt
gundi narninin. Rema hesab bike htin tu gunde çiye
bemadin. Rün tera xwe iligerin üzikatedidin hev.
We zikat bi pez daye ı1 we pez ji kiriye pere. We her
yeki ji xwe re hespek jikiri ye ı1 hun niha li ser reya
vegere ne. We çiya li du xwe hiştiye. Htin ligundeki
ku li pala çiye ye şevder mane. Mahzı1bane we nivinen
we li serxeni dani ye. Ye wanjili ser xeniye. Rfınhe 
reke li qorziyake ne. Nive şeve mahzüban radibe pez
derdixe şevtne. Tuzani ku ewe mahzubane we peı rake şevine u te xwe daye bende. Tu li du heyfa xwe yi.
Revale te nedihişt ku tu xweşikt parik xwarin bixwi. Tim dikir ku malıde te bixele fı tu j i ser sifre ve kişi. Te dida peşiya wi u te digot, "Kerem bike ş exe min
derhas be derhas be. Ka doşeke deynin fı bahlifan ji
şexe min re binin." Wi ji care di ser xwarine de tiliya
xwe dixist poze xwe u mahde te li hev dixist. Haya wi ji
tişteki tune ye. Ji bergi hun vedigerin mal kefxweş e.
Weki hercar di xewa xwe de ye. Wi disa derpiye xwe ji
xwe kiriye u xistiye her sere xwe. Ewi ji Xwede telılıe
ki wilo daye wl, heta ku ew xwe baş vala neke di xew re
nare. Tu radihel1 wi de rp iye hevale xwe u tu tin1 da lini her sere jinika male! De derpiye sipi ye! Te xwe venekiriye. Tu li bendeyi ku mahzfıban be!
Mahzüban te, derdikeve ser xeni, derpiye hevale te
hang dike u dibeje, "Ez va me!" Mahzfıban te her sere
jina xwe, çoye xwe dixe bin derpi, radike le dinere u bi
hers bere xwe dide hela we ı1 te! Tu lihefe ji ser xwe diaveji u tu dibeji çip u xwe di xeni de werdiki. Tu li hespe
xwe siwardibiu tuxwe bixelase dixi. Hevale te ?oror'a
wiye di nav lepe mahzfıbande. Ewjirevirevixwe ji nav
lepe mahıfıban difilitine fı xwe di xeni de werdike. Bi
laşe tahzi xwe diaveje ser pişta hespe. Reta ku xwe bi
xelase dixe hespe dide çargavan u nasekine.
Nav linge w1 tevdek dişeqite. Nemadikare bime şe. Be bi çi hali xwe digihine male!
Niha xwe bi ser dev de avetiye erde u jina wi bi perikan rün di nav linge wi dide, tu ji di pixerike re li
wan dineri u tu bi wan dikeni!
Revale te dibeje, ''Çi bu disa gidi? Tu d isa li çi mizawiriyan difikiri?"
Tu dibeji, "Qet'" u kene te te. Tu ji bexbeçe çayeli
beriya Merdine dineri fı tu dikeni! ~
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Tu hevale xwe qanih d iki. H un dilierin herke ji xwe
re kiraseki sipi dikirin. Hün şaşikeke ji didin sere
xwe. Hün radihelin erhaneyen xwe u hun radibin bere
xwe didin bela çiye. We xistiye sere hev ku ne bi vi haWl be htine birçi b.iıninin. Hfın gihiştine ve qenaete ku
ewe li beriye nan ji we re tunebe lo ma hün niha ketine
reya çiye ü hün dilierin dera ku re pe nakeve.
Run ten gundekl ku li stnore beriye u çiye ye. Rün
erbaneyen xwe dikutin. Xişxiş u gurpe gurpa erbaneyen we ne. Niza çiına zarok li we vedihewin. Hun
qesideyen xwe dibejin. Zarok bi derbeke re bi paş de
verligerin l1 direvin. Ji kUçike ve malika ku we neziki
lekiriye ditirsin.
Kuçik bi xezebeke te we, qidum bi te re naınlne.
Revale te xwe li hewşeke diqelibine u bi xelase dikeve. Kuçik li dora te diliere u te. Li fersende digere ku
te ji jor de bine xware. Care tu erbaneya xwe li dora
xwe dibi ü tini xuşin pe dikeve, le ev tere nake. Zilameki xwe daye her deriyaki fı dibeje, "De ha, heger ne
derew be gerek tu neheli kfiçik ben te. De şexe delall
De deve wan gire bide!'' u ttq tiqa wt ye bi hale te dikene. Revale te rewteki bi dest dixe u te li nav guhe
kUçik dixe. Bi deve xwe li te u bi rewt ji li kUçik dixe.
Tu bang li wi kesi diki u tu dibeji, "ma tu ji Xwede
natirsi? Hema em ne şex bin jt, gerek te nehiştiba
kUçik bihata me!? Hıın diherin miıgefte. Wexte
limeja esire ye. Hün li meleyeki xurt rast ten ku tera
xwe fı we dike!
H ün tavile pe derdixin ku nan ji we re li vi gundi
tune ye. Htm bere xwe didin derek ku dewla we li ave
keve. Hun ten digihljin gundeki u hün dikin repin.
Denge erbane d ike l'U gundi li we vehewe. Tavile htin
cihe xwe li cem wan çed.ikin. Pir kefa wan ji we re te.
Radibin şewre digerinin. Ji şewra wan ev derdikeve:
Ewe herdin meleye xwe ü hüne li gunde wan b iminin.
jixwe meha remezane j'i te ew e bi we kef bikin. Meleye gund dinere ku zikatji dest çu 1i ew e be qewirandin. Beri ku gundi herdin wi ew mala xwe dixe tev. Tu
ı1 hevale xwe hı1n dinerin nebU. fı we xera kir. Ku mele here ki ye li peşiya wan limej bike. Hfınxwe digihinin mala mele u hem li her wi digerin. Hun u mele li
hev dilcin ku nive şeve hün ji gund derkevin. Mele we
bibeje. "Ewe şexe me çubin alikariya hin mislimanen
ku di bin tehdeya gawiran de ne!"
Nive şeve mele berewedide neqebekel Bi careke
re li we büye qirptna tifingan. Tu nabejt gunde ku we
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tarihten ...

Şark

ile

garhın birliğinden

Bugünkü Türkiye'nin kuruluş sürecinde Vilayet-i
kentlerinin özel bir yeri vardır; çünkü Meıopo
tamya ile Anadolu'nun batısıyla, kuzeyiyle ve güneyiyle bir bütünlüğün ilk programının çatısı burada
oluşturuldu ...
İttihatçı hükümetin Almanya peşinde savaş ve larım politikasıyla Anadolu'yu kan gölüne dönüştür
mesinin ve liderleri Enver. Talat ve Cemal paşaların
Almanya'ya kaçmasının ardından, 1918 yılı sonu ve
1919'un başında Osmanlı'nın yıkıntıları arasında
Anadolu· nun kurtuluşu arayışında Vılayat-t Şarkiye
Madafaai Hukuku Milliye Cemiyeri kurulur ve Erzurum
şubesi ile Trabzon Muhafaıai Hukuku Milliye Cemiyeti'nin ortak girişimiyle Erzurum'da Sansaryan
(doğrusu Sanasaryan) Ermeni Mektebi'nde yapılan
kongreye (23 Temmuz-7 Agustos 1919). Erzurum
(Merkez. Bayburt, Hınıs . Doğubayazıd) . Trabzon
(Merkez, Gümüşhane. Giresun. Ordu. Rize), Sivas.
(Merkez, Amasya. Tokat). Bitlis (Merkez, Siirt) ile
Van delegelerinin katılımıyla Anadolu'nun geleceği
ta rtışılır ve bir yol belirlenir.
Ve kimi araştırmaya göre kongreye katılan delegenin (sayı 53 ile 63 arasında değişiyor) üçte biri
Kurt·tür ...
Kongre kararı olarak, kongreyi hazırlayan iki cemiyetin katılımıyla Şarki Anadolu Müdafaai Hukuk
Gerniyeti kurulune Mustafa Kemal de. Heyeti Temsiliye Reisi seçilir; 9 kişilik Heyeti Temsiliye'nin bir üyesi de
resmi yazımla Mutki
Aşireti Reisi Hacı
Mu sa' dır ...
Reis Mustafa Kemal. Mutki, Dirşulu,

--------------- ----

rerek, kongrenin ça lışmaları hakkında bilgi verir.
Sivas Kongresi. Erzurum'da seçilenlerle birlikte.
Aydın (Merkez. Denizli, Alaşehir, Manisa), Ankara
(Merkez. Çorum), Kastamonu, Karahisar-ı Sahip.
Bursa. Eskişehir, Niğde, Kayseri. Antep. Samsun,
Hakkari, delegelerinin katılımıyla Sivas Lisesi' nde

4- ll

Eylül1919'dayapılır.

