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HEKE TU BIÇl WE KAVIL BIBE EV BAJAR 

Heke tu biçl we kavil hibe ev bajar. çivlk jl we biçin 
ez e mina robarekl bedeng bibim di ruye deve çeme te de 
Em li navnlşanen xelet bun, belki jl em benasname bun 
dibG şaşwaziyeke kej hernCı ronahl 
Yen tene em bun qey, benavber baran dibariya 
ma em diqefiri'n gava kulilken hinare dilerizin 

Kıı tu biçl we ki av bide rihanan 
çivlk we xwe bipenehin kudere gava ku hibe evar 

Li bedengiye guhdarl dikim niha Cı li behna te 
li ciye ku tu bedeng di mini tiştin dişiken 
li bendemayin dibejim j i kolanan re. tu kur difikirl 
ez nave te dinivlsim li hernCı rawestgehen otibosa 
hemu ciyen me le hevdu maçi kirine bi nave te 
bi ser de ez te li bedengmaylnen xwe zede d 

Besitav Cı bekelam em bigerin li kuçeyan 
belki bi me re ronl bibin hernCı varoş 
li duv hefs dimlnin. seqemen bizingar 
dosten ku em nave wan nizanin dimlnin bi 
em wan dixin dile xwe, wan germ dikin 
em e nebin qardiyan ji umre xwe re her evar 

Ku tu biçl we berf bibare li kulmen min, tu 
We hibe bedengiya xezaleke li van deveran 

Ronahiyen bifıyaqe verlikevin di panoyen 
benavber zede dibin kuştinen kujeren wan 
Cı çivlken mirl ten firotin li hernCı gulfıroşan 
ji devla b inefşan, nergizan çivlken mirl 
denge aveke behna rihaneke niha şewaten 
dur bi blra miriyen ciwan dixe eôı 

Li qehwexaneyen bGivare dixaneke erebesk 
mij Cı xwekustin digre bi ser hemu blraxaneyan 
kunyeya vi bajarl diyar e eôı Cı bedengiya te 
dibe serhildan milyon caran, ma qey ez nizanirrt 
hela tu were hembeza min. bila desten te g 
dewriye digrin ser malen hatine tarlkirin ôısa 

Heke tu biçl we kavil hibe ev bajar çivlk jl we 
ez e bibim tofanek li hernCı ciyen ku tu b 

Wergera ji 
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GIDERSEN YlKillR BU KENT 

Gidersen yıkılır bu kent. kuşlar da gider 
bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında 
Yanlış adreslerdeydik, kimliksizdik belki 
sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar 
Biz mi yalnızdık, durmadan yağmur 
yağardı 
üşür müydük nar çiçekleri ürperirken 

Gidersen kim sular fesleğenleri 
kuşlar nereye sığınır akşam olunca 

Sessizliği dinliyerum şimdi ve soluğunu 
sustuğun yerde bir şeyler kırılıyor 
bekleyiş diyorum caddelere. dalıp 
gidiyorsun 
adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına 
öpüştüğümüz her yer adınla anılıyor 
bir de seni ekliyorum susuşlarıma 

Selamsız saygısız yürüyelim sokakları 
belki bizimle ışıktanır bütün varoşlar 
geriye mapusaneler kalır, paslı soğuklar 

adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız 
yüreğimize alırız onları, ısıtırız 

gardiyan olmayız kendi ömrümüze her 
akşam 

Gidersen kar yağar avuçlarıma, üşürsün 
bir ceylan sessizliği olur burada aşklar 

Fiyakalı ışıklar yanıyer reklam panolarında 
durmadan çoğalıyor faili meçhul cinayetler 
ve ölü kuşlar satılıyor bütün çiçekçiterde 
menekşeler nergisler yerine kuş ötüleri 
bir su sesi bir fesleğen kokusu şimdi uzak 
yangınları anımsatıyor genç ölülere artık 

Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman 
sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere 
bu kentin künyesi bellidir artık ve susuşun 
isyan olur milyon kere, hiç bilmez miyim 
Sokul yanıma sen, elierin sımsıcak kalsın 
devriyeler basıyor karartılmış evleri yine 

Gidersen yıkılır bu kent kuşlar da ölür 
bir tufan olurum sustuğun her yerde 

AHMET TELLi 
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hilgisiyk zdırı:tnıt'rııt·lı. ~ıııı~ı gclnq2x ~iıııJıJ,·rı he~ 

l.:ntile·rd.:n \u~lu hir \'iıtırını \'apılnı;ılı. F~tkıt ıı,ı,ıl 

y;ıpın;ılı' l~lt: dt·h.;dkn yuıı cıkılmı~lır. ~<t~Lııılık 

hu~·tıl\ bı r J.::ngöızlik. lkngt:\'i hulnı;ılı. h;ıy:ıt;ı Jonc·

rt:~. oııc~.· kc:ııJiııı oldurJuğuııu ;dgıLı'.·:ır;ık. 

Mutluluk, her yılbaş ı na düşen tılsım ! 

Yt'nı hir yıla giri\'oruz nı: d.: ııba. Yt:ııı hır 1.·ıl 

dt:ınck. y~.·ııi ol;ın iıl'r ~<.:\' dt·ıııt:k. ,,ndan ıık \qıy.:ııı 

hir hay;ıt ola~ılığı dt:ıııt·k. ı>Lı~ nı~:Jyunıbrı J~,·\Tt:dt:. 

"hir 1)/IU'ki yil wwtulma!t. ılalıu iyiyı' yidilf!J/'11,:. 

(()k duhı1 J:t;iye." Bir onn·kı 1·ılın gl'rilinıi. \'.:ni \·ılın 

ıl11ıı;ın umutları ı,:ınd..: n~.·nılt:ndirilir. ı·ımıt.;uzluk 

~;ığaltılır. '.'<ıral<ır s:ırılır. Bır ıı!Kt'kı yılın dt:h>dinJe·n 

gt"ll'cq,Zın du~ h;ıhı:t:krıııe· kapı Jrctlitnılır. Bir hatay:ı 

doğuldu n.: d~.· olsa. ,,,·ln·st' aynı h.:ıtayl:1 y;ı~laıııl;ı

hılir. Budur ins<tıı~ .\IJaıını;ıdan. k.:nJiııı ;ıiJ:ıtııı<ı 

J;ın olnıu~luk hissini duy·;ıın<IZ. ı llınu~luk duq,iıl.'ıl 

oıwııı l i. Z;lınanı p;ırç;tl;ımadan. h;ıy;ıtı dakıkıl;ır:ı. 

s;ı:ıtkn·. gunlnı·. h;ıtt<tl:ıra. aylara. yıllara bolnlt'Jt'ıı 

d~.· l'<t~<t\arıı;ız. \ı:-tt"' ;ılnı;ıd;ın. dakik;ı J:ıkık;ı. guıı 

gurı hırik~.·ıı lıir acıyLı d;ı sururıııwz ki. )ıddt'tlı hır 

h.ı~ :1ğrısırıın k~.·sıntısız ~~.·kıJJ,. bir h<ıtLı surJugııııu 

lıay.ıl~.·dt'lllt'\'iZ. Bır s;ınıyl' dırıııll':,·en güııkrc~.· .'urc·rı 

h1r dı~ <ıgrısıdır dl'h~l'!. l l <ı\"<l l ın hn anıııı saran hu 

~.kh~diıı otuz yıl ho\'lıtıtd kesintisiz sürdıigurıt: kım 

in:ınır' Zaııı<ırıı lııilt:rı. kt·siııtısiz Jt:h~di mi htılcıııt· 

Y'L'lt:k~ 1 klısl'!lt-ıı kıırtulııı;ılı. ıııutlu olııı;tlıyız. ~lut

lulıık~ l~ll- lın n·rıi yılın h;ı~ın;ı konul;ııı. lıc·r \'llııı 

h,ı.~lll<t du~ll\'l'l't'fl tıl~ıııılı kt:lıınc·. 

ı klı~l'llt-ıı ~·ık1n;ı ıınkıı ıııutlulul\ s.ılıl\ '.'t'l'ılır'' 

:'-lııtlı1luk. ıııııııııı<t\'1 gc·r~.·ktırır d,· "ııd;ııı ıııı' ı·ııııı 

ııı;ıd;ıı1 \'iı.,.ı\·;ıııı;ıyız. Tuııı gn:ıııı~l uııuLır<ık kt:ııdıııı 

.ıııııı ,·~ığıııt· lııı;ıl.;nı;ı\'1 hılııh·k g\'n·k. \idzsclı,··ııııı 

ııııııluluk c·~ıgı hıı. H<ı~llll/ doıııllt'dl'll, h<~rku dU\' 

ııı;ı,Lııı hiı noht;ıd<ı d1ırııı.ı.,ıııı lı,·c~.·rl'hılııll·k. ımıt 

lılluğuıı lll' "ldu;.':uıııı o;.:rt·lır. \k,ı Junııııd.ı lııtlııı 

/..ıııı;ııı ıııutlulu:,::uıı ll\' niJııgtlllll lııkllll'\'tt't•k. d,ılı.ı 

,1,, kıılu,ıı. h.ı~l\.ıl.ırıııı t1111ılu 1-.ıLııı iıl'llı;ıııgı hır ,,·'-'' 

tk Jıı,hır J..ıııı,ııı \\ıp.ıııı,ı\',1\.ı~:ız. \ıı·;ı _c;.,ıııııkııd, ıı 

l lt·lı d nlt-1ı '\ıl[;sı·lıı· \'illllııı\·.ı,ııı;ı U\'.trııı;ı\\ı J,·,·.ıııı 

nlıl·.,r: ·t 'nu/111ı1 ı/ll< 'll hi<· uhtllll/tlll. '''"" ltiı/ıi1 

: ı llllı/ll llllllillltll/<111 J'ı · h.,. ll• .,-ı/,· h ir 11/11., .</111'!1/1 'll<· 

lllllfti,JJ/11 ultlll, lıul!fı ·fon lll'< lll tllftk kı·ndi u: l'lld! 

</111<1 dı! lllıll/1!111:. kı·nıllltı· ,.,. "lu.,unıı ılıı inılllll!ıJ: 

,11(/h. 11,1/ı'kt'f <ılı'// nulı!ıJ/,ır ,/i:isi i(intf,· /,,.,. ,,,·ı;in 

'"''!' </llflt/1111 _ı/111'/ill't' hu ulu.' 11'11/tli/1 1\'JIId, · lıı'tldil!l 

l/tfni, 1 lllılılll -'""~'" /'ıll'lllu'ı/1111 hi/ı· knm/ıl,ıflllıll/ıl 

,·,··""<'! ,•ı/,·ntı'l/ı'ı·,·kln '"ldı 11.·1· ,·11/•111 Jlllllflllil if< 

l•!lıf/,ni!tlldll. /:ut/111 1/111''1' t'lm,·/,.,-,11/1_-d,· 1/llı'lllli.t 

t'ılldn ... 

Unutalım ve bekley elim. öyle mi? 
1 ııııtııı.t\'t \\ı.ız nit-ı lııpluııı,,ıl \',1/;._:ı ııt.ııı.ıııl.ı 

rıııııt.. 1 lı ırııı.ıJ,ııı uııııı ııı. ı ıııız ~l'ı dd ıgiııı lı;ıııı L1t ıp 

durur '";:,lu\ u l.ııırıLırınıız. B111 ı'. i '"'''ı' ııı'ııtııı,t. 

hı7.ı \'lik .:J,·,·c·k ,k!ı~dııı ı-;~~1~,-~ıııJ, hıı l,ı\ıkıııı ,·,,1-;ı 

ıııı t'l'dcııı :ıyJııılı;.2ı. !\u rtlt-r 1(111 l1tr !.ıkı', rl-.cıı hı ı 

tale-p. ht:r ı~lt-k ;ı-:11'1 hiı· i.-:t~.·k. lıt'ı· h;ık ,,:kıııı ·,n,·._,u: 
am.: .tA'rcek~·i!ik!c·n. i!tlhi hir ılu.:!,·m, tf,· i'.il·i,!:i/,n; 

lıukikut/,· h<luılıl .. 'lllllUtl/2 ,·ui,·m. 

\c· \'df1ll1,ılı 11\ lc-::.<c·· 1-h·klcııltiı. '"l1'll/.ı kıJ.ır 

hc·klt:nkii. S"ıı~uzlu~ i,·11ı.ic· ,kh~,·t. 1-;ıı.:ucuk rır 

kır<t ııokliı\;ı Jomı~uı) )2t~7.!crdcıı k<ıihıı!uııc·c~·.·:ı. 

1\.ı\1111 bnıks;ınınl'<t\'il. ]~tc h<~'.'it-t"c· \'c·ııı ':ıid,ı d:ı 

orıc.:ki yılın c·ııkızını 1ol\ ~a\·ııı;ııııı; g~.r,·ktı~ı ıkı1.1 

Ja ~-t'rıı 1·ılııı ılk kundlı Ji!t-;::ı. 1\ıızg;'ırııı ı.::ıııh,;li bir 

,aJinin u?.l·rıııd,- .;uruklt:Jı.Qı 1-;u.:ıık 1\.ıı·,ı buiut ~ı; 

aııkı umutlu hckit-'.ı::. lh1 1-:ıı<uk kır:ı hılııtun "ııuıı 

dt: \'e ark:ı~ıııJa ht:~ ~t·\ pırıl pırıiJıı·. ,_,J,·,·,. kc·ııdı.;ı 

hcr z;ını;ın bır gtdg" Ju~Lirur ,, k.ıd.ır. ı ıııı.ı,iıllı i,·iıı,lt 

bı ri hı:- n h u :ırızı ~uplw J,· ~ı lııı ı ı) L: ı,kr \·"k ı.:c·.-ıııc J, n. 

ht n ki .. .1/o.'I'Çt'kçi r,ftt!tm ... Cl'r,·k bıınıl-; t.:,·ı ~.·k,;,· de 

hıcuk nı,·.;,-J,,Ierd,· k.:ııdini ,;m,·ldi hır lıılc-. d:ıimi bır 

<ıiJ;ını~ ıd:ır:ık ,;un,;ı Ja h<tidl. t·;.:,·r -..·,ı dı_,,,_ nıutLık.ı 

;tirnak ıçın \'t:r,;c Jc·. :ı~lın,Lı ;ıh;ırtın;ıııı,ıl-: :...erek Y~.·nı 

1 ılda !ın ~··'-· h.ııııh:ı~kı 'ıl:k:ıh. 

ıı..h~t:lkn uyanan. uyac;ıktır hıı hıt_.Tu:.;.ı. 1 k lı~,- ı 

t;ı~ıııitnı;ız yıll;ır 1ılı. :-icıat b;ı.;ı_ lıcr guıı. lı:ıtt:ıd.ı. 

yılda hır ıııl'\·Jaıı.ı gt·lt:n kut'uk hu1·ıık t.ılih,;ı7.lıkit:rı. 

lıutün hö<ıplanı;ıl;ırı hn0;ı ı;ıbr;ııı ;ıi,Lıtı,·ı uıııutLırı 

\\' kaz;ıl;ırı ıit" tibinsek d,· hu h;l'::ı!Lııı. 111<11lll1 .;;ı,!t-

LL' mutlu olııı;ık ı\iıı ldl' tdduguıı,ı ıkn.ı ··Lıııı;ı..;;ık eLı 

kuLık \'t'l't'L't'~iz kuhal \·:ırgı h,·k.:ıldlllıız,. lıq:;ıl ııı, 

ki hitl<ıLı doııt:r,·k kı:nJinıı;ı oiJıırdu:..:uııııızu !:ırk 

l'ltik. lıu \ılı d.ı d,h~d ı,ınd, Lıııı.ııııl.ıııı.ıJ.ırı h,·r 
,,.,., unııtııı:ı\·ı tkııı·ııı,·li\ız. \rzıı c·,!ıltn ~,-\·ııı ııt 

kad;ır arzu ~.·dılıııryt· dq::,·r <~ldıı~ııııtı :.:•ı,tnıııcl·\·,. 

1:ı uıııutLı :-.;ı d.ı ıııııtıl h,·,lı:ıı,·n 'c'- lt ,ıltı.ıııııı:ıını;:ııı 
gn;nlı lltdt·ııkrııı.· hızi ıkıı:ı ··dırllc\c. bu lıd\;ııı. 

<;ıgdu1·u r.ılııp!t-rıııııl.ill go_.;(, rdı;.:ı ""IJııı ılc-rle·':cıc·k 

llıkdıııt·ııııi: h,·J..!t-ııır. Butun J,,, ıı!\.,. ııııi .... ni,ıı·c.ı 

ııı .~<ıllllt \'IIZ \'ildıt· ki lll' h.ıp,, clıiJı)..:i !tk (t •ı'!uııı 

,;ıl ilk,· lı11 dq2ıl ıııı: 1\;ııı;ı.ılk.ıı tılııııııı.ılı' ı klbcl.t

sıııı \\'I'L'l·vJ, lıı(lıır Lılo:p ılt-r ı 'unılıı~ı·ııı,·lı. 1\~.·ndllıı 

<>ldıııdugııııtl lı.ı\',ıl.ı dııııt-rı·k l.ırk nkıı. lı;ı\·.ıtt.ııı 

lıı,:lıır ,,.\· ht·kkııılıııt·lı. 

l in ııı,,ııı lııı "ıll-.11ıııı .ız.ıhı. ı:ır ,Jı..:,ııılc·lı:ı\·;ı:-ı. 

l•ıpı;ı;.:ı. _,tı\'lı ;, lır,·tııı,-k ".'ııı \·.ı~;ıt !11 t ı ıhırı. \1..ıp 

\'t't't'll, ifll \'}J/.dt'}) lJlllll!lld','J ,.ılıh \\ JJJ cl/dJ' t_'t'l\lıı 

dık!t-rıılt. Jı,·ihl'lrıı kllh' k;ıı.ı hı ı lt"'· tı lııı ,Lııııl.ı 

!ılııılı ıııııııdlı d.ııııılıı. "/lt•/i,t·/i 1/lllllll/1. 1/111//llll 

</"11111.'" 1 ki ıs,·! _-;ıırılp i'.ıdn. ı.ıJ,,ıl ı,ılın;.: d,·Jıs,·l ııı 

ıt:ıııt· gtı;.kıı ı ıı ,,,_.,lll 1(111. .ı,·JJ>t'llllt ,ıl 1111111' hı ı lı.ı\.ıl 
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Bir mutfak bir co~rafyanın özetidir. Ayru co~raf
yada birden başka ulus yaşıyorsa, ortaklıklar kadar 
zıtlıklar da gözünüze çarpacaktır. Kürt mutfagı, 
özelliklerini Kürt ailenin köyde, şehirde, yurdunda, 
gurbette oluşuna göre degiştirse de ana özellikle
rini korur. Kürt yemeklerinin temelinin el, yogurt 
ve bulgur yanında yaban otları/sebzeleri oluşturur. 
Son elli yıldaki degişiklikler mutfaktaki malzemeleri 
Avrupa'da çeşitlendirse de büyük şehre göçlerin, 
köyden uzaktaşmanın kimi yoksunlukları arttırdıgı 
açıktır. Bu tür olaylarm, Kürt mutfagının gelişmesi
ni engellendigi de söylenebilir. 

Ertuğrul'un boğazına takılan ... 
Şehirden başka bir yerde yaşamamış olanlar 

için "yufka ekmegi'' ya da "!avaş" dedigirniz ekme
gin biçiminden başka özelligi yoktur. Oysa Cemşit 
Bender'in Kürt Mutfak Kültürü ve Kürt Yemekleri 

'Klırt Mutfağında Ne Pışıyor?. Ayşe Kudaı. Doğan Kıtap 
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adlı çahşmasında bu tür ekmegin mayalı hamurdan 
yapılıp tandırcia pişirildiginde !avaş , mayasız hamur 
merdane ile saçta pişirildiginde Nane Sele, mayala
rup, açılıp, saçta piştiginde Nane Hilehti diye adJan
dırıl dıgını ögreniriz. Bu ekmekler daha da çeşitlene
bilir. Bender'e göre ''dünyamızda en zengin ve en 
çeşitli ekmek türleri Kürt mutfak kültürü içinde yer 
almaktadır". Bu durumun Kürt cografyasında ekme
gin önemini vurgulayan bir yanı olmalı. Ne var ki, 
bu mutfakla ilgili bir başka çalışma beklenmeyen bir 
tepki aldı. Ayşe Kudafın Kürt Mutfağmda Ne Pişi
yor? adlı çalışmasına ilk tepki Ertugrul Özkök'ten 
geldi: 

"Kitabın adı aynen böyle: 'Kürt Mutfağmda Neler 
Pişiyor?' Başlık hoşuma gitti. Bugüne kadar "Doğu 
yemekleri': "Güneydoğu mutfağı" gibi sansürlü 
isimlerle bildiğimiz bir yerel mutfağı ilk defa, adı 
bastıra bastıra yazılmış şekliyle okuduk. 'Kürt mut-
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fağr ... 'Merakla okumaya başladrm. Aman Allah 'ım, 
daha ilk safirlardan itibaren, o güzelim yemekler 
boğazıma takıldı. Oç kap yemek yiyeceğim diye, bir 
kamyon dolusu, sıradan Kürt siyaseti. Yemek mi 
yedim, dayak mr yedim anlayamadım. Herhalde 
hazırlayanlar, bu formülü çok yaratrcı bulmuşlar ki, 
sayfalar dolusu anlatıyorlar. 

Oç küçük paragraflık bir yemek tarifi için, en 
az beş sayfa "Kürt sorunu" okumak zorundasrmz. 
Oldukça pahalı bir bilet. Hangi yemeğin fiyatı ne 
kadar öğrenmek istiyor musunuz? Buyurun size 
fiyat/istesi: 

Yemeğin adı: Meyir. Bölümün giriş yazıs1 şöyle: 
'Dersim olaylan Kürtlerin kendi yurtlan dışma 

sürü/melerinde önemli bir rol oynamış, elinde avu
cunda hiçbir şey olmaksızın sokaklara dökülen bu 
halk, değil kendi mutfaklarmm gereği olan yiyecek
leri, kuru ekmek bile bulamaz hale gelmiştir. ' 

İçinde, buğday, nohut, ayran, tuz var." 
Ertugrul Özkök'ün yazısı dogrusu beni kışkırttı. 

Her yemegin bir ortaya çıkış öyküsü/söylencesi olan 
bir kitap düşündüm. Tıpkı hamuruna meşe pala
mudu ya da yaban otları katılan ekmeklerin "kıtlık 
ekmekleri" oluşu gibi. Üstelik Özkök tepkisinde yal
nız de~ildi. Kitabın tanıuldıgı bir sitede bir okur da, 
anasının gurbette özledi~i yemekleri için bu kitabı 

aldı~ını, propagandacı, taraflı bir kitapla karşılaştıgı
nı, oldukça katı ve köşeli bir dille, söyleyerek kitabı 
kınıyordu. 

Kürdün mutfağı, Kürdün öyküsü ... 
Kitabı bu iki yorum yüzünden aldım. Kitabın 

alışılmış bir yemek kitabı olmadıgı dogru. Yazar 
yemek tarifleri için konuşmalar yapmış, yemek tarif
leri yapanlar kendi öykülerini de anlatmışlar. Bu 
öykülerde de parça parça bir yakın geçmiş yansıyor. 
Bu yakın geçmişte iç göç, dış göç, yokluk. yoksulluk, 
dag var. "Şiddet" var, savaş ... Kısaca yaşananlar. 

Bu yaşananlar arasında Avrupa da, hapishane de ... 
Kürt Mutfağmda Ne Pişiyor yaşananların öykülerini 
olabildigince yansız, daha dogrusu "Kürt insanı"nın 
bakış açısından aktarmaya çalışmış. 

Çökelek p iyaz ı 

Malzeme: 500 gr çökelek, 2 salatalık, 2 doma
tes, 1 demet taze sogan, yarım demet taze reyhan 
ve maydanoz, kuru nane, 3 adet az acı yeşil biber, 
tuz. 

Yaptlışı: Çökelek geniş bir kaba konarak içine 
küçük küçük dogranmış salatalık, domates, yeşil 
biber, taze sogan ve reyhan-maydanoz-nane ekle
nerek karıştırılır. Biraz suyla inceitilir ve üzerine 
zeytinyagı gezdirilir. 

3Fot0l)raflar. Ben)81Tlin Ward 

~~--~~-~- ~~~~~J~·~~ 
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Kürt mutfak kültüründen söz ederken objektif 
davranmaya çalışıyor: 

.. Bir Kürt mutfağmdan bahsedilebilir mi? Sadece 
Kürtlere özgü yemekler var mı? Mutfak kültüründe 
etnik ya da milli bir smıflandırma yaptiabitir mi? 
Bizce böyle bir ayrım yapmak yanlış olur. Ozellik
le bizim gibi dinamik bir coğrafyada yaşayan bir 
toplumun böyle bir stmflandırma yapmast doğru 
olmaz. Belki bir Anadolu mutfağı veya mesela 
bir Akdeniz mutfağmdan bahsedilebilir. Çünkü bu, 
yemek çeşitlerine ve yemekte kullanılan malzemele
re referans verir. Coğrafi yapt, sadece o coğrafyada 
yetişen bitki ve sebzeler/e diğer coğrafyalardan ayrı 
bir yemek kültürü oluşmasım sağlar. " Kudat'ın bu 
cümlesi kengeri, ışkını anımsatmıyor mu? Karade
niz'de baharda yeme~i yapılan bir aRacın filizlerini: 
melucanı? 

Yazar'ın saptamaları kitabın da Kürt toplumunun 
da özelliklerini çiziyor: "Kürt kazanı siyasal olaylar 
nedeniyle kaynadığmdan insanlar 'Kürt aşı' pişire
mez oldu. Kürtlerin kazanmda pişen ve pişemeyen 
yemekierin neden ve sonuçlan belki bugüne kadar 
hiç düşünülmedi. " 

Kudat, kitabı yazma nedenini şöyle açıklıyor: 
"Bir kültürün nastl ezilebileceğini ve bunun 

belki en basit konulardan biri olan boğaz tok/uğu 
ve mutfak özelliklerini nasıl etkilediğini örneklen
dirmek için kaleme almak istedim bu kitabı. Hep 
düşündüğüm, hayata geçirmeyi çok istediğim bir 
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çalışmaydt. Zaten bu tamamıyla bir yemek kitabı 
da değil. Kürt mutfağmm bazt, çok bilinen, çabuk 
hazırlanabilen, nerede olursamz olun malzemesini 
bulabileceğiniz örneklerini topladım. Kilabm için
deki öyküler/e Kürt insanmm maruz kaldığı kültürel 
ezilmişliği en azından mutfaklan açısından örnek/e
meye çaltştım. " 

Bir sözlü tarih çalışması gibi ... 
Kitabın çalışmalarını bir cümle hazırlamış: 

"Diyarbakır'da bir yerde biriyle yemek yiyorduk. 
Kadın nasıl olduysa 'Ab/am 14 yaşmda dağa çıktı' 
dedi. Çok basit, sanki sıradan bir şeymiş gibi söy
ledi bunu. 14 yaşmda bir kız, üstelik okula bile 
gidemeyen, sürekli evde kalan, akranlart gibi çeyiz 
hazırlamakla vakit geçirmesi beklenen geleneksel 
anlamda bir 'ev kzzı' nasıl olur da dağa çıkar? Bu 
ktzı buna iten, ailesinin nzasmı alacak kadar onu 
inançit kılan ne olabilir? Çaltşmamızın başlangıç 
noktası bu oldu." 

Kürt Mutfağmda Ne Pişiyor?'un foto~raflan, 
yemek tarifleri ve öyküler özellikle ayrı kişilerden 
seçilmiş. En ilginç tarifleri hapishaneyi anlatanlar 
vermiş. Ocaklar alındıgı için semaverde pişen yemek
ler, yeniden başka maddeler katılarak "terbiye edi
len" yemekler ... Kürt Mutfağmda Ne Pişiyor?, bir 
sözlü tarih çalışması gibi okunmalı. Ayrıca yazarına 
katılmamak olanaksız: "Bu çalışma, muhakkak ki 
başka birçok çalışmayı doğuracak bir çalışma niteli
ğindedir. Her hikôye, yer verdiğimiz her yaşanmlŞ 
olay baş/i başına bir kitap olacak nitelikte ve zengin
liktedir. Aynı şekilde ulaşamad1ğımız benzer nitelik
te binlerce olaym daha yaşandığım biliyoruz. Aktar
dığlmız hiçbir olay ne diğerlerinden daha önemli ne 
de daha önemsizdir." O 

Kürt HAZlRLAYAN: AYŞE KUDAT f 

Mutfağında 
·Ne Pi~i tar? 
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Oışlayanlara, yok sayanlara, görmeyenlere, bilmeyenlere ... 

