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SANATlN İZLERİ 1 ZAMANE BELGELERİ 
BARI ş A \"Ş.U 

ı 
Dünyanın sürekli ve kaçınılmaz bir degişimin 

döngüsünde olduğu. "mermer" kafalı bir muhafaza
kar olmayan herkesin kabulüdür. İnsanlar, toplum
lar. medeniyetler degişir, değiştirir. Onlar bu döngü
nün hem yaratıcıları hem ürünleridir. Her iki rol de 
iç içe oynarurve ardında izler bırakır. Değişimin iz
leri... Her yeni yılın. on yılın. yüzyılın iıleri... 

fransa'da 1789 Burjuva Devrimi'yle birlikte hay-atın 
her alanında olduğu gibi sanatta da büyük bir de~şim 
yaşandı. En çok da sanatın konusu değişti. Artıkkra
lı degil ülkenin yüceliğini, kraliçenin degiJ milliyetın 
guzelliğini övme zamanıydı. Ressam jacques-Louis 
David'i bu değişimin en önemli öncüsü yapan eseri 
belki de "Horatiuslar'ın Yemini"dir. O dönem içinde 
sanatın bıraktıgı en önemli izlerden biridir bu eser. 
Antik Çag'ın bir öyküsünü derdini anlatmak için 
kendine fon olarak seçmiştir sanatçı: Romalı tıçüz 
kardeşler olan Horatiuslar kentlerini tehdit eden Al
ha şehri ve oranın üçüıleri Curiatiuslar' a karşı savaşa 
gitmeden önce. ne pahasına olursa olsun kentlerini 
savunacaklanna babalan önünde yemin etmektedir
ler. Düz bir kahramanlık hik!yesi gibi görünse de bu 
yemine "neler pahasına" baglı kalınahileceği sagda 
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gösterilen kadınların hallerinden anlaşılır. Onlar 
Horariuslar'ın yakınlarıdır. Anıa biri hem Horatius
lar'ın kız kardeşi hem Curiatiuslar'dan birinin de ni
şanlısıdır aynı zamanda. Bir diğeri de Curiatiuslar'ın 
kız kardeşi ve Horatiuslar'dan birinin eşidir. Bura
lardaki haliyle söylersek, "kız alıp vemıiştir'' iki aile. 
Ve kadınlar vicdandır. Olsun! Onemli olan görmUş 
geçirmişliğiyle savaşın kaçınılmazlığını simgeleyen 
ihtiyar babanın ogullarırun eline tutuşturdugu kılıç
lardaki anlamdır: Milliyet, şan. şeref kavgası vicdan
dan da, başka her şeyden de önemlidir. David, köh
nemiş aristokras.iyle savaşa hazırlanan Fransız bur
juvazisine ve onu destekleyen emekçi sınıflara mesa
jını yollamaktadır: En yalonlann bile çıksa karşına, 
\'atanını savun! Ressamın bu çagrıyı yapmasından 
sonra Fransa'da gerçekten çok kardeş kanı döküldü. 
De\Timde değil sadece. sonrasında da. Hatta çoğu 
sonrasında! Burjuvazi devrimini bitmez tükenmez 
iktidar kavgalan üzerinde büyüttü. Sonunda David'in 
en yakın koruyucusu ve destekçisi. devrimin önder
lerinden Robespierre 'in da kellesi gitti. Ressam uzun 
süren bir hapis cezasıyla kurtuldu. Ve ne ironiktir ki 
o çok ınühim Fransasını tarihinin en büyük felaket
lerinden birine süıükleyecek Napolyon'un himme-
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tiyle yeniden öıgürlüge ka~ildi. DeAim· bqta 

en haklı görüneni bile b.abıı ve Oneelikle de gtıçaüz 

hale getirebiliyordu. 
İmıir'deki bu insanlar haklı1ı1danndan çok emin 

gorcıntıyorlar. Haklı ve öfkeli. Sanki bir yemin töre

nindeler ve ona uygun bir adanmıthk içindeler. Tıpkı 

Horatiuslar gibi! Ancak İzmir' de bugtme ait görantay
le Antik Roma'ya ait David reami arasında ciddi bir 

fark var: İzmir• de kadınların eliyle vicdan da savqa 

götQrUlüyorl Horatiualar'ın bdmlan bafızadır. tari

hin baglarını görOrler. gelecqin karaıılıtım da. onun 

için .,ıarıar. İzmir' deki bu kadınlar onyargılar. yalan
lar, varu:yım1ar ve çarpıtmalarla kör edilmittir. Elle

rindeki tqlardır onemli olan. Biraz sonra otomobille

rin. minibOalerin içindeki bqb kadıniann kafaları
naatılacak olan tqlar ... Bu köhnemit. "Ne pohoiWJ 
oJUII4 olıim .. milliyetçilif. yuı yazabiten kimilerince 
.. ~ c1urutu" olarak ovalar Oltelik. Pranm dev
l'imiJlden 310 yılsonral Tofekle, helikopterle. bom

bayı.. mayıııı. akıtılan kanlar yetmezmit gibi Onlara 
,ore artık daha çok kan dölc:OJmeai gerektigine ikna 

o1mah1Jn'Z Saygı duymaJı. iba olmalı ve korku aal

JNbiJn'Z dtltmaa•l Kadın olunız da. .. 

ll 
Batı Afrika'nın bugon "Benin" olarak bilinen 

topı:aJdanDda 19. ytızyıl ortalarından kalan izlerden 

biri. Abti.Akpele ICendo 'nun "Scwaf Tonıvı Gu" hey
bii. Keııdo. o llliW1 Benin'in egemeDleri olan Da

bomey lrallılı'nın kölelerinden biri. Kraliyet de-

mirhanesinde çalıştınlıyor ve bu heykel de o çalış

manın ürünlerinden biri. Eski silahiann ve araç ge 

reçlerin artıgı olan burda malzemeden devşirilmiş bu 

Sava' Tanrısı. Fransız işgalcilere karşı Dahomey sa

vqçılanna güç verein diye lrullanılıyor. Ancak bu sa

dece sömürgeciye karşı direnen bir halkın hilcayesi 

degil. Ya da en azından tek bqına öyle değil. Batılı

larla köle ticareti sırasında çok iyi ortak olan kraliyet 

yöneticilerinin bqlarda keyifleri yerindedir. Kendı 

halkları onlar mutluysa mutlu olacaklar başka çare 

yok. Kendo'nun halkı ve diger halldar da zaten köle. 

Geçen zaman içinde köle ticaretinin sönmesi ve bu 

kez topraklannda yeti~n ürünlerın değer kazanması 

nedeniyle eski ortaklarının önünde bir engel haline 

geliyor Dahomey kralı. İşte sözün gerçek anlamıyla 

"kılıç cuıı;ı .. olan bu garip tann, o kralın uhrevi güçle

rinin bir aembolu olarak görülüyor. Kral. tebaasının 

gözünde bir kölenin elleriyle güçleniyor. Elindeki si 

lahlan ve magrur duruşu ona karşı saygı-itaat-korku 

olu~rmak için. Fransızların gelişmiş silahları üze 

rineyürüyecek her inançlı savaşçıda buluruna sı gere

ken özellikler bunlar. Kraliann bütün varlıklarını 

kölelere borçlu olduğunu bir kez daha anlatıyor bıze 

TannGu. 
Obama iki elindeki Nobel Banş ÖdülU-Nişam ile 

bugünün insanianna savaşın kaçınılmazlığını anla

tırken Savq Tannaı Gu'dan çok mu farklı? De~şen 

çok şey var: Artık: köle demirhanede degil Beyaz Sa

ray'da ve "Kral" o. Afrikalı kralın hayal edemeyece~ 

kadar da "tanrılaştırılmış" durumda üstelik. En "sı -
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kı" Hollywood muhalifleri bile ona inanıyor. Ülkele
rinin ve dünyanın nasıl bir çıkmaza do~ sürükle n
diğini gören çaresizler ... Çare sandıklan da barış 
ödülü elinde ilan ediveriyor yeni savaş tanrısı oldu
ğunu. Netrajedi! Gu'dakiotenekedenma~rgövde
nin yerini siyah-beyaz kumaştan alçakgönüllü bir 
duruş almış, kesici-delici silahların yerine "yüreğe 
işleyici" silahlar olarak bir takdirname ve nişan gel
miş. Obama işte orada, bütün dünyaya barış için ge
rekli olan savaşı anlatıyor. Tanrı Gu ile arasındaki 
farklar başta sözünü ettigirniz değişimin eseri. Ula
şılmak istenen amaçlar da değişmiş ve daha karma
şıldaşmış: Saygı yetmez, sevmelisiniz de, itaat yetmez 
ikna da almalısınız ve korku ... Kesinlikle hissetıneli
si niz. 

III 
Rusya'da serflik 186l'de Çar'ın buyruğuyla kal

dırıldı. Artık köylüler toprak sahiplerine bağımlı. ya
şamak için ölümüne çalışan kişiler değil "özgür" 
yurttaşlar olacaktı. Ferman öyle diyordu. Genç Res
sam llya Repin bu fermanın üzerinden 1 O yıl geçtik
ten sonra o "özgür köylüler"i gösterir bize .. VoJsa 
Nehri'nde Mcwnacılar" adlı eserinde. ll bahtsız adam 
bitik vaziyette çekmektedirler omuzlarına baglı yük
lerini. Yüzlerindeki dehşet ve hüzün günlük bir hal 
almıştır. Yaşamak budur onlar için. Bu durumun ya
rattı~ üzüntü görülür öndeki sakalı saçı karışmış ih
tiyann yüzünde. Sağ sırada yer alan sarışın delikanlı 
ise diğerlerinden başkadır sanki. O da perişandır ya. 
öfkeyle ve iayanla bakar ileriye. Gördüklerini "insan
yük hayvanları" olarak adlandıracak ve bir sanatçının 
anlatması gerekenierin tam da bu manzara oldugunu 
vurgulayacaktır sonradan Repin. Fermanlar, yasalar, 
yönetmelikler kAğıt üzerine yazılmış tumturaklı söz
lerdir sadece ve hiç kimse hiç kimseyi bunlarla "öz-

gür" kılamaz. Özgürlük. eşitlik. adalet, kardeşlik kA
ğıttaki söZlerle saglanamaz. Bunları isteyenlerin hak 
etmesi gerekir! 

Volga' nın sıcak yazından Ankara' nın soguk kışı na 
getiriyor bizi "özgür yurttaşlar"ın halleri. Devlet ka
pısındaki işçilerin "yasal" hak arayışlarına aldıklan 
"çok yasal" cevabın fotoğrafıdır bu. Ülkede her özgür 
yurttaşın gadre uğradıgında bunu dile getirme hakkı 
yok mu? KA~t üzerinde var, Abdi İpekçi Parkı'nda 
yok! Başka pek çok yerde de yok. Bunu açıkça görme
nin üzüntüsU içinde sağdaki işçi. Biraz önce yerdeki 
arkadaşının haline bakmış. şimdi yaşadığı sıkıntı 
tüm yüzünde, objektife bakıyor. Soldaki daha genç 
olanı da öyle ama bir yandan da çözüm arıyor gibi. 
Yerdeki arkadaşı. yanındaki arkadaşlan, memleket
teki arkadaşları, bütün ülkedeki arkadaşları için. Bir 
çözüm ... Kafayı çalıştırmak lazım. Düşünüp taşınıp 
itaate ve korkuya zorlayanlara karşı yasalan değişti
rerek değil hayatı değiştirerek bir şeyler yapılmalı. 
Kafayı iyi çalıştırmak lazım ... 

Yoksa zaman geçiyor. Her başlayan yıl bitiyor. Sa
vaş tanrılarının, milliyetçi kumkuman ın, yasa yapı
cılann elinde yeni nesillerin ömürleri sönüp gidiyor. 

Yeni yılın ıcar,ıaına, hep birlikte daha saifam 
çıkmak lazım ... o 
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lanyareki Mezopotamyayi 

A 

EL-CEZERI 
DA\ı'UD REBIWAR 

Rojeki derfet çehe ku 
lekolineren kurd hikarin 
xwc hi riheti noqi diroka 

Mezcpotamyaye bildn. ha

wer iın ew e li gelek şexsiyet 

ü ramyarcn mezin rast ben 

ku he der hcqc wan de haıa

ni niha xebateke zede giring 

nebatiye kirin. El Cezeri ji 
yek ji wan kesım e. Ew zate 

ku 800 sal beri ni ha li ser ve 

xake radibe. ligel sazkirina 

sistema otomatik. kariye di 

navbera siıstemen otomatik 

de dengeye ji pek bine. 800 

sal pişti wi, Profesore Noro

lojiye Dr. Ross Ashhy e ingi

!iz k.-u wekı afirinere siber

nitike te zanin ancax di sala 

1951 'e de kariye rewşa 

dcngeya raseriye derxine 

hole. Li aliye din. teknika ku 

El-Cezcri icat kiriye. di roja 

me de ji bela bin lekeline

ran ve weki bingeha kompi

ron~ ji te qebıilkirin. Helhet 
danasandin (ı şirovekirina 

Katjimera 
Avt"yaTeyre 

Tawis ku der· 
teknika J..-u ji hela El-Cezeri baı.bürıasa-

ve hatiye afirandin kareki eten wekhev 

ne hesan e u pisporiyeke nışan dide .. 

tekildan mijare dixwaze. 

Le\\-Te di ve nivise de ji vi ali 
zcdetir, de kurte-danasineke kesayet ü herberna El

Cezeri were kirin u behtir ji de ji berhema wi w e çe nd 

heb wcne (minyatfır) bene peşkeşkirin. Çimki digel 

aliye tckniki fı enderyari. di hela huncra m inşatüre de 

ji her he ma El-Cezeri berhemeke gel ek heja ye. 

Jiyanawi 

Bedi'uı-Zeman Ehfı-'izz lsma'ü b. er- Reu.az El

Cezeri .ii Mezopotamyaye, ji Cezire yan ji ji Ci zireye ye. 

Der bare diroka jidayikbün u sal en wl yen ciwaniye de 

agahiyek tcqez nin e. Digel veyeke, te diyarkirin ku ew 

di navbera salen 1136 u 
l206'an de jiyaye. Ji bili 

agahiyen ku wi di peşeka 

kiteba xwe de gotine, tekil

clari jiyana wi hetani i ro zede 

agah i nebatine hi dest xistin. 

Li gor agahiyen di kiteba wi 

de, ew di xizmeta Siltane 

A.mede El-Salih Nasirüdin 

Ebü'l-Feth Mehmüd btn 

Muhamed bin Kara Arslan 

bin Dawud bin Sukman bin 

Artiik de. bere jt di xizmeta 

bav i.ı biraye wi ıa.te navbori 

de xebiti ye. Maweya ve xiz

meta El Cezeri ku di 577'e H. 

O 181) de dest pe dike, 25 
sal in. El- Cezert ku di qesre 

de welô Rets-ul Amad (Ser

mihendis) dixebite, ligel 

icaden teknik-mekanik di 

~~O'(Ijlı~ ware endaıyariya bajari de ji 
• hin herhernan li du xwe 

dihele. Di seri de Pireya ku ji 
Mla Kara Aslan ve li Hisn 

Keyfa (Heskif) te çekirin. di 

plansaziya çarşi. himarn i.ı 

ta:xen li jera ve pireye de ji 

k e da El Ceseri hey e. 

J i her ku bi esle xwe ji ha

jare Cizire ye. weld El-Cezeri 

hatiye binavkirin. Li gort 

nerineke din. ji her ku ji we herema dikeve di navbe

ra Dicle ü Ferete reEl- Cezirete gotin, je re El-Cezeri 

hatiye gotin. Li ser Ciziribüna w1 fikreki hevpar beye 

le ligel ve yekc hin kesen ku dihejin ew jiAmede ye ji 

hene. Li gor filcra gişti Cezeri li Cizire te dine. salim 

xwe yen ciwaniye li vir derhas d ike fl d üre koçi Amede 

dike. Cezeri 32 salan li A.rnede diji düre cardin verli

gere Cizir'l ü li vir wefat d ike. 

Jiber ku miicideki gele k navdar buye. weki "Bediüz

zeman". ango ffxeriqeye zemen- hatiye nasin. Gelek 

le kolineren kurd. wi w eki kuı·d, ere b wi weki ereb. tirk 
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Kıııjımerıı AH~ ya lu .-aetcn rojt nışan dı de ... 

ji wi weki kesek tirk qebul dikin. Lekolinere kurd A. 
Balı di nhisa :\.'We ya bi sernave "ZanJ-cıre Kurd Bare Ro
bot ü Konıpıitert ls~aile Crori"'* de. ligel k·mdbüna wi. 

nave cşira ,~i ji dinivise. ABali wiha dibeje. ~E w ji eşi
ra Botan e. Di sala ll36'an de. li Cezire li taxa bi nave 
··neıye Çiya" teye ııavkirine. le hatiye dinyaye.'' A. Sa
li. di berdewaına nivisaxweyadlivedin'j de li ser k'llrd
buna El Cezeri gelek tiştan dibeje. le ligel l..."U di da"iya 
ni\ isa ~e de nave gelek çavkaniyan dide ji. mirov te 
nagihe ka e,· agahiya Ball xwe dispere 
kijan çavkanıyc. 

Li gel A Sali. niviska.ren kurd. Ma
moste Qedri. Ahdulka.dir BingoL Bay
ram Kiliç. Abdullah Yaşin ü gelek 
kesen dinJi El-Cezeri "'eki kurd qebfıl 
clikiıı. Ango di ve hele de fikreke hev
par heye. Ji bo ku nıirov kurdbüna El 
Ceıeri ıs pat b ike, delila h erimezin Ci
ıiribuna "iye. J.ewre tc laninku Cizir 

hema hema di tcmanıiya diroka :xwe ~u.--
de w eki ho bajarck.i lmrd e. 

Saeta fil a avt .. 

jiyana El-Cezeri de tekane berhema li berdcst kitebawiye. 
le ew di kiteba xwe de zede behsa j iyana xwe nake. 

Berhema"i 

Berhcına El-Cezeri ya ku ew nem ir kiriye. bizi
ınane erebi ve. Nave .kirebe bi erebi wiha ye. "El-ca
ıni'i bevne'l-'ilm ve'l- 'amel en-nafi' eş-şinaa 'ti'l
hıyel .. ~. ]i her ku heta niha he hi J...ıırdi nehatiye wcr
gerandin, ji bo wergera nave kitebe ji, di nav nivis

karen kurd de wateyeke hevpar nin 

e. Belki mirov dikare '"i ha wergcri
ne kurdi. '"Der bart! zan!na arnüren 
mekanik en behempa de kiteb ... 
Kiteba El-Cezeri, di diroka tekno

lojiye ya cihane de yck ji herhemen 
bingehin e u ji yen dcma xwe gelek 
peşketitir e. 

Diroka wcfata El Cczcri ji bi miso
geri ne diyar c. U wc ki cihe çebüna ,,;, 

cihe ku le wefat kiriye diyar e. Cezeri. li 
Cizin ,~efat dikc ı:ı gora wi. li Ciziri ye. 
\\'ekT ku li jorc ji ha ı e di_varkirin der bare 

6 1 lfOJ 

Dı de~M T:l$le de qedt'lı, di ve çepe de Ji 
ma•i~e :ıivt ıı l'işıı ku demek bi qasi ı ı 
heçı;n }ek~ ,;aı:ıelti derha~ dibe. ser~ 
nı<ı~i ım<ır dıLe il ı ı deve wr. rr ~erab 

Kiteba EJ-Ceıeri ku bi kurtasi 
weki '"Kitabü'l Hiyer· ji te nasin, ji 

360 rüpelan pek tc. .Kiteb di sala 
ll": 4an de hatiye seraya Artükiyan a 
Amed e. Ji kopy~a wc ya li ingilistane 
te femkirin ku Ceıcri orijinala ber
heme di 4e nıcha Cernaziyülaxir a sa
la 602 }'an (16 Re bendan 1206) de 
xilas kiriye. 

c.lıhcrike nava qı>deho' .. 
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El-Cezert. di ~tina pirtılka xwe de li ser se
dem!n nivlaand.in Q amadekirina ldt~ba :ıwe gelek aga
hiyan dide. Em bi~ ji ~eb kit~ ku gelekap
hiyen girtng~ dike dawt li nivısa xwe binin: 

"RoJeld ez li bizftra wı bflm a min ew ~ ku -i ji 

minxwestibd ku eı ç6kim antba ••. P~eniat ka ez çi di

fikirim, qbre kir tl got. 'Te ~n b&empa ç~kirine 

Q te ew bi hm xwe anlne asteke wi8a ku ~n. Ev 

u.t~n ku tu westandiDe Q te ew ~ çairine div~ 

wiııda nebin Q neçin. Eı dixwuim ku tu ji bo min pirtü

bk! binMat Q van amill'en ku te lcat kirine bi bijareyek 

ji weııeyen wan ve~ de bı cih bikı •.. · 

Min ev modelaku wı ji min re ~niyar kiribtl tetblq 

ldrtl bilyara wt pejiraDd. lewre ji sert tewandine ~ve tu 

alternatıfa min nebtl. Min lıaza xwe da xwendina. Min 
ewpirtOb ku~ de hin lqtıbu tl wene hebanamade Idr. 

Ez karzanekS din~ pırapo~ mijar6 y~ beriya xwe niza-. .. mm .•. 
Fl-Cezed der hare naveroka. p~ de jl vanaphi

yao dide: "Min ev di pirtakeke ku li ~Jet btegariyan ha

tiye dabefk:iriıi Q pencl cureyi di nava xwe de d.ihewıne 
de kom kirin. Di teswir a kitekitan de ez gihi•itim aate
ke dert adet. Di nivt&en xwe de min tegin~n biyanl yen 
keWı be~ bi kar anl: lewre gimianiya bi wan re hetanı 

zemm~ me dewam kir; teginen din bi mecbtui bere be

re ten ~kirin .... " O 
rebiwat@gmoil.com 

ÇAVICANtı 
-•Jı bo Gotara A. Baliı http://www.amidakurd.com/in

dex. pbp?optıoa•veagcontent&tatk•vıew&id• 1 266&Ite

mid•91 
-••Bedı' as Zamlıı Eh~'l-lız lama'li b er Renaz el-Ceıerı, El

Cam!' Beyne'ı-·tım Ve'l Amel En-Naf!' Fl Ef-Şınaa'tl'l Htyel. 

Sevim Telr:elı. Melek Doaay Yımız Uııat Ttırk. Wetanen Tarih 
Vakfı Kurumu. 2002. 

Kulllk!ıı Bue Botan. AhdulbdJr Bıngol. W~ Ellltituya Kur

dtyaAmede. 2008 
-Jı bo nivtaa Abdullah Ya•ın; httpı//www.cızre .bel.tr/clt

re.upx?id•eeyhabmed 

Otomataku 
biryar d ide ka 

we di partiyelee 
de lee mey 
vexwe ... 
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~ LANETLİLER' E 

KARlŞMAYI 

BEKLEMEK 
HEVAL fvtNDAR 

Tahran'da otuz yıldır idam edilen ve hapiste ölen
öldürülen binlerce siyasi tutuklunun devlet görevlile
rince gömüldü~ bir mezarlık var. Adı devlete göre "La
net-aba.d" yani Lanetliler! Halk burayı Tahran'ı Meş

hed'e bağlayan otoyolun adıyla, Khavaran adıyla anıyor. 
Dört toplu mezarlığın bulunduğu alan 2009'un Ocak 
ayında buldozerlerle dümdüz edilmişti. Yakınındaki 
Ermeni ve Bahai mezarlığı yardınuyla bulunabilen, boş 
bir alan olan Khavaran'a meıar taşı kanmasına izin ve
rilmiyor. Öldürülenlerin cenazeleri ailelerine teslim 
edilmiyor, ölüm haberiyle birlikte cenazeterin parsel 
numarası veriliyor. Bu parsel numaralarına göre mezar
lığı ziyaret edebilen aileler tüm haskılara rağmen me
zarlann etrafını tuğlalar ve taşlarla belirginleştirmeye 
çalışmış, özellikle ölüm yıldönümlerinde mezarlıkta 
toplanmış. anmalar düzenlemişlerdi. 1988 katliamının 
yıl dönümlerinde muhalif örgütler ve öğrenci hareke
tince Khavaran' da anma toplantısı ve gösteri düzenlem
yordu. 

Ağaç yapraklarının çağırdığı . .. 

İran'da siyasal suçların idamla cezalandınlması do
gal. Elimde iki mektup var. biri ll Kasım 'da idam edi
len İhsan Fetahiyan'a, diğeri de idamını bekleyen Zey

neb Celaliyan'a ait. 

8 TlrOj 

İhsan diyordu ki: 
"Ben Kirmanşah 'da 

insanlığın çocuklarından 

biri olarak danyaya gel 
dim ve bura.da, yaşama. 
başladım. Ben burada 
zulüm ve zalimi hisset-
tim. Bu nedenle. bu du-

rumdan çıkrrw.-k için çok 
yol katettim. Ben varl!f,h.m 

ve kimliğirnden yoksun bı
rakılmıştı.m. bu nedenle smır 

dışına çıkmak zorunda 
kaldım. Ben Kürdistan 

gerillash peşmergesi oldum; hiçbir zaman doğdıığum yerden 
kopmadım. Kendi topraklarımı bir kez zi.yarete gittim ama. 
yakalandım. Bana yapılan vahşi işkenceler ve bana karşı 
glJsterilen tavırdan bunun sonunun Olüm oldugımu anla
dım. 

Bu agır işkence ve içinde kaıdı.ğım tecrit koşullanndan 
sonra 1 O yıUık hapis cezasına çaıptırıldım. Ama Sine savcı
ları cezayı idama. çevirdi. Sine savcıları ile son karşılaş 
marnda, kanuni değil. siyasi olan bu cezayı uygulayacak
larını sliylediler. ( .. .) Eğer zalim ve egemenler beni /Jldar
mekle Kart ve Kürdistan sorununu ortadan kaldıracakları 

nı dü.şünüyorlarsa, bu boş birhayaldir. HerlJlüm beraberin
de yeni bir yaşamı getirir. " 

İhsan Fetahiyan son dakikalarında ailesine yazdığı 
veda mektuhunda: ·· ... Sonbaharda insanın ayaklarının 
altında gtcı.rdayan agaç yapraklarının sesi beni çağırıyor. 
Hiçbir zaman ölamden korkmadım. Ben /Jlaman sıcaktıgı.nı 
hissediyorum ve tanıyorum. Çünkü ölüm benim en eski ar
kadaşımdır·· demişti. 

VeZeyneb ... 

Bundan sekiz ay kadar önce Kirmaşah kentinde 
PJAK üyesi oldugu iddiasıyla tutuklanan Zeyneb Celali
yan, çıkanldığı Devrim Mahkemesi'nde 7 dakikalık bir 
duruşma sonucu idam cezasına çarphrıldı. İran'da mu
halif olmanın karşılıgı ölüm, hele bir de kadın muhalif
seniz vay halinize! Zeyneb. insan hakları kuruluşlanna 
şunlan yazdı: 

'Adım Zeyneb Celaliyan. Z7 yaşmda Kürt kadınıyım, si-
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yasi tutuklu olaraklran hapishanesinde yatıyorum. Hak
kımda veri /,en ölüm cezası İran Yak-s ek M ahkemesi tarafın
dan onaylandı. 

Şu anda çok kötü koşullar altında yaşıyorum. Sürekli 
bir işkence ve kötü muameıe altındayım, beni savunmak 
için bir avuka.tım bi /,e yok. Yargılandığı m mahkeme i-se sa
dece birkaç dakika sürdü. Mahkeme bana. ··sen Allah 'ın 
dü.şmanısın, çok yak•nda tüm Allah düşmanlan gibi idam 
edileceksin" dedi. Hakimierin tümu m.ahkeme sürecinde 
idam edilmem lehinde o-y kullandılar. Ben, annem ve ai
lemden helallik isternek için hakimden izin istedim. Hakim 
ise bana ''kapa çeneni ·· diyerek isteğimi reddetti. Tüm insan 
haklan savunı.ıculanndan, kadınlardan bana yapılan 
haksızlığa karşı çıkmalannı ve yardımcı olmalannı istiyo
rum. 

15.01.2009 tarihinde hakkında idam kararı verilen 
yurtsever-devrimci Kürt kadın tutuklu Zeyneb Celali
yan'la birlikte Evin. Gohardast, Sanendec, Urumiye, 
Nakadelı, Kirmanşah ve diger İran tutukevlerinde tu
tuklu olan ve ölüm hücrelerinde bulunan otuzu aşkın 
insan da idam edilmeyi bekliyor. 

idam edilenlerin nasıl inançları uğruna ölüme bo
yun egdiklerini biliyorum. Belki siz bu satırları okurken 
Zeyneb de başka siyasal tutuklular da idam edilmiş ola
cak. Onlan da, ziyaret edilemesin diye, 2009 yılının 
Eylül ayından beri kapısı kilitlenen mezarlığa gömüp. 
yerleri belli olmasın diye toprağı çigneyecekler. Mezar
lığı ziyarete gidenlerin yolda önleri kesilerek ziyarete 
gittikleri mezarlığın var olmadığı söylenecek. Aileler. 
özellikle anneler arkadaki Bahai mezarlığından geçerek 
mezarlan ziyaret etmeye devam edecekler. Arka kapı
dan girip mezarlıgın ön tarafından dışarı çıkan annele
rin kapıda sivil polislerce fotoğrafı çekile cek. .. 

Benim canımı acıtan, yakınları öldürülen insanla
nn onurlanna yapılan bu saldırı . Özellikle anneliğe ya
pılan bu saldırıyı düşününce isyan edenleri ve Zeyneb 
Celaliyan'ı anlamamak mümkün mü? i)) 

Khavaran Mezarlıgı . Tahran 
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Xwezi ew roj ne qediyana* 

ŞEYH~~ u~ D ı KE_N ______ __________ __ _ 

Diyarbakır'ın musikide ekol olmuş ve 50 yıl önce 

rahmet etmiş bir şahsiyetini, Celal Güzelses'i anma 

gecesinde, sahneden Di yarbakırlı sanatçı Bed ri Ayse 

li paylaşmış lı: ~Bir gün okuldaki başarırnın IJdülü olarak 

babam, bana a.rmc.gan olarak elinde bir man.dolinle ak

şam eve gelmişti. Gelmişti de sevincin xanmda ev halkını 

bir tcısa da almıştı. İyi de. mandolin çalmasını bu çocııga 

kim ögreıecekti ki.! Sonra bulmuşlardı. ~fahallede Yük,sel 

vardı. kapı komşu. O saz çalma yı çok iyi biliyordu. Ogre

tirdi. Citmi..ştik Yakse/Abeje. Ve Yüksel Caven mandolin

le yetinmemi.ş saz (baglanıa) çalmasını da öğretmi.şti. O 

günlerde küçtJk bir çocuktu Şeyhmus. :Amca. dayı bana 

da öğretin!' diyordu. Yüksel Abe ise 'Hele sen dur Şexe. 

Once Bedo IJğrensin 
saha n da sıra gelir· 

diyordu. !şte o Bedo 
benım. Şexe de bil

diginız. tanıdıgınız 

Şeyhm us Diken. 
Yaksel Gaı;en ise, 

namı diger Koçe, 
simdı aramızda 

yok. Rahmete gıtti. 
Bana saz çalmayı. 
öğreten hocam. Yani 
Şeyhmus Diken 'in 

dapsı. ·· 

tindeki konuklardan biri ile sohbeti koyulaşttrıyoruz. 

Adını soruyorum ''Kenan Sarraf diyor. Pek bir çağrı

şım yapmıyor. Mıgırdiç Margosyan'ın kitabına da ad 

olan ~Gavıır Mahallesi"nden eski komşuluklardan. 

ilişkilerden, dostluklardan söL ederken; Kenan. be

nim Şeyhmus Diken olduğumu bilmeden Sım nı Sur

lanna Fısıldayan Şehir, Diyarbakır kitabımda yer alan 

bir fotoğraftan ve yine o gıın çekilen ama benim de 

baberimin olmadığı bir başka fotoğraftan daha söz 

edince, yerimde durarnayıp "Şe-yhmus Diken, benim" 

diyorum. Daha sözüm bitmeden Kenan yerinden kal

kıp kucaklıyor beni. Ve ben ne oldugunu anlamadan, 

başlıyor anlatmaya: 

50 yıl sonra, 

yarım asır önce ... 
Neden mi pay

laşıım bu giriıgabı? 

Kı:ıuın Sarraf Rı:ı=ı Oogn.ıyol Yüksel GU,~n Bed rı Ay~eli - Şeyhmus Diken. 

13 Kasım 1959 Diyarbakır EmirganParkı 

"Ben, yani 
Kenan Sarraf, 
Bedri Ayseli, 
Remzi Doğruyol 
ve tabii senin 
rahmetli da.yı.n 

Koçe Yüksel 
Caven çok iyi 
arkadaş tık. 

Adeta ayrılmaz 
dörılaydılk. Bi
rimiz okuldan 
erken çrksa.k. 
okul kapısında 
digerlerini bek
lerdik. Ok·ul dı
şında da sü-

rekti beraberdik. 

Eski ve kıymetli bir (ya da iki) fotoğraftan iz sure

rek ... O iki fotoğrafın çekildikleri tarihin üzerinden 

tam elli sene geçmiş ... 

Yakın günlerden birinde Diyarbakır' daki Surp Gi 

ragos Ermeni Kilisesi Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Di

yarbakır'daydı. Eski, bazalt ve 300 yıllık bir sur içi 

evinin avlusunda, sırtımızı binler yıllık nakış nakış 

işli taşlara. gölgelik bazalt duvara yaslamış, kaçak ça

yın da imanını gevretip eski günleri. eski demleri 

dostJarla yad ediyoruz. 
Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin mütevelli heye-

• X-.eı.i ew roj ne q~di)'a.na: Ke~ke o günler uwn olaydı. 

10 TiroJ 

Işte sana söztınü ettiğim bmdeki o foıogrof ki -mutlaka 

sana da yollayacagım- şırndi onun hikayesini anlata

pm. O gtın ıki fotogra f çektirmiştik. San. radan herkes o fo

tograflordan istedıginı parasını ödeyerek gidip Jotografçı

dan almıştı. Benim ıkifotoğrafı da alacak param olrna

dıgr.ndan bırini a/.abılmiştim. yani sana gönderecegimi.. 

Senin kitabında yarınladığın fotogt·afla birlikte sende ol

ma ya n d iğer fotoğrafın hikayesi. de işte b6)'le ·• demişti. 

Sonradan düşünmuş ve kavramıştım Kenan'ın fo

tografa dair anlattıklarını. Çünkü bende ve kitapta da 

diger fotografın olması anlamı pekiştiriyordu doğru

su. Demek ki rahmetli da)'lm da diğer fotoğrafı almış-
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tı. Çünkü K e
nan'da olmayan 
dayımda, dayun
da olmayan fo
toğraf da Ke
nan'da olunca 
kare ancak bu şe
kilde tamamlan-
mış oluyordu. 

O gün ara
mızda Türkiye 
Ermenileri Pat
rik Vekili Diyar
hakırlı ve Cum
huriyet İlkoku
lu 'ndan sınıf arkadaşım Aram Ateşyan da vardı. O 
günü ve o fotoğrafın yeniden bir buluşmaya vesile ol
masının hikayesini yaıacağlmı kendilerine söz ver
miştim. İşte bugün o verilen sözün günüdür. Çünkü o 
fotoğraf aylar sonra bugün bana ulaştı (13 Mart 
2008). 

İyi ki fotoğraflar var ... 
Sevgili Kenan Sarraf. Diyarbakır Surp Giragos Ki

lisesi'nin mütevellilerinden Arto ile 50 sene önce 
Diyarbakır' ın Dağkaptsı' nda Emirgan Parkının havuz 
başında çekilmiş fotografı sağ olsun yollamış. 

Fotoğrafta Kenan Sarraf, Remzi Doğruyol, Dayım 
Yüksel Güven. Bedri Ayseli. bir de ben Şeyhmus Di
ken varız. Tarih 13 Kasım 1959. Fotoğrafın arkasına 
anı kabilinden iki not düşülmüş. Biri dayıma ait, di

yor Id Kenan'a lıitaben: "Kardeşim Kenan: Seni kalbi
min tam ortasına 

kızgın bir demir par
çası ile yaımı.ş buJu
nuyorum. Karde
şimsin. Hatta ebedi
yete kadar. Şunu iJ-i 

bilki artık seni unut -
mıyacak ve sende 
beni unutmamak 
için bu sonak Hatıra 
ile anacaksın. 13 1 
Kasım 1959. Karde
şin M. YükseL Güven. 
/mza.·· 

Ötekiyse Remzi 
Doğruyol'a ait; 
"Sevgili Kardeşim 

Kenan seni ta arşa 
kadar unutmuyaca-

gım sende beni 
unutma. Kardeşi
miz Remzi Dogru
yol." 

50 yıl önce 
çekilmiş ve bu
gün gerçekten 
sararmış fotoğ

rafa baktığımda 
ne mi görüyo
rum? Yazmışken 
onu rla paylaşa
yım. Envai çeşit 

gül.lerin de için
de yer aldığı 

Dağkapısı'ndaki Emirgan Parkı bugün artık yok. Ye
rinde bir yeraltı çarşısı var. Üzeri betonlanmış bir 
meydandır artık Dağkapısı. Önünde fotograf çektir
diğimiz bazalt havuz, yıllar önce meydan yapılırken 

sökülüp Güncydogu Gazeteciler Gerniyeti'nin bahçe
sine yerleştir.ilrnişti. Sur dipleri yeniden elden geçi · 
rilirken bir müteahhidin gadrine uğrayıp .. kayıpla
ra!" kanştı o bazalt havuz. Bugün sadece eski fotoğ

raflarda var. 
Fotoğraf'taki şahsiyetlerden rahmetli dayını Yüksel 

Güven (nam- ı diger Koçe) ile Reı:nzi Dogruyol. iki 
Müslüman Kürt bugün yoklar, genç yaşta öte yakaya 
göçtiiler. Arkadaşlannı ··ebediyete kadar kızgın bir dağ 'la 
yareklerine nak.şedenler" ebediyete göçmüşler. Kenan 
Sarraf ile BedriAyseli, iki Ermeni, yani arkadaşlannın 
"ebediyete Iradar unutmayacakl.an'· şahsiyetler bugün 

memleketlerinden uzakta, İstanbul" dalar. 
Beni sorarsa

nız hancı misali 
Diyarbekir"de es
ki defterleri kur
calamakla meşgul 
biri olarak büyük
lerimizin her da
im ettiği kelamla 
"xwezi ew roıanan 
ne qedtyana ~ diyor 
ve teselli buluyo
rum. 

İyi ki foto~af
larvar. Yoksaken
dimiz de inanma
yacağız yaşadığı

mız o kadim gün
lerden artakalan
lara ... O 

TİIOJ ll 
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Zimane kurdi u zanist 

ZEYHL Asıohı ZıNAR 

Pişti destpeka ve hewldana bi nave "Çareseriya 
Pirsa Kurdi" ku ji aliye hileüroeta Tayyip Erdogani ve 
ketiye rojeve, di medyaya tirki de ji geremolek sere
dar dibe ku ango ··zanist u herhemen zanistiye bizi
mane kurd:ı naycn nivisandin ... " Bi ve yeke ji rana
westin ii dixwazin ku zimane kurdi ji rumeta wi ya se
reke daxl'nin u kemik bi xelke bidin nasandin, 
dibejin: "Zimane kurdi, tene di kuçe ii kolanan de te 
bikaranin. ·· 

Peşi ka em bere xwe bidin zimanen dinyaye. ka 
nasnameya zimane kurdi li kure cihe xwe girtiye: 

Dema jiyana mirovan dest pe kiriye il demeke 
direj bihuriye. qalibe axaftine ji di navbera miravan 

de bi cihe bilye. İcar her mileteki li gor çanda xwe, 
naveki ji we axaftine re gotiye. Pişti demeke ew axaf
tina ku di nava miroven we deme de dibu, dalıeşe ser 
heşt şaxan bil ye. J i her şaxeke re ji famileya zimen ha
tiye gotin. Ew heşt fa m ile ev in: 

l - Farnileya Hindoewrupi 
2 - Farnileya Korey:i 
3- Farnileya japon! 
4 - Farnileya Çini 
5 - Farnileya Taylavi 
6- Farnileya Semiti 
7 - Farnileya Urali 
8 - Farnileya Fin-Ogri 
Di farnileya Zimane Hindoewriipi de li dora 60'i 

zimanen serbixwe hene. bi dehan ji zara va yen we yen 
cuda hene. Zimane kurdi ji, di nava ve farnileye de 
cihe xwe girtiye. Kesen zimanzan, rind ji ve yeke di
zanin. 

Beguman zirnan ew pirozi ye ku miletek pe his, 
daxwaz u vina ~ve pe eşkere dike. Zimane kurdi, ew 
zirnan e ku Neteweye Kurd pe dipeyive. Kurd ji weki 
hemu miletan, bi vi zimani his, daxwaz, ditin u ra
manen xwe eşkere kirine. 

Gele'le rojhilatnas il zimanzanen biyani, pejiran 
dine k'll zimane İmperatoriya Mede, maka zimane 
kurdiya lro bilye, wiha gotine: ''El il hozen Medan, di 
sere peşi de bi yek zimani peyivine ii yek alfabeyeke 
36 tipi bi kar anine. Alfabeya wan ji. ji aliye çepe ve 
dihate nivisandin." 

Zimane kurdi. dalıeşe ser çar şaxen cuda bilye. Ji 
van şaxan re ZARA VA ji hatiye gotin. E w çar şax ev in: 

- Kurdiya Rojava 

- Kurdiya Rojhilat 
- Kurdiya Başiir 
- Kurdiya Corani 
Çi zimane ku iro li dinyaye heye u ku cihe xwe di 

nava van heşt famileyen zimanan de girtiye. ew zirnan 
dewlemend e Cı pe hemu şaxen zanistiye ji hati
neitene nivisandin. Le helbet hinek ji binekan dew
lemendtir in. 

Icar ji ho ku dewlemendiya zirnaneki he zanin u pe 
şaxen zanistiye hene nivisandin. dive ku wi zimani 
qalibe ni'şan, ptvan u keşana xwe, li gor van çar xalen 
li jere wergirtibe. 

- Nişana Duyemin a dewlemendiya zimaneki, 
dive ev hawe te de lıebin: 

1- Dcngsazi 
2 - Bejesazi 
3- Hevoksazi 
4 - Zaravasazi 
5- Keşesazt 

6- Ferhengsazl 
7- Watesazi 
8- Renivis 
9- Dlroka bingellin a bejeyan 
- Nişana Duyemi.n a dewlemendiya zimaneki, ev 

e: Piraniya peyven ku dizimen de hene. dive nav bin 
u ne ji kirin u rengan hatihin çekirin. 

- Nişana Seyemi.n a dewlemendiya zimaneki, ev e: 
Di zirneo de peyven hevwate hebin (sinonim). 

- Nişana Çaremina dewlemendiya zimaneki. ev e: 
Di ve zirnan ji aliye daçekan ve xurt be. 

İcar li gor d itin il peyitandina zanayen zanistiye, 
ev her çar xalen li jore. di zimane kurdi/ zara va ye kur
manci de hene u pir bi hesani ji pe herhemen zanis
tiye tene/hatine nivisandin. 