Ve böylece şarkla garbın. Mezopotamya ile Anadolu ' nun organik birleşmesinin temeli atılır .
Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal. Sivas Kongresi açış nutkunda, Erzurum Kongresi'ne dikkat çeker:
··... Erzurum Kongresi bütün memleketin ve milletin ittihat (birleşme) ve ittifak (uyuşma) noktasında Şarkı
Anadolu vilayetlerince vilayat-ı saire ile (öteki illerle) her
nokta-i nazardan (bakımdan) iştirak-i mesai (işbirliği)
temini (sağlama) emel-i (isteği) kat'idir (kesindir), üssülesasını (temel ilkesini) kabul eylemi.ştir. Bittabi (doğaldır
ki). hu.zur-ı dlinizle (ruce varlı.ğınızla) mün'akit (toplanmı.ş) i.şbu Swas Umumi Kongremizde vatanımınn yekpare
(bütün). milletimizin yekııücut oldugunu lüzumu gibi ifade ve ispat edecek esasat (temeller) va.z olunur (atılır).··
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DEMOKRASiSiZ CUMHURiYETE

Muşarlı , GarzanJı aşi

retleriyle bölgenin
ileri geleni toplam 9
kişiye mektup gönde-

Nutuk'taki sansür!
'Her şeye rağmen' yapma iradesi gösterilen Erzurum Kongresi'nin Beyannamesi'ndeki birinci maddesi, Sivas Kongresi'nde esası korunarak yeniden düzelenir. Hem sınırın çizilmesi hem de İslam
Müs lümanlık kimliğiyle birlikte yaşama
nın programJ olan ve
Meclis-i Mebusan 'ın
28 Ocak 1920'de kabul ettiği Misak- ı Milli'nin fikri temelini
oluşturan Beyannamenin l'inci maddesi
aynen şöyledir:

EylUl J 919. Sivas Kongresi delegeleri
TİfOJ
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ğunluğunun oturduğu Osmanlı toprakları

birbirinden ve
bölünemez bir bütün
oluşturur. Bu memlekette yaşayan bütün Islamlar birbirine karşılıklı saygı vefedakarlık duyguları ile dolu. etnik
ve sosyal hakları ile çevrelerinin koşullarına uyum içinde
Osmanlı topluluğundan ayrılamaz,

özkardeştirler. "

Özkardeş 'lik tanırnma

dikkat ...

Misak-ı Milli, Misak-ı Milli diyenler özkardeşliği

leplerine karşı yapılmıştır. İstiklö.l mücadelesinin başa
rısı da esasında Ingilizlerin barışa karar vermesi ve diğer
müttefiklerini bunu kabule mecbur etmesiyle mümkün
olmuştıır. Harbi onlarla yaptık ve sulha onlar karar verdikten sonra sağladık ·· değerlendirmesini yapmıştır
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neden es geçiyor?.
Ve Şarkı: Anadolu Müdafaai Hukuk Gerniyeti adı,
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Gerniyeti olarak
değiştirilir ve Mustafa Kemal reisliğinde yeni Heyeti
Temsiliye seçilir.
Sivas Kongresi sonrasında Anadolu ve Rumeli
Müdafaai Hukuk Gerniyeti adına Heyeti Temsiliye
Reisi Mustafa Kemal ile Rauf (Orbay) ve Bekir Sami
(Kunduh) beylerin 20- 22 Ekim 1919 tarihinde, İs
tanbul'dakiAli Rıza Paşa Kahinesi Bahriye Nazırı Salih Paşa ileAmasya'da buluşup, Anadolu'nun şarkıy
la, garbıyla 'geleneksel ve toplumsal hukukta birliğinin ·
korunması, seçimlerin yapılması, Ermeni tehcirinde
suçluların yargılanması gibi konuların ele alındıgı ve
bilindiği adıyla Amasya Protokolü?nden 5 tanesinin
3'ü imzalanır.
Amasya Protokolu'nün Kürtlerin konumuyla ilgili protokolün birinci maddesi Nutuk'ta sansürlenir ..
İngilizlerin önce İstanbul'u ve ardından Meclis - i
Mebusan'ı da işgal etmesi sonrasında 23 Nisan
1920'de açılan Büyük Millet Meclisi'nin Reisi Mustafa Kemal'in bölgeye ilgisi daha sonraki yıllarda da
devam eder.

rg

sınırımız içinde kalan ve her noktasında bütün İslam ço-

durur ve Bagdafa tabi olmadığını belirterek, İngilizle
rin konumuyla ilgili degerlendirmede bulunur (TBMM
Zabıt Ceridesi, devre: 1, cilt: 26, sf.l41-160).
Meclis'te hiç Musul mebusu bulunmamıştır, yani
Musul' u bizzat savunacak mebusu yoktur.
Rusya ile yapılan anlaşmayla (16 Mart 1921 ) Batum'un sınır dışında kalması kesinleştigi halde.
Meclis'te Baturo'un 4 mebusu. 7Temmuz 192l'ekadar Baturo Mehusu olarak görev yapar ve bu tarihte
çıkarılan kanunla mebus olduklan vilayet Artvin olarak değiştirilir.
Batum' a gösterilen ilgi, Musul' a gösterilmez.
Bunun için 1926 öncesinde Ankara- İngiltere
ilişkisinde, Lozan' daki görüşmeler sırasındaki ve daha öncesindeki Musul'un konumunu iyi irdelemek
gerekiyor.
Yıllar sonrasında Lozan Başdelegesi İsmet (İnö
nü) , "lstiklal mücadelesi aslında Ingilizlere ve Ingiliz ta -
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"Osnı..anh Devleti ile ltilaf Devletleri arasındaki Mon-

dros Mütarekesi imza edildiği 30 Ekim 19/8 tarihindeki
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Mehussuz Musul ...