Kürt Dili ve Edebiyati Ders Kitabi 
FEHiM I ŞIK 

----
layıcı olması fikri öne çıktı ve 

Ortaııgmım 
Tarih Vakfı, 2009 yılı Şubat 

ayında "Toplumsal ve Siyasal 
Çaltşmalarm Yaşandığı Top
lumlarda Uzlaşma Araa Olarak 
Eğitimin Rolü Projesi" adı altın
da bir alan çalışmasına yöneldi. 
Bu arada, aralannda Milli E~i

tim Bakanlıgı, Ortaögretim 
Genel Müdürlü~ü, Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlı~ı, İstanbul İl 
Milli E~itim Müdürlü~ü, Yüksek 
Ö~retim Kurulu, İnsan Hakları 
Dernegi, Egitim Sen, Egitim Bir 
Sen, Kürt Enstitüsü, Kürt-Kav ve 
Kurdi-Der gibi çok sayıda kurum 
ile alanında uzman kişilerin katı 

lımıyla bir dizi diyalog toplantıları 
yapıldı. İşte Tarih Vakfı'nın koor
dinatörlü~ünde yayınlanan ve 

Kürt Dili ve 
[debiyatı 

yazım çalışmalan da bu pren
sipte sürdürüldü. Kaldı ki, bir 
çatışmayı ortadan kaldırmaya 

çalışırken yeni bir çatışmanın 

nedeni de olunmamalıydı. 

Aralık ayında kamuoyuna tanıtı- ~ 

lan 'Ortaöğretim Kürt Dili ve Ede- ~ 

biyali Ders Kitabı ' fikri bu diyalog 
toplantıları sırasında oluştu. 

Ocrl Kıtobı 

-""'""'"" 
,_ 
~--...... ,.,._ ............. ,_ ... 

Türkiye'de toplumun çatışmalı bir sürece taşın
masında, e~itimin tekçi, "ötekileştirici" payı büyük
tür. Türk Milli Egitim sisteminde de bu ögeler 
belirgin bir biçimde yer alıyor; diger bir deyimle Türk 
olmayan herkes e~itim sürecinin dışına itilmiş. Bu 
yetmez gibi müfredat içeri~inde çokça 'düşmanımız' 

oldu~u öne sürülerek, 'kutsal' tabir edilen ögeler ön 
plana çıkarılıyor. Aslında kitap fikrini öne çıkaran 

biraz da bu e~itim anlayışı. Sürecin bu noktaya taşın
masında e~itimin rolü nasıl negatif olmuş ise yine 
e~itim süreci aracılıgıyla bu süreci tersine çevirmek, 
pozitifleştirmek de mümkün olabilir, diye düşünüldü. 

E~itimdeki 'tekçilik' anlayışı ne yazık ki Türk 
olmayan herkesin kimli~inden, dilinden, kültürün
den hatta inancından uzaklaşmasını sa~ladı. Bu 
arada Türk olanların, Türk kimligini kabullenenlerin 
de di~erlerini dışlamasını , yok saymasını, en hafif 
deyimle ise bilmemesini beraberinde getirdi. Bu kitap 
ile dışlanan, yok sayılan, görülmeyen, bilinmeyen bir 
kesimi, yani Kürtleri; dışlayanlara, yok sayanlara, 
görmeyenlere, bilmeyenlere anlatmak hedefleniyor. 
Türkçe yayınlanmasının bir nedeni de bu. 

Kitabın yazarları, Tarih Vakfı 'ndaki uzmanlar, 
diyalog toplantı larında bulunan STK yöneticileri, 
akademisyen ve di~er katılımcı larla kitabın yazım 

tekni~i tartışılırken, üslubun dı şlayıcı degil topar-

İki bölümden oluşan kitabın 
yaklaşık yüzde onluk kısmını 

oluşturan bölümlerden ilki Kürt 
dili ile ilgili bilgileri içeriyor. 
İkinci bölüm ise Kürt edebiya
tını konu alıyor. Bu bölüm de 
kendi içinde farklı alt bölümlere 
ayrılıyor. Yaklaşık yüzde yirmilik 
bir agırlık ile sözlü Kürt edebi
yatı, yine yüzde yirmilik agırlık 

ile klasik Kürt edebiyatı , geriye 
kalan yüzde ellilik bölümde ise 

• modern Kürt edebiyatı incele
niyor. Elbette kitap, bilgi sunan 
bir yaklaşımdan öte, Türkiye'de
ki egitim sisteminde son birkaç 
yı ldı r uygulanan yapılandırmacı 

egitim anlayışı ile ögrenci merkezli olarak hazırlandı. 
Kitapta her bölümde hazırlık çalışmaları, etkinlik
ler, anlama-yorumlama çalışmaları, degerlendirme 
bölümleri var. 

Kitabı yaZmak için incelenen kaynakların önemli 
bir bölümü Kürtçeydi. Yazarları Kürtçeye yeterince 
hakim oldukları için bu açıdan bir sıkıntı çekmediler. 
Ancak bir kaynak azlıgından bahsetmek gerekir. Söz 
konusu olan yasaklı bir di l, yasaklı bir kültür, hele 
e~itim ile arasına duvar çekilmiş bir halk ise yeterin
ce kaynak bulunamayacagı baştan biliniyordu. Mev
cut kaynaklarla en iyisi yapılmaya çalışıldı. Bunun 
için de neredeyse konuyla ilgili kaleme alınmış her 
kaynaga ulaşı ldı, demek mümkün. 

Kitapta farklı halkiann edebiyatları arasında kar
şılaştırmalar da yapıldı . Başta da belirtildi~i gibi 
hedef, farklı halkların dil, kültür ve edebiyatlarının 
ortak ve farklı özelliklerini vurgulamaktı. Bu ba~
lamda örnegin ünlü Türk mutasawıfı Ahmet Yesevi 
ile yakın dönemlerde yaşamış Baba Tahire Hemedanl 
karşılaştınlıyor. ögrencilerin bu karşı laştırmalardan 

sonuçlar çıkarmaları isteniyor. 
Ve son bir hatırlatma; bir tavsiyeler raporu ile 

birlikte MiliJ Egitim Bakanlıgı 'na da sunulacak olan 
kitabın Bakanlık tarafından liselerde ders kitabı ola
rak okutulması talep edilecek. ıft 
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QELŞO! 
EDiB POLAT 

Yeki navsere, pencl-şest sali lı qamnavgln bu. 
Riya wl ya fıreh Cı gij ji her dalıfen sipi yen fırk gewr 
bubu. Gava diaxivl bi çaven beloql li hawirdora xwe 
raçavi di kir, wekl ku ji golinen xwe ne bawer be li pey 
hev sond dixwar. Bi kiraslı derpiye qedek bO. Desten 
wi mezin Cı goştlni, milen wl direj bCın. QermOçeken 
li eniya wl u xeten li her du hinarken ruye wl, tiştekl 
di dimena serçave wi de vedişart, ev çi bu mirov 
nizanlbu. Nave wl nedihat gotin, tene gava qala wi 
dibCı her kesi bi ecbihartl digot "Heci". Carna di 
jiyane de mirov leqay kesen ne xwedi pişe Cı vatini te, 
le gel naven erkdaren cur bi cur li wan dikin; dibejin 
goşkar, terzi, berber, mamoste, hecl an şex ... 

Bi esle xwe ji Kerxa Kikan bCı, le hatibQ Cade. 
Ew roj weki' her gav li odeye li ser doşeke bi kirase 

xwe ye qulqulki rOniştibu, pala xwe dabCı balglfe lı ji 
vir de wir de xeber dida. Ji nişke ve Melayeki ku siware 
hespe şinboz bu, got: Selamuneleykum. 

Xwediye male derketin her deri, xwişka mele 
rahişl hefsare hespe Q ew bir axur. Le di vegere de ji 
keke xwe pirsi: 

- Bire min, me koşke hej nO ava kiriye, axuren 
me bederi ne. Diz li gund hene, em ditirsin. Ez piye 
şlnboze te li qeyde bixim? 

Beriya mele tişteki beje, "Heci"ye paldayi ji X'tve 
bawer axifi: 

- Netirsin netirsin! Serbest berdin, ne hewceyi 
tewilandine ye! Kesek nikare hespe te bidize! 

Mele şaş u şeqizi li "Hecl" ziviri, bala xwe da 
kirase qulqulkl ku wateyek mistik Cı serxwezayl dida 
der, piştre awirek da xwişka xwe, wekl ku beje ev ki 
ye, çi kes e, xwedikeramet e an serbaz e ... 

Bedengiye deve herkesi dirfıt, misqale ber roje li 
ber ronahiye reqisin. "Heci'" çaveki li odeye gerand, li 
sekna wan ya acebmayl niheri, qutiya titOne ji berika 
xwe derxist, çixareyek peça. Piştre got: 

ıo TIROJ 

- Çendeki bere hewl dabOn ku hespe min ye di 
axure de qeydkiri bidizin. Dizen Cade meşhur in, 
niıanim çawa qeydan vedikin? Gava bi sere hespe 
digrin Cı dibin ber deri, bi tewfiqa Xwede çaven wan 
kor dibin, nikarin ji axure derkevin, mecbur dibin ku 
hespe berdi n. Keliya dev je ber didin, disa ronahi dike
ve çaven wan. Cara diduyan radikin damCısken wl -du 
diz bOne- ber çaven her duyan ji ji nişke ve disa dibe 
zilCımat! Ditirsin, xof dikeve dile wan, dibejin ev ser e, 
mucize ye, çi ye! Rev! rev! ji axure derdikevin. Piştre 
rojeke dikeve qale, diz dibejin ew hespeki bCı, gundi 
dibejin, we tiliya xwe kiriye qula mozan, ji bill ye xale 
H eel we h esp nedit? Hej maye ku xeniml we b ibe! 

Bi tevgerek sivik weki serbazeki ku destınala 
deste xwe winda bike, çotike xwe kişand ser kirase 
qulqulkl ı1 kufini ji çixareye ani. 

Mele heyrl mital le fitili, geh li kirase wl ye 
qulquli ı1 geh li çixareya deste wl niheri, got: 

- Yeah? Helal 
Wi fam kir ku tesir li mele kir, gotine wiha heri

kand: 
- Ez eniya bave wan bi bihuşta dipivim dizen ku 

ten hespe tel Min gava ve koşke le kir, min çima 
axuran be deri' hişt? Ka ji xwişka xwe bipirse melaye 
min, kese ku ve koşka du tebeq le bike, nikare deri li 
ber axuran bixe? O ka bipirse min her koşeyek dlwer 
25 qiruşe hesin! bi nci h nekiriye? Çima? 

Xwişka M ele sere xwe bi eren! hejand. Wı dubare kir: 
- Çima? Wateya ve yeke çi ye? Bila xwişka te beje! 

Ew her çar 25 qiruş nahelin ku tişteki bi qimet ji ve 
male derkeve. Her wiha ev her çar 25 qiruş de nehe
lin xwediye ve male ji vi gundl bar ji bikel 

Mele carek din li xwişka xwe niheri, le we deve 
xwe venekir. Denge "Yeah? Hela hela!" bi gumanbari 
dlsa 1 i odeye belav bO. 

- Hes pe te şinboz e, heja ye. Ye min ji eyni dişibiya 
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ye te, ev hesp mirovan hiç n1reş nakin, li re nahelin. 
Rojeke ez le siwar bOm fı min da pey qaçaxekl. Here, 
Xwede tu ew Xwedayi le gave tu ne ew gav 1, wekl ya 
ni ha te b ira min .. . 

Mele pirsl: 
- Qaçax ki bu? 
- HQn Koçero nas dikin, qet nebe we nav Cı denge 

w1 bihlstiye, lawike SilM, mehkCıme devera Xerzan. 
Ere Xwede heq Cı şahid e, rojek wekl !ro bi tav bO! 
Koçero li peş e, Koçero j1 hema Koçero ye ha, weki 
ba Cı birOske dajo, ez li pey im, hema beje poze hespe 
min digihije dOva ye wl. Ew direviya Cı ez li dO bOm, 
fire fira hespan bO, damCıska wan li ber baye weki 
basken teyran vebfıbOn, ji ber min reviya heta hat ket 
gund. Tiving di dest min de bO, tivinga Element ku 
benderuhek ji ber nlşana we nikare bifılite. Koçero 
carna li ba diket, li min diniheri, ez çavsor im, del 
O din im, derba min li erde nakeve, wl hema qamçl 
li ser qamçiye li hespe xwe dida, hespe w1 difiriya 
mirate. Min nedixwest bikujim, dixwest ew bi dest 
bigrim. Ji min re gotibCın wezifeya te ew e, tu dive 
wl nekuji, bi gri! Le çi b iki m ew di nav gund de winda 
bO. Firiya? Erd qelişi ew ket bin? Min ji neçari hem! 
gundl li meydane civand, min got ZCıka ji min re 
Koçero blnin. HCm niha tlnin blnin, an na paşe di 
mala ki de dere, ez de we male bişewitinim! 

Mele got: 
- Yeah? Na lo? Hela hela! 
"Hecl" li sohbete sor bibO: 
- Gundiyan got, tu çi ji wi dixwazl, rebeno guneh 

e, çi cote te Cı wi li hev ase bOye? Min got hOn diza
nin ez ki me, erka min çi ye, ji ku dere tem? Keseki 
deng nekir melaye min, belki jl tirsiyan! Min got guh 
biderin, ez de ji we re çi bixwlnim? O min kaxizek ji 
berlka xwe derani Cı xwend: Adi-soyadi: Hecl M. E. 
Hoço! Dogum yeri: Kerxa Kikan, Gorevi: Rrrrresmen 
casus!(*) 

Mele ve care hedika bi şeqizin got: 
- Yeah! Hela! Kareki te ye wiha heye? 
- Lo here! Ez tene li qaçaxan digerim! Gava min 

kaxiz xwend, gundiyek bi mile min girt, got ka ez 
ji li wi kaxize deste te binerim. Min got, lawo haşa 
min hizOr ev ne ewa qehpe ye, ez bi ve hecitiya xwe 
derewan dikim? Derew ne kare meran e! Wı got Hecl 
behna xwe fireh bike, ew ne Koçero, haşa Hezreti 
Eli be, ji tirsa te dikare di gund de bisekine? Ji gund 
derketiye çOye. Ve care wl efO bike! Gundl rast digot, 
pişt1 ve peyva w1 hersa min çO, behn hat b er min. An 
na, min gund dişewitand. 

Mele careke din le hOr bO, belki sed qulli ser ki res 
hebOn, le deve wan mina şewata çixareye reş bO Cı bi 
ta hatibOn dirOtin. Li cixareya nav tiliyen w1 fikiri ... 
Ew mabO ku beje çi bOye ji kirase te, le xwe girt. 
"Heci" nehişt ew betir miraq bike, hema dest pe kir: 

- Seyda tu xwediye dozdeh ilman i, hin tişt ji te 

nayen veşartin; tu cihe deven berikan dibini? Ka beje 
çima? Ez de ji xeybe xeberdim ji Melaye xwe ye eziz 
re. Ka sekn Ci tebat bi kesen mina me dikeve? Em bi 
roj li cem we ne, zahiri wisa xuyaye, bi şev li kljan 
erda Xwede cenga gawiran hebe, em li wir in! Ez de 
qala Şere Qoreye bikim, me şeva din çi telefat çekir, 
çi ani sere gawiran, tene Rebbe jorin dizanel Wan 
hebavan tavana berikan bi ser me de direşandin, top 
Cı tekeriiken wan gelek bı1n, le tene kesen bebaweri ı1 
ltlqata wan kem dibejin qey gule di cane weliyan re 
derbas dibin! Çotik qul dikirin Cı derbas dibOn, kiras 
ji dişewitandin, le li ser cane me sar dibOn O diketin. 
Pexembere me roniya çavan (S.A.W.) li peş bO, Seyyid 
Evdilqadire Geylani li pey bO, W eysi! Qarani ye seyem 
bO, çend seyyld Q alimen din ji hebCın nave wan naye 
bira min, ez ji li pey wan şex O meşayixan li hespe 
şinboz siwar bQbQm Cı difiriyam. Mirov nikare pir ji 
kerameten şex Q meşayixan xeber bide, deve mirov 
xwar dibe! Ha tu dineri li vir in, ha tu dineri li wela
tek din in! Ango hem li cem te dixuyin, hem li cihekl 
din! Bi tewfiqa Xwedaye Aleme şOren desten me 
direj bObOn, her yek bCibQ 40 mitro, me li çep Cı rast 
dadiweşand, bi her careke re bi sedan qawir diketin 
ser axe, xwln laşa hiltanl, de welede xwe davet! Wan 
em gulebaran dikirin, me bi şOr seren wan difirand, 
le beriken wan yen ku para min ketine wa ye li mal 
in! Ha hal Piştl me ew der safi kir, em dlsa firiyan a 
her yek vegeriyan welate xwe. 

Mele got: 
- Na lol Hela hela! 
Pişti peyva wi qediya, tari ket erde. RabCı, di odeye 

de piyase kir, sere xwe kir pace, li aliye mala xwe 
niherl, cardin vegeriya ser doşeke. Kelike bi şun de 
jina wl li deri da, got: 

- Heci li wir e? 
Ew ber bi denge jina xwe meşiya, got: 
- Şaxe! Te Ci vira? 
Jina wi got: 
- Evar e, te dlsa em bedon hiştin! 
Kesen li civate li hev niherin. "Hecl" wekl ku bere 

zanibe, got: 
- ZOka kodika lembeye bibe kaniye, çengek av 

texe, ya na em de işev ji di tariye de bim1nin! 
Jina wl li xwişka mele ziviri got "HOn diblnin 

Heci çi dibeje? Bi vi awayl fitil di lemban de nehişt, 

hem! şewitand. Dev ji tebiete xwe bernade, em pe 
ni kar in!" 

Deng diçCı Mela. Ve care di ber xwe de bişirl O 
hedlka got: 

- Zerara kesen wiha nagihije keseki din, ew xisare 
tene bi xwe dikin .. 

Xwişka wi got: 
- Ha gotinen Qelşoye Cade, ha benişte Lase! O 

(• ) Nav ii Paşnav. cihe jıdayıkbune. erka wi: Ajane fermi. 
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'SiNOREN WEJEVA EWROPAVi' 

Di van her du peyvan de nako
kiyeke berbiçav heye, weje o slnor. 
Di destpeke de, ez dixwazim ji 
cihe ku ez le disekinim behsa van 
her du peyvan bikim. Ez li wela
teki çebGm ku bilevkirina nave wi 
welatl suc e, w isa ji li bajarokeki li 
ser slnoren du dewleten {Suriye -
Tirkiyeye) eceb. 

Slnor ji bo min, di dema ıaro
tiye dedihat wateya mirine. Ji ber 
ku seransere vi slnore ku ez behs 
dikim bombe, mayln, te!en resayi 
O leşkeren ku her gav ji bo kuştina 
mirove ku nezlkl wl slnorl bibe, 
arnade bun. Li derüdora me, we 
çaxe, ke dixwest xwe intihar bike, 
bere xwe dida slnor O nema vedi
geriya. Wisa ji ev zimane nivis
kariya min li her du aliyen sinor 
heta niha qedexe ye O bi milyonen 
ıaroken ku de Cı baven wan tene 
bi vi zimani dizanin, di dibistanan 
de, ji ferbuna wi zirnam be parin. 

Bi peyveke din, sinoren kujer 
Cı wejeyeke bi zimane qedexe. 

Ez, ew zaroke ku di nav 
slnoren kujer de Q bi zirnaneki 
qedexe weje nivlsand, pişti sih 
ü se salan, ji nişke ve, min xwe 
li Ewropaya sinorvekin O di nav 
wejeyeke pirreng Cı pirzirnan de 
dit. 

Çima min behsa van her du 
qonaxen cuda O jihevdOr yen jiya
na xwe kir? 

Sedem ew e ku, şirovekirina 
ve mijare "Sinoren Wejeya Ewro
payi" O nirxamdina we giredayl wi 
cihi ye, ye ku mirov le disekine. 
Heta ji rrun be, ez e ve dltina xwe 
bi kurtayi zelal bikim. 

Ji hela min ve, hetani ku ez 
di nav wan sinoren ase de bCım, 
mijar wisa bi gewde dibQ ku, li 
seransere clhane weje heye O tiş
teki ku dişibe wejeye, le ne weje 
ye, heye. Mirov nikare wejeye bi 
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sinore parzemineke an dewleteke 
an welatekl bi sinor bike. Ji ber 
ku weje besioor e (l diyardeyeke 
mirovahiye Cı gera we ya li xwe
şikbune ye. 

Dema weje bu sedem ku ez ji 
nav wan slnoren ase derkevim Cı 
li Ewropaye wekl niviskare zirna
neki "ne ewropayi" bi jim, we nerina 
mina ku min ji ci he qedexekirine u 
tunebCına azadiye Cı oksejlna jiyane, 
bi xwe re anibCı, hedl hedl cihe xwe 
da nenneke cuda u careke din smor 
derketin p€şberi min, le bi awayekl 
din. 

Ve care sinor ne ji mayln Cı 
leşkeran, le ji çend tişten ku di 
nav hevdene pek dihatin, ji wan ez 
e tene diduyan bihejmerim: 

Siyaset 
Statuya siyasi ya milet Cı 

welate ku niviskar je te, rola xwe 
di nirxandin Cı balkişandina der
doren wejeye ji de dilize. 

Nivlskarekl zi rnanekı ewro
payl, yan jl ameriki, ku welate wl 
di siyasete u berjewendiyen abon 
de giring e, bi her awayi ji nivls
karekl kurd ku be dewlet e u rola 
milete wl di siyasete O pekanina 
berjewendiyen abori de nin e, bal
keştir e. 

Zirnan 
Li her dewleteke ewropayl, bi 

her awayi, wejeya ku bi zimane 
we dewlete te nivlsandin, le :xı.vedi 
derdikevin. Ji destnlşankirina 
xelatan diyar e ku yan dive nivts
kar bi xwe hemwelatiye wl welati 
be Q bi wl ziman1 binivisine, yan 
jt eger biyani be, dive nivlskare 
wl zimani be. Bi vi awayl plvanen 
xelatdaytne O nirxandine ji, di 
qada wejeye de, tene danin. 

Bi gotineke din, pivanen 

hunerl (l wejeyi, bi we wateya ku 
weje diyardeyeke mirovayetiye o 
gera li xweşikbOne be, te paşguh

kirin. 
Ez vegerim bajaroke xwe ye 

li ser slnor Cı salen ku min li wir 
bi xwendina wejeya ewrupayi re 
derbaskirin. Ewropaya van du sed 
salen dawiye hem romana nCı, 

EUROPEA 
PAR L l 
AVRUPA 

ARLAI 
hem ji çlroka nujen gihande der
veyi sinoren xwe yen cografik U 
pediviya Ewropaye bi durketina ji 
kompleksa "navendlbOne" heye. 
Çawa jineke xweşik dil tekeve xwe 
O nema karibe ji keseki din hez 
b ike, rewşeke n ez iki rewşa we jine 
iro li qada wejeye li Ewropaye te 
ditin.Wisa ji pediviya bi vegera li 
plvanen wejeye heye. 

Ji lew re, slnoren wejeya ewro
payl, eger hebin, cihan e. 
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'AVRUPA EDEBiYATININ SlNlRLARI' 
HELfM YÜSIV 

(Kürtçeden Türkçeye çeviren: Cemil O~uz) 

Edebiyat ile sınır; bu her iki 
kelime arasında çelişki var. Önce 
içinde bulundu~um yerden her 
iki kelime üzerine konuşmak isti
yorum. 

Ben bir ülkede do~dum ki o 
ülkenin ismini telaffuz etmek bile 
suç. Aynı zamanda iki ülkenin 
(Suriye-Türkiye) sınırları üzerin
deki bir şehirde do~dum. 

WRITERS' 
MENT 
~ZARLAR 
• 
• 
• TOSU 

Çocukluk zamanlarında sını r 

bana ölüm anlamına geliyor
du. Çünkü bu bahsetti~im sınır 
hatlarında, baştan sona bomba, 
mayın, örülmüş teller ve o telle
re yaklaşacak herhangi bir kişiyi 
öldürmek için bekleyen asker
ler hazır bulunurdu. Etrafıınııda 
kim intihar etmek istiyorduysa 
yönünü teliere çevirir ve artık 

geri dönmezdi. Ayrıca yazarlı~ı

mın dili sınınn her iki yakasında 
da yasak ve milyonlarca çocuk -ki 

anne babaları sadece bu dili bili
yorlar- , okullarda bu dili ö~ren

mekten yoksunlar. 
Bir di~er deyişle, öldürücü 

sınırlar ve yasak dilde bir edebiyat. 
Öldürücü sınırlar içinde ve 

yasak dille edebiyatla ugraşan 

ben, 33 yıl sonra aniden kendimi 
sın ırları açık Avrupa'da ve çok 
renkli, çok dilli bir edebiyat için
de buldum. 

Ben neden hayatıının iki degi
şik sürecinden ve birbirinden 
uzak yerden bahsettim? 

Şundand ı r ki , "Avrupa ede
biyatının sınırları" ve onun 
de~erlendirilmesi insanın içinde 
bulundugu yere baglıdır. Elim
den geldigi kadarıyla bu görüşü
mü kısaca anlatmaya çalı şacagım. 

O sınırlar içinde kaldı~ım süre 
içinde, benim açımdan edebiyat bu 
şekilde şeki lleniyordu; yeryüzünde 
edebiyat var ve edebiyata benziyor 
ama edebiyat degil. İnsan, edebi
yatı bir kıtarun, bir devletin ya da 
bir ülkenin sınırlarıyla sınırland ı

ramaz. Çünkü edebiyat sınırsızdır 

ve insanlıgın güzelligi arayan bir 
serüvenidir. Edebiyat, o zor sınır
ları aşmaını sagladıgı zaman ve 
Avrupa'da "Avrupalı" olmayan bir 
dilin yazarı olarak yaşamaya baş
ladıgımda; yasak yerden, özgür
Iügün ve yaşam oksijeninin olma
dıgı yerden getirdigim bakış açısı 

yavaş yavaş degişti, yerini başka 

bir bakış açısına bıraktı ve bu sefer 
başka sınırlar ama başka bir şekil
de önüme çıktı. 

Artık mayın ve askerlerden 
degil, iç içe geçmiş kültürlerden 
ortaya çıkıyordu sınır. Onlardan 
sadece ikisini dile getirecegim: 

Siyaset 
Yazarın içinden geldigi ülke-

nin ve milletin siyasi statüsü, ede
biyat çevrelerinin degerlendirme
sinde belirleyici oluyor. 

Avrupa dilinden herhangi bir 
yazar ya da Amerikalı bir yazar 
(ki bunların ülkelerinin siyasi ve 
ekonomik çıkarları da çok daha 
önemlidir!), halkının rolü siyaset 
ve ekonomide pek de kayda deger 
olmayan "ülkesiz" bir Kürt yazar
dan daha ilginç olmaktadır! 

Dil 
Her Avrupa ülkesinde, o 

ülkenin diliyle yazılan edebiyata 
her şekilde sahip çıkılır. Veri
len ödüllerden de belli ki, yazar 
ya o ülkenin vatandaşı olacak ve 
o ülkenin diliyle yazacak. Eger 
yabancıysa da o dilin yazarı olma
lı. Yani o ülkenin dilinde yazmalı. 

Böylece ödüllendirmenin ölçüleri 
de, degerlendirmeler de edebiyat 
dünyasında böyle şekillenir. 

Bir başka deyişle, edebi ve 
sanatsal ölçüler bu şekilde gözar
dı ediliyor ve edebiyat 'irısanbğı 

ve güzelliği arama uğraşı' olmak
tan çıkıyor. 