Beguman zimane kurdi di vt wari de pir dewle
mend e heta ku p.isporen zirnan en navnetewi ji je re 
heyran mane. Wcki minak: Di 1994'an de. dema ew 
konferansa bi nave "Zimane Kurdi Ber hiSala Duhe
zari ve''li Zaningeha Sorbüne (Paris) hate lidarxistin, 
ez bi ~ve ji vexwendiye we bam. Profesoreki frensi u 
yeki ingilistane her yeki wan di axaftina xwe de wiha 
got: , .... Zimane kurdi di şaxe sewalvani u çandiniye 
de ji zimane ingilizi ji ii ji ye frensi ji dewlemendtir 
e ... 

Disa ez weki lekolinereki li ser Folklora Kurdi Cı 
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herhemen klasik, dilekolinen xwe de perge pir tişten 

dewlend büme ku hem di Folklora Kurdi de hene u 

hem di klas en kevnare de ji hatine bikaranin. 
Piraniya çiroken folklora kurdi, her yeke du u 

zedetir şaxen wanhene. W eki minak: Çiroka Gul O Si

nem. Çi çtrokbeje de ma dev pe dike, peşi wiha dibeje: 
"Dihejin. heft şaxen çtroka Gul ü Sinem hene. Le ez 
tene ji wan ve diıanim ... 

İcar min di lekolina duwazdeh salan a folklora 
Kurd'i de. çar şaxen çiroka Gul ü Sinem bi de st xistine 
ü wan di ci ldeki de weki pirtük dane çapküin 

(www.pencinar.se. binerlixalaA) 
Jixwe dewlemendiya peyv ü bejeyen kurdi. pir 

zede ye. Beri 15 salan dema min dest bi xebata ama
dekirina ferhenga xwe ya bi nave ferhenga bejebeje 

kir. min bi awayeki pir zede peyven hevwate yen kur
manci ditin ku ez. bi xwe ji li dewlemendiya ıimane 

kurdi şaş mam. W eki minak, çawa ku min di çend se
mtneran de ji behs kiriye, di kurdiya kurmanci de l 6 
naven sivnike hene. 

Ji dewlemendiya peyvan zedetir, ıimane kurdi ji 
aliye gotinen peşiyan, biwej, meselok, leqemok. 

pekenok. lawje, heyranok, lawik ü baci, stiran. çirok 
ü çirvanokan ve ji pir dewlemend e. 

Ji van jl zedetir, zimane kw·di ji aliye mirovatl u 
wekhevitiye ve ji, li rajora gelek zimanen dinyaye ye. 
W eki mina k: Di kurdi de peyva şidandine tune O pey

va pronave pirane ji pronave yekane re naye gotin. 
Weki minak: Eger Xwede be ji, je re dihejin tu. 

nabejin hün. 
Le ıimane kurdi di sedsala 19 ü 20'i de. ji her 

cewr ü ıaltiye. ji çapa xwe daket, xasma jl di Sedsala 
Bisti de, ew qedexetiya li ser kurdi. ew cezayepere ku 
jikesen bi kurdi diaxivin dihate stendin. şew:itandina 
herhemen kurdi ü mandelakirina hemO heyinen ni
vlski yen kurdi, lawaztiyeke mezin derxistiye nave. 

Yanı ew at ara ku hatiye sere zimane kurdi, e ger hati

ha sere çi zimanı. niba ew zirnan tene weki goristan 
de hatibüna nasin. 

Dive neye jibirkirin ku kurdan di van 3.000 sal en 
bihuri de. yazdeh alfabeyen cuda bi kar aniye. Yani 
kurdan zirnan e xwe bi yazdeh alfabeyan nivisiye. Ew 

alfa be ev büne: 

If TİfOJ 

Alfabeya Bizmari 
Alfabeya Avestaye 
Alfabeya Arami 
Alfabeya Pehlewi 
Alfabeya Masi Sorati_ 
Alfabeya Gezem/Hurujul Sir 
Alfabeya Suryanı 
Alfabeya Greki 

Alfabeya Kirili 
Alfabeya Erebi 
Alfabeya Latini 
Zimane kurdi, ji xeyn herse zaningehen li başüre 

Kurdistane. iro di 13 - 14 zaningehen dewleten 
peşketi de jt te xwendin. Hem jt bi zanistiyeke wisa te 

xwendin ku te de mamosteyen zimane kurdi derdike 
vin. 

Her wiha gelek lekoliner/vekoliner u diroknasen 
biyanl, rojh.ilatnas ü kurdnas li ser saziya Medreseya 
Kurdl j1. rawestiyane. li sere lekolin kirine ü rastiya 
navroka we derexistine hole u peşkeşe zana ü zanis

tiye kirine. 
Penverdeya Medreseya Kurdi. ji destpeke heta 

qedandine di çar pingavan re derhas dibü ıi te de li 
dora 100 pirtüki dihatin xwendin. (Biner li pirtıika 
mina bi nave Xwendina Medrese www.pencinar.se) 

Pingavek weki dibistan bOye. ya din weki mekteba 
navendi buye. ya siseyan weki xwendina liseye buye. 
ya çar an ji weki zaningeh büye. 

Kese pirtüka Cami ya Mewlana Cami digedand, 

her weki lise qedandibe. dikaribO meletiya normal ji 
bikira. Le esase we. qedandina beşa pişti pirtnka Ca

miye hüye ku ew ji zaningeh bi xwe büye. 
Perwerdeya ku di Medreseya Kurdi de diliate ki

rin. ji pirtüken oli zedetir, ji felsefeya Grekiyan bigir 
hetani beşa dirok ü tendurusti ü hiqüqnasi ji te de di

hate xwendin. Yanı 12 şaxen zanistiye yen cuda diha
tin xwendin. 

Ji awura coxrafi ve firehhuna Medreseya Kurdi, 
eger em ji Peymana Qesra Şerine (1639) u bi vir ve 

hibejin. ji Erzerome bigir heta Derezore. ji Meleti u 
Xamirpete (Eleziz) bigir heta bajare Wan u Bazid, 

Müş, Bedlis. Sert. Amed, Farqin. Merdin, Axtepe. -
çe nd medrese li herema Botane,li Behdinan, herema 
Soran ü gel ek medreseyen cuda yen navdar hebüne. 

Ve saziya piroz, hemi problem u gelşen kurdan 
çareser dikir. Ev zimane kurd1 ye niha u ev çanda 

kurdi ya dewlemend. bermayen Medreseya Kurdi ne 
.b.-u h eta niha mane ü ku em nivşen iro xwe pe di
parezin. 

Di van 20-30 salen dawlıı de ew qas herhemen 
kurdi ku derketine hole ji, bi pirani bere we saziya 
Medreseya Kurdi ne. Ya giringtir ev e ku di sere Sed

sala Hijdehan de ew vin ü daxwaza kurdan a nijadi ü 

ew qas şoreşen kurdan ü piraniya serok O serokatiya 

wan. şagirden we saziye büne. Himdare duyemin e 
reçika Nexşehendi ku Mewlana Xalid bu, berheme 
Medresya Kurdi büye. İbnu Xaldune ku Ola İslame 
jinvedan kiriye, ji Medreseya Kurdi hatiye. Silhedine 
Kurdi Eyübi ku Ola Tslame ji nu ve daye nibandin. şa-
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naziya Medreseya Kurdi büye. Tesisata Elemente 

(Kalorifer) ku di Qesra İsheq Paşa de hatiye çekirin. 

endazyariya Medreseya Kurdi büye. Ew endazyariya 
ku kunke (boru) dimse ku ji Merdine biriye Musile , 

hunera Medreseya Kurdi büye. 
Sınayil Cizir (1136-2006) ku li cihane yekemin 

fizikvan hatiye pejirandin, di Medreseya Kurdi de 

perwerde büye u projeya robot iı computera ku iro ji 

bo jiyana mirovan bUye kare rojane çekiriye. 
Min bi xwe nave 202 klasiken kurdi pey i tandine Cı 

di hin kovar u malperen internete de dane weşandin 

ku hinek ji wan nave xwe di mejuya elliane de bi 

zerave dane nivisandin. 
Tişte beri balkeş ev e ku piraniya xelke Medrese

ya Kurdi ware ol iı ayina islami dihesibine, le kes 

belısa Medreseya Kurdi ya Ezidiyatiye, ya Kakeyitiye 
nake. Ew perwerdehiya Kurden ji van her du olan ji. 
di Medreseyen Kurdi de çebiıye Cı tekiliya wan hi ola 

'islame re j1 nebüye. 
Ew sistema ku neteweye kurd di medreseyen xwe 

de bi kar ani ye. di me<lı'eseyen ereb, far is Cı yen tirkan 

de nebuye. Tişte giringtirin ev e ku piraniya nivis 
karen wan pirtiıken k-u di Medreseya Kurd1 de dihatin 

xwendin, kurd biıne. Le kes heta niha jl li ser ve yeke 

nesewiriye u lekolin nekiriye ku çima "'isan dibiı! 
Le di pevajoye de.li gor dem u dewran. rewşa jiya

na Medreseya Kurdi ji hatiye guhertin. Dema ku 

Medrese bi desthelatiya kurdi hatiye meşandin. dilqa 

we ji ho perwerdehiya gişti bi awayeki zanisti çedibU iı 
te de gel ek şaxen ıanistiye dihatin xwendin. Minaken 

ve ji pir hene. 
Beguman iro di hemü şaxen zanistiye de ji Felseye 

girantir herhem tune. H eta niha felsefe ji aliye du ni

viskaren kurd ve hi zaravaye kurmanci hatiye nivi
sandin. Yek ji wan hej çap nebüye ü niha li ha min e, 

di ware rezimani de alikariya xwediye we dikim. 
Dema mirov li naveroka çiroken folklora lmrdi 

dinihere. xasma yen fabil, mirov dibine ku senar

yoyen wisa dewlemend hene ku eger ew bihin filim. 

we xelatine demderi werbigirin. 
De ma profesore Zaningeha Gotebore bi ri ya Xalid 

SaliM dersdare Zaningehe telefo da min u xweşiya 

xwe ji çiroka Heci Rovi re pir anibil u gotibiı: "Min çi

roken folklora piraniya mileten dinyaye xwendiye. 
Weki ku ez di bine tesira ve çiroka folklora kurdl de 

mame u min je hes kiriye. ez di bine tu çirokeke de 

nemame." 
Ez hi vin u tervani dibejim: Çi berhemeke zanisti 

h eye. bilabidin min u ez e wergerinim zimane kurdi. 

Piştre hila komek ji zimanzanen Ewropi werbej bi

kin. Hinge we rind eşkere hibe ka şaxen zanistiye bi 
zimane kurdt tene nivisandin yan na! 

Bi heviya serkeftina zimane kurdi, her şad u bex

tewer bin.~ 

Pencinor.z@gmoil.com 
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AnadiLinde insan olma hakkı 

KÜRTÇE ÜZERİNDEN 

TÜRKÇE TARTIŞMALAR - l 

KEMAL İNAL 
----------- ---

Dinleyin şimdi. Siz dağlısınız. Duyuyor musunuz? Diliniz iJldü. Yasaklandı. Dağlı dilinizi burada kullanamazsı

nız. Kendi dilinizi kocalarında konuşamazsınız. Yasak. Anladınız mı? Konuşamazsınız. Kanuna aykırı. Sadece baş

kentin dilini konuşabilirsin iz. Burada izin verilen tek dil o. Dağlı dilinizi burada konuşmaya kalkarsanız çok fena ce

zalandınlırsınız. Bu askeri bir emi.r. Kanun bu. Diliniz yasak. Olü: Kimsenin sizin dilinizi konuşmasına izin yok. Sizin 

dilini.z artık yok. 

Harold Pinter, Dağb Dili (1998) 

Çagımızın en atJır basan özelLiği. tiim insanları bir bakıma göçmen ya da azınlık haline getirmek değil mi? Hepimiz 

koklerimizin dayandığı topraklara hiç benzemeyen bir evrende yaşamaya zorlanıyoruz; hepimiz başka diller. başka 

ağızlar. başka işaretler 6ğrenmek zorundayız; hepimiz çocukluğıı,muzdan beri hayal ettiğimiz biçimiyle kimliğimizin 

tehdit altında oldıığı.L izlenimine kapılıyoruz. 

Amin Maalouf, Oıamcaı Kimlikler (2009) 

Dünyada belki 6 bin kadar dil, buna karşılık. an cak ZO O ülke vardır. Bu da çokdilliliğin fiilen yeryazünde ki her ül

kede bıılunduğıı, anlamına gelir. 

Nettic ve Romaine, Kaybola.nDiller (200I) 

Hiç kimsenin bayrakla, sınırlarLa bir sorunu yoktur, olmaz. Olkenin ortak dili Tarkçedir. Turkçe olmaya devam 

eder. Anadilinde eğitim yapacak olanlar için. Türkçe ortak iletişim dili olarak korunur. 

Crystal'e göre bir kültür bir başka kültürün için
de asimile olduğunda tehlike altında olan dili etkile

yen olayların sırası her yerde aynıdır. Bunda üç te
mel aşama vardır: İlk aşama olarak. egemen dili ko

nuşmal arı için insanların üstünde baskı kurulur; bu 
baskı siyasal, sosyal veya ekonomik kaynaklı olabilir. 

Bu süreçte teşvik. tavsiye veya getirilen kanunla yu
karıdan aşağıya bir süreç yaşanır ya da çeşitli meka
nizmalarta (moda, arkadaş grubu baskısı vb.) sü1·eç 
aşağıdan yukarı işleyebilir. ikinci aşama olarak, iki 
dilliliğin oıiaya çıkmasıdır. Ardından süreç içinde 
sonradan öğreni len dil. anadilinin yerine geçer; ya 

ni anadili terk edilmeye başlanır. Üçüncü aşamada 

genç kuşak yeni dilinde iyice ustalaşır ve ihtiyaçları
nı karşılamada eski anadilinin gereksiz oldugunu 
hisseder. Bu da beraber inde eski diline karşı bir 

16 TİI'OJ 

Alunet Türk, eski DTP Genel Başkanı (2009) 

utanç duygusu getirir. Anne-bahalar çocuklarıyla 

anadilinde daha az konuşur ve yeni toplumsal or

tamda eski dili konuşmak için fırsatlar iyice azalır. 
Ev dı şında çocuklar artık kendi anadillerini kullan

ma}'l bırakırlar. Böylece tekdillilik ortaya çıkar ve 
eski anadili ortadan kaybolmaya başlar (Crystal, 
2007: 98 -99). 

Bu süreç az-çok Türkiye'deki Kürtçenin ve Avru
pa 'daki Türkçenin durumu için de geçerlidir. Türki

ye ' de metropol kentlere göç eden Kürt çocuk ve genç

lerinin büyük bir kısmının anadillerini bilmediği ya 
da en azından konuşma ve yazınada çok da istekli. 
maharetli ve girişken olmadıkları öne sürülebilir. 

Avrupa'daki Türk işçilerinin orada doğan çocukları

nın da Türkçeye karşı yaklaşımlan az- çok yukarıdaki 
aşamalara uymaktadır. Sorun sadece dilde bitme-
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mekte, göç kaynaklı çeşitli uyum sorunu ve travma
lar, örneğin Kürt ailelerin yakasını bırakmamakta

dır. Kaya'nın da belirttiği gibi büyük kentlere göçen 
Kürt ailelerin çocuklarının okula başladıklarında dil 

ve kültürel uyum sorunu yaşadıkları ve çogu çocugun 

ilkokuldan sonra okumayı bırakıp çalışma hayatına 
girdiği saptanmıştır. Haliyle çocukların yaşadığı dil 
sorunu kültürel çahşmayı artırmaktadır. Ama buna 

karşın, göçmen Kürt ailelerin Kürt sorununun yükse
len dalgası içinde evde Kürtçe kullanmak, kendi tele
vizyonunu (Roj TV) izlemek gibi edimler içine girdi

ği görülmektedir. "Çoğunluk tarafından ve devlet tara

findan istenrnediği dÜŞanaten bir dile vurgu yapmak. zo

runlu göç mağdurlannm belU o/,çade geUştirdikleri bir iç

sel muhalefete denk dÜŞmektedir'' (Kaya, 2009:144-

145. 160). 
Türkiye'de Kürtçe üzerinden Türkçe tartışmala

rın son yıllarda bazı olaylarla hızlandığını söyle
mek mümkündür. Özellikle 199l'de Başbakan 
Demirel'in "Kart Realitesini tanıyoruz·· ifadesi

nin hemen sonrasında yine bir başka başbakan 
Mesut Yılmaz'ın 1999'da, ':AB'nin yolu Diyarba
kır'dan geçer .. lafını et

mesi, ardından 

2002'de iktidara gelen 
AKP' nin de AB normla
rı çerçevesinde bazı re
formlara imza atacağını 

deldare etmesiyle Kürtçe 
üzerinden Türkçe tartışma

ların hızlanacağı sinyalleri 
alınmaya başlanmıştı. Bu tar
tışma sürecinde bazı konula
rın neredeyse arka arkaya. çe
şitli olayların da ivmelendir
mesiyle hızlı bir biçimde 
gündeme geldiği görülmek
tedir: Kürtçe özel dil kursla
rının resmen açılıp faaliye
te başlaması; Eğitim 

Sen' in tüzüğünde yer alan 
"anadilinde eğitim·· m ad

desinden dolayı kapa
tılmasının istenmesi; 
Kürt alfabesinde yer 
alan üç harlin (Q. W, X) 
çeşitli alanlarda (kişi 

isimleri. yer isimleri, 
afiş ve pankartlar. kutla
ma mektupları, dilekçeler 
vb.) kullanılması; bazı ailele-

rin çocuklarına Kürtçe isim koyarak bunu nüfus k~ğı
dı üzerinde tescil ettirmeleri: Diyarbakır'ın Sur bel
desinde çokdilli belediyecilik hizmetine başlanması; 

Kürtçe anadilinde ögretim tartışmaları; yer adlarının 
değiştirilmesi tartışmasının medyaya taşınması; 
Mecliste DTP eş başkanı Ahmet Türk'ün Kürtçe ola

rak grubuna hitap etmesi: TRT Şeş'in yayın hayatına 
başlaması: üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatı bö
lümünün açılmasının gerekliliğinin dillendirilme
si ... 

Kürtçe özel dil kursları 

Kürtçe özel dil kurslannın açılışının dayanağı, 

tümüyle AB normları olmuştur. Avrupa Birliği'ne 
(AB) uyum çerçevesinde, 20 Agustos 2002'de çıka
rılan 'Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında ge-

leneksel olarak kullan
dıkları farklı dil ve Jelı
çelerin öğrenilmesi' 

hakkındaki yönetme
lik değiştirilmiş; yeni 
yönetmelikle mevcut 
dil kurslarında Kürtçe 
ders verilmesine im
~n tanınarak Kürtçe 
kurs açmak da kolay

laştırılmıştı. Bu konuda 
mevzuat temelinde çalış

malar yapan MEB, Kürtçe 
öğrenime olanak tanıyan 
yönetmeliğin 2. 4, 6 ve 10. 
maddelerinde yapılacak de
ğişikliklerle ilgili hazırlıkla

rını tamamlayarak yeni yö
netmelikle daha önce izin 
verilmeyen mevcut yabancı 
dil kursları içinde Kürtçe 
ders verilmesine imkan ta
nınmaya yol vermiştir. Ya-
pılan değişikliklerle daha 
önce kurs açma ve ögre
time başlama izni alan 
kurslara, program ila
vesi yapmaları halinde 
Kürtçe ders açma izni 
verilebileceği hükmü 
getirilmişti. Ne var ki, 

MEB'in hazırladığı yö-
netmelik için görüş sor

dugu kurumlardan Genel-
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kurmay Başkanlığı, yönetmelikle ilgili teknik konu

larda çeşitli itirazlarını dile getirmişti. Ancak teknik 
itirazların gerekleri yerine getirilmişti 

(http:! / wvvw .radikal.com. tr/ haber. php ?haber

no=94636). Böylece ilk Kürtçe dil egi.timi kursu' 

Van'da ı Nisan 2004'te eğitime başlamıştı. 480 öğ

renci kapasiteli kursa ilk dönemde sadece 82 kişi 

başvurmuştu. 

cağını belirtmişti (Zaman, http: //www.tumgazete
ler. com/? a = 62 4ı54). 

Kürtçe anadilinde eğitim tartı~maları 
ve Eğitim Sen 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim 

Sen). tüzügünde yer alan "anadilinde eğitim hakkı" 

ifadesi yüzünden Genelkurmay Başkanlığı'nın 2004 

yılındaki talebiyle Ankara Valiligi. tarafından yapılan 
başvuroyla kapatma davasına maruz kalmıştı. Kapat

ma davasının açılmasının ardından sendika, bir süre 

kapatmaya karşı direnmiş ancak bir süre sonra ma d
deyi tüzüğünden çıkarttığını dekiare etmişti. Ne var 

ki, sendika, söz konusu maddeyi tüzüğünden çıkar

masına karşın konuya ilişkin haklılığını göstermek 
için AİHM'e başvurmuştu. Kapatmaya konu oluştu
ran madde şöyleydi: "[Eğitim Sen]. .. bireylerin anada

lerinde öğrenim gömıesini ve kültarlerini geLiştimıesini 

savunur. 

Batman Özel Kürt Dili KUisu, 30 bin kişinin ka

tılımıyla ı Nisan 2004 tarihinde resmi olarak açıl

mıştı. (http:! / www.mizgin.net/ modules.php ?na

me=News&file =article&sid=364). Fakat çeşitli iller

de açılan Özel Kürtçe Dil Kursları. la sa bir sürede il

gisizlikten kapılanna kilit vurmak zorunda kalmış

lardı. Büyük bir hevesle açılan ancak ögrenci yeter

sizligi-nden dolayı ekonomik kriz yaşayan kurslar, 

Kürtçenin daha uygun şartlarda ögrenilebilmesi ve 

öğretilebilmesi için devlet desteğinin şart olduğunu 

ileri sürmüşlerdi. Özellikle bölge hallanın ekono

mik gücünün düşüklüğü, yeterli ögrenci kapasitesi

ne ulaşılamamasının ana gerekçesi olduğu ileri sü

rülmüştü. Çoğu kurs sahibi ve yöneticisi, devletin 

desteklernemesi durumunda kursların yaşayamaya-

Q,W, X harfleri 

Kürtçe üzerinden yapılan bir başka Türkçe tartış

ma da, Kürtçe alfabede yer alan üç harfin, yani Q, W 
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~'İki dil, bir Cumhuriyet mümkündür' 
Son zamanlarda Kürtçe üzerinden bir başka Türkçe tartışma da sinema dili ve belgesel formatı 

içinde yaşandı. Bol ödüllü ve fakat" amatör'" "İki Dil Bir Bavul" filmi. Kürtçe üzerinden pedagojiye, pe 
dagoji üzerinden Kürtçeye dair ilginç bir tartışma başlattı. Aslında film, pedagojik bir sorunu Canadi
linde öğrenim görememenin yarattıgı akademik başarı ve öğrenme meselesini) kendi topra~ ve kül 
türü içinde alabildiğine yalın bir dille anlatıyor. Kürtçe bilmeyen bir Türk öğretmenin, yine neredey
se hiç Türkçe bilmeyen Kürt çocuklara bir yıl boyunca klasik Türk eğitim sistemi aslında bilinen ka 
hp ları (arka arkaya diziimiş sıralardan oluşan ve tek adalı bir derslik. tezek yakılan soba, mevsimler ve 
Atatüxk resmiyle dolu duvarlar, derslige hakim konumdaki kürsü ve öğretmeni, okulun önünde dalga
lana n Türk bayra~ vs.) içinde Türkçe öğretmeye çabalaması. aslında üzerinde durup düşünmeye değer 
bazı olguları bir kez daha hatırlatıyor: Kürt çocukları ve ana-babalarının anadillerinin başka herhangi 
bir dil gibi son derece doğal olması, bir başka dili yani Türkçeyi öğrenmeye karşı hiçbir önyargı taşı
mamaları ve öğrenmeye yönelmeleri, Türkçeye "düşmanın dili muamelesi'' çekmemeleri, Türk öğret
meneolan saygı ve sevgilerinde kusurda bulunmamaya çalışmaları vs. Aslında bu film, Türkiye top
rakları üzerindeki iki halkın. yani Türklerin ve Kürtlerin birbirlerini anlamaları gerektiğinin ve bu
nun pek de zor olmadığının çeşitli işaretlerini ya da göstergelerini taşıyor. Bir kere, köydeki Kürt hal
kının okulu var etmeleri. ok."Ul binasının orada yerli yerinde durmas ı , dalgalanan Türk bayrağı, öğret

mene gösterilen teveccüh, "'Tüxk eğitim sistemi''ni alabildiğine kendiliğinden biçimde kabul edilme
si, çocukların ezbere de olsaAndı okumaları bile Kürtlerin empati konusunda marjinal Türk ırkçılan 

na sayısız ders verdiği bir "'dersler galeryası"yla dolu olması. başlı başına övüntilesi bir olgudur. 
Filmin sinema dilini de aşan en önemli yanı, "'sinema amatör oyuncularlada yap ılabilir" mesajı 

nın siyasal ve kültürel vurgusudur: Anadili. halkın kendisinin özne olduğu ve başrol oynadığı bir bag
lam dışında hiçbir şey ifade etmez ve bir sorunsa eğer - ki öyle- ancak Kürt halkının müdahil olduğu 
bir durumda/ durumla çözülebilir. Konuşan kimse. çözecek olan da odur. 
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ve X' in çeşitli alanlarda (kişi ve yer ismi, af iş, pankart 

ve döviz, dilekçe ve mektup vb.) kullanılmasına iliş

kin olmuştur. Bu üç harlin sorun teşkil etmesinde, 

Kürt hareketinin siyasallaşmasından önce, konunun 

çeşitli kanunlarla sınırlandırılması nedeni yatmak

tadır. Bu konuya ilişkin dört kanun ('Türkçe dışında

ki dillerin kullanımına ilişkin kanun", "Nüfus Kanunu ·•, 

"Siyasi Partiler Kanunu " ve "Türk Ceza Kanunu") bu 

harflerin kullanımını yasaklamaktadır. Ancak bu üç 
harlin yasaklanması, 12 Eylül Askeri Darbesiyle baş

lamıştır. 1983 yılında çıkarılan 'başka dillerin kulla

nımına ilişkin yasa', düşünce ve basın -yayın alanının 

yanı sıra günlük yaşamda ··yasaklı diller~in kullanı

mının önüne geçiyordu. Ancak 1991 'de AB reform

lan çerçevesinde çıkarılanyasa ve 2001 'de değiştiri
len Anayasa ile konuya ilişkin önemli bir rahatlama 

sağlandı. Nüfus Kanunu'nda yer alan "miUi kültüre 

uygun düşmeyen isimlerçocuklara verilernez" ibaresi AB 
uyum yasalanyla "ahlak kurallarına uygunluk ·• ve 

''Türk alfabesine uygunluk" haline getirildi. Ancak bu 

değişikliğe karşın bu üç harlin olduğu isimler çocuk

lara konulamadı. içişleri Bakanlığı valiliklere gön

derdiği genelgeyle bu harflerin kullanılmasına göz 

yumulmamasını istedi. Siyasal Partiler Kanunu da 

af iş ve pankartlarda bu üç harfin kullanımını yasaklı

yor. Türk Ceza Kanunu da, "Şapka ve Türk Harfleri Ka

nunları "nın koyduğu yasaklara aylan hareket edenle

re ceza öngörmektedir. Harf Kanunu da Türk alfabe

sinde olmayan harflerin kullanımını yasaklamakta

dır. Nitekim bu yasaklarnalara aylan hareket eden 

pek çok Kürt, mahkemelik olmuş ve çeşitli cezalar al

mıştır (Zeyrek, 2008). 

Kamuoyunda bu üç harf konusunda yaşanan yo

ğun tartışmada harflerden yana ya da karşı çeşitli ko

numlar belirmiştir. Kimi Türk yazarlar (örneğin 
Hakkı Devrim), Kürt sorununun çözülmesinden yana 

oldugunu ama sıra Türk alfabesine gelince o noktada 

olumsuz tavır takınacağını. çünkü bu üç harlin Türk 
alfabesine teknik açıdan bir getirisi olmayacağını, zi

ra bu üç harlin işlevini gören harflerin Türkçe alfa
bede olduğunu ileri sürmüştti (Devrim, 2009). Bir 

başka gazete köşe yazan, Murat Yetkin ise, Türkçeyi 

daha iyi konuşmak ve yazmak için bu harfleri alma

nın iyi olacağını belirtmişti (Yetkin, 2009). Yine 

Türker Alkan, "Alfabemizin resmi ve ulusal olması, de

ğişmesini engellemiyor. Pekala K ard 'ayte, Tark 'ayte artık 

Denizlili, yeni atanmış Türk öğretmen Emre 'nin ısrarla ve şevkle Türkçe öğretmeye çalışması, son de 
rece doğru bir yaklaşımdır. Eğer iki halk bir arada yaşayacaksa , birbirlerinin dillerini öğrenmeleri zorun
ludur. Hangisinin "birinci" (anadili). hangisinin "ikinci" (yabancı) dil olduğu da "mesele" yapılmamalı
dır. Zira iki halktan biri diğerinin diline "yabancı " dil muamelesi çekerse, bu cografyada ne duygusal bir
liktelik (empati) kurulabilir ne de kolektif bilinci somutlaştıracak bir durum bulunabilir. Mesut Yeğen ' in 
de belirttiği gibi, Cumhuriyet' in dili (Türkçe) pekala taşranın diliyle (Kürtçe) bir arada varolabilir. Dola
yısıyla "İki Dil Bir Cumhuriyet~ neden olmasın ki?! (Yeğen , 2009). 

Sonuçta bu film bize. Kürtçenin "varoldugu "nu bir kez daha gösterdi; hem de "Türk sineması formatı" 

içinde ve fakat o formatın nice tabu, şablon ve sınırlarını aşarak. Varolmak. algılanmaktır. Algıladığımız 
şey ise, Kürdün kendisini var ettiği en önemli kültürel ürün ya da oluşum olan Kürtçedir. Film. Kürtçeye 
saygı olarak da okunabilir. Dağlının, "kart-kurt" sesleri çıkara çıkara geldiği noktada demokratikleşme 
adına kıvanç duyulacak nokta, Kürtçenin en azından sinema ya da akademik dil içinde "tartışılabilmesi" , 

dilbilimsel olsa bile bahis konusu edilmesidir. Bu nokta, nice güçlüklerin aşıldığını gösteriyor. Kazanım, 

farkın belki de farkına varılmasıdır. Emre öğretmenin karşısına çıkan asıl güçlük. doğal ya da köyde var 
olan koşullar -tezekle yanan soba, soğuk hava. içme suyu, elektrikleri n kesilmesi , arada bir çeken cep te
le fonu, izbe lojman ve derslik, birleştirilmiş sınıf, öğrencilerin yoksulluğu. gurbet ve ana hasreti vb- de
ğil , "fark"tır. Yani, ~ (H]ayatın, canlının ürettiği bir şey. Seslerin, işaretierin ve anlamların çoğulluğu, bir
birinden değişikliği, bir dilin ötekine tercüme edilmesine rağmen yine de başka kalması , indirgenmezli
ği" (Mutman, 2009). 

Filmin sonunda, havaların ısınmasıyla çocuklar, köy civarındaki bir su birikintisine, havuz niyetine 
atlayarak yüzerlerken, son derece ncşeliler; aslında neşeye eşlik eden bir başka önemli olgu ise, çocukla
rın çok akıcı biçimde aralarında Kürtçe konuşmaları. Oysa tüm yıl sınıfta. Türkçe öğrenirken sus- pus 
oturmuşlar, öğretmenin sorulan karşısında çelcingen davranmışlardı. Bir düşünmek lazım; o Kürt çocuk
lan çok iyi Türkçe öğrenseler , çok iyi okullarda okusalar, meslek sahibi olup toplumsal açıdan daha bir iş
levsel olsalar, bu demokratik entegrasyon süreci en azından eğitim kanalıyla Kürtlerin pedagojik hakları

nı yaşatırken ülkede barışın tesis edilmesine katkıda bulunmaz mı? 
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hepimiz Q. W ve X harflerini kullanıyoruz! Yasayı değiş 

timıeden ve vatan haini olmadan! Gerçi Kürtçe konu

şanlar bazen bu harfleri kullandığı için sıkıntıya düştü. 

haklannda soruşturma açıldı ama, o günler (umanm) 

geride kaldı" (Alkan, 2009) diyerek iyimser ve ger
çekçi bir yaklaşım göstermiştir. ÇünküAlkan'a göre. 
bu harfler fiilen alfabemize girmiştir, zira düllin 
adlarından marka adiarına ve bilgisayar diline 
(www), hattamedya dünyasına (Show TV, FoxTV) de
ğin girmiştir. Bunu da küreselleşmenin doğal bir so
nucu olarak gören Alkan, bu harfleri sırf insana say
gılı bir demokratik toplum için kullanmak gerektiği
ni ileri sürer. 

Bu harflerin içinde herhalde en fazla sembolik 
anlam kazanan ve en çok tartışılanı, "w" olmuştur. 
Zira karşıt taraflar arasında "Nevruz" mu yoksa ''New

roz·· mu tartışmasında iş gelip, kelimenin anJamın
dan ziyade "w" harfine takılmıştJ. 

Çocuğuna Kürtçe isim koymak 

Kürtçe üzerinden tartışmaların yürüdüğü bir baş-
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ka boyut da. çocuklara verilen isiınlerin Nüfus Mü
dürlüklerinde sorun yaratması, hatta bu tür sorunla
rın yargıya değin taşınması. Bugüne değin Kürtler, 
Kürtçe yasaklardan dolayı çocuklarına Kürtçe isim 
koymakta çekingen davrandılar. Ancak son yıllarda, 
özellikle Açılım tartışmalannın da ivmelendirmesiy
le Kürtçe isim konusundaki tabunun da yavaş yavaş 
aşılmaya başlandı&rı görülmektedir. Ancak yine de, 
yasal inceleme ve soruşturmaların da devlet katından 
pratiğe indiği gözlenmektedir. Nitekim İçişleri Ba
kanlığı 2009 Ekim ayında "HM]iyan·· adı nedeniyle 
inceleme başlatırken, DTP Şanlıurfa Merkez İlçe yö
neticilerinden Ahmet Atış ·ın 19 ay önce dünyaya ge
len kızına 'B elin Kürdistan·· adını koyduğu ve bunu da 
nüfus cüzdanına yazdırdığı ortaya çıktı (Leylak, 
2009). 

Çokdilli helediyecilik 

2007 yılında Diyarbakır Sur Belediyesi, çokdilli 
belediyecilik hizmetine başlamıştı. Ancak sonrasın
da Belediye Başkanı Abdullah Demirtaş, belediye 

meclisiyle birlikte görevden alınmıştı. 
Demirtaş'a göre, çokdilli belediyecili
ğin ardında, Türkçe bilmeyen halkın 
sorunlarını, beklentilerini ve çözümle
rini anlamak ve almak vardı. Belediye 
Başkanı, yaptıklan hizmetleri şöyle sı
ralamışlı: .. Mesela temizlik faaliyetlerin 

de şunu yapabildik: Örneğin yüzde 1 O çöp 
toplama, çevre ve temizlik bilinci varken, 

biz kalktık halkı bu konuda çeşitıi dillerde 

aydınlattık. Suriçi'nde bunu yüzde 80 -
90'a kadar Jrflkselttik. Kadına yönelik 

şiddetin giderilmesi ile ilgili. olarak halkı 

bilinçlendirdik. Çocuklara yönelik dergi 

kitap vb. gibi çalışmalarda çok dini hiz
met verdik. Çocuk şenliğindeki faaliyet

lerde kuUandık. Kentte tarihi mekanlan 

koruma ve tarih bilincini geliştirme konu

surıda çalışmalar yaptık. Organ bağışı ile 
ilgili kampanyada, halk toplantılarında 

Kürtçeyi kuUandık. Amacımız resmt dil 

Türkçenin yanı sıra Kurtçe. Ermenice, 

Süryanice. İngilizce ve Arapçayı kullan

maktı. Bunun doğru bir mantık olduğuna 

inanıyordıık. Ama maalesef böyle karşı
lanmadı" (Aslanoglu, 2009). Ancak 
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden 
alınan Belediye Başkanı. yargılandığı 
mahkemede heraat etmişti.~ 

(Devam edecek) 
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Rist u bandora weje u hunere 

BEHLOL ZELAL 

Ku ne ji re, rebaz u tama wejeye be. (huner j1wisa) 
metin, vegotinen diroke sar in, no la diwaren dadgehe 
ne. Le gava bUyer, kiruyeke diroki, bi riya wejeye; hi 
riya helhest, destan, roman, şano, sinerne u hwd. be 

vegotin, bi tayhetmendi u heza huner u wejeye he xe
milandin, mirov tameke xweş je werdigire. Ü 
her wiha rudanen diı'oki di hişe 
rnirov de sing dikutin, mirov gel ek 
waneyen biwate ji wan werdigire. 
Beşik bi vi awayi ro ni didine daha
tuya gelan. Naxwe beleheq negotine 
"rabirdu daha m ye." 

Mirov dikare, gel ek helbesten Na
zim Hikmet Ran yen weki ''Destana 
Şex Bedreddin, Tanya, Destana Şere 
Rizgariye, Dimenen Mirovan ji Welate 
min" u yen dltir weki minak bide. Ber
hemen Şolohov, "Li qiraxa Done Çinln. 
Done Rawestiyayi. berhema Tolstoy e 
navdar "Şer u Aşti". "Tutin"a Dimitrof. 
"Mem u Zin''a Ehmede Xani, "Hawara Dicle" ya 
M. Uzun u gelek herhemen hi vi rengi ku mirov ni
kare yek hi yek li ve dere cih hide wan. 

\Veje, her wiha. nirx u taybetmendi. rewişt u sin
ca gelan bi gelempert. rewşa mirovi di civake de ji hi 
awayeki kite kit, disa bi heza weje il hunere radixe her 
çavan. Şer u keda hatiye daytn. eş ü derden ku di dile 
kes ü civakan de meyine, serkeftin u şahiya ku bUne 
parahin civakan, tene hi ri ya wejeye dikarinma yinde 
bibin, ji nivşen nu re b etine ragihandin. E w ezmün u 
miı'ateyen hezar salanbireya wejeye digihe her hişe 
civaka iroyin. 

Ku mirov hiır u kUr li herhemen wejeye. bi tayhe
tl ji li herhemen klasik binihere; mirov dikare, bir
dozi, deruru ı1 felsefeya civakan ji di van herhernan de 
bibine. Her wiha tenebi riya herhemen wejeyi. hest. 
ranıan, xinizi u evina kes u civakan dikare be tegihiş 

tin, be ditin. heta ku mirov an civak bikarihin sud e je 
werbigirin. 

İcar ku mirov ji ve hele ve, li diı'oka gele kurd bi
nihere, herhemen he yi u tene diroka du sed sal en da 
wi ye ku berawest bi serhildan, şer u pevçfuıan teje ne 
hide her hev, herhemen bi vi awayi ne li gori dem, 
bf:ıyer u kiruyen civake ne. 

Her çiqas kurd xwediye herhemeke mezin nola 

M em u Zine bin j1. du sed salen dawibi awayeki ter ne
hatiye nirxandin. Jixwe, li go ri baweriya min ye k ji se
demen neserketina Levgeren kurdan e giring jt kema
si ya weje. huner u her wiha xwendin u ramane ye. 

li sere sedsala nozdehan heya roja iro, hi dehan 
serhildanen kurdan pek hatin. zedeyi du sed sa
lan e ku kurd bi heviya azadiye tedikoşin, şer di
kin, dikujin, tene kuştin. Ti u birçi diminin, 
pexwas Cl taz1 dibin. Dikevine ıindanan, ji cih ü 

ware xwe tene bidurxistin. Xiniziya dostan, xi

ni ziya navxweyi dijin. Le mixahin pir hindik ji 
van hatine nivisandin. Gelek kes Cı blıyer, şer 
u pevçun nehatine nivi:sandin. Ev pevajo. di
roka kambax, diroka tekçüyi, merxasi fı 

herxwedanen birılmet, bi ava wejeye nehati
ne strandin. Sedemen tekçüne. ew kiruyen 
ku mirov dibine nav zeviya xiniziye çi ne 

(bün). riya peşketine, rebaza şer 
Cı siyasete çi ye, çawa ye u hwd. Bi 
xemleyen huner ü wejeye bene 
her müovan. Gelo de rewşa ke
san her wiha rewşa civake çawa 
hibe (bibCıya)? Lowma nola ku 
serhildan u trajediya Bedirxa
niyan di herhema M.Uzun a 
hi nave "Hawara Dicle"ye de 
hatiye nivisandin, nola Kela 
Dimdime , nola Bira Qe
dere, nola "Eliye Yunis'' a 
M.Baksi, nola "Mirna

me 'ya J .Dost u hwd, dive ji Serhildana 
Berzenci he ta şere dawi ku ev bisl fı penc salan e di ji
yana gelen vi welati de ye. yek bi yek; ligel serok, 
revebir. leheng. xiniz u sedem fı encama rodanan 
bete nivisandin. Ku dirok kete nav hevire wejeye, ku 
rabirdfı heriki nav coka hunere. hişmendi ji pek te. 
Ku heşmendi pek hal. çav pir dur dibinin, ku çav dür 
ditin (rabirdü u dahatü) ling naterpilin, xefk ı1 dafk. 
dek u dolap xuya dihin. Ku ınirovxweşik u rast dit, za
na ye. Kesenzana werek in. Wereki bingeha serkef
tine ye. 

Her wiha weje u huner ave dide daTa evin fı heviye 
ji. Rezkirina mirovi, hezkirina welet, bezkirina xwe
ıaye. dilovaru, merxasi, qenci, rast! tev kultlken xem.i
landi yen di ıeviya weje u bunere de şin ten in. ~ 
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Dare ji sere xwe re xeritandi 

EDYB POLAT 

Mamoste di kuçeyek teng a Merdine de li her xe
rat sekini, got: 

- }i min re darek dive, b ila zexm be le pir ne direj 

be. 
Xerat bala xwe da taxima kincen ütikiri ii qerewa

ta sitüye wi, got: 
- Efendiyek mina te de çi bi.ke ji dar? 
Mamoste xwe ker kir, le weki ku bixwaze mijare 

biguhere, meşiya her qililbeya rojnamefiroş. Rojna

meyek kiri u qet le neniheri, kir bin çenge xwe u ve

geriya, peveke ji nav derxist u da çiraxe xerat. Çirax 
xwe le nekir xwedi, le bala xwe da peveke, fam nekir 

de bi keri çi were. 
Xerat dar xeritand, mamoste beriya dare kurt li we 

peveke bipeçe heqe wi da u di bin denge xizaren dar
taşan re meşiya. H eta sere kuçeye çu, li b er derenci

kek kevirin sekini. Li jor niher:i, dersxaneya ku roj ek 

bere niqaşek tüj le qewimi bil li wi aliye derencike biL 
Nexwest hilkişe . sere wi tevlihev bu, dimena doh li 
peşberi wi disa vejiya: 

Bi heyecan bere xwe daba derszaneye. nameya vex
wendine ku ji midure we girtiba di dest de ba. Di wan de
rencikan de bi helke hetk hiıkişiyaba jor. Midur ew li ber 
deri peşwazi kiribıı. H er du ketiban odeyeke, midılr goti
bıl: ]i ber ku tu di dibistane de s erketi yi. me tu wekt ma
moste vexwend. Li zaningehe pir wesfe te didan. Ger em li 
hev bikin. de li gor hejmara dersan peymaneke imze bi
kin. Wı gotibıl: Baş e, le ezmehaneye li gor rojan dixwa
zim. Midılr ev yek qebal nekiriba, gotiba dersxaneya me 
hej biçılk e a reşnivtsa peymaneke li gor hejmara dersan 
amade kiribıl. Ders hindik bıln, miaşe ku ew de b istenda
na tera zere ıl mesrefen ma mos te nedikir. Wi btstke Li pey
man€ niheriba. li eziyeta ku heta we gave kişandibıl. 
çandin u hatina M erdine fikiribU. Gotibu: Ez ve yeke qe
bıll nakim, qezenca ku de bikeve deste min, tera heqe çi
zareya min nake. Midur hers bılbıl, beri tiştekı beje, dest 
avetibıl reşnivtsa peymane, ew çirandibü ıl avetibıl çope. 
Fiştre ji gotibıl: Mamosteyek mina te ji me re ne lazim e. 
Ne me tu dttt, ne ji te me! 