Mustafa Kemal'in Elcezire Kumandanı Nihad Pa1921 Anayasası' na uygun olarak 2 7 Hazi ran
ı 921' de verdigi 5 maddelik 'Kardistan hakkında Bü-

şa 'ya

yük Millet Meclisi Vekili Heyetinin Elcezire Cephesi Ku-

mahalli idarelerin ihdayani yerel yönetimin
ister (TBMM Gizli Gelse

w

mandanlıgına Talimatı?nda,
sı

siyaseti üzerinde

durmasını,

etkinliğinin arttınlmasını

cilt: 3, sf. 55ı).
Lozan'da Ankara'nın Başdelegesi İsmet (İnönü).
Musul'un Anadolu'dan kopartılamayacağını öne sürerken Kürtlerin ve Türklerin birliği üzerinde durur.
Lozan görüşmelerine ara verildiğinde. 3 Ocak
1923'te Büyük Millet Meclisi'nde yapılan tartışmada
İzmit Mebusu Sırrı. Musul'un özel konumu üzerinde

Zahıtları,
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(Milliyet, 29 Ekim ı 973).
Ayrıca yine bu dönemde gizli - açık Meclis tutanaklarının Latin alfabe baskısında bulunmayan, ama
Fransız ve İngiliz istihbarat (Prof. Dr. Salahi R. Sonyel'in çevirisi. Kurtuluş Savaşı Günlerinde ingiliz istihbarat Servisi'nin Tarkiye 'deki Eylemleri; Hasan Yıldız,
Fransız Belgeleriyle Sevr-Lozan- Musul üçgeninde
Kürdistan) raporlarında yer aldığına göre. Kürtlere
özerklik verilmesiyle ilgili önerge şubat ı922 'de
Meclis gündemine gelir.
Meclis'teki bu girişim. aslında yürürlükteki ı 921
Anayasası'nın 'yerinden yönetimi' bir anlamda vilayetler düzeyindeki federasyonu öngören hükmüne
uygundur. ama genelinde Anayasa'nın bu maddesi
işlevsiz kalır..
Daha sonrasında Meclis'in ikinci devresinde Cumhuriyet tercihiyle. 21 Anayasası'nınyerel demokrasiyi
esas alan bu hükümleri Anayasa' dan çıkartılır.
Demokrasisiz cumhuriyet...
1924 Anayasası ile sisteme rengini veren kanuni
düzenlemelerle Erzurum ile Sivas kongreleri beyannamesinin birinci maddesindeki "bütün insanların
etnik ve sosyal haklarıyla özkardeş olduğu· · ilkesi yerine. zamanla resmi olarak, "herkes Türktür" konur ve
~mecburi iskcin ve tenkil politikaları·· tercih edilir.
Dersim'e devletin Tunç Eli'nin indiği TunÇeli
Kanunu. 'vatandaş Türkçe konuş' kampanyası, Varlık
Vergisi, 6- 7 Eylül ... işte bu iklimde uygulanır. ~
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~LAWIKE METINI '
J.
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Baran baribü.
Xwezaye sere xwe şüştibü. }i qirej ii gemara rojan
xilas bfıibü. Bi behneke fireh, dileki rehet, bişewq ü
delaliya xwe netinen çavan ter dikir. Cesim her du
kure xwe rekirihü ji bo tenduristiya pezen xwe. Piştre
dcstnimejek girtibu. li odeya xwe ser sicade rünişti.
qala rewşa xwe ya xirab di ki ı', ji Xwedaye xwe re ....
Le behna Xwede iro hinek teng e. Li ser kursiyeki
rüniştiye deste xwe daye ber ruye xwe kür kür difiki
re. Ji bili Xwede kes j1 nizane çi difikire. Demeke
direj wiha bedeng ma. Piştre mina tiştek be bira wi
des te xwe ji her rüye xwe hilda, sere xwe hedika bilind
kir, hang li ferişteheki kir. Keliyek ştınde deri vebü
feriş tehekbejin bilind. rü rüçik, ser u cil paqij. nUrani li her arnade bü.
Xwede li çaven ferişteh ni hen, ferişteh sere xwe
her jer kir.
"Dema ku barandibare ez xemgin dibim. Xemginiyeke sergiran. dilgerm ... İro ji wisa me. Le tiştek

K.

hate bira min: Wexteki yek hebü, dihat van demen
wiha de ji minre stran digot. Bi denge xwe ye xweş, bi
gotinen dilsoz behna min fireh dikir. Sitraneke wi
hebükefa min pir jere dihat. Ka bibeje. ew ki bU ü kijan stran digot? Here. ji min re zu bine. were vir?'.
Ferişteh dizanibil ku rebe v.ri wc pirscke vi şekli je
bike. Lewra di çe nd salen dawi de Xwedc zcde bebir
bübü. tişt 1u ji bira wi diçun. Ji bo ve yckc car caran
pirsen -wiha je evde xwe dikir. Hem serleqeta wi hem
ji hafiza wi diceriband. Ferişteh sere X\ve bilindkir u
bi dengeki nerm , bi edep pirsa rebe xwe bersivand:
"Bele yeki wisa hebü, na ve Wl ji Kurd b Cı. Nü.nere Meclisa Çareseriya Pirsgırelren Netewan bCı. Ew ji nunere
gele :>.:we ye. deng ü awaza wi pir X\veş e, bere ji re be
min re gelek sitran d igot. Ya h eri ku kefa xalike aleme
je re dihat ji stra na Lewike Metini bil." Kefa Xwed e
xweş bü. evde wi tu t.işt ji b ira nedikir. hafizayeke dij war li ser bü.
··Aferin ji te re ebde min. Tu tişl ji b ira tc naçe. Ka
Tii'OJ
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Ez bawerim me tişteki pir giring ji bir kiriye, ji xwe
nunere wan ji beredayi derket. Gelo çiqas wext e em
di senvan de neçüne" Xwede li peşiye, feriştah li pey
di qoridoren direj, paqij re derhas bün ü hatin li her
xaniyeki m ezin ku hefteye du deriye wi heye rawestiyan. Feriştehek direj. mezin li ber d eri rawestiya bU.
Gava ku bati n her deri feriştehe aligiremezin got. "ka
deriye Kurdan veke.? Dergevan li ser ve fermane dest
avet toqa nevtenga xwe vekir, tiji mifte bi zincir ekere
derhas kirihun. Di nav ger emala mifteyan de yeke
kesk. sor, zer ji nav hilbijart, u kire qula killte, le da ü
ne da, venebf.ı kilit. Ferişteh got; "ya rebil alemin ev
deri :ıü de nebatiye vekirin ji b er w1 zeng girtiye, di ve
ez bişkinim bi ve gotina xwe re çaküçek ji her xwe
derxist bi derbeke zexim r e, kilit şikand. Deri vekir.
Gava ku deri vebıi mina zinaran eti geliyan de weren
X\vere tomar tomar kaxizan dan pey hev hilweşiyan
bati n bi deri re derketin, li bin pe Xwede rawastiyan.
Xwede xwe da aliyeki her du ferişteh heya her qirqa
xwe di nav qaxizan de man. Ken bi Xwede ket: "Ere ev
çi eceb e, ez bawerim em bi sed salan nebatine ve
dere.·· Keliyek şünde herikandina kaxizan sekini.
Xwede Oferişteb derbasi hundir bün. Bi çavan her çara ali mezekirin bi tevgeren hedi u nermik li nav geremola kaqizan geriyan. Piştre Xwede deste xwe avet
nav tomara kaxizan. yek je hilda O. bi dengeki bilind
dest bi xwendine kir. HRebi tu ber xwe metevan ner
çe biki, min dewlemend serfiraz biki, j~ her dexesiya
cinare min Qesim zik u çaven wi qet terneki . Cesim. ··
Xwede girt qaxiz bi hers dest X\\'e avet di nav geremole
re, derbasi hundir bıin. Odeyeke mezin diwar ıi tawane spi heya her devan tiji bo.bil. Her du ferişteh u
Xwede qasek bedeng man. bi çaven matmayi her der
mezekirin. Piştre Xwede dest avet qaxizeki din
X\vend?
"Ya Rebbi! Min li ku dere xeta kir? Me çi be emriya tekir gelo? Çi ma wiha bü? Ne em ji evde te bün.
ıi mafe me ji h ebfı li ser axa me. Min hefte salan tizbi
ji des te xwe nexistin, ji dil u can ji b o gele xwe fı dine
Mihammed Mi stefaxi:ımet kir. Le iro ez tem daliqandin di dest minafiq. ne:ıan. beredayiyan de. Tu rebe
hernil aleme. re be erd ü asiman, mirov ii ci nan i. Dive
bibüya ü e hibe ji. Fermana tc pe hebüye. Tu tişta ku
em pe nizani n dizani. Le heyfa min ji dijmine min e
X\vinxar re neheli ya paşaye pir kereme. Şex Seıd.
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here gazi bike bila were. ji min re strana xwe ya xweş
bibeje. "
Ferişteh deste xwe da ser navika xwe bi rtlmet xwe
xwari erde kir, ji paş ve bi gaven nermik derket çü.
Keliyek derhas bü. Denge deri hat, fer.işteh kete h iin dir u pe re bi dengeki tirs got. "ya rebilelemin evde te
ye Kurd ne li meclise ye."
Xwede bi dengeki binek matmayi ı1 hişk. ··çawa ne
li meclise ye, ma qey tu nizani ew meclis çi ye ii ji bo
çi ye?" Ferişleh bi edep sere xwe bilind kir he dı hedi
bi hemde xwe axifi. "Bele ez zanim, ji bo çi ye. Dive
teqez li meclise buya. Lewra me ji her neteweye niiner ek hilbijartiye aniye li wir. Çiqas binek feriştehan
gotin ji Kurd ne netew in ne hewceye em nunerekiji
wan hilbijerin ji, Ser lekolin a daxwaza binek evde te
yen helbestvanen heja me ew netew pejirandin ıi ji
wan ji nunerek ani dani meclise. Le iro ez hang dikim
rebe min kes bersiva min nade ez ji şaş büm. Xwede
h ers bu. Ji ci he xwe çik rabfı ser piyan li diware sipi ye
li her xwe bi nezereke tüj niheri. Renge diwar guheri
careki de dimenen mecliseke qelebalix tev li ser diwar b er çaven wi eyan bü. Bala xwe daye Kurd bi pore
xwe ye zer . çaven xwe ye şin li k eleka na nereki çavgilmok, bej in kurt rüniştiye ketiye galegalan. Ziviri li ferişteh niheri tiliya xwe her bi diwar ve direj kir, ''va ye
te dit?" Piştre bere xwe da meclise hang kir got, ''Ey
evde min e Kurd tu çima, bersiva min nadi ı1 naye vir.
gelo ew çi xeflet e tu tedeyi heya ku vexwandina m e
beber siv dihei1T
Kurd veciniqi, sere xwe bilind kir hinek lerizi
deve xwe vekir got. ''Tanrim ben Kurt degilim bir
yanlişlik olmuş•'' Xwede pir aciz bu, sere xwe bejand
bi bers domand. "çawa tu ne Kurd i, te ji min re her
tim bi kurdii stran nedigot? " Mirove çav şin, por zer
ji tirs O. şerme di sa bi dengelcl nizm unerm bersiv da.
"Tanrim ben Kurtçe bilmiyorum••"
Pişti ve gotine m eclis ji nişke ve winda bil. Xwede
her du des te xwe li pişt xwe gire da, dO. se gavan çu ü
hat. Vegeriya. ji ferişteh xwe r e got. "Belome be ! Ev çi
tişteki sosret e, her ki ku min mirov afirandine ez
pergi tişteki wiha nehatime, nayem ji. Ka ev nünere
han çima wiha kir, ke eve beredayi hilbijart ani meclisa me? Ku şerm neke ye beje deya minji tirk e. Ra westiya disa çend gavan çu ıi hat rüye xwe girt miz da
çü ser kursiya xwe rünişt. Sere xwe bilind kir got, ··zu
bike bilezine wili ser pişta hespeki bişineAsyaya Navi:n bila li wan çol ı1 çiyayen beradayi, xali. hebaran ü
berehm. ji birçinan bimre here. " Ferişteh li se r ve
fermana teqez hat ku dere. Xwede d isa hang lekir got.
"ka bise. em peşiye herin navenda xana gili, gazin.
daxwa:ı, nifir diayen ve neteweye. ka di çi hali da ne.
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1925?
Hinek diben penc hezar hinek diben sed hezar çi
dibe bila hibe le gava ku bo mb e li serme da barandin
tu ne li we dere bilyi, ji malhata min kes nema berxa
min ji min di koze de he deh roj i bu ... ka ah e min ji
kera ma rebi. 1988 Helebçe?