Şimdi en başa, sınır üzerindeki 
şehrime ve oradan Avrupa ede
biyatını okuma sürecime döner
sem; Avrupa son iki yüz yılda hem 
romanını, hem de modern öykü
lerini cografı sınırlarının dışına 

taşıdı . Ama Avrupa'nın "merkez" 
olma kompleksinden uzaklaşma

ya ihtiyacı var. Nasıl ki güzel bir 
kadın kendini çok severken artık 
hiç kimseyi sevmez duruma gel
mişse, böylesi bir durum bugünkü 
Avrupa edebiyatında da görülüyor. 

Ve aynı zamanda, 'Avrupa 
edebiyatı' nın edebiyat ölçülerine 
dönmeye de ihtiyaç var. 

Çünkü, edebiyatın sınırları (ki 
e~er varsa), bütün dünyadır. ~ 
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HARPUT BÜLBÜLÜ 

ENVER DEMiRBAG 
MEDAYiN DEMİRBAŞ ----------------

Bir kent düşünün ... Sokaklarında seyyar satıcıla
rın bile kendi "besteleriyle" seslenerek dolaştı~ı bir 
kent. .. Müzi~in her alanına sirayet etti~i toplumsal 
yaşamın onsuz olmaz bir parçası oldu~u bir kent. .. 
Şimdi, artık 'yeni' diye bellenmiş o kadirbilmez 
çarpıklı~ın kuşattıgı köhnemiş meydanlarında, eski 
zaman hikayelerinin bir hayalet gibi dolaştıgı, virane 
bir kent... Harput .. 

O eski zaman hikayelerinin, hani uzansan doku
nacakmışçasına yakın hissettiren bir anlatıcısıydı 

Enver Demirbag ... Şiirin, müzi~in tanıklıgında bir 
tarih yazımıydı onunki; artık hiç 'aynısı gibi olma
yacak' bir geçmişin en çarpıcı nagmelerle zihnimize, 
yüregimize kazınan ozanca bir tarih yazımı, anlatı
mı. .. 

Geçtigirniz 9 Kasım'da uzun zamandır bedenini 
dügürnlemiş hastalıgıyla birlikte tek başına yaşadıgı 
evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Arkasında 
yeri hiç dalmayacak bir boşluk bırakarak göçtip gitti. 
Elektrik sobasıyla ısınmaya çalışırken kalp krizi 
geçirdi ve hemen sonra oturdugu koltukla beraber 
için için yandı. .. 

Geleneksel Harput müzi~ini yine geleneksel 
makam ve formlanyla icra etmesini bilen, saysanız, 
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artık bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmış 
sanatçılarından en önernlisiydi. Harput müziginin 
simgesiydi Harputlu Enver ... 

1935 yılında Elazıg'ın Pal u ilçesinde dünyaya 
gelir. Dört kardeşiyle birlikte, "beg (bey) çocuğudur" 
Enver. MüzikJe yakından alakadar bir aileden olmak, 
şanstır elbette. Evlerinde gramofon vardır mesela; bu 
sayede çocuk yaşta müzikle, ustalarla tanışır. İstan
bul'un ünlü sanatçılarından Müzeyyen Senar, Harni
yet Yüceses, Hafız Burhan, Münir Nurettin Selçuk, 
Diy&rbakırlı Celal Güzelses, Urfa'dan Mıqım Tahir, 
Ket Hamza gibi sanatçılara aşinalıgı bu gramofon 
sayesinde başlar. Zaten, geleneksel meşk meclisleri
nin düzenlendigi, Harput divan müzigi ustalarının 
sıkça ziyaret ettigi bir konakta yaşamaktadırlar. İşte 
bu süreçte yegenlerinin müzige ilgisini fark eder 
Dayı Sekratlı Ali Bey ve onları müzik egitimi almaya 
ikna eder. 

Yazı değil, kelam; nota değil, ses 
Harput'ta geleneksel müzik egitirni günümüzde 

uygulanandan çok farkJıymış elbette. Nota bilgisi 
degil, eseri ''kanında hissedinceye kadar" tekrarlayıp 
ezberlemekmiş esas olan. Böylelikle eseri besteleyen 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



kişinin ölümünden yüzlerce yıl sonra bile, ilk icra, 
deforme olmadan aynı duygu, ses rengi ve gırtlak 
kullanımıyla söylenegelmiş. Bu yüzden de haklı 

olarak, icracılık, bestecilik kadar önem atfedilen bir 
sanat olarak kabul edilir. Yazı de~il, kelam; nota 
de~il, 'ses'tir esas olan. Bundan dolayıdır ki, Harput 
müziginden notaya aktanlan besteler bahsetti~i

miz geleneksel e~itimden geçmemiş müzisyenler 
tarafından icra edildiginde, en hafıf deyimle komik 
olabiliyor, işi bilenlerin nezdinde. Çıraklann, müzik 
e~itiminin yanında din, tasawuf ve felsefe egitimi 
almalan da diger esaslardandır. İşte üstat Demirba~'ı 
anlatırken, onun geldigi köklü birikim ve gelenegin 
birkaç temsilcisinden bahsetmeden geçmek olmaz. 

'Hafomun evi gayabaşında .. .' 
Korukoglu Şevki Harput'ta mal müdürüdür. E~i

timli bir müzik üstadıdır. Dönernin Harput'unda, 
evli oldu~u halde "hayat kadını" olarak bilinen 
Hafo'ya (Hafıze} gönül verir. Eşi bu duruma daha 
fazla dayanamayarak Hafo'yu öldürtür. 

"Hafomun evi gayabaşında ala Leylam 
Yollar ısianmış yagmurdan yaştan, vay beni .. 
Şevkirnin aklı yoktur başında, ala Leylam .. " 

Dizelerinden de anlaşıldıgı gibi Üstat Şevki 
kahrolur, evine kapanır, kimseyi görmek istemez. 
Hafo'nun acısından öyle bir hal alır ki, artık Har
put'ta kalamaz ve arkadaşlarının da ısrarıyla yakın 

bir yere, o dönem Diyarbakır'a baglı Palu'ya tayinini 
ister. Muhafazakar bir kent olan Palu'da ise müzik 

çok da hoş karşılanan bir şey degildir. Palu'nun 
önde gelen simalarından İbrahim beyin konagındaki 
meşklere katılır o da. Korukoglu Şevki, Hafo'nun 
acısıyla Harput'ta biriktirip getirdigi müzik şerbeti
ni işte burada, Enver Demirbag'ın dedesine ait bu 
konakta yaşayanlara zerk eder. 

'Kudretli bir ses, merak ve terbiye .. .' 
Hafız Mustafa Süer, Sekratlı Ali'nin yakın dos

tudur. Yine Koruko~lu Şevki'nin yıldız ögrencilerin
den biridir. Sekratlı Ali, yegenleri Enver ve Paşa'yı 

egitime ikna ettikten sonra Hafız'ı evlerine davet 
eder. Paşa Demirbag, üstad Hafız Mustafa Süer'le ilk 
karşılaşmalarını şöyle anlatıyor: 

"Kara kuru bir adamdı. Burun delikleri o kadar 
küçüklü ki bu adamın o burun/o nasıl nefes aldığını 
merak ediyorduk. Bu adam bize nasıl ders verecek
til?" Bu ilk güvensizlige karşın, çocukların gönlü
nü, saygısını kazanması çok uzun sürmez Hafız' ın. 

Akşam düzenlenen ilk meşk toplantısında çocukları 
hayran bıraktım: 

"Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı 
Zülfün karanlığında bezm i çerağ olaydı 
N'olaydı yar n'olaydı, yar bade dolduraydı 
Şu garip gönlü m için kanun icad olaydı ... " 

Hafız, okudugu bu nagmeyle ögrencilerinin gön
lünde taht kurar. Konaga taşınır, ayda iki gün izin
lidir. Haftada üç gün boyunca çocukların egitimiyle 
ilgilenir. ögrencilerinden istedigi, derslere "kudretli 
bir ses, merak ve terbiye" ile katılmalarıdır. Bura-
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da usul, erkan ö~renecek, felsefe ve din e~itimi 
alacaklardır. Yıllar yıllar sonra "Harput divanını 
okumak işin felsefesini öğrenmek gerekir, mesela 
Fuzuli'yi bilmek gerekir," diyen Paşa Demirba~, 
kardeşi Enver'le birlikte tam on beş yıl boyunca 
Harput divanının bütün kalıplarını birebir ö~renir1er 
Hafız'dan ... 

Ve 'çırakların' devri. .. 
Enver ve Paşa Demirba~ kardeşler Harput müzi~i 

ve kültürünün birbirine zıt iki kutbu gibidirler. Biri 
ne kadar muhafazakar ve dindarsa, di~eri o kadar 
aykırı ve asi ... 

Paşa'nın anlatırnma göre; Hafız'ın e~itiminden 
geçerlerken, derslere büyük bir hevesle katılırmış 
Enver, ah bir de Kuran derslerinden kaytarmasaymış! 

Hafızın yanından ayrıldıktan sonra, 1950'nin son
larından 1970'lerdeki "çatışmalı" dönemlere kadar 
büyük şehirl erde, turnelerde geçmiş hayatları. Bir 
dönem askerden kaçmış Enver. Bir de sevmiş ... Bir 
kadına gönül vermiş. Paşa Demirba~. kardeşinin 
aşkı için, "Sıradan bir kadmdt, ama Enver çok sevdi 
onu," diyor şimdi. Evet, Enver Demirba~ (adını 
ö~renemedigimiz) bu kadınla evlenir. Karısı hasta
lanıp ölünce "derde düşer". Öyle bir duygu insanı 
için yıkım demektir bu. Sonra inme iner, felç olur; 
öldü~ü güne kadar da felçli yaşar. 

Derler ki, Enver Demirba~ bir a~acın dibinde otu
rup gazel söyler. Bir bülbül de agacın dalına konar 
ve gazel bitene kadar eşlik eder Demirbag'a. Harput 
Bülbülü lakabı işte oradan gelmektedir. Bugün TRT 
arşivindeki Harput külliyatı, esas olarak Harput Bül
bülü'nün agzından derlenmiştir. Hayatı boyunca 70 
kaset yapar, sayısız konser verir. .. 

Seslendirdigi hiçbir eseri yüzde yüz bir duygu 
yogunlu~u olmadan söylemedi~i anlatılır. illa ki onu 
"demlendirecek" bir keman, bir klarnet taksimi ola
cak önce ... Onun bu kuralına uymadan, "hadi çabuk 
söyle" diyenlere basarmış kalayı Üstat. .. Çok vali, çok 
komutan fırçaladıgı vakidir. Sıkbogaz edilmekten 
hoşlanmaz ve bir de muhafazakar kalıplara sıjtma
yanlardan, içmeden söylemezlerdendiri O bölgenin 
dini-muhafazakar yogunlugu göz önünde bulundu
ruldugunda, bunun ne demek oldu~unu bilen bilir 
ancak. 

İşte Demirba~, bu kalıplara sı~maz yaşam biçi
mi yüzünden hayatı boyunca eleştirilir de. Bu aşk 
adamı, kuralsız yaşar, içer, söyler ve ölür ... Ölümü 
de sıradışıdır sanki. Rıfat Dede Efendi'ye ait şu dize
ler onun (yerine getirilmeyen) vasiyeti gibidir: 

Ben şehid-i badeyem, dostlar demim yad ey/eyin 
Türbemi, meyhane enkazmdan bünyad ey/eyin 
Caslolunmaz ma ile gerçi şehidan-1 vega 
Y1kaym meyle beni, yeni bir mezheb icad ey/eyin. .. 
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Polise Sivil 
EVDILE KOÇER 

Clrane me bu. 
Em bi hev re mezin bGn. 
Bi salan ji ber pollsen sivil reviya. 
Bi tirsa wan re mezin bG. 
Ne tene di bin çav de, le di xewnan de jl her tişt anin sere 
wl. 
Le niha her kes ji ber wl di reve. 
Ez jl.. . 
Ji ber ku ew edi poliseki sivil e! ~ 
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içtoros Kızılbaş Kürtlerinde ağıt (şin) geleneği 

BABAiLERDEN SiNAN CEMGiL'LERE 
BAŞKALD l RI , SIG INMA ve AGI T MEKANI 

Mehmet Bayrak 

Batı literatüründe İçtoroslar, Anti-Toroslar (Kar
şı-Toroslar) veya Orta İç toroslar olarak adlandırılan 
bölge; gerek co~rafik özellikleri, gerek tarihi, gerek 
etno-dinsel yapısı, gerekse sosyo-kültürel dokusu 
açısından son derece ilginç bir konuma sahiptir. 

Beylikler döneminden 16. yüzyılın ortalarına 
kadar hüküm süren Dulkadiro~ulları Beyli~i'nin 
yayılım alanına denk düşen Maraş ili merkezli bu 
bölge; bir yandan Malatya'nın Darende, Akçadag 
ve Doganşehir ilçelerini; bir yandan Adıyaman'ın 
(Hısn-ı Mansur) Gölbaşı ve Besni ilçelerini; bir 
yandan Anteb'in İslahiye, Yavuzeli ve Araban ilçe
lerini; öte yandan Adana'nın Tufanbeyli (Magara), 
Saimbeyli (Haçin), Kadirli (Sis), Kozan ve Bahçe 
ilçeleriyle Kayseri'nin Sarız ve kısmen Pınarbaşı 
(Zamantı) ve Develi (Everek) ilçelerini ve Sivas'ın 
Gürün ilçesini içine alan geniş bir co~rafyayı kap
samaktadır. 

ı8 TIROJ 

Nur (Gavur) Da~ları'ndan başlayarak; Berit, Engi
zek, Nurhak, Nemrut, Binbo~a, Tahtalı, Delihöbek 
ve Ahır Da~ları, bölgenin başlıca da~larıdır ki, Ale
vi-Kürt yogunluklu bu bölge; bir yandan Akdeniz'e, 
bir yandan Kürdistan cografyasına dayanmaktadır. 
Bölge, bir bakıma Anadolu ve Kürdistan co~rafyası 
arasında bir köprü görevi görmektedir. 

Geçmişten beri birçok halkın, etnik toplulu~un, 
dinin ve kültürün iç içe yaşadı~ı Alevi-Kürt yo~un
luklu bu İçtoroslar bölgesi; daha 13. yüzyı l Selçuklu 
dönemindeki Babaf isyam 'ndan başlayarak birçok 
Alevi önderiikti halk hareketine yataklık ettigi gibi, 
16. yüzyı lda Hacı Bektaş soyundan gelen Şah Kalen
der İsyanı 'na sahne olmuş ve nihayet 1970'lerde 
Sinan Cemgil ve arkadaşlarının, 1980'lerde ise kimi 
gerilla gruplarının sıgınma mekanı olmuştur. 

Gerek bu tarihsel gerçeklik gerekse geçmiş
ten bugüne, "erdemli eşlayaltk" olarak ad l andırılan 
bireysel veya grupsal birçok sosyal başkaldırı hareke
tine tanıklık eden bu bölge; do~al olarak çok sayıda 
ağlllama halk şiiri ve destan ile ağttlama-lürkü ve 
kılam/ara kaynaklık etmiştir. 

Öte yandan, bölgenin çokrenkli yapısı ve kültürel 
dokusu; bir dinsel ve kültürel mayalanma sa~lamış 
ve çok sayıda şairin, aşıgın, dengbejin, ozanın , halk 
sanatçısının ve a~ıt yakıcının yetişmesine olanak 
sa~lamıştır (Salt Öyküleriyle Halk Aniatı Türkü/eri; 
Kürt Müziği, Danslan ve Şarkı/an; İçtoroslar'da 
Alevi-Kürt Aşiretler adlı eserlerimizde bu türden 
yüzlerce örnege yer verilmiştir). 

içtoroslar'da Şin Kı larnları Yakma Geleneğ i 
Bir bütün olarak anonim halk şiirinin, özelde 

agıt lama-türkülerin (ki biz bunlara "şin kılamları " 
diyoruz), Kürt halkının anlatım dünyasında özge 
ve özgün bir yeri vardır. Acısını-sevincini, kede
rini - kıvancını, tevekkülünü-isyanını şiire, türküye 
dönüştürmeyi ve kendisini şiir diliyle ifade etmeyi 
bir gelenek haline getirmiş olan Kürt toplumunun 
çok zengin bir halk edebiyatı yarattı~ı bilinmektedir. 

Gerek M.Ö. 4'üncü yüzyıla, gerekse M.S. 7'nci 
yüzyıla ait en eski Kürt şiirsel ürünlerinin a~ıtla
ma-şiir türünde olması bir tesadüf olmasa gerek ... 
Bazı araştırmacılar, Kürt şiirini Kassitler dönemine 
kadar götürse bile, bilinen ve elde bulunan en eski 
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Kürtçe şiir M.Ö. 4'üncü yüzyıla tarihlendirilmek
tedir. Borazboz adlı bu Kürt şairinin, mezar taşına 
işlenmiş ve "Xwazdi ez tu bi hevre bin/Bi hevre 
herin xorine" sözleriyle başlayan Kurmanci lehçeli 
bu şiirin kansına veya sevgilisine yazdı~ı bir a~ıt 
oldugu anlaşılmaktadır. Çünkü, Türkçe söyleyişiyle 

şu yakınışiara tanık olmaktayız: 

Birlikte geçen günleri özlüyorum 
Hele sabah çtktp gidişimizi 

Seninle dağlara çtkar, dolaştrdtk 
Birlikte söylerdik türkülerimizi 
(. .. ) 
İkimiz tam da tek bir gönül olmuşken 
Sonbahar gelip böyle, ayırdt bizi 

Ancak birlikte olunca küflenmez aşk 
Ya bağrr bir ses ver, ya da uyu hadi. 
(Bkz. S Temo: Bılınen En Eski Kürt Şaırı Borazboz. Esmer 
Dergısı. sayı . 8/2005) 

Kürtlerin eski dinlerinden Zerdüştilige men
sup oldugu anlaşılan bir şairce 7. yüzyılda, ceylan 
derisi üzerine Hewrami (Gorani) lehçesiyle yazılan 
dini temalı şu eski Kürtçe şiirde de; İslam Halife 
ordulannın Kürtlerin de içinde bulundugu Zerdüşti 
topluluklara yaptıgı katliam "agıtlama" üslubuyla 
anlatılmaktadır: 

Kutsal yerler yaktldr, kutsal ateşler söndü 
Herkesten gizlerdi namlı büyükler 

Zalim Araplar girdi ta Ptrat'a dek 
Köylerden tut da ta Şehrizur'a kadar 

Esir alındt bütün krzlar ve kadınlar 
Kendi kanmda boğuldu özgür adamlar 

Kimsesiz kaldı Zerdüş/'ün töresi, dini 
Yüce Hürmüz affetmeyecek hiç birini. 

Ta ilk ürünlerden başlayarak, bir bakıma "Ağrt 
Toplumu" olarak nitelendirilebilecek Kürt toplumu
nun, çok zengin bir halk edebiyatı yarattıgı, ancak 
bunun birçok nedenle sözel düzlemde kaJdıgı bugün 
hemen herkesçe kabul edilmektedir. Bir başka ger
çeklik de şudur ki, bu halk yaratmalan "sözlü edebi
yat" gelenegine dayalı oldugu için, büyük bölümüyle 
günümüze ulaşamadan yitip gitmiştir. 

Bunun geçmişteki sorumlusu, modernleşip halk 
katında yazılı edebiyata geçemeyen gerikalmış top
lumlar ve yönetimler ise; yakın dönemdeki sorum
lusu da bu ürünlerin yazıya aktarılmasını engelleyen 
şovenist-yasakçı rejimlerdir. 

Daha 19. yüzyıl ortalarında bölgeyi gezerek ince
lemelerde bulunan Batılı gezginler ve araştırmacı
lar; kısmen bu cografyada kalan Sivas ve Malatya 
illerindeki birçok "Kızılbaş" aşiretinin Kürt kökenli 
oldu~unu, erken yerleşik hayata geçenlerin ana
dillerini unuttuklannı, ancak yaşam biçimi olarak 

eski gelenek ve göreneklerini sürdürdüklerini ve 
dillerinin de "kırık" oldu~unu bildiriyorlar. Gerek 
bu "dogal" asimilasyon, gerekse 20. yüzyıl başlarında 
İttihatçılarca uygulamaya konup, Cumhuriyet döne
minde sürdürülen "zoraki" asimilasyon politikaları 
sonucu; Kürtçeden uzaklaşılarak Türkçeye yönelen 
bir kültürel akış izlenmiştir. Duygu, düşünce ve 
makamlar, geleneksel Kürt edebiyalından ve müzi
ginden kaynaklansa da; bu kez Türk diline uyarlanan 
edebiyat ürünleri yaratılmış ve bunda da önemli bir 
başarı kazanılmıştır. Daha önce Kürtçe ve Osmanlıca 
üretenler, giderek yerini "Kürtçe düşünüp Türkçe 
yazan/ara", daha sonra da "Türkçe düşünüp Türkçe 
yazan/ara" bırakmıştır. (İçtoroslar'da Alevi-Kürt 
Aşiretler konulu inceleme-antoloji çalışmamızda yer 
verdi~imiz 150 dolayında şair, aşık ve halk ozanı, bu 
olgunun anlamlı tanıkları ve kanıtlandır.) 

Yaşayageldigirniz bu acılı süreci, 1970-BO'Ii yıllar
da Eşkıyaltk ve Eşkıya Türküleri adlı inceleme-anto
loji çalışmasını (Ank. 1985) hazırlarken bir kez daha 
duyumsamıştım. Eşkıya a~ıtlama-türküleri denince; 
ilk akla gelen bölgelerden biri Kürt cografyası, ilk 
akla gelen topluluklardan biri de Kürt toplumudur. 

Durum böyleyken; İçtoroslar bölgesinde sözlü 
edebiyat gelenegi çerçevesinde üretilen eşkıya türkü 
ve agıtları, anlatım dili Kürtçe ile yazılı edebiyata 
hemen hiç yansımamış, yansıyanlar ise Türkçeye 
çevrilerek verilmişti. Kayseri'nin Sanz ve Pınarbaşı 
ilçelerine baglı köylerde yaptıgım alan çalışmasında 
buna bizzat tanık oldugum gibi; kendim de gerek 
eşkıya yakınlarının, gerekse agıt yakıcıların yaktıgı 

kimi Kürtçe agıtları Türkçeye çevirerek yayımlamak 
zorunda kalmıştım. Çünkü, kitap yayınından daha 
birkaç yıl önce Demokrat gazetesinde yayımladıgım 
kimi Zazaki/Dımılki Dersim agıtlanndan dolayı hak
kımda dava aÇılmıştı. Bu nedenle de; gerek erdem
li-sosyal "eşkıya" Koçgirili İsmail Yıldız'ın annesi, 
gerek yöremizin ünlü agıt yakıcılarından t mke 
Simke ve Gülizar Dogan'dan derledigim Kürtçe ya 
da Kürtçe-Türkçe kanşık a~ıtlan Türkçeye çevirerek 
vermek durumunda kalışım, sanırım birçok şeyi 

anlatacak niteliktedir. Agıtiama-türküleri do~açlama 
yöntemiyle ana dillerinde terennüm eden agıt yakı
cılar bu gelenegi yaşatı rken; biz onları do!tal yatagın
dan saptırmak zorunda kalıyorduk ... 

Bilindi~i gibi; geçmişte halk şiiri yazılmak için 
degil, söylenmek için üretilirdi. Yaratanı veya akta
ranı tarafından yazıya geçirildiginde yitip gitmekten 
kurtulur, yazıya geçirilmezse süreç içerisinde kay
bolup giderdi. Anonim halk ürünlerinin yani folklor 
tirünlerinin bu acılı durumu dolayısıyladır ki; bu 
ürünler sürekli olarak egemenlbaşat kültürlerce gas
pedilmiş ve ipotek altına alınmıştır ... Nitekim biz, 
salt yukarıda anılan çaJışmamızda İçtoroslar bölge
sinden Kürt ve Afşarlarca yakılmış bu türden yüzler-
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lo Toroslar 70 '1erde Sinan Cemgıl ve arkadaşlannın da sı{ıınma mekAnı oldu. 

ce a~ıtlama-türküye yer vermiştik. Özellikle yazılı ve 
sözlü Kürt halk edebiyatı ürünlerine izin verilmeyen 
ve sözlü ürünlerin yazılı edebiyata dönüştürülemedi
~i bir ortamda; önemli Kürt motifleri yansıtan Türk
çe sözlü bu Avşar a~ıt ve türküleri yine de büyük bir 
önem taşımaktadır. Çünkü başta da~, yayla, pınarlar, 
tarlalar, ormanlar, koyun ve at sürüleri gibi kimi 
ortak degerler olmak üzere; yöreye özgü çeşitli nes
neler ile toplumda cereyan eden çeşitli acı ve trajik 
olaylar bu halk yaratmalarının düşünsel dokusunu 
oluşturmaktadır. 

Kürtlerin sözlü ve yazılı edebiyatı yasaklanma
saydı, kim bilir Kürtlerin de gerek kendileri gerekse 
komşuları üstüne yaktı~ı daha nice türküler ve a~ıt
lar bugünlere kalacaktı ... Buna ragmen, bugün bile 
halk topra~ı işlenerek yapılacak bir derleme, kim 
bilir daha nice ürünleri ortaya çıkaracaktır. 

İşte, Bese Aslan'ın daha önce hazırladı~ı Kırk 
Makamlık Efidir ve Pirler Divanı adlı iki derleme 
albümünde, mahalli kadın ve erkek dengbejlerden ve 
yöre pirlerinden derledigi ezgiler, bu nedenle önem 
taşımaktadır. Buna, büyük bölümü daha önce notalı 
olarak anılan müzik çalışmamızda da yayımlanmış, 
yöre kılarnlarından oluşan Ali Alxasl'nin Xeberek Hat 
li Meraşe (İst. 2003) adlı derlemesini de eklememiz 
gerekiyor. 

Ağıtlama-Türkülerin Yakılı~ı ve i~levi 
Halkın anonim sözcüleri niteligindeki folklor ürün
leri ve özellikle Ağıt/ama-Türkü/er, halkı kavramada 
ve toplumsal halk tarihinin yazımında son derece 
önemli kaynaklardır. Bu ürünlerde halk, tüm içten
ligiyle ruhunu ortaya sermektedir. Soya! isyancılık 
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baglamında konuyu degeriendiren ünlü İngiliz ikti
sat tarihi profesörü Eric J. Hobsbawm, "Sosyal eş
ktyalar, halklan için Napo/yon ya da Sismark'tan 
daha önemliydiler ve haklarmda özlem ve gurur 
dolu türküler yaktldı" diyerek, bu ürünlerin önemine 
vurgu yapmaktadır. 

Agıtların bugüne kadar Batı 'da ya da Dogu'da bir
çok tanımı yapıldı . Sözgelimi Batılı bilimadamı Ram
seyer; "Ağttlar, bir duygunun şekilsel, dilsel-müzikal 
ve sosyal bir ifade tarzıdır; dayamşmanm, akraba 
bağlıltğznzn derinleşmiş, kanalize edilmiş toplum 
tarafından dikte edilmiş bir ifadesidir" derken· özel
de İçtoros a~ıtları üzerinde yogunlaşan Sabri Koz, 
bize göre de dogru olan şu özlü tanımı yapmaktadır: 
"Ağıt, genel olarak ölenin, seyrek olarak da kişiyi 
ve toplumu derinden etkileyen olaylarm ardından, 
bu olaylarla ilgili kimselerin başlarına gelenlere, 
kişiliklerine vb. yanlarına değinen, belli geleneksel 
eylemiere uyularak, belirli bir ezgiyle söylenen, ken
dine özgü düzenleme ve uyaklanma usulü bulunan 
bir türkü çeşidi'dir." (M. S. Koz: Elbistan ve Adana 
Yöresinde Ağıtlar, BÜHY, İst. 1975, s. 59) 

Genelde Ag.ıtlar, özelde İç toros ~ıtlan üstüne ilk 
çalışmaları ve derlemeleri yapan, bu yörede yetişmiş 
olan ünlü yazar Yaşar Kemal'dir. Daha ilk gençlik 
yıllarında, ölenler ve acılı olaylar üstüne a~ıtlama
şiir tarzında destanlar düzüp dagıtan ve 1940'lı 
yıllarda jandarmadan kurtardıgı agıt derlemelerini 
Adana Halkevi yayınları arasında yaytmlayan Yaşar 
Kemal, Içtoroslar'da yetişmiş bir yazar olarak bölge 
Kızılbaş Kürtlerinin agıt yakma gelene~i üzerinde 
özellikle durur. "Aşağı yukarı bütün topraklar
da doğum tören/eri, düğün törenleri olduğu gibi 
ölüm törenleri de olmuştur. Bu ölüm törenleri her 
toprakla kendine göredir. Her ülkede başkaltk/ar 
gösteren bu törenlerde ortak yanlar da vardır, o da 
törenlerde ağıt yakma" diyen yazar; sözü Kürtlerde 
a~ıt yakma. gelenegine getirerek, sözlerini şöyle sür
dürüyor: "lran 'da, Orta Asya'da, bugünkü Yunanis
tan 'da, Kürtlerde törenlerde ağıt yakmalar sürüyor. 
Kürtlerde ağıt Y_akmalarm başka bir özelliği de var, 
oralarda, yani lran'daki, lrak'taki, Suriye'deki, Tür
kiye'deki Kürt/erde, ölülerin üstüne erkekler de ağıt 
.11akarlar. Erkekler, ölü mezara götürülürken, hep 
bir a~ızdan ağıtlar yakarlar. '' ( Y. Kemal: Ağıtlar, 
YKY, Ist. 1993, s. 23). 