Dile wi hatibü şikestin, heviyen wi vemiribfuı. 

Bişev li oteleke Merd'ine nizanihfı bi çi kul il hali 

le bilhıi sibeh. 

Mehek bere gava name ji midure dersxaneye gir
tibu, çawa bi kef u coş bere xwe dabıi vi bajari! Di na-
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va meheke de çar caran bi heviya ku de hibe mamos
te li riya Merdine çübil u hatibu. Le piştre çirte çirta 

çirandina peymane xeyalen wi serabina kiribu. 
Niha darek li peveka rojnameye peçayi di bin 

çenge wi de. bere wi li miqame midilr bu. Biryar da
bu, ew roj de heyfa xwe bistenda. Sibeh bü, tene bu, 

kesekli kuçeye tune bü. Ji bilikeren çopcivandine ku 
textik u kurtanenli ser pişten wan dihejiyan, bende

rihek li derve nediliviya. Li wan niheri, got: 
- Keren çope!. .. 

Li xwe niher:i, got: 
- Kere çole! H eta tu beqimet u beşeref nebi, cesa

ret naye te. Bizav ji bo çi ye? Ez çima li vir im, ki ez 

anim, ji bo çi hatim? Mafir ku wan ez vexwendime, 
çima ez qewirandim? Bi min listin! Çirt çirt, çirandi

na peymane . .. Midur midilr, heke ev ji te re ma, bila 
ez ji ne kure have xwe birn lo! İroj Xwede da kiji me! 

Tu bisekine, ez çi b inim sere te! 
Dare bin çenge xwe kir deste raste, ew teqiland, 

beziya jor, dar hejand, kulma xwe şidand. Se pepiluk 

hilkişiya, weki ku yeki hang le kiribe ziviri, li kuçeye 
niheri, kere k li pişt wi ziriya "aaaiiiii. .. aaaiii! ... " 

- Camer gazi min kir, ji Amede ez anim vir, xwest 
ez bibim mamoste! Ger niyetek wi ya xerab hebüna, 

çima di nava ew çend xwendekaran de ez vedixwen

dim? Ev çi dar e di bin çenge min de? Şer u pevçun bi 
mamosteyeki dikeve? Dive ez şerten wi qebıil bilim, 
bejim bila peymanek nil arnade bike, li gor hejmara 
dersan be jt dive ez bixebitim. Tewer, tewer ... Bele ez 
dikarim leborina xwe bixwazim .. . 

Hesten tekel ew dikir qeyrana poşmaniyek kUr. 

PepilUk bi pepilük hilkişiya, pepilük bi pepiluk 

ders jimart. Duşem roja betlaneye . .. Roj en şemi u 
yekşeman, ji bo gruben dawiya hefteye heşt ders ... 

Li b er deriye derve ye dersxaneye seki ni, cardin li 
du xwe mezand, bajare di bin piye wi de bedeng bil. 
"Heke pe re çekhebe, ez de çi bi.kim? Keyse li min bi
nin, de bi dare min li min bidin! Min vi dari ji sere 
xwe re xeritand?" Tirsiya, gav neavet, cardin li dare 

bin çenge xwe niheri. denge rizaren dartaşan ji durve 
hat. Ji xwe re got: "Ez ve yeke çawaje re bihelim?" 

Deri daf da, vekir u li şemüka deri hang kir: 
- Midilr beg. midilr beg! 
Midur weki ku li benda wi be tavile ji odeya xwe 
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derket u hat eywane, li rojnameya ku dar di nav de bii 

niheri. Di nava du saniyeyan de tira tirseke nedlti u 

nebi.nayi li dile wi ket ü derhas bü. Ber bi der! ve me

şiya. got: 
- Fermo mam.oste, ger te biryara vegere dabe de

riye me ji te re vekiriye. 
- We pişti ku min qewirand ü şuşa dile min şi

kand ... 
- Me tu vexwend. Beri ve yeke. ne te me nas dikir, 

neji me tu. 

- Ez penc caran li riya Merdine hatim ı1 çum. di 

encam.e de ... Ez de 'iroj tene derseke bidim te ku be

ramberi hemidersan be. 
Gava wiha got, pe re ji Wl dest avet peveka rojna

meye. le çave wi bi nuçeyeke ket, digot: "Huner

mende bi nav iı deng ji şagirte xwe kutan xwar!~ Nü

çeyek din wiha bü: "Fekiya yekem ya evindariye çi 

ye? ... " 
Rawestiya, dudil1 bü. 
Midur çav li dare ku ji nava peveke ket zur kir. 

Heyr1 mital ma, tira tirsa gavek bere ku li dile wi xis

tibu niha ketibü şikle dar. Peyvek bav u ka-

lan ket b ira wi. got: 
- Dare ji sere xwe re xeritandi! 

Mamoste li xerat fikir! ku çawa 

wi darı mina dartaşen Aınede xeri

tandibü. Piştre hemi bizava xwe ci

vand ü dest avet pexira midür. Qa

zaxek biqirik li wi bu, tiliyek xwe di 

her gewriya wi re kir. Keliya wi dar 

bilind kir, midur got: 
- Hewar e, hewar e! Ev çi dar e? 

Hewara seyemin ji her ku dar 

li nav sere wi ket di qirike de 

fetisi. Derbek le ketibii, le 

weki ku mejiye wi belav ki ri 

be jan ji kezeba wi biribU. 

Mamoste mina ku şfır hilde. 

cardin dar bilind kir, le bi derba 

du yem re mi dür xwe ji nav deste wi xelas 

kir u reviya odeyeke. Mamoste da pey. Ew reviya. ha li 

ve odeye ü ha li we po lemamosteli dü beziya. Zilamek 

ku keçika xwe ji bo qeydkirine anibil li wir rQniştibfı. 

Bi denge hewara midür re rabCı piya O. xwe çeng kir 

dare deste mamoste.le wi xwe bi paş ve vekişand. E w 

gav midür dest avet telefone. hej pel re-

qeman nekiribü mamoste 

bi erişek wele xurt dar da------...Mı~---11\ 

weşand ku, ahizeya tele-
fone ji deste wi pengizi ü weki 

helekane li hewa çü u hat. Derba li 

enişkezahmet e, eş kir dile mi dür fı ew lal kir. Zilame 

di navbera wan de xwe da peş singa mamoste O. got: 

- Lawo ji bo Xwede, te ew kuşt ! Bes e, tu b idi xatire 

pexember! 
Mamoste li xwina sere mi dür şaş ma, rnilen wi sist 

bun. kol Cı poşman, deri weki deve masiyeki miri ve

kiri hişt ü vegeriya kuçeye. Dare deste xwe bi tevgera 

qatileki ku demançeya kiret baveje wilo virvirand ser 

derencika kevirin ü bazda. Bi beıa wi re dare bixwin li 

pey wi se caran got "tep, tep, tep! ... " O. pepilo.k bi 

pepilük xiriki. Mamoste şaşma, dar ji ber xwe ve di

gindiri u b er bi wi ve dihat. Betir gahvan qelaşt, le ne 

ji her midıir. betir ji dare serbixwin. 

E w h eta kuçeye ıiziki .. . 
Xerat ji cih veciniqi .. . 

Keren çope di kuçeyen deng de ziriyan .. . 

Ü mamosta di suka Merdine de beıiya . . . 4' 

k " . 1 are me p1r e ... 

.. 
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İsviçre ' deki minare referandumu üzerine ... 

KONUŞANA BAK! 

İSMAIL BEŞIKÇI 

İsviçre'de. 29 Kasım 2009'da, minare konusunda 
bir referandum yapıldı. Referandum sonunda minare 
yasağı kabul gördü. 

Referandumda minare yasağının kabul görmesi. 
Türkiye' de çok büyük tepkilerle karşılaştı. Gerek dev
let ve hükümet yetkilileri. gerek siyasal partiler. gerek 
sivil toplum kurumları bu sonuca tepki gösterdi. Ba
sında, pek çok kalem, pek çok ses, ''İsviçre insan hak
lanm çiğniyor. İsviçre ırkçı. faşist bir devlettir" diyerek 
İsviçre 'yi protesto etti. Bu olay ve minare yasağı algıla 
ması üzerine bazı düşüncelerimi dile getirmeye çalı 
şacağım. 

Peki bunlar ne oluyor? 

24 Ekim 2004'te Trabzon'da, McDonals'a bomba 
atıldı ... 

5 Şubat 2006'da. Trabzon'da, Santa Maria Katalik 
Kilisesi rabibi Andrea Santoro katledildi... 

3 Temmuz 2006'da. Samsun'da, İtalyan Katalik 
Kilisesi rabibi Pierre Brunissen (74) bıçakla ağır ya
ralandı ... 

I 9 Ocak 2007'de, İstanbul'da, Agos gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Hrant Dink katledildi... 

ı8 Nisan 2007'de, Malatya'da, 5 kişi , Zirve Kita
bevi'nde çalışan , biri Alman üç Hıristiyaru, ellerini 
ayaklan m bağlayıp . boyunlarını keserek katletti ... 

Rakel Dink bu ilişkileri , "bebekten katil yetiştiren bir 
sistem·· diye anlatmaktadır. Bu Türk siyasal sisteminin 
azınlıklara bakışının dikkate değer bir özetidir. (Jİ
TEM'in Kürtlere nasıl zulmettigi bu yazının dışında 
bırakılan bir konudur.) 

Son iki olaya, emniyet görevlilerinin. albayların, 
generallerin isimlerinin karışnğı da biliniyor. Hrant 
Dinle'in katledilmesiyle ilgili olarak görülen davada, 
Hrant Dink'i öldürenleri e, McDonals'a bomba atanlar 
arasında organik bağlar bulunduğu da görüldü. Bu da
vada, güvenlik birimlerinin delilleri yok etmeye. da
vayı karartmaya çalıştığı da izlenebilen, gözlenebilen 
bir süreç oldu. 

İsviçre 'deki minare yasağına tepki gösteren Türk 
basınının, yukarıda sıraladığımız bu olaylara karşı 
tepkisi çok cılızdır. Özellikle ilk üç olaya hiç tepki ol-
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madığı , bilmezlikten duymazlıktan gelindiği. hatta 
benimsendiği söylenebilir. Son bir yıl içinde, Türki
ye'de, Hıristiyanlara, Hıristiyanlann ibadet yerlerine 
onlarca saldırı vardır. 

İsviçre'de. ı 970'lerde, 20 bin civarında Müslü
man varken, bu sayı günümüzde 400 bine ulaşmıştır. 
Müslümanlar İsviçre'de camilerini inşa edebilmekte
dir. İsviçre'de 200 civarında cami yapılmıştır. Bun
lardan dört tanesi minarelidir, geri kalanlar minare
sizdir . 

Müslümanlar, Tunus, Cezayir. Fas ülkelerinden 
gelen göçmenlerdir. Türk ve Kürt kökenli Müslüman
lar da çoktur. Çeşitli Afrika ülkelerinden gelen M üslü
manlar da vardır (Aydın Dere, 'Akıl, Vicdan ve Şark 

Kumazlığı', www.kurdistan-post.org 6 Aralık 2009). 
Burada sözü edilen 400 bin Müslümanın bir kısmı 

Alevi olabilir. Türkiye' de Aleviler resmi görüş dogrul
tusunda Müslüman kabul edildigi için, İsviçre'de de 
öyle kabul ediliyor olabilir. 

Minare yasağının cami yasağı olarak, İslami ibade
tin yaşanmasına getirilen bir yasak olarak degeriendi
rilmesi ise bir çarpıtmadır. Bugün Anadolu'daki bazı 
camilerde de minare yoktur. Mescitlerde minare yok
tur. 

İsviçre 'de minare yasagı ile ilgili referandumun 
yargı denetimine tabi olduğu da bilinmektedir. 

iz kalmasın diye . .. 

1924 'te, İstanbul ve çevresinde bir milyon civa
nnda insan yaşıyordu. Bunların 280 bini Rum'du .. 
Bugün bu sayı 2000 (iki bin) civarındadır. Mübadele, 
Varlık Vergisi (1942 - ı944), 6-7 Eylül olayları 

(1955) , ı964 sürgünleri Rumlar için ne anlama gel
mektedir. Bu konularda Osmanlı'ya ve Cumhuriyet 
dönemine hiçbir eleştiri getirmeyen kalem sahipleri
nin. minare yasağından dolayı İsviçre'yi suçlaması 
ciddi bulunabilir mi? 

ı914- 1915'te 12 milyonluk Türkiye'de 2 milyon 
Ermeni yaşıyordu. Bugün 70 milyona ulaşan Türki
ye· de. 8 - ı O milyon Ermeni yaşıyor olması gerekmez 
mi? Nerede bu Ermeniler? 

Bugün taşrada. Rumlardan, Ermenilerden, Süıya-
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nilerden kalan kiliselerin, manastuların çok büyük 
bir kısmı harabe halindedir. Bu kiliseler. manastırlaı· 
yağmalanmış yıkılmış tır. Bu harabe yerler, hayvan ha
rınağı veya çöplük olarak kullanılmaktadır. Burada te 
mel amaç hiç şüphesiz, bu halklardan hiçbir iz bırak
mamaya çalı şmaktır. Basının, siyasal partilerin vs. 
Osmanlı'yı, Cumhuriyet dönemini bu çerçevede eleş
tiren bir tutumu yoktur. 

Bu kiliselerin, manastırların onarılınasına engel 
olmak da bir devlet politikasıdır. Kilisderin büyük bir 
kısmının camiye dönüştürüldüğü bilinmektedir. 

Alanya, Antalya gibi yörelerde oturan Hıristiyanla

rın kendi kiliselerini açınalarına da. valilikler engel 
olmaktadır. Bir Avrupalının Müslümanlaştırılması 
Türkiye'de makbul bir olay olarak değerlendirilmek
tediı·. Bunu yapanlar övülmektedir. alkışlanmaktadır. 
Ama din degiştirip Hıristiyanlığa geçenler ölüm ceza
sıyla karşılaşmaktadır. Malatya'daki Zirve Kitabe
vi'nde, boyunları kesilerek katledilen üç kişiden ikisi 
din değiştirip Hıristiyan olan Türk veya Kürttü. 

Uluslararası İlişkiler Profesörü Baskın Oran, "İs 
viçre Dibin Kara·· başlıklı yazısında (Radikal İki, 13 

Aralık 2009, s. 5), Ankara'da, Ortodoks cemaatine 
mensup 3000 Alman'a kiliselerini açmaları için izin 
verilmediğini anlatmaktadır. Düşünelim ki bu çanı 
olan, çan çalan bir kilise falan da değildir. Herhalde, 
bir iş yerine, bir apartman dairesine sığının ış bir oda-

lık bir mekandır. 
İsviçre'de Müslümanlar mı öldürülmüş? İsviçreli

ler Müslümanları ını öldürmüş? CamHer mi yıkılmış? 
Camiler yıkılıp yerlerine kiliseler mi kurulmuş? Bun
ların hepsi, Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti'nde 
yaşandı. Hıristiyanların işkence edilerek öldürülmesi, 
kiliselerio yıkılıp cami yapılması, kiliseleriıı onarıl 

masına izin verilmemesi, yeni kiliselerin kurulmasına 
izin verilmemesi ancak Türkiye'de rastlanılabilen 

olaylar oluyor. Bütürı bunlara rağmen. bunlara ilişkin 
hiçbir eleştiri getirilmemesi. inanç özgürlüğünün bu 
konularda hiç hatırlanmaması. resmi ideolojinin, 
Türk düşüncesini yoğun bir şekilde etkilediğini gös

termektedir. 

' Resmi ideoloji ' din gibidir 

İsviçre'de , l970'lerde, 20 bin civarında olan 
Müslüman nüfusun günümüzde 400 bine ulaştığı be
lirtiliyor. Hıristiyan nüfusun Osmanlı'da ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nde katliamlarla. soykırımlarla, sürgün
lerle. bask:ıyla , zorla nasıl azaltıldığı açık bir şekilde 
görülebilen bir süreçtir. Buna rağmen, bunları gör
mezden gelip minare yasağı referandumundan dolayı 
İsviçre 'yi eleştirmesi. suçlaması, Türk düşüncesinin, 
aslında, devlet düşüncesi oldugunu göstermektedir. 

Kaldı ki, İsviçre' de, bu tür referandumların yargı 
denetimine tabi olduğu da belirtilmektedir. Ayrıca, 
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İsviçre, eleştirilere karşı, "bu benim iç sorunumdur··. 

"dış daşmanlann işidir'' demiyor. Eleştirileri dinliyor. 
Türk yöneticilerin sık sık vurgularnalarına rağ

men, Türkiye laik bir devlet değildir. Anayasanın 
üçüncü maddesinde laiklik ilkesine vurgu yapılmasına 
rağmen, Türkiye laik bir devlet değildir. Bunun 
önemli bir göstergesi, Alevilere karşı izlenen asimi
lasyon politikasıdır. Kürtlerin Türklüğe asimilasyonu, 
AlevilerinMüslümanlığa asimilasyonu, devletin özen
le uyguladığı bir politikadır. Alevileri Müslümanlığa 
asimile etmek için her yol mübah sayılıyor. Okullara 
mecburi din dersleri konulmasının. derslerde İslami 
kuralların ve İslami ibadetin esaslarının öğretilmesi
nin, laikliğe aykırı uygulamalar olduğu açıktır. 

Türkiye'de, devlet tarafından denetlenen bir din 
anlayışı vardır. D inin içeriği de devletin siyasal çıkar

larına göre, devlet tarafından belirlenmektedir. Di ya
net İşleri Başkanlığı bir devlet kurumudur. Başbakan
lığa bağlıdır . Diyanet İşleri Başkanı da bir devlet me
murudur. Bunların evrensel laiklik anlayışıyla hiç 
bağdaşmadığı çok açık bir gerçekliktir. Böyle bir laik
lik anlayışını devletin esası olarak kabul eden resmi 
ideoloji de aslında din gibi bir kurumdur. Resmi ide
olojinin herhangi bir ideoloji olmadığını, devletin 
idari ve cezai yaptırımlarıyla korunan ve kolianan bir 
ideoloji olduğunu vurgulamak gerekir. 

Kanımca Kızılbaş (Alevi) inancının, İslamla bir 
ilişkisi yoktur. Alevilik İslamiyetten çok önceki bir 
inançtır. Bugünkü Kızılbaşların (Alevilerin) atalarının 
İslam olmadığı bilinen bir gerçekliktir. Şiilik şüphesiz 
İslamlıktır. Ali, Hasan, Hüseyin , 12 İmam gibi, Şiili
ğin temel figürlerinin Aleviliğe nasıl aşılandığı, Alevi
!erin neden Müslüman gibi görünme gereğini duy
dukları, sorunun incelenmesi gereken bir boyutudur. 

Alevi köylerine cami yapmak, camilere imam gön
dermek. evrensellaiklik anlayışıyla uyuşmamaktadır. 

Aleviler, bugün, şehirlerde mahallelerde, Müslüman
larla birlikte, günde beş defa ezan sesi dinlemektedir. 
İsviçre'deki Müslümanların inanç özgürlüklerini sa
vunanlar, Alevi inancını bilmezlikten, duymazlıktan 
geliyorlar. Cemevlerine karşı duyarsızlar. Camiyle, 
namazla hiç ilgisi olmayan Alevilere, "siz de Müsla

mansımz" denerek günde beş defa ezan dinletiyorlar. 
Alevileri camilere çağırıyorlar. Bunların evrensel la
iklik anlayışına çok ters olduğu açıktır. 

İsviçre'deki minare yasağı, yasağın referandumla 
kabul edilmesi, çeşitli kişiler, çeşitli kurumlar ve yö
netimler tarafından protesto edilmiş, kınanmıştır. 

Türkiye'deki eleştiri , kınama ve protesto daha şiddet
li, daha yaygın olınuştur. Halbuki, Türkiye, bu yazının 
başında dile getirilen operasyonlardan dolayı, bu ko-
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nularda söz söyleyecek en son ülke olmak durumun
dadır. 

Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerden so
rumlu devlet bakanının, Araplara seslenerek, Nlsviçre 

bankalanndaki paralannın. !stanbul 'a taşıyın·· demesi 
ise, tam bir fırsatçılıktır. Bu tutumla, Türkiye ve İs
panya başbakanları tarafından yürütülen ''Medeniyetler 

Arası Diyalog"dan da ciddi bir sonuç çıkmaz. Başba
kan, "Müslümanlar soykınm yapmaz" diyerek. ''ecdadı

mızda zulümkarlık yoktur" diyerek, totoloji yapmakta
dır. Kürtlere soykırım yapan, Halepçe 'yi yaşatan Sad
dam Hüseyin, Müslüman değil miydi? Sudan'daki 
Darlur konusunda, uluslararası kurumların, örneğin 

Birleşmiş Milletler'in raporları yok mu? Böyle bir ret, 
inkar zihniyetiyle, geçmişiyle yüzleşmekten kaçmarak 
'Medeniyet/er Arası Diyalog' nasıl geliştirilebilir? 

Yüzleşmekten kaçındıkça ... 

Hükümet, beş ayı aşkın bir zamandır, Kürt açılımı, 

demokratik açılım. milli birlik projesi adı altında, bir 
program uygulamaya çalışmaktadır. Bu sürecin önem
li bir yönü. kanımca, bu zaman zarfında, yoğun bir tar
tışmanın yaşanıyor olmasıdır. Kürt sorunu, televiz
yonlarda, radyolarda, gazetelerde tartışılabilmektedir. 

Paneller, açık oturumlar, konferanslar düzenlenmek
tedir. Bu da kanımca başlı başına bir açılımd1r. İfade 

özgürlüğünün genişletilmesi, kururnlaşması önemli 
olmalıdır. Özgür eleştiri, özgür tartışma, so.runun çok 
önemli bir boyutudur. 

Türkiye, kendi geçmişiyle, kendi tarihiyle yüzleş
rnek istemiyor. Yüzleşmekten kaçınıyor. Ama ifade 
özgürlüğünün kurumlaşması, özgür eleştirinin, özgür 
tartışmanın gelişmesi sürecinde, zamanla yüzleşrnek 
de gündeme gelebilir. Bu süreçte Kürt sorunu, Erme
ni sorunu, Alevi sorunu, Kıbrıs sorunu gibi sorunlar 
daha açık, daha özgür bir şekilde konuşulur. 

Geçmişle yüzleşme, kendi tarihiyle yüzleşme de
nildiğinde, Ermenilereve Suryanilere karşı geliştiri
len soy kırım, şüphesiz ilk planda akla gelmektedir . 80 
yılı aşkın bir zamandır, Kürtlere uygulanan politikalar 
da dikkatlerden uzak tutulamaz. Esas amacı asimilas
yon olan bu politikanın, kitle katliamlarını, geniş kit
lelerin sürgünlerini içerdiği de bilinmektedir .. Son 25 
yılı aşan savaş sürecinde yaşananların küçük bir kıs

mını, Av. Hüseyin Turhallı, Mermiler Tükenince ve Isyan 

Gerekçemiz'de (www. Kurdistan-post.org 3.12.2009, 
9.12.2009) dile getirmektedir. Bu geçmiş. bunların 
batırlanması, insanları derin hüzünlere boğuyor. Bu 
olaylarla hesaplaşmadan, Kürtlerle Türklerin bir ara
da yaşaması ve Türkiye'de sağlıklı bir demokrasi ku
rulması mümkün değildir. ~ 
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Sww yerine ... 

DiRENEN HAYAT, ÇÖZÜLEN TARİH! 

VEDAT 1LBEYOCLU 

CHP yöneticisi Onur Öymen'in malum açıklamasıyla başlayan 'Dersim' tartışmasında da gördü
ğümüz gibi, son yıllarda, 'resmi tarihte çözülme' başlığı altında sıralanabilecek birçok veri ortaya 
çıkıyôr ... 

Kürtlerin, Ermenilerin, Alevilerin, gayrimüslimlerin, resmi tarihin inkar-asimilasyon sisi altında 
görünmez kılınan gerçeklikleri, hiç umulmadık vesilelerle, günümüze sökün ediyor. 

Örtüler iş göremez oluyor, resmi tarih deşifre oluyor, çözülüyor. 
Daha önceden görülüp, duyulup geçilen olgular, bugün kıyasıya bir tarih tartışmasını tetikleyen 

verilere dönüşebiliyor. 
Statükonun bunca yıldır biriktirdiği, zihinlere yazıp genlere kazıdığı 'inkar'ın kirli çıkınları bir 

bir açılmakta, tartışılrnaktadır. 
Bütün bu gelişmelerin şekillendirip ortaya attığı bir soru: 
Yine Öymen örneğinden hareket edersek; onun tartışma yaratan o sözleri, bazılannca geçiştiril

meye çalışıldığı gibi bir 'gaf mıydı, yoksa gelinen noktada yapLiması zorunlu bir itiraf mıydı? 
Soruya verilebilecek en özet yanıt şu olabilir herhalde: Öyle bir süreçten geçiliyor ki, toplumsal 

gerçeklik bu itiraf ya da 'gaf'lan zorunlu kılıyor. Zira resmi tarih de dahil, bütün unsurlarıyla kuru
cu 'statüko' 80 küsur yıl sonra duvara dayanmış, çözülmekle yüz yüze kalmıştır. Yani söz konusu 
veriler nasu çözülmeyi tetikliyorsa, sistem de çözülmeye koşar adım bu verileri kusmaktadır adeta. 
Onur Öymen, Cumhuriyet'in Kürtlere ya da Dersimiilere dönük yüzünü açıkça ikrar eden o sözle
ri söylemek noktasına gelmişti yani. Malum 'itiraf', gırtlağa kadar bka basa birikmiş, taşmış, 'dile' 
gelmiştir sonunda. 

Şimdi artık her şey, neyse o oluyor, gerçek kimlikler açığa çıkıyor. Öymen de CHP de kendisini 
gizle(ye)miyor mesela. Cizleme ihtiyacı da hissetmiyor. Bu bir kendini kontrol ederneme durumu 
değil yani. Nitekim Öymen'in "gereğini yaptım" diyerek bırakın geri adını atmayı, mırın kırın eden 
ve vaziyeti hala kavrayamayan acemi ördek Kılıçdaroğ]u'na tükürdüğünü yalatması, sürecin statü
kocuya dayattığı dildir aslında. 

Ama sadece söylenen ve söyleyen değil, söyleten de önemli elbette. Belki de asıl önemlisi bu ... 
Direnen hayatın gücüdür resmi tarihi çözeni 
Evet, giderek daha görünür olan bu çözülme ve deşifre durumunun karşısında, artık iflas etmiş 

klasik 'inkar' pozisyonunu ikame etm.e arayışları da görmezden gelinmemeli elbette. Yine Dersim 
tartışmasında görülen, "Yaraların kaşınmaması gerektiği" söylemi, resmi tarihin güncel dayanağı 
oluyor. Hem resmi tarihin inkar ettiğini zımni olarak kabul eden ve hem de o inkann şekillendirdi
ği statükoya dokunmayan bir ötelemeciliktir bu. 

İnkar'ın inkar ettiklerine hiçbir 'telafi' hakkı tanımayan, onlardan aldıklarını iade etmeyen, onla-
ra vermediklerini verir gibi yapıp yine vermeyen bir 'yeni' yaklaşım ... 

'Eski'nin yeni versiyonu böyle şekilleniyor herhalde. 
Resmi tarihin de statükonun da çözülürken sığındığı son savunma rnevzisidir artık bu. 
Dosyamızda, resmi tarihe dair bu 'çözülme sürecini', bu süreci zorlayan dinamik ve birikimleri, 

yani hayatın direnişini, tarihsel-güncel boyutlarıyla irdelemeyi amaçladık ... 
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CİN ŞiŞEDEN ÇlKARKEN ... 

SI B EL ÖZBUDUN 

Bir ögrencim ... Güleç, sevimli, ilgili ... Hani "şeytan 

tüyü var" dedikleri cinsten. Şivesı ise bir hayli Laz. T akıl

madan edemıyorum, "E, Laz çocugu, işler nasıl gıdwor?" Itı

raz ediyor. "Yok hocam, ben Laz degilim. Bız Hemşinliyız. 

Yanı, anlayacagınız, Enneniyiz, hocam; bakmaym dilimizin 

Lazcaya çaldıgına. . . Zaten derslennızi de ıleride Hemşın 

tan hi ve küfrürü üzenne çalrşmak tstedigim için izltyorum . .. " 

Son Kürt isyan ı , hiçbir şey yapamadıysa cinı şişeden 

çı karttı . Cumhuriyet tarihinın kendine i l işkın yekparelik, 

katışıksızlık ıdea lini nafile bir tekerlerneye dönüştürdü. 

"Akdeniz'e bir kısrak başı gibt uzanan" bu köpri.iden geçen 

de kalan da resmi t arih katmanlannın altında kalmış özel 

tarihinın enkazını eşelerneye başladı. Yıkımdan kurtanlabı

lenler -neneyle dedenin kendi aralanndaki sohbetlerin

den akılda kalan birkaç: sır sözcük, büyük büyük annenin 

Ermeni o labilecegine dair müphem emareler, sandıktan 

çı kıveren eprimiş kadıfe Çerkes elbısesinin diger çeyiz eş

yalanyla uyumsuzlugu, dag köyündeki çocukluk evinden 

hatırlanan o yersiz akordeon, paskalyada boyanan yu

murtalann bir çocuk eglencesinden farkl ı anlamlara sahip 

olabi lecegi fikri, mahalle arkadaşlanyla oynanan oyunlar

daki tekerlemenın kimı sözcüklerinin Gürcüce oldugunun 

keşfi ... - özenle temizlenerek bilmecenin eksik parçalan

nın yerine yerleştiriliyor ... Ve Cumhuriyet'in ilk yıllannda 

"Güçlü/er/e güçsüzler arasındakı 
çatışmada yer almayı reddetmek. 

tarafsız olmak degtl, güçlü/ere 
yandaş/tk etmek demektir." 1 

biç:imlendirilip bizlere ilkokuldan bu yana belietiimiş tarih

ten çok daha farklı, ç:ok daha çeşitlenmiş bir tarih şekillen

meye başlıyor gözlerimizin önünde ... 

Görev zor, araç: sopa o lunca! 

Erken Cumhunyet'in kültürel projesi, aslında son de

rece yalındı: Dagı lmış Imparatorluktan artakalan ve Ana

dolu'da toplanan etnik ve kısmen dinsel açıdan heterojen 

nüfustan "kaderde, tasada, k.ıvançta ortak" bir "u/us" imal 

etmek . .. Yüzyıllardır içe kapalı cemaatler halinde yaşayan 

kırsal gruplardan bir "yurttaşlar toplumu" tü retmek ... 

"Göndenlenlerin" (tehcır/kat l edi len Ermeniler, mübadele 

edilen Rumlar) yerine "getirilenlenn" (Kafkasya ve Balkan 

Müslümanlan: Çerkesler, Gürcüler, Abhazlar, Arnavutlar. 

Boşnaklar, T atarlar ... ) "içeridekJ/erle" (Türkmenler, Laz lar, 

Kürtler, Araplar . .. ) "kaynaşarak" hep birlikte 'Türk/eşme

leri"ni saglamak .. Alabildigine heterojen bir halkı olabile

cek en monolitik bir tasanmın kalıbına dökmek . . . Boşnak 

manavı, Kürt renç:ben. Türkmen göç:eri, Hataylı Arap tüc

can, Çerkes bürokratı "imtiyazsız, smrfstz, kaynaşmış bir 

kitle" halınde kaynaştırmak ... Her binnin kendısini. Orta 

Asya'dan başlayıp Misak-ı Milli'de sona eren bir seri.ivenin 

katılımcısı olarak hissetmesıni saglamak. .. Ya da 1925 yı

lında, Türk Ocaklan'nın lkınci Kurultayı delegelerinden bir 
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kısmını kabul eden lsmet lnönü'nün deyışiyle: "( ... ) Mılli

yet yegône vôsıtaı iltisôi<Jmızdw. Diğer anôs1r Türk ekseriye
ti korşısmdo haız-1 tesir degildir. Vazıfemız Türk votam ıçın
de bulunanlan behemohôl Türk yapmaktır. Türklere ve Türk

çülüğe muhalefet edecek onôsın kesip otacoglz. Vatana hiz
met edeceklerde oroyocoğ1mız evsôf her şeyden ewel o 

odomm Türk ve Türkçü olmos1d1r."2 

Aradan doksan yı la yakın bır süre geçmış olmasına 

karşın hemen her kentte hala "yerfilenn" kuşkuyla baktıgı , 

kaynaşmakta ısteksiz oldugu "muhoor mahalleleri" nin bu

lundugunu göz önüne alınca, "zor" bır görev oldugunu 

teslim etmek gerekir. 

Bu "zor" görevi yerine getirebilmek ıçin ise ne i lgınç 

bir paradokstur kı- ıkı araç: vardı Cumhuriyet'in elinde: 

Lagvettıgi Imparatorluk'tan kalıttıgı ceberut devlet gele

negi ile, toplumsal yaşam üzenndeki belirleyiciligıne karşı 

savaş ilan ettigi Islam'ın Sünni versiyonu. Bir başka deyış

le Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ınkar ettıgi Imparator

luk'tan kalma iki "arkaik" araçla ··modemleşecek", "mo

dem" bir ulus oluşturacaktı : Osman l ı lmparatorlugu'nun 

maddesı (Devlet) ve ruhu (Islam). Islam havucunun yet

medigi yerde, devlet sopası .. . Türk Ocaklan üçüncü ku

rultayında ( 1926). "Türkiye topraklan başka hissfYôtla meş

bO ve başka /isan/o görüşmekte ve bu suretle asobl'lfet-i 
milliyemizi tahrik edenler iÇin bir çiftlik, bır muhoberôt ma
halli degild!r,"3 sözlenyle Türkçenin dışında bır dil konu

şaniann cezalandınlmasını öneren Çal delegesi Dr. Şakir 

Turgut'un öfkesınden; Dersim'in kadın-çoluk-çocuk de

meden kana boyanmasına, gayrimüslimlerin güçlerin ın kat 

be kat üzerinde insafsız vergilere maruz bırakı lıp ödeme

leri ı çin kendilerine bır haftadan az süre tanındıgı, ödeye

meyenierin mallan mülkleri gasbedi l ı p kendileri taş kınma

ya sürüldügü Varlık Vergisi'ne4 uzanan uzun bir sopa ... 

Bu çabuk tahnk olan, tahnk oldugunda da sagı solu 

belli olmayan asabiligın yanısıra, kendilennı nereye gider

lerse gıtsinler kavalayan XIX. yüzyıl bogazlaşmalannın ve 

kıyımlannın hayaleti ve sürekli başianna kakılan "biz SILe 
kucak açtık, buyur ettik. ekmeğ1mizi poylaştlk. sakin ola ki 
nankörlüge yeltenmeyin ... " lütufkarl ıgının mınneti altında 

mübadıller, göçmenler anadillenni çocuklanndan gızleye

rek konuşma, geleneklerini de mutfak dolabına saklama 

alışkanlıgını edindiler. Otoktcnlar ise, gayrimüslim kıyımla

nndan kendi lenne venlen ganımetleıı (tarla-tapan, ev, 

dükkan, ziynet eşyalan, altın, deginmen, yaghane, kim bılır, 

belki kara üzüm gözlü suskun bır Enmenı kızı. .. ) "sus pa

yı" kabul etti. 

Ve Islam dininin "birleştirici" aguşunda derlenen, mil

IT egitimın 'Türküm. Dogruyum" tomasında perdahianan 

kuşaklar. "imtiyazsız, s1nı(s1z, kaynaşmlŞ bır I<Jt/e"ye dönüş

tü. Küçük ıtirazlar, "Vatandaş Türkçe konuş!" mahalle bas

kısından te'dıp hareketlenne, bı r dızı yaptınmla bastırıl-

30 rtroı 

maktaydı. 

'Deli' gömle~e s ı~mıyor artık 

Pekı , ne oldu da bu sonsuza dek sürecek gıbi gözü

ken düzenin (Türkiye'de yaşayan her yurttaş, tapu idare

sinden askerlik şubesine, yerel yönetimler yasasından 

Anayasa'ya, kaymakamlıktan Çankaya Köşkü'ne her ku

rum ve kuralın ezelden ebede hüküm sünmek üzere ta

sarlandıgın ı ve maruz kalabilecegi tek degişimin içenden 

çürüme olacagının bilgisıne sahiptır ... ) çarklan teklerneye 

başladı? "Etnik cin" nasıl çıktı şişeden? 

"Uiusalc ılar" bütün bu olan bitenlerden ulus-devletle

n zaafa ugratmaya çalışan neo-liberalizmi ve ' 'biz1 bölüp 

parçolamak isteyen" emperyalist güçleri (ve tabi

i kı onlann ı şbirl ıkç:ilerini) sorumlu tutuyor. 

Ola ki dogrudur. Neo-liberalizm serbest piyasan ın iş

leyişin ı engelleyen, yavaşlatan, piyasaya entegre olmayı 

reddeden her şeyi tasfiye ederek, dönüştürerek ilerle

mekte. "Ufus-devleder"ın her türlü "sosyal" işlevlerinden 

soyunarak pıyasanın deviniminin önünü açacak tarzda iş

leyen, idare ve zor aygıtianna dönüştürülmesi de bu sü

recin bir parçası. Yanı sıra. neo-lıberalızm, etnik ve kültü

rel gruplan belirli ölçülerde özerl<leştinmekle, hem "mü~

ten profili"ni genişletip çeşitlendınmeyi, hem de devleti 

bu yolla Çokuluslu ş irketlere yönelebilecek kaynaklan bu 

gruplann kalkındınlması, asimilasyonu (saglık hizmetleri, 

egitim, bannma vb.) için kullanmaktan "kurtarmayı" he

deflemektedır. Bunlar biliniyor. Ama bu söyledikleıimin 

altematıfının kimliklenn bastınlması , zorla asimilasyonu, 

unutturulması olmadıgı da biliniyor. 

Peki, olan-bitenlenn hiç mi "otokton" sebebi yok? 

Öncelikle, Onuncu Yıl'ın "15 milyon gene' 'i, büyüdü, 

büyüdü, 70 milyona vardı. Yüzde doksanı köylerde unu

tulmu~luga terk edılmiş. dünyadan kopuk. devletı ıandar

ma bilen bir toplum. bugün ç:ogunluguyla kentlerde yaşı

yor. Eskısine göre daha fazla okuyor, yazıyor, ızliyor . .. Ve 

buna koşut olarak. Cumhuriyet'in ülkenin kaynaklannın 

çogunlugunu bir avuç: Batı l ı laşmış "sera bu~uvazisi"ne 

tahsis etmesine itiraz ediyor. Monden "efendiler" karşı

s ında el pençe dıvan yanaşmalıgın ötesınde bir pay ıstiyor 

artık Işin ilginç yanı, bunu elde edebilecegine ilişkin bir 

özgüven binktirdi kendine .. . Bunu elde etmenin bir yo

lunun da "etnıklkültüre l senmaye"den geçtiginın farkına 

vardı. Hemşehri demeklerinde, cemevlerinde, yöresel 

folklor ç:alışmalannda, yayınlarda. yerel radyo-televizyon

larda, ınternet siteieıinde yogunlaşan "Biz"l ik duygusu

nun, dayanışmanın senmaye birikimindekı rolünü çözdü 

artık. 

Tabii konu salt "senmaye binkim i" ya da rekabetçilik

le açıklanamayacak kadar gınft. Insanlar yı llardır yaşayagel-
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dikleri o bastın lmışlık, susturulmuşluk halınin nafileliginin 

bilincine varmaya başladılar. Bir dilin konuşulması neden 

yasaklanır; insanlar kendi halk oyunlannı neden "mil/'i fo/k

lor" formatında icra etmek ya da unutulmuşluga terk et

mek ikilemiyle karşı karşıyadır; yen geldiginde "mozaik" 

metaforuyla övünülen bır ülkede küttürel çeşitl i l ik neden 

yöresel yemek çeşitlerine indirgenmiştir; köylerin, mezra

lann, daglann, derelerin, göllerin adlan neden durmadan 

degiştirilir; küttürel köklerini, kendi grubunun tarihini araş

tırmaya kalkışan bın neden ikı kuşak öncesıne ulaştıgında 

derin ve ölümcül bir suskunlukla karşılaşır; insaniann ana

dillerini ögrenmeleri, anadillerinde egitim görmelen, tür

kü söylemeleri, dınlemelen neden ''ylkıa!JI<AX51ücülük" sa

yılıp TCK'da zikredilir? Sorular yüksek sesle terennüm 

edilmeye başlandı ... Deli gömlegi, dar geliyordu artık 

Ama attını ç:izmeli, tüm tartışmalan tetikleyen, son 

Kürt isyanı oldu. lik kez kırsalda tecrit kalmayıp kentleri 

kapsayan, etkileri yöreselle sınırianmaksızın ülke sathına 

yayı lan isyan. "Ingiliz kışkırtmasi", "mürteci ayoklonmas1" 

olarak geç:iştırilemeyecek kadar gözler önündeydi. Ve do

nanımlı, yaygın bir entelijansiyaya sahipti; kendi televizyo

nunu kuran, kendi dilinde yazıp yayınlayan. kültür-sanat 

alanında etkinlik gösteren. kendı kurumlannı yaratan ... lik 

kez. devletin gözünün iç:ıne baka baka kımliklerinden kay

naklanan haklannı. farklılık hakkını talep ediyorlardı ... Üs

telik bunlardan bir kısmını fiilen hayata geçirmeye başla

dılar. T.C tarihinde olmadık şeyler oluyordu; devletin ini

siyatıfinden bagımsız olarak bir halk, anadilinde kıtap bas

ma. kaset yapma, TV kurma "hak"lannı fiilen elde etmiş, 

yarattıgı özerk siyaset alanıyla. yüz bınlerce kiş i l ik kitlesel 

gösterilerle parlamenter rejimi etkilerneye başlamış. dos

ta düşmana kendınden söz ettırir olmuştu ... Laz'a Çer

kes'e. Pomak'a, Boşnak'a, Nusayri'ye ... "demek ki o/obili

yormuş" dedirten buydu. Kürt mücadelesinin açtıgı alanda 

farklı dillerden yayınlar, kültürel demekler. araştırma 

gruplan, intemet sıteleri pıtrak gibi bitmeye başladı. 

Filler tepişirken çimenlere düşen .. . 

Ilginç: yanı , "üst katlar" üsiCıp degiştirmeye başlamıştı . 