ne. Gelo te diaye min qebiıl nekir, nizarn ew bixwe
nebat. Min roj ek xwe li vir dit. İro ez li pişta vi çiyayi.
her roj çaven xwe dikutim çiye. -Tu dibe qey gunde
me li pişt van çiya ye.- 1e tu ji dizani çiya bili nd in ez
kesi nablnim. Re nadin min. Daxwaziya min ji te ew e
ku hemabi çaven din e ez yek carekl Lawike Metiniye
bemiraz bibinim iı di cih de can bidim . ..

rg

Xwede dev ji xwendine her da. Di cih de rawestiya.
niheri. Her du çaven feriştehan fireh,
rewşeke şerperıe de be lehat sekinibün. Piştre Xweda
dest hi axftine kir. "Me çi kiriye? Ev çend sal in qet
haya me ji van tune bUye. me guh daye stranan le qet
çiroken stranan meraqnekiriye teh teh!? Ka zfıli lenfıska qeyda binihere ew beredayiye bereday dawiya
daw1 kenge hatiye arı -i hale xwe ü neteweya xwe ji me
re gotiye?" Li ser ve gotine ferişteh lenüskek mezin e
hergen reş da dest xwe ü qasek le niheri got, 29 EKİM
1923. ••• Pişte ku ferişteh ev dirok xwend, Xwede qet
deng nekir u got bide pey min em h erin. Bi gaven lez
derketin çün. Qasek şunde gihiştin cihe xwe, Xwede
rabü li ser kursi rünişt, keliyek fikir!. Zivirlli feriş 
tehe xwe niheri got:
"Me zü de ev gel ji bir kiriye, hate b ira min ... bere
min disa çend firset dabü wan le ew qet li xwe xwedl
derneketin ... hem hatin xapandin hem ji xwe xapandin. Bi rasti fedakariyek mezin jl hate kirin le ... Rabü
serpeyan gel w:i ali gel wi ali çü hat. Fertşteh qet denge
xwe n edikir bi edep sere xwe xistibCI her .x:we ev mono loga sosret guhdar dikir. Tişte çüyi çüye? Le iro di ve
em deyne xwe bidin. Xwede rawestiya, minalıers hibe
bi dengeki bilind ... Me xetereke zede m ezin kiriye. Ez
çawa wiha bebir, xemsar mame? Teh teh! Ew n-nner
çiqas beradayi derket? pişti ve gotine demeke direj
bedeng ma. Çü li ser kursiye xwe riınişt. tiliya xwe
direji ferişteh kir .. . Ka were hema ji bo xatire ew
sıranen xweş, ew keçika hezkiriya Lewike Metini, ew
gili gazinen dilşewat , ew nezani safiya wan. ew fedakari u keda ku di roda çı1. }i bo b ebiri xemsariya me, em
ji wan re qenciyeki bi kin, qenciyeke baş, layiqe wan.?
Ferişteh bi ruyekl xemgin sere xwe bilind kir got,
"Bele, ez ji pir ber wan ketim rehe min. Ka em çawa bikin ji ku de dest pe bikin'' Li ser ve pirse mtna ku
bersiva Xwede duh ve ha zir be. Yek careki de got:
- Em e peşiye çend heban bikujin, bişinin dojaha
xwe piştre ? .. O
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Bele ew bawer nalcin le tu zani. Ku ez he zarok
bum, neh meh du roji. dizike dayika xwe de bOm, wan
bebaven be bav zike dayika min qelaştin, tu we roje ne
li wir bıiyi . Ka iro ji zike me diqelişin ax tu li ku dere
yi rebe min, te kengi weri? Meta Bese 1994 Dersim ....
Ez kerekim li Geliye Zilan. Roj bıi min pez. dewar
şerje kir, roj bU min balcan, kartol. pivaz hür kir. Tu
ji baş dizani rebe min, rojekiji ez di des te pexembere
te ye İbrahim de hew mabü ku min Isınail ji şerje bikira iı bibfıma kujere mirovek.i beguneh. Le tu qadire
her tiştiyi , te ez ku kirim ez bf.ım koker min qiraka
İsmailereben qet nekir. Ez ji pexembere te ji. ji vi vehali giran xilas bCın. Le iro, te min kir korker, min bi
dehan ciwan, kal pir şerjekir. Ew tifal, ew nezan, ew
cahil qet weki İsmaileki te nedibfin rebi? Tu rebe
min i; le min çi kir ji te. te min kire kujere vanbelengazan. Pareke ve zilm zordariya behampa iı hevale van
beesil nhovan rebbi?! 1934 Geliye Zilan ...
Gava ku em halin sinemaye hevale min e Mihemed got di sinemeya de her tişt rast e, mirov, pevçün.
jin, ıarok ... min bawer nekir. Min çi ıanibü agire di
film de ji rast e Cı ye metevan ji bişewitlne. Xwazi min
ji hevale xwe bawer bikira ez ne hata ma. Jixwe mewe jin min di balgiyen min de man. Le have min? Ma qey
nabe rehi ku ez careki tene wan bibinim. ka deriyeki
veke ev duxana han, ev mija beol min fetisand .. . 1964
Amıu:t Seid.
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Min nizanibil xeribi ew qas zehmet e. Dil n hinaven mirov disote. Ne min destgirtiye xwe ne ji xwesi xezfıre xwe nas dikir. Jiyana min di navbera mal Cı
kaniya gund de derhas biı. Her roj diçüm ser kaniye bi
qize hevalen xwe re. Haya min ne ji gunde ciranan, ne
ji bajaren wan h ebu. Min di got ji xwe dinya gunde me
ten e ye, di dinyaye de ji ji Lewike Metini şerintir tu kes
tune ye li badile min ... Tene ez dizanim xortek hebii
cinare me bu. Gava ku ez diçüm ser kaniye ew ji bi
pore xwe ye şehkiri, bi çaven xwe ye reşbelek li pey
min diçü ü dihat. Me pir ji hev heı dikir. Me eynik ü
şehe xwe di taldeki tari de bi hev guharti biL Em bi
şermeni. dizika ve bi hev re dikeniyan. Axaftin tune
bü. Me bi tevgeran, bi çavan. bizimane dilan ji hev
fem dikir ü hesreta xwe ditemirand. Tu jl zani careki
di xirabeyeki de re li min girt, ramusanek ku bi lez ji
min hilda u rev! çu. Min bi tinazan bi herseke xapi nok da çera je re. Le sihet noşi cani wi be. Qey zehf
guneh bu ev yek, i ro ez li pişta vi çiyayi li vi gunde xerib li sirgfiniye me rebi. Min ew roj dia ü gazine xwe
kir ji te re rebe min. Ew roja ku xwezginiye min hatin
Q di nava du mehan da ez siwar kirim.. .
Min kir
qer1n. kir nalin. Ji te re got rebe min. tu tişteki bixl
dili wi, ew e werek ı) jehati b iki b ila were min birevi-