Hemen belirtelim ki, üstüne agıt yakılan kişi veya 
kişilerin toplumda sevilmelerine ve benimsenmele
rine paralel olarak, a~ıtlama-türküler de çeşnilenir 
ve yaygmlaşır. Bu bir sosyal -eşkıya olabilece~i gibi, 
karasevda yüzünden ölmüş veya öldürülmüş bir kişi 
ya da bir günümüz devrimeisi olabilir. Bir de, bütün 
bir toplumu ilgilendiren ölümler dillere düşer ve 
yaygınlaşır. 

Bu durumda; olay kahramanının halk tarafından 
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benimsenmesine koşut olarak, ad ı. çevresinde yakı lan 

agı tlama-türkü sayısı artar. Başka bir söyleyişle halk, 
kahraman olarak tanıdı~ı kişiyi özlem ve gurur dolu 
türkülerle ünlendirir ve yaygınlaştırır. Bu yüzden, 
olay kahramanın ünü yayıldıkça adı çevresinde üre
tilen türküler de ço~alır ve de~işime u~rar. Böylece, 
her biri ayrı özell ikler taşıyan yeni türküler yan i 
"varyant"lar do~ar. (Sözgelimi biz, Kürt Müziği, 

Danslan ve Şarkıları konulu üç ciltlik çalışmamtz
da, salt İçtoroslar bölgesinden bunun yüzlerce örne
ğine yer vermiştik. Bkz. age, Özge yay., Ank., 2002) 

Burada, ayrıntıya girmeden salt çarpıcı birkaç 
örnekle yetinmek istiyoruz. Bizim, söz konusu çalış
mamızda birçok varyantı nı notalarıyla birlikte verdi
~imiz bu a~ı tlama-türkü leri n (şin kılamları) birkaç 
yeni örne~ine, daha sonra yöre Kızıl baş-Kürt kültü
rüyle ilgili çalışma yapan genç araştırmacı lar Meh
met Kömür ve Bese Aslan da yer verdiler. 

Sözgelimi, daha Osmanlı döneminde Birinci 
Dünya Savaşı yıll arında Harput'ta asılan Kasımo~lu 

Memedali üstüne yakılan a~ı t lar, İçtoroslar'da bütün 
tazeli~iyle yaşamaktadır: 

Kince lewik naşuştine 
Havalanja xa hlştina 
Xawardaran xawar wanfn 
Ku Mamadalf kuştuna 

Mamko Mamko Mamadalf 
Hava! rmdo çı data/ f 
Hurf ja dardon danali 
Genco tu bist i peync sali 
La mm la mm la mm lawo 

Kürecik'in Kepez köyünden, güzelli~i dillere des
tan bir kız olan Husna, i ste~i dışında Elbistan'ın 

Kistik köyüne gelin gider; fakat altı ay geçmeden 
hastalanarak ölür. Yörede büyük bir üzüntü yaratan 
bu ölüm, birçok a~ı tlama-türküye konu olur. Bugün 
türkü formunda okunan bir varyantının ilk dörtlü~ü 

ile ba~lantı dörtlü~ü şöyle: 

Wan fistanan la xa maka 
Ba sar xa da mezi maka 
Emre mm f daw i peync sali 
Da du xa da tava maka 

Wara te le Husna Cô.ne 
Husra dana Ktstıkane 
Dana KlSitkan ba şaş mane 
Wara te le dard gırane 

İçtoroslar'ın yaygın şin kılarnlarından biri de, 
bugün ünü ülke sını rları d ışına taşmış ünlü Meyrik 
türküsüdür. Üstte anılan eserimizde sekiz varyantını 
yayımladı~ımız ve bugün türkü formunda okunan 
bu agıttan da bir dörtlük ve baglantısını vermekle 
yetinecegiz: 

Xeberek hale ji Mereşe 
Hale Meyrik pır nexweşe 
Lı Hekime Loqman geryam 
Pey min hat xebera reş e 

Oy Meyrik Meyrik Meyrik 
Ez heyrana te me Meyrik 
Ez qurbana te me Meyrik 

insanlık tarihi kadar eski olan aM gelenegi, 
kuşkusuz günümüzde de tüm yakıcılıgıyla devam 
etmektedir. Siyasal ve toplumsal gelişmelerin seyri
ne göre, içeri~i ve teması de~işen bu a~ıtların Kürt
çe ve Türkçe söylenmiş onlarca örnegini, yapmayı 

planladı~ımız Alevi Katliamlan'na ilişkin bir çalışma 
dolayısıyla derlemjş bulunuyorum. 20. yüzyı lın en 
dramatik olaylanndan biri olan Maraş katl iamının, 

yöre ozanlarının ve dengbejlerinin dizelerine yan
sımaması kuşkusuz düşünülemezdi. Biz, şimdil ik 

bunlardan henüz yayımlanmamış iki örnekten birer 
dörllü~e yer vermekle yetiniyoruz. 

Bu örneklerden biri, yöre otantik Kürt müzi~ine 

önemli katkı ları bulunan Elbislan/Çiftl ikli Şahsul

tan'a ait. "Şfna Maraşe'' başlıklı agıtlama şiirin girişi 

şöyle: 

Adalete Dune la Kurde ma 
Be hey Maraş Mraş btxüne Maraş 
Çave xa/ke Kurmanc gışti la rema 
Be hey Maraş Maraş şawtiye Maraş 

Yine Avrupa'da yaşayan ve Maraş katliam ı üstüne 
Kürtçe agıtlama-şiir düzen bir başka ozan da, Mak
sudi mahlas ıyla yazan Ali Matur'dur. "Fetwa Dan La 
Maraşe" başlıklı şiirin ilk dörtlü~ü şöyl e: 

Dujmune insanarı çeteyen faşist 
X of u la ları kmn wan la Mara şe 
Naline mazlumarı tav Dünyaye bisl 
Zulma gıran kmn wan la Maraşe. 

Yukarıda da vurguladı~ı mız gibi, insanların en 
içten, en acıktı , en dokunaklı serzenişi olan ajtıt

lardan, yakın dönem siyasi ölümlerinin de payını 

almaması mümkün mü? İşte, bunların bir örnegi, 
yakı n geçmişte (1993) Elbistan'da çatışmada yaşa
mını yitiren bir geriliayla ilgili . Halil Şahin (Xorlo) 
üstüne annesi tarafından yakılan agıdın bitimiyle, bu 
insanlı k tarihi boyunca varolan anlamlı halk yarat
masına ilişkin sözlerimizi noktalamak istiyoruz: 

Albistan a Albistarı a 
Helak bax he/ak bostan a 
Az ba diyari Nuqrak ka!tm 
Ku bCıye mazalf havalan a 

Lo walato lo watata 
Qa paşiye dawiye ta nato. ~ 

Bkz. Mehmet Komür Taw Oılo/Akçadağ Elbıstan Ağzıyla Kürt 

Folklorundan Seçmeler. lst, Kürt Ens yay. 20031. 
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Ehmed Kurdi: 

Em peyvikeke winda dikin weki em 
tanqeke teslimi dijmin bikin e 

HEVPEYVİN: ÇİYA MAZİ 

Kaleki risipi, çaJak, li serxwe O şirin. Bi qasl şiri
niya xwe bi dlroke dagirtl u kurd. Ku mirov deste 
xwe dide O dibeje merheba, mirov his dike ku kur
deki riha wl digihije rojen 70 O 80 sal bere. Ji xwe 
wece wl peyva wi O heneken wi mirov dibe dema 
rojnameya Haware. Behna Mir Celadet Bedirxan, 
Cigerxwin, Osman Sebri, Qedri Can je te Cı rojen 
çun O hatina serxet O binxete tine ber çaven mirov. 

Ehmede Kurdl an ape Ehmed. Niha li li Edene 
Cı Merdine diji. Bele li du ciyan dijl, li welate xwe 
O li xeribiye. Le ez wi bi pirani li Merdlne diblnim. 
Jixwe bi pirani li Leylan Cafeya ku li bajare kevin 
e. Carinan ji diçe gund, rez O daren tahman ku wi 
çandiye dipareze. Em carinan tevrı xwediye cafeye u 
hinek xwendevanen zimane kurdi bi wi re rCıdinin 
a bi saetan le guhdan dikin. Carinan ji em dikevin 
nav niqaşan. İjar min got ku eze denge çinare 85 
sali tomar bikim ku gelek kes O kurd jl je sOde wer
girin. Min nezi 4 seetan deng girt. 

Ew di sala 1925'an de li gunde Tinate ya ku 
bi Nisebina Merdine ve giredayi ye, hatiye dine. 
Ew dibeje, "bave min ji deste axa u tirkan geleki 
kişand. Careke ji sirgCıne bazdabu. Ji ber ve yeke ji 
mala xwe gelek cari ji gund bar kir. Di saJa 1934'an 
de bave min wefat kir. Ez O diya xwe O birayeki 
xwe tene man. Biraye min mezin bO O tehde li me 
dikir. M ilke me dixwar O dixwest ku bifiroşe. Geleki 
pozbilind O rnekruh bO. İjar ez xistim mektebe. Ez 
we çaxe 11-12 sali bum. Ji ber ku mekteb nu bu, 
dixwestin em zu hini tirki bibin, em mezin ji diçOn 
mektebe." 

Bel e Ape Ehmed, Ehmed Kurdi diliere dibistane 
O he sala peşl bi mamosteye xwe re dikeve nakokiye. 
Mamoste, genim, nisk, ceh, hek O tişt mişten din 
datine ser maseye ı1 ji wan re nave wan e tir k! di be
j e. U Ehrnede şagirt xwe ranagre, dibeje: "Mamoste 
de ka nave wan e kurmanci ji bibeje." Le mamoste 
şaş Cı metal dimine, dibeje: "Te got çi ... te got çi?" 
Dubare dike Ehmede şagirt: "Dive tu nave wan e 

kurmanci ji bibejl." Sal, sala 1940'1 ye. Mamoste bi 
hers dizivire ser şagirten din O ji wan re dibeje ma 
qey ev din e O pe re dixeyide O şimaqeke ji ledixe. 
Ew ji radibe O ji mektebe derdikeve. Ü wisa dibeje 
Ape Ehmed: "Bi gumana min sala 1940'1 bO. Ez 
pelake li dora gund mam, diya min dihat ba min ı1 
çO qereqole. Qerekole hangi me kir, ji meelim re 
got 'tu neheqi li lewik'. İjar rojeke ez O meelim li 
zikake li hev rast hatin, meelim dirane xwe li min 
qirriçand, min ji dirane xwe le qiriçand Cı ez O ew 
man dijmine hev. Ez rabOm min kevkanikek peyde 
kir. Her ku ez le rast hatim min kevir danlne. Ji 
ber min nekir der. Disa çu qereqole got, "Ev dev ji 
min naqere." Cendirme hatin. Min ji ber cendirman 
bazda. Pelake ez di şikeften dora gund de mam. 
Diya min di dO min de dihat. Di we zivistane de diya 
min wefat kir. 

Ez mam bi tene. Ez diçOm ser gora diya xwe. 
Carinan bi şev diçum mala xale xwe, wan ji ji min 
re digotin, belqitiyo tu li melim niheq 1. U min 
digot ilehim eze vi meelim! bikujim. Ne ji mese
leya siyasi, wekl min digot "yekl xerib çawa te 
u di gunde me de, li min dixe." Peleki ez wilo ji 
mam. Min mezand wilo ji çenabe . .. ez çCım ketim 
mektebe, min firax miraxe wl hernCı dan hev, min 
agir berdaye O min bazda. Min bazda Cibgrave, cem 
mala Ose Hellm. Ji we dere ez daketim Bamide 
gunde Bamid. ü ji we jl ez daketim sOke, ez çCım 
AmOde. BiçOkatiya min wilo derhas bu. le ez çend 
caran ji Arnfide hatim gund. Careke ku ez hatim 
gund, meelim ne li gund bO. ijar tinatiya he jl ji 
min re digotin, Tu li meelim niheq 1, çima te wilo 
le kir." Min ji digot, "Kuro ma çilo ez niheq im" 
yani hineki din jl ez ji tinatiya cihe difikirlm. Cil 
mile min jl xweşik bfın, cile binxete, cil li binxete 
zahf bu n... Li tinate keçxalek min hebO. Çave 
min u we li hev aJic(ın. u ez li tinate pelake direj 
nemam. Min dixwest ez we ji xwer bin im. Ez çOm 
AmOde jl min mihawele kir le nebu. 
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Niha tu ça Amude, we dema tu zarok ba, ke ber 
te xist ku tu çu Amude? 

Bel e.. . min zanibO ku mirove !şan di kin d için 
SOn. Xaleki min zilam kuştibO çCıbO SCırl. Fransa 
ew li wir bCın ... Xelike Hewlik esker kuştibO çO SCıri. 

Yaru me, gundiyen me, me zanlbu xelk diherin 
Binxete O xelas di bin. Ez çum Amu de mala Sofi Arif ji 
gunde baban e ez birim mala Mele Hesen. Niha kure 
wi li Amude ye. Carinan Deham Ebdilfetteh digot, 
"Me bahs kiriye, me gotiye Sofi Arif tiştekl baş kiriye, 
Ehmed Kurdl biriye mala Mele Hesen." İjar pişti ku 
Sofi Arif ez Cı Mele Hesene Kurd bi hev da naskirin 
Sofi Arif got, "Ev we ji te re qenc bin we texin rnekte
be jl." Min nizanibu. Rabu ez çfim Mala Me le Hesen. 
Jina wl got, "Tu ji ku yi kure min?" Min got, "Ez ji 
Tinate me." Got, "Tinate nezl gunde me ye" gunde 
me ew ji ye ser re bu. Se kure Mele Hesen hebCı Cı 
niha her se ji li Arnfide ne. 

Qey ji Mlr re gotibun u rojeke min dit ku cibek 
hat ber rnale, yeki gir O bi cilen paqij , je daket, ez 
ji çCım peşiye. Mlr Celadet bu. Got: "Ye ku mekteb 
şewitandiye tu yi?" Min got: "Na, min alaven meelim 
şewitandin." Got: "De ijar bi min re were." 

(Mfr Ce/adet wf bi xwe re dibe. Cil an je re dikire. 

Dihere dibistane li Surl. Dema ku hinekf dimfne, 
des! bi belavkirina kovar Haware dike. Bajar bi 
bajar, welat bi welat "Hawar"e digerfne Ape EhmeD. 
Di sinaren bUel a mayfn re derbas dibe. "Hawar" 
e digihfne Merdfn, Amed, Wan, Enqere, Stenbol, 
Zaxo, Qamişlo, Berade. Carinan dikeve nav refen 
peşmergeyan a şer dike. Te girlin li Iraqe bi fdame 
te darizandin. Li Tirkiye rexisiinen kurd li ser wi 
dikevin guftagoyan, hinek je wf tawanbar di kin. Li 
Surf ge/ek carf le girlin a bi mehan di girlfgehan 
de dimfne. U qet dev ji tekoşina xwe bemade Ape 
Ehmed. Jiyanek ew qas tije ku di rupelen rojname
yan de hilnaye. Ji xwe ew jf diniv'isine a bfranfnen 
xwe dixwaze bigihfne nifşen peş. U min wekf xulase 
çend lebiniyen di der bare welat a hinek pirsgireken 
kurdan de ji wan bfranfnen wf di ve nivfse de hewl 
daye ku derxim hale. Em hineki ji van pirs u ber
sivan guhe xwe bidin Ape Ehmet, Ehmede Kurdf.) 

Min meraq kir, ke nave Ehmed Kurdf li te kiriye? 
Wexte min kovar Haware belav dikir di salen 

40- 45'an, ku ez diçOm gundan, min helbesten 
Cegerxwln dixwend, "em kurd in ser bi li nd in, ... " 
Min ev digotin u wexte ez carek din diçum wi gundl 
xelke digotin way Ehmed Kurdi hat, ewe ku dibeje, 
"Em kurd in. Ewe dinik, ye ku dibeje em kurd in 
loo." We deme ew j! dikeniyan O em j! dikeniyan. 
Ku me digot "Em kurd in" , digotin vana din in, ma 
we çawa dewlete ava bikin. Ji ber ve yeke digotin 
"ewe dibeje em kurd in". Bi wl awayi ji nave min bfı 
Ehmed Kurdi. 

Bi nave Ehmed Kurdf tiştek, berhemek hat 
weşandin ge/o? 

Bi gumana min hinek tişten min di kovara "Çiya" 
de bi nave "Şevek Tar!" de O di Azadiya Welat de 
hatine weşandin. Azadi ya W eJat du roportaj bi min re 
kirine, aniha bi min re ye le hejrnara we ez nizanim. 
W eki' min çawa Mir Celadet nas kir, min çawa Hawar 
belav dikir, pirsen wisa hebun. 

Gelo !işten ku te nivfsandine a hatine weşandin? 
Wekf he/best, wekf çfrok, wekf serpehatf? Çi hene? 

Min gelek tişt nivlsandin le nehatine weşandin. 
Gelek tişten ku ez dibejim xweş bOn hebCın. Gelek 
cari ez talan bum ji all nivlse de. Hinekan birin telef 
bCın. O tirs hebfi. 

Yani ew tirs, fişteki eceb bU ne wisa? 
Çawa ne eceb bO, ji bo ku nave keçi ka min Dersim 

bO ez se caran çfım rnehkeme, daw O doz vekirin 
digotin "neden Dersim (Çima Dersim). Min ji digot 
Dersim, nave çiya ye, ma çiya dev li kesl nake. Min 
qezenc kir nave we ma Dersim. Ni ha ji Dersim e. Wi 
çaxlli tirkl nave wisa tunebfi, qedexe bCın. 

TlROJ 23 
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Be/e emre wan direj be, se qize te heban? 
Çar in. Dersim, Seve, RCıken Cı Rojln (rojlna 

hunermend), nave lawik jl Cudl ye. Niha li ınal e, hat 
girtin tL. li mal e, her k esi şehldek da di b er welat 
de, ku re min jl şehide min e, sax e bele ez wek1 şehid 
dihesiblnim, wl j! şehld hesab bike. 

Salen beri 80'yi Ape Ehmed, bi taybetf 5 salen 
dawiye, wan salan u fraksiyonen kur d ... 

Fraksiyonen kurd, we deme deste biyan'i' di nava 
w an de hebu, le ev des te b iyani nexuya bu, W eKı reşike 
şeve bO. Diyar bu le nedihat girtin, kes! nizanlbu we 
kingabi mirov ve de. Pir biranın hene di vi warl de, 
ez rojeke li ba Girnewaz, pişta Niseb!ne bum. Ez 
rastl xortekl hatim, min meyizand meytik'i li erde bO. 
Hinek li ser bfın xwediye wl bfın, hatibCı kuştin. Li 
ser çenge wl 'nivlsandibCı "yan Kurdistan yan ne ınan" 
xelke wl kuştibCı , kurdan ew kuştibu, u ew jl kurd 
bu". Min dlt pirtukek Sol Yayiniari (weşanen çep) 
di berlka w! de b Cı .. . "Lenin ve orgutlenme (Lenin u 
rexistini)". Destek! xerlb di nava rexistinan de bu, ew 
dibO sebeba kuştina xorten xwende, ji dijmine wan 
re dikir fede. Mesele du fraksiyonen kurd ye ewil ku 
demançe teqandin li Ceylanpinare (Serekaniye) bu. 
Ew xorten hatin kuştin yek bfın, kurd bCın. Le ew 
dehir, ew su ret ji me derbas kir, ew pevejoyek bu, çu. 

Ape Ehmed ez dixwazim derbasi mijara z irnan 
bibim, zade ye tu dibih fzi a di diroke de ji tu tegihiş
tiyi u dişopin'i, gelo zimane kurdi gihaşliye radeyeke 
baş yan na? Zimane niviski ... 

Mamoste, wexte ku em behsa zirnan dikin dive 
em ve bibejin. Niha ku çawa milete dinyaye li hev 
dixin, şer dikin, şere zimanan jl heye. Şere zimanan 
ne bi tang Cı topan e, alav di deste kljan zimanl de 
be ew zirnan xurt e. Zimane kurdlheya niha pazara 
wi tune ye. Eger niha xortine kurdl rabOne tiştinan 
dinivisinin ew ji destpekek e le zirnan e ku dibistana 
wi tu ne be, nabe, nabişkive. Ş ere zimanan; her ku em 
peyvikeke winda dikin, her ku em yeke ji bir dikin 
em tanqeke tesllmi dijmin dikin. Mir Celadet digot, 
"Zirnan, weki tu çewalek ka li ser behre vala bikf ye." 
İjar ji bo em karibi n vı zimanl binin Cı ji nu de keleha 
wi ava bikin O bineqişlnin Cı em bi xeml Cı xeza xwe 
Cı ji dinyaye re bibejin "em ev in" u li ser nave xwe 
xltab bidin. Mir Celadet dibeje, "Dive hesin Cı g'isne te 
ji pola bin, ku tu karibi ve erda beyar bajo Cı bikl şuv" 
Mesela zirnan ez dikarim ve bibejim. 

Tu ji helbeste hez dik'i bawer im? 
Bele helbesten Kemal Burkay hene, Bedirxan 

Sindl hene, helbesten Ehmed Huseyni hene. 

Mesela wekf Ehmed Huseyni? An yen klasik? 

Z4 TI ROJ 

Ehmed Huseyni em dikarin bibejin golek e ku 
ani ha naçike ye. Le ez bi xwe ji helbesten klasiki hez 
dikim bi rast!. Le naye mana ku ez helbeste serbest 
red bikim. Ji ber ku dive helbest jf bi peş keve, be 
guherandin. Ji ber ku (kafiye) rezbend nema tera hel
beste dike. Dive helbest xwe biguherlne, weki çawa 
mar her sal kirase xwe ji xwe dike xwe diguherfne, 
edi nema helbest di wl qafi ke xwe de hilte, dive xwe 
biguherlne. 

Rom anen ku derdikevin tu çawa dibfnf, kefa te 
te? Yen kurdf ve dawflJe ge/ek derketin. 

Çi romaneo ku derkevin, dive kefa me be Q em 
wana bixwinin Cı xortan jl teşwiq bikin. Bi la xeleti jl 
di wan de hebin le bila be nivisandin. Ji ber ku ew 
dfroke dişeqilfnin, yani diroke mohr dikin. Ji hewer 
re. 

Yani weki ve pirtukxaneya em te de ne, te xeyal 
dikir gel o? Ji vana ji kijana hez dikl? 

Bele min xeyal dikir. Rast e. Min xeyal dikir. 
Romaneo ku ez geleki ji wan hez dikim, yek je 
Billcan e, ya Perwiz Cihan!. Romanek gelek bi di le 
min e bi rast! u çend romaneo din hene. Romaneo 
din jl we ben. Niha deri li xorten kurd vebG ye, mifta 
dile wan hatiye ş ikenandin, deste dijmin ji ser gele 
wan rabuye. Ne ku kurdan ji xwendine hez nedikir; 
bCıbu xela, dijmin li me kiribu xela. Ewliya Çelebi 
dibeje, "Wexta Ehmet Paşa girtiye ser Bitlise hefte 
hezar kiteb hatine şewitandin ", Ui kitepxaneya Mlr 
Şerefxan re dibeje, kalike wl Şerefxane Bedlisi xwe
diye Şerefnameye kitapxana wl hatiye şewitandin. 
Ç.M.) Ewliya Çelebi disa dibeje "ji wan kiteban min 
jl çendik ji xwe re anlne." Dibeje, "ew ki teb hinek je 
yen matematike, hinek je ye endeze, e ekonomiye, 
yen emeliyate bfm" ew bi xwe dibeje e plvane bCın, 

e edebiyate bfın. Aniha ji' hun dikari n van peyven E. 
Çelebi bixv/lnin. 

/jar bi ve re, peşketina zirnan bi dengbejiye re. 
Ge/o han dengbejiye çawa dibinin? 

Aniha di şere zimanan de, milete kurd ji bo ku 
zimane xwe Cı dlroka xwe bide peş, bi dengbejan, ne 
bi nivise, derde xwe, dlroka xwe bi denge xwe gotine. 
Di nav stranen dengbejan de gelek tişten heja hene, 
ti şten dlrokl, ti şten edebi. Mesela dema ku nehiştine 

ezidl zimane xwe biparezin ... ji all o li de, wan bi reya 
stranen xwe yen devkl bi dengbejan zimane xwe 
parastine Cı teslimi hewer kirine Cı heta niha anlne. 
Dengbej ji wilo ye, nehiştine ku kurd zimane xwe 
bikar bin in, wan jl bi wl awayl derde xwe, diroka xwe 
anine zimen. ~ 
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('uma. Boynukara. eboyrııı'kııraıtmynet.eom 

a tı 
(Bir ktş gecesi, dağ/tk bir arazi. Uzman, rütbesizler ve falavuz yürümek/edir. Ellerinde silahlar vardrr.) 

UZMAN: (Kclavuza) İnşallah yanılm1yorsun? 
KlLAVUZ: Yok, kumandan bey, köyden haber almışım. 
Akşam köye gitmiş, Sılo'nun karısı do~um hastasıdır. 

Gitmiş, dogum yaptırmış. Bu yoldan gitmiş, şimdi gene bu 
yoldan geçip arkadaşlarırun yanına gidecek. 
UZMAN: (Sert) f.1adem akşam köydeydi, niçin akşam haber 
etmedin bize? 
KlLAVUZ: (Aktlltca) Burada pusuya yatarsak hepsinin yeri
ni ögreniriz diye düşündüm ... 
UZMAN: (Daha sert) O ufacık aklınla bizi mi yönlendiri
yorsun? 
KlLAVUZ: (Savunmada) H3şa kumandan bey! 
7. RÜTBESİZ: (Yanındakilere) Bu Allahın dagında in cin 
top oynuyor. Bir kör kurşuna kurban gidecegiz ... Ada mm 
işi gücü yok da köydeki kadının dogumuna koşacak. Aklım 
almıyor. 

6. RÜTBESİZ: Allahın belaları, bir yandan öldürüyorlar, 
bir yandan da dogumuna gidiyorlar. 
KilAVUZ: ( UZMANA) Dikkat et, kumandan bey düşecek
sin. 
UZMAN: Allah kahretsin, bunların hepsini yakacaksın da 
öyle kurtulacaksın. 
7. RÜTBESİZ: Yetmiş günüm var, buralarda kör bir kurşu
na kurban gitmesek bari! 
6. RÜTBESİZ: Bu kadar telaşlı olma, plakalara düştün mü, 
askerlik bitti demektir. 
7. RÜTBESİZ: Alakası yok. Daha da zorlaşıyor. Tezkereci 
adamız. Allah kahretsini 
6. RÜTBESİZ: Şimdi nerede olmak isterdim biliyor musun? 
7. RÜTBESiZ: Mermi sa~anagı altındayız, sen hala hayal 

peşindesin. llepiniz kafayı yemişsiniz. 