"Türklere ve Türkçülüge muhalefet edecek onôsm kesip oto

caglz,"dan, küttürel ç:eşitlıligin bireysel düzlemde zengin

leştinci bır şey oldugu, "Türk" tenmınin bir etnik grubu 

degıl. bir yurttaşlık ilişkisini temsil ettigi söylemine geçiş 

yapıldı. Ya da "Ne mozay1gı lan, beton, beton"dan "Türk

Kürt kardeştir. PKK kolleştir''e ... 

Besbelli, "bir daha hiçbir şey eskısi gibi olmayacak . .. " 

Ama kabullenmeli kı, elindeki tek araç çekiç: oldugu için 

bütün sorunlan ç:ıvi olarak gören, yekpareci devlet gele

neginin baş edebilecegi bir sorun degıl. Deniz Baykal'ın , 

Onur Oymen'in, Devlet Bahçeli'nin ya da llker Başbug'un 

son üç: aydaki konuşmalannın metinlerine bir göz atmak

la dahi anlaşılabilir bu ... Oylesıne esneklikten uzak, öyle

sine monolitik olarak kurulmuş bir gelenek ki bu, en ufak 

bir ç:atlagın un-ufak olmasına yol aç:acag ı paranoyasına 

yazgılı ... Ama "D TP'yi nasıl olur da ketenpereye getirip oy

/anno kononm?" hesabındaki AKP bezirganligının "muha

topslz Kürt çözümü" kumazlıgının da attından kalkabilece

gi bir iş degil. 

Filler tepişirken, malum, olan çımenlere olur. "Üst 

kat lardakilerin" gözünü karartmış kavgası, onlarca yılın 

bastınlmışlıklannın, düşkınklıklannın, gerilimlerinin güncel 

işsizlık yoksulluk, yoksunluk sorunlanyla kanldıgında, müt

hış bir patlayıcıya dönüşmesi riskini getiriyor beraberinde. 

Bu nedenledır ki Türkiye'nin farkl ı lıgı , ç:eş itl i l igi zengin

lik kaynagı sayan. ondan beslenen ve onu besleyen bir 

kardeşleşme tasanmına ihtiyacı var. Ekmekleri ve gelecek

leri için Ankara'ya akın edip polıs copu, bibergazı karşısın

da direnen Tekel işçisini, aç: ıga alınan arkadaşlannın ıade

si için trenleri durduran demiryolu emekç:ilerini. onurlan 

için direnen Kürt yoksullanyla kardeşleştirecek birbirleri

nin acısını yüreklerinde duymalannı saglayacak, Kürt. 

Türk, Arap, Laz, Çerkes . .. tüm emekçileri şovenızm mik

robunu bertaraf edip ülkeyi herkesin türkülerini anadilin

de söyleyecegi, kendi küttürünü özgürce geliştirirken öte

kı lerden ögrenecegi, özgür ve eşıt bir kardeşlik sofrasına 

dönüştürme ülküsünde birleştirecek bir tasanma ... 

Bu tasanm sosyalist! ere aittir. Onu hayata geçirme ça
bası da onlara düşmektedir .. . 

NOTLAR 
1 Paulo Freıre. 
2 Aktaran F. Üstel, Imparatorlukton Ulus-Devlete Türk Milliyecçilıgi: 

Türk Ocoklon (19 12 1931) Istanbul: Iletişim Yay .. 2004 (1 997), 

s.l73. 
3 Akt.: Üstel. s. 186. 
4 Bkz. Alı Sait Çetınoglu, Vorl1k Vergı si 194 2-1944. Ekımomık. ve 

Kil/türe/ jenosid, Istanbul, Belge Yay .. 2009. 

Tlf OJ 31 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



DERSİM'İ HATlRLAMAK 

ÖZGÜR SEVGi GöRA L 

"Şunu hiç unutmayın, kişinin gelecegi için iyi bir amdan, 
lJzellikle çocukluktan baba evinden kalma bir antdan daha yüce, güçlü, sag

lam, yarartt bir şey yoktur. Iyi bir insan olmantz için çok ögüt verirler size, ama ço
cukluktan kalma güzel, kutsal bir am iyi insan olma yolunda size en büyük yardtm

adtr. BlJyle antlan bol olan bir kimse kurtulmuş demektir. Bellegimizde iyi bir tek 

am kalmtş olsa bile, bir gün gelir, bu ammtz mahvalmaktan kurtanr bizi." 

Hatırlamak 

Tarihsel bilgiye, bir şeyi hatırlamaya neden ihtiyaç du

yanz? Bir olayı, kişiyi ya da durumu neden hatırlamak is

teriz? Neden başka bir şeyi degil de onu hatırlanz? Hatır

lamak isteriz çünkü bu hatırlad ıgımız şey zaten aslında ha

la olmaya devam etmektedir. ya da hala olmaya devam 

ettigini düşündügümüz bir şeyin tarihsel bir veçhesidir as

lında . Genel kültürümüzü arttırmak içın hatırlamayız, ek

santrik bir merakımızı gıderrnek için de hatırlamayız. Ha

tırlanz çünkü bugün hala olmakta o lan bir durumun fark

l ı veçhelerini görmek isteriz. Bugün hala olmakta devam 

eden bir durumu, tarihin bir anından bir kesit çıkararak 

yeniden adlandınnz. 

Hatırladıgımız şey aslında olmaya, yaşanmaya devam 

eden şeydir yani. Biz başka bir şeyi degil de onu hatırla

yarak unutulan, unutturulan, unutturulmak istenen bir şe

yi, bugün de olmaya devam ettıgi iç ın unutmaya direnirız. 

Çogunlukla bir acıyı , bir ızd ırabı, bir iç çekiş anını hatırla

rız çünkü bu ızdırap anı bugün çektigirniz başka ızdıraplar 

hakkında, devam eden bır acının jeneoloıisı hakkında bize 

bir bilgi verir. Bu ızdırap "şimdinın zamanı" için, etık ve 

politik olarak bir mana ifade ettigi için bizim için hatırla

maya degerdir. Benjamin'in meşhur benzetmesiyle ifade 

etmek gerekirse, "tanhsel ilerleme" olarak anlatılan şey 

yıkıntıları durmadan üst üste yıgıp tarih meleginin ayakla

nnın önüne fırlatılan bir felaketler zincirid ır aslında Histo

risıst tarihçi hükmedenlerle, yani galıp gelenlerle duygu

daştır, galıp gelenler bugün hükmedenlerin altta kalanlan 

3Z TITOJ 

Karamazov Kardeşler, Dostoyevski 

çigneyerek ilerledigi zafer alayında yerlerini alırlar. 

Dersim'i hatırlamak ise magluplan hatırlamaktır. Hük

medenlerle degil tarih meleginin dehşetle baktıgı ve aya

gının dibıne fırlatı lan felaketler zincirinin magdurları ve di

renişçileriyle i lgi lenmektır. Ve bu bakış "nostalj ik" bir 

magluplar güzellernesi yapmak için degil, bugünün devam 

eden ızdıraplanyla, Kürt halkının ve Kız ılbaş toplumunun 

haklı isyanı ve iç çekişiyle birlikte düşünmek için anlamlı 

olabilir. "Geçmişi tarihsel olarak kurmak 'onu gerçekten ol

muş oldugu gibt' tammak degi/, tehlike antnda parlayan am

yt ele geçirmektir. Tarihsel maddeciligin meselesi, tehlike 

anında tanhsel öznenin karştstnda beklenmedik bir biçimde 
beliriveren geçmtş imgestni afıkoymakttr. Gelenegin hem ken

di varltgt hem de onu devralanlar tehlikededir. Her ikisi de ay

nı tehdit altındadır. Hôkim stnrfin aleti durumuna düşmek." 1 

Bugün son tartışmalar ekseninde Dersim'i hatırlamak. öy

le sanıyorum ki, bize bu tehdide boyun egmeden düşün

me ve tarihsel hakikati ınşa etme imkanı vermektedir. 

Vakıa 

TBMM'de 1 O Kasım 2009 tarıh inde yapılan "Demok

ratik açılımlKürt açılımı" hakkındaki oturumda Onur Öy

men grubu adına konuşma yapana dek Dersim katliamı 

pek de gündemde degildi. CHP Genel Başkan Yardımcı

sı Onur Öymen, grubu adına yaptıgı ve demokratik açılı

mı/Kürt açı lımını şiddetle eleştirdigi konuşmasında, uzun 

süredır Kürt özgürlük hareketi ve son dönemde de sıkça 

AKP ve Başbakan Erdogan tarafından kullanı lan "analar 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



aglamasm" retoriginı şu sözlerle eleştirdi: "Maalesef bu ül

kenin analan çok agladı. T anhimız boyunca çok şehit verdik. 

Çanakkale Savaşı'nda 200 bin şehidimiz vordr, hepsinin 

anası ogladı. Kimse çrkJp 'bu savaşı bitirelim' demedi. Kurtu

luş Sovaşt'nda. Şeyh Satt lsyanr'nda, Derstm lsyanr'nda. Ktb

ns'ta onafor oglomodt mt? Kimse 'analar aglamosm, müca

deleyi durduraltm' dedi mi? lik siz diyorsunuz. Çünkü sizm te

rörle mücadele cesaretmiz yok" dedi. Bunun üzerine içine 

Dersimlilerin, Alevı demeklerinın, Kemal Kılıçdaroglu'nun, 

Onur Öymen'in, farkl ı demokratik krtle örgütlerinin ve ta

rihçilerin dahil oldugu muazzam bir tartışma başladı. Öy

men bu sözlerle ne demek istemişti? Dersimli Kemal Kı

lıçdaroglu onu Meclis'te alkışlarl<en sonrasında neden 

eleştirir gibi yapmak zorunda kalmıştı? Dersim'de 1 937-

38'de neler olmuştu? Atatürk bu olup brtenlerin neresin

deydi? 

Taraflar 

Önce tarafıann neler üzerinde anlaştıgına dikkatle 

bakmak gerekır. Tartışmanın tarafı olan herkes Dersim'de 

1 937 -38'de yaşananiann korkunç kötü, vahşı ve kıyım an

lamına gelen şeyler oldugunu kabul ediyordu. lsmail Be

şikçi yapılanlara soykınm derken, Deniz Baykal "Derstm'de 

ıasvip etmelerinin mümkün olmodrgt şeyler yaptldıgınt" ka

bul ediyordu. Yani aslında Dersim'de gerçekte ne oldugu 

konusunda, farl<Jı terimler kullanılsa ve bu terimierin kul

lanımını küçümsemek kesinlikle yanlış olsa da, tartışmayı 

biraz karikatürleştirmek pahasına şu söylenebilir. tarafıann 

neredeyse tamamı açısından Dersim'de 1937-38 yıllann

da yaşananiann korkunç birtakım kıyım uygulamalan ol

dugu konusunda niteliksel bir tartışma yoktu. Şüphesiz ki 

terimierin kendisi son derece politiktir. bizim etikipolitik 

pozisyonlanmızı ortaya koyar ve bu iddiarn tüm bu pozis

yonlan biraz düzleştirme riski taşısa da ısrarcıyım, tartışma 

Dersim'de yaşananiarta ilgili daha çok niceliksel bir tartışma 

idi. Yani o kadar degil de şu kadar kişi ölmüştü, bu sayı de

gil de şu sayı dogruydu2: ama tarafıann hepsinin kabul et

tigi şey Dersim'de 1937-38'de, adına ister soykınm deyin 

isterse de tasvip edilemeyecek uygulamalar, bir takım "aşı

nlıklann" devlet politıkası olarak yapıldıgı idi. 

Onur Öymen'in de içinde oldugu CHP tarafı yapay 

bır yanlma görüntüsü verdı. Önce Onur Öymen, Alevi

leri degil Kürtleri kastettigıni söyleyerek çok dikkat çekici 

bir açık verdi. Dikkat çekici, çünkü kendisi bakımından 

"esas düşman"ın kim oldugunu ortaya koymuş oldu: 

Kürtler. Sonra Öymen'in grup adına yaptıgı bu konuşma

yı elleri patlarcasına alkışiayan Kemal Kılıçdaroglu kendin

ce birtakım çıkışlar yapmaya çabaladı. Ankara'da, TBMM 

çatısı altında alkışladıgı konuşmayı Dersim'de eleştirdi. 

Kürt halkı siyasetçinin Ankara'da başka, Kürt illerinde baş

ka konuşmasına alışkındır gerçi ama Dersımli Kılıçdarog-

lu'nun çelışkısi biraz fazla göze batıyordu. Sonrasında 

Onur Öymen'in Hitler'e benzeyen fotografıan çıktı orta

l ıga, protesto gösterileri düzenlendi. Bunun üzerine Öy

men son kartını oynadı, "Dersim'de olanlan Atatürk de bi

ltyordu, ben faşistsem o da mı faşıst yanr" diye ortalıga dü

şerek Atatürk kartını oynadı. Bu kart, Türk toplumunun 

büyük kesimlennde durma ve susma, tartışmayı artık kes

me refleksi yarattıgı için Öymen açısından kurtancı olması 

bekleniyordu. Öyle de oldu nrtekım tartışma Türk toplu

munun büyük çogunlugu bakımından Öymen'ın yaptıgı 

konuşmanın yanlış oldugu ama Atatürk'e "dil uzatacak" 

kadar da uzarnaması gerektigı konsensüsüyle tamamlandı. 

Dersimiilere gelince, çok büyük bır kıyım, katliam ya

şamış bır cografyanın evlatlan olarak, Kürt özgürlük hare

ketine destek verenleri dışında. genelde bu konu hakkın

da suskun kalmışlardı. Dersım'de 1937-38 yıllannda yaşa

nan katliam hakkında kısmen anlaşılır bır sessizlik hüküm 

sürdü bu tartışmaya dek. Birkaç belgesel, birkaç araştırma, 

birkaç: atıftan ibaretti esasen Dersimiiierin bu korkunç: 

travmayla ı l işkisi. Öymen'in başlattıgı tartışmanın yarattıgı 

infıal. başta yaşananiann izlenni ve anılannı birinci derece

den taşıyan Dersım'in yaşlılan olmak üzere neredeyse 

tüm Dersımiileri konuşmaya sevketti. Bu büyük katlıarn 

hakkında, bu planlı soykınm girişimı hakkında konuşmak, 

bugüne kadar mınltıyla dolaşan hakikati anlatmak. unuttu

rulmak istenenin üstünü açmak. açıga çıkarmak ihtiyacı 

hissettıler. Yaşadıklan bu büyük acıyı, "Miô kon sızan yo

rolon"nı ortaya koydular ve suskunluklannı kamusal alan

da konuşarak. hikayelerini anlatarak ve Öymen'in ıfadele

rine ıtiraz ederek kırdılar. 

Bellek 

Bu yazıda Dersim'de gerçekte ne olup bittigı tartışıl

mayacak Bunu yeteri kadar çalışarak yapan bir dizi ısim 

var zaten, bu kadar kısa bir yazıda hem Dersım tartışma

sını hem de Dersim'de 1 937-38'de yaşanan kıyımı ortaya 

koymak benim becerilerimi ve birikimimi aşan bır şey 

olurdu zaten. Dersim'de yapılmak istenenin, 1 930'1ann 

faşizan, otoriter, patemalist Kemalist devletç:iligiyle son 

derece uyumlu oldugunu söyleyip geçecegim sadece. 

1937-38 Dersım katlıamı/soykınmı 30'1u yıliann Kemalist 

devlet düzeni içinde bır istısnayı, bır anamaliyi temsil et

mıyor. Aksine, 30'1u yıllarda dünya çapında esen faşizm 

rüzgan, "devlet/güçlü devlet" ululamalan, ırkçı/etnisist 

toplum mühendisligi çabalan bütün Avrupa'yı etkisi altına 

almış durumda. Türkiye Cumhuriyetı devleti bu rüzgan 

büyük bir sevınçle karşılıyor. yazı lı basında muazzam bir 

A lman övgüsü ve Hrtler hayranlıgı, polrtik kültürde de be

lirgin bır güçlü devlet vurgusu, tek adam kültü ve devle

t in toplumun tüm katmanlannı denetleme istegiyle birl ık

te gidiyordu3. Kemalızm, nihaı bır demokratikleşmeye izin 
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vermek şöyle dursun bu süreci engelleyici nitelikte bır ide

olojik çerçeve olarak. bugün oldugu gibi 30'1arda da üzeri

ne düşenı yapıyordu. Bu çerçevede Dersim, modem dev

letın halihazırda nüfuz edemedigi bir yer ve nüfus olarak 

son derece "sinır bozucu" bir işlev görüyordu. Dolayısıyla 

30'1ann Kemalizmi Dersim'i zapturapt altına almak için çok 

da tereddüt etmedi. Tartışmalar boyunca çok alıntıranan 

lhsan Sabri Çaglayangil'in meşhur röportaıından bır alıntıy
la "Dersım'de ne oldu?'' sorusunu geçelım: " ... Abdullah Pa
şa görüşmede, şimdiye kadar bu ışin böyle oldugunu, fakat 
hükümetin bundan sonra korarlı oldugunu, Dersim'i de yurdun 
öbür porçalan gibı hükümetin otoritesinin cari oldugu ve hü
kümetin üstünde tek bır otontenın bulunmadıgı yer yapmak
ta kararlı oldugunu, ogalonn lafina kopılmamosını, meseleyi 
tekrar tezekkür etmelerint söyledi. Bunlar (görüşme yapılan 
Kürtler) kabul etmediler. Sonra biz geri döndük Yani medıse. 
Netıceyı söylüyorum. Mogaralara iltıco etmışlerdı. Ordu zehır
lı gaz kullandı. Magaralann kapısının içinden. Bunlon fare gi

bı zehirledı. Yediden yetmişe o Dersim Kürtlerini kesti/er. Kan
lı bır hareket oldu. Dersim davası do bitti. Hükümet otoritesi 
de köye ve Dersim'e girdi. Dersim böyle bitti."4 

Meselenın sinir uçlan da burada ortaya çıkıyor zaten. 

Bugüne kadar Türkiye'de, gerek bugün AKP'nin içinden 

geldigi çizginin Alevi lere genel olarak en iyi ihtimalle hu

sumetle en köt ü ihtimalle düşmanca yaklaşımlan yüzün

den, gerek Kürt özgürlük hareketini örtük biçimde de ol

sa bir "Sünni hareketi" olarak gördügü için Türkıye Ale

vilerinin büyük bir bölümü bugüne kadar CHP'ye oy ver

di, kendisini bu partinin politikalan içinde ifade ettı. Ata

türk'ün nası l önemli bir A levi dostu oldugunu anlatıp dur

dular da, manevi kızı Sabiha Gökçen'e, Dersım'i savaş 

uçaklanyla bombalamaya giderken, olur da düşmanın eli

ne düşerse dıye kendisini öldürmesi ve namusunu kurtar

ması için bir silah verdigini anlatmadılar.s O Alevı dostu 

diye anlatılan Atatürk'ün Dersim operasyonundan an be 

an haberdar oldugunu ve katliamı adım adım yönettiginı 

görmek ıstemedi ler. "Cumhuriyetin kazanım/an" dıye anla

tı lanlann ne kadar ırkçı, asimilasyoncu, sömürgeci ve pa

temalist oldugunu görmezden geldiler, gelebileceklerini 

zannettiler. 'Türk solu" olarak bilinen kimi şoven kesimler 

de bu yanılsamayı da sürdürmek için ellerinden geleni 

yaptılar, kendilerine kadro devşirmek için kof bir A levi 

güzellemesiyle bu "kazanımlar'' retorigini desteklediler. 

Kızılbaşiann gördügü zulüm. hele ki hem Kürt hem Kızıl

baş olanlannın gördügü katmerlı zulüm ve ızdırap şüphe

siz Cumhuriyet tarihinın en şümullü zulüm tarihlerinden 

birisidir, ama bu zulmü görenler kendılerini bu zulmün 

kuruculannı meşrulaştıracak biçimde inşa ettikleri sürece. 

unutulmaya mahkOm idi. 

Şimdi ne oldu? Şimdi onlan, bu zulme, gadre maruz 

bırakanlan yeniden hatırl ıyoruz. Hem de zalimler, çok bü-
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yük bır kibırle, kötü kalpli bir sömürge valısi gibi açıklıyor

lar tüm bu tarih boyunca nası l da "analar aglamasın" di

ye durmadıklannı. Uzun yıllardır Türk ırkçıligının bayrak

tarlıgını yapaniann başka bir yüzü açıga çıkıyor böylece. 

Dersim'de süngülerin ucuna takılarak öldürülen kardeşle

rimizi hatırlıyoruz, magaralara gaz bombası atılarak yok 

edilenlen, hepsi birden imha edilen köylen, acının, zul

mün ve alçaklıgın evrensel tarihinin Dersim kesitıni hatır

lamaya ve konuşmaya başlıyoruz. Hem de bu kez hakim 

sınıfın aleti durumuna düşmeden hatırlamak için bir im

kan var elımızde. Kürt meselesi deyince akla gelen ilk 

isimlerden olan !smail Beşikçi'nin dedigi gibi: "Onur Öy
men'in konuşmasından sonra konuşmalann tartışma/ann 
başlaması, yaşlı ınsaniann anılannı dı/e getirmeleri bır uyanış 
olarak degerlendmlebilır. Bilinçteki bu uyanış. ırkçı ve sömür
gecı ideolojinin çözülmesı, sömürgeci/er tarafındon sıstemo
dk olarak öldürülen ruhun canfonması aniamma gelmekte
dır. Bu bilincin, bu uyanışın güçlenerek sürecegi kanısında
yım."6 Aynı kanıdayım, hem bu kez hatırlama ve bılıncın 
uyanışının devamında dokunulmaz gıbi görünen nice şe

ye doku nu lacak. nice ızd ırap kendine yakışır bir hakikat ve 

eleştirell ikle ele alınacak. Hatırlamak işte o zaman, aynı 

zamanda tüm magluplann ve direnenlerin ve aşagıdakile

rin kolektıf hafızasını, insanlıg ın ortak evrensel başka bır 

tahayyülünün kapılann ı açan bir deneyime dönüşecektir. 

Işte o zaman, Seyit Rıza'nın eviadını asılırken izledikten 

sonra ve kendisi ölüme giderken dimdik durarak söyledı

gi "Ev/adı Kerbelayık. bihayotık Ayıptır, zulümdür, cınayettir" 
cümlesi yenı bir direniş tarzının itiraz cümlesi olarak mil

yeniann dilinde dolaşmaya başlayacaktır. Bunun bır gün 

olacagına o kadar çok inanıyorum ki. 
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ALİ KEMALİ BEY'DEN ÖNDER SAV'A 

DEVLET VE TARİH 

A YDI N Çus UK ÇU 

Ali Kemali Bey'in "ERZINCAN-Tanhi, Cografı, lçtimoi, 
Etnogra(r. Idari, lhsai Tetk.ikat Tecrübesi" adlı çok ünlü ese

rinin yayım tarihi 1932'dir. 
Erzincan'da vali iken edindigi bilgileri, araştırma lannı, 

görüşlerini böyle bir kitapta toplamak "hatınndan bile" 
geçmezmiş. "9 30 senesinin sonbahannm heyecan veren 

hadisesi de geçtikten sonra, artık, nisbet/e huzur ve sükOn 
hôsıl olduktan sonra, muhtelif milletlenn bezmü remzine ze

min olmuş olon bu şehri ve etrafını tetk.ik ve tetebbü için bir 
ihtiyaç duydum; ve itiraf ederim, kat'edilecek yolun müşkü
lotmı düşünmeksizın, tetk.ikata ginştim ... " Kitabın ünü, Er

meni sorunu hakkındaki resmi tezlerin üzerinde yükseldi
gi iddialan ilk kez derli toplu bir halde sunmasından geli

yor. Daha çok "soykınm" üzerine yazan ve araştıran iann 

kaynak olarak kullandıgı kitap, Kürtler ve Aleviler hakkın
da da oldukça ilginç ve çogunlukla karalayıc ı ifadeler içe

riyor. Özellıkle, Koçgiri isyanı ve Dersim harekatlan hak
kında, bugün de resmi kaynaklarca ve bu arada lafını bil
mez pol itikacılar katında geçerli kabul edilen görüşler bu
rada T arihT. Cogra(l, lçtimai, Etnogro(r. [dan, lhsof dayanak

lanyla sunulmuş bulunuyor. 
Önder Sav, geçmişteki katliamlan zorunlu devlet icra

at lan olarak tanımlarken ve bu arada elbette analann ag
ladıgın ı ve benzer durumlarda aglamalannın zorunlu ol
dugunu söylerken, Ali Kemali Beyin izinde ilerleyen bir 
devlet adamından başka bir kimlik taşımıyordu. 

Bu yazıda, Önder Sav'ın sözlerini degerlendirmek ye
rine, devletın resmi görüşünün derin köklerinde yatan Ali 

Kemali Beyin nası l bir tarih görüşü ekseninde kendisini ve 
çalışmalannı biçimlendirdigini göstermeye çalışacagım. 

Anadolu Hep Türk'tü, Hep Türk Kalacak 

Erzincan'ın tarihini yazmak iddias ındaki vali, Erzincan 

Ovası'n ın milattan önceki dönemlerde "Sümer-Akad lm
parotorlugu ismini alan bir Türk hükümetinin hududu dôhi

linde" oldugunu söyleyerek sözlerine başlıyor. Tarih, 
"kablelmilat 2750"! Kendisini o sıralarda ilgilendiren temel 

sorun hala dumanı tüten Ermeni sorunu olmalı ki, sıklıkla 

dönüp dolaş ıp bu konuya i l işkin sözler söylüyor. Anado
lu'da yer almış bütün eski uygarl ıklan Türk-Turani kavim

ler olarak sınıflandırd ıgı sayfalarda bir dipnot düşerek. Er
menilerin Anadolu'ya milattan attı asır önce muhacir ola

rak geldiklerini iddia ediyor. 
Kürtler de, "Hitit-Hati, Sümer-Akad Türk/erinden" son

ra Iran üzerinden Anadolu'ya gelmişlerdi! 

Böyle çarpık bir tarih penceresinden bakınca, üzerin

de yaşadıgımız topraklann sürekli olarak "yabancılardan 
temizlenmesi" için altüst edilmesi haklı gösterilebilir sanı
lıyor. Aslında, yeryüzünün ve özellikle Anadolu gibi cog

rafya parçalannın tarihi her geçen gün daha fazla aydınla

nıyor. Anadolu'da yaşamış uygarl ıklar, kendilerinin ve 

komşu lannın siyasi, sosyal, kültürel hayatlannı belgelemek 
ve kayda geçmek konusunda t itizdiler. Pek çok yazılı bel

ge. bu büyük "Kavimler Kapıs ı"nın kimsenin ezelden beri 

mülkü olmadıgın ı gösteriyor. Büyük tarihi aıtüst oluş lann 

işaret ettigi gelecek ıse burada ebedi bir egemenligin 

mümkün olmadıgını hatırlatıyor. 

Fetih ve Tari h 

Ali Kemali Bey, kitabın ın ilk sayfasına, söze baş lamadan 
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önce bir veeize yazmış. Büyük olasılıkla söz kendisine arttir. 

"Bir yenn tarihini yazmak. onu fethetmekten müşküf

dür'' ... A li Kemal i Bey'in eline geçen her tarihi bilgiyi egip 

bükerek yeni bir görüşe uydurma ya çalışmasının ne kadar 

sancı lı bir iş oldugunu tahmin etmek zor degil. Gerçekten, 

Anadolu halklannın tarihi hakkında tek kökenli bir teori 

gelıştirmek için, fetih sürecı sırasında harcanandan daha 

çok çaba harcanmalı, gerekirse daha çok halk imha edil

meydi. 

Kaldı ki, Anadolu'ya Türklerin Oguz boylan halinde 

gelmeleri, genellikle "araziye uyum" biçiminde olmuş. di

ger göçmen halklar (ki tarihi boyunca Anadolu gerçekten 

pek çok halk için yurt olmuştur) gibi genellikle sükunetle, 

kavgasız dövüşsüz yerleşmişlerdir. Ali Kemali Bey ise. ev

vel eski Anadolu'nun Türk topragı oldugu iddiasın ı ileri 

sürerken, hakikaten epeyce kan dökmek zorunda kal

maktadır. Bunu yalnızca Türkleri Anadolu'ya yerleştirir

ken degil. 1930'1u yıllarda yapmaktadır. " Ermeni Mezali

mi" hakkında anlatılanlar, onlann yaratılıştan kötü olduk

lan yolundaki nefret dolu sözlerle süslenmektedir. 

Yalnızca Ermeniler degil, Kürtler ve Aleviler de bu sal

dından nasibini almaktadır. 

" .. . Kürt lisanı daha ziyade muhteliftesirler altında kal
mrş bir kelime halitasrdrr . .. Bu derece iptidoi, bu derece 
nokson bir lisonda ef(adr kômilen cahil brr halkın lisanrnda 

-en dar manasiyle dahi- bir edebiyat aramak beyhudedir ... 
Mi/Ir şarkılannın neden ibaret oldugunu sordugum bir rhtiyar. 
suatimi bile anlryamadr: Ne şarkısr? Kürtler yalnrzca halay 
çekerler dedr. Filvakı bütün Kürtler arasrnda, belki hiçbir te

fovüt göstermeksizin, davut ve zuma ile çalrnan birtakım 
müsiki havalan vordrr ve Kürtler davut ve zumanrn, kulak za

nnr pot/atan sesleri korşrsrndo, el ele tutuşarak. muttarit ve 

aheste, horo teperler. Milli hıslerinr ifade eden bir şorkılan bi
le yoktur Halay yalnrz davut ve zumanrn gümbürtüsü içinde 

çekilir. halaya iştirak eden/erin zaman zaman derin bir şe
hik i/e in/edikJeri işıtilrr" 

Alevi ler (Kızılbaşlar) ıse Kürtler gibi ilkel ve hurafelere 

ınanan insanlardır. Güneşe taparlar, "Islam akaidi ı/e bir 
münasebetleri yok gibidir". 

Ö zellikle Dersim söz konusu oldugunda, A li Kemali 

Bey. Osmanlı lmparatorlugu'nun son dönemlerini de 

kapsamak üzere, bölgede süregelen başkaldın lan, isyan 

ve ayaklanmalan anlatırken, "iptidai, cahilane, şekavet ve 

çapulculuk" gibi deyimleri s ık sık kullanmaktadır. 

Şu cümle. Önder Sav'a da yol gösteren temel ilkenin 

ifadesi dir. 

Ali Kemal Bey'in nazannda Dersimliler, cografı ve do

gal koşullar dolayısıyla iflah olmaz biçimde isyankardırlar. 

"Çok parlak" tasvirler içeren bu analizi oldugu gibi akta

nyorum: 

"Kômilen sarp daglar. göz karortan uçurum/ar. dereler 
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ve orman/ar, kesif çolılrkJarla doludur . . . manzorosr bile yü
regi hop/atan parlak ve yalçın kayalar, siyah birer agız gibi 

açtfmrş magarolar. yalnız yrrtıo hayvaniara mesken o/dukJa

nnr (ısı/dayan geniş meşelikJer . .. Bu korkunç ve vahşi muhit. 
daima boşıboş. daima ôvare, her zaman itaatgeriz, avrnrn 
arkasrndan koşan yrrtıcı brr hayvanın cesaretini taşryan, mu

taamz. yagmager. hülasa tehlikeli bir halk yetiştirmiştir ... " 
Bu halk aynı zamanda, vatan söz konusu oldugunda 

vurdumduymaz ve en küçük fedakarlıga yanaşmayan ka

rakterdedir. 

"93 Harbinde Erzurum valisi bir aşireti muharebeye da
vet etmiş, şu cevap gelmiş; 

Bizim bu sırolar işimiz çok. bizzat gelemeyecegiz. Bizim 
hissemize düşen gôvurlan göndersin/er, biz burada keselimi 

Yine bir aşirete bu sefer sadrazam haber göndermiş, 

düşman payitahta girecek. padişah tehlikededir Kuwetleri
nizi hemen toplayrp hareket edin. Şu cevabr almış: 

Mademki aralar tehlikededir. padişah hazretleri buraya 

buyursunlar. sadri pirincimiz de var. Allah ne verdiyse yer. şü
kür ederiz . .. " 

A li Kemal Bey aslında dönemine göre oldukça bilgili, 

kültürlü bir devlet adamıdır. Resmi görüşü güçlendirmek 

gibi bir kaygının baskısından kurtu labildigi zaman, elindeki 

verileri sosyolojik anlamda oldukça bilimsel bir biçimde 

degerlendirip yorumlayabilmektedir. Fakat kitabının yaz ı

lış amacı hainlerle dolu bir ülkede yaşamanın ancak "te

dip ve tenkil" ile mümkün o lduguna inanmaktadır. 

".. . bu namerdane hareketlerinin daima akim brrakrldı

gınr. ihanetle vatana karşı sadakat ve merbutiyetin müsa
demesinde, aslan Türk.ün şehametle muzaffer oldugunu 
görmüşlerdir . .. " 

"Aslan Türk"ün karşısında, ister Ermeni, ister Kürt ya 

da Kızılbaş olsun, cahil ve ilkel eşkıyanın herhangi bir şan

sının olmadıgını bütün bir kitap boyunca defalarca ve ör

nekleriyle görmüş bulunuyoruz. Şu sözler, yalnızca Ali Ke

mal Bey'in degi l, bütün Cumhuriyet tarihi boyunca, yöne

tenlerin tümünün zihniyetini özetlemektedir. 

"Cumhuriyet hükümeti, Türk.ün kuwetine iman etmek 
istemeyen, Türk.ün rahat ve tefeyyüzüne mani olmak için ec

nebi parasryla her şenaati irtikap eden ussatı bir daha beli

ni dogrultamayacak bir şiddetle tepe/edi, güzel yurdun o 

parçasrnr mü/ewes ve murdar vücutlardan temiz/edi." 

Sorun budur. "Bir daha belini dogrultamayacak şekilde 
tepelenen" bir halk, her nasılsa ve her nedense(?) defalar

ca ayaga kalkıyor, yine aynı edebiyat eşliginde tepelen

mek üzere hedefe çakılıyor. Tarihi ders alınacak bir deney 

birikimi olarak degil, sürekli yeniden fethedilecek bir top

ragın palavradan ibaret propaganda malzemesi olarak 

gördükleri sürece, "beli kınk halklar"ın korkusuyla yaşa

maya devam edecekler. .. Eh, bu arada, varsın her yan

da analar aglamaya devam etsin . .. 
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Tarihçi- Yazar Ayşe H ür: 

Kürtler müesses nizarnı zorluyor 

RöPORTAJ : AHMET TULGAR 

- Röportaj ilerlerken epey geçmişe gitmemiz gerekecek 
tekrar bugüne gelebilmek için ama önce şunu sormak isti

yorum yine de: Bu &meni kmmının daha fazla tartışılıyor ol
ması bir süredir. sonra ardından Dersim-Alevi katliamlannın 
tartışılması, bunun ne kadan Tüooye 'nin iç dinamikleri ile ol
du, dünyadaki şu andak.J kültürel ortam nasıl etki/edi, bu sü
reç nasıl Türkiye'de böyle ivme kazandı, hangi nedenlerle? 

Iç dinamikler ve dış dinamikler meselesi, hakikaten sol 

t erminolojinin bize kazandırdıgı terimler. Ikisini birbirin

den ayırmak bazen çok zor olur. Ama Türkiye'de sanki 

dış dinamikler her zaman iç dinamiklerden daha etkili ol

muş galiba. Yani Tanzimat'tan beri bugün yaşadıklanmıza 

baktıgımızda Batıyla karşılaşmamızda yaşanan o geri kal

mışl ı k, işte, attta kalmışlık, o yeniklik duygusunu hissedip, 

bir şeyler yapmalıyız diyen bir kes, m var. Bunlar daha çok 

asker sivil aydınlar. Bir de, Osmanl ı devletindeki Hıristi

yanlann koruyuculuguna soyunmuş büyük devletlerin Is

tanbui'daki temsilcilerinin yaptıgı baskılar var. Siz bizimle 

aynı ligde oynamak istiyorsanız. bizim gibi almalısınız. Bi

zim kriterierimize uymalısın ız diyenler var. Yani iç dina

mikler varsa da bu halktan gelmiyor. Üst tabakadan geli

yor. Dış dinamikler ise daha belirleyici görünüyor. 

Cumhuriyete gelindiginde de benzeri şeyler olmuş 

mu diye baktıgım ızda, ilk başta bir içe kapanma dönemi 

var. Ama ondan sonra hemen, Lozan'ın ımzalanması, 

1924 Anayasası'nın hazırlanması derken, Atatürk'ün ve 

Celal Bayar'ın başını çektigi bir grup başta Ingiltere olmak 

üzere Batıyla i l i şki kurma, Avrupa'ya kendini begendirme 

çabalanna girişmiş. ABD'ye Chester imtiyazının verilmesi, 

Serbest Fırka deneyimi esas olarak bu ihtiyaçtarla ilgili. 

Çünkü yoksul bir Cumhuriyetin yatınma i htiyacı var. Ama 

o sırada 1929 Büyük Buhranı patlıyor. ABD içine dönü

yor. Avrupa'daki ırkçılık, Nazizm, faşizmle birlikte bu i l işki 

kesintiye ugruyor. Ve Türkiye de dünyadaki birçok ülke 

gibi içine dönüyor. Zaten yapısında olan ırkçı lık kendine 

çok uygun bir ortam buluyor. 

Zaten Cumhuriyet'in kuruluşu bu homojenleştirme 

projesini zorunlu kılıyordu, yani büyük bir imparatorluk

tan önce bir devlet yaratılmış ama onun yaşaması için bir 

de halk yaratılması gerekiyor. Ama bu sürecin Avrupa'da 

yükselen faşizmle üst üste düşmesi Türk-ulus devletini ya

ratma sürecinin daha bir travmat ik geçmesine neden o l

muş diye düşünüyorum. Bu dönem Atatürk'ün ö lümüne 

kadar, hatta Ikinci Dünya Savaş ı ' nın sonuna kadar sürdü. 

Ondan sonra tekrar dünyadaki o liberalleşmeyle birlikte 

yine benim biraz önce anlattıgım o Batı sermayesine ihti

yaç duyma, Batıyla iyi i lişki ler geliştirme konsept ine uygun 

olarak çok partili döneme geçiş, Kore Savaşı yoluyla NA -
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TO'ya ginne gibi şeylerle biraz daha sisternın kendini li

beralleştinnesi için bır fırsat yarat ı ldı . Ama yine, burada da 

iç ve dış dinamikleri ayınnak çok zor. Çünkü, dünyada li

beralleşmeye dogru bir yönelım olmasaydı , örnegin sava

şı Naziler kazansaydı, Türkiye herhalde Nazilerle ittifaka 

yönelirdi, çünkü o sırada ülkede ciddi bır Almancı ve fa

şist kesim vardı. Ama sadece dış dinamiklenn etkisi olma

dıgını, Çok Partili döneme geçişle birlikte içerde 27 tane 

parti kurulmasından anlıyoruz. Bunlar açık kalmamış ama 

en azından kurulmalan. çok seslilige duyulan ihtiyacı dü

şündürüyor. Demek ki bu ınsanlar hazır. Ama köklü, sis

temin özüne i l işkin revizyonlar yapı lmadıgı için bugüne 

dek sıkıntılı bir partileşme süreci yaşanıyor. 

Kim sorgulayabilirdi ki tarihi! 

Köklü şeyler niye yapı lamıyor dedigirniz zaman; bunu 

Türkiye'de rejimin Batıdaki gibi bir sınıf mücadelesinden 

dogmamasına baglıyorum. Demokrasi tarihsel olarak ka

pitalizmin gelişimiyle il ı nti lid ır. Sınıf mücadelesiyle i lınti l id ir. 

Bizde. böyle bir sınıf mücadelesi yok. Yani ne bu~uvaziyi 

zorlayacak bir işçi sınıfı, ne geleneksel devleti zorlayacak 

bir bu~uvazi var. Aksine. devlet in ona saglad ıgı korumalı 

yapı içerisinde gelışmeyi talep eden bir bu~uvazi bizdeki. 

Devletin o sı kı, otoriter yapısı , kısıtlayıcı yapısı onun işi ne 

geliyor. Grev yok. sendika yok. Yani birbirlerine bu açıdan 

muhtaç:lar. Bu koşullarda ara sını flardan, beyaz yakalılar

dan veya orta sınıftan söz etmek zaten çok zor. Bu boş

lugu Osmanlı'dan beri asker sivil bürokırasi doldunnuş. 

Devletten nemalanan, devletin tercüme bürolanndan ye

tişmiş bir ayd ın kesimi aynen Cumhunyete aktan lmış za

ten. Bu adamlan Cumhuriyet rej imı Fransa'ya göndenniş 

Batı tarzı resim ögrensinler diye, Almanya'ya göndenniş 

Batı tarzı müzik ögrensinler diye. Bir de yazarlan, basın

dan, rej imin sözcülügünü yapan Hakimiyet-i Milliye gaze

tesinden, Ulus gazetesinden yetişen kesimleri öne ç:ıkar

mışlar. Bunlar da aynen Osmanlı 'daki gibi devlet e bagım

lı kesimler. ondan beslenen kesımler. Bagımsız olmayınca 

da eleştiri getiremediler, önderlik yapamadılar fikirsel dü

zeyde diye düşünüyorum. Bu yapı böylece iç: içe örüldü 

yani. Sonuçta devlet in bizatihi bir sınıf gibı hareket ettigi. 

kendine has çıkarlan olan bir yapı oluştu Türkiye'de. Kaf

kaesk bir durum diyorum ben buna. Devletin iç: ınde 

gruplar var. yani kapitalist ülkelerde sın ıflann gördügü iş

levi bunlar gördüler, o grubun ç ıkan, bu grubun çıkan ile 

çatıştı. Bir grup digerinin ayagını kaydırdı, öteki de onun. 

Ama sonuçta hep o kapal ı devre içerisinde gerçekleşiyor 

bu mücadeleler. Demın dedigim gibi aydınlar bu sistemi 

onaylamakla yükümlü görüyor kendini. Bu~uvazı desen, o 

da kezaJ I şçi sın ıfı zaten çok cı lız, güçsüz. En ufak bir eyle

mi bastınlıyor. örgütlenmesine izin verilmiyor. Köylülük 
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yapıs ı icabı bu sistemi zo rlayacak bir sınıf degil, kald ı ki 

Cumhuriyet dönemi, toprak agalanna birçok sus paylan 

vb. dagrtarak onlan zaten iktidara bagımlı hale getinniş. 

Onlar da altlanndaki köylüleri denetliyorlar. Şimdi böyle 

statik bir yapı. Bu yapı içerisinde kim sorgulayabi lir tarihi? 

Ikincisi, pek çok kesim bu yapı içine dogmuş; yani baş

ka alternatif aniatı lar, tarih bakışı bilmiyorlar. Bu ne zaman 

kınld ı diye düşünüyorum. Bu 1980'1erde falan, dış dün

yayla entegre olmaya başladıktan sonra, o 'küreselleş

meyle' birlikte bilginin paylaşımı, dagı lımı yaygın laştı . Her

kes bilgiye daha kolay u laşabi l i r oldu. Bir u luslararası insan 

haklan kavramsallaşması, hukuk anlayışı . uluslararası hukuk 

diye bir şey oluştu. Bu ister istemez nüfuz etmeye başla

dı dünyanın her bölgesine. Bunlardan biri de Türkiye'ydi. 