• Eı kurd ne Kurd im rebe min. şaşiyeke beye.
••xwede ez bi Kurdi nizaniın.

•••29 REZBER 1923
Tİl'OJ
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Newrozlar geleneksel Kürt giysilerinin defilesi gi bi ...

(' Giysimiz

varlığımızı

kabul et

isyanıdır"

ELIF GöRGÜ
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tırır.

Geleneksel giysilere ilişkin yaşanmakta olan genel ilgi kaybının aksine. Kürt kadını ve erkeğinin.
yok edilmek istenen kültörünü sahiplcnme kaygısıy
la. geleneksel kıyafetlere dair ilgisinin artmak'ta ol-

dugu gözlenmektedir.
Evet. halkların kıyafetleri. konuşur aslında. Kürt
geleneksel kıyafetleri de öyledir. Giydiği 'levendi'nin
uzun kollannı arkadan bağlıyorsakadın evlidir. kolIarına sa rıyorsa nişanlıdır, açık bıralayorsa bekii.rdır...
Yine de bilinenler sınırlıdır. Ama renkler, işle 
meler. desenler neyi ifade eder, hangi kültürlerle ortaklaşır, fazla bilinmez ...
Kutlamalarda kadın giysilerinin öne çıkması,
rengarenk olmasındandır daha çok. Yıllard ı r ··gerilla
kıyafeti" diye bilinen Kürt erkeginin ulusal giysisi 'şal
Cı şepik'i, gerillanın bu toprakların ürünü
olduğunu unuhurma çabasının bir parçası olarak. yasaklanmaya ya da ötelcnmeye
çalışılmıştır. Buna en güzel cevabı ise Kürt
milletvekilleri ve siyasi temsilcileri 2008
Newroz·unda. hem kendileri ulusal kıya
fetlerini giyerek. hem de tüm erkeklerin
de böyle giyinerek kutlarnalara gelmesi
çagrısı yaparak, verdiler aslında.

rg

Kewrozlar tanığıdır ... Dili, kültürü, renkleri yasaklandıkça. o gözalıcı geleneksel- ulusallayafetleri
ni kuşanan Kürt kadını sanki daha bir renklenir. Sa
rı kırmızıya kar ışır. yeşil morla kucaklaşır: pembe
oyalar. turuncu işleme ler, altın sırmalar ewroz ate
şi gibi yanar da yanar; halaya durdukça kadı nlar. gök
kuşağını kıskandıracak bir renk cümbUşU göz kamaş
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'Utanıyorduk, şimd i

g urur

duy u yoru z'
yaşındaki Ayşen Yağmur,

''Kendi
külturumüzü, dilimizi çocuklanmıza göstermek istiyonız. Bizim rengimiz budur. Bunıı

24

yaşatmaya çalrş~yoruz ~

diyor.
Derneği'nden
Kültür
Mezopotamya
Elif Kaya ise, "Yere/. kıyafet külturun ifade -

sidir. Kıyafeıleri giymemiz kendi kultürüne
sahip çıkınayla ilgili. Yasaklanan, yok sayı
lan bir şey varl ıgıru ortaya koymak ıçin daha
fazla çaba sahibi olur. Bizde de bu böyle.
Renkler dikkat çekicidir. kadıniann başında
san kırmııı yeşil oya lar var. Kürt k alıarunün
sımgesi olan kıyafetler o yüzden giyilir. Varlrgını ortay a koyma. varhgrnı haykırma.
varl.ıgtnıı kabul et isyanıdır diyebiliriz. Kadınlar erkeklerden daha çok giyiyor. Erkekler
daha az giyiyor genelde. Çünkü kadının kültiırle bagı daha guçlü. Sadece hyafet açısın-
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dan değil, dil açısından da btJyledir. 25 yılda Kart dili
ragmen hala yaşıyorsa bu anaların,
kadınların emegi.dir. Kadın kendi degerlerine daha bağ
lı. erkek daha erken vazgeçebıliyor. daha erken değişebi
liyor. Kadın kültürel analık da yapıyor diye düşünayo
rnm " diye anlatıyor.
Necma Çelik, "Yerel kıyafet bizim kültaramtızdür,
çok seviyornz. Kardüz. her şeyi J·asaklıyorlar ama biz yine devam ediyoruz. Her şeyi elimizden almışlar. yasak
etmişler. Kıyafetlerimiz de kültilrümüzdür. gelenegimiz dir. En lJzel günlerde giyiyoruz. Erkekler fazla giymıyor.
kadınlardaha duyarlıdır, daha kaltarüne sahip çıkıyor''