6. RÜTBESİZ: Afrika'nın sıcagında. (7. RlirBESiZ hariç 
diğer rütbesizler gülüşürler.) 
7. RÜTBESİZ: Hepiniz hastasınıı, hasta. 
6. RÜTBESİZ: Ancak buzlarım çözülür. 
5. RÜTBESİZ: Buranın sogugu da başka oluyor. Bıçak gibi 
kesiyor insanı. 
7. RÜTBESİZ: (Sigara yakmak isterken) Ateş ... 
UZMAN: Manyak mısınız ulan? Söndürün sigaraları, adam
lar sizi keklik gibi avlarlar. 
KilAVUZ: (ROTBESİZE) Avucunun içinde iç, kumandan 
görmez. 
7. RÜTBESİZ: Yok canım, içmem, olur biter. 
5. RÜTBESİZ: Daha çok yürüyecek miyiz? 
KlLAVUZ: Bu tepenin arkası, hep bu yolu kullanırlarmış. 

UZMAN: I Jep bir arada yürümeyi n, avc1 zinciri şeklinde 
yürüyün. 
5. RÜTBESİZ: Komutanım, adam gerçekten dogum için 
mi köye inmiştir? 
UZMAN: Ne bileyim ben, öyle diyorlar. 
8. RÜTBESİZ: Burada soguktan donup gidecegiz. 
5. RÜTBESİZ: Ama koınutanım, olmayacak şey, bir yan
dan öldürüyorlar. bir yandan yardıma koşuyorlar. Aklım 
almıyor. 

UZMAN: Bunlar ne hinoglu hindirler. Prestij kazanmak 
için böyle bir şey yapmış olabilirler. 
5. RÜTBESİZ: Peki ama bu doktor mu? 
8. RÜTBESİZ: Köydekiler ne anlar doktordan. Herhangi 
birini doktor olarak yollamışlardır. Doktorun işi gücü yok 
da gelip burala~da mı sürtecek? 

KarikatOr: Halil lncesu 
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KlLAVUZ: Oradan de~il kumandan bey, bu taraftan. 
UZMAN: Veriyorlar para, veriyorlar silah, gidin huzursuz
luk yaratın. Şöyle böyle yapın. Bin yıllık tecrübesi olan biz, 
üç beş çapulcuya pabuç mu bırakacagızl O kadar kolay mı? 
7. RÜTBESİZ: Komutanını biraz mola versek. 
UZMAN: Ne molası? Yürüyün, bekleyelim de onlar bizi 
bulsun öyle mi? 
KlLAVUZ: (Kdavıa'un dili iki uç/u) Bu ihbar tutarsa bana 
mükafat verirler degil mi? 
7. RÜTBESİZ: Verirler de. Ya tutmazsa, sana ne yaparlar 
biliyor musun? Yıldızları saydırırlar. 
KlLAVUZ: (Tedirgin) Yapma yahu ... 
UZMAN: (Kılavıa'u doldurmak için) Bunlar hala anlamı
yorlar kandırıldıklannı. .. B un lan 
kandıranlar şimdi şöminenin karşısında yanında yirmilik 
piliç; konuşup viski lerini yudumluyorlar. Bunlar da bura
da, bu sogukta, karda kışta, neymiş efendim? 
8. RÜTBESİZ: (Duyulur duyulmaz bir sesle) Bize görev 
verenler kim bilir ne yapıyorlar? 
UZMAN: (Birden) Bu da ne demek oluyor? Tabii ki kulak
larını dikmişler, bizden haber bekliyorlar. 
8. RÜTBESİZ: Ben de öyle düşünmüştüm komutanım ... 
(Yumuşak bir sesle) Ama başkent çok uzak. 
7. RÜTBESİZ: Aslında paran olacak vereceksin, gelmeye
ceksin buralara. 
UZMAN: Allah kahretsin ... 
5. RÜTBESİZ: Benim bu daglarda bir abim, bir de amca
ının oglu şehit düştü. Bunların kanı parayla silinmez. 
7. RÜTBESİZ: Onun için uzman olarak kalıyorsun ... İş 
degil .. . intikam ... Benim günleri m bitti mi, bir dakika 
bile tutamazlar. 
5. RÜTBESİZ: Ya görev, ya vatan? 
7. RÜTBESİZ: Yerim vatanını be bana mı kalmış ... 
5. RÜTBESİZ: Ne yani, bu kadar ölenler ahmak da, bir sen 
mi akıllısın? 
6. RÜTBESİZ: (ikisine birden) Bırakın tartışmayı ... 
UZMAN: Ne oluyor orda? 
6. RÜTBESİZ: Yok bir şey komutanım ... 
UZMAN: llepiniz ustasınız, acemi olsanız, hadi neyse ... 
Daha dikkatli olun. 
8. RÜTBESİZ: Burada iki şehit vermiştik. 
6. RÜTBESİZ: Çok kalabalık bir gruptu. 
5. RÜTBESİZ: Allah kahretsin etrafı tanımıyoruz da 
ondan ... Eksikli~imiz bu ... 
6. RÜTBESİZ: Şimdiye kadar iş edinip gelmedik burala
ra ... 
7. RÜTBESiZ: Ama gerçekten de gelinecek yerler degil, 
hep dag. Ne zevki var buraların. 
KlLAVUZ: Tam burada ... 
5. RÜTBESİZ: (Siperde) Hani? 
KlLAVUZ: Yok canım, ben öylesine sözün gelişi dedim. 
Biz buraya bu vakitler keklik avına çıkardık. Bunun keyfi 
anlatılamaz ... Şimdi eskisi gibi çıkamıyoruz ava ... Terörist 
var ya ... 
7. RÜTBESİZ: Bak şimdi nasıl yapacaksın biliyor musun? 
6. RÜTBESİZ: Düşün, sahildesin. Tabii yaz ... Yanında dal
gan, anlarsın ya, o biçim işte. Ondan sonra, takılıp hayatını 
yaşıyorsun. Allah aşkına tertip burada var mı böyle bir şey? 
7. RÜTBESİZ: Ne arar? 
UZMAN: (Krzgın) Daha yürüyecek miyiz? 
KlLAVUZ: Burasıdır kumandan bey. 

'16 TIROJ 

UZMAN: Mevzilenin. 
KILA VUZ: (Ftrsatmt yakalamış/ır) Kumandan bey bizim 
maaşlara zam yok mudur? 
UZMAN: Daha yeni yaptılar ya ... 
KlLAVUZ: Valiahi yetmiyor ... Nüfusuro kalabalık ... 
UZMAN: Biraz az çocuk yapın ... 
KlLAVUZ: Allah vergisi, elimizde mi ki kumandan? 
UZMAN: Zam yapmak da bizim elimizde mi? Onu devlet 
biHr. .. (Rütbesizlere) Öldürmeyin yakalamaya çalışın, bize 
bilgi gerek ... 
KlLAVUZ: Kumandan Bey, şey diyecektim ... Demem o 
ki ... Bundan önceki ihbardan da bana para vermediler. 
UZMAN: Yazısını yazdık ya, ödenecek. Sizi aç bırakmayız. 
Yeter ki devletinize destek olun ... 
KlLAVUZ: Elimizden geleni yapıyoruz kumandan bey ... 
Öyle ki yatakta bile vazife düşünüyorum. 
UZMAN: Öyle olmanız lazım .. . 
7. RÜTBESİZ: Eskiden erken terhis vardı, şimdi o da yok. 
Üstelik öldürmeyin diyor. 
6. RÜTBESİZ: Mükafat izni, bir önceki sefer de öldürecek
siniz diyordu. 
5. RÜTBESiZ: Durun, bir ses duydum ... 
8. RÜTBESİZ: Mevzi degiştirece~im koruyun beni. 
5. RÜTBESİZ: Yok ... Yakırumızda, yerinden oynama ... 
8. RÜTBESİZ: Evet geliyor ... 
UZMAN: Dur. Teslim ol... (Adam sahneye girmiştir.) 
5. RÜTBESiZ: Kurt gibi, nasıl bir göz öyle ... 
UZlttAN: Tekrar ediyorum, dur ... Teslim ol. .. Yoksa ateş 
edecegiz. (Adam kendini pusunun ortasmda bulur, silahı
na sarılmanm muhasebesi içindedir.) 
ADAM: Ateş etmeyin. Tamam ... 
UZMAN: (Etrafmt sararlar.) Ellerini başının üzerine koy. 
Dur. Bize do~ru agır agır yürü. Kaç kişisiniz? 
ADAM: Yalnızım, ateş etmeyin ... 
UZMAN: Sus konuşma, dikkat edin pusu olabilir. 
7. RÜTBESİZ: (5. Rütbesize) Allah kahretsin. Ateş etmeye 
davranma lan manyak mısın? Adam silahsız, teslim olmuş 
görmüyor musun? Silahsız adama ateş etmek delikanJılı~a 
sı~ar mı? 

UZMAN: Baglayın. (Adam'ın elleri arkadan bağlamr, bir ip 
de boynuna takılır.) Burada ne arıyorsun? 
ADAM: (Kılavıa'u imleyerek) Yanındaki sana söylemedi mi 
ne aradı~ımı. Ona sorun? 
UZMAN: Bırak ukalalıgı. (Rütbesizlerden biri dipçikle 
Adam'ı yere yıkar.) 
ADAM: Bakıyoruro da kabalıi!ınızdan hiçbir şey yitirme
mişsiniz. 

UZMAN: Zamanımız çok, nasıl olsa konuşacaksın ... 
ADAM: Söyledim ya, ona sorun, o bilir. 
UZMAN: Birazdan anlayaca~ız. 
KlLAVUZ: Ben vatanı m için canımı bile veririm ... Kuman-
dan bey öl deyin, öleyim .. . 
UZMAN: Haydi yürüyün .. . 
5. RÜTBESİZ: Bu iş de tamam ... 
ADAM: Çantarnın içinde ~lık malzemeleri var, öyle 
da~ıtmayın ... 
UZMAN: Sana konuşma dedim Jan ... 
7. RÜTBESiZ: (Uzman't kas/ederek) Bu adam bizi burada 
dondurarak öldürme niyetinde galiba ... 
6. RÜTBESİZ: (Güliişmeler) Bana da öyle geliyor ... 
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KÜROUN iSTANBUl HA TIRASI 

Kürtler '2010 Avrupa Kültür Başkenti'nde 
Neden Yoktu? 

ŞEYH~tUS DiKEN, LAL LALEŞ , ŞENER ÖZMEN 

Şeyhmus Diken: İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti projesi içinde hiç konuşutmayan Kürtle
ri konuşacagız. Kürt aydınları olarak, entelektüel 
hayatın içindeyiz ve ama artık sonuna geldi~imiz bu 
"kültür başkenti" projeli yılın (epeyce popülist bir 
veçhede yürüdügü için) adeta dışarıdan gözlemcileri 
olarak müdahil oluyoruz. Oysa, bu "kültür başken
ti" meselesi biz Kürtleri de ilgilendiriyor. Çünkü, 
birçok siyasetçinin ya da kültür politikaları ile ilgi
lenen entelektüelin de işaret etti~i gibi, toprakları 
dışında yaşayan Kürtlerin en büyük şehridir İstan
bul. 2010'daki nüfusuna baktıgımızda, İstanbul 'da 
yaşayan neredeyse her dört insandan birinin Kürt 
oldugu, Kürt nüfusun 3,5 milyona dayandıgı telaffuz 
ediliyor. Böylesine bir 'Kürt realitesi ', Türkiye'yi bu 
kadar yakından ilgilendiren bir kültürel hikayenin 
neresinde acaba? Açıkçası, uluslararası ba~Jamları da 
olan böylesine bir "Avrupai" kültürel faaliyet çerçeve
sinin dışında. Hiçbir yerinde Kürtleri göremiyoruz. 

Sonuçta, biz entelektüel Kürtler olarak tarih 
bilincini yoklamak zorundayız. Sıkça bugüne ve 
bugünden gelecege bakarken, geçmişe de gönderme 
yapmak durumundayız. Örnegin 100 yıl öncesine, 
1900'1ü yılların başındaki İstanbul'a dönüp baktıgı
mızda, zamanın İstanbul'u Kürt nüfusu açısından 
bugünkü İstanbul'un yüzde biri kadar; 30 binler 
civarında. 30 binlik Kürt nüfusun yaşadıgı İstanbul, 
"Kürt milliyetçiligi" açısından çok daha siyasal ve 
kültürel bir merkez konumunda ama. Epeyce Kürt 
siyasal, kültürel örgütlenme ve yayınları var. Bunları 
isim isim degerlendirecegiz. 

~8 TIRO) 

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

Osmanlı'nın o dönemi, yani Abdulhamid dönemi 
Kürtlerin bu niteliksel agırlıgının farkında. Adeta 
pasiaşarak bu süreci götürüyorlar. Kürtler faaliyet
lerinden dolayı zaman zaman sü rgünler yaşıyorlar. 
Ama agırlıklarını hissettiriyorlar bu döngü içerisin
de. Bir karşılaştırma yaparak yüz yıllık zaman dili
mine baktıgımızda, bugünün İstanbul'unun kültürel 
hayatında Kürtler adeta yok gibi. Kürt yoksulları 
İstanbul'un sadece nüfusunda var. Ancak İstanbul 'un 
siyasasında, İstanbul'un kültürel ve sanatsal aktivi
tesinde neredeyse yoklar. Sadece popülist Türki bir 
perspektif var İstanbul'un ruhunda ... 

Istanbul sadece bir 'Türk kenti' değildir 

La! Laleş: İstanbul bir Kürt kenti mi degil mi? 
Tartışılabilir bir şey. Yani meseleye Kürt nüfusu 
açısından bakılırsa, evet, belki de Kürtlerin en büyük 
şehri. Ama şöyle bakmak lazım; nüfusunun yanı sıra 
Kürtlerin kültürel olarak orada biriktirdikleri, orada 
yaptıklan işler de önemli. Aslında İstanbul'un Kürt
lerle, Kürt entelektüel dünyasıyla ilişkisini ortaya 
koymak daha do~ru olur. Çünkü İstanbul Kürtlerinin 
iki farklı damar üzerinden ilişki kurmaya başladı~ını 
görüyoruz. Bunlardan biri, kendi kimligini yitirerek 
birçok önemli yerde ve merkezde, belediye başkan
Jıgına kadar, birçok görev yaptıgını görüyoruz. Bir 
de kendi kimligi ve kültürüyle, mesela Bedirxanile
rin, 1900'lerin başında İstanbul'da çok etkin bir rol 
oynadıklarını, hatta yalılarda çok aristokrat bir hayat 
sürdürdüklerini biliyoruz. Dolayısıyla biz İstanbul 'u 
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Kürt kültürünün dışında bir yer sayamay ız. Tabii 
bunun tarihsel olarak örneklerini ço~altmak müm
kün. Çünkü Kürt ler orada ilk gazeteleri yayınla
mışlar, cemiyetler kurmuşlar. Mesela Eli Evdirreh
man'ın yazdı~ı ilk tiyatro oyunu Meme Alan'ı 1 918'li 
yıllarda orada oynamışlar. Bugün anadilde e~itimi, 
iki dilli e~itimi tartışıyoruz ya, o dönemlerde mesela 
Kürtçe e~itim ile ilgili olarak hazırlanmış kitap var; 
Hinkere Zimane Kurdf. Yani ilk pratik Kürtçe ö~ren
me kitabı. Hewl Talebe Cemiyeti 'nin kitabı olarak 
1912'de çıkıyor. 

Şimdi tuhaf olan şey şu; bir ülke kendi kültürel 
zenginli~ini nasıl böyle yok edebilir? Nasıl yüz yılın 
gerisine düşebilir. Yani bizim bütün o güzellikleri
ınizi budayarak, tek tipçi anlayı şla bir sürü şeyi yok 
ederek yolumuza devam etmemizi anlamak müm
kün de~il. 

Evet, İstanbul sadece bir Türk kenti de~ildir. 
İstanbul aynı zamanda bir Bizans kentidir, İslam 
kentidir, Kürt kentidir, Rum kentidir, Ermeni ken
tidir, Yahudi kentidir ... .Bütün bunları yok sayarak 
İstanbul 'u nereye taşıyabiliri z? Dolayısıyla bi z neden 
bu kadar yoksullaştık, Türkiye kültürünü bu kadar 
yoksullaştırdık sorusuna cevap aramamız lazım ... 

Şeyhmus Diken: Bir iki vurgu daha yapmak isti
yorum: 1891 yılında Sul tan Abdulhamid Kürtlerle 
olan muhabbetini siyasal anlamda da peki ştirrnek 

için Hamidiye Alaylan 'nı kuruyor. Hamidiye Alayları 
tarihsel süreç içerisinde etkili bir rol üstleniyor. 
Ondan sonra yine Kürt aşi retl eri ile ba~lantılı olarak 
adeta bir "Kürt rehin politikası " gibi, 1892'de Aşiret 

Mektepleri 'ni kuruyor. Bunlar üzerinden çeşitli iş ler 

yapıyor. Ve biliyoruz ki Aşiret Mektepleri 'ne büyük 
Kürt aşiretlerinin, feodal erkin 12-16 yaş arasındaki 
çocuklarını alıyor. 5 yıl boyunca o okullarda e~itiyor

lar. 5 yıllık egitimden sonra da Mülkiye ve Harbiye'de 
Kürt çocukları için özel sınıflar oluşturuyor, sonra 
da bunları devlet için e~itiyorlar. 

Dönemin İstanbulu'nda, Şeyh Ubeydullah'ın o~lu 
Seyit Abdulkadir, Şura-i Devlet Reisi. Yani İstan
bul'da çok etkili bir devlet organının başında. Aynı 

KURDÜN iSTANBUL HAliRASI 

dönemde İstanbul'da Abdurrezak Bedirxan gibi, Ilali
de Edip'in üvey babas ı Ali Şamil Paşa gibi, o dönemin 
Kürtleri arası nda çok etkili insanlar var. MeselaSaidi 
Nursi ya da Saidi Kurdi'nin adın ı anmak gerekir. 
Abdulharnid'in kapısına dayanıp bir Kürt medresesi, 
Medresetüt Zelıra'yı açmak istedigini, üç dilli bir 
yayınla bu e~itimi yürütmek istedigini, ki bugün bile 
resmi ideoloj inin o düzeyde olmadıgını, Saidi Kur
di 'nin önerisinin bugüne göre bile çok ileri bir öneri 
oldugunu söylemek yanlış olmaz. 

Yine, Emin Ali Bedirxan; Caledet, Kamuran ve 
Süreyya beyterin babaları . Ki Kürt dili üzerinde çok 
eme~i olan insanlar. Haci Kadiri Koyi 'yi , Xelil Xeya
li 'yi, Müküslü Hamza'yı, Liceli KOrdizade Ahmed 
Ramiz Bey'i, Vanlı Memduh Selim Bey' i (ki Mehmed 
Uzun'un Yitik Bir Aşkm Gölgesinde (Siya Evine) kita
bında önemli bir karakterdir) anmak gerek. Abdullah 
Cevdet unututmamas ı gereken bir Kürt şahsiyetidir. 
Mehmed Şükrü Sekban yine öyle. Plremerd, Mevlan
zade Rıfat, Refi k Hilmi öyledir. Nuri Dersim!, genç 
bir ögrenci olmasına ra~men aktivitelerin içerisinde 
yer almış bir Kürttür. Cemilpaşazadelerden Ömer 
Bey, Kadri Bey, Ekrem Bey öneml i kimliklerdir, ki 
Ömer Bey, Hevi Kürt Talebe Cemiyeti'nin ilk başka
nıdır. Mehmed Emin Zeki Bey Kürdistan tarihi'nin 

yazarıdır. Aslında uzatılabilir ama son bir örnek 
vermek gerekirse, Ape Musa'nın (Musa Anter) kayın
pederi Abdunahim Zapsu önemli bir şahsiyettir. 

İşte bütün bu Kürt şahsiyetler silsilesi, dönemle
rinin İstanbul'unun kültürel ve siyasal dinami~ine, 
kurdukları dergiler ve yaptıkları yayın lar da dahil, 
katkı sunuyorlar. 

Lal Laleş: Eli Evdirrehman Zapsu sadece bir Kürt 
yazar degil, aynı zamanda çok önemli bir İslam ali
midir de. Abdullah Cevdet, o dönem Osmanlısı 'nda 

çıkardı~ı mecmualarla Osmanlı ülkesine ciddi katkı
lar sunmuştur. Hem Plremerd hem de Hacı Kadire 
Koyi, birkaç dilde yazı ve şi ir yazarak İstanbul 'un 

entelektüel dünyasını , edebiyat dünyasın ı renklen
diren isimlerdir. Kadire Koyi çok iyi bir Kürt şai ri 

ve Karacaahmet'te yatıyor. İstanbul 'da Kürtler ve 
Türkler onun yani edebiyatın dili üzerinden belki bir 
ba~ kurabilirler. 

Şeyhmus Diken: Tam da bu noktada Şener'e 

dönelim. Bahsettigi rniz bu perspektiften baktı~ımız

da, bugün neredeyiz? 

Şener Özmen: Ben meseleyi biraz sanal üze
rinden degerl endirebilirim. Diyarbakır'da yaşayan 

sanalçıların İstanbul'da yaşayan sanatçıt arla olan 
baj!ları , oradaki kültür pol itikalarının Diyarbakır 'a 

etkileri, Diyarbakır'daki kültür polit ikalarının oraya 
etkileri üzerinden konuşabil i rim. 
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Bence Jöntürk hareketinden sonra olay İstan
bul'da farklılaşıyor. Sorun biraz ordan itibaren baş
lıyor. Kırılma noktası orasıdır. Zaten Mehmed Uzun 
da romanlarından birinde buna de~iniyor. Çünkü 
milliyetçi ideolojiler açısından İstanbul çok önemli 
bir yer. Osmanlı içinde de önemli bir merkez, Avru
pa'yla da bir köprü. Bizans ruhu da var. Milliyetçi 
ideolojiterin ortaya çıktı~ı dönemlerde, Osmanlı'dan 
Türklü~e geçiş evresinde, o zenginlikler de sanırım 
kendine kaçacak yer aramaya başlamışlar. Kimse
nin kendi iste~iyle orayı terk etti~ini sanmıyorum. 

Çünkü İstanbul terk edilecek bir şehi.r de~ildi, 20. 
yüzyılın başında. Tam da Kürt dili üzerindeki çalış
maların, sanatla ilgili çalışmaların, entelektüel pra
tikterin yapılaca~ı bir kentti. Zaten başka da kent 
yoktu o dönemlerde. Bence özellikle Jöntürk hareke
tinden sonra yaşanan kırılma, pek çok entelektüeli, 
Kürt olsun, Ermeni olsun, Yahudi olsun, Rum olsun 
oradan bir kere sürmüş. Geriye kalanların da zaten 
hayatları hapiste geçmiş. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da İstanbul 
büyük sorunlarla cebelleşmiş. Modern hayatla birlik
te çok büyük göçler almış ve biz şu an o göç üzerin
den konuşuyoruz. Nüfusu da zaten bu göç üzerinden 
de~erlendiriyoruz. Bu kadar çok engelin bir arada 
oldu~u ve Avrupa'ya bu kadar yakın bir başka yer 
yok. Bu yüzden İstanbul'u kendi şehrim gibi de 
görüyorum, Kürtlerin şehri olarak da görüyorum. 
Çünkü o tarihsel ba~lar içerisinde çok kopmadı. 

Ama sanat üzerinden konuştu~umuzda, çok büyük 
gerilimlerin oldu~u zamanlar da oldu. Avrupa Kül
tür Başkenti içinde neden Kürtler yok diye sordu~u
muzda; çünkü Ermeniler de yok, çünkü Rumlar da 
yok, çünkü Çingeneler-Romanlar da yok ... Bütün bu 
modernleştirme, iyileştirme dedikleri kentsel dönü
şüm projeleri içinde hepsinin kendi mahallelerinden 
nasıl söküldü~üne tanık olduk aslında. Bütün bunlar 
o kenti vitrin olarak tazeleme projeleriydi. Sonuç 
olarak bir sürü insanın mutsuzlu~una yol açıyorsa, 
yersiz-yurtsuzlaşmasına sebebiyet veriyorsa o zaman 
nasıl bir kültür başkentinden söz edilebilir ki? Benim 
idealimdeki 'Kültür başkenti' en azından tüm bu 
sorunları aşmış bir kültür başkentidir. Ama ben ne 
kültürel, ne sanatsal ne de siyasal alanda bu tür bir 
açılımı göremiyorum. Üstelik tam tersine daha fazla 
sıkıştırılıyor oradaki yapılar, daha fazla kendilerine 
dönme tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun neticesinde 
daha fazla milliyetçilik dogar, başka bir şey do~maz. 

Yüzyılın başı istanbul'unda Kürdi örgütlenme 
Şeyhmus Diken: Belki bu noktadan Murathan 

Mungan'a gönderme yapmak mümkün. İşte, Do~u 
Roma ve Bizans'ın ünlü bir başkenti olan İstanbul'da 
hala bir Roma-Bizans müzesinin olmamasının garip
li~i ! Bunu sıkça referans gösterir. Sanırım çok haklı 
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ve yerindedir. Tabii di~er halklar için bu tip gösterge 
ve temsiliyetlerin olmaması da öyle. O sürgün man
tı~ı üzerinden bakar ve devam edersek, Osmanlı'da 
da, İstanbul'da da Kürtlerin ya da di~er halkların 
temsiliyetlerindeki sıkıntıların o Jöntürk gelene~inin 
hayata geçmesiyle yaşandı~ı da bir gerçek. 

1906'da İstanbul'un belediye başkanı Rıdvan Paşa 
öldürülüyor. Ki öldürenlerin arasında Kürt hamal
ların ismi geçiyor. İşin ilginç tarafı, eylemi yapan 
üç ya da dört kişi olmasına ra~men, bu olay gerekçe 
gösterilerek kimi rakamlara göre 2 bin, kimi rakam
lara göre de 3 bin Kürt İstanbul'dan çeşitli yerlere, 
Osmanlı'nın uzak diyarlarına, Kandiye'ye, Cirit'e, 
başka yerlere sürgüne gönderiliyor. Yani bu çok 
tarihi ve ironik bir vakadır. 13 yıl Abdulhamid'in 
Dahiliye Nazırlı~ını yapmış olan Memduh Paşa bu 
sürgünün üzerine şöyle bir mısra döktürüyor: "Gitti 
Kürtler sürgüne, tutarak birbirinin kuyruğunu ... '1 
Burada bir aşa~ılama da var aslında. Jöntürk gelene
~inin ve ittihatçı mantı~ın günümüze kadar getirdi~i 
o tek tipleştirici mantı~ın ipuçlarını da veriyor. 

Ama buna ra~men, Kürtler İstanbul 'da büyük 
örgütlenmeler gerçekleştiriyorlar. Bu örgütlenmele
ri saymak istiyorum: Kürdistan Azmi Kavi Cemiyeti, 
1900'de kurulmuş. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti 
1908'de kurulmuş . Kürt Neşri Maarif Cemiyeti 1910 
yılında kurulmuş ve bu cemiyet çok da güzel bir iş 

yapmış; Çemberlitaş'ta 30 Kürt ö~rencili Meşruti

yet Mektebi 'ni kurmuşlar ve tedrisat da yapmışlar 
1910'un İstanbulu'nda. Düşünebiliyor musunuz; biz 
bugün hala iki dili, resmi ilili siyaseten konuşuyo
ruz ama bundan tam yüz yıl önce bir Kürt ilkokulu 
kurulmuş. Tarih söylüyor bunu biz söylemiyoruz, 
açsınlar okusunlar. Kürdistan Muhibban Cemiye
ti, yani Kürdistan ' ı sevenler cemiyetini kurmuşlar 
1912 yılında. Aralarında Türkler de var. Dikkatinizi 
çekerim, neredeyse İstanbul 'un bütün entelektüel 
Kürtleri bu cemiyetin üyesiymiş o tarihte. Hevl Kürt 
Talebe Cemiyeti, 1912'de kurulmuş. 200 üyesi var
mış. Rojl Kurd ve Hetawl Kurd diye peş peşe iki tane 
de çok güzel yayın çıkarmışlar. Cemilpaşazadelerden 
Dlyarbekirli Ömer Bey de bu cemiyetin ilk başkanıy
mış. Kürdistan Teşrii Mesai Cemiyeti, yani Kürdistan 
üzerine kafa yoranlar, emek sarf edenlerin cemiyeti 
kurulmuş 1912'de. 1918 İstanbulu'nda ise dönemin 
en büyük Kürt cemiyeti kuruluyor, Kürdistan Teali 
Cemiyeti. 30 bin Kürt nüfuslu İstanbul'da kimi 
rakamlara göre 10 bin, kimi rakamlara göre 15 bin 
üyesi var ve gerek Anadolu'da gerek Mezopotamya 
ve Kürdistan'da kurulan birçok Kürd Teali Cemi
yetleri'nin de merkezi konumunda. Ayru tarihlerde 
1918'de Paris'te Şerif Paşa'yı da temsilci olarak tayin 
eden yine İstanbul 'da kurulu olan Kürdistan Teali 
Cemiyeti'nin yöneticileri. Yine Kürt Teşkilat-ı içti
maiye Cemiyeti ve bir de Kürt Millet Fırkası var. Bu 
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kadar zengin bir örgütlenme yani. Bugün bile, bu 
kadar zengin ve yaygın Kürdi örgütlenmelere "yasal 
temsiliyet" çok da sıcak bakmıyor açıkçası. 