Avrupa Birligi ile i l işkiler bu arada girdi. Bi lginin yaygınlaş

ması bizim çeşitli tarih anlatılanyla. tarihe bakış açı lany la 

tanışmamıza neden o ldu. Yani Fransız aydın ı Cezayir sa

vaşına nasıl bakıyor, Amerikalı kölelige nasıl bakıyor, Al

manya soykınm deneyimine nasıl bakıyor, bir bunlan ög

rendik dünyadan. Ikincisi, uluslararası insan haklan kav

ramsallaştınnası da bizim içimizdeki, Türkiye'deki azınlık 

gruplannı, gaynmüslimleri, A levileri, Kürtleri teşvik edici 

oldu. O nlar hak talep etmeye başladılar. Yani, sadece ta

rihe bakmakla yetinmediler, bir de magduriyetlerinin he

sabını sonna cesareti buldular. Diasporalan etkiledi bun

lan veyahut da bu ulus lararası ı lişki ler agı içerisinde büyük 

devletlerin samimi veya çıkar amaçlı teşvik etmeleri, kış

kırtmalan da oldu. Sonuçta şu veya bu nedenle, talep et 

meye başladılar, bu da bizim iç dinamigimize dönüştü di

ye düşünüyorum. 

Iç: faktörlerin en önemlisi ise bence Kürt hareketi. 

Kürt hareketi 1980'1erden itıbaren hak talep etme işinde 

farklı bir model geliştirdi . Bu model ş iddeti de ıçerdigi için 

Türkiye'deki siyasal ve toplumsal yapıyı çok sarstı. Ardın

dan AKP'nin iktidara gelmesinı önemli görüyorum. Kürt

ler gibi Cumhuriyet rej imınin diger dışianmış kesimi olan 

dındarlann iktidara gelmesi, Kemalizmle hesaplaşma cep

hesini gen iş l etti. 

- Kürt hareketinin çok eneryik biçimde ortaya Ç1kmas1nın 
etkisi oldu yani ... 

Ben Kürt hareketini tümüyle kendi içsel dinamikleri

mizle ilgili görüyorum. Yani belki bu hikayede en aynlan 

şey o. Çünkü, biliyoruz ki 19. yüzyı lın sonu ve 20. yüzyı

lın başında Türk milliyetçiligi kadar olmasa bile, onunla 

neredeyse aşık atacak kadar bir bilinçlenme düzeyi vardı 

milliyetçi ideoloj i açısından. Ama daha çok aydınlar düze

yinde. Elbette medreselerden yetişmiş ulema kesimi. aris

tokırasinın Kürtlük bilincini taşıyan ve bunu şu veya bu bi

çimde merkeze karşı dile getiren bir kesim de vardı . Ama 

aynen Türk milliyetçiliginde o ldugu gibi Kürt milliyetçili-
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ginde de talep atttan gelmedi. Türk milliyetçiligi asker, si

vil, bürokrat kadro üzerinden gittigi için daha çabuk ör

gütlendi. Çünkü zaten devlette de örgütlüydüler. Ordu

da vardılar. Diplomaside vardılar. Egitimde, ıdarede vardı

lar. Bu örgütlülük onlan bir adım daha ilenye götürdü. 

Kürt milliyetçi ligi ise, çevre milliyetçiligi oldugu için bu tür 

araçlardan yoksundu ama onlar da Kahıre'de, Cenev

re'de, Paris'te, Fransız ihtilalinin aydınlanmacı fikirleriyle 

veya ABD'li Protestaniann etkisiyle, liberal. özgürlükçü 

düşüncelerle tanışmışlardı. 

Kürtler hep parçalı oldu 

- Milliyetçiilgi ne anlamda kullamyorsunuz? Mi/rı bilinç 
anlammda m1, yoksa politik anlamw/o mr bir milliyetçilik? 

Şöyle anlıyorum ben; milliyetçiligin birkaç aşaması var 

diye bakanm. Binsi bir etnik bı lınçtir, yani ben Kürdüm, 

Fransızım, ikinci aşaması kültürel milliyetçiliktir. Benim di

lim Kürtçe. benim bir edebiyatım var, benim bir tarihim 

var diye düşünülen ~ama. Bir de siyasal milliyetçilik var

dır. Madem ben diger etnik gruptan farklıyım, o zaman 

benim de ayn bir devletim niye olmasın! Bu açıdan bakı

lınca Kürt mılliyetçiligi siyasi aşamasına Türk mılliyetçiligi 

ile hemen hemen aynı dönemde geçti diye düşünüyorum 

ben. Ama şöyle bir şanssızlıklan vardı; Kürtler cografı açı

dan parçalı bir yapıya sahiptiler. lrak'ta, Suriye'de. Türki

ye'de ve Iran'da hatta Kafkasya'da dagın ıktı lar. Hem de 

sosyoekonomik açıdan gelişmiş l ik düzeyi, imparatorlugun 

kendine 'Türküm diyen' kesimınden daha gerideydi. Yani 

bir Selanik gibi, bir Istanbul gibi. bir lzmır gibi, ekonomik 

açıdan gelişmiş Kürt şehirleri yoktu. Kürt aydınlan daha 

çok Arap şehirlerinde veya Paris ve Cenevre gibi Avrupa 

şehirlerinde sosyalleştiler, siyasal bi linçle tanıştı l ar. Bir de 

Sünni lik, Kızılb~lık diye bölünmüşlerdi , ~iretler, boylar 

arasında gerilimler vardı . Yani Türk milliyetçiligine göre si

yasi olgunluk açısından daha gen de olduklannı düşünüyo

rum. Mesela Ittihat ve Terakki'nin kuruculan arasında 

Kürt aydınlan da var. Halbuki Ittihat ve Terakki Türk mil

liyetçiliginin siyasi projelerini hayata geçirmek üzere kurul

muş bir cemiyet Kürtler ya bunun farkında degillerdi, ya 

da bunu önemli görmüyorlardı. Ama bugün durum çok 

farklı. Öyle bir bilinç var ki, bu sefer de iki taraf arasında
ki ortak noktalan gözden kaçınyor. sanki Türkler ve Kürt

ler arasında ~ılması imkansız duvarlar oluşuyor. 

- Mesela bu Ermeni mese/esinde, Ermeniler/e ilgili, kmm
la, soykinm/o ilgili konuşmalann başlomosr, Alevr meselesi; 

bütün bunlara brr şekilde ivme kozandrrmrş oluyor degil mi 
Kürt hareketP 

Tabıi, diaspora Ermenilerinin parlamento ataklan mü

esses nizarnı zorladı. Ermeni meselesi uluslararası i l işkiler

de zorluyor ama Kürt meselesi içeriden sıkıştınyor. Tarih 

boyunca iç içe y~amış iki halk var. Bunlar aynı sokakta, 

aynı evde y~ıyorlar, evleniyorlar. Ama giderek birbirine 

kötü bakıyorlar, kuşkuyla bakmaya b~lıyorlar. Bir antipa

ti b~ladı, son günlerde çok arttı. Bu bızı içten parçalaya

bilecek bir şey. 

Parlamentoya giriyor, yerel yönetime gıriyor adam, 

yerel yönetirnde ayn bir ajandayı dayatıyor, siyasette da

yatıyor. basında dayatıyor falan. Ermeni meselesi öyle de

gil ki! Ermenilerin burada sözcüsü olacak güçlü bir yerel 

cemaat yok. Onlann sözcülügünü Türk, Kürt liberal ay

dınlar yapıyor. Onlar da zaten üç beş tane. Ama Kürtler 

öyle degiller. Hem bu topraklardan dogmuş. siyasal talep

lerini toprak talebiyle birleştirmek açısından meşruiyet te

meli olan bir milliyetçilik. hem de örgütlü ve uluslararası 

baglantılan olan bir hareket. Mesela hep sorarlar, niye 

Boşnaklann, Çerkezlerin Kürtler gibi talepleri yoktur? N i

ye hep Kürtlerin sesini duyuyoruz diye? Bir kere Türk mil

liyetçiligi bu kesimlere Kürtlere oldugu gibi dışlayıcı ve 

gaddar davranmamıştır. Ama esas nedeni bu kesimlerin 

topraksal aidiyetleri yoktur bu ülkede. En fazla kültürel 

haklar talep edebilirler, ona da cesaret edemezler. Kürt

ler ise ayn devlet bile talep edebilir. Benim ata topragım 

burası diyebilir. En azından federasyon talep edebilır. Sis

temi bu sarsar. Öteki sarsmaz. 

- Peki. şöyle bir şey söyleyecegim bu arada. Tabii ki yine 
tarihsel brr perspektı~e bakocaksrnrzd1r srz. Şunu sormak is

tiyorum: Mesela en çok sol çevrelerde söylenen şey, her tür

den mil/iyetçrltge korşryrz; I<Drt milliyetçiligine, Türk milliyetçi
ligrne. Burada böyle bir eşdegerlilik var mr? Yani böyle bir 

korşrloştlrma yapılabilir mi şu süreç için? 

Şimdi aslında sol çevrelerin 'biz her türlü millryetçilige 

karşryrz' lafının daha başından politik karşılıgı olmadıgı or

taya çıkmış bir şeydir. Daha Lenin zamanında Bolşevikle

nn bu~uva devrimlerini yapmamış ülkelerdeki stratejile

nyle, kapitalist aşamaya geçmiş olan, bu~uva devrimlerini 

yapmış ülkelerdeki stratejileri degişmiştir. O tarihlerde, 

Türkiye, Hindistan, Iran gibi ülkelerde milrr bu~uva dev

rimlerinin desteklenmesi stratejisi uyannca, Mustafa Ke

mal hareketinden yana tavır alınmıştı r. Bu yüzden Türki

ye'de Kürtler, Ermeniler, Iran'da Cengeli hareketi terk 

edi lmiştir. Şimdi bugün solcu birinin kalkıp da bız milliyet

çilige karş ıyız sözü bu tarihçeyi bilerek söyleniyorsa ne 

ala. Yani bugün başka bir dünyadayız, milliyetçilik yanlıştır 

demekse eyvallah. Ama Türk solu gibi Kemalizmle ittifak 

içinde olan bir hareketin bu özeleştiriyi yapmadan mill ı

yetçilige karşıyız demesi herhalde biz ezilen halkiann mil

liyetçiligine karşıyız anlamına geliyor. Adama derler önce 

sen kendi milliyetçiligini eleştir diye. 

Burada yeri gelmışken o yıllardaki Kürt milliyetçilerinin 

bir özelligine diklkat çekmek istiyorum. Kürt milliyetçilen 
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kendi iç dınamiklerinin yetersizlıgini bildiklerinden olsa ge

rek. sürekli dış güçlerle i lişki kurmaya çalışmışlar. lngilizler

le, Sovyetlerle, Araplarla, Iran'la işbirligi yapmayı deneyen 

kesımler var. Daha önemlisi. bir kısmı Osmanlı'yı yeniden 

ihya edelim diyordu: bir kısmı Mustafa Kemal'le ittifak ku

rup acaba Ermenilerin bölgelerine de sahip olabilir miyiz 

diye düşünüyordu. Bazı Kürt aşiret reisieri Iran'da kendi 

krallıklannı kurmaya bakıyordu. Yani, çok net bir ajanda

lan yoktu bence. 

- Ama en az istedikleri buydu herhalde ... 
Evet en az istedikleri herhalde bugünkü statüydü. 

- Fakat ilginç bir şey. Niçin bütün o süreçte, bütün ülke
ler bir şekilde ihanet ediyor Kürtlere? Bu güçsüzlükten ötürü 

.. ? mu. 
Bence öyle. Aslında Araplar onlardan daha homojen 

degiller. Ama biz Arap mill iyetçiligini hep yanlış okuyan 

bir t arih yazımından geliyoruz. Biz Araplan bir Bedevi fi

lan diye oryantalist bir bakışla degerlendiririz. Aslında 

Arap milliyetç:iligi bugün çeşitli belgelerin, çeşitli hatıratın, 

gazete analizlerin ı n vb. gösterdigi gibi gelişkin bir milliyet

çilikmiş o zaman. Özellikle Şam'da, Beyrut'ta ve Kahi

re'de, üç merkezde konsolide olmuş, hepsi farklı farklı 

damarlardan da gitse güçlü bir milliyetçilik ideolojisi -en 

azından aydınlar ve orta sınıflar düzeyinde- vardı. Mıs ır 

epeydir Osmanlı'dan özerkti ve Ingi lizlerden epey şey 

ögrenmişti . Yeni yeni ortaya çıkan "Efendiler" sın ıfı deni

len bir orta sı nıflan vardı. Suriye de keza, Lübnan'daki 

Prot estan okullanndan dolayı liberal fıkirlerle tanışan bir 

aydınlar kesimı vardı. Bir ticaret bu~uvazisi vard ı . Bu tür 

paralı kesimler milliyetçilik ideolojısin in sürdürülmesinde 

önemlidir. 

Kürtlerde mılliyetçi projeyi finanse edecek bir Kürt 

burıuvazisı yoktu, bu ideolojiyi alta ve genış kitlelere akta

racak örgütlü bir orta sınıf ve aydın lar kesimi yoktu. Bir 

yandan da Arap bölgesinin Ingilizler açısından stratejik 

önemi vardı . Hindıstan Yolu'nun en önemli yeri olan Sü

veyş ve Basra Körfezi bölgedeydi. Kürtlere devlet kurma

lan konusunda destek vermedi ler çünkü yeni dogan Bol

şevik Rusya ile bu bölgeler arasında dengeyi saglayacak 

güçlü bir Türkiye'den yana tavır koymuşlardı. Ama Sov

yetler de yardımcı olmuyor Kürtlere; Iran keza, zat en hiç: 

istemiyor böyle bir şeyi içinde. Kendı Kürtlerini nası l bas

t ıracagını düşünüyor. Suriye'de başından beri, zaten kü

çük bır Kürt grup var, onlar çok güçlü degiller. Türkler ıse, 

Kürtlerin bu durumunu sonuna kadar kendi çıkarianna 

kullanm ış l ar. Milrı Mücadele döneminde Kürtleri bazen 

överek, bazen döverek hep yanlannda tutmaya çalışmış

lar. Anlaşılan her iki tarafın da bu rttifaktan çıkan varmış. 

Bunun nedeni ne olabılir diye düşündügümde, en ç:ok Er

meni tehlikesinin henüz tam anlamıyla bertaraf edilme-
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mesi akl ıma geliyor. Her iki taraf da Ermenilerin büyük 

devletlerin destegiyle geri dönmesinden. mallannı mülk

lerini istemelerinden korkmuş gibi görünüyor. Zaten ba

kıyorsunuz, Lozan'da bu tehlike bertaraf edilince Türkle

rin tavn degişmiş. Ama buna çok müsait bir tavır koymuş 

Kürtler de. Yani hiçbir isyanlan, hiçbir talepleri net degil, 

ittifaklan güçlü degil. 1920'1erdeki birkaç: Cemile Çeto ve

ya Mili Aşireti'nin isyanı gibi bazı küçük isyanlann Ingiliz 

veya Fransız kışkırtmasıyla oldugu söylenir. Ama büyük is

yanlanndan ilki mesela Koçgiri resmi tarihç:i lerin yabancı 

parmagı görmelerine karşın bence tamamen yerel bir is

yandır, ama amacı nedir belli degildir. Çünkü Alevi-Kızı l

baş geleneginden gelen bir toplumun, o sırada Hilafeti 

temsil eden Osmanlı'n ın işine gelecek bir isyana başlama

sı, Mustafa Kemal hareketini zayıflatacak bir adımdı. Bunu 

mu amaçlamışlardı, yani hem Osmanlı'nın hem de Mus

tafa Kemal'in zayıflamasıyla ortaya çıkacak ortamda kendi 

özerk yapılann ı mı kurmayı amaçlamışlardı bilemiyorum. 

Çünkü taleplerinde böyle unsurlar varsa da, sonradan 

Meclis'e Meç:o Aga, Ramiz Bey, Diyap Aga, Hasan Hayri 

Bey gibi temsilcilerini göndererek uzlaşıyorlar da Gerçi 

uzlaşmada, Mustafa Kemal'in Sakallı Nurettin eliyle yürüt

tügü gaddarca bastırma hareketinin de etkisi vardır ama 

sonuçta o bölgeden uzun süre ses çıkmıyor. 

- Bunun nedeni nedir peki? 
Koçgiri'de daha sonra Dersim konusunda da karşımı

za çıkacak Baytar Nuri Bey gibi siyasal milliyetçilikte yol 

kat etmiş kadrolar var ama, Koçgiri'ye Sünni aşiretlerin 

destek vermemesi. mesela daha sonra ayaklanacak olan 

Şeyh Said'in destek vermemesi gibi durumlar var. Sonra 

Şeyh Sait ayaklanması oluyor, Sünni-Zaza ayaklanması; bu 

sefer Dersim yöresi destek vermiyor ona Neden bu ay

nlıklar dersen, ç:ok tarihi kökleri var. Kürtler içerisindeki 

bu Kızı lbaşlık-Sünni l ik aynmının ve bunun yarattıgı düş

maniıkiann tarihi Yavuz Sel im'e kadar gidiyor. Ama bu 

düşmaniıkiann güncellenmesi Abdülhamit'in kurdugu Ha

midiye Alaylan ile olmuş. Hamidiye Alaylan'nı Abdülha

mit Sünni aşiretlerden seçmiş. bu aşiretler de padişahın 

yetkisiyle geçerken tarihi düşmanlan Alevilerin ve Erme

nilerin canını ç:ıkarmışlar. Mesela Van yöresinde Hormek 

ve Lolan aşiretleri Şeyh Said Ayaklanması'na kendilerini 

davet eden Cibranlı Halit Bey'e, ki kendisi Azadi adlı mil

liyetçi Kürt örgütünün önderlerindendir, siz bize Hamidi

ye A laylan ile çok kötülük ettiniz, biz sizinle birlikte yürü

meyiz der. 

Dersim; etnisite ve din özgüllü~ü 

- Yeri gelmişken, atlamadon şeyi sorocogım, sen de şu
nu izliyor musun mesela, Alevilerin önemli bır kısmının ne ko
dar tepki/i olduklannı Kürtlere. Özellikle Dersim mese/esin-
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de. Onlarla aynt şektlde ant/mak, ya da eşidenmekten rahat
SIZ olduklannt... Bunun nedenleri nedir? 

Zaten milliyetçilik bilinci çok güçlü olsaydı din faktörü 

bu kadar önde olmaması lazımdı degil mi? Milliyetçilik. et

nik kökene dayalı bı r ideolojidir esas olarak. yani seküler

dir, ama geç milliyetçiliklerde din bir yapıştıncı çimento iş

levi görür. Bu Balkanlar'da da böyle olmuştur. Arap cog

rafyasında da. Türk milliyetçiligi için de. Kürtler için de. 

Yani bir Türk milliyetç:isi aynı zamanda Sünni Müslüman

dır. Eger bir grup hala dini hassasiyetlerle hareket ediyor

sa, orada milliyetçiligin modem anlamda tekamül etmedi

gin ı söyleyebılirim. 

- Kimi Dersim/i Kürtler daha fazla vurgu yaptyorlar dini 
kimliklerine. Sosyal hayadannı sankt daha (azla dini re(e-

ronslar belirltyor gıbt ... 
Herhalde Dersimliler kimlik bi linci olarak tarihin bir 

döneminde kalmışlar. Osmanlı'da nasıl halk dinine göre 

kompartımanlara aynl ıyorsa, Dersim bölgesi de kendi içi
ne kapal ı bir bölge olarak kalmış . Oraya Batılı misyoner

ler gidip din propagandası yapmışlar ama milliyetçilik gib ı , 

modernleşme gibi Batılı fıkirler girmemiş. Bunun Kızılbaş

l ıgadevletin bakışıyla ilgisi var elbette. Gerçi Osmanl ı Ya

vuz Sultan Selim dönemindeki kadar gaddar olmamış 

sonralan ama, yüzlerce kez sefer yapmış bölgeye. Eşkıya

lık demiş gitmiş. vergi salmak için gitmiş, askere almak için 

gitmiş. Onlar da bunlara karşı dirend ikçe direnmişler. So

nuçta devletten kopuk. hatta düşman bir yapı ç ıkmış or

taya. Cumhuriyet döneminde de benzer şeki lde uzak kal

mışlar. Cumhuriyet kadrolan modernleşme açısından 

acilcıydiler. Bir an önce homojen bir ulus yaratmak, mo

dem bir ülke yaratmak kaygısına düşmüşlerdi. Sorunlan 

bir ç:ivi gibi görüyorlardı, kendilerini bir çekiç:. Dersimliler 

de onlar iç:ın bir çiviydi. Sonuçta t epelerine bindiler. Bu

gün bunca şeyden sonra, bana yazan okuyuculardan da 

biliyorum, Kürtlükle ilişkili görmüyor ç:ogu kendini. Biz 

farklıyız diyorlar. Bız Zazayız diyorlar. Daha bilinç:lileri, 

Dersimiilik ayn bir kimliktir, içinde Kürtlük de vardır, Za

zalık da, Ermenilik ve Türklük de diyorlar ama ayırt edici 

yanının Kızılbaşlık itikadı ve kültürel ritüeller oldugunu 

söylüyorlar. 

Şimdi Türk milliyetçileri için bu kimlik tanımı kabul 

edilebi lir degil gibi görünüyor. Daha Kürt' e alışamamışken 

bir de Zaza çıktı ortaya diye bakıyor. Gerçi bazı kesimler 

Kürtleri bölmek açısından bu kimlik karmaşasını faydalı 

buluyor bile olabilir. Aynı şey Alevi Zaza için de geçerli

dir. Eger bir Ermenilikten söz edilirse, bu kesimlerin itiraz 

ettigini görmüyorum ama eger Sünni Zazalıksa söz konu

su olan Alevi Zaza kimligi bunu kabul etmıyor içine. Çün

kü Protestanlık yüzyılın başlannda Dersim bölgesinde ça

lışan misyonerler yüzünden daha yakın bulunmuştur Ale

vil ige. 12 Havari 12 Imam, Allah-Muhammed-Ali üçleme

si, digerinde Baba-Ogui-Ruhul üçlemesi gibi benzerlikler 

kurulabilir. Bu aynmlar, bugün siyasi alana nası l tezahür 

ediyor dersen, Kürt mi ll ıyetçiligine entegre olmadan Der

simli kimligi ile bir kültürel özerklik peşinde olan bir grup 

var. Ama PKK'nin temsil ettigi Kürt milliyetçiligi Dersimiile

ri de Kürt dairesi içerisinde telakki ederek en azından 

meşruiyet temelini genışietmeye çalışıyor. Biz sadece Gü-
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neydogu'da, Dıyarbakır'da, Hakkari'de vs degil daha geniş 

bir cografyada bir halk tabanına sahibiz demek açısından 

Dersim'e sahip çıktıklarını düşünüyorum. Dersim'de 

1937- 1938'de yaşananlan da Kürt isyanlan tarihine yaz

mak istiyorlar. Böylece bizim şanlı bir direniş gelenegirniz 

var, Koçgiri de bizim, Şeyh Sait de bizim, Agn Cumhuriye

ti de bizim, Dersim de bizim demek kadrolara güç veriyor 

gibi. Halbuki Dersimli ler diren işten ziyade magduriyetten 

söz ediyor. Kültürlerinin, geleneklerinin, cografyalannın im

ha edilmesinden, sürülmekten, öldürülmekten söz ediyor

lar. Onlar kendilerini Kürt milliyetçiliginin parçası hissetmi

yorlar. Ya da bana öyle görünüyor. Dersimiiierin daha çok 

kimliklerinin korunmasıyla ilgili talepleri var. Ama bugün 

Tunceli yöresinde, an ladıgım kadarıyla. siyasi olarak etkin 

figürler PKK ile ilışki l i kesimler. Onlar daha etkililer, çünkü 

örgütlüler. Silahlı bir gücün temsilci lerinin siyasi aktörler 

olarak öne çıkması daha kolay çünkü ... 

- Peki tekrar dönersek isyanlar meselesine: Bütün bu is
yan/ar oluyor ve hepsi sonuçsuz kalıyor ve bütün bunlann do 

aslında bir şekilde Türkiye 'nin büyük çogunluguna hiçbir po
li tık etkısı de olmuyor. Insaniann haberleri bile olmuyor. Böy
le bir şey var. Daha sonra, ılk defa her.ha/de. yani solun, 70'/i 
yıllardaki solun aracılıgı, ılışkisi sonucu Kürt sorunu, Kürt me

selesi, Dogu sorunu gibı sorunlar yansıdı buraya. Ve ondan 
sonra Kürt hareketinin PKK'nin çıkişıyla bırlikte bütün Türki
ye 'nin ha ben oldu. Bunu nasıl yaşadı buradaki insanlar? Ya

ni nelere yol açmış burada? 
Acaba burada tarif ettigin çerçeve mi diye düşündüm. 

Çünkü şöyle düşündüm. Kürt isyanlannın hepsi isyan de

gil bir kere. Mesela Dersim, isyan degil. Aksine, ufak te

fek. böyle devletle Osmanlı'dan beri gelen küçük merkez 

çevre çatışmaları. Bun ları devlet şiddetle bastırdıgı için 

buna tepki gösteren grupların başkaldırı lan var. Bazı ları is

yana hazırlık varken, devletin kışkırtmasıyla patlamış olay

lar. Elbette gerçekten isyan niteliginde olanlar da var. 

Devlet kuramamak ger ilik degildir 

- Ama devlet zaten korarlı orayı bastirmaya ... 
Devlet kararlı . Devlet Kürtleri 'modemleştırmek' ısti

yor, asimile etmek ıstiyor. Asimile olursan olursun, ol

mazsan bir kısmınızı öldürür, bir kısmınızı sürerim diyor. 

Devlet in resmi belgelerinde tedıp, tenkil gıbi t enmler ge

çer. Yani terbiye etme. cezalandırma oldugunu bizzat 

devlet itiraf eder. Nedir devlet için sorun olan, dedigin 

zaman öncelikle askere gitmez, vergi vermez, eşkıyalık ya

par gibi modem leşmeye karşı hareketlerdir bunlar. Bun

l arın ulusal bir bi lınçle yapıldıgını söyleyemeyiz. Çünkü 

Kürt aşiret lerinin askere gitmemesi ve vergı vermemesi, 

ben Türk devletine asker ve vergi vermem demesi anla

mına gelmez. Kürt devletı de kurulsa ona da asker ver-
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meyecek, vergi vermeyecek. Tamamen feodal tepkiler 

bunlar. Işte bu yüzden Türk milliyetçi ligine karşı örgütlü 

bir Kürt milliyetçiliginden bahsedemıyoruz çogu o layda. 

Bu bil inç biraz Şeyh Said l syanı'nda var, çünkü hareketi 

örgütleyen Azadi örgütünün içinde bilinçli sivil, asker kad

rolar var. Ama hareket in bedeni Kürtse ruhu dini diye dü

şünüyorum. Elbette ulusal temalar var ama halk kitleleri 

dinsel söylemle harekete geçiriliyor. Sonunda da dinsel 

ayrı lıklar belirleyici oluyor. Sünni Zaza hareketi olarak gö

rüldügünden Alevi-Kızılbaş Kürtler destek vermiyorlar. 

Ayrıca miiiT yönünün zayıf oldugunu hareketin orta sınıf

Iann yaşadıgı şehirlerde etkı li olamamasından da çıkarıyo

rum. Buna karşılık bunu izleyen Agn l syanı milliyet çi ton

laması çok güçlü bir ısyan. Agn Dagı 'nda bir devlet çik bi

le kuruluyor. Hareketin başındakiler seküler kadrolar. Bu

rada kitleleri harekete geçiren dinsel söylemler degil mil

liyetçi söylemler diyebilirim. 

Şimdi bu tartışmaların bugüne ne katkısı var diye dü

şündügümde, Kürt hareketinin tarihinin isyanlar dolu o l

masının Türk tarafı açısından haklılıgına karine teşki l etti

gini söyleyemeyecegim. Bir Türk mil liyetçisi için, Kürtlerin 

defalarca isyan etmesi onun devlete karşı gelmesi demek. 

ki bunun devleti böyle yücelten bir kültür açısı ndan tak

dir edilecek bir tavır oldugunu sanmıyorum. Aksine. dev

lete bu kadar karşı ç ıkan bir halka saygı duymak yerine öf

ke, kızgın l ık duyuyorlar. Devletime isyan etmişse, zaten 

bunun ezilmesi, cezalandırılması mübahtır diyor. öte yan

dan Türk milliyetçisi, Osmanlı'nın millet-i hakime yanı 

egemen millet tanımına uygun olarak düşünüyor. Ona 

göre mill iyetçi lik yapmak, devletıni kurmak ancak Türkle

rin hakkı. Diger gruplar sadece 'ihanet eden', 'arkadan 

hançerleyen' rolüne uyuyor kafasında Böyle bir ikilem 

içerisindeyiz. Yanı birtaraf durmadan isyanlarını bunu bu

günkü taleplerine meşru iyet kazandıncı bir unsur olarak 

görürken, bır taraf için Kürtlerin başından beri ayrı lıkçı ol

duklarına karine teşki l ediyor. Yani, egertarihte bazı grup

lar isyan etmediyse bile isyan etti deyip de bir kahraman

l ık destan ı yazmak mı yoksa ceberut devletin sadece kim

ligini korumak isteyen, devletin acilci modernleşme pro

jelerine içgüdüsel olarak tepki gösteren kesimlerin devlet 

tarafından gaddarca ezildigini, dagıtıldıgın ı mı anlatmak si

yasi anlamda kapı açıcı olur? Dogrusu böyle bir problemi

miz var. Bence yapı lması gereken gerçegi tam o larak an

latmaktır. 

Bence isyan olanlar da var arasında, olmayanlar da 

var. Devletin durup dururken t epesine bindikleri var, ama 

Şeyh Said'teki gibi tımak içerisinde, ulus-devletçi paradig

ma içerisinde baktıgımızda bastırılmasında hakl ı görülebi

lecek olanlar var. Orada bastırmanı n şiddeti ve yaygın l ıgı 

e leştiri lebilir ama, sanki o günlerde günümüzün insan hak

lan kavramlan veya çok kültürlülügü geçerli imiş de dev-
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let bunun tersini yapmış gibi eleştimıek tarihçi deyimiyle 

'anakronik' olur. 

Sonuçta, 29 kere şu veya bu nedenle ezilmiş bir halk 

var ortada. Bu kadar çok başansız olmanın nedenlerini iyi 

irdelemek lazım. Bunda kabahati hep dış güçlere atarsa

nız, Batılı güçler ihanet etti ondan devletimizi kuramadık. 

Sovyetler yardım etmedı ondan kuramadık. Mustafa Ke

mal sözünü tutmadı ondan kuramadık derseniz orada so

run vardır. O dönemde elbette kapitalist gelişmesini ta

mamlamamış toplumlarda ulus-devletlerin kurulmasında 

dış dinamiklerin büyük rolü vardı ama o dış güç seni niye 

bir devlet yapılmayacak kadar önemsiz gördü diye sordu

gunda, yine seninle ilgili bazı problemler ortaya çıkıyor. 

Niye Araplann devletlerini cetvellerle de olsa çizdiler de 

Kürtlerin devletini ç:izmediler derseniz. buna 'bize düş

mandılar' diye açıklama getimıek mantıklı degil. Niye özel 

olarak Kürtlere düşman olsunlar? Eger öyleyse, 1980'1er

den beri niye düşmanca davranmıyorlar? 

Bugün bu yorumlara kızıyor tabii Kürt milliyetç:ileri. 

Ne demek istiyorsun, oryantalist bir bakış açısıyla bizi ge

ri topluluk olarak mı niteliyorsun diyorlar. Bence gerilik 

ilerilik meselesı degil bu. Bazı topluluklar ulus-devletlerini 

belli tarihsel koşullann kesişmesini iyi degerlendıren kad

rolan sayesınde kurulmuşlardır. Bazı topluluklar bu koşul

lan degerlendirememişlerdir. Ama bir devlet kumıak bir 

toplumun gelişmişlik derecesini göstemıez. Ama Kürtler 

de Türkler gibi dünyaya devlet merkezli baktıklan iç:in 

devlet kuramamayı bir gerilik emaresi olarak görüyor. 

Ama bugün Kürt millıyetç:iligi devlet kumıayı altın stan

dart olarak koymuş. Bu da bence Türk milliyetç:ıliginden 

edındikleri kötü bir huy, öyle dıyeyim . Hanı bizde de var

dır ya. on altı devlet kurdu k bilmem ne diye. Mesela Der

simiilerde böyle bir kompleks yok Onlar aksine feodal 

olmaktan, "eşkıyalık" yapmaktan, devlete karşı koymuş 

olmaktan gurur duyuyorlar. Işte biz asiyiz, delikanlıyız. biz 

merkezin emrine gimıeyiz diye övünüyorlar. Bence daha 

anlamlı bir duruş ben ı m için. 

AB-D'nin yeni KUrt konsepti 

- Türkiye Cumhuriyeti mi asimilasyon politikolannda bo

şonsız oldu, yoksa öyle ya da böyle Kürt toplumu süreç ıçe

risinde güçlü bir direnç, muafıyet mi geliştirdi? Yani Mlô bü

tün bu süre zarfinda korumuş olması birçok şeyı. 
Türk devleti Kürtlere 'medeni' bir şekilde yaklaşma

dı . Hep zorbalık ve inkar, hep yok sayma, hep baskı. Ya 

Türkçe konuş diye emrediyor. ya göç:e zorluyor, ya yatı

nm yapmıyor. Halbuki Kürtlere olumlu tavırla yaklaşıldı

gı zaman, entegrasyon fırsatı verildigi zaman buna egilim

li bir toplum olduklannı görüyoruz. Bu yaklaşım Türkler

de de vardır. Orta Asya'dan yola çıktıklanndan beri için

den geçtikleri her kültüre adapte olmuşlardır. Bazen kim 

Çinli kim Türk. kim lranlı kim Türk anlayamazsın. Dünya

da kaç: halk var hem Müslüman, hem Musevı, hem Hıris

tiyan, hem Şaman olmuş. Kürtler de öyleler aslında 

Kürtlerin de dil lerine, kültürlerine, geleneklerine, aşiret 

yapılanna dokunma, siyasi anlamda çatışma yaşamamışız 

aslında. Ya da fırsat tan ı ndıgında, yatınmlar yapıldıgında 

entegre olmuşlar. Mesela dil konusunda çok yeteneklıler. 

Biz Türkler Kürtçe tek kelime bilmezken. onlar ikı dili de 

rahatça konuşurlar, hatta bazı yerlerde Arapçayı da ko

nuşurlar. Ama giderek entegrasyon polıtika lan yetmeye

cek hale geliyor. Kült ürel veya ekonomik avantajlar sag

layarak siyasi talepleri engellemek mümkün olmayabilir. 

Belli bir kesimde artık bu Türklerle yaşanmaz hiss ı güçle

niyor. En azından ayn bır siyasi yapıda yaşanabilir düşün

cesi güçleniyor. 

- Türkiye Cumhuriyeti devletinden baRımsız çok güçlü lo

bi/ere, dip/omatık ilişkilere giriyorlar bugün Kürt hareketınin 

temsı/dleri. Aslında orada tımak ıçinde Ahmet Türk de, Ley

la Zona da bir devlet başkanı gibi de karşı/anıyor. 

Bu çok akıllıca bir strateji olarak uygulandı. Çünkü, 

ulusal düzeyde muhatap bulamıyorlardı. öte yandan. 

1960 sonrası yaşanan ikincı dalga devlet kumıa furyasın

da Kürt milliyetçiligi çok zayıftı. Kitlesel tabanı igdiş edil

mişti. Millıyetçilık bu dönemde köyden şehre göç eden 

ailelerin üniversiteye giden çocuklannda. aydınlarda ya

yılmaya başlamıştı. Ama bir halk destegi yoktu. 1970'1e

re gelindiginde dünyadaki sol hareketler Kürt milliyetçili

gine yenı bir mecra sagladı. Ama sol örgütler içinde bak

tılar ki, Türk solculannın çogu da aynen Türk sagcılan gi

bi Kürtlerin taleplenne karşı duyarsız. Bu sefer gerekçe, 

'nasılsa devrim olunca kimlik sorunları otomatikman hal

lolacaktı r' şeklindeydi. 12 Eylül darbesinden sonra Kürt

ler kendi yollanna gittiler. Biraz güçlendikten sonra da 

devleti aşıp, uluslararası düzeyde tanınırlıgı saglamayı he

deflediler. Çünkü o tarihlerde Avrupa Birligi azınlıklar 

için yenı bır çerçeve geliştiriyordu. Kürtlere sempatı du

yan kesimler vardı. Adı ne olurdu oluşumun. bilmiyorlar

dı; güçlerine göre, federasyon da olabilir, ayn devlet de. 

Ama artık bu moment kaçıyor. Çünkü hem ABD'nin 

hem AB'nin çıkarlan degişti. 1 1 Eylül terör saldınsından 

sonra güvenlik konsepti öne çıktı. Irak yenılgısinden son

ra Ortadogu'da ayn ayn devletçiider yerine güçlü mer

kez devletlennin daha ıyi oldugu düşünülüyor. ABD'nin 

petrol politikalan uyannca bölgeyi istikrarsızlıga sürükle

yecek bir Kürt devletini destekleyecegini sanmıyorum. 

AB ise lspanya'da, Fransa'daki aynl ıkç ı hareketleri cesa

retlendireceginden korkar böyle bir oluşumun. Balkan

lar'daki milliyetçilikleri kışkırtabilecek bir durum gibi gö

rüyorlar. Şu anda uluslararası sistem, yeni bir ulus devlet

ler dogmasına müsaıt degıl diye düşünüyorum. Yani gün, 

daha gerçekçi politikalar izleme günü. 

TİfOJ 43 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



dosya-ek 

DERSİM 1937- 38 

Ne Oldu ., Niye Oldu? 

ERDOGA AYD IN ----------------------------
Dersim'de 1937-38'de yaşananlar, dıger tüm Kürt ha

reketleri ve tenkillerinin dogrudan bir parçası. Ancak Koç
gin ile birlikte onu diger Kürt hareketleri ve tenkillerinden 
ayıran özgünlügünü ihmal edecek her çözümleme eksik 
kalacaktır. Özgünlük, onun inanç alanı, Alevi/Kızılbaş niteli
gidir. Belirginleştirilmesi gereken ikinci sorun alanı da. Der
sim 37-38'in 'isyan' ekseninde ıncelenmesinin yanlışlıgıdır. 
Dersim'e ilişkin devletin ideolojik dıli ve yapılan tenkilin 
meşrulaştınlmasında kullanılan 'uygarlaştırma' ve 'agalıgın 

baskısından kurtarma' söyleminin teşhiri ise üçüncü temel 
ayagı oluşturur. 

Alevi/Kızılbaş Kürtler/Zazalar Osmanl ı döneminde 
Türkmenler gibi agır bedel ödemış bir topluluk olarak Os
manlı işbirlikçisi ve Islamcı olarak gördülden 
Sünni Kürtlerle mesafeliydi
ler. Kültürel olarak da ciddi , 
farklı lık gösteriyorlardı . Ab-
dülhamit'in kurdugu Hamidi-
ye Alaylan döneminde bu 

~-

aynlık daha da derinleşti. 

Çünkü Osmanlı'nın, Hamıdiye 

Alaylan olarak silahlandınp yet
kilendirdigi Sünni Kürt aşiretler, 

sadece Ermenilere karşı degil 
Alevi Kürtlere karşı da baskı pali
tıkası izlediler. Bu tarihsel, kültürel, 
sıyasal arka plan, dogal olarak 
Cumhuriyet karşısında tutumlarda 
da aynşma olarak sürdü. Alevı Kürt
ler Cumhuri ve laik dönüşümler kar
şısında Sünni Kürtler kadar kaygı ge-
liştirmediler. Bu nedenledir ki Koçgiri'deki Kürt özerkligi 
duyarlılıgı bile, dıger Alevi Kürtlerce geregince desteklen
medi. . . Ne ki Alevi Kürtlerin, Sünnı Kürtlerden uzak ve 
Cumhunyetle diyalog arayan tavn, kendıleri açısından 

olumlu bır sonuç üretmeyecekti. 
Her ne kadar Türk. ulusu', başlangıçta köken ve ırk ek

seninde degil, 'Türkıye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkı" 

olarak tanımiandıysa da, bu yaklaşım da kısa zamanda or
tadan kalkacaktı. 1925 yılı itibanyla Türkiye halkının farklı 

dillen ve farkl ı inançlannı sürdürmesı yasaklanacak. gıderek 
Orta Asya çıkışlı etnik bir tarih ve ırk eksenli bir Türklük. bi-
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ricik kimlik kılınacaktı. 
Diger yandan bu Türklük inşası , dünyevileştirilmiş Sün

ni/Hanefi Islam kimligi temelinde şekıllendıri lecekti. Türkçü
lOgün önemli ıdeologu Yusuf Akçura'nın, Hıristiyanlıga atıf
la, 'lsJamiyet'm bütün gücünü, bırlık ve dayanışmadon dogon 
bütün gücünü mıllıyetç:ıligin hizmetine" vermesine işaret 

eden yaklaşımı , Türk milliyetçiliginin yaygın görüşü haline 
gelecekti. ı 

Tek dil. tek ı nanç, tek millet ve tabı i sola karşı bu~uva 
dünya görüşü ekseninde böylesi anti demokratik bir Türk
lük inşası . son yüzyılda Balkanlar ve Kafkaslardan gelmiş 

Müslüman göçmenlerce kabul edilirken, Dogu Anado-
lu'nun tarihsel yerlileri olan Kürtle

rin hakl ı itırazıyla karşı lana

caktı. 

Genelde Kürtle
ri, özelde Dersim'i 
'sorun' haline get i
ren, tam da bu 
devlet politika
sıydı. Cumhuri
yet, çagdaşlaş-

mayı tek dil, 
tek inanç ve 
tek dünya gö-
rüşü kanalın

da gerçek

leştirmeye 

ve farklı olanlan da eritme 
yoluna gıderken ülkedeki farklı lıklar da, hakkın

dan gelinmesi gereken bir 'sorun' haline gelecekti. Bu bag
lamda yurttaş. 1934 tarihli !skan Kanunu'nun, 'T.C Devletin
de Türk.üm diyen herkesın bu Türk.Jügü devlet iç:ın OÇJk olma
hdır"2 denılen gerekçesınde de belirtildigi gibi, 'Türklügünü' 
devlete ıspat etmek dayatması ile karşı karşıya bırakılıyor
du. Kanun'un görüşülmesi sırasında söz alan dönemin Içiş
leri Bakanı Şükrü Kaya, "Bu yasa tek dı/le konuşan, bir düşü
nen. aynı duyguyu taşıyan bir memleket yaratacaktır" diyerek 
Cumhuriyet rejim in ın cumhuri/demokrat olmayan iradesi
ni ilan edecektir.3 

Bu kanun, devlete 'Türk kültürüne bag/ı olmayanlar ve
ya Türk kültürüne bag/ı olup da Türkçeden başka dı/ konuşan-
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lar hakkinda harsi, askeri, siyasi, sosyal ve güvenlige ilişkin ne

denlerle"4 sürgün yetkisi venyordu. Böylece, farklı dile sahip 

olmak, bu dünyaya başka bir kültür ortamında gelmiş ol

mak sürülmek için yeterli 'gerekçe' oluyordu. Kanunun 13. 

maddesi, sürgündeki insanın temel hakianna karşıt ve ale

nen ırkçı bir nitelik sergiliyordu: 'Türk ırkindan olmayaniann 

serpiştirme suretiyle köylere ve ayn mahalle ve küme teşkil et

meyecek şekilde kosaba ve şehirlere ıskônı mecburidir.·'5 

Işte bu yönelimle Kürtlük ve laiklige ragmen Alevilik, 
tüm Cumhuriyet tarihi boyunca ciddi birer sorun alanı ha

line geleceklerdi. 