ise Kore 'den Japonya· dan getirdigini ...
Tarihi İpekYolu üzerindeki bu ka dimkentte İpek
Böcekçiligi Enstitüsü kapatıldı önce. Sonra Ermeni.
Süryani dokumacı ustalar göç etmek zorunda kaldı.
Kürt kadının kıyafeti gibi rengarenk Diyarbakır.
renklerini birbir kaybetti. Son Süryani dokumacı ustası 1924 dogumlu Lütfu Dokucu da birkaç ay önce
sessiz sedasız yaşamım yitirdi. ller şeye göğı.ls gerip
yaşamı boyunca terk etmed iği memleketinden cenazesi göç etti İstanbul'a.
En son Şeyhmus Diken· e konuşmuştu Dokucu:
"Ipek böcegi kozasını ipliğe dOnüştüren 'de.r.re · deni-

derken. Barış Annesi Habibe Altan da ekliyor: "Evvel-

len sanatla çok küçük denilebilecek yaşta tanıştım. Benim imalat J'aptıgım d6nemde Diyarbakır. Doğu veGaneydogıı 'nun ticaret merkeziydi. Mantin ça.rşaj' doku yan/ar Ermeniler. Pu ş iciler ise Süryanilerdi. (. . .) Eski büyükLerimiz Diyarbakır'da ipekli kumaştan entari yaparlardı. Yelek yaparlardı. Bir rüzgar çıktıgında o kıyafetler
püfür püfür yellenirdi .. demişti.
(Başındaki puşi midir?/ Diy-arbekir işi midir?/ Yanağında güler açmış/O da hakkın işi midir?) turküsünü

yaşlı kumaşçı
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yasaklı olmasına

w
w

ki yıllarda kendi kıyafetlerimiıden neredeyse utanıyor
duk. o zaman hiçbir şeyinfarkında değildik . Dil de 6yle.
Biri Türkçe bir kelime 6ğrense havalara uçuyordu. Şimdi
ise gurnr duyuyoruz kıyafetlerimizle. dilimizle gurur duyuyoruz. Ve sonuna kadar da yaşatmaya çalışacağız...

w

R e nkl e r gitt i , m e k ik durdu . ..

Ulusal layafetlerine sahip çıksa da. kıyafetlerdeki
o coşkuyu kendi dokuyamıyor artık Diyarbakır.
1927'de İstanbul'dan sonraki ikinci ipek iıreticisi
kentte layafetler için kumaşla r ithal ediliyor. Newroz ·da şal u şepi k giyenler kumaşın Erbil' den geldigini söylemişlerdi. Diyarbakır'ın tarihi çarşısı Çarşıya
Şewiti'deki esnaflar İran'dan aldıklarını söylüyor:
Gazi caddesindeki güzelim renkli kumaşları satan

hatırlatıp,

eger Ermeni ve Süryaniler göç etmeseydi
devam edermiydi sorusuna da. ''Puşi es-

dokumacılık

kısi gibi

ilgi görmeyebil irdi. çarşaf da lJyle ... Ama mekik
Burada ata topraklarında kalsalardı elbette
rnek ik dı~rmazdı. Bırakıp gittiler işte. Bu gidiş teferruatı
na da girmernek lazım. Hepimizi yaralar. hırpalar. boş
verin. bırakıp gittiler işte·· yanıtını vermişti.
durmazdı.
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Önce Hıristiyanlar gitti. sonrası ayrımcılık, sonve Türkiye'nin 3. sanayi kenti Diyarba kır'da mekik de durdu, ekonomik sosyal yaşam da.
Yıllar sonra ipek böcekçiligi yeniden canlandırıl 
maya çalışılıyor. 2002 yılında Kulp 'ta ipekböcekçili gi projesi başlatıldı. 20 köyde 750 aileye kadaryayıl
dığı söyleniyor. Zamanında Diyarbakır'daki enstitü
nün ürettiği tohumlar şimdi Bursa'dan getiriliyor.
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rası savaş

Teknolojik İpekböcekçiligi tesisi bile kuruldu ancak
Çin'den gelen makineleri çahştıracak yetişmiş eleman yok Türkiye'de. Bu yüzden tesis yine Çinli teknisyenleri bekliyor faaliyete geçebilmek için!
Yine. AB desteğiyle başlatılan Geleneksel El Sanatları projesinin ürünü de puşi atölyesi. Erıneni ustasından öğrendigini burada öğrencilerine aktarsa da
Muharrem Usta, atölyenin tek başına Diyarbakır'ı

w
w

Gelen eksel Kürt giysilerinden örnekler

w

Kofi : Kenarları çuhaya benzer kumaşta çevrelenmiş. tepesi ise ipekveya bemeri ipliklerle elde edilmiş bir başlık-tır. Ko fiye takma saç eklenir ve yanlardan örgülc>r sark.ıtılır. Açık başa önt'e beyaz renkte tülbenı sonra yörede şaar dt'nilen sank
ve bunun da üzerine genelde canlı renklerden seçilen puşiler sarılır. Kofinın ilijttıne sarılan şaar düğümü takan kişinin
hangi bölgeye ait oldugunu belirt ır.
Heft reng'Şaar: Kare şeklinde. siyah ıemin uzerine. degişik renklerden çiı:giler bulunan bir baş örtüsUd Ur. Önce uçgen
daha sonra ince bir şekilde katlanıp kofinin etrafına sarı !ıp dugumlenir. Yorede Çar ve Heftreng (7 renk) isimleri de venlir.
Fistan/Xeftan: Kolları vf' boyu uz:un. etek kısmı büzgulıı. genelde kadifeden yapılmış bir Ust gıysısidJr. 1\gırlıJJı olarak
çiçek desenli modelleri tercih edilir.
Kotik: Kadife ya da benzeri kumaşlardan yapılan. üzerı degışik motiflerle süslenmiş. kolu dirseğe kadar ve önU açık bir
Ust giysisidir. Düğmesı ya da ön tarafı birbirine baglayacak bir ek parçası bulunmaz. Üzerındeki işlemeler genelde sarı
simlerden yapılır.
Kıras : Dizlerden Uç dört parmak kadar aşagıva dogru sa rkan, "kadik" adı verilen beyaz renkli kumaştan yapılan erkek
entarisidir. Kol uçlarında pUsktılleri (purçiklcri) vardır
Derpi: Erkeklerin alttan giydikleri bir giyı;i turüdür. Kadikten yapılır. Ag kısmı şalvara göre daha kısadır . Bazı derpiler
uçkurlu olup. içinden derpinin yapıldıgı beıden bir ip şeklinde kumaş hazırlanır ve geçirilir. Ban derpiler ise lastik.lidir.
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eski günlerine döndürme şansı yok. Zaten ürettikleri puşiler bir Avrupa mağazası
nın ürünlerine ~ambalaj" olarak kullanılıyor ...