La! Laleş: Kürdistan Teali Cemiyeti'nden bahsetti
niz, çok önemli bir cemiyet. Aslında 1900'lü yılların 
başında Osmanlı 'nın yıkılınaya gittigi bir dönemde 
her millet her toplum kendi örgütlenmesini bir 
şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor. Başta saydıgıruz o 
Kürt örgütlenmeleri içerisinden önemlisi ve siyasal 
olarak da en başta geleni ve güçlü olanlarından biri 
de Kürdistan TeaJi Cemiyeti'dir. Ne yazık ki Türkiye 
insanının bu kurumlarla ilişkisine baktığımızda, bun
lardan sadece bir tanesi, o da "zarar/i bir Cemiyet" 
olarak müfredatımıza, tedrisatımıza yansıyor. Oysa 
Kürdistan Teali Cemiyeti'nin Cumhuriyete verecegi 
zarar neydi, bunu çok iyi tartışmak, konuşmak lazım. 

O halde işe müfredatı daha bir hakkaniyet çerçeve
sinde oluşturarak, doğru tarihsel bilgiyi paylaşarak, 

Türkiyeli insanın birtakım kurumlara ilişkin doğru 
bilgiyi almasını sağlayarak işe başlayabiliriz. Bu müf
redatın eğitiminden geçen herkes Kürdistan Teali 
Cemiyeti'ni düşman, zararlı ve işe yaramaz görür. 
Bu büyük bir yanlıştır. İttihat ve Terakki'nin Kürtler 
üzerinde Kürt kültürü üzerinde yarattıgı tahribatı 

Kürtler de yeterince değerlendiremedi. Kürtler de 
bunun iyi bir muhasebesini yapamadı. Sizin de dikkat 
çektiğiniz Jöntürkler'le başlayan ve İttihat Terakki'yle 
en uç noktasına çıkan ve hala devam eden bu sürecin 
tahlilini maalesef kendi kültürel politikalarını oluştu
rurken Kürtler de yapamamışlardır. 

Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsu
nuz, mesela Kürt kadınlan da İstanbul'da kendi içle
rinde örgütlenmişlerdir. Kürt hamalları yine, kendi 
içlerinde örgütlenmişlerdir. Çok da öyle bilinçsiz 
bir Kürt topluluk değildirler. Bütün bunları yapar
ken aslında o dönemin manifestolarına, ortaya çıkış 
sebeplerine baktığımızda herhangi bir şekilde Türk
leri veya Türkiye'deki herhangi bir grubu tehdit eden, 
zarar veren, onları yok sayan olumsuz bir bakış geliş
tiren bir durum görmüyoruz. Buna rağmen neden 
bu kadar inkar ediliyor veya yok sayılıyor? Kaldı ki 
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İstanbul Kürtlerin de yaşadığı, Kürtlerin kendilerini 
sosyal olarak ifade ettiği, egitim yaptıkları bir yer. 
Meme Alan oyununu - ki Meme Alan'ı biliyoruz, Mem 
a Zin' e kaynaklık etmiş Kürt destanlarından biri- Eli 
Evdirrehman yazdıktan sonra sergilemişler. Yani çok 
da böyle kentin kültürel dokusundan, sanatsal dün
yasından uzak bir yaşamları yoktu. Kente kendi meş
replerince nüfuz edebilen bir kitleden bahsediyoruz. 
Bu önemli. Sosyal yönden İstanbul 'la ilişkilerinin çok 
organik olduğunu düşünüyorum. 

Çiçek Pasajı, Çiçek Pasajı olmadan ... 

Şeyhmus Diken: Bir aidiyet de vardı zaten. Şimdi 
bu yayıncılık konusuna bir girizgah yapmak istiyo
rum. Yine ben notlarımı ve arşivimi karıştırdığımda 
şu karşıma çıktı. İstanbul 'daki Divanyolunda Erga
nili Abdullah Çavuş'un kahvesi varmış. Ve ağırlıklı 
olarak Diyarbekirli Kürtler, ama genel olarak da 
Kürdistan'dan İstanbul'a giden Kürtler Abdullah 
Çavuş'un kahvesini bir buluşma noktası olarak kul
lanıyorlarmış. Sadece Abdullah Çavuş'un Kahvesi 
değil, başka birtakım mekanlar da var. Bugün Sirke
ci'deki eski postanenin karşısında bulunan Erzurum 
Hanı olarak da bilinen Han ya da şimdiki Galatasaray 
Lisesi'nin karşısındaki Çiçek Pasajı (ki önünde Rum 
kızları çiçek satarmış, o nedenle adını Çiçek Pasajı 
koymuşlar) Çiçek pasajı olmadan önce bir Rum'a 
ait Hristaki Hanı 'ymış. Hristaki Hanı'nda Kürt Tea
vün ve Terakki Cemiyeti'nin de örgütü varmış. Ve 
ne yapmışlar biliyor musunuz? Dr. Mehmet Şükrü 
Sekban ve diger Kürt hekimler ve Kürt hukukçular 
çeşitli Kürt yayın organlarında İstanbul 'daki Kürt 
tebaaya yazılı olarak duyuru yapmışlar. Demişler 

ki; "kimin sağ!tkla ilgili bir problemi olursa, kimin 
adaletle ilgili bir problemi olursa lütfen Kürt Tea
vün ve Terakki Gerniyeti'ne başvursun, biz bunlan 
gidermeye adaylz. n Yani bir noktada böyle bir resmi 
örgütlenmenin de sebebi hikmeti olmuş, İstan
bul'daki Kürtlerin örgütlenmeleri. 

Buradan yola çıkarak, o dönemdeki yayınlardan 
da birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Kürt 
Teavün ve Terakki Gazetesi o dönemde yayınlanmış. 
Biraz önce Laleş ilk tiyatroyu sahnelemişler dedi ya, 
belki ona da bir gönderme olur; ünlü tiyatrocu Diyar
bakırlı Orhan Asena'nm babası Ahmet Cemi! Bey, 
Kürt Teavün ve Terakki gazetesinin başyazarıymış. 
İsmail Hakkı Babanzade meşhur Babanlardan, Saidi 
Kurdi ve Süleyman Nazif de bu gazetenin yazarla
rından. Yine Şark ve Kürdistan gazetesi, Roj! Kurd 
gazetesi, Hetawi Kurd gazetesi, Jin dergisi (sonra Jln 
gazetesi), Kürdistan gazetesi (ama bu, Bedirxanilerin 
1898'de Kahire'de yayınma başladıkları bildiğimiz o 
gazete degil, 1918'de İstanbul'da da adı Kürdistan 
olan bir gazete çıkmış). Yine 1912-13'de İstanbul'da 
çıkarılan Hlnker; Hinkere Zimani Kurdi. 
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Lal Laleş: Biliyorsunuz Mem u Zin de İstanbul'da 
basılmış .. . 

Şeyhmus Diken: Evet tabii ki. 1984'te Yusuf 
Ziya(eddin) Paşa Kürtçe ve Arapça bir sözlük çıka
rıyor. Ama bakın sadece bir sözlük olarak kalmıyor; 
El Hediye El Hamidiye El Fillugatul Kurdiye adını 
koyuyor ve kitaba ne ekliyor biliyor musun, Ehmede 
Xani'nin 'Nubara Buçukan' kitabını. Yine Ahmede 
Xani'nin Mem u Zin'i Müküslü Hamza tarafından, 

İstanbul basımı notu düşülerek yayınlan ıyor. Ve bu 
Kürtler arasında büyük bir heyecana sebep oluyor. 
Müküslü Hamza bunun üzerine sonu ölümle biten 
bir sürgünlük yaşıyor. 

1919 Samsun, dikkatinizi çekerinı Anadolu'ya 
genç Türkiye Cumhuriyetinin kurucuları çıkış yapı

yorlar, tarih o. Ve Kürt Teavün ve Teali gazetesi 6. 
sayısında şöyle bir duyuru yapıyor ve diyor ki: "Saygı
değer edebiyatçı Ziya Efendinin (o zaman tabii soyadı 
kanunu olmadı~ı için kastedilen Ziya Cökalp'tir), 10 
yıllık araştırmalarmm ürünü olup müsveddesini 
hazırladığı Kürtçe atasözledyle, d;{ bilgisim· ve bir 
Kürtçe sözlüğü yakmda yaymlayacağtz. " 

Şener Özmen: Evet o dönemler için do~ru. Ama 
şimdi için bir çölleşme oldu~unu söyleyebilirim. 
Genelde bir çölleşme var yayınlar konusunda. Tabii 
Kürtlerin ilk yayıncıları için de İstanbul bir merkez 
konumundaydı. Hani bu kuşkusuz birçok dokümana 
İstanbul üzerinden ulaşabilıne imkanını da saglı
yordu. Ve bana göre 90'1ı yıllarla birlikte bir kırılma 
yaşıyor. Sanki bizim bir dönem sanatçılar olarak, 
Diyarbaklr'da yaşayıp ça~daş sanat üreten sanatçılar 
olarak merkezi konumunu yitirdi yavaş yavaş. Çünkü 
hep soruldu bize, siz çok iyi anımsarsınız, 5. Ulus
lararası İstanbul Bienali'ne istanbul Guide diye bir 
çalışma yaptım, siz üzerine yazdınız da. Bu kitabın 
çıkış sebebi şuydu: "Biena/in kavramsal çerçevesi 
zaten istanbul'du ve istanbul'a bu kadar sık gidip 
gelen bir sanatçı İstanbul'a dair nasıl bir yap1t bLra
kabilir!" diye. 
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Şeyhmus Diken: Seni açmak için bir cümle. 
Burada şöyle bir kırılma noktası mı var acaba: 
Osmanlı 'nın son döneminde çok kültürlü bir yapı 
vardı. Sonra bu a~abeylik felsefesi ortadan kalktı, 

Kürtler kendi rüştünü ispat ettiler. O nedenle mi 
şimdi J\ürtleri görmemek ... 

Bu ideolojiktir bir daral(t)madır 

Şener Özmen: Evet böyle de yaklaşılabilir. Fakat 
beni asıl endişel endiren, liberal görünen, çok liberal 
olması gereken yapıların bile, "kültür başkenti" soru
nunda oldugu gibi, hafiften milliyetçi jargona kaç
maları. Yani biz temel olarak şunu söylemedik mi? 
Kürtler neden böyle bir proje içinde yer almazlar? 
Sadece Kürtler de degil elbette. Yani Avrupa kültür 
başkentini niye dert ettik kendimize? Çünkü yeterin
ce kapsayıcı oldugunu, temsiliyet problemini aşabil
diğini ve katılımcı olduğunu düşünmüyoruz. Keşke 
bütün yapıları kucaklayabii en kültür politikaları üze
rinden yapılabil seydi . Kültür başkenti deniliyar ama 
tam tersi bir şey görüyoruz burada. Daha yıkıcı, daha 
elimine edici. Uluslararası İstanbul Bienali 'nden bah
sediyorduk. Dediğim gibi, ben İstanbul Cuide (İstan
bul Kent Rehberi) adlı bir eserle katılmıştım Bienale. 
Ve "Tüm konvansiyonel tahribat/any/a İstanbul" 
diye bir alt başlık koymuştum kitaba. Sanırım 8 
aylık bir çalışma sonucunda çıkmıştı kitap ve İstan
bul'a dair birçok bilgiye ulaştım , birçok yer gezdim. 
Kitabın alt başlıklarından birine 'tahribat' dememin 
sebebi, şu an tam bir tahribat oldu~una göndermede 
bulunmaktı. 2005'ten 2010'a pek bir şey de~işmedi , 

oradaki azınlıklar açısından diyeyim. 
Yayıncılık açısından Kürtler her zaman merkezi 

bir yer olarak gördüler İstanbul 'u. Bu hala devam 
etmekte. Birçok Kürt entelektüeli oradan Kürtlere ve 
dünyaya ulaşmayı sever hale geldi. Ve epeydir bunu 
yapıyorlar zaten. Merkez-periferi ayrımı üzerinden 
konuşursak, şöyle bir şey çıkıyordu: Hani Türkiye'de 
ve dünyada bu kadar merkezi konumda olan bir 
yerden konuştugunuz zaman sözünüz daha geçer 
akçe gibi oluyordu. Kuşkusuz dert sadece bu de~il. 
Bu sanatçılarda, kültür adamlarında da oluşmaya 
başladı. Hatta 90'1ardan sonra 2000'lerin başında 
Diyarbakır'a İstanbul'dan akan herkeste oluşmaya 
başlayan bir dil haline gelmeye başladı. Önemli bir 
kenti kültür başkenti yapacaksınız, ama bunun içine 
o kenti başkent yapan renklerin hiçbirini almaya
caksın ız. İşte endişem de buydu zaten. Bu yüzden 
bir daralına var ve bu daralma bir tahribat yaratıyor. 
Üstelik bütün kesimlerde yaratıyor bunu. İstanbul 
Kültür Başkenti projesinde yer alan ekibin açıkçası 
bu işi ideolojiler dışında yaptı~ına inanmıyorum. 
Halen bu işe ideolojik bir çerçeveden yaklaştıklarına 
inanıyorum. Üstelik daha liberal, daha demokratik 
olması gereken bir ekip yapıyor bunu ... 
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Merkez-Çevre ha n d ikapı 

Şeyhmus Diken: Bu yayıncılık meselesi a~ırl ı klı 

olarak kültürel ve tabii ki siyasal açıdan önemli 
bir mesele. İstanbul sadece Diyarbakır'a ve Kürt 
co~rafyasına degil, genel olarak Türkiye'deki diger 
şehirlere de karşıdan hep bir hegemonik, yukarıdan 
bakan, Bizans artı~ı şehir görüntüsünde. "Ben ağa

beyim, ben bilirim, ben yapartm, benden çıkmazsa o 

iş çok sonuca gitmez" gibi. Mesela siz Diyarbakır'da 

istedigirriz kadar güzel kitaplar basın, iyi işler yapın, 
hep "taşra işt' kalmak zorundal Halbuki Diyarbakır 
hiçbir zaman taşra olmamış, kendi taşrasını yaratmış 

bir merkezdir. Alternatif, muhalif bir metropoldür ... 

Şener Özmen: Bir şey daha ekleyece~im. Özel
likle bu bahsettigirniz çerçevede problem biraz da 
bizden kaynaklanıyor sanki. Yani biz kendimizi 'çev
re'ye, periteriye göre konumlandırdı~ımız için .. . 
Yüzyılın başında Diyarbakır nasıl bir yerdi? Hep şey 
yaptık buradan, ki sanırım bir konuşmamın başlıgı 

idi, 'merkeze akan sanatlar' diyordum, yani perife
ride yaş~dıgını düşünen her yazar, her sanatçı sanki 
~endini Istanbul'a göre ayarlıyor, ona göre üretiyor. 
Istanbul'a iş üretiyor aslında. Yani oradan onay alma
dıkça, demin bahsetti~imiz şey bu aslında, sanki o 
yapıt, yapıt olmayacak. O i ş, iş olmayacak. Üretim, 
üretim olmayacak. O şi ir iyi bir şiir olmayacak. Hep 
böyle bir haleti ruhiye dolaştı Kürtlerin arasında . . . 

Şeyhmus Diken: Şimdi sevgili Şener sen bunu 
iyi ki de söyledin. Mesela o dönemin Diyarbekir'ine, 
1908 ile 1920'1i yıllar arasındaki Diyarbekir'e baktı
~ımızda, tıpkı Osmanlı'nın istanbul'undaki bir zen
ginligi görebiliyoruz burada. Mesela 1908'de Ziya 
Bey (sonradan Gökalp soyadın ı alan zatı muhte
rem) Peyman diye bir gazete çıkarıyor. Peyman iki 
dilli yani Peyman'da Kürtçe sayfalar da var. Yine o 
dönemde bir Diyarbekirli Süryaninin matbaasında 
Ekrem Cemi! Paşa Gazi diye Kürtçe bir dergi çıka

rıyor. Türkçesi Çagrı. Yine bir Süryani, Naum Faik 
Palak iki gazete ve dergi çıkarıyor. Biri Kewkeb D'i 
Medinho (iki nehir arası), öbürü de Şifuro (Borazan). 
Aynı tarihte Ermeniler Angah Dikris (Dicle Kaynagı) 
diye bir gazete çıkarıyorlar. Yani böyle bir zenginlik 
var. Bir son cümle daha. Mesela Ziya Bey'in o dönem
de Diyarbekir'de çıkardıgı "Küçük Mecmua" İstanbul 

açısından çok kayda deger bir yayın. İstanbul'dakiler 

ne düşünüyormuş biliyor musunuz? Derginin her 
sayısı gelmeden önce "Acaba Diyarbekir ekolü ne 

düşünüyor?" diye merak ediyorlarmış. Bu derginin 
içeriginin, mesela sonradan Ziya Bey' in işte Türkçü 
kimlige evrilmesi, çok farklı bir noktaya gelmesi, 
"Kürt aşiretler üzerine sosyolojik araştırmalar" kita
bını yapmış biri olması biraz önce örnegini verdim. 
Hatta tarihe bakarsak, Hani' li Salih Bey'in Şark İstik-

KURDUN ISTANBUL HA TIRASI 

l.al Mahkemeleri Muddeiumumisi Ahmet Süreyya 
Örgeevren tarafından yargılanırken Ziya Bey'i refe
rans vermesi, Ziya Bey'in Kürt mefkOresi ugruna çok 
önemli şeyler dile getirdi~ini söylemesine ragmen 
Diyarbakır'ın bir referans ve ekol olarak gözükınesi 
de o dönemlere tarihi bir dipnot düşmek açısından 
önemli diye düşünüyorum. 

Lal Laleş: Tabii kuşkusuz Kürtlerin İstanbul'da 
yayıncılık yapması, Kürtlerin çok istegiyle gerçekleş
miş bir şey degil. Bir kısmı zorunluluktan, bir kısmı 
da orada yer alan entelektüel dünyadan kaynakla
nıyordu. Kuşkusuz Diyarbakır'da da insanlar ken
dilerini ifade edebilecek alanlar buldukları zaman 
mesela Ziya Bey ve digerleri, üretimlerini yapmışlar~ 
dır. Cumhuriyet'in kuruluşundan 1990' 1arın sonla
rına kadar büyük oranda Kürtçe, Kürt dili dünyası, 
Kürdistan'da tam olarak kendini ifade edemedi 
yayıncılık yapılamadı, baskı altında tutuldu, çeşitli 
baskılarla karşılaştı. Sonraki kısmi düzelmelerle 
birlikte, insanlar Kürtçe yayıncılık da olmak üzere 
Kürt kültürünü kendi cografyasında biraz daha 
geliştirmeye başladı. Ama hala İstanbul 'un veya bir
takım dünya kentlerinin eskisi kadar olmasa da Kürt 
kültüründe, Kürt yayıncılıgında önemli yer aldıgıru; 

örnegin uzun bir dönem, mesela 90'lı yıllara kadar, 
Mehmed Uzun, Mahmud Baksi, Rohat Alakom, Mal
misanij, Fırat Cevheri, Mustafa Aydogan ve birçok 
degerli Kürt yazarının çalışmalarını Stockholm'de 
yürüttügünü biliyoruz. Ama dikkat ederseniz cograf
yanın kendi sesini bulması, aslında biraz da bu cog
rafyadaki insanların mücadelesiyle eşdeger oranda 
yükselmiş ve kendini bu lmuştur. Kuşkusuz, bütün 
bunlara ragmen hala Kürt yayıncılıgı kendi sorunla
rını çözmüş bir sektör degildir ve hala hem Kürtlerin 
gözünde hem de bu camianın gözünde İstanbu l bir 
merkez olarak görülmekte ve kısmi olarak önemini 
sürdürmektedir. 

Aslında ben burada Şener'in dikkat çektigi bir 
şeye gelmek istiyorum. Mesela İstanbul Kültür Baş
kenti projesinin felsefesinde birtakım ideolojik ve 
milliyetçi kaygılar olabilir. Ama ben bir bilgi eksik
liginin de oldugunu düşünüyorum. Yani maalesef 
Türkiye'deki aydının, Kürt kültürüne, Kürt tarihine, 
Kürtlerin maddi kültürel mirasına i lişkin bilgilerinin 
çok az ve eksik oldugunu düşünüyorum. Dolayısıyla, 

öyle bir komisyonun, öyle bir düzenleme kurulunun 
içinde zaten Kürt kültürünü, Kürt dünyasını bilen
lerin de olması gerekirdi ki, Kürt kültürünü Avrupa 
kültürü içinde acaba nereye yerleştirebiliriz ve bunu 
dünyayla nasıl paylaşınz kaygısın ı taş ısınlar. 

'Bende yok sabru karar, sende vefadan 
zerre ... ' 

Şeyhmus Diken: Peki hemen bir soru. Acaba 
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böyle bir yapı böylesine bir temsiliyete müsait midir 
sizce. Bence müsait de~il. Yani bir defa resmi yapı 
içerisine bakmak lazım. Benim kanaatime göre, şu 
anki siyasal yapı, Kürt temsiliyetini kültürel boyutta 
böylesi bir İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
projesi içerisinde kaldırabilecek a~ırlıkta degi I. 

Mesela kafalarda şöyle bir soru var; "Ya Kürtler 
gelir de, burası üzerinden bir kabul gerçekleşti
rirlerse, bir temsiliyet gerçekleştirirlerse, misyon 
iddiasında bulunurlarsa ne olur!' Hep siyasal bir 
perspektif. .. Kürtlerin 1980'1i yıllardan bu yana dile 
getirdikleri siyasal mücadele ve temsiliyet işi öyle bir 
noktaya getirdi ki, siz, diyelim ki Türkiye açısından 
çok makul, çok naif, kabul edilebilir bir talebi bile 
dile getirip savundu~unuzda bile, "acaba Kürtler 
siyasal olarak buradan nereye vanrlar?" kaygısı 

gelip dayanmakta. Benim kanaatime göre İstanbul 
Kültür Başkenti meselesinde de Kürtlerin geri plana 
itilmesinin kökeninde yatan etken, Şener'e katılıyo
rum, ideolojik olgu ... 

Lal Laleş: Bu psikolojik eşi~i Türkiye'deki aydın
ların aşması, zaman isteyen, bilinçlenme isteyen bir 
şeydir. Ben şunda yine ısrarcıyım. Biz yine de mera
mımızı anlatalım. 

Şener Özmen: Ama daha ne kadar zaman gereki
yor? Hala zaman geçmesi gerekiyor diyoruz ya. 

Şeyhmus Diken: "Bende yok sabru karar, sende 
vefadan zerre 1 iki yoktan ne çıkar, fikredelim bir 
kere" kabilinden ... 

Şener Özmen: Ben bunu söylerken kastetti~im 
şey şu. Artık, kimseye "kötü çocuklar" olmadı~ımızı 
kanıtlamak zorunda de~iliz. Mesela son zamanlarda, 
bu da bir anekdot, "Diyarbakır'da yaşayan sanatçt
Iarın kendilerini Avrupa'da kamtladıktan sonra .. . " 
diye başlayan cümleler kuruluyor. Yani bu türden 
bir "başarı" grafıgi konuyor, orada, İstanbul'a göre. 
Bugün artık Türkiye'de 'ça~daş sanat', 'güzel sanat' 
dendi~inde iki şehrin ismi geliyor akla, İstanbul ve 
Diyarbakır. Geçmişle böyle degildi ama. Bu savaşla 
oraya gitti. Savaş derken kastım şu; bizim İstanbul 
çöreklenmiş, işte o 80 sonrasında ortaya çıkmış Pen
türcü bir gelenege karşı onlar pek çok konuda hala 
çok Jöntürkler mesela. Bu yüzden de hani bu soru
nun bir bölümü de biziz derken söylemek istedi~im 
şey şuydu; biz de yaptıgımız işlerde biraz kendimize 
güvenelim. Yani her şeyi mutlaka İstanbul'dan sor
mayalım . Burada da iyi şeyler oluyor, yeter ki kendi
mizi, bu sorunları bir 'merkez-periferi' dolayımından 
çıkaralım. 

Şeyhmus Diken: Sorun İstanbul 2010 Avrupa 
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Kültür Başkenti meselesi de degil. Yani orada temsil 
edilemiyorsan, yer almıyorsan ya da yer aldınlınıyor
san çok da kendine dert etmeyip alternatifler gelişti
rilebilir. Biraz önce Şener'in dedi~i gibi, yani senin 
kabulünü Avrupa üzerinden, İstanbul üzerinden bir 
okuma yapıyorsa, sen de "hayır ben kendi ayaklarım 
üzerinde de Avrupa'ya da İstanbul'a da ihtiyaç duy
madan, işte Diyarbekir, Amed kimliğiyle bir sürü 
şeyi yapabilirim" diyebilirsin. 

La! Laleş: İki açıdan yaklaşmamız lazım sanırım. 
Bu İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti faaliyetler 
programında Kürtlerin olmaması ayıplanacak bir 
şey. Fakat burada galiba Kürt entelektüel dünyasının 
duyarlılıgında da bir sıkıntı oldugunu düşünüyorum. 
Mesele başladıgı dönemde aslında Diyarbakır'dan, 

çeşitli yerlerden, aydın, yazar ve bilim insanlarından 
birtakım seslerin çıkması gerekirdi. İtiraz etmemiz 
gerekirdi. Şimdi bizimki gecikmiş bir itirazdır şu 

anda. Tabii biz bireysel olarak, Şeyhmus Diken, 
Şener Özmen veya başka arkadaşlarımız birtakım 
itirazlarda bulunduk. Ama aslında burada yine de 
sesimizi yükseltmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. 
Bunun degişebilecegine inanıyorum. Çünkü sonuç
ta, orada, edebiyatla sanatla ugraşan insanları da 
yakalayabilecegimiz bir dil olmalıdır. Olabilir diye 
düşünüyorum. 

Şeyhmus Diken: Sonuç olarak şunu söylemek 
gerekiyor. Özveri, fedakarlık, kardeşlik adına hep 
Kürtler üzerinden bir beklenti söz konusu ya. Sadece 
devlet nezdinde degil, Türk entelijansiyası da, Türk 
siyaseti de böyle bir kardeşlik tezahürüne ihtiyaç 
duyuyor. Ben de bunun tersten okunınası gerektigi
ne inanıyorum. Kanaatime göre şöyle olmalı: E~er 
ki Kürtler Türkiye kültür atmosferi için kıymetliyse, 
vazgeçilmezse o zaman İstanbul merkezli, entelektü
eller böyle bir okuma planına ihtiyaç duymalı. Hani 
mesela Kürtler 2010 Avrupa Kültür Başkenti istan
bul projesinde bir yı l boyunca hiç yer bulmuyorsa, 
Türk entelektüelleri, örgütleri bunu yüksek sesle 
sormalıydılar. "Acaba biz bu sorgulamayı neden 
Kürtlerden önce kendi içimizde yapmadık" diye. 
Elbette biz Kürtler de "niye yeterince müdahale 
etmedik" sorusunu kendi kendimize sormalıydık. 