Isyan mı, Kolonizasyona Direniş mi? 

Dersim atl iamının meşrulaştın lma çabasında devletin 

kullandıgıtemel argüman, Dersim'in ayaklandıgı ve bu ayak
lanmayı ezmek gerekliligidir. Oysa, 1924'ten itibaren devlet 

kararlı bir tektipleştirme politikası izlemiştir. Bu yönelimden 

önce, işin en başında kendi kimligine güvence talebiyle tavır 

belirlemek isteyen Koçgiri ayaklanmasının bastınlması sonra

sında, Alevi Kürtlenn Cumhuriyet proıesiyle uyumlu bir tu

tumu söz konusu olmuştur. Nitekim Sünni Kürtlerin kimi 

modernleşme karşıtı tepkilerle de harmanianan Kürtlük ta

leplen ezilirken Alevi Kürtler hayırhah bir tutum ıçinde kal

mıştır. Devlet de bu farklıilgın sürmesın i saglayan bir politika 

izlemiştir. Ancak bu durum. Alevi Kürtlerin hakianna yönelik 
bir kabullenme degil, onlan ezme yönelimini Sünni Kürt tep

kilerinin ezilmesi sonrasına. kendisi için uygun zamana erte
leme polıtikasıdır. 

Nıtekim Mülkiye Müfettişi Hamdi Beye hazırlatılan 2 Şu

bat 1926 tarihli rapor, "Dersım Cumhuriyet Hükümeti ıçın bir 

çıbandır. bu çıbon üzerinde kesın bir operasyon yapmak Jozım

dı('6 yargısında bulunacaktır. Dikkat edilirse Dersim'de ne 

bir isyan ne de isyan potansıyel i olmayan bir dönemin yar

gısıyla karşı karşıyayız. ki aynı rapor, "uygorloştırmok suretiyle 
ısiaha çalışmak hayalden başka bır şey degildıl' yargısıy!a, son

radan geliştirilecek olan 'uygarlık götürme' söylemini de de

şifre etmektedir. 

Bu aşamada kimi Dersim aşiretlerinin "müthiş bir fokirlik 
içinde çırpınmo" (Cemal Bardakçı Raporu) koşullannda dışa
nya yönelik çapul eylemleri oldugu bilinmektedir. Ancak bu 

asayiş sorununun Dersım'e yönelik topyekun bir saldın ve 

yeniden yapılandırma nedeni olamayacagı açıktır ... 

Tüm resmT devlet raporlannda görülecegi gibi Dersim 
sorunu, bir isyanın bastınlması degil, Türklük ve Sünnilik ek

seninde belirlenen ulus inşa hedefinin önünde, hem Kürt 
hem de Alevi kimligiyle ortadan kaldınlması gereken bir so

rundur. Işte Dersim'e i li şkin tüm raporlar, Dersim'in, cogra

fı avantajıyla da beslenen tarihsel otonemisine son vermek 

üzere önce fethedilmesini. buna direnen ve direnebilecek 

tüm insanlannın kat! ve sürgününü, akabinde de devletin 

topluma biçtigi resmi kimlik olan Sünni-Hanefi Müslümanl ık 

ve Türklükle asimile edilmesini önerecektir. Bu açıdan Ma

reşa! Fevzi Çakmak'ın Eylül 1930 tarihli raporu çarpıcıdır. Is
lah ın ilk safhasını "Reisierin bey ve agolann, seyit/erin bir daha 
gelmernek üzere Batı Anadolu'ya nakli, sonra halkın en şerir 

olonlannın Dersım'den uzak olan ova/ara sevk ve öz Türk köy

leri içerisine dagıtJ/ması ... gereken yerlere blok havuzlar yapıl
ması [ki şu anda yapı lan barajlar bu önerinin gecikmiş, ama 
aynı zihniyetle hayata geçirilmesidir -EA] . .. Yüksek memur
/am ôdeta ko/oni idare/erindeki yetki/erin verilmesi . . . TOrklü

gün telkin;" gibi önerilerini takiben; "Dersim/i okşonmakla ka
zanılmoz. silahlı kuvvetin müdohalesı Dersimliye daha çok te

sir yapar ve ıslahın esasmı teşkil eder. Dersim önce koloni gibi 
ele alınmalı. Türk toplumu ıçinde Kürtlük eritilmeli, ondan son
ra ve yavaş yavaş öz Türk hukuku uygulanmalıdır. •-7 

1930'1ann ortamında özgüveni artmış olan Cumhuriyet 
hem Alevi hem de Kürt kimligiyle sorun olan, üstelik cogra

fı özellikleri nedeniyle dogru dürüst denetlenemeyen Der
sim'in hall ıne yönelmektedir ... Önceden Pülümür harekatı
nı yürütmüş olan Halis Paşa'nın 1930 tarihli raporu, Dersim 
önderlerinin Konya Beyşehir gölündeki Mana adasında tec

ridi ile sorunun çözülebilecegini öngörür. Bunu, dönemin 
Içişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın benzeri raporu tamamlar.S 

Dikkat edilirse devletin en üst kademesinden birbirini iz

leyen raporlann hiçbiri, ayaklanma durumuna karşı hazırlan
mış degildir. Aksine Cumhuriyetin tektipleştirme ve boyun 
egdirmenin nasıl uygulanacagı raporlandır ... 

1934 tarihli lskan Kanunu'nun ilk maddesinde, "Türk kül

türOne baglı/ık doloyıstylo nüfus oturuş ve yayılışmın bu kanuno 
uygun olarak tera vekil/ennce yapılacak bir progroma göre dü
zeltilmesi" öngörülecektir. Bu çerçevede Dersim'den de pek 
çok sürgün gerçekleştirilirken, bunu 25 Aralık 1935 tarihli ve 

2884 sayıl ı Dersim'e özel çıkanlan Tunceli Vilayetinin Idaresi 
Hakkında Kanun izleyecektir. Bu olaganüstü tedip, tenkil, 
sürgün, asimilasyon yasası çerçevesinde Dersim'in adı, aynı 

zamanda operasyonun da adı olan Tunçeli olarak degiştiri
lir. Bu kanunu, Elazıg, Bingöl, Erzincan'ı da kapsamak üzere 
oluşturulan 4. Umum Müfettişlik Bölgesi'nde uygulamak 

üzere de. (önceden Koçgiri harekatını bastıran Sakallı Nu
rettin Paşa'nın damadı olup o bastırmaya da katılmış) Kor
general Abdullah Alpdogan, 4. Umum Müfettişi ve aynı za
manda vali olarak atanır.9 

Işte bu Tunceli Kanunu 2 Ocak 1936'da Atatürk'ün 
onayıyla yürürlüge girdiginde h~l~ bir ayaklanma söz konusu 
degildir. Bu yasanın müzakere edildigi Meclis görüşmelerin
de Trabzon Milletvekili Raif Karadeniz'in, "Evet orada muha

rebe yoktur, top sesleri işitilmiyor. Fakat Hükümeti tanımayan, 
yolntzco aşiret reisierini tonıyon bir zümre vardır· lO sözleri, ya

sadaki olaganüstü yetkilerin gerçek amacını beli rginleştirir. 

Görüldügü gibi, sorun bir isyanın bastınlması degil bir 
fethetme ve kimliksel dönüşüme ugratma sorunudur. 
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1935 tarihli lnönü raporunda. "Erzincan Kart merkezi olur

so Kürdıston'ın kurulmasından kork.anm"ll saptaması, 

Kürtlerin asimılasyonunun gıderek olanaksızlaşabilecegi 

kaygısının belırleyicı oldugunu gösteriyor. Ki aynı kaygı. F. 
Çakmak'ın 18 Eylül 1930 tanhli raporunda da görülür: 

"Erzıncon'm merkez ilçesinde 1 O bm Kart vardır . . .. Alevilik

ten yorarlanorak Türk köylerinı Kürtleştirmeye ve Kart dı/ini 

yaymaya çalışmaktadir/or . ... Kilrtlügün bütün Erzincan·, 

kaplayacagından endişe edilebilir." 12 

7 Aralık 1936 tarihli Genel Müfettişler Konferan

sı'nda, 1. Genel Müfettiş Abidin Özmen; "Roporumun he

de(l, .. tabiatin birçok vorl1klor ve zengınlikler/e doldurmuş ol
dugu bu bölgenin d01ma Türk vatanının öz ve aynlmaz bir 

parças1 olarak kolmasıni temindir" dedikten sonra amacı. 

"bu Kartler tomom1yfa asimile edilerek cennet kadar güzel 

olon oturduklan ülke Türk vatanının aynlmaz bır parços1 ha

lıne getmlecekrır''l3 şeklinde belirgınleştirmektedir ... 

Bu dönemin tek ılımlı raporu Cemal Bardakçı'nınkıdir. 

193 1 tarihli bu rapor: 
". .. 2) Akıll1 b1r politika 

1zlenerek baskı/ara son 
verilirse. Dersimli/er Cum

huriyerin sodık ve feda

kôr unsurlan olurlar. ... 

4) Dersımli/er kın m ve 

sürgünden korkuyorlar. 

... 7) Dersim'i silahtan 

annd1rmok ... içın devlete 

karşı oluşan güvensizlik 

ortamıni g1dermek (ge

rek) . . . 8) mezhep farkı 

Dersim/w, kötü/emek 

aracı olmamalı. . . . 1 O) 

Seyit Riza ve diger pek çok agay1 Elozıg'a yerleşmeye raz1 

etrim", dıyor.1 4 Dersimin "Yavuz zamanından beri müth1ş 

boskıloro maruz kafm1ş ve onbinlercesinın merlıametsizce 

öldürülmüş" oldugu ve halen de "müthiş bir fokirlik içinde 

Ç1rpınd1gı" belirtilmektedir. IS 

Ne ki devlet bu raporun saptamalannı kulak arkası 

edecek, Dersim' e yönelık baskı ve kuşatmayı arttıracak ve 

Seyit Rıza'nın diyalog arayışlan sonuçsuz kalacaktır. 1936 

yılı itibanyla, ölçüsüz bir saldırganlık ile karşı karşıya kalan 

Dersim'in. bu koşullarda bile bir ayaklanması yoktur ve 

bütün yoksulluguna karşın devlete vergi vermeye de de

vam etmektedir. 
Ancak bu tarihten ıtibaren Seyit Rıza, Alişer, Nuri 

Dersimi gıbi yerel önderlerin, artık Dersim aşiretlerinı di

reniş için birleştirme çabalan da görülmektedır. Diger 

yandan da 1937 yılı başında, Ankara'ya, gün günden sayı

lan artan ' jandarma ve ordu mensupfonnın bölgeden çekil

mesinı, her türlü ı mor (askeri amaçlı) çalışmo/onnın (köprü, 

f6 TlrOJ 

demiryolu vb.) durdurulmosın1 istey1p silahlonnı koruma hak

kı ve vergilenn ho{l~etılmest talebi iletilecektir. Işte ancak 

hem bu taleplerine yanıt alarnamalan hem de artan ku

şatma ve operasyonlarla hareket olanaklannı tümden yi

tirecekleri kaygıs ı üzerine nihayet eyleme geçmeye karar 

vereceklerdır. Bu çerçevede 21 Mart 1937 Newroz ge

cesı Harç:ik köprüsünün yıkılıp telefon hatlannın tahribini, 

26 Nisan Sin Karakolu'nun "askerlerin kadınlara sork.ınolıg1 

nedeniyle"l6 tahribi izleyecekti. 

Buna karşı Alpdagan'ın tavn, savunmasız köylere yö

nelik çok agır sa ldın larla birlikte tenkil politikasıd ı r. Tenki

lin agırlıgı karşısında Ingiliz Dışiş leri Bakanlıgı'na mektup 

yazan Seyit Rıza durumu şöyle özetler: 

" .. .Üç aydon beri ülkemde tüyler ürpertici b1r savaş sü

rüyor. Savaş olanaklannın eşitsizligine ve bombardiman 

uçaklann1n, yangın bombalonnın, bogucu gaziann kullanıl

mosına ragmen ben ve yurttoşlanm Türk ordusunu boşon

SIZI/go ugrotok. Dırenişimiz kofŞ/sında Türk uçaklan kosaba

fon bombolryor, yakıyor 

"17 

Ancak savaşa giden 
dünyada bu çıglık duyul
mayacak, tenkil derinle
şecektir. Seyit Rıza'nın 

tüm aile efradı dahil, 
yaygın sivil kıyımlan ger
çekleşecektir.l B Işte bu 

katlanılmaz şiddet orta
mında Seyit Rıza, "Erzin

can Valisiyle ilişkiye ge
çer. Horekôon durdurulo

cogı sözü olarak tesflm 
olmok"l9 üzere iki arka

daşı ile bırlikte Erzincan yolunda yakalan ır. Tarih 5 Eylül 

1937'dir. 
Seyit Rıza, bir yargılama mizanseni sonras ında 17 Ka

sım 1937'de asılacak. ama verilen söze ragmen Dersım'e 

yönelik baskılar. 1938 Kas ımına kadar sürecek olan ll. ha

rekatla daha da boyutlanır. 
Atatürk'ün 1 Kasım 1938'de Celal Bayar tarafından 

okunan Meclis açış konuşmasında. "Uzun yılfordon beri sü

regelen ve zaman zaman gergin bir şekil olan Tunceli'deki 

toplu haydutluk olay/on, belli bir program içindekı çalışmafor 

sonucu kısa bir sürede ortadon koldmlm1Ş. bölgede bu gibi 

olaylar bir daha tekrarlanmamak üzere tarihe oktonlm1ştır" 

denilecektir.20 

1. lnönü'nün başbakanlıgı döneminde başlayıp C. Ba
yar'ın başbakanlıgı döneminde bitirilecek olan Dersim 

Harekatı'nın gerçek bilançosu tam olarak bilinmemekte

dir. Başta Seyit Rıza olmak üzere asılan önderlerin ceset
lerinin akıbeti de belli degi ldır. Yakalanan silah sayısını 
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1 O 19 olarak veren resmi kayıtlar ölü sayısını 1 O 000 

civannda vermektedir ki, bunu dogru kabul etmemiz 

halinde bile, sivil-silahsız ölüm oranının bire on gibi 

olaganüstü yüksekligi, savaş hukukunun Dersim'de 

ne denli çignendigini göstermektedir. 

Ancak Dersim Harekatı'na i l işkin şu iki çarpıcı ta

nıklık. nasıl bir vahametle karşı karşıya oldugumuzu 

göstermektedir. Bunlardan birincisi, dönemin Malat

ya emniyet müdürü ve Seyit Rıza'yı asmak için Elazıg'a gi

den ( 1970'1i yıliann Adalet Partili Dışişleri Bakanı) lhsan 

Sabri Çaglayangil'in 1986'daki aktanmıdır. 

" ... Mogoralaro iltica etmişlerdı. Ordu zehirli gaz kullan
dı. Mogora/onn kopısının içinden. Bunlon fare gibi zehirledi. 
Yediden yetmişe o Dersım Kürtlerini kesti/er. Kanlı bir hore

ket oldu. Dersim davası da bitti. Hükümet otoritesi de köye 
ve Dersim 'e girdi. Dersim böyle bı tti." 

Ikincisi ise, yine o dönem Dersim'de görev yapan ve 

sonradan 1 2 Mart askeri cunta şeflerinden olan 12 Mart 

askeri cunta şeflerinden olan Hava Kuwetleri Komutanı 

Muhsin Batur'un anılanndan: 

"Günlerden bir gün emir geldi, tren yoluyla EloZJg'o var
dık, oradan do ilk durak Pertek olmak üzere harekete geç
tik fkj aya yakın Dersim 'de görev yaptim. Okuyuculanmdan 
özür diliyorum ve yaşonarnın bu bölümünü anlatmaktan ko
çınıyorum." 

D ersim'in Özgün Yanı: Inanç Alanı 

Kendini korumasını kolaylaştıran özel cografi konumu, 

Dersim aşiretlerinin silahlı konumu (özellikle 1. Dünya Sa

vaşı'nda Rusya'ya karşı savaşmak amacıyla devlet tarafın

dan da si lah landınlmıştı), tarih boyunca süregelen özerk

Jigi yanında devletin Sünni Türklük dayatmasına karşın 

Alevi Kürt oluşu, Dersim'i bir 'çıban' haline getıriyordu. 

Alevilik Kürt kimlik savunusunu, Kürtlük Alevi kimlik savu

nusunu güçlendiren bir işlev görüyordu. Oysa Cumhuri

yet için hem Kürtlüj:;ü sorundu onun, hem de Aleviligi. 

Önceki tüm operasyanlara ragmen cografı avantajı ve 

kültürel farkJ ı lıgıyla kendini koruması ve onarması müm

kün oldugundan, Dersim'in halline i lişkin, çok daha köklü 

bir ön hazırlık gündeme gelecektir. Peş peşe hazırlanan ra

porlar ve nihayet Tunceli Kanunu, sorunun ne denli 

önemsendigini gösterir ... 

1930'Jann ortasında kaleme alınmış o lan Jandarma 

Umum Komutanlıgı'nın gizli Dersim raporunda, " ... Eger 
Yavuz'un gorazı Dersim'ın yalçın daglan içine girebilmış ol

saydı, herhalde Dersım'i de bugün maddi ve manevi başka 
bir yol üzerinde görürdüf<:'21 denilmesi, Cumhuriyetin din

sel tercihini göstermesi açısından önemlidır. Söz konusu 

rapor şöyle devam eder. "Aieviligin en kötü ve tefnko de

ger cephesi [özgün yanı] Türkiükfe aralannda derin uçurum
dur. Bu uçurum Kizıibaşirk itıkadıdır. Kizıibaş, Sünni Müslimi-

j', , 11 1 /.ı , ,, ı,,, , ı ,, r. 1 '1,, ı 

ni sevmez, bır km besler, onun ezelden düşmanıdır. .. " 
Bu açıdan dönemın ideolojik sözcülerinden Naşit 

Hakkı Ulug'un, 'Tuncelı Medeniyete Açılıyor''(!) adlı mani

pülatıf çalışmasındaki yargılan çarp ıcıdır. Tıpkı Kürtlerin 

"aslında Orta Asya'dan gelmiş Türkler'' oldugu iddiası gibi, 

Alevilıgi de; "Dersim'i Osmanlı camıasından uzak ve ayn 
yaşoton. buradaki öz-Türk vorltgınr dünyomtza yoboncr bir 
hale sokan Şiiligin" bir parçası olarak görecektiP Bıraka

lım özgün bir inanç olmasını, Aleviligi Islam içi "bir mez

hep oynlrgt halinde gösteren tarih brlgilen"ne bile ıtiraz edi

lecektı r.23 Bu yaklaşımın onun ayn varl ıgını ortadan kal

dırmaya yönelmesı kaçınılmazdır. N itekim eski Diyarbakır 

Val isi Cemal Bardakçı da. raporunda. "Aievı ve halis Türk
men olan bu halkın devletten uzak kalışını mezhepsel etkı-
{ d " .. kt' 24 er; e. . . gorece ır. 

Özetle, 1930'1ardan itibaren tekrar Osmanlı geçmi

şiyle kendini özdeşleyen tarih yazımı. bu baglarnda Alevi

lige Yavuz'un gözüyle bakmaya başlar. Onca kıyıma ve 

sürgüne ragmen ' 'I<Jzrlboşlrk oteşmi" söndürmekte yeter

siz kalan ll. Bayezit'in "zaytfve gevşek sıyaseti(nin) Yavuz'u 
nihayet babasına karşı ısyano sevk etti(gıni) ve zorla hükü
meti aldrrd/'gını2S yazan bu resmi tarih dili, "Yavuz'un ge

lışini duyan ve onun muazzam zaferinr gören Aleviler(in) ho
yotlannı kurtarmak için Dersım daglonna koçan" Türkler 

oldugu iddiasında bulunur26 

Dersim, raporlarda da görülecegi gibi, Türkçe Alevi 

deyiş dolaşımı nedeniyle dil aç ısından daha kolay fethedi

lebilir görünüyordu. Ne ki Aleviligin, aynı zamanda alter-
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natif bir örgütlülük ve direniş temeli olması nedeniyle 
Dersim çok daha katmerli bir şiddet ve sürgün uygulama

sına muhatap olacaktır. Türkçe deyişler ve Türkmen Ale
vileri e tarihsel temas ç:oklugu nedeniyle Alevi kimlik. bel
li bir yaş üstü Dersimlilenn Türkçe ögrenmesini yaygınlaş

tırmasına karşın, direniş gelenegi nedenıyle rejimin Der

sim'i teslim almasını daha da zorlaştıran bir engel oluştu
ruyordu. Öyle ki bir toplumsal kimlik olarak Alevil ik. reji
me teslim olan aşiretlerin bile resmi ideoloji tarafından 
özümsenmesini zorlaştıran ve onlan güvenilmez kı lan bir 

işlev görüyordu ... 
Dersim önderligi açısından bu durum daha da belir

gindir. Idam anında "Ev/adı Kerbeloyıh" haykınşı, Seyit Rı

za'n ın Alevi kimliginin baskın karakterini yansıtı r. !dama gı
diş tarzı, bunun bir savunma ve meşrulaşma kaygısıyla ya
pılmadıgı nı, aksine bir hissediş hal i, bir kimlik haykınş ı ol

dugunu gösterir. Dahası onun asılmaya namaz ve dua is
temeden gidiş i de, diger Kürt önderliklerinden farkının 

göstergesidir. 
Tabii bunlar, direnişin ve Seyit Rıza'n ın Kürt yanını or

tadan kaldırmaz. Kürt ve Alevi yanlan birbirini tamamlar. 
Nitekim Hükümet temsilcileriyle yapılan görüşmelerde 

Seyit Rıza; "Alevi okullan açılmalı, gelenege göre egitım ya
pılmalı. Aynco yotılı bölge okullan kurulorak buradaki ögret
men ve ögrenciler Kürtçe egitim görmeli"27 talebinde bulu
nacaktı r. 

Diger yandan Cumhuriyetin Alevi inanç önderlen se

yttlige karşı tepkisi de, anti feodal bir hassasiyetten degil. 
devlet in burayı fethetmesinin önündeki başlıca ideolojik 

toplumsal engelin seyitlerce oluşturulmasındandır. Kuşku

suz uygarlık degerieri ve özellikle demokrasi açıs ından 

sorgulanacak bir dizi yanlan da vardır seyit lerin. Ancak 
Cumhuriyetin seyitlere karşttlıgı , kesinlikle demokrasi ve 
uygarl ık eksenli degildir. "Dersim vicdanının uru Seyit Rı

za"28 nitelemesinde de yansıdıgı gibi Seyitlik Cumhuriye

tin gözünde yokedilmesi gereken "manevi Dersim'dir". 
Devletin Dersim'de mutlak bir hakimiyet elde etmesinin 
Seyitligin aşagılanmasından ve ezilmesinden geç:tigi bi lin
ciyle resmi ideoloji, seyitlen; "ırz düşmanı, hak düşmanı ve 

şeref düşmanı sefil/er'' olarak niteliyor: "Dersim'de vazife 
gören votonseverler, manevi Dersim'in bir daha boşını kol
dırmosmo meydan vermemeye özen göstermelidir. "29 

Kald ı ki seyitligin sömürücülükle özdeşleştırilmesi de 
bir psikolojik harp yöntemidir. Onu sorun yapan asıl ne
den, Dersimlinin "devlet ve memleket münosebetinin ara

sına 'hakim ve odafet dogıton ' sıfotJylo do girm1ş"30 olması
dır. C. Bardakç:ı'nın raporunda da, belirlendigi gibi, "üç-beş 
şoh1s müstesno ogolor ve reis/er de dahil bütün Dersimli/er 

son derece fokirlik ve zoruret içinde ÇJrpmmoktodır. Soygun
culuk horeketlennin sebebi, yaşamak hissi ve endişesidir. "3 1 

Bu özgülde Dersimiiyi "agadan Seyitten kurtormak"32 

4-8 rtrOJ 

hedefi, gerçekte onu her türden örgütlülügünden yoksun 
bırakmak. Dersımiiyi istedigi gibi yogurmak ve devleti ora

da inşa etmenin geregiydi; halkı özgürleştirmenin degi l. 

Cumhuriyet de Osmanlı gibi direniş küttürünü sevmi

yordu. Dersım küttüründeki övünç: ögelerinin milli özellik

ler göstermedigini, aksine "hoydutbaşılannm mocerolonnı 
anlatir" olmasından rahatsızdı. "Halk türkü/eri ... aşiret iÇin

de vuruşan veya devletle mücadele esnasında bir yigitlik 

gösterenlenn övünçleridir. Dersim 'ın genç nesillerine böyle 

vuruşmolonn, böyle ölenlerin ebediyen onılocag1 fikri bu tür

külerle ögretilir" saptaması da bu zihniyet dünyasının yan

sımasıydı.33 Bu baglamda, Cumhuriyet de Osmanlı gibi 

Pir Sultan vb. figürleri sevmeyecekti. 

Bir Uygariaştırma Girişimi mi? 

Dersim katl iamını meşrulaştırma çabasında devletin 

bir diger temel argümanı da, 'uygarl1k 1 medeniyet götür

me' söylemi olmuştur. 

Bu noktada anımsanmalı ki dünyada hiçbir 'uygarlık 

götürme' harekatı masum olmamış, bu söylemin altında 

kolonizasyon, fetih, sömürmek, vergiye baglamak gibi 

gerçekler vard ır. Esasen zorla 'uygarl ık götürme' işi , ger

çek anlamda uygar olmayan, 'kirli' bir eylemdir. Yani, ken

di başına bir deger olan uygarlık. gerçekte kanla, emek 

sömürüsüyle kirlenmiş bir tarihin yansısı olmuştur ... Uy
garlık götürmekten söz edenler gerçekte oradan almak 

istediklerini gizlemektedirler. Dersim özgülünde yaşanan 

da, farkl ı o lmamıştır. Orayı Türkleştirmek. bunun için yer
li halkın batıya göç: ettirilmesi ve batıdan buraya nüfus 

yerleştirerek demografik yapısı nın degiştirilmesi, halkın 

kendi otantik kimligini ezerek gerçekleştirilecekti r. 

Bu baglarnda Dersim'de yapılan şey, halkın kendini 

yönetimi, kendi kaderine egemen olması an lamında cum

huri bir rej imın götürülmesi degil, halkın devlet egemen
liginin ismi anlamında Cumhuriyete teslim alınması. bu 

devletin kültürel kodlanna boyun egmesi ve yaratılması 

amaçlanan ulusal pazara rezervsiz bir şeki lde eklemlen

mesidir. Nitekim buranın fethinden amaç:. 1. Genel Mü
fettiş A Özmen'in, 7 Aralık 1936 tarih li raporundaki ifa

desiyle, " .. tabiatm birçok varlıklar ve zenginlık/erle doldur

muş oldugu bu bölgenin d01ma Türk vatanının öz ve oynl
moz bir parçası olarak kolmostnı temindtr. "34 

Esasen, herkesin kendi yerelini temsilen, kendi kimli

giyle yer aldıgı ve her sorunun birlikte tartışılarak karar al
tına al ınd ıgı 1. Meclis pratigi, sadece Dersim'in degil, bır 

bütün olarak Anadolu'nun medeniyete açı lma pratigidir. 

Ne ki bu süreç: kalıcı alamayacak. önce ll. Meclis yapısıy

la görece kan kaybedecek. 1925 T akrir-i Sükun Yasası'yla 
karakter degiştirecekti r. Artık Türk kimligi eksenli merke

zi çekirdegin, farkl ı olaniann tasfiyesi, asımi lasyonu, sürgü-
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nü ekseninde kendi medenileşmesini başkalannı n yıkımıy

la yürüttügü bir süreç: başlayacaktır. 

Bu noktada 'feodalizm', agalık. seyitlik. reislik kurumla
nna yönelik eleştirel dil, gerçekte yapılanlan meşrulaştır

manın örtüsüdür. Kaldı ki Dersim özgülünde bu kurumlar, 
ç:agdış ı kurumlar olmakla birlikte, birer sömürü kurumu 

degil birer paylaş ım ve düzenleme kurumu olmuşlardır. 

''Dersim'de aşiret /iderligi veya agalrk. mülkiyet ve sömü
rüye degil, saygı, önderlik. bilgı ve gönüllü kabul gıbi degerie
re dayanır. Dolayısıyla Dersim oşiretleri, sözgelimi Şafi

i Kürt aşiretlerine hiç benzemez. Eli kJrboçh veya tüm aşiret 

üzerinde tam egemen aşiret agahgı sisteminin hiçbir zaman 
olmaması, iktidar ve otorite ile işbirliginin temellerini ortadon 
koldınr veya zoyı~atır."3S 

Medeniyet kavramı özgülünde anımsatılmalı ki , Seyit 
Rıza'n ın öncülügünde gel işen direniş, cumhuri ve laik bir 

rejime karşı olmamış, aksine bu n lan n geregi olarak güven
ce altına alınması gereken Dersim halkının kimliksel hak 
ve özgürlüklerine yönelik bir tecavüze karşı olmuştur. 

Evet. Dersimiiierin yeni rejimin medeniyet hedefleriyle 

sorunu olmamıştır. Padişahlık ve hilafet in tasfiyesine, Is
lamcı Kürt ve Türklerdeki gibi karşı ç:ıkılmam ıştır .. . Aksi

ne. Cumhuriyetin ilk günlerinde telaffuz edilen hedeflerin 
hasır altı edilmesi, dahası tasfiyesi de yine bizzat rejimin 
kendisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nitekim Cumhuri

yet, ömegin, "köylü milletin efendisidir'' diye başladıgı yol
da toprak reformu bir yana, sermaye birikimi için köylü

yü çok agır bir sömürü altına alacaktı . Keza. "fikri hür vic
danı hür irfonı hür nesiller yaratma" sözü de, tektipleştirme 

eksenli ulus hedefi için kurban edilecekti. Bu süreçte aga
lıgı/reisligi, şeyhligi/seyitligi tasfiye ederek yoksullugu ve di

ni bagımlılıgı ortadan kaldırmak gibi ilerici söylem özellik
le kullan ı lacaktı . Ancak sonraki 85 y ılın nesnel bi lançosun

da da görecegimiz gibi, sorun ne feodalizmin ne de şeyh
ligin tasfıyesiydi. Dayatılan tek şey, kimlik politikas ı ve ver
gi düzenine uyum ekseninde devlete sadakatti. Bu sada
kat i gösterdikleri müddetçe, hiçbir aganın, hiçbir şeyhin 

s ı n ıfsal çıkarianna en küçük anlamda dokunulmayacak. sa
dece ekonomik ayncal ı klannı sürdürmekle yetinmeyecek 
Meclis'in de her daim vazgeçilmez unsurlan olmaya de
vam edeceklerdi ... 

Rejimin, 72 milletelinanca bir nazarla bakan, kafasına 
yatmadıgında tannsına bile itiraz eden Dersimli karşısın
daki dayatmalan 'medeniyet' mantıgı içinde de sorunlu 

olmuştur ... Medeniyet'in geregi olarak ilk yapı lması gere
kenin, Dersimli ile empat i kurmak, medeniyet paydasında 
onu ikna etmek. medeniyet in geregi olarak haklannı tanı
mak ve bu temelde medeni olmayan yanlann ı giderme 
davranışı olmalıydı .. . Cumhuriyet Dersimlinin karşısına 

toprak reformu, egitim kurumlan, hastane, köylünün katı
lacagı yol, vb. medeniyet ögeleriyle degil, Kürtlügü ve Ale-

viliginden, tarihsel otonemisi ve yerel kurumlanndan vaz

geçme, herhangi bir meşru nedene baglı olmaksızın ileri 

gelenlerinin sürülmesı dayatması ile gitmişti r. Yolu, karako
lu ve başka hiçbir yerde uygulamadıgı toprak reformunu 

da, devleti burada tek otorite yapmak için uygulamıştı . 

1927 yılından başlayarak devlete Kürtler hakkında ra

porlar yazan rejim ideologlanndan Prof. Hasan Reşit Tan

kut'un. 1960 Darbesi sonrasında Hükümete verdigi rapo

runda geçen, "Dersım/i çabuk uygorlaşır. yapı olarak uygar
dır·% ifadesi, uygarl ık götürme adına yapı lan onca sürgün 

ve katliamı daha da sorunlu hale getirmektedir. 

Medeniyet in denetim ve ulusal teklik yaratmaya indir
gendigi, buna karşın farkl ı olma hakkı. devletin yurttaş kar

şısındaki konumunun evrensel hukuk kaideleri ekseninde 
sınırianmasının dikkate alınmadıgı bir süreçte karşı laşaca

gımız tablo. 86. yılında hala bir türlü demokrasiyi iç:selleş

tirememiş. geçmişi ve bugünü hak ihlalleriyle dolu bir du
rum olacaktı r. 

DIPNOTLAR 

( 1) François Georgeon. Türk Milliyetçıliginin Kökenleri. s.47 

(2) Akt. Ugur Mumcu. Kürt Dosyası. s.9 1 

(3) Akt. U. Mumcu, age .. s. IO I 

(4) Akt. U. Mumcu. age .. s. l O 1 

(S) Akt. U. Mumcu. age .. s. I02 

(6) Bkz. Hüseyin Aygün. Dersim 1938 ve Zorunlu lsk.m. s.63 

(7) Akt. U. Mumcu. age .. s.S7-8 

(8) Bkz. H. Aygün, age .. s.66,69,71 

(9) Bkz. H. Aygün, age .. s.89 

( 1 O) Akt. U. Mumcu. Kürt Dosyas ı . s. l 29 

( 1 1) Saygı Öztürk. lsmet Paşanın Kürt Raporu. s .SI 

( 12) Akt. Baki Öz. Dersım Olayı, s. IS6 

( 13) Akt. U. Mumcu, Kürt Dosyas ı , s. I4S 

( 14) Akt. M. Bardakçı. 22 Kasım 2009, Habertürk 

( IS) Bkz. H. Aygün. Dersım 1938 ve Zorunlu lskan, s.62 

( 16) Baki Öz, Dersım Olayı, s.I3S 

( 17) Faik Bulut. Dersim Raporlan, s.283-84 
( 1 8) Faık Bulut. Dersim Raporlan, s.293 

( 19) Baki Öz. Dersırn Olayı. s. l79 

(20) Hıdır Göktaş. Kürtler. 1. C, s. l 41 

(21) Akt. M. Bayrak. Alevıli k ve Kürtler, s.80. 

(22) N .H. Ulug. Tunceli Medeniyete Açılıyor. s.79 
(23) N.H. Ulug, age., s.80 

(24) N.H. Ulug, age .. s.l69 

(25) N.H. Ulug, age., s.83 

(26) N .H. Ulug, age., s.88 

(27) F. Bulut. Kürt Sorununda Çözüm Arayı~an . s.83 

(28) N.H. Ulug, age., s.l 86 
(29) N.H. Ulug, age., s.99 

(30) N.H. Ulug, age .. s.99 

(3 1) H. Aygün, Dersim 1938 ve Zorunlu lskan. s.63 

(32) N.H. Ulug, age., s.l19 

(33) N .H. Ulug, age., s.l3 S 

(34) Akt. Ugur Mumcu. Kürt Dosyası. s.I4S 

(3S) H. Aygün. age .. s.l 00 

(36) M. Bayrak. Alevılik. Kürdoloji, Türkoloji Yazı lan. s.324 
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]i arşıva Heciye Cindı 

50 TifOJ 

Pirtuken dersen stranen 

ji ho zaroken kurd 

NORA CEWARI 

Di dewrana Sovyete de guhdariya mezin her bi 
xwendine u pera ji xwendina muzlke hebU. Salen 
1930'1 li Armemaye (Ermenistane) qeyden Sovyete 
he mi saz bi:ihun u edi pirtıiken stranan ji bo dihista
nan, veçekirinen stranen folklori u berevoka stranen 
folklori yen kurdi çap dibun bi tevbfına sazbendzan, 
zaneyen zimane kurdi yen ku bi esle xwe ermen u 
asüri bün. Ev gotar der heqe 2 pirtı1ken stranan de ye 
ku ji bo zaroken kurd di salen 1932 ü 1936 'an de çap 
bU ne. 

Di nava gelen dewrana Sovyete de wan salan 
stranen geleri yen bi teksten şoreşgeriye / nü çebüyi/ 
gele k popUler btm ü pera ji kompozitor. şair an bi mo 
tiven sovyete gelek s tran rı şiir dinivisin, çap dikirin. 
Ev herhernan eyan in çawa "Berhemen hena Sovetye" 
ku bi lez ü gel ek cara ji ne bi hostati çedibün ü bi pi
rani qimeta xwe va nimz b ün. Le ji her ku carna hos
teyen baş tevi wi kari dibi:ın. qimeten berheman. be
revokan bilind dibun. 

'Genco u GuH!' temeııdir ej bu 
l. Pirtüka peşin: "12 kilam, seba mektebe kur-

.:..' .. 
..-.:-; .J • . • 

. ' 
• ' 

ı ~ .. : ' :·:-· •• ! ......... 
• ..( ;,, -. .;r· 

'· . "" . ... ~. \,' ~ . : .. 
1- . -· ·. ,.-._. 

• • ·J 
·-: 4·' ·" .. ~'- . , .-. '=' ,' • . -~ 

' •. 
,. •. ~ !' •• -r 

:·· ..... -..... 
...... ' . • -1 ..... 

. ••• r l Hy k'mA•aı ••"""''"" 
". tllf M " H.:_, " -

ııt ...... ,. ... ,."t··· : .. '·-.:.': 
. · ,- ' e eı. a ' ·....,;.. , 

t ı _ ... • ... -· .. ·,. -· 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



mancan", n eş ira hukumeta Ermenistane, Rewan, 
1932. 

Ev berevaka sazbendzan Samson Casparyan hazir 
kiriye. Berevok bi strana popıilyar ~Internasional" 

va dest pe dike. Peyra straneke Rusyaya şoreşgeriye 
ye. stranen kompozitaren ermenya ne bi teksten 
tercmeyi kurmanciva /S. Casparyan ı1 Isahak Mara
gülov teksten strana tercumei 

Ev berevaka ro toprint- weki fotokopi çap buye. 
Di pirtüke de 20 stran, pirani yen hena Sovyete ı1 

s tran ek ji folklori ye. Kompozitaren stranan eva n ke
sanin: T. Avetisyan. Azat Manükyan. R. Melikyan ı1 
M. Mirzayan . Teksten strana Heciye Cindi, Isahak 
Maragıilov u RUben Drampyan tercumeyi kurmanci 
kirine. Disa ji stran neziki giyana zarakan in bi awaz, 
interval ı1 çapen sadeva. Di wana de bi hostatiya xwe 
ve stranek yeR. Mel:'ıkyan fı. stranek ji ye M. Mirzayan kurmanci kirine/ Ct 2 stranen 

folklora kurdi ne. 
Stranen kompozitor Karo 

Zakaryan, Tonak Avetisyan fı. 

Romanos Melikyan bi stila 
xwe ve neziki stranen zaroka
ye falklorine bi r!tm il into
nasya vane sadeva ı1 bi 
frazen weklandineva, di wa-

Jr-~;:~::~::~~::~:.:::j:iy:e;·n;:m:a:p:·n::b:aş:q:e~d:i~~:·n. ...f; "· N h fl~'"'dtll · e attye nivisare 
/h~tf. . 

.& ıı. 0
.l'tf4 , A.fr.P-""-- ;,., • ka strana kur-

~,&a; . /~o..,<ı . v·· ..,.,..,n ·~· 
.tllt-. A ?rtı"' ·· aitwtll -fM-f$'i .., ~'1"4' .· · d i ye fo I klor i 

:hA~f•J.. J. "Hemdtlbana'' 
~ ... l4'..Q..,,.,.fr4. 11. • • ke notenivisiye. 

na de stranen R. Melikyan 
bi hostatiya xwe ve başqe 
divin. Ji her du herhemen 
wi yek - "Genco Cı Gule ·· bi 
awaza xwe ye xweşik ve 
kete di nava folklora 
kurdi ii bineki emirdi 
rej bü, Teksteve strane 
dialage orta Genco il 
Gule da bi paydayina 
dewleta Sovyete. 

Kutasye du 
stranen falkilari ne 
ku sazbendzan Spi
ridon Melikyan ji 
gel nivisine. Her 
du stran ji "Yar 
Goze" fı. "Kuriko 
nobedaro" /şaxe 
strana "Keleşo''/ 
stranen go 
vende ne bi 
nexş ü nigaren 
kurdi v. Evan 
mesela pey dengnivisaren 13 

· IJJ.6 

stranen kurdi yen kompozitare ermenya ye klasike 
na.v il deng Komitasra / 1904/ ceribandineke nu ne di 
meydana noteni visaren stranen kurdiyen folklori de. 
Sp. M elikyan şagirte Komitas büye. 

Stranen kurdi he :ıindi ne 

2. Pirtüka diduyan: "Kilame mekteba ~. Ofisa 
merkezi ya program- metoda li rex \Vezireta Perwer
deyi hazir kiriye. Rewan, 1936. 

;: . 

Y<#,D)~ . • 

1 • ' l 

' 1 · 

. ... . 

Bi texmina me 
gere disa ji deng
nivisara Sp. 

Melilcyan be ji her 
ku wan salan di 
meydana berhevki
rin ı1 çapkirina folk

lora sazbendiye de wi 

kareki baş dikir, ji 
mihaciren ermenya 
stranen ermenya t1 

pera ji yen kurdan ber
hev dikir. çap dikir. 

Stranen govende yen 
her du berevaka ji heta 
iro di nava kurden 

Armeniaye zindi ne. tene 
strane. 

Ev berevok di wexten 
xwe de qewimandinen heja 
büne di emre kurden 

Armemaye de çawa pirtüken 
peşin ji bo dersen stranan ü 
çawa pirtfıken peşin bi al

fabeya tipen latin! ve. Ev bu
hagiranio bi notenivlsaren 
stranen folldlorl ve ü herhemen 
kompozltor R. Melikyan ve. 

Pere ji ev pirtük fikra ferzbü 
na perwerdekirina zaroken kurd bi stranen folklori ve 
peşda rınin. Eyan e ku zarok zimane de, muztka gelen 
wisa ji ji stranen dayika xwe ı1 paşe ji ji stranen zarakan 
fı govendan fer dibin. 

\Vext e çapxaneyen kurdan der heqe ferzbüna pir
tCiken muzika kurdi ji bo zarakan bifildrin u çap bi 
kin. O 
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A 

SERDEST U HUNER 
FEwz1 B1LGE 

Kurd ji di pevajoya drroke de weki her geli büne 
xwedi ax, h~. şarist.ani, dewlet, kornar federesyon ü 

rexistin ü peve giredayi bUnexwedı arteş, mh, şahlnşah, 
beg, xan, axa ü serok. 

Dinava wan sarumanan de ji bilidemen dagirke
riye, her yek li gor hez, form ü naveroke dirilv girtiye. 
Serdesten kurd.an ji weki her serdeste gelen din, ji bo 

serdestiya xwe bidomine ji bili bidestxistina heza siyasi 
abori ü leşkeri ji heza huner ü hunermendan ji istifade 
kirine. 