w

w

w

.a

rs
i

va

ku

rd

i.o

10 yıl gibi kısa bir süre önce açılmasına ragmen geleneksel kıyafetler dikerek
satan Romans mağazası. türünün tek örnegi olarak Diyarbakır'da üretim yapıyor.
Sadece geleneksel bölge layafetlerinin dikildiği bu küçük mağazanın sahibi Nuran
Ekti, araştırma yapmaya çalıştıklarından ancak bilgiye ulaşamadıklanndan yakını
yor: "Ciysilerin tarihi ile ilgili herhangi bir belge de yok elimizde. Tarihsel kökenZerin çok
derinlere gittiğini biliyoruz. Ögrendiklerimize göre aslında her k/anın kendi kıyajetleri var.
Kıyafete bakılarak o aşiretin hangisi olduğu anlaşılıyor. Bayan kıyafetlerinde Hakkari
yöresini biraz araştırdık. Arkadan bağlamalı elbi..seler var, 'levendi.' deniliyor. Olevendileri kadınlar giydigi zaman evli. sözlu ya da nişanlı olduğunu anhyorsunuz. Arkadan
baglandığı zaman evli demektir. Kollar açıksa bekar genç kız, bileğe sanlmı,şsa nişanlı olduğunu anhyorsunuz. Yani giysi de bir dil olarak kendini ifade ediyor. Aslında kollan n
arkadan bağlanmasını ben kadının köle olduğunun bir işareti olarak görüyorum. Arkadan kelepçelenmiş. zincire vurulmuş duygusu veriyor bana. Kürt kadınının giysilerınde
yeşilin, kmnızının, sannın yoğun kullanılması da kadınların doğa ile olan barışık lığını,
dogayia iç içe oluşunu anlatıyor. Kadın giysileriyle mesajı her yere veriyor. Aslında çok
farklı anlamları olan giysiler var ancak araştırılmamı,ş. Geleneksel kıyafetler üzerine derin bir inceleme yok. Bizim her şeyimiz yasaktı. Şimdi kültartımüz. dilimiz araştırılıyar
ama giysilerimız üzerine eğilinmiyor. Halbuki giysilerin dilı kendini açığa çıkardıkça
kattarün deıinligi de. kadının geçmişten bugüne kadar geldigi süreç de ortaya daha net
çıkacak-tır. Bugan ınsanların giysilerini sahiplenmesi gurur veriyor. Ben ekonomik getiri
sini daşanmtıyorum bu işin. Zaman zaman kapatmayı da daşündilk ama kimse yapmı
yor bu işi ve ben kapatırsam kimse yapmayacak diye dayanmaya çalışıyorum.·· ~
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Bi zimane weneyen xwe RED I AX
DiDAR DILISTAN

dervcyin vala derxin, xwe texin hertek li hemher
erişen li ser ziman, çand. weje u hunere. Yek ji van
kesane ku bi ve peywire tevdigere wenesaz 'RediAX'
e. Xwed1 erk u ferasetek kUr e. di xehat u herhemen wi
de hi awaye pewaran (simge) derdikevin peşberi me.
Ew,ligundeki Hewaga (Bozova) navçeya Ri haye çave xwe vedike. He di biçilkatiya wi de
gundc wan di bin Bendava Ataturke de dimine.
Cara peşin bi vi awaye dilıariya koçberiye dibine. ]iyanek di navbera gund O bajer de fetisi.
Livandinen hundirin çiqas diçe ılıtir dibe ü ev
de her tim ji herhemen wi re hibe ye k ji çavkaniyan.
Destpeka dihistana seretayi u heşt salen
YİBO'ye. YİBO'yen ku li çalan ten çekirin u mirovan te de kovi dilin. Em belısa pişavtin,
ledan, tundi, çewisandin, neheqi. taciz, herişin
fl heta bi dehan tişten neyiniyen van dillistanan
ku her tim di rojeve de ne bilcin disa ji ter nake.
Rüxandinen mezin di derüniya kesen li van dibistanan dixwinin de çedibe. Redi, li ve devere
ji hini tenetiye dibe. Ev biiyer fı qewiminen
berbiçav dibine, je re dibin dinarniken xurt.
Her ku di çe her bi xwe ve te ü dadikeve kCl ra h iya xwe ya bingehin. Alcıiyen xwe, yek bi yek bi
xwe re niqaş dike. Hedi hedi bi xwe -o bi xwesteken xwe dihese. Ev ji dibin xeml ü çeja herhemen RediAX en peşeroje.
Biryara :~:we dide ku xwe bi hunere bide famandin. Li ser rupelen spi hi renga n verişe Cı bi
dimenen mejiye xwe kompozisyonek ava bike.
Piştl dibistana navin. diçe llseya huneren be
dew a Rihaye. Bi ve destpeke dikeve nav deryaya hunere. Huneren bedew ji nez ve dişopine.
Rojeva huner ü hunermend en hemdem Cı
şewazen wan nas dike. Di liseye de tevli gelek
peşbirkan dibe. di van peşbirkan de serkeftine
bi dest dixe. Tevli peşangehan dibe. di van
peşangehan de weneyen wi ji aliye gelek kesan
ve ten ecibandin. Le, wi he ji tişten ku le digere
neditiye. ]i ber ku ew hunera xwe. ne ji ho veneran fı
ecibandina serdestan çedike. Werektiyek xurt. je re
heza guher1ne çedike. Bi vi awayi di bin hane weneye
de bilindkirina hişmendiya civaki şirove dike.
Dem ber bi salen zaningehe ve ten. bajarek nu, ji
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Temenek ku bi hunere hatiye nigarkirin, qerinek
ji a:xa hişk a dorpeçkir1 xwe digihine cihana hebune,
dengek ji deşta Rihayc ku bi Çeme Ferat hatiye avdan,
lawe xaka şaristaniya binpekiri, deverek ku eş u jan le
büye çarenus, weki şetek di hundire zaroken xwe de

Jer-Jor, 2006

çedike. ew ıaroken bermahiyen tekçuyiyan, li
pivanen hebuna xwe digerin, didin pey nasnameyek
windakiri. dixwazin nasnameya xwe bibinin u bi he
mu sazfımane vegotine ''atedar bil..'in, civaka xwe ji bi
vi peywire hişyar Q 1indi bigrin da ku ıüxandinen
şopan

68 TirOJ

rg
i.o
rd
ku

dikarin bihejin di wencyan de bilür lisergunden vala dilorine. xeman di şaneye xwe de noqı wijdana mirovabiye dike. Rilyen şermok ıi karaleteren ku ma den
wan ji wan hatiye xelandin de çawa sere xwe bilind bi
kin. Redi, dibeje. 'bi vi awaye dixwazim bale bikşinim
ser zilamen kurd ku li her çaven civake li hemher
hevsera xwe te tazikirin u biçükxistin.' Mirov li hev
meze nakin, her tim bizdiyay'i ne. tirs ji wan difıi.re u
di nav kompozisyona weneyen Redi ye serkefti de bi
tena sere xwe ne. her yek li hele k e. Di tabloyen Redi
de em deruniya gele k-urd a riıxandi dibinin. dem Ci ji
yanen ji h ev veçıriyay'i.
Taybetmendiyen gelan di nav çanda wan de te veşartin. weki kod ü moviken hebfıne wexta ku dema
wan te dipişkivin. Di weneyen Redi de carna
berbiçav, carna jt ten veşartin. Carna rengin,
carna motif, carna ji ew bi xwe ne. Weki
tabloyen ku bi govende hatine neqşki 
rin, bi sergovende jl dixwaze ku peşengen
civake rola xwe pek binin.
Em her bi bajaran ve diçin. Ew bajaren ku
hatine jehrkirin. bi nave ~BA- JAHR" di nav
xebaten Redi de cih digirin. Kesen
ku di nav jiyana bajaran de ten
helandin ü niştecihen koçberen ku di nav deneçar mane. Di van xebatan de ji behna
ku ji weneye difıi.re beri zede

w

w

w
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yancn cuda, tekiliyen miroven metropolan u bi biyanibüne dihese. Li Edeneye, Zaningeha Çuku.rovaye,
beşa Mamostetiya Weneye dixwine. Di van salan de
tekiliyen wl yen bi mamosteycn wi re jiyana li zaningehe, tekiliyen bi derdoren cuda re bandora hevaltiye.
niqaşen li ser huneren bedew her ku diçe je re hele k u
sek:nek muxalH çedike. Di van dernan de mijaren xebaten wl eşkere dibin, bingeha xebatan bi tevahi ji xwe
re peywirek dibine. Ji hela şewe, teşe, teknik 'O nave roka herhernan ve kamil dibe. Mijara xehaten xwe dineqtne Ci di nav wan de hevsengek saz dike.
Yek ji van mijara xehaten li ser dengbejiye ku bi
diruşma "Qedirdayin ji bo Evdale Zeynike'" derdikeve peşberi me. Lekolinen li ser çanda
dengbejiye tesir u bandora wl ya li ser gel
bi weneyen xwe şlıove dike. Di bin ve sernave de mijaren weki valakirina gundan,
koçberiya bi zori. dardakiTina mirovan
bi awaye pewari, neçariya koçberen ku li
bajaran bi cih u war hune ıi heviya van koçheran ku rojek vegerin ser av (ı axa xwe, bi
şewazek xurt di nav xebatan de cih digrin.
Rüyen çilmisi, seren her bi helek ve
tewandi. nerine çaven ku mirov vedilerizinin, sekna kesen herişi,
miroven dardakiri. gunden vala u
hilCir. bi rengenjakawji tabloyan
derten u erişe mirov dikin. Em