Ama bizden önce, bu kardeşlik tezahürüne ihti
yaç duyuyorlarsa, böyle bir Kürt aidiyetinin varlı~ını 
kendileri açısından içselleştiriyorlarsa o zaman bunu 
yüksek sesle Türk aydınları da kendilerine sormalı : 

"Kürtler istanbul 2010 Avrupa Kültür Başken
ti'nde niye yoktu/ar?" 
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istanbul'a sürülen ... istanbul'dan s ürü len ... 

BEDiRHANiLER 
Rohat Alakom 

Son yı llarda genel olarak araştırmacıların Bedir
haniler kom.ısuna büyük bir ilgi duydukları görülü
yor. Bedirhaniler akademik bazı çalışmaların konusu 
haline geldi. I Türkiye'deki bir üniversitede bu konu
da bir doktora çalışması da yapıldı.2 Bu büyük ailenin 
asırlar boyunca özellikle Kürt milliyetçiligi alanında 
oynadıkları tarihi rol haklı olarak Kürt yurtsever
leri ve milliyetçilerinin sempatisini de kazanmıştır. 
Zamanla yeni yeni belge ve kaynakların gün ışı~ına 
çı ktı~ın ı görüyoruz.3 1847 yı lında, Bedirhan Paşa 
İsyanı 'nı bastırmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan 
Türk ordusuna katılmak için yaya olarak, ta İsveç'ten 

o yıllarda "Dünya Başkentt' sayılan İstanbul'a varan 
bir İsveçli doktorun öyküsü Kürtçe kaleme alınan bir 
yazının konusu oldu.4 Bedirhaniler özellikle dünya
nın farklı başkentleri ve kültür merkezlerinde degi
şik çalışmalar yürütmüşlerdir. İstanbul, bu kentler
den birisidir. Osmanlı bürokrasisinin ve zapliyesinin 
bir gözü hep bu ailenin "tehlikeli" üyeleri üzerinde 
olmuştur. Bedirhaniler, tarihte ya İstanbul 'a ya da 
İstanbul'dan ülkenin uzak ve kenar yörelerine sürül
müşlerdir. 

1847 yılında İstanbul'a sürülen, yaklaşık olarak 
yarım asır sonra da, İstanbul Belediye Başkanı Rıd
van Paşa'nın öldürülmesi nedeniyle suçlu bulunan ve 
1906 yılında İstanbul'dan sürülen bu kocaman ordu 
halindeki Kürt ailesinin uzun bir İstanbul serüveni 
(1857-1906) bulunuyor. 

Aradan yaklaşık olarak bir asır geçtikten sonra, 
Bedirhaniler, bu yazıda da görüldügü gibi, Avrupa 
Kültür Başkenti olarak ilan edilen günümüz İstan
bulunun bazı mek~nlarında hrua yaşamaya devam 
ediyorlar. Galatasaray Lisesi'nin önünden her geç
tigimde, 1906 yılında Bedirhaniterin toplu sürgünü 
sırasında bu okuldan apar topar alınan ve Bedirhani
lerio sürgün kafilesine katılan küçük yaştaki eeladet 
ve Kamuran Bedirhan kardeşlerin okulun büyük 

1 Hasan Babacan, Bedırhan isyanı Üzerıne Bir Destan. Süleyman 

Demırel Ün•vers•les•. Fen-Edebıyat Fakültesı Sosyal Bilimler 

Dergıs•. Yıl· 1996, sayı: 2, Isparta 1996. s. 159-172. Mehmet Alagoz, 

Old habııs dıe hard, a reactıon to the applıca ııon ol Tanzımat 

Bedırhan Bey's revalı (Thesis (M.A. I-Bogazıcı Unıversı ty. Institute 

for Graduate Studi!!s in Socıal Scıerıçes. 2003. 

2 Cebır Doğan, C zre ve Batıtan Em iri Bed rhan Bey (1802-1869). Afyon 

Kocatepe Ünıversiıesı, Sosyal Billmler Enstıtüsu, 2010 

3 Lütfi, Emır Bedırhan, Bgst Yayınları. 2007, Malmisanıj, Abdurrahma 

Bedirhan, Va te Yay ınevı . 2009. 

1. Rahat Alakom, Bi çaven doxtoreKi swedi Serhıldana Bedırıı:an Pa~a . 

Netkurd 120091 

kapısından nasıl dışarıya fırladıklarını hatıriarım 

veya görür gibi olurum! Daha sonraki yıllarda Kürt 
dili ve edebiyatına, Kürt fılolojisine büyük katkılan 
dokunan bu iki büyük sima, 2010 yılında Avrupa'nın 

Kültür Başkenti olarak ilan edilen İstanbul'da, zama
nında çok korkulu günler yaşamışlardı. 1906 yılında 
Galatasaray Lisesi 'nde bu olup bitenleri Kamuran 
Bedirhan'dan dinleyelim: 

" ... Oğle yemeğinden sonra okulun bahçesinde 
oynuyordum. Çok fazla teriemiştim ve susuzluğumu 
gidermek için musluklara doğru koşuyordum. Başka 
bir avluda bulunan benden iki yaş büyük ağabeyim 
Geladet yantmıza gelip beni çağırdt. Onu görmeye 
altştk değildim, çünkü benden iki stmf ilerdeydi. 
Onunla sadece akşam yatakhanede görüşürdüm. 
Geldiğini görünce çok şaşırdtm. Bana: 

- Gel yatakhaneye çtktyoruz! dedi. 
- Peki ama neden? 
- Eve gitmemiz gerekiyor." 

Daha sonra kardeşi Celadet ile birlikte karakota 
götürülen Kamuran Bedirhan, başlanndan 

geçenleri uzun uzun anlattıktan sonra, evlerindeki 
hazin manzarayı da şöyle anlatır: 

"En sonunda gece yansmdan sonra eve götürül
dük. İlk kez orada gözyaşi ve yas gördüm. Tümüyle 
siyah/ara bürünmüş olan annemin ve Rum müreb
biyemiz Ellas'm gözleri ktzarmtşlr. "5 

Bu anımsamalar, ça~rışımlar, geriye dönük 
bakı şlar, 100 yıl önce vuku buluyor. Kürt kültürü
ne yönelik tehditler bugün de Türkiye'de sürüyor, 

Caladet ve Kamuran kardeşlerin gittiQi Galatasaray Lisesi 

5 Malmısanıı . Abdurrahman Bedırnan. Va te Yay·nlan, 2007. s 50 
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hem de Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edilen 
İstanbul'un göbe~inde, yani: İstiklal Caddesi'nde, 
eskilerin diliyle Grand Rue de Pera!'da vuku buluyor. 

Noşicanl (KOrtçede şerefe !) 
Kamuran Bedirhan daha sonraki yıllarda, başka bir kültür başkenti , 

Paris'te, 1978 yılları (Foto: Rohat Alakom arşivinden) 

Bedirhaniler bundan 160 yıl önce Büyük Bedirhan 
Paşa'mn Cizre ve çevresindeki 1846 yılındaki ayak
lanmasıyla sesini duyurdu. Bu aile daha sonra Kürt 
milliyetçili~inde, Kürt kültür yaşamında, Kürt basın 
tarihinde, özellikle de Kürtçenin bir dil olarak Latin 
harfleri temelinde standartlaştırılması çabalarında 
önemli rol oynadılar. Bedirhaniler ailesi kabarık olan 
nüfusuyla da yaklaşık olarak 150 yıl boyunca fiili ola
rak sürekli kendilerinden söz ettirdi, Kürtlerin hep 
gündeminde kaldılar. Bu durum yaklaşık olarak üç
dört kuşak halinde süregeldi. 

Bedirhan Paşa'nın çifte sürgünü: 
' Istanbul-Girit 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Bedirha
niler aramızdan tek tek ayrılarak tarihe karıştılar. 
Bu son Bedirhani kafilesinin en önemli temsilci
lerinden birisi 1978 yılında vefat eden dilbilimci 
Kamuran Bedirhan, 1986 yılında vefat eden balerin 
Leyla Bedirhan ve 1992 yılında vefat eden Kürt kadın 
aktivistlerinden Rewşen Bedırhan'ın (Celadet Bedir
han'in eşi) adlarını verebiliriz. Tek tek aramızdan 
ayrılıp göçtüler. Böylece yeni milleniuma girdi~imiz 
sıralarda artık Bedirhanilerin 150 yıllık maratonu
nun da sonuna gelinmiş oldu. Bedirhaniferio yaşam 
öykülerini ve maceralarını artık bugün tarihi kay
nakları karıştırarak izleyebiliyoruz. 

En ciddi ilk Kürt ayaklanmalarından birisinin 
lideri olan Bedirhan Paşa (1802-1869) teslim alın
dıktan sonra, 1847 yılında kalabalık ailesi ve bazı 
kardeşleriyle birlikte İstanbul 'a götürülür. İstan
bul'dan Cirit'e sürgün edilen Bedirhan Paşa orada 
10 yıl kaldıktan sonra Padişah Abdülaziz tarafından 
affedilir ve özel bir vapurla tekrar İstanbul 'a gelir. 
Daha sonra ikinci kez Cirit'e gider. Bu kez Cirit'te 8 
yıl kalır, yani Bedirhan Paşa Cirit'te yaklaşık olarak 
18 yıl yaşamıştır: 

"Bedirhan, Girit'te önce on sene kalmış, Abdül
mecid'in son zamanlarmda affedilerek istanbul'a 
gelmesine müsaade edilmiş, Girit'te devlet lehi
ne başardığı işlerden dolayı kendisine ihsanlar ve 
Mirmiranlık rütbesiyle Paşalık unvanı verilmiştir. 
Sonra tekrar Girit 'e dönerek sekiz sene daha kalmış 
ve Abdülaziz zamanmda istanbul'a gelip şimdiki 
Darüşşafaka olan konak kendisine verilmiş ve yedi 
yıl oturmuştur. O/üm ünden iki sene evvel Şam'a 
gidip orada ölmüş ve Salihiye'de gömülmüştür".6 

Bedirhan Paşa'nın Büyükada'daki köşkO 

Bedirhan Paşa'nın İstanbul'da yerleşti~i konak, 
araştırmacı İbrahim Alaettin Cövsa'ya göre Darüşşa
faka Lisesi'nin yı llar boyunca İstanbul 'da okul olarak 
kullandı~ı binadır. Yapılan araştırmalar sonucunda 
Bedirhan Paşa'nın ayrıca bir köşkünün Büyükada'da 
oldu~u ortaya çıkmıştır. Bu tarihi köşkün yapımı 19. 
yüzyılda Mimar Vedat Tek'e verilmiştir. Araştırmacı 
Pars Tu~lacı bu köşkün öyküsü ve daha sonraki 
sahipleri konusunda ayrıntılı bazı açıklamalarda 
bulunur: 

6 lbrahım Aıaeıt ı n Gövsa. Türk Meşhurları Ansı kloped ı sı. s. 67. 
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"Büyük Tur Yolunda (Nizam) 10468,75 metre 
karelik bir alanda yer alan 3,3/1 nurnaralt geniş 
bahçeli ahşap köşk, ilk sahibi Bedirhan Paşa'nm 
ölümünden sonra ktzt Zarife ile diğer varisieri 
Mehmed Arif Bey oğlu Ahmed Şemsettin Bey, Meh
med Arif Bey oğlu Yahya Bey, Halil Şerif Paşa ktzt 
Şerıle Leyla Hantm, Mehmed Arif Bey oğullan 
Mehmed Muhittin ve Ömer Fevzi Beyler ile ktzt 
Şerife Hanım 'a (Mart 1903), onlardan satış yoluyla 
Hurşit Bey oğlu Dr. Musa Kaztm Bey'e (Eylü/1928), 
onun ölümünden sonra ktzt Uluiye Aldemir'e (29 
Ocak 1936) geçtikten sonra ifraz görüp (9377 metre 
kare) Adataş Büyükada Tesisleri ve İşletmesi A.Ş. ve 
Soytaş Tatil Köyleri Organizasyon Yatmm ve Tica
ret A.Ş. tarafindan saim almarak (31 Ara/tk 1982) 
bahçeli kargir üç blok/u ve eklenti/i tatil silesine 
katılmış/tr". 7 

Bedırhan ısyanını bastırmakla görevlı subaylara ver,len 
a lt ı ndan yapılmış Kurdıs tan madalyas ın ın ön ve a ı ka yuzu 

Bedirhan Paşa İsyanı'nın bastırılmasında hizmet
leri görülen kişilere 1846 yılında dört çeşit madalya 
verilmiştir. Bu madalyaların üçü altından biri de 
gümüşten yapılmıştır. Madalyaların tu~ra ve yazıla

rını Sabit Efendi, resim ve nakışları da İngiliz sanatçı 
James Robertson yapmıştır. Araştırmacı Metin Erü
reten'e göre altın madalyanın etrafına mücevherli 
çember geçirilerek yukarıda görüldügü gibi nişan 

haline getirilmiştir. B 

Bedirhanilerin istanbul'dan Toplu Sürgünü 
(1906) 

Bedirhanilerin tarihindeki en önemli olaylardan 
birisi hiç kuşkusuz 1906 yılında İstanbul Belediye 
Başkanı Rıdvan Paşa'nın öldürülmesi olayına adları 

kanştınldıgı için İstanbul'dan toplu olarak sürgün 
edilmeleridir. Üzerinden tam 100 yıl geçen bu olay 
sırasında tutuklanan ve kendinden çok söz edilen 
şahsiyet hiç kuskusuz Büyük Bedirhan Paşa'nın oglu 
olan Ali Şamil Paşa' dır. 

7 Pars Tuğlacı. Tarıh Boyunca Istanbul Adaları . Say Yayınları. s. 
217. 

8 Metin Erureten. Osmanlı Madalya ve Nışanları. 2001. s. 182. 
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İstanbul Belediye Başkanı Rıdvan Paşa'nın öldü
rülmesini bahane eden Saray çevreleri, İstanbul'da 
yaşayan Kürtleri , özellikle sayıları hayli kabarık 

olan Bedirhanileri toplu olarak sürgüne gönderir. 
Yıllardır başkentte degişik görevlerde bulunan bu 
Kürtler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte cezalandırılır, 
İmparatorlugun uzak yörelerinde yaşamaya zorlanır
lar. Sadece memur olarak çalışan ve sürgüne gönde
rilen Kürtlerin sayısı 107'ye ulaşır.9 Abdürrezak Bey, 
anı larında yakınlan dışında 3000 civarında Kürdün 
cezalandırıldıgını belirtir. ı o Bu olaya adı kanşan 

Kürtler 3-4 kişi olmasına ragmen, sürgüne gönderi
len Kürtlerin sayısı binleri bulmaktadır. Abdülhamid 
döneminde on üç yıl Dahiliye Nazırı olan ve şairligiy
le tanınan Memduh Paşa, sürgün edilen bu Kürtler 
ile alay edercesine şu masraları kaleme alır: 

Bi nukaat ey/e hisab şah-i cihan buyruğunu 
"Gitti Kürtler tutarak birbirinin kuyruğunu "ıı 

Kürtlerin böyle kolektif bir biçimde cezalandı

rılması(büyük haksızlıkları da beraberinde getirir. 
Türk kadın yazarlarından Halide Edib Adıvar'ın Mor 
Salkırnit Ev adlı anı larında zaman zaman bu haksız
lıklara deginilir. Ünlü yazarın üvey babası Ali Şamil 
Paşa, Bedirhani ailesine mensuptu ve sonunda o da 
sürgüne gönderilir.l2 Yabancı bir araştırmacı Kürtle
rin ugradı~ı bu haksızlıgı şöyle dile getirir: 

"Sultan, yasaların gerektirdiğini yapmak yerine, 
hükümetinin dehşet dolu baktşlart arasmda Bedir
han ailesini sürgüne göndermekle yetindi. " ı3 

Ali Şamil Paşa; Asya Yakasının Kralı 

YüzyLiımızın başında İstanbul'un Asya yakasının 
tek ve tartışmasız sahibi hiç kuşkusuz Ali Şamil 
Paşa (1855-1908) idi. Bu Kürt paşası 1877 yılında 
başlayan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında İstanbul 'da 
yaklaşık olarak 3000 gönüllü Kürdü toparlayarak, 
savaşa katılır ve yi rmi beş yerinden yaralanır. Tıpkı 
babasının yaptıgı gibi belki de hayalinde bir Kürdis
tan'ı canlandırıyordu, böyle bir projenin minyatürü
nü İstanbul'un Asya yakasında kurmaya çalışır. Ali 
Şamil Paşa 20. yüzyılın başında gerçekten Üsküdar ve 
Kadıköy yöresinde bir kral gibi hareket ediyordu. Bu 
yönüyle babası Bedirhan Paşa'ya benziyordu. Ama bu 
saltanatı uzun sürmedi, o da babasının alınyazısını 

9 Osman Nuri Erg,n. istanbul Şehremınlerı. Istanbul. ı996. s 
181 

1 O C elite Celil. Jiyana Rewşenbırl ü Siyasi ya Kurda n. Stockholm. 
s 121 

l l Ahmet Kemal Üçok. Gorüp lş ı ttıklerım. Okuyan Adam Yay. s. 
262. 

12 Halıde Edib Adıvar. Mor Salk mlı Ev. istanbul. 1992. s. 112 

13 Phılıp ManseL Dünyanın Arzuladığ Şehır: Istanbul. çev Şerıt 

Erol. istanbul, ı996, s. 316 
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yaşadı, en sonunda sürgüne gönderildi. İstanbul'un 
o yakasını bir daha göremedi, sürgünde vefat etti. 
Bir söylentiye göre de öldürüldü. Ünlü Türk yazarı 
Halide Edib Adıvar, üvey babası olan Ali Şamil Paşa 
hakkında Mor Salkırnit Ev adlı kitabında bazı ayrın
tılı açıklamalarda bulunur: 

"Akşam/an çok neşeliydi. Oğullarını Kürt kıya
fetine sokar, Mahmure Abla bir Kürt havası çalar, 
Paşa başta, bir Kürt o.lfunu oynarlarken bir yandan 
ıslıkla havayı tekrarlar, aynı zamanda da benim 
elimden yakalayarak oynayanlarm arasına alırdı. 
Hepimiz bir ağızdan el ele sallanarak 'Hey Zeyno, 
hey Zeyno'yu söyleyerek, tavandald avizeleri zm
gırdatarak, tepinerek döne döne sıçrar dururduk 
Habeş hanım yerde bir minderde oturur, sarışm 
hanım odadan çıkar çtkmaz Paşa hemen onun yanı
na koşar, yanaklarım okşar: 'Halide bu benim has 
boya karım, elini yanaklarına sür bak hiç boyası 
çıkıyor mu?' derdi".I4 

Ali Şamil Paşa İstanbul 'un Anadolu yakasında 
bulunan Kadıköy yöresinde adaletiyle ün yapmıştı, 
özellikle yöre esnafı yolsuzluk konusunda Ali Şami l 
Paşa'dan çok çekinmişlerdir: 

" ... Talihsiz fakat zeki, cesur, müstebit, Sultan 'a 
sadık, fakat kötü tanman vükelaya ve sivrilmiş 
adamlara mütecaviz, fakir halka karşı da mert ve 
cömert olarak tanınmıştır. "15 

Osman Nuri Ergin'in istanbul Şehreminleri adlı 
kitabında bu kez Ali Şamil Paşa, Fehim Paşa ile kar
şılaştınlır: 

"O devirde Galata, Beyoğlu ve Şişli taraflarmda 
Fehim Paşa ne idiyse, Osküdar ve Kadıköy tarafları
mn askeri, mülki ve beledi tek hakimi de Ali Şamil 
Paşa idi ... "16 

Araştırmacı Müfıd Ekbal Kadıköy Konakları adlı 
çalışmasında Ali Şamil Paşa ve aynı adla anılan 
meşhur köşkü konusunda ayrıntılı açıklamalarda 
bulunur: 

"Söğütlüçeşme'de, kendisi yıktidıktan sonra sade
ce kubbesi bir hatıra olarak bırakılan Söğütlüçeşme 
Hamarnı'nın karştsmda halli Belediye Kütüphanesi 
ve Kızılay Dispanseri olarak kullamlan binalarm 
bulunduğu yerde 1930'lu yıllarda boyası dökülmüş, 
iki buçuk kat!t oldukça büyük ahşap eve Ali Şamil 
Paşa Köşkü denir ve o yıllarda Paşa'nın akrabaları 
bu binada otururdu. 

Bahçesinde personel odası, ahır/arı, kullantl
mayacak kadar harap bir bekçi kulübesi vardt. Bir 
zamanlar Kadıköy 'de tartışma kabul etmez des
potluğuyla nam salmış Ali Şamil Paşa, eşi Nazire 
Hanım ve kalaba/tk bir aile kadrosuyla bu evde 
yaşar/ardı. 

14 Halıde Ed ıp Adıvar. Mor Salkım lı Ev. 1992. s. 98 

15 Osman Nur· Erg ın, Istanbul Şehremınler•. s. 182 

1 b Osman Nurı Ergin. Istanbul Şehremınlerı, s. 181. 

Ali Şamil Paşa (1855-1908) Cizre hakimi Bedir
han Bey'in oğlu olarak Cizre'de dünyaya gelmiş, 
babasıyla beraber Şam 'da ve Girit'te bulunmuş, 
iştirak ettiği Rus Savaşı 'nda yararitk/ar göstermiş, 
burada bacağı km/mıştı. Yanlış kaynoyan bacağm
daki çarpık!tğı görünce, sandalyenin arasına sıkış
tırdığı bacağmt ktrarak yeniden sardtrmışft. 

Rus Savaşt 'nda gösterdiği gözüpeklik II. Abdül
hamid'in takdirine mazhar olarak kendisine paşa/tk 
unvanı verilmiş, Selimiye Kumandanlığı, Osküdar 
muhaftz!tğı görevlerine atanmış/ı. Ali Şamil Paşa bu 
görevlerdeyken polisi ve şehremaneti personelinin 
işlerine sebep/i sebepsiz müdahale eder, çapaçul 
olaylar yaraltr, astığı as/tk kestiği keslik bir hava 
içinde adeta terör estirirdi. 

O yıllarda Kadıköy'ün mesire yerlerinden birisi 
olan Fenerbahçe'ye kendisi gibi ata binmiş yaveriy
/e beraber akşamüstü gelir, etrafı şöyle bir dolaşır, 
güneşin batmasma yakın gür bir sesle 'Evli evine, 
köylü köyüne' diye bağırırdı. Bu ikazı duyanlar 
hemen toplanıp aceleyle yola koyulurlardı. Doğrusu 
herkesi korkutmuş, bütün Osküdar ve Kadıköy hal
kını sindirmi.şti. Onun bu otoriteyi çok aşan cerbe
zeliğine kimse ses çıkaramaz, sessizce Fenerbahçe'yi 
terk ederdi. Sadece Serasker Rıza Paşa 'nın Sürreya, 
Şükrü ve Ziya isimli oğulları ona hiç aldırmadan 
gezintilerini sürdürür/erdi. 

Ali Şamil Paşa Yıldız Sarayı 'na çağnldt. Ne gibi 
sualler sorulduğu bilinmemekle beraber üstü kapalı 
bir mahkemeden geçtikten sonra evine gönderil
di. Söğütlüçeşme'deki köşküne gelince aklandığını 
sanarak ahırdaki çok besili bir ineği kurban edip 
fakiriere dağı/tt. 

Fakat sevinci ktsa sürdü. Birkaç gün geçtikten 
sonra Saray'dan emir/e Trablusgarb 'a sürü/dü. Eşi 
Nazire Hanım bu sürgüne gitmedi veya gönderil
medi. Paşa orada Melek isimli bir ktzla evlendi ve 
bir daha istanbul'a gelmeden iki yt! sonra sürgünde 
öldü. 

Ali Şamil Paşa cesur, otoriter, atak bir yapıya 
sahip olmasma rağmen bulunduğu mevkileri iyi 
kullanmamtş ve bir de cinayet işletmiş/i. O!ümün
den sonra Söğütlüçeşme'deki köşkünde uzun süre 
akrabaları oturdu. Sonra yıkılıp yerine apartman
lar yaptldı. Kadıköy'de bir zamanlar isim yapmış 
olan diş tabibi Obeyt Şamil Bey, Ali Şamil Paşa 'nın 
oğluydu. " 17 

İstanbul konusundaki literatürde Ali ŞamilPa
şa'nın kahramanlı~ı ve dürüstlü~ü konusunda bir 
dizi öykü anlatılır. Bu öykülerden yola çıkarak İstan
bul'da yaşamış Bedirhanilerin başında Ali Şamil 
Paşa'nın geldi~ini söyleyebiliriz. Ali Şamil Paşa'nın 
bu güçlü konumu İstanbul'un Üsküdar ve Kadıköy 

17 Müfid Ekba l. Kadıköy Konakları. YKY. 2004. s 378-379. 
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Ali Şamil Paşa 
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semtlerinde belli bir Kürt kitlesinin yıgılmasını 

da etkilemiş olmalıdır. Bedirhanilerin önde gelen 
şahsiyetlerinden Ali Emin Bedirhan da çocuklarıyla 
birlikte İstanbul'un Asya yakasında bulunan Kadı
köy'de kalıyordu. İstanbul'da yaşayan Bedirhaniler
den Abdürrezak Bey Şişli'deki bir konakta oturuyor
du. Bu konagın yapım ve tamiri konusunda çıkan 
tartışmalar bilindigi gibi Bedirhanilerin İstanbul'dan 

toplu olarak sürülmesine neden olmuştur. 

Istanbul'da Gömülü Bedirhaniler 

Degişik kaynaklarda yer alan bilgilere göre, 19. 
ve 20. yüzyıl başlarında sayıları İstanbul'da hayli 
kabarık olan Bedirhanilerin aile mezarlıgı Karacaah
med Mezarlıgı'nda bulunuyor. Bu mezarlıkta Bedir
hani ailesinden hangi şahsiyetlerin gömülü oldugu 
ve bu aile mezarlıgının, Karacaahmed Mezarlıgı 

gibi milyonlarca insanın gömülü oldugu büyük bir 
mezarlıgın tam olarak neresinde bulundugu henüz 
saptanmış degildir. Bu ve başka Kürt mezarlıkları 
konusunda daha fazla inceleme ve araştırma yapıl
ması geregi ortadadır. 

İsa) çawa te zanln bajare Sten
bole wek "Paytexta çandi ya Ewru
paye" (2010) hatiye hilbijartin. Le 
bele ev kurden ku hejmara wan !ro 
digeheje mllyonan, ev nezikl sedsal 
e •i çanda xwe bepar mane O gelek 
Ironik e ku ev zordestiya her wisa ji 
!ro di navenda "Paytexta çandf ye 
Ewriıpaye" de te meşandin lı heta 
roja iroyin ji dawi le nehatiye. Ez ve 
njvisa xwe peşkeşl bi ınllyonan kur
den Stenbole dikim ku ev "paytexta 
cfhane", ev hezar sal in ji xwe re kiri
ne war, star Cı serbajar. Di ve nivlse 
de serpehatiya du keçen kurd, Fate 
Cı Emineya parsek ci'h girtiye ku beri 
sedsali li "paytexta padfşah" Sten
bole, li pey belengaziya xwe ketine. 

Nivlskar Il irger ~1örner 

ner ku bala mjrovan gelek dikşlne, 

serpehatiya wan herdu keçen kurd 
e ku me li jer wergerandiye zimane 
kurdl. Ew pirtOka Birger Mörner 
ku ve serpehatiye te de cih girti
ye, di sala 1906an de bi nave "Di 
bin hflate de" (Under Halfmanen) 
hatiye weşandin. 1 Pirtuk zedetir 
cih dide ditin, biranin lı serpe
hatiyen niviskar en Stenbole. Ew 
di salen 1902-1903an li Stenbole 
maye. Di pirtCıke de her her wisa 
jl em hin tlpen kurd diblnin ku 
rengeki pirçandiya Stenbola kevn 
pek dianin. Ji der serpehatiya Fate 
O Emlneye, di ve pirtCıke de nivi
seke din jl heye ku qala govend Cı 

dansa barbiren (hemal) kurd dike 

Dlplomat lı niviskare swedl Birger Mörner (1867-
1930) dema di destpeka sedsala 20an de li Stenbole 
bCıye, li wir wek dlplomat kar kiriye, ew her wisa jl li 
wir rasti kurden Stenbole hatiye lı di hin herhemen 
xwe de qala wan d ike. Yek ji wan nivisen Birger Mör-

ku we deme li Stenbole diman. Angorl Mörner dema 
dibCı evar, tari dikete erde, van barbiren kurd dest 
bi govenda xwe dikirin Cı wl ev govendan dişibande 

1 Bırger Morner. Under Halfmfınen. 1906. rüp.JS-39. 
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dansa katalonan a bi nave Zardanas. Birger Mörner 
dibeje ku barbiren kurd wisa xurt bfm, ev baren giran 
ku dikaribu pi~ta ga bişkene, bi rehetl ji clheki dibi
rin clheki din. Ev herdu serpehatiyen ku di pirtOke 
de cih girtine, ligel hin herhemen nivlskar en din du 
caran wek pirtOk bi navine cihe careke din hatine 
weşandin.2 Niha em meze bikin, ka van herdu keçen 
kurd çi ma ji nivlskar "nefret" kirine: 

"Du afrendeyen ku li paytexta Padişah d imfnin, 
min wek cenewaran dibfnin a ev yek min xemgin 
d ike. 