Her çiqas dirokzanen biyan u kurdan di lekolinen 
xwe yen der bare kurdan de, behtir li ser hela wan a si

yasi, abori u leşkeri rawestiyabin, an ji hela wan a hu
nere ter tije ji hev veneçirandibin ji, te zanin ku ser

desten kurdan di her fersende de teqez bi huner u hu

nermendan re tekili danine ü ji bo berjewendiye xwe 
tene ji mabe, li gor deriete xwe direct an indirect ew di 

bine per u basken xwe de parastine. 
Hunermenden kurdlllJ. ji; li gor pevajo, sazüman 

şerdümercan ji serdesten xwe re ü ji ho X\ve, ji bo ku bi
karibin bijin ku biafirinin gel ek hehan - ne ji ket'i be ji
xwe dane her siya per ü hasken wan. Avahl avakirine, 
helbest nivisandine, stran afirandine, şano listine. Ge
lek mir, beg, axa ji ho ku bi neyini nekevin nava dev u 
d iraneo hunermendan, bi b aldari herdem hurmet nişa

ni w an dane. Çi hele wan a baş hebin re w an dane ku wan 

bipesininin. 
Bo minak; dewleta kurdaaZiyara ku 9 30 'i de ava bü

ye ü 141 sali jiyaye gelek hunermendi X\'fe li wan girtine 
u ji bo dewlete xebitine. Dewleta Hamdaniyan ku 95 sa
lan domiyaye, dinava sinare we dewlete de gelekzanyar, 
helbestvanen kurd an ne kurd yen weke El Mutanahi. 
Ebu Firaz ü El Farabi gihane. 

Dewleta mervaniyan ku 981 de ava büye gelek miz
geft, medrese. xan, hevser. pir, hemam. cihoken ave 

çekiri n daye. Bi taybet! jl di derneo Emir EbU Nasir de 

xebaten wejeyi ü çandi peş ketine. Gelek helbestvanan 
xwe avetine bine basken wi. Di wc deme de kesen weki 

El Dela. Tihami. EbU Riza, Sirnan El Hotaci gelek pesne 
Ebü Nasir dane ii gelek herhem afirandine. 

Dewleta Şedadiyan ku 951 'de ava büye ü di wc deme 
de avahisaziti gelek bi peş ketiye avahisazan gelek ava
hiyen hedew afirandine 

Di dema Eyiibiyan de ji gelek niviskaren kurd, hel
bestvan, zanyar u ronakbir gihane. 

İzzeddin Eli , Necmedin Ebu saadet, İbn ı1l Esir ji 
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wan çend hehin. Ji bill hunermenden kurd bi bezaran 
hunermendi ji bo ku bikevin bin bask en Hasan El Sabah 

tekoşiyane. H esen El Sabah we bihuşta ku ava kiriye de 
gelek hunermend li d or xwe civandiye. 

Dewleta Gmanan de ji avahisazi gelekpeşketiye Sey
fedin Süri di sala ll48'an de dewleta Gore ava kiriye. 

Mizgeften ku we deme ava büne yekemin taybelmen 
diyen islame di X\Ve de vehewandine. 

Di demen M. Mistefa Berzani de ü a niha ji malbata 

Berzaniyan li hemher huner ü hunermendan nazik tev
geriyane, gelek hunermenden kurd ji ji çar parçeyan 
dem bi dem xwe li wa.n girtine ü çüne cem wan ü bi saya 

wan gel ek xebat pek an1ne ü ew hln ji we role dileyizin. 
Malhata Berza.niya.n weki malhata Romaya Rojava ya 

Mediciyan e ku li din ye bankaya yekemin wan damezi
ra.ndiye. Gelek şer Finanse kirine. Pişt dane gelek hu
nermend, felsefist ü zanyaran ü geleki ji heza huner
mendan sud wergirtine. 

Malhata M ediciyan hunermenden baş tev li dor xwe 
civa.ndine u ji bo X\ve Gor, Der . Katedral bi wan çekirin 
dane, ji bo ku ş eren e w dilin baş binivisinin ni viskar. ji 
bo wan şernan biwenin, deran binitirinin huner
menden weki M. Angelo, Ucello, Leonardo re tekili da
nine ku "komedyaya ilahi" di ve deme de bi saya sere 
wan derketiye. 

W eki din ji; li holandaye hunermenden weki Mic
helangelo, Raphael, Tizyano, Holhein. Rılbens Mozart, 
Shakespeare rasta rast disa bi qral re di nava tekiliyan de 
ne ango zelaltir be gotin: ji qraJ re xebitine. 

M irov hi n eki di n bi b er kurahiya dlıoke de here, hin 
di Misira kevin de h un er; ibadet, adet, bawer:ı u çand bU 

u yen ku w ana re k O. pek dikir j1 serdest biin. 
Bi kurtasi di diroke de, bi taybeti ji pişti sazümanen 

çini çebüne ü vir de h un er u hunermendan herdem ha

la serdestan kişandine u serdestan ji herdem xwestine 
ku hunermend hevalbendiya wan bikin. Ji her ve ji di 
diroke de serdesten biaqil ü xwedi politikayan huner
mend ü heza wan tu cari pa ş güh nekirine. 

Bo minak; li Kurdistane heya çend sal bere ji axayeki 
kurd dikaribil bela X\ve li herkesi bixe le bi hesani nika
ribü ü nediX\Vest bela X\ve li dengbCj an şanogereki bixe. 
Wa.n dizanibil ger bi awayeki neyinibikevin nava dev ü 

diranen hunermendan malikxerabüne. kambaxbüne. 
Berovajiye we ger ew bi başi ango bi kiıyaren xwe yen baş 
bikevin na va dev u dira.nen hunermendan; pesindayin e, 
parastin e, danasin e u belki nemirbün e. ~ 
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Kurtefılmekı li ser Girtıgeha Amede 

DENG 

DR. ÖMER ULUÇAY 

Di jiyana civak:i da civat; 
dilimine, diafirine, dipareze, 

diqedine, diediline il dido
mine. Civat ji weki insaneki 

diji ü xwe dipareze. peş dixe. 
Bo idare, ewlekart fı tendu

ristiyenxwe saziyan ava dike, 

ye heyi ji peş dixe ı1 paya w an 
bilind dike. Dibistan ibadet

xane (perestgeh). nexweşxa
ne, civatıcane saziyen balkeş 
in, bo kesan e heri nezik ı1 ye 

germ ew in. Esker fi polis, 

dadgeh ji ye rüsar in. 
H? episxane ye bi tir s ü xof in, 
insan le diçike. ditirse. dire

ve le disa ji pewist e. Hepisxane, bi awayeki normal, 
hemberi nexweşxaneye te ditin. Yek ji bo nexweşiya 

kesan, yek ji bo nexweşiyen civaki ye. 

Bi babeteki revebiriya dewlete. qerareke digire ı1 di 
şeveke de meriven li gor listeyen tomarkiri, an ji ye ku 

hatine ixbarkirin ten komkirin ü bi salan di hepisıca 

neye de ten girtin, cezakirin. 
Dixwazi bira zagon ı1 mew·ıuat di asta bilind de be, 

dixwazi ji b ira weki risten dewleten Rojava be; selahi

yetdare hepisxaneye, we ve dere weki zaılln ı1 mirazen 
amiranidare b ike. Midfır edi bi kefa xwe ye. 

Ekib zil peyda dibin, xayin il muxbir dicivin, işken
ce dest pe dike. Di demek nezik de yeki li van ji bo He
pisxana Diyarbekire digot; "Ez Xwedaye vira me." Niva 

ne din e, ne iman e, ne vijdan e, ne zagon e; qirin ü mi
rin e. eş u elem e. Mehkfim u girti tevlihev ü wekhev 
bfine, hemü ten cezakirin. 

Pirsgireken civaki, bi zor u tecritküine nayen çare
serkirin. Ewna we li gor risten zanisti çareser bibin. Di 
çaresermine de. dem ü dewrana cihane şert e ku were 

berçavkirin. Le mixabin rastiya hepisxane ne wiha ye? 
Hepisxane bi pir babetan hiiye mijara nivisan, ro

manan, wene, helbest ı1 filman. Di destpeke de heta 
roja iro ew mjjar hatiye berçavkirin. Di van f'ılman da, 

her herem ü dewre da eş, rev, mirin, qirin, işkence te 
ditin. Di nav wan da en bi xelat ü yen navdar j1 zede ne. 

Hunermenda heja Filiz Işik Bulute, eş ü pirsa Hep-

sa Eskeri ya Diyarbekire Nimreya S'an bi filmek kurt 
aniye her çavan (2009). Nave fi lme 'Deng' e, 20 deqan 

didome. Seneryo ü derhener Filiz xanim bi xwe ye. 

F"ılm di gelek mihricanen bajaren kurdan da hatiye ni

mandin fı eleqayek mezin dibine. Mijar serki nivda 
berçav dibe ii mexdfıren we deme diaxifin. 

Ge lo meriv hepisxaneye bi denge çi binase. Huner

mend Filiz xanün ve bi me di de nasin. Tesir. eleqe, h u
n er di vü deveşartiye. Em e fılme temaşe bikin: 

Bi çirina deriye hepse, deziye dile min teqiya. Min 
xof girt fı fa ?m kir ku tişteki xeter we biqewime. Filme k 
rengin e, zede axaftin nin e. Ltstikvan amator in. Qad

royeld mezin ü lihevhatı, bi tehreki xwezayi dilizin. 
H usameddin (Selahattin Bulut). Zelal (Zelal Bulut) lis

tikvanen sereke ne. Paşdengen f'ılme, rastiya Hepsa 
Diyarbeküe ya Eskeri ya Nimreya S'an. dema Idara 
Awarte sala 1980 tine berçavan. Hevoken bijarte di 
mejiye meriv da cih digrin. Dayika her duling seqet ku 

bi du daren binmil dimeşe, rol ek pir mezin ıllşan dide. 
Serledaren bati pir in. jin fi mer in, tev hatin il tev di
çin. 

Mijar serledana girti Cı mehkümen di hepse de ye. 
Komek mer u jin ten serledana kur. mer. bira, de ü 

X\'lişken xwe. Hepisxane li derva}i bajer e. Li nezik tu 

sitare. avahi nin e. Le Husamedin bi zorek mezin, 
nezike hepse du ode be tzin bi lez fı bez ava kirine. De

riyen kevn alline illi her xistine, jina wi Zelal fı bi her 
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du zaroken xwe va hatine ü te de rfıniştine. Zelal bi ve 
pir kefxweş dibe u mala xwe radixe, dixemiline. Sobe
yek sac dardixin, pe germ dibin u li ser we şiva xwe ji 

dik elinin. 
İnsanen ku bo serledana hepisxanan werin, ten b er 

deriye wan. Rusameddin u Zelal ji wan re deriye xwe 
vedikin ü rizmeta wan dikin. Şev ü roj denge merşan, 
mekanizmeyen tifingan. lımvar f.ı qirina meh?kf.ıman 
bilind dibe. Zelal bi eşqa mala xwe re, wan dengan de
meke nabihize. Dem diherike, serledan her ku çiln ha

tin. poşeten xwe li vir datinin, pe re ji derd ü kule n xwe 
ji datinin. Zelale girti f.ı malbaten wan nas d.ike, tevli 
derde wan dibe, icar dikeve tatele. Di xewa hongir da 
bi qirina girtiyan vediciniqi, xew le dih? erime ü ra di
be, rudine. Redi hedi Zelal nexweş dibe. Rusarnedin 
tatel ü bedengtya Zelale ferq dike ü we dişopine. De
mek di çe dile Zelal edi diteqe: "Rusameddin were em 
herin. çi dibe bira hibe, b ira qe çavik xani be were em 
herin.'' 

Nive iş u kare Zelale, peşwazi u rastkirina 
serledaren hepisxane ye. Misin tiji av dikir, çay d.ike
land, iskan h?azir dikir. Rojeke sar bü, serma bu, so
be vexisti bu. Zelale Rusarnedin li her so be ji xew ra
kir u got; ?wexta werin, tu rabe here." 

Demek ne çü keçika ku çavdere wan bu li her deri 
kir gazi "da ye hatin ha hatin." 

Jin hatin hindire ode. rüniştin. Mer çfin her de
riye hepse. 

Li ode lawe dayike. ji diyaxwe re dibeje: "Daye di
tin bi tirki ye. Dema ku keke min pirsi. tu çawa yi? 
Tuye ji bej e: "Eyiyim. eyi" ... 

Da ye ş aş dimine. ''kure min e w çi ye? ·•. 
"Daye beje "eyiyim eyi''. yani baş im baş. 

Daye. tizhiya xwe derdixe u dikişine, li kure xwe 
dinihere u dipirse: "Ew çawa başbün e?" Lawe dayike 
mudaxele dike: ··Na daye "eyiyem eyi. '' 

Dayike weki verda şex bi deng got; "Eyiyem eyi. 
eyiyemeyi" ... 

Xeher te, wederi vehibe. Deng bilind dibe, "zü ha 
zü werin, we deri higrin u carek din venakin. Ku em 
negihijin, we hatina me li bo şe here. " 

Da ye, her bi hep se difire u dibeje; "eyiyem eyi." 
Dengu renge dayike, h?ezaruyekwate dide pey

va "eyiyem eyi". 
Derna serledaren girtiyan diçin, oda Zelale vala 

dimine. Zelal wan deran dirust d.ike. Qedereke şunde 
çend jin vedigerin ten rudinen. Du re dayika baskşi
kesti ji te. di devi deri de li ko ma jinan d.ike qirin: 

"Star . Star! Ya Sitar! Oy daye min berxe xwe nas 
nekir? W ey li min porkure!'' Digiri. Jinbersiv didin u 
tev şine dikin: 
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''Ew çi wehşet e! W ey li me.? 

Tev ji kezebe diqirin. Rond.ik li ser binare rüyan 

diherikin. Bistek şilnda şin diterikinin. Piştre xatir 

dixwazin. 
Rusarnedin meran. Zelale ji jinan bi re dikin. 

Zelale mala xwe rast dike, zarokan dide razandin. 

Husamedin ser u guhen zarokan zor dipeçe ku tu 

dengan, denge ku li h?episxane bilind dibin nebihi

zin. Dengen ku ezman diçirinin .. 

Li ser gili u gazinen Zelale, Rusarnedin dibeje: 
''Zelal tu ji sere xwe bipeçe. Ez dibejim le tu naki. De 

ez çer bikim." 

Zelale li Rusarnedin zor dike: "Em herin." 

Nive şeve bU. Rusarnedin dibeje: "Ere em herin. 

Ramede hele bira sibe hibe". 

Zelal sar dibe. vediciniqe. demeke disekine. dü re 
bi lez dibeje, "Na na em narin, em nikarin herin. We 

werinku kes tune ye, we çer bikin, bi ku da herin? Na 
na Rusarnedin em narin!" 

Rusarnedin bi kefxaşiyeke dibeje: "E de rind e, 

em narin, de raze. ·· 

Zelale bi kefa her du destan ruye xwe mist dide, 

kür difikire ü dibeje: "Ne derde min diqede, ne ji 
kare min. Em narin. ·· 

Zelale sobe dadide .. Zelale dema jinan rewi diki

rin hi bersiv dibeje: "Na bi min qet ne tade ye. ez di 

xizmeta we da me. " Rev du hembez fi maçi dikin, bi 

zelili, bi hurmetl. 
Denge serleşkeran . merşan, qirin u hawara girti ü 

mehküman, tevli hev dibe. Ew dengan bi hev re, bi 

tevahi di dil u mejiye insan da cih digirin, edi ew te 

nas kirin. E w denge hepisxaneye. E w deng. hiş ji sere 
insen hil dide. hil dike u radike. Ew deng dile insan 

disotine. Şame zü were birine. 

F"ılma me vi dengt d ide nasin, şirove u berçav di
ke. Di siya deng da rneriv hepisxane tl huyeren wir di 

dile xwe da dibine, xeyal dike, diafirine, bi lodek dar 

agir dadide. 
"Deng" filmek bi wate ü bi deng e. Bi olana deng, 

bi siya deng.li dur. meriv dikeve hundire h?epse. Tu 
dibi şahide zulme ı1 şirike eş, elem. kul u birinen gir

tt u mehküman .. F"ılme Dengdi dil ü mejiye insan de 

deng vedide, olan dide. 
Revldar im ku filme Deng we gelekinsan hişyar 

bike. Dtsa hevidar im ku dilqirejan hertaraf bike. 

Gotina dawi ev e; ez ji bo ve serkeftine, di şexse 

Filiz Işik Bulut xanime da hemü listikvanan, kedka

ran piroz dikim. Bi hevlya temaşekirina herhemen 
we yen dipeşeroje da ... ~ 
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Uluslararası Kürt Sineması Konferansı izlenimleri ... 

Kürt sineması ve ulusal kimlik arayışı 

VEDAT ÇETIN 

Hiçbir statüsü olmayan, en büyük travması sınır 
olgusunda yatan ve bir varoluş sorunu yaşayan Kürt 
lerin uluslaşma sorunuyla Kürt sinemasının oluşum 
sürecindeki sıkıntılar paralel bir seyir izliyor. Kürt 
sinemasının gelişimi ile siyasal özgürlüklerin kaza
nımı ve demokratik ortamın oluşumu aynı sürecin iç 
içe geçmiş unsurları oluyor. 

Geçmişinde egemen dilin ve kültürün etkisiyle 
yapılan sinemanın varlığından bahsedilebilir belki 
ama, kendi kimliğiyle görünür değildir. Kürt sine
masına dair yazılar, değerlendirmeler bile yenidir. 
Yine. evet, Kürtler, Türk filmlerinde yer bulabiliyor
lardı ama kendi dilleriyle konuşamazlardı örneğin ve 
diyalogları ancak Türkçenin kaba bir şivesi o lahili
yordu. 

Bugün ise yüzlerce Kürt filminden bahsediliyor. 
2000'1erden bu yana 

çok önemli bir başlangıçtı. 

Altı coğrafya, altı film ... 

Konferansın 'ön aşama' denilebilecek bölümü 4 
Aralık'ta başladı. Bu bölümde, "altı cografyadan altı 
film" alt başlığında filmler izlendi. film okumaları 
yapıldı. Babman Ghobadi'nin Niv Heyv (Yarım Ay), 
Yüksel Yavuz'un Küçük Özgarıak, H iner Saleem'in Ki

lometre Zero (Sıfır Kilometre), His~n Hesen Eli'nin 
Hemıan, Jalal Jonroy'un David ve Leyla. Hişam Za
man'ın üç kısa filmi; Hinterland (Kış Ülkesi), Bawke 
(Baba), DeAndre (Ötekiler) ve Miraz Sezar'ınMin Dtt 
filmleri izlendi. 

izlenen filmler hakkında dile getirilenleri birer 
cümleyle ifade edersek, N iv Heyv bir masal dı; Kürtle
rin rüyasını anlatıyordu. Herman ise tamamen ger

kendinden söz ettiren 
Kürt yönetmenler, 
filmleriyle ödüller alı
yor. festivaliere katılı 

yorlar. Londra Film 
Festivali sayesinde, 
500 civarında kısa ve 
uzun metraj lı Kürt filmi 
arşivi oluşturulduğunu 

biliyoruz. Birkaç yıldan 
beri yapılan Londra ve 
Berlin Kürt Filmleri 
Festivalleri , bu yıl 

ABD'de de gerçekleşti. 
Kürt diyasporasında 

böylesi gelişmeler ya
şanırken , Diyarba
kır'da yapılan ve Diyar
bakır Büyükşehir Bel e
diyesi ve Diyarbakır 

Sanat Merkezi ortaklı
ğıyla İ sveç Konsoloslu
ğu'nun da desteğiyl e 

gerçekleştirilen Kürt 
Sineması Konferansı 

I(OMflRAMSA . 
v, .....ı~ ya Navnetewı 

çekti. Kilometre Zero. 
çoğu sahnesi eleştiriise 
de , teması itibarıyla 

Kürt sineması açısın
dan bir başlangıç no k 
tasıdır fikri üzerinde 
duruldu. Norveç'te ya
şayan Güney Kürdistan
lı Hişam Zaman 'ın film
leri izleyiciler tarafın
dan çok beğenildi. Kü

çük Özgtırlük, Ham
burg'ta bir mahallede. 
merkezine Kürt soru
nunu alıp çok kültürlü 
öyküsüyle ilgi çeken bir 
filmdi. Min Dit daha çok 
olay örgüsü üzerinden 
konuşuldu. duygu ek
sikliğinden bahseden 
eleştiriler aldı. David ü 

Leyla filmi ise altyazı so 
runu çözülemediğinden 
izlenemedi. 

C:'' ava 1\..UCUl QJifieiD 'j ~\rtıtık ~ 
ır::rl &incroa&t Konfcı'il.!l !ll H3 

U\us\aıııra!ll 1\.U 

Geçerken belirtme
liyim, geçmişte festival 
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etkinliklerinde mekan sıkıntısı çektiğimiz günlerden 
salon fazlalığıyla dikkat çeken bugünlere gel elik. Uma
rım bu salonlar, sinema izleyicilerini çeker, boş kal
maz ve verimli kullanılırlar. 

'Aklın ve tarihin kayıtları .. . ' 

12-13 Aralık 2009 tarihleri arasında yapılan 
Konferansa Sinemaya Kurdı ya Navneıewı etkinliği bo
yunca, DTP'nin kapatılmasından kaynaklanan bir 
b urulduk da yaşadık. 

Konferansın ilk günü "Metodolojik Oturum: Bir 
Soru Olarak Kurt Sineması ", ikinci gün "Tematik Otu
rum: Kurt sinemasını konumlandırmak ·· başlıklan al
tında sürdürülen konuşmalar ilgiyle izlendi. 

izleyicilerin sayısı beklenenin altındaydı. Çünkü, 
sokaklarda kitlesel eylemler tüm sıcaklığıyla sür 
mekteydi ve Kürt sinemacıları ve sinemaseverler Bü -
yükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda konferans 
yapıyordu. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan Diyarbakır 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir. "Kürt 
sinemasının bu denli kapsamlı bir çalışma içinde bulun -
ması tarihi bir (Jn,eme sahiptir. DikıatlJrlüklere karşı en et

kin güÇ sanatın ve sinemanın dilidir. Bundandır ki, her bir 
sinema filmi yüzlerce yıl yaşayacaktır. Bu eserler aklın ve 
tarihin birer kaydı olacaktır.·· belirlemesinde bulundu. 

İlk sözü alan ve halen Almanya'da yaşayan M iraz 
Bezar, ''Kurt halkı gibi sineması da yaşadığı koşulıara 
adapte olmak zorundadır'' diyerek, yaptığı sinemayı 
"Kürt Göçmen Sineması" olarak tanımladı: ''Nerde ya
şıyorsanız yaşayın, bu bir sorumluluktur. Ayrıca, dilimi 
bilmesem de Kürt sineması yapmak istiyorum. Bu da. bir 
aidiyet duygusudur. " 

Genç Kürt yönetmenlerden Hişam Zaman da ken
di sinemasını tanırolarken aynı çerçeveyi çiziyordu: 
"Sinema politikayla çok ilgili. Sinemanın danyayı de
ğiştirme derdi yoksa benim için anlamı da yoktur. Film
lerimde karakterlerimin kim olduklarını, nereden nereye 
geldiklerini belirtmedim. Filmleri herkes için yapmak is -
tedim ... Bir ağaç neredeyse, nereye aitse, oralıdır. Nor
veçliyim. Filmlerimin finansını sağlıyorlar ve ben Kürt 
filmleri yapıyorum. Bütün bunlar siyasal gelişmelerin 
sonucudur. Kurt filmini tanımlayan lineelikle kültürdür. 
Norveç'te Kürtlerle goraştam ve senaryolar yazdım ... " 

Güney Kürdistan'da yaşayan Hisen Hesen Eli ise 
farklı düşünüyordu: "Corüşüme gore Kürt sineması 
yoktur. Ne filmleri dağıtmak için bir şirket var, ne de yap 
tığın o filmlerden gelir elde edebiliyorsun. Ama yine de bir 
başlangıçtır .. . " 

Aynı konuda, ikinci günkü oturumda konuşmacı 
olan genç Kürt yönetmen Yüksel Yavuz, kendi sine-
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masıru şöyle tarumlıyordu: 'Almanya 'daki Kürtl.erin 

durumunu yansıtmaya çalıştım. Diyasporada yaptıgı.m 

filmlerde Kürt kimligimi ifade ediyorum. Kürtlerin içinde 

olmadıgı. ve Kartleri anlatmayan filmler yapma k istemi -

yorum. 

Hisen Hesen Eli hariç, diğer üç yönetmen de Av 
rupa'da yaşıyorlar. Sinema eğitimlerini orada almış
lar ve sinemayı Avrupa'yla bağlarını koparınadan 
sürdüreceklerini ifade ediyorlar. 

Yapılan , 'ulusalla~ma sineması ' dır 

Konferansın 'tematik oturum 'u nda ise konuşma
cılar daha çok, tanımlama üzerinde durdular. 

Bu oturumda, açılış konuşmasını yapan Londra 
Kürt Filmleri Festivali'nin organiza-
törlerinden Mustafa Gündoğdu'nun 
sorduğu, ''Kürt yönetmen başka bir 

sorunsalı yansıtan birfilm yaptığın 

da bunun bir Kürt sineması oldugıt 

söylenebiıir mi... Topraklan dört 

parçaya bolünmüşken, Kürt sine
ması var diyebilir miyiz ... " sorula
rına yanıt arandı. 

Avustralya'da yaşayan, aslen 

Dersimli olan ve Kürt sineması 
üzerine yazılarıyla tam na n 

Devrim Kılıç şöyle diyordu: 
"Sinema sanatı aynı zamanda 

ekonomik ve teknik anlamda 

bir endüstridir ve Kürtler bun

dan yoksunlar. Kendi toprak -

lannda sürgünler. Kimlikleri 

için çııpınan Kürtler, siyasetle para

lel bir ilerleme içerisindeler. Filmlerde ülkeye özlem, bas -

kılar ve sınır olgusu ilk goze çarpanlardır. Bunun yanında 

katliamlar, asimilasyon politikasının tematik yansımala

n ... Surü, Anavatanımın Şarkılan ve YanmAy'da olduğu 

gibi susarak konuşan baş kadın karakterler, Kürtlerin sos 

yal, siyasal ve psikolojik durumlannı ifade ediyor. Bir hal

kın trajedisini en iyi anlatan filmlerdir bunlar .. . Kürt sine

ması, kültürün yeniden yaratılması misyonunıı üstlen
miştir.·· 

Kendisi Oxford Üniversitesi'nde Ermeni, Kürt ve 
Filistin sinemaları üzerine çalışmaları olan bağımsız 

akademisyen Tim Kennedy ise bir sinemanın ekono
mik sebepler ve siyasi sebepler diye iki başlık altında 
tanımlanması gereği üzerinde durdu: "Neden bir sine

mayı ulus sineması olarak adlandınyoruz ... Yonetmenler 

finans sağlamak için belli bir ulusal duruş sergiliyorlar di -

yebiliriz. Ekonomik sebepler en önemlisidir ... Siyasi sebep -

leri de var: genel olarak filmler ulus oluştunna çabasında. 

Filistin Ozgüdük Hareketi. pek çok yönetrnene finans sağ 

ladı. ulusu. bir araya getinnek için ... Dilleri. kültürleri teh -

dit altında olanlar için sinema onemlidir. mus sineması, 

ulusu oluştunnak anlamını da taşır ... ·· 

Türkiye'de Kürt sinemasının niteliği hakkındaki 
en kapsamlı konuşmayı, Bilgi Üniversitesi'nde aka
dernisyen, SİYAD üyesi Ayça Çiftçi yaptı: "Kürt sine 

ması geçmişiyle ve geleceğiyle bir arayış içerisindedir ... 

Kürt filmlerinin öyküler agı.. bir tür yeniden tarih yazımı -

dır. Anılar üzerinde şekillenen etkili mücadele kanalıdır 

sinema: gezici bir bellek, halkın dağınıklığını ortadan 

kaldınnaya dönük. geçmiş ve geleceğin tahayyülüdür ... 

uıus niteıiklerini gösteren ancak ulus devlete sahip ol 

mayan Kürtler. ulusal sinemaya da sahip değiller. Bu 

nedenle ulusal sinemaya sahip olabilmek için inatla 

varoluş mücadelesini sürdürmeli, 

parçalardaki sinemacılar birbiriy

le iletişime geçmeli ve ortak gelece

ği n tahayyülüne girebilmelidirler ... 

Kürtler tarafindan yapılan sinema -

ya ulus sineması değil, uluslaşma si-
neması diyebiliriz ... ·· 

Güney Kürdistan hükümeti Kül-
tür Bakanlığı'nda sinema genel mü

dürü N asır Hessen ise yaşadığı coğ
rafyadaki sinemanın iç açıcı olmayan 
durumunu anlattı: 

"Irak 'taki savaş yüıünden sinema 

kültürünün ortadan kalkma tehlikesi bu 

lunuyor. Savaş yüzünden sinema sahipleri 

salonlannı kapatıp sattılar ya da başka bir 

ticari mekana dönüştürdüler ... Hükümet

ten yardım talep ettik. Kürdistan 'ın 28 şeh-

rinde sinema salonıı kurmak istedik ... Tür

kiye ve İran Kürtleri bu konuda daha iyi ... Kürdistan ha

kümeti filmleri destekliyor. Hatta, Kürt sinemacılam fi

nans saglayabilmek için Iran hükümetiyle anlaşma 
yaptı. Hikclyenizle. projelerinizle gelin her türlü yardım 

da bulu.nalım. Siz proje düşünün, biz parasını ... Altı ay 

sonra yeniden toplanalım, bu kez biz finanse edelim ... " 

Oturumda Büyükşehir Sinema Birimi sorumJusu 
Zeynel Doğan tarafından, dağ yaşamı ortamında film 
üretimlerinde de bulunan ve önceki yıl yaşamını yiti
ren gerilla yönetmen Halil Uysal'ın görüşlerini ifade 
eden bir metin de okundu. 

Sonuç olarak; özetlemeye çalıştığımız konferans, 
Kürt sinemasının geleceğine dair umutlu bir iyim
serliğin ipuçlarını sergiledi , mevcut birikirnin bo
yutlanarak yeni düzeylere taşınmasının olanak ve 
yöntemlerine işaret etti. ~ 

Tif O] 57 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



58 TİfOJ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



XALTİKA ÇERİBAŞİ 

ROJHILAT DERSiMi 

Di nav doşegan de çend caran xwe tevda ani il bir, 
Mdika çaven xwe vekir, hej niv tarihli fı dik:an hang di da. 

Mile xwe vekişand, paşe bi bedena xwe ya sist bawişken 

xwe anin. Lihefa xwe ji ser xwe da aliyeki, Mz da xwe il ra
bü. Peşili zarakan niheri, hej zarok raketihfın. bi haleki 

şa büyi pixe pixa wan bu. Paşe kincen xwe yen qat bi qat li 

xwe kir fı da ku zaro hişyar nehin bi awayeki bedeng ji ode 
derket. Deriyemale ye peş vekir. bi vekirina dert re sir il 
serma haye sihe li ruye we xist. Roj hedl hedi derketihu n 
tirojen xwe avetihil der u d oran. Bi hurmetek mezin bere 

xwe da roje. pere her du desten xwe bir ser singa xwe u 
dest bi dia yan kir; "Ya rojhilata mezin! Tu me ji to fa n u 
xezeban biparezi. Tu zar u zeçen me, mala me ji xirahiyan 

diır bex.i. Ya çiyaye Silhus!, ya x:izire kal!. hfınher daim bi 
me re bihin alik:ar. Stara we tim ü tim li ser me bi.~ Pişrt 

xilaskirina diayan pişta xwe da diwar. çoqen xwe kişand 
bin zike xwe u li ser totikan rUnişt. Hej .xurini ne xwarihfı, 

qutiya titüna qaçax derx:ist, cixareyek peça. hi dileki xem

bar nefes ek kür j i cixare kişand. 
Ketihü nava xem ıi xeyalan, di dile xwe de wiha digot: 

"Heq ü t'ala li pişta me be, ev çi zernan e ki xirah e, ev çi 

haleki perişan e em te da ne. Li aliyeki zilma cendirmeyan. 

aliye ki be insafen texsildaran u aliye din avetina ser wa
ran a eşqiyayan. mala me xirah kiriye. Hikumeta İsmet 
Paşa, ji her ku dest bi şereki mezin bike hi eşiren Dersi

miyan re. der Q dor tije esker kiriye. Ji her dest direji ı1 
çavsistiya w an edi em ni.karin qiz u bfiken xwe b işinin ka
ni ü beriyeki. Beri çend roj an li her kaniya jorin, ya ku hat 
sere qiza cirana me her kes pe şaş u mat ma. Eger zu ne

gihiştima ü min ev stleya li wi teresbavi Cendirme nexis
tina, ka qizika reben çawa xwe ji dest xilas bikirina. Ev zil

ma wan heta kenge dewam bike. Zilm il zora wan ne bes e 
vega çav her di din ar ü namusa me ji. Derdedin ji Texsil
daren bewijdan in. Tehde ü heqareten wan ne kemtir1 

yen Cendinneyan in. Gundl ji ber ku werguye pir nedin, 
pirani ya heywanen xwe dihin derveyi gund li gomen bin 
erde u li şikeften her kaş u qişa vedişerin. Ere, ligundeki 

jor e çiyayi disa bi wi awayi gundl tevahl, pezen xwe li der
veyi gund di gomeke de veşartihun. Sihebe dema şivan 
diliere xwarina pez bide çi bihine, pezen reben di nava 
go la xwine de mane, gur ketiye go me, ji sedan pezan pira
n1 mirar kiriye u çe nd heb sax hiştiye. ~ 

Paşe rüken bu u wiba dewam kir: "Meseleya gundiye 
feqir her kes pe dizane. Feqtre min, kerekxwe hebü ye, ji 

bo ku Texsildar jikere re werguye nebirin ker x:istiye nav 

doşegan ı1 gotlye: 'Texsildar heg ev have min e, pir nexweş 
e lo ma di nav doşegan de ye.' Aaax, ax ji her deste wan xe

daran, mirov ne dizani bigiri ne ji dizani bikene.? Wiha 

fikili bu ku di hundir de bi batina dengemere xwe veci
niqi: "Qize Çer"ıbaşi, tu li ku yi? Vaye zarok hişyar bün, ka 
xwarineke hazir bike. '' 

"Vaye hatim meraq neke.hahuuu! çavden~ min xuri
niya 1.arokan hazir nekir'', got ü bi lez çü hundir. Yek car 
bere xwe da rojinge da ku şorbe hazir bike, bi hinekhejik 

ıi qirşikan agir vex:ist ü d1zika şor be da ser egir. Piştl çe nd 
deqan şorbe bazir bU, hang kir zarakan u mere xwe, hatin 

ser sifre bi hev re xuriniya xwe kirin. Paşe ji mere xwe re 
got: .. Ez hebeki herim cem Kiware, züde ye em pirsa qi

zike nakin, ka çawa ye. çi dike? Min bihist lawke we he

beki nexweş ketiye. Ya dinji. weki tuji dizani wexta çfıyi
na waran n ezik bu, ka ji bo çuytna waran çi dike. haziliyen 
we hen e an tune." Paşe xatir xwest ı1 bere xwe da mala qi

zaxwe. 
Bihar hatihfı. Çol ı1 beyar. deşt ü çiya u newalu neqe

ban, bi her cure çiçegan xwe xemilandihu. Aven newalan 
zede bübün u bi coş diherikin. Li gunde Conage, bi hati

na bibare re binek mijfılahi. heyecan u hazili hebün. Ev 

haziri ji bo çüyina waran bU. Wekİ her sali isal ji, di 
destpeka bihare de diçün waran. Cİ ye waren gund pir bi

lind u h eşinahi bil. Camer ü xorten gund beri hefteki çu
bfın waran, re u rübar, kan1 u haliken hilweşiyayi çekiri

bfın u vegerihıin. Niba ji dora jin. qiz. xort fı zarokan bU. 
Tev li eşyayen waran yen pir ü kokim li qatir fı keren xwe 
siwar bübun, yen ciwan ji bi peya heywanen gund didan 

pe ş xwe, bi k en u kef u bi kilaman ketihun reya w aran. Di 
nav wan de Çerihaşi. zaroken we fı qiza w e ya bi zewac Ki
war ji hebfı. Bibar li waran geleki xweş derhas bU. Q"ız, 

xort Q zaro bi hewa, avü xwarinen waran xweşiktir ı1 rind
tir bUM n. H eywan tevahi qelew u ş işmantir bübiln, ji her 

we ji bereketekmezin ketihü rizqe gundiyan. Li ser çftyi
na waran de gelek wext derhas babil, edi ketibun germa 

bavine ı1 ji bo vegera gund pir wext nemabit Di w an ro jan 
de rojek bü. Bere evare bı1 fı edi roj çühıi avan, li jor sere 
çiyayen waran mij ı1 dıimanek li hevketihü. Dıiman ber bi 
jer aliye halikan ve dibat. Dema nezik batin qasi 30 
meren peya, tevahi bi kincen sipi. rexten wan giredayi ıi 
bi sileh bfın. Yek ji li peş wan hespek si pt siwar, kincen wi 

li hev keti ü di dest de qamçi heba. E w ji bi rext u sileh bU 

u bi her awayi eşkere bu ku mezine wan bü. Ji her ku wan 
çe nd care n din avetihfın ser waran. gundiyan ew naskiri-
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han, ji wan re digotin qol. an ji eşqiya. Ye siwar. qo !ha

şi yek car bi hers emir dide ewen din il digot: "Lezkin. 

b ik evin hewşan ı1 holikan, pez. dewar. qatix gişta derxi

nin binin.'' 

Bi emirdayı:na qolhaşi, qolen peya war dorpeç kirin 

u ketin hundire holikan. Zaroken biçUk ji tirsa digiri

biın. qizan ı1 xortan da ku zirarek neye wan xwe xisrib\ın 

paş dayiken xwe de. Ji cameren gund yek tune bü li vir, 

ji her ku wexta çinina geniman bU. tevahi ligund bün il 

carna dihatin waran. Qolan rahiştibü postikenkurun il 

to rak tede bfın hildigirtin pişta xwe dibirin. Du. se qo

lan ji di holikek de bere xwe dabun rojinge. sitila şir a 

ku li seragir bü. Şir dirijinin u sitile davejin pişta xwe 

da ku bihin, di nav ko m ek jin da jinek navsere, bi gew

de ü heybet pir hers dibe. Radibe ser wan qolan, deste 

xwe dibe keleka xwe ü demançeya xwe derdixe. Paşe 

dibeje: "Zükin wan tiştan daynin ş\ıne. Ew çi hale htın 

tinin sere me. em ji insan in u qüJe heq in. H tın rizqe 

me bihin em paşe çi bixwin? Bi heq ü faJa be heta min 

ye k ji we nekuşti derkevin herin." Li hemher hers u ce

sareta jinike qol şaş ma btın. eşyayen pişta xwe u sitil 

pol poşman danihiln şüne. Li derve pez. dewar ı1 gelek 

tişten X\Varine li hev komkiribun da ku edi rekevin qo}

başi wiha got: "Ka cw jina süeh kişandi we kı ye? Ez nas 

bikim." 

}ine pe n1şan didin. ew hespe xwe aliye jine ve dajo 

tı je dipirse: 

''Xanim! Tu ki yı: Q ji ki jan gundi?

''Çi ji te re. direya xwe de here ... 

"Xanim! Ji bo xatire heq u ji bo xatire xizir d ike. ka 

tu ki yı:? Ez ketim meraqa te." 

"Min ji te re got reya xwe de here ü hün xereke ne

binin ji wan heywanan ü qatixan." 

"Heta tu ji min re nebeji. em gava X\\'C navejin de

reke." 

"ji min re Çeribaşi dibejin, qiza ÇikoxJi me u ji ma

la He med Axa me. iha ji li gunde Conage bi zewacim.? 

Dema Çeribaşt wiha dibeje, çaven qolbaşi vedibe Q 

şaş dimine. Çawa J.:u bikeve nav poşmaniyeke wiha 

dibeje: 

''Heywax hey! Min çikir. Min nane have te pirxwa

ri ye. pir qedr il qimeta min zanine. Ketim e b er bexte te 

min xeletiyek. nerastiyek kir. zü were heywanen X\ve ji 

nav heywanen din veqetine ii. bigre here. n 

"Eger heywanen gundiyan giştan her didin berdin, 

ez ten e heywanen X\ve venaqetinim." 

Qolbaş! dinihere ew jinik. jinek pir bi esli Q xwedl 

heysiyet e . sere xwe dihejine dide her xwe ı1 pol poşman 

deng nake. Du re bere hespe xwe dide jor, qolli pey wi, 

he)'\\·anan gişan d id in peş xwe ü bere xwe didin çiyayen 

ase. ~ 

60 Ttroı 

\rtl HIN 

ıri~ .ii ho ı.; i ye nı i ı· i rı d i,·i\ i n 

di hundire nıitı d" 

nl'ma qeıielen kt-1\:"''l:ii.'i· nin in 

i· d i j i sl'r·i lu·.'a hi n i 

ırur ~fıı·. wl'lat hü nu·ı·tal ü ala hü 

lwzaı· ü '"k <·a ı·i. 

miı·i l:it·hid dik"' in 

,.,.,Hil'k ht· mal 

.'ezdan ew 'las hü_H·nıewinıaııdiıı Ic ııiıı iıı 

lt"ht·n~·: ku IH'I:n hihiıı li l'anf- <·ahiltiyi· 

fl''ll h i IH'fJ 

ma hila mirin ... ıı minmhinli ser·"" 

:;;oı·t'~aıı hi daı· '" hi kin 

t• nı n-. '1'' tt i d i n··j nal w 

~oı·,·~i· diı·i'j ji. kin ııahe 

lıi sen-. xwedana nıiıı a lıi:;;k k11 miı·in ı·ahe 

wi· :w _ll'l-.i diji nıasi hil'etisin 

di n:n ı.;:uıe di_Ya nıiıı .ı,. 

steı·k kompli<pısyoıı i· ıı konıkuji,,aıı 

• 

ıw tl'tıi~ l'nt dirnil'in 

.'ekji llll' 

_wl.. j i '' aıı _w k j i nu· 

a j i w an j i j i nw 

naınin· tl i lıer dm.a '"''d,· 

li danlixin 

stit:;;kesti dimiıw 

di JW't.;itnan de danitsh•ıulint-

hi nıiı·iıı iı nı:nini' redike 

""~'"tu ~~u.inf- xwe ji kunh·ani.'a 

mas i d i dl'st de 

halı ı· di hundiı· de 

Ber~ema l\li~r·i1an 

min re hike www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Cuma Boynukara cboynukara@m.ynet.com 

a tı 

(Köy kahvesinde geçer. Köyliiler oturmakta. kahvede televizyon ile video dikkat çekmektedir. Ale ise kitap 
okumaktadır.) 

Heno: Millet iş güç peşinde. sen kitap okuyorsun. 
Ale: Babarn mısın? 
Heno: Kızına kızma ... Tamam ... illa Mıho domino 

yapalım mı? 

Mıho: Neyirıe? 

Heno: Neyine olacak, ıakımına ... 
Mıho: O eskidendi. 
ı . Köylü: H ele iyi bir film oynat da seyredeliın. 

Çaycı: Akşamlan oynatıyonız, gündüzleri yasaktır. 
l. Köylü: Niye'? 

Çaycı: Seyirci azdır, paı·asını kurtarmıyor. 
1. Köylü: NeyinH.'UI'I:armayacak:? 

Çaycı: Parasını kurtarınıyor. 

ı. Köylü: Allah zalimin eline fırsat vermesin~ 
Çaycı: İşi:nize gelirse, bin lira veriyorsunuz, sanki vi

deo 'yu sann alıyorsunu.z. Zırt, pırt film oynatmak: olur 
mu? 