MdtAX

TlrOJ 69

rg
i.o

rd

be 'e din'. Di van xebatan de dixwaıe bireya empatiye
'e din' b ide famkirin. Di naveroka vanxebatan de yek
caran kes ji xwe re li navan digere Cı yek caran ji heza
desthilatdar di weneyan de te eşkerekirin. Di wene-

ku

yan de rengen zindi. renge ku dibiriqin. cih bi cih ji
deformeya figuran xuya dike ı1 figur her bi valahiyan
ve difirin.
Xorte bi hez e ciwan wenesaz Redi AX niha li Zaningeha Çukurovaye. li ser huneren bedew mastire
dike. Ez wekl yeke ku ji nez ve xebaten wi dişop1nim.
ji bo peşeroja h uneren bedew en kurdi coş fı ronahi yek mezin di bin im. Hewldanen wi yen di nav hunermenden kurd fı derdoren huneren bedew de hejayi
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behna biyanibfıne ye. 'Bajar xilmaş sekiniye' . tişteke
saıkar xuya nake. avahi hilweşiyayi ü qirej in. nişte
cihen bajar ji hev dür in, teneti, neçari di rewşa wan de
xuya dike üne be:x.1ewar in. edi reng heliyane. Muzika
"Korn" te guhe mirov. Le her tim di van xebatan de
xezek heye ku ew ji li asoye heviya xelasiye ye.
Redi. her bi ceribandinen cuda ve ji d içe. Tişten
ku derveye derfeten weneye ne. bi reya kurteİılm Ci
video-arte xwest ji xwe re derbirinek ava b ike . Kurtefilma wi ya bi nave "Nave Xwe Binivise" ji hela kareografi ı1 kurtedimenen hundirln ve, bi taybet ji ji hela
mijare ve hat ecibandin. Niqaşen li ser Huneren
tegehin (Conceptual art) ku di rojeve de ye. Redi ji bi
vi awayi ket nav.
Xebaten Redi yen heri dawin bilnewariya erka kesayeti bi nave "Ez u e din'· dimeşlne. Li ser ve xebate
Redi dibeje ku di civate de du nerin hen e; ye k je hebuna mirov bi xwe ye. a din j'i en derveyin in ew ji di -
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gotine ne. Di peşxistina weneya kurdi de wenesazen
me rol en xwe hedi hedi dilizin. Em xwedi bawer in ku
de wenesazen me peywira xwe pek binin Cı ji civakere
bibin ronahi. ~
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Payiz u Ba
Şikoye

Puşpera

Hesen

Mehmet Çetin

WeşanenAvesıa

Şikoye

gelazan

Werger: Lal

Laleş,

Kawa

Nemir

Hesen ji kurden

Kafkasyaye ye ku ji ber alfa-

W~anenUs

beya Kirili heta niha pirtı1ken
wi negihiştibun kurden parçeyen din, nihaAvestaye pir-

Hazirani ji şeş beşan pek te:
beşa yekem ku bi risten, ~Ji bo

tO.keke wi bi nave "Payiz u Ba"

xeberdana bihara biratiye ya

Püşpera Gelazan/K.irazların

weşand.

.o
rg

Payiz ü Ba

Di pirtO.ka ku ji aliye
Tosine Reşid ve ji Kirili ji bo

ku gule/bi gule diweıinine bo
roj an ü gulan" dest pe dike, ji

Latıni hatiye tipguhezki.rin de li dor 80 helhesli cih digirin.

helhesten Mehmet Çetin en ku neketine pirmkan pek ıe. Bi
ve bijareye. ji helhesten Mehmet Çetin, en ku ji pirtı1ken
"Bi laluteyi". "Evinqelin". "Biranin e bişewitine vi fotrafi".

a bi ser Axbarana Ermenistane ye hatiye dine, di sala
1953 'yan de Zaningeha Yeriwane Falruheya Rojhilatnasiye
xwendiye. demekedi Radyoya Yeriwane de xebitiye.

~Biyekdengi".
pirtı1ka

jiyana Hesen de pirtüken wi yen bi nave "Qalçiçek"
(1961), "Tembı1ra Kurdan" (1965) u "Mereme dile kw·d"
(1970) tene çapkirin. Hesendisala 1976'andejiyanaxwe
ji dest dide.
Şikoye H esen di helbesten xwe de digelli ser çanda kurd,

de dema di girtigehe de büye hatiye

Xweşkuştine

Receb Dildar
ırr~nenAvesta.

Şlkeft<> Xwelcu~ıne

w
.a

Sibel Özbudun - George
Markus - Temel Demirer

Otopya Yayınevi

Kitap , l970'li

tartışılan

yılların

konusu 'yabancılaş

ma 'yı ve küreselleşme

w

çok

koşul

larında yabancılaşmayla

mü-

cadeleyi tartışmayı amaçlıyor.

w

I. Bölüm'de öncelikle soruna kuramsal bir yaklaşım ser-

govaniya

Şikefta

Yabancılaşma

Ve . . .

weşandin,

serboriya helhesta Mehmet Çetin te kirin.

rs
iv

welatparezi u motifen kurdan , li ser Sosyalizme de ji dise kine.

wi ya yekem "Ba ü seqaya gule'' ku di sala 1988an

ak
ur

Hesen ku yekem car di zaningebe de helhesten xwe dinivise, paşe helhesten wt bireya rojnameya Riya Teze tene. Di

"Ba u seqaya gule" hatine bijartin, heta bi

di

Şikoye Hesen di sala 1928 'an de li gunde Camı1şvana BiçQk

A«<b Dl dar

Niviskar Receb Dildar ku

behtir bi helhesten xwe dihate naskirin, ve care bi kitebeke çirokan derdiket

peşberi

xwendevanen kurdi. Kiteba
ku bi nave 'Şikefta Xwekuş tine' ji

Weşanen

Avestaye

derkte , 20 çirokan dinava xwe de dihebhine. Ç'ırok bizimanelô sade u şahik hatine nivisandin. Di çirokan de temayen jiyana rojane yasalen dawi ku li bajaran derhas dibin, bi gelek süreten xwe hatine hunandin.

Çepkegul
Berhevkirin ı1 Deranına
Notayan: Kawe Feqezade
Enstıtuya. Kelepure Kurdı

gilemekte. Ayrıca George Markus'unyapıtı " Marx'ın Felsefesinde 'İ nsanın Özü' Kavramı: Marxsizim ve Antropolo-

Pirtük, ji komek stranen
folklorik ıl nujen yen kurdi

V

pek te. Di ve berheme da j i bi-

bu kuramsal çerçeveyi oluşturuyor. ll. Bölüm'de, ya bancılaşmanın , kapitalizme içkin olan iktisadj - siyasal
çerçevesi. Türkiye

bağlamında

ele

alımyor.

III. Bölüm'de

ise yükselen milliyetçi hezeyan ortamında futboldan
"Pops(a)tar" furyasına, ~çürüme ve cimıet kareleri" sunu luyor.

li stranen folklorik, notayen
çend stranen Eli Merdan, TayerTofiq. HesenZirekü Meı
her Xallqi hatine deranin ku
meqamen wan ji hatine destnişankirin.
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