2. Köylü: G4.lı(re) Ne okuyorsun? 
Ale, (Sesini yükseltir) Abdülhamid'i okuyonım. 

2. Köylü: Ben tanıyor muyum? 
3. Köylü: Şehirde oturuyor ... Abdülhamid paşadır. 

paşa. 

Ale: Paşa değil. padişahtır. 

Heno: Bam ne, paşadır. .. 
Ale: Zaten sana ne, merak ediyordum. Şimdi zama

mnda buralar yine böyle karışmış. Abdülhamid düşün
müş. danışmış. Bir türlü buradaki kanşıklıgın önüne ge
çemenıiş. Bu işten nasıl kurtulacagını. sormuş. Aklına bir 
şey gelmiş. Adam işi biliyor canım ... Kalkıp buralara alay 
kurdurmuş. Alay kurdurmuş ama .. . 

Mıho: Niye, daha önce burada alayyokmuymuş? 
Ale: Olmaz olur mu canım. elbette var. 
Mıho: Eee ... 
Ale: Buradaki alaylara. kimse ne kumandanlık edi

yor. ne de askerlik. Kim geliyorsa kaçıyormuş. Abdülha

nıid kalkıp buradan kumandan seçmiş. Kumandanlara 

para vermiş. Zaten bizim millet narola mülk peşinde ya . .. 

Topragı, gücü olan olmuş kumandan. Askerleri de bizim 
köylüler. Başlamışlar vurup kırmaya. Abdülhamid'in ya
pamadıklannı yapmışlar. 

Heno: Yani ... 

Ale: Yani bizbizi idare edenıiyoruz ... 
He no: Bam ne lo ... (Mıho ya) Neyine oyuayalım do-

rninoyu? 
Mıho: 5 bin lirasına oynayalım. Hile yoh. 
Hen o: Tamarn haydi gel oynayalım. 
l. Köylü: Ben de oynayacağım. 
2. Köylü: Ben de. Ortaklı mı? 
Mıho: Herkes kendine ... Hele bir domino ver. 
Çaycı: Saatlidir ha ... 
Mıho: Saati iki bin liradır. Çayına oynarsanız beda

vadır. Ama parasına oynuyorsunuz. Onun için saati iki 
bin liradır. 

Heno: Haktır, ben de bir kahve açay:ım. 

Çaycı: Ruhsatı kim veriyor. Haydi, oynayacaksanız 
oynayın. Yoksa benim zamanımı almayın böyle. 

Heno: Getir. getir. 
Mıho: Paralanwzı verin bakayım. 
L Köylü: Paralar bende kalsın, niye sende kalıyor? 
Mıho: Kasa benim ... 
Çaycı: Paralar kahveeide kalır, verin bakayım parala-

nnın (Parala.n toplar. Köyl-üler başLar oynamaya) 
3. Köylü: Bir film bırak da seyredelim. 
Çaycı: Şimdi olmaz kalabalık değil. 
Ale: Milletin işi gücü yok, cam sıkılıyor. N e yapacağı-

nı bilmiyor. (Srlo getir, selamlaşırlar) Sılo, keyfin nasıl? 
Sılo: İyidir. 
Ale: Dolmuş ne zaman gelecek? 
Sılo: (Saatine bakarak) Neredeyse gelir. N iye? 
Ale: Kardeşim gelecek. 
Sılo: Talebe olan ... 
Heno: (Birdensilahınasanlır) Hani nerede talebe? 
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Sılo: Talebe yokulan Heno, rahat ol. Gelebilir mi ta
lebe? Bizim Ale'nin kardeşi. şehirdeki, okula giden. Bu
gün gelecek onu söylüyor. 

Heno: Ben de dedim belki .. (Oyuna ckvam ederken) • 
Car 'ın Se 'yi ... Çek Allah çektirmesin ... 

Ale: Kardeşinıle Usufyaşıttılar. 
Sılo: Bana ne ... (Muhtarogirer.ArkasındanNuro, Geeo

diıyi ve Helo birliktedirier. Muhtaro 'nun girmesiyle yo,lnızca 
Sılo ve Çaycı ayağa kalkar. Muhtaro selam verip oturur, bera
berindekiler de oyte yapar.) 

Muhtaro: Yaramazbirşeyvar mı? 
Sılo: Yok baba ... 
Muhtaro: Eğer havalar iyi giderse, bir aya kalmaz ca

miye başlarız. Zaten Sağlık Ocagı 'yla, okul az kaldı. Yolu
muz da iyi olacak. Bazen yagmurda kapanıyor ama iyidir. 
Bakın cereyan geldi. 

Nuro: inşallah. 
Ale: Bir sene oldu bir şey bitmedi, hepsi yanın. (Ht

lafo gelip bir köşede oturur.) 
Muhtaro: Her şey yavaş yavaş. Burada her şey kanun

lar çerçevesinde yapılır. Öyle kolay mıdır köy idare et
mek? 

Ale: Valla ben bilmiyorum, yalnız bildiğim bir şey 
var, bir senedir bir şeyyapılmıyor. N e söylendiyse hiçbir 
şey olmadı. 

Muhtaro: Sen ne demek istiyorsun? Ben şimdi yalan 
mı söylüyorum. 

Ale: Yok. Ama bir şeyyapılınıyor. 

Hılafo: (Yanında 3. KlJyla vardır. 5. KtJyt.a de gelip H ıla
fo 'nun masasına oturur.) Başka köylerde her şeyler zama
nındayapılıyor. Ordada kanunlar çerçevesinde yapılı
yor. Nedense bizde çok geç oluyor. 

Muhtaro: Her bir şeyin zamanı vardır. Cami için an
cak yer bulduk. Parayı da temin ettik. 

Hılafo: Kendi araınııda temin ettik. Bildiğim tek bir 
şey var, bu işler böyle olmaz. Köy böyle idare edilmez. 

Cecodayi: Hele bir film oynat seyredelim. 
Nuro: Haramdır ha? 
Cecodayi: Helal hiçbir şey kalmamış ki.(Ahmo gelir. 

Yanında 4-. KiJyl.a ve Ale'nin karde~i Halis vardır. Ahmo 'nun 
eLinde bir vide
o ve birkaç film vardır. Ale Halis 'in boynuna sanlır.) 

Muhtaro: Maşallah ne kadar da büyümüş. Hoş gel
mişsin. 

Halis: Sağ olun. (Selamlaşma ve sorma faslı bittikten 
sonra) 

Ale: İyisin daha. 
Halis: İyidir. Siz ne yapıyorsunuz? 
Ale: Ne olsun. Gündür geçiyor. Bildigin gibi. Tarlaya, 

tarladan eve. 
Halis: Bizimköye de koruculukgeldi ha! .. 
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Heno: (Masaya taşt vurarak) Çek, Allah çektirmesin. 
Mıho: Say bakayım. (Parayı çaycı.dan alır) Yine oyna

mak istiyor musunuz? 
Heno: Oynayacağız. 
Ahmo: Şehirdeki bakkallar, bizi m köye bir şey satını-

yoryahu. 
Sılo: Niye, parasıyla değil mi? 
Ahmo: Parasıyla ama yine satmıyorlar. 
Sılo: N.iye? 
Halis: Esnaf korucularla alışveriş yapmıyor. Yakında 

hiçbir şey yapmayacaklar. Koruculara selam hile verme
yecekler. 

Muhta:ro: HaJJa halla. 
Abmo: V alla bunlan da zorla almışım. Adam bize iç

mek için çay vermedi. 
Muhtaro: Kumandan Bey'le konuşacam. Bunların 

hepsi vatan hainidir. Siz hiç merak etmeyin, yakında her 
bir şeyler düzelecek 

Alıma: (ÇaycıJo.) Filmleri al. senhana üç binlira ve-
receksin. 

Çaycı: Vereyim, inşallah iyidir. 
Ahm.o: Dediğindendir. 
Muhtaro: UlaAhmo nedir? 
Abmo: Muhtaro videodur. 
Muhtaro: Kimindir? 
Ahmo: Benimdir, yeni aldım. 
Mnhtaro: (Cecoda.yiJo.) Gördün mü? Bir de diyorlar 

köyü idare edemiyorsun. Millet video bile alıyor. 
Nuro: (Halis 'e) Okul bitti mi? 
Halis: Bir yıl kaldı Nuro dayı. 
Nuro: Bir sene sonra mühendissin ha ... 
Muhtaro: Yakında bu köyden bakan bile olacak. Gö-

receksiniz. 
Helo: Rahmetli babanız görseydi çok sevinirdi. 
Ale: Öyle ya. 
Ahm.o: Ben eve gidiyorum. (Çıkar.) 
Sılo: (Arka-sından matrakça) Daha evden çıkmazsın. 
Cecodayh Köyü nasıl buldun değişmiş mi? 
Halis: Cecodayi her yıl göıüyorum. fazla bir degişik

lik yok. yalnız koruculuk biraz degiştirmiş. O da zamanla 
düzelir. 

Muhtaro: Nasıl yani? 
Halis: Zamanla ... Demek bizim köye kadar olaylar 

geldi ha ... 
Muhtaro: Geldi ya. Usufu taruyorsun. 
Halis: Tanımaz olur muyum! 
Muhtaro: İşte o yatakçılıkyapıyormuş. 
Sıl o: N e yatakçılığı, silahı bile vardı. 
Muhta:ro: Zor bela canını kurtardı. 
Halis: Kendi halindeydi değil mi? Çok sessiz bir ço

cuktu. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Mu.htaro:Eee bu zamanda sessiz olandan korkacak
sm. Eğer Sılo onu vurm.amış olsaydı, Q Sılo'yu vuracaktı. 

Sen bunlan bilmezsin yegen, bnnlar ne ırt düşmanıdır
lar. 

Nuro: Öyleymiş. 
Halis: Bırak Allahın seversen. Ne alakası var. Herkes 

birşeyler söylüyor. Bildiğimbir şeyvar. o da karanlıga taş 
atılm.az . Öyle mi? 

Hılafo: öyle tabii yegen. Şimdi herkesin silahı var. 
bir de parası, artık korkudan kimseye bir şey söylemiyo
ruz. 

Mıho: (Sesini yükseltir) Bugün] ük bu ka d ar yeter . Ay
lıgmızı aldıgınızda gelin. 

Heno: Yine oynayacagız. 
Mıho: Şimdi film saati geldi. artık biı·az da film sey

redeyim. Allahın günü bitmiyor ya. sonra )ine oynanz. 
Heno: Benim ıaranm var. yine oynayacağız. 
Çaycı: (Muhtaro ya) Bunları bir yere gönder. şimdi 

kavga çıkaracaklar. 

Muhtaro: Ula Heno bir köyün etrafını gezin, bakın 
bir şeyvar rm? 

Hen o: Sabah geıdik. 
Muhtaro: Ckzmek için para alıyorsunuz. Haydi ... 

Haydi .. (Heno. 1. Kö-yliı. 2. Köyiii çıkarlar.) 
Hılafo: Kumar mı oynuyorsunuz? 
Mıho: He . .. Hepsinin parasını aldım. zorlarına gidi-

yor. 
Halis: Tarla nası l? 

Ale: İyidir. Zaten burada kimsenin malı kalmadı. 
herkes tarlasım satıp korucu oldu. 

Halis: Tariayla koruculugun ne alakası var? 
AH~: Onu Cecodayi'ya soracaksın. 
Halis: Haydi eve gidelim. (Kahvedekilere) Daha burda

yım, uzun uzun konuşuruz. (Çıkarlar. 4. Koyiii de beraber
lerinde çıkar.) 

Muhtaro: Bu da şehirde okuyor, şehirde okuyanlar
dan korkacaksın. 

Hel o: Herkes şehirde okuyar Muhtaro. 
M uhtaro: Ben yine de bunu haberdar etmek zorun

dayım. Ne olur ne olmaz. 
~uro: Bu çocuk eşkıya degil. 
Mulıtaro: Okuyandan korkacaksm, belli mi olur? Ale 

niye korucu olmadı. Burada her bir şeyler kanunlar çer 
çevesinde yapılır. Onun için rapor etmek ıorundayım. 

Hılafo: Malı mülkü de kanunlar çerçevesinde aldılar. 
Parayı da kanunlar çerçevesinde aldılar. Videoyu da, ku
man da kanunlar çerçevesillde oynuyorlar. (Çıkar.) 

Muhtaro: Kıskaruyor ... Çaycı. 

Çaycı: Söyle Muhtaro. 
Muhtaro: Du n gece kaç kişi film seyretti? 
Çaycı: Kimseye oynatmadık. 
Muhtaro: Burada kumar oynatmak, film seyrettir

mek yasaktır. Yoksa ruhsatını iptal ederim ha. ... 
Çaycı: Bilmez olur muyum? 
Muhtaro: Millet bu işlere eglenmeye dalıp görevini 

unutuyor. Burada her bir şeyler kanunlar çerçevesinde 
yapılır. 

Sıl o: (Çaycı jia ocoga girer. orada Çarcı 'dan pa.ra alır) 
Babann duydu n. Burada hı-r bir şeyler kanunlar çerçeve
sinde yapılır ... 
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W argeha Zanistiye 

HERRAN 

fEHlM I ş ıK 

Urhay, Edesa, Urhai, Er-Ruha, Ri
ha, Urfa u ji sala 1984 'an vir de ji 
Şanliurfa ... Pirt naven Rihaye bingeha 
xwe ji kUrabiya diroke digrin. Tev ji 
naven şaristani yan ji eşiren qedim ye 
Rihaye ne. Ev devera bingeha zanin u 
zanistiye, bi nave Diyare Pexemberan 
ji te zanin. Te gotin ku beri nave kevin 
ku li Rihaye hatiye danin, Urhay e. 
Nave Urhaye ji ali AraiDiyan ve batiye 
dayin. De ma Makedoni haline Ri
haye, nave Edesaye li bajer danine. 
Nave ku iro ji te bikaranin, bingeha 
xwe ji zimane suryaniki digre. Ev nave 
ku bingeha xwe ji Urhai digre. di ere
bi de ji bi wateya "wargehen ava gum
rab" te bikaranin. 

Gelek zanyar u lekoliner, devera Herranebi nave 
Cezireye didin nasin. Ji her ku Herran di navbera du 
çeman de, ango di navbera Dicle u Ferate de weki gi
ravek:i dixuye, vi na vi di din we. Cezire her wiha Ana
toliye, bi ser Mezopotamyaye ve bi Iraq u Suriye ve ji 
gire dicle. Cezire, di navbera van hereman de weki pi

rekiye. 
Beri İslame eşireten Mudar u Rebiaye ji Bakure 

Mrikaye hatine u li Herrane cibwar bune. Gelen ku ji 
Mudar Cı Rebiayiyan pekhatine, di diroke de weki 
Adani ten zanin. Ev qebileyen Erehan salen direj li 
Herrane desthilatdar bune. Ji her ve yeke heremen 
giredaye Herrane ku weki Cezire ten naskirin, pirani 
bi nave erehan hatine navkirin. Diyarı Mudar li Roj
bilata Ferate hatiye damezrandin; Diyarı Rebi
a ji Ferate berjertir e, her bi Dicleye ve te. Di yari Be
kir ji li bakure van her du hereman de dirnin e. Ev her 
du eşiren erehan ku nave xwe dane hereme. we deme 
desthilatdaren hererne ne u tesira van eşiran pişti 
desthilatdariya İslame ji do m kiriye. 

Herran di demaXelife Hz. Ümer de derbasi deste 
Misilmanan buye. İyade ku yek ji serleşkeren Hz. 
Ümer e, di sala 639'an de bitevi leşkeren xwe ve her 
bi R.akka u Rihaye te ıl ji we dere ji her bi Herraneve 
dimeşe. Herranili hemher leşkeren İslame şer na-
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kin, deriyen Herranedi sala 640'an 
de be şer ji leşkeren Misilman re 
vedikin. 

Riha, diyare efsane ı1 kerametan 
e. Hz. Eyıib sebra xwe li şikefteki ve 
bajare de ceribandiye. Di hin çav
kaniyan de te gotin ku Hz. İbraMm 
li ve bajare qedim hatiye dine. De
ma Hz. İbrahim ji ali Qrale Asuri
yan, ango ji ali N emrfıd ve te zinda
nikirin, bi sa ya ava ku ji bine şikef
ta le hatiye zindanikirio derketiye, 
li jiyane dimine. Te gotin ku Nem
rıld. dema Hz. İbrahim ji Kelaha 
Rihaye bi mancinikan avetiye nav 
agir, agire Nemrılde, bi emre İlahi 

buye av, ezingen nav agir jt bune masi. Ev masiyen 
piroz iro ji weki timsala berekete di nav gola Xelilul
rahmane de so beriye dikin. Ev efsaneyen te gotin iro 
di deve hemıl rihayiyan de ye. Ji bilivan te gotin ku 
pişti dayilcbuna Hz. İsa ji bajar bi hin kerametan ha
tiye parastin. Destmaleki ku Hz. İsa li ruye xwe daye, 
şandiye mireki nexweş ye Rihaye u ew mir bi ve des
ınale baş bı1ye. 

Riha, weki Diyare Pexemberan te zanin. Hz. İbra
him ı1 Hz. Eyüb, pexemberen herı naskir'i yen Rihaye 
ne. Şikefta ku Hz. Eyub 7 sal le sebir kiriye ku ji nex
weşiya xwe xilas hibe, li Rihaye, taxa Eyilb Pexembere 
de ye. Pişti zayine sala 460'an de Piskopos N ona kişif 
dike ku ava li şikefta Eyfıb Pexember ji bo nexweşen 
kotibuyi baş e. Ji we roje heta iro nexweşen kotibuyi 
ten li ve şikefte şlfayan digeıin. 

Pexembereki din ye ve bajare qedim Hz. İbrahim 
e ku ev pexember dema N emrılde xwinxwar de seri le 
hilda ye ı1 hemıl puten Nemrıld hilweşandi ye. Ji her 
ve bawermendiya wi ye ku Hz. İbrahim ji ali X wed e ve 
bi nave "Xelile min" hatiye taltifkirin. 

Ciye heri balkeş ye Rihaye, ango dergüşa ilme 
Mezopotamya fı Rojhilate, Herran e. Li Herrane ji yek 
ji wan ciye baldar, malen bi kumbet in. Ev malen bi 
kumbet. bi telmika nijandin hatine çekirin. Tarixa 
van malan dighije 6 hezar sal Beri Zayine. 
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Du sedemen giring hene ku Herrani he li wan de
man mal en xwe bi kumhet çekirine. Sed e ma yekemin 
ew e ku Herran ciyeki be dar ü her e; dişibihe çole. Ye 
duyemin ji, li Herran e gel ek x.işt u acür hene ku Her
ram dikarin van xişt u acilran li jiyana xwe ya rojane 
bikarbinin. 

Bilindahiya malan ji hundir ve heri zede dighije 5 
metreyan. Li kumbete ji 30-40 reıen x.işt u acür he
ne. Kumbet ü diwaren malen Herrane, bi x.işt ü acü
ran, bi awayeki benizam li hev hatine honandin ü ji 
ali derve ji bi heriye hatiye siwaxkirin. Malen Her
rane insanen hererne j i sar iı germe ji dipareze; h avi
nan henik, zivistanan ji germ in. 

Keleha Nave, ango İçkaleya li Herraneli rojhilata 
başüre Herrane ye; dümahiya süren li ali başüre ye. 

Hemiı çavkaniyan de te gotin ku li ciye Içkaleye de 
perestgeheki Sabiyan hebU ye. Di çavkaniyen Islame 
de ye cara ewil belısa İçkaleye d ike, El Muqeddesi ye. 
Li gor Muqeddesi, İçkale weki Keleha Qudse ji kevi
ran hatiye çekiri n. Li gor wi keleha heri bedew iı sax
lem ya li hawirdora Herrane, ev keleh e. 

Ewliya Çel eb iye Gerok ji li van hereman geriya ye 
ü di geştnameya xwe ya bi nav iı deng de belısa van 
hereman kiri ye. Ew ji bo Keleha Herrane wiha 
dibeje: "Em ji nava Rihaye pişti rewitiyeki 9 saetan 
gehiştin Keleha Herran e. Ye ve dere çekiriye ji N em
rüd e. Di nav çole de, keleheki gelek rek iı pek e. Ke
leheki penckoşe ye. Diyar dibe ku ji deste hastayeki 
ıanyar derketi ye.·· 

Keleha Herrane dişibihe çarstela tik; le benizam 
e. Di çar koşeyen kelehe de çar barüyen diwanzdeh 
koşe hebüne. İro hin ji van barüyen diwanzdeh koşe, 
hilweşiya ne. Barüyen li hela rojavaye başür iı roj hi
la te bakiır, hinek bejili ser piyan mane. 

Ji bo ıaningehen Herrane ji pir nav hatine kara
nin. Hin akademisyen nave Oibistanen Herrane le 
danine: hin ji Medreseyen Herran .. . 

Ciye Herrane di nav hemü medreseyan de balkeş 
e. Herran, ji aU naveroka tedrisate ve ji tevayi medre
seyen din cuda ye; Medreseya Herrane, bi awayeki il
mi xwendekaren xwe feri zanine kiriye. Bi vi awaye 
xwe ve mirov, Oibistanen Her
rane dikare weki yekemin za
ningeha herema Mezopotam
yaye bi nav bike. 

Bi taybett di sedsala 8 ü 9'an 
de ji ali ıanine ve gelek xebaten 
behempa li ve zaningehe. ango li 
Oibistanen Herrane hatine 
çekirin. F'ılozofen weki Sabit Bin 
Qw-ra, Cabir Bin Hayyan. El Bat-

tani li ve zaningehe dest bi meşa zanine kirine. Heri 
halkeşi ya mezin ji hatina Farabi ye. Farabi di sedsala 
lO'an de jiya ye ü her wiha weki damezrinere zanina 
felsefa İslame ji te zanin. Farabi. di dema xwe ya heri 
peşketi de pewist dibine ku were li Herrane zanin ü 

ilma xwe peşve hibe. Ev ji nişani me dide ku Dibis
tanen Herrane perwerdegeha heri peşketi ya dema 
Farabi ye. 

Ji b ili hatina Farabi gel ek sedemen din ji hene ku 
pewisti ü giringt dide Herrane. Yek ji wan ew e ku 
herhemen klasik O. yen li ser zanin ü felsefeye ya yew
naniyan ji ali zanisten Herrane ve tev hatine 
wergerandin. We deme zimane çandi ya hererne zi
mane suryaniki ye. Ev herhem hem u ji yewnani ji bo 
zimane suryani hatine wergerandin. Pişti ku Herran 
ji ali Misilmanan ve hatiye fetihkirin, ev herhemen 
klasik en yewnaniyan, ev car ji bo zimane erebi hati
ne wergerandin. 

Metnelô kurt heye ku ev metn ji ali İbni Ebi U say
bı ve hatiye parastin. Di ve metne de te gotin ku, Fa
rabi xeta zanin O. felsefeye jiAtinaye dide destpekirin 
11 bi riya İskenderiye. Antakya ı1 Herrane ji dighine 
Baxdaye. Li gor gotinen Farahi. felsefa yewnanan li 
Antakyaye heta ferdeki maye htni insanan kirine. Ye 
heri dümahi felsefa yewnaniyan hin büne, ango efa
reyen zanista Antakyaye du kes in; yek ji vana H erra
ni, ye dinjiM em ye. 

Te ditin ku Herran hem di nav felsefe ı1 zanine de 
hem ji di nav çandan de pireki ye. Pişti zayina Hz. İsa, 
Xiristiyanen we deme bi ditiniyen felsefi ku dişibihin 
ol. ango bi dı:tiniyen weki Gnostizm, Hermetiım iı 
Mandeizm re gelek salan şer dikin. Pişti ku ev ditini 
ji hole radibin. Herran dikeve bin hukma alen Xwe
dayi ü Herran zedetir dibe navenda zanin ü felsefeye. 

Herran ji ali bawermenden cuda ji balkeş e. Ev 
herema rengin ji gelek baweriyan re büye wargeh. 

Sabit Bin Qurraye ku ji biltErebi bi suryani ü yew
nani ji dizane, li dibistanen Herrane de perwerde bü
ye, wergeri kiriye. Bi sedan herhemen we deme de 
şanenava Sabit Bin Qurra heye. Sabit bin Qw-ra weki 
pire zanyaren sedsala heştemin te binavkirin. 

Peşenge zanyaren tababet u 
matematike ye. Her wiha te za
nin l...-u Sabit Bin Qurra, bawer
mendeki Sa bi ye. 

Sabıt Bin Qurra di sala 
82l'e pişti zaytne li Herrane 
hatiye dinyaye. Di xorıaniya 
xwe de li Herrane dimine. Pişt 
re ji ber bi Bexdaye ve dere. Li 
Bexdaye li ser matematik. as-
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tronomi u ilmen xwezayi dişoxile. Di demeki kurt de 
te naski.rin u dikeve nav refen wergeren ta.ybet ye Xeli
feye . Sabit Bin Qurra li ve dere ew herhemen ku bere 
wergerandiye suıyani, werdigerıne erebi jt Her wiha 
hin herhemen ku bere hatine wergerandin ji çav derhas 
dike u w ana careki din sererast d.ike. Sabit Bin Qurra di 

sala 901 'e Pişti Zayine. jiyana xwe ji dest dide. 
Te gotin ku herhemen Sabit Bin Qurra yen li ser 

tebabet, felsefe u astronomiye ji 150 zedetir in. Mi
xabin gelek ji van herhernan iro di deste lekolineran 

de tune ne. 
El Battani ji yek ji sternasen navdar e Herrane ye. 

Li navçeya Battane hatiye dine. Leqaba Battani ji ve 
dere digre. Battani di seri de baweriya xwe bi Sabitiye 

tine. Le dü re dibe Misilman. 
Battaniye ji ali rojavayiyan bi nave Albatagnius ü 

Albategni te naskirin. piraniya jiyana xwe li rasat:xa
neye Rakkaye ku ji bo wi hatiye çekirin, derhas dike. 
Di hin çavkaniyan de te gotin ku, Battani 42 sal li ve 
rasatxaneye dişoxile. Pişti ve xebata xwe demeki dere 
Bexdaye. Di vegera xwe de careki din te Rakkaye u li 
herema Qesrül Case diçe ser dilovaniya xwe. 

H eri berhema wiya naskir1 pirtUka Zic el-Sabiye. 
Battani di ve pirtüka xwe de li ser tevgeren sterkan 
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radiweste. 

Yek din e ji navdaren Herrane ji Cabir Bin Hayyan 

e. Cabir btn Hayyan di nav rojavayiyan de ji navdar e. 

Der heqe jiyana wt zede tişt nayen zanin. Gelek her

hemen wi beri niha bi sedsalan ji ali rojavayiyan ji 

erebi hatine wergerandin. Cabir Bin Hayyan li ser 

mantiq. felsefe, matematik, astronomi, fizik u teba

bete gelek herhem nivisandiye an ji wergerandiye 

erebi. Ev herhemen wi li ser zanyaren rojavayiyan ji 

tesireki balkeş daniye. Gelek zanisten rojavayt di xe

bat u teoriyen xwe de Cabir Bin Hayyan minak girti

ne. Cabir Bin Hayyane ku rojavayi wi bi nave Ceber 

nasdikin, ji bili ilma sternasi ye li ser kimya ü simyaye 

jt gel ek herhemen heja afirandiye. 

Li ser zayina Cabir Bin Hayyan gelek agahiyen ji hev 

cuda hene. Le te zanin ku di sedsala 8'an de jiya ye. Di 

herhemen xwe de leqaben weki Sufi, Tarsusi, Tusi u 
Ezdi ji bikarani ye. H in lekoliner ji pirtüken wi derke

tine re u agahiyen der heqe jiyana wi berhevkirine. Ca

bir Bin Hayyan li hemher Emewiyan alikariya Ebbasi

yan kiriye. Ji her ve alikariya Ebbasiyan demeki li Xo
rasane ji dimine. Te gotinku di sala 725'an de liXora

sane ji ali waliye Emewiyan te dardakirin. ~ 
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İşte ~Açılım' İşte BEŞiKTAŞ! 

(BlR ÇARŞI TARAFTARI} 

Beşiktaş'la Diyarbakırspor arasında İstanbul İnönü 
Stadyumu 'nda oynanan 15. haftanın açılış maçı (4Ara
lık2009) iki takımın da 2'şerpuan bıraktıgı bir maç ol

sa da sezon un şampiyonunu bence ilan etri. 

Malumunuz. biraz abarulm.akla birlik1e. Beşiktaş 
trihünleriniıı muhalif bir kimlige sahip oldugu öteden 
beri anlatılır. Sanki tüm trihünde ·sol' bir rüzgar estiği 
havasına gireriz zaman zaman ... Oysa bir sandık koysa
nu tribün girişlerine. muhtemelen Türkiye'nin siyasi 
yelpazesine uygun bir dagılım çıkacaktır ortaya. Beşik
taş 'ın da İslamcısı. milliyetçi si öyle az filan de~ldir ha

ni. .. Ancakyine de Beşiktaş tribünlerinde zaman zaman 
görtinür olan sol bir hegemonyadan söz edilebilir. ÇAR
ŞI ismiyle çogtınuzıın bildiği ve 'Her şeye karşı· sloganıy
la tanınan taraftar grubunun, tribüne yıllarını verdiği 
emek neticesinde tartışılmaz bir meşııılugu vardır. Ve 
bu meşruluktan kaynaklanan özgüvenle tribündeki sol
cuların sesi baskın gelirken, taraftarlar, Irak işgaline, 
nükleer enerjiye. İsrail zulmüne. Hasankeyf'in başına 
gelenlere. Susurluk'taki çetelere karşı çıkmaktadır ... 

Ornegin bir Ermeni'yi kendilerine tribün lideri ya
pıp. baş tacı yapmaktan gocunmazlar. bunu tartışma 

konusu dahi yapmazlar ... 
Ama! , . Ama konu günlerdir değişik illerde yaşanan 

Kürt-Türk gerilimi olunca. bir de CHP'lilerin bile şahin 
kesildiği toplumsal travma söz konusu olunca, yalan de
ğil aklımda kocaman bir "acaba" ile gittim st ada. CHP'li 
Beşiktaş Belediye Başkanı'nın eski bir Beşiktaş Yöne
tim Kurulu üyesi olması nedeniyle biraz da cumhuri
yetçi bir destek de mevcuttur. Bundan ötürü, zaman za
man Türkiye Bayrağı. Turkıye Cumhuriyeti gibi 'milli 
birlik' kavramlan da 

alişlerde dile gelir ... 
Sezon başından beri 
değişik maçlarda 'PKK 
Dışan" diye protesto 
edilen, yönetimiyle ve 
tarafıarıyla bu duruma 
isyan etme noktasına 
gelen Diyarbakırspor'a 
karşı benzer bir tepki 
Beşiktaş tribünlerin
den de yükselebilir mi, 

diye düşüntiyordum. 
Her zamanki gibi 

İnönü Stadı kapalı alt trihunünün en önü olan sahaya 

sıfır noktasındaki yerimi aldım ... Daha stada girer gir
mez dikkatimi çeken. Diyarbakırspor atlulı ve Beşil1aş 

hereli birkaç taraftann yer aldlğı kapalı üst tribün oldu. 
'Eh fena değil. en azından gergin bir atmosfer )'Ok· diye 

geçirdiın içimden. 
Takımlar sahaya çıkmış 1sınıyorlardı. 'Beşiktaş-Di

yarbakırspor el ele. hep beraber tribüne · tezahüratı deva
ınında gelecek kardeşliğin ilk sinyali oldu. Her iki ta
kım futbolculan da bir araya gelip tribünleri selamladı
lar. Bu sırada tüm tribünler futbolcuları alkışlıyordu ... 

Kapalı tribtmde "lrkçılıga karşıyız, Beşiktaşlıyu!" di

ye tezahürat yapılınca kulaklanma inanamadım. Garip 
bir refleksle ellerimi çırptım, zıplayarak söylemeye ça
lıştım. yumruk mu sallasam dedim; ben bu kararsızlık
ları yaşarken Diyarbakır taraftarlan da ''Beşiktaş, Beşik
taş!" diye tezahürat yapmaya başladılar ... Biz onları al
kı.şladık, karşılıklı siyah-beyaz ve .kırnuzı-yeşil çektik. .. 

Hani göıOmle kulağırola gömıesem inanamayacağım 
bir maruara. tribünde y,llann emeğiyle kımılan bir meş
ruluk ve bu meşruluğıın yarartığı hegemonya ile sayısı 

aıı.msanmayacak sağ görüşlü insanın önünde ce re yan et
ti. Münferit homıırdanrnalar dışında biı· sıkıntı da ya
şanmadı ... Maç için salıaya çıkmaya hazırlanan bir Di
yarba.kırspor futbolcusuna bir taraftar çiçek uzattı tri
bünden. aynı futbolcu devre arası soyuruna odasına gi
derken formasını trihünde çiçeği aldıgı taraftara attı ... 

Ben protesto olmamasını umut edecek kadarümit
sizken, tribünler sUrpril. yapmış, bir kardeşleşme ya
şattnıştı hepimiıe. 

İnsan kendi taki.Dllnın kaıanmasını istiyor elbette, 

ama 90 dakika so

nunda tabelada yazan 
0-0 skoru adeta Be

şiktaş İnönü Stadyu
mu 'nda halkların kar
deşliğinin kazandıgı

nı müjdeliyordu. Ya

zının başlığı bunun 
için "ŞampiJ'On Beşik
taş" da olabilirdi ama 

bu ınaçın şampiyonu 
"Yaşasın Halkların 

Kardeşliği" şiarı ol

du ... 
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KADININ ADI BERIVAN 
---------

Daha düne kadar yani l 940'1ı yıllardan 1960'lı 
yıllara kadar sınır tanımayan göçer Kürtler. bölge ül
kelerinin et. yag (sade). yapagı. yün, boynuz. boyııcı
lıkta kullanılan birçok bitki ve kök vb. maddelere 
olan ihtiyaçlarını karşılamada söz sahibi idiler ... 
Şimdi bile. eğer elek-trik ve klimalar olmasa Musul, 
Duhok, Cizre, Nusaybin. Kamişlo. Urfa. Mardin ve 
Diyarbakır gibi kentlerde. sıcaktan dola),· yaşamak 
çok zor oluyor. Elektrik ve buzdolahııun olmadığı 
yerlerde et ve yağ gibi hayati ihtiyaç maddelerini de· 
gil birkaç gün birkaç saat bile muhafaza etmek m üm
kün degildir. 

Ya1. aylarındaki o sıcak-ta kaynak sulan bulunma
yan yörelerde kuyu sulannda kırmızı kılcal kurtçuk
ların peydalı olduguna ve çok agır lim kokan sulann 
ancak testilerde ve serin yerlerde dinlendirildiktcn 
sonra içilebilir duruma getirilcbildiğine çok k cı şahit 
olmuşumdur. Güneydoğu ve Meıopotamya düzhıkle · 

rindeki Kürtlerin. Berivan·a olan aşk ateşinin ancak 
~bir tas soğuk su" misali bir öpücükle dinebileceğini 
anlatan stranları. suya yönelik hassasiyete de işaret-

6fi TifOJ 

tir aynı zamanda .. . 
Doymak ve doyurmak döngüsü 

Genelde Mezopotamya'nın platosu olan Hakkari. 
Van d olayları ile Süphan ve Ağrı da~ nın eteklerinde 
bulunan ve büyük baş hayvanların ulaşamadıgı dağlık 
ve sarp meralarda küçükbaş hayvanlar yctiştiriliyor · 

du. En çok da koyun beslemek suretiyle Musul'dan 
Kars'a, Antep'ten Mahabat'a kadar olan kent ve kasa
balar böyle doyuruluyordu. Evet, bu bir döngüydü; 
koyun Kiirdu doyuruyorken. Kürt de koyununu do
yurmak için ovadan yaylaya. yaylada n kışlığa yeşillik 

peşinde koşturmak zorunda idi. İşte bu koşuşturma~ 
da başrol elbetıe ki kadın ındı. Kadının adı da Beri
van'dı .. . 

Kurtterin büyük bir kesimi, ' fahrikasyon' diye 
bildi~ıniz margarinsi katı ve sıvı yaglan hala yemez
ler. Kurtçede hayvansal yaglara ·riın ·. tereyagına 
'ııh·şk ', fabrikasyon yaglara ·don'. kuynık yagına 
·dıing', iç yagına ise 'bez' denilir. 

Buıdolabının olmadığı günlerde rün. düng. bez, 
peynir. jaji. tercnmast. soxctan. lonk. gıvnk vetorak 
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gibi hayvansal yiyecekler 
çok tuzlanarak ancak bir
kaç gun kokuşmadan ko
runabiliyordu. Ama buna 
da çare bulunabilmişti. 
Yaylalardaki köylülerin 
tulum ve tenekelerde se
rin yeraltı çukurlarında 
muhafaza ettikleri yaglan 
toplayan çerçi ve tacirler 
bu yağları kentlere getirip 
satıyorlardı... Çocuklu
ğumda Diyarbakır'daki 

Ticaret Borsası' nın taş av
lusunda yüzlerce teneke yağ ile tulumun üst üste yı
gıld.ıgını: her sabah bir görevlinin bu teneke ve tu
lumlara şiş batırarak tortusunu kontrol ettikten son
ra yüksek sesle ç1gırtkanlıklarını duyardık: 

-?O ıeneke V art o yoresi yağı! Var mı arttıran? 
- 83 tulum Patnos J'lJresinin erimiş san yağı! 
Ve her sabah borsanın kapısındaki kamyonlara 

yüklenen yagların gemilere gittigini duyuyorduk. A.k
lımda kaldıgı kadarıyla. çuval çuval mazı, meyan köktl 
ve salep de tellallar tarafından bu arttırmalı satışlada 
pazarlanıyordu ... 

B@rivan. 'süt aagan' mıdır sadece'? 

İşte bütün bunların kaynağında. Serhad boyların
daki Berivan'lann emekleri vard1. 

Defalarca şahit ol
dum: Kürtçe bilmeyip 
de, "BUivan'ın anlamı 
nedir?- diye soranlara. 
bilenler. "Sat stıgan ka
dın" yanıtını verirler. 
Kars. Agn. Erzurum, 
Van hatta Yüksekova 
dolaylarında büyükbaş 

hayvan, örne~n inek 
çokça beslenir. Ama 
inek sağan bir kadına 
'Beri~·an ·denildiğini hiç 
duymadım. Orta As

ya'da kısrak ve eşekten (main ü maker) silt sağanlara 
ne denir, bilmiyorum ama Mezopotamya ve plato
sundaki Kürtlerde koyunları saganlara 'Beıimn' de
nildigi bir gerçektir. 

Kürtçe de 'ber' bere ket, 'U retim. getiri, artım anla
rrundadır ... Hatta her köyde. her yaylada süt sagı.m 
yeri vardır. Ve oraya ~CtM bere" denir. Bereket yeri, 
getiri yeri, üretim yeri anlamındadır. Oraya yani 
'B~r~'ye gidiş ve gelişlerdekiyürüyüş sırasında ise el
deki teşilerle (ip eğiren) i.p eğrilir çeyizlik kilimler 
için. Ya da kışlık y'Un çorahın yarısı örUlür. gidilip 
dönülene dek. Ayrıca genç kızlar adeta evlilik stajı 
gör'Ur bu yaşam alanında. 

Zaten onun içindir ki 'Şfr DoU' (süt sağan) denmi
yar Berivan'a. 'Daye· (aruıe) gibi mukaddestir, muh-
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teremdir, getirendir, doyurandır, arttırandır, üre

tendir Berivan. 

Onlar gibi çalışkan olsun. üretken olsun diye 

Kürtler kız çocuklanna Sertvan ismini koyariardı es

kiden. Yakın zamanda bir sanatçı anlamını bile bil

meden Berivan · a şarkı yapıp film çekti ama bu şarkı

yı meşhuryapan da kuşkusuı.ki o ismin Kürtlerin ko

lektif hafızasındaki manasıydı. 
Nasıl ki Kürtlerde 'da. daye. dayik. dade'nin (An

ne), canından. uykusundan. etinden, sütünden. hak

kından veren ve hiçbir dilde olmayacak kadar anlam

lı bir manası varsa. Berivan ism.ı de en az onun kadar 
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değerli. saygın ve sevgilidir. 

Hayallerde kalan ... 

Sevginin. aşkın en güzeli, beryolunda, heryerin

de Berilerle olur da. Kürt edebiyatı. şiiri, türküleri de 

Berivan 's ız olur mu hiç? Gençlik yıllanmızda severek 

dinledi~miz birçok Berivanlı türkü vardı, ama Tah

sin Taha stranında. halkının o günkü beklenti ve öz

lemlerini de Berivan'la dile getiriyordu: 

" ... Em ji bırçti qet namirinlEm ıı ttrs~ qaımnrın!Bhi

van~ mal uıtranUŞ~n~ wey bl :rudanVTerka te boçı va

la)'e/Meşka te boçi qetiyaye ... " 
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~rtvan caııdı, yardı. aımeydi Kartler içine bazen 
kurtancı, bazen doyuxııcu, bazen koruyuca idi .•. B6r 
yerinde aaA'dı&ı yaderce koyundan lwıgilinin gel
medigini bilirve "Şivano. hohG. mm em» mlhG-.. , 
netlot hl bi mn&. •. " (Çoban bM ~~Jıoyunu ıtı
gomadım) diye uyarabilecek kadar dikbtlidir. Ya da 
"Şıw.mo M11t0, Gho bı.zınlıoç duhe hijdfh Pri1ı1 M de. 
evro gihGnldo dil~Drdth ,aM tır MW. .. Te pas bat M 

çb'cmdiywr ••. (MIItO çoban. dı&n hçalıbla.Wı~ rne
mainden onsem hı. bupn ise on illi-~ 
un hayvonlcırı i]i o~lrilam. .. ) teklinde ço
bana çııa.acak denli itinin eblidir B6rller ... 

Bundan yıllar CSnce çok aevdipm bir ~yl11 dostu
ma, "gel ıeh.re. Hnt i,t aldın:ıyw" deiDiftiJrı. O da gıı-
11lm8eyerek. "Abt! ben şeh.,. pUp ne fGPG1W işi . .Bemm Y~lliliillllf!liii!IJ!Ifllflıli~ 
&rlııorı 'ın çerçiye btleş l1eF'di.f' imcmAı (ropt) peym
ıim, iki aç rnGGfınııa bedeldir ... "demifti. Ama bupn o 
doatumun eline degil iki kilo imanall peyınr, çocuk
larma yedirebilecegi iki Jcw1lu ıeytiıı bile geçmiyor. 
Ve koruculuk listemi ile Vuı'da. Diyarbakır' da, Şır
nak'ta, Adana'da ve Meningibi kentlerinkenar ma
ballelerinde derme çatma konutlara hapaedilmit do
non Oretici Beı1van'ı, Jıusun ancak sadece hayalle
rinde (difi bir keklilı: gibi aekerek) yayladan yaylayı 
UÇU9U)'Or. ~· mınltılanyla. Ktırtçe lV'lerdeki 
kliplerde, Amıpa'llll1 antik parld.arında. lUka apor 
arabalar D8t11Dde llliDi eteklerini u.vurarak Bertvaıı ~~l..~~~~ 
atran1an &öyleyenleri flf)wi flf)aiı iıliyor! O fi~~~~f4~:::2!!5 
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Ben;iva 
ney~ 

Kilek, ali 
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