Nave yeke Fate, nave ya din Emine ye; du keçen 
parsek en kurd, çavxezalen xweşik a bi dengen wek 
xuşexuşa çavkaniyen gur. Herroj beri nfvro dema ez 
diçim navroje, ew hertim li ber deriye min disekinin, 
rastiye beji disekinin. Min li xwe dalani ku qet min 
ew nedftine, le be/e ew hertim li pey min dihalin. Bi 
golinen xweş bi zirnaneki mirov tenedighişt bexşiş 
dixwastin. Heryeke her roj çend qurişen har ji min 
distendin a di dawiye de edi min tucar cesaret nedi
kir derkevim kuçeye bey i ku pereyan har bikim. Bes 
niha ew tucar zede ber derge nasekinin. 

Berf hefteyekf careke dema ez nezikf van deran 
li kuçeyeke piçGk derbas dibam, min dil ku xortekf 
yunan{, hfşdeh yan ji bist salt guhekf pisfkeke (pişik) 
girliye bi xwe re dikşfne. Ez bi şi va xwe kuçe derbas 
bam weki di derbare ve kirina wl ya ne di cfh de 
şfretan ıe bikim, bes dev/a ku pisfke berde, wf pisfk 
girt avite ser bane xanfyekf nezik a reviya. Pisfka 

2 Bırger Mcirner . Fr~n Arafıs ı rrfarder. 1915. Bırger Morner. 
Turk ıska Ar och andra lur mıtt ı rrande lıvl. 1926 

4 0 TiROJ 

Li afiy~ çepe herdu keç6n kurd, Fat6 O Emine li Stenbolö tGn xuyan 
(Ev nigar di çapa pirluka nilllskara sala 1915an de cih girtiye) 

ku be/kf ji bere birindar baba, ji jor de bekon/rol 
ket e erde a pişta xwe şikand. Her dinali beyf ku xwe 
heveki bilivfne. Ji bo ku ew ji vf ezfyetf xelas bibe, 
min kevireki mezin li kuçe hi/da il bi vf kevirf sere 
we (pisfk) perçe kir. 

Hema we deme min li paş xwe qijfneke bi lirs 
a xof a mezin bfhist. Ez zivinm a min Emme dft. 
We dizfka ve ez pekol (teqfb) kiribam a niha ji tirsa 
dicirife, bi çaven xwe yen reş bi nefreteke nedfti, li 
min meze dikir. We nedft a fam nekir ka min bo çi 
ew pisfk kuşt. 

Rojlira din min ew keçen parsek en kurd, çavxe
zal, bi harmaniyen xwe yen şfn edf li ber deriye xwe 
nedft. Ji ve bayere vir de te digot ew winda bane. 

Bes carina, dema ku ez diçim dikaneke, tişekf 
wisa şfn qerepere, nezelal li ber dert xuya dike. Ez 
dizvirim, ez hew zanim pistepista dengekf te "ps! 
ps!"Ew Fate u Emfne ne, li wedere sekinfne a tu 
dibejf qey ew gazi pisfkeke dikin". 

Serpehatiya van herdu keçen kurd, bi taybetl 
evlna Emineye ya heywanan (ajel, lawir) çawa em li 
jor ji diblnin derseke baş O hlnker dide me xwende
vanan. 

Birger Mörner him bi tekst O him jl bi wene 
jlyana Emineye baş dokumente kiriye. Tişteki balkeş 
jl pişti gelek salan dema em li arşlva Birger Mörner 
meze dikin, ve care em rast! sureteki Emineye ji ten 
ku Birger Mörner beri sedsall li Stenbole kişandiye O 
paşe bi xwe re aniye Swede. Emineya kurd em dika
rin bejin ku bi temslll ve care hatiye Swede Ci em we 
li Swede dibininl Wek hercar çawa we li Stenbole, 
Mörner teqlb kiriye, li Swede jl da ye pey wl! Ev surete 
diroki di arşivan de bi nave "Emine -Parseka kurd: 
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(Kurdisk tiggarflicka: Emine) hatiye qeyd kirin. 
Nivlskar dema ev pirtOka xwe di sala 1906an 

de weşandiye, her wisa ji gelek kesen navdar re ji 
şandiye. Di nav wan kesan de diplomate kurd Şerif 
Paşa Cı niviskare swedl August Strindberg jl hebune. 
We deme Şerif Paşaye kurd ji li Stockholme sefire 
osman! kar dikir. Em di arşlva Mörner de rastl name
yeke Şerif Paşa ya bi terixa 20/5 1906 ten ku Şerif 
Paşa te de spasiya xwe ji bo ve pirtCıke peşkeşl Mörner 
dike: "Min nameya we ya lle ve mehe wergirt li 
gel berhema pir balkeş ku we )i min re şan d. Ez pir 
spasf we dikim bo h/sen sempatiye ku hUn bi şeweki 
giştfji bo we/ate min di /)e berheme dediyar dikin".3 

Gelek nivlskaren swedi yen navdar, hevalen Mör
ner bOne, nivlskaren wek Strindberg, Fröding Cı 

Heidenstam. Em ji nameyeke August Strindberg fer 
dibin ku wi ji ev pirtCıka Birger Mörner xwendiye, 
spasiya xwe je re şandiye: "Spas )i bo pirluka te; 
min ew bi kefxu;eşiyeke mezin ve xwend, te be/e ew 
dikaribiı hin dire)tir bibiıya!" 4 Bireya ve nameye em 
ferdibin ku August Strindberg ji bi saya ve pirtCıke, 

nasiya xwe daye serpehatiya van herdu keçen kurd. 
Birger Mörner yek ji wan hevalen here nezik en 
Strindbergl bOye O li ser wl pirtukek ji nivisiye.5 

Birger Mörner ji bi xwe ji niviskarekl navdar 
buye, gelek pirtOk nivlslne. I-lin pirtCıken wl yen 
populer di van salan de pir hatine firotin. Birger 
Mörner her wisa jl wek hezkiri, dildar O berhevkare 
pirttıkan hatiye nasi'n. Ev bibliofiliya wl, je re bingehe 
pirtOkxaneyeke mezin arnade kiriye. PirtOkxane O 
arşlveke dewlemend a Birger Mörner hebOye. Di 
pirtCıkxaneya wl de qasi' 7 hezar pirtOken kevn O 
dOri'dest clh girtine.6 Meziniya arşlva wl ji hezaran 
sGret, name O destnivisan pek te. Birger Mörner bi 
X\'Je ji gelek dewlemend bCıye, wek torin O aristokra
teki hatiye nasln, qesreke wl ya bi nave Qesra Mau
ritzberg (Mauritzbergs Slott) hebGye. Birger Mörner 
di destpeka sedsala me de çend salan di ve qesre de 
maye. Mörner gelek kesen navdar di ve qesre de ezi
mandine. Ni ha jl di qate yekem e ve qesre de odeyek 
heye ku bi nave Odeya Birger (Mörner-rummet) te 
nasln. Wl, ew romana xwe ya bi nave Brdva/lahus di 
ve odeye de nivislye o hema diroka ve qesre jl kiriye 
mijara romane. Xwediye ve qesre ye beri 400 salan 
yeki bi nave Mauritz Birgersson Grip (1565 - 1562) 
bOye. Ji ber ve yeke nave ve qesre danine Qesra Mau
ritzberg. Ev qesra diroki ku demeke wek qonaxeke 

3 Orjlnala ve nameya Şerif Paşa d arşiva Bırger Mörner de te 
oarastın 

4 Strınbergs Brev XV. Bonnıers. 1976. rüp .246 

5 Bırger Mörner. Den Strindberg ıag ka nt. Albert Bonniers Förlag 
Stockholm 1974 Wi. her wısa F bere peşeng ya pırtükeke dın j1 
kırıye ku lı ser nıviskarıya Strindbergi ye. En bo k om Strındberg. 
189L 

6 Bıörn Meıdal, Bırger Mörner. Svenskt bıografıskt lexıkon. band 
26. 1989. rüp 34/ı -349 
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çandi hatiye nasin, !ro wek hoteleke konteransan te 
bi kar anin. 

li alikl ve çiroka Fate O Emlneye, ji all'ki ve 
serpehatiya nivlskar Birger Mörner, dlroka qesra wl, 
tekiliyen wlligel Şerif Paşaye kurd, nivlskare navdar 
August Strindberg O kesen mayln, babeten cihereng 
pişlt sedsali di ve nivlse de len nik hev. Her wisa jl 
herdu paytexten navdar, Stenbol t1 Stockholm pişll 
salan be jl wek li vir xuya dibe bi sa ya serpehali ya van 
herdu keçen kurd dest ji hev re li ba dikin O silavan 
ji hev re dibari'nin. Pişti sedsali be ji' hemwelatiyen 
Emineye li Stocholme wek li vir jl xuya dibe we bi 
bir tlnin. Mlnaka ve keça kurd, mlnaka Emineye di 

Emine- parseka kurd (Kurdısk tıggarflıcka- Emınel 

Ev weneye Emineye i ro lı Swede dı arşiva Bırger Mörner de te parastın 

di'roka jinen kurd de jl rGpelekl gelek bi şernal O bi 
biriql pek tlne. Emi'ne tu her bijll Her wisa jl FalL . 

Ji van babet, clh Cı dernan her yek bi awaye xwe, 
di aliye xwe de tiştekl Ifade dike, ve care em xwe 
disperin çend gotinen swedl yen gelek aforlzmatlk: 
"Her tişt xwediye serpehatfyeke ye" yan jl "her tişt 
xwediye dfrokeke ye" (Allt har en historia). 
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Araştırmacı Yazar FAiK BULUT: 

istanbul'daki Kürt ayd1n1 'tabans1z' değil art1k 
- Sizinle İstanbul ve Kürtleri konuşmak istiyo

ruz. Cumhuriyet öncesinden günümüze, Kürtlerin 
İstanbul'u bir 'bannak: bir yerleşim merkezi olarak 
seçmesinin nedenlerini değerlendirelim ... 

Birçok nedeni var. Bir kısmı do~al yani sosyo
ekonomik nedenler. Öme~in tarihsel olarak İstan
bul'da çok sayıda harnal var. Bu biraz da ekonomik 
göçten kaynaklanan bir durum. Bugün İç Anadolu 
Kürtleri diye tarif etti~imiz, yani Cihanbeyli yöresin
den Çiçek Da~ı 'na, Haymana'ya kadar uzanan bölge
den Kürtler hayvan satışı için İstanbul'a gelirlerdi. 
Bunlar arasında İstanbul'u ticari hayata atılmak için 
seçen ve burda kalanlar da var. Tabii ki önemli kısmı 
geçici kalan Kürtler. Ayrıca gemilerle, özellikle 
Trabzon hattı üzerinden, çok nadiren de İskenderun 
ve İzmir hattıyla yolu İstanbul 'dan geçenler var. Bu 
gemi hatlarından, özellikle İskenderun ve İzmir hat
tına ba~lı İpek Yolu üzerinden ticaret yapanların bir 
kısmı da gelip istanbul'a yerleşiyor. Tüm bunların 
dışında farklı bir kesim ise nispeten siyasi nedenlerle 
İstanbul'a geliyorlar. Siyasi sürgünlerin ötesinde Aşi
ret Mektepleri için İstanbul 'a gelenler de var. Daha 
öncesinde, örnegin 1800'lerde Kürt aristokrasisi 
dedi~imiz Mirler-Beyler arasından İstanbul 'la ba~ 
kurup yerleşenler var. Örne~in Kara Fatma adıyla 
bilinen Fata Reş de Osmanlı padişahıru ziyaret etmek 
için İstanbul'a gelenler arasında. Yine, önemli 
bir kesim de isyanlar nedeniyle İstanbul'a 
geliyorlar. isyana katılıp affedilenlerin 
İstanbul'a gelip yerl eşmesi söz konusu 
oldu~u gibi, yörede bulunması tehlikeli 
görülüp İstanbul 'a, deyim yerindeyse 
merkeze alınmış Kürt aristokratları, 
beyleri de var. Özellikle Bedirxanilerin 
bir kısmmın İstanbul'a yerleşmesinin 
bir nedeni budur. Siyasal nedenlerle 
İstanbul'a gelip yerleşen Kürt aydınları 
da var. Daha Şah İsmail'le Yavuz Sul
tan'ın çatışması sonrasında İstanbul'a 
gelmiş bir iki Bitlisli var. Baban aile
sinden gelenler var. Baban
zadelerin, özellikle Baban 
Beyli~inin Süleymani
ye'de yıkılmasından 
sonra gelip İstan
bul'a yerleştikle
ri ve bunların 

önemli bir 
kısmının 

Türk
I e ş -
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tikleri de bilinir. Tüm bunlardan hareketle, İstan
bul'a çok yönlü bir Kürt akışının oldugunu görürüz. 

- istanbul'a ekonomik nedenlerle gelenler dışın
da, Kürt aydınının önemli bir kesimi siyasal ve 
kültürel çalışmalar içerisinde bulunuyor. Bunlar 
Cumhuriyetten kısa bir dönem önce başladıklan 
çalışmalanm 1923-24'lere kadar ciddi bir biçimde 
yürütüyor/ar. Kuşkusuz İstanbul dışına da çıkışlar 
var. Örneğin Mısır'ı, Suriye'yi mesken seçen Kürtler 
var. Ama İstanbul önemli bir merkez. Kürtlerin 
İstanbul'a gelip kültürel ve siyasal çalışmalar yürüt
melerini nasıl yorumlamak gerekir? 

Anılan dönemde Osmanlı'nın giderek ümmetten 
koptu~unu, yani imparatorluktan yavaş yavaş Türk
leşmeye, ulus devlete geçmeye başladı~ını görüyoruz. 
Bu dönemde Osmanlı içinde bulunan çeşitli halklar, 
Fransız Devrimi'nden de etkilenerek, bir şekilde milli
yetçilik ya da ulusalcılık diye degerlendirebilecegimiz 
bir çizgi üzerinden İstanbul'da yogunlaşıyorlar. Arna
vutlar, Yunanlar, RumJar, Araplar, hakeza Kürtler bu 
çizgi üzerinden İstanbul 'u bir anlamda kendi siyaset
lerinin merkezi olarak benimsiyorlar. Meclis-i Mebu
san'ın İstanbul'da olması, bu yerleşimleri n İstanbul 'da 
olmasının bir nedenidir. Hatta İttihat ve Terakki'nin 
ilk teorisyenlerinden, hatta kurucusu olan ilk beş kişi
den ikisi, İshak Sukuti ile Abdullah Cevdet İstanbul'da 

ciddi etkinlikleri olan Kürtler arasındadır. 
Bir ara Ziya Gökalp de İstanbul'a 

gelerek yerleşiyor ve buradan tekrar 
Diyarbakır'a dönüyor. Kürtler bu 
dönemde İstanbul'da Kürt kimJi~i 
ve kültürü üzerine önemli işler 
yapıyorlar. Bunların yanı sıra bir 
kısım Kürt aydınının İstanbul'da 
kendilerine ait bir kimlik edinme 
girişimlerinden öte belki de devlet 

kurma idealli çabalarını da görüyo
ruz. Bunlar arasında Alişer ve Baytar 
Nuri 'yi saymak lazım. Alişer Koçgi

ri, Baytar Nuri ise Dersim'den ... 
Bediuzzaman Saidi Nursi de 

İstanbul 'da uzunca yıllar 
kalmış. Onun, Kürt 

İslam projesi diye
bilecegimiz bir 
projesi var. 
Kürdistan'da 

Medresetüt 
Zelıra adıyla 
bir üniver
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mak için girişimleri var. Bu arada İstanbul'da Kürt 
Teavün ve Terakki Cemiyeti içinde de çalışmalar 

yürütüyor. Dergilere yazıyor. Nakşi şeyhleri arasın
da İran'dan Şerndinan bölgesine gelip yerleşen ve 
sonrasında İstanbul'a gelen Seyid Abdülkadir'i de 
görüyoruz. 

Aslında İstanbul 'a gelip yerleşen ve siyasal, kül
türel faaliyetler yürüten Kürtler arasında nispeten 
birbirlerinden farklı yaklaşımlar görüyoruz. Kendi
lerine göre siyasi ve kültürel dernekler kurmuşlar. 
Özellikle Meşrutiyet'ten 1. Dünya Savaşı 'nın biti
mine ve Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarına kadar, 
İstanbul 'u merkez alarak ciddi faaliyetlerde bulun
muşlar. Bu dönemde önemli yayın organları da 
çıkarıyorlar. HNi dergisi yayınlanıyor, Roj! Kurd'u 
çıkarıyorlar. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti'nin 
dergi ve gazeteleri var. Bu yayın organları etrafında 
giderek kümelenen Kürtler var. Örnegin hamalları 
ciddi anlamda örgütlemişler. 

Kürt aydınlar Osmanlı'nın parçalanmışlıgı içinde 
KürUer ne yapabilir, diye de tartışmışlar. Bu tartışma 
ise daha çok iki çizgide gitmiş. Biri Seyid Abdülka
dir'in çizgisi; Osmanlı'yla birlikte acaba özerklik, 
kültürel haklar, idari haklar elde edebilir miyiz, 
düşüncesinde olanlar ... Bu çizgi dışında bagımsızlık
çı bir kanat da var; Bedirxanilerin çizgisidir. Osmanlı 
devleti parçalanıyor, herkes bir devlet kuruyor, Kürt
lerin de bir devlet kurmak hakkı vardır, düşüncesini 

savunuyorlar. 
İttihat ve Terakki döneminde İslamcılık ve milli

yetçilik üzerine tartışmalara da baktı~mızda, Kürtlerin 
-İttihat Terakki'nin teorisyeni Abdullah Cevdet'i say
mazsanız- 1915 ve benzeri toplumsal olaylara dönük 
çok ciddi çagnlan vardır. Örne~in İstanbul Kürtleri o 
dönem Hamidiye Alayları'nın bölgedeki uygulamaları
na karşı çıkmışlardır. Padişahlı~ın oligarşik yapısının 
bozulmasmdan sonra nispeten her etnik toplulu~a, 

özgürlüklerinin verilmesinden yana tutum geliştiri

yorlar. Bu yaklaşımlarda çizgiler çok farklı gibi görü
nüyor. Ama Kürtlerde ulusalcı çizgi giderek büyüyor. 
Örnegin Bedirxaniler giderek daha ulusalcı bir çizgi 
izliyorlar. Dini temaları da kullanmışlar ama Kürt milli 
temalanru daha fazla öne çıkarıyorlar. Babanzadeler, 
İslamcılık yani ümmetçilik üstünden politika belirler
ken, Bediuzzaman ise Osmanlı'yı esas alan ancak daha 
çok Kürt-İslam sentezine yatkın tezler öne sürmüş. 

'38 sonrası , istanbul 'dan kopuş ... 
- Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Kürtlerle 

devlet arasında bir çatışmalar süreci başladı. Bu 
1938'lere kadar devam etti. Kürtler 1938 sonrası 
ciddi bir durgunluk dönemine girdiler. Durgunluk 
döneminden sonra tekrar yeniden hareketlenmenin 
başladığı 1960'b yıllara kadar Kürtlerle İstanbul 
arasmda nasıl bir ilişki tezahür etti? 

KÜROUN ISTANBUL HAliRASI 

Şeyh Said isyanı ve hemen ardından A!1rı'yı yani 
'25 ve '30 arasını esas alırsak, bu dönemde Kürt 
aydınları giderek tasfiye ediliyor. Yeniden devlete 
biat eden, Kürt kimliginden vazgeçerek bir şekilde 
devletle işbirligine giren bazı aydınları saymazsanız, 
esas olarak Kürt aydınlarının bu dönemde Türkiye 
dışına çıktıklarını ve diplomasiye önem verdiklerini 
görüyoruz. Uluslararası alanda Kürtler adma ilk dip
lomatik faaliyetlerin belki de bu dönemde yürütül
dügünü görüyoruz. Bu dönemde herhangi bir tabanı 
olmayan Şerif Paşa'yı saymazsak, özellikle Bedirxa
nilerin bu tür diplomasiyi daha etkin yürüttügünü 
görüyoruz. Tabii yalnız Bedirxaniler degil, digerleri 
de etkin bir çalışma yürütmüş. Örnegin Baytar Nuri, 
Seyid Rıza'ya atfedilen o ünlü mektubu birçok yaban
cı misyona ulaştırmış, kamuoyu yaratmaya çalışmış. 
Bedirxanilerin gerek Birleşmiş Milletler'e, gerek 
Mustafa Kemal'e yazdıkları mektuplar, dilekçeler, 
şikayetnameler de var. Neredeyse 1960'lara kadar 
İstanbul merkezli çalışma giderek azalıyor, Kürt dip
lomasisi aydınlar vasıtasıyla daha çok Suriye, Lübnan 
ve Fransa üzerinden yogunlaşıyor. 

1938'lerden sonra Kürtlerin İstanbul'da yürüt
tükleri ciddi ve etkin bir ilişkisi yok. Kürtlerin aydın
ları zaten gitmiş, diger hareketler de baslırıldı~ı için 
bir sinmişlik de var. 1938'den sonra Kürtler yönle
rini Türkiye Kürdistanı üzerinden degil de daha çok 
bölgedeki diger parçalardan, örnegin Do~u ve Güney 
Kürdistan üzerinden belirl iyorlar. O yıllar da Do~u'da 

Mahabbat Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden bir 
hazırlık var. Molla Mustafa Barzani'nin hareketine 
yardım amacıyla yürütülen lokal düzeydeki çeşit

li güç birlikleri, işbirlikleri söz konusu. Dışarıya 

yönelen, Türkiye'den kopanlar zaten lanetlenmişler, 

sürgün olmuşlar; Türkiye'ye, İstanbul 'a gelmeleri 
mümkün de~il. Kalanların önemli bir kısmı ise zaten 
biat etmiş, mevcut rejimi savunur olmuş, bir de sin
dirilmiş ... Ama hem İran, hem Irak KDP'si üzerinden 
yeni ulusalcı akımlar var. Burada iki akım yeniden ön 
plana çıkıyor. Biri Bedirxanilerin, özellikle Kamuran 
Bedirxan'ın Beyrut-Paris hattında yaplıgı çalışmalar

dır. Bir de o zaman İngiliz-Sovyet rekabeti de oldugu 
için, Mahabbat' ın kuruluşunun hatırına, destek alırız 
umuduyla yüzünü Sovyetler'e dönen Kürtler var. 
Bunlar arasında da Bedirxaniler var. Elbet Suriye ve 
Lübnan'da da yürütülen çalışmalar var. Ama hareket 
Türkiye'de bastırılmış, henüz bir ses seda yok. 

Yeniden hatırla(t)ma ... 
- Şöyle denilebilir mi; Kürtlerin 1938'lerden 

1960'/arm neredeyse ortalanna kadar İstanbul'dan 
bir kopuşu var. Yani politik ya da kültürel yaşamda 
bir kopuş ... En fazla, geçmişin forlulannın yansı
masından bahsedebiliriz ... 

Evet, geçmişin ilişkilerinin yansıması söz konusu 
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ama burada da alttan alta Barzanileri n ya da KOP'nin 
hala sönmemiş bir ateşinin Kürt ögrenci ler üzerinde 
etkisini görüyoruz. Bir de yavaş yavaş biraz daha 
hemşehricilik şeklinde görülse bile, dogrusu alabil
digine gizli, belki sadece hissini gönüllerde gösteren 
bir siyasi faaliyetin yansıması biçiminde, 'dogululuk' 
kimligiyle sürdürülen kültürel faaliyetlerin başla
dıgına tanık oluyoruz. Gerek Tarık Ziya Ekinci'nin, 
gerek Musa Anter'in anıtarına baktıgımızda, ço~u 
Kürtlerin Ankara'ya degil de İstanbura gelmeyi 
tercih ettiklerini görüyoruz. Bunlar, 1920'lerden 
kalan Kürt aristokratlarıyla akrabalık ilişkilerini de 
kullanarak, Diyarbakır ögrenci Vurdu, Bitlis ögren
ci Vurdu gibi kurumlar oluşturup bunlar etrafında 
kümeleniyorlar. Bu kümelenmelerin o eski sönmüş, 
bastırılmış duyguları yeniden tazeleme gibi etkileri 
var. Özellikle Musa Anter'in Diyarbakır ögrenci Yur
du·nda kalırken, Kürt çocukları tespit ettigini, onları 
özellikle yurda aldı~ını, İstanbul'daki zenginlerden 
yardım alarak Kürt gençlerine destek oldugunu 
biliyoruz. Tarık Ziya Ekinci'nin bir söyleşisinde oku
dum, diyor ki, "Gece/er düzenliyorduk, bu gecelerde 
de san, kmnrzt yeşili bir araya getirmiyorduk, ama 
halayın başmda birisi san bir mendil tutuyordu, 
ortasındaki ktrmtzt, sonundaki ise yeşil tutuyordu. 
Böylece duygu/anmızı tatmin ediyor ama aym 
zamanda çok ön plana çtkmıyorduk. " Bunu daha 
çok Kürt aydınları, serbest meslek sahipleri ve ögren
ciler üzerinden yapıyorlar. Ama daha çok talebe mer
kezli bir hareketlilik. Tabii o dönemler böyle kıyıda 
köşede kalmış Kürt aristokratları var. Onlar da alttan 
alta "Bunlar bizim çocuklanmtzdır" yaklaşımıyla 
destek veriyorlar. Zaman zaman da isyanlar nasıl 
bastınldı, gibi tartışmalarla Kürt siyasal geçmişini 
degerlendiriyorlar. Bunları alabildigine gizli yapı
yorlar. Ama her halükarda 'Biz Kürdüz, birbirimizle 
dayanışma içerisinde olmalıyız,' şiarıyla devam eden 
bir duygusal birikim var. 

Tabii devlet yine rahat durmuyor. Örnegin Sivas 
kampma toplanan agalar var. Kürtlerin yeniden hare
ketlenmesini, özellikle Güney'in Kürtlerin duygu
larını depreştirmesini istemeyen devletin baskıları 
başlatması giderek onları daha çok siyasetin içine 
itiyor. Deyim yerindeyse devletin zorlamasıyla duygu
lar yeniden depreşiyor. Örnegin Mir Dengir Fırat bir 
tv programında şöyle dedi: "27 Mayıs olmuş, Cemal 
Gürsel Ankara'da 'Kürdüm diyenin ya da Kürtçe 
konuşanın yüzüne tükürün' diye bir pankart asttr
mış. Orada Cemal Gürsere teşekkür ettik, çünkü bize 
Kürtlüğümüzü hatırlatmaya başlamıştr. " Kürtlü~ün 
yeniden hatırlanmasının siyasi bir anlam ı oldugunu 
görmek gerekir. Bu dönemde Kürtlerin İstanbul'un 
yanı sıra Ankara'ya da kaydıgını görüyoruz ... 

- '60'lı yıllardan sonra Kürt gençleri arasında sol 
siyasal eğilimler de kendini gösteriyor. TİP içinde 
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örgütlenmeler, DDKO'nun kuruluşu ... Bu süreçle 
İstanbul-Ankara yoğunlaşmasi apsmdan neler söy
lenebilir? 

'60 ve '70'1i yıllarda, özellikle DDKO ve TİP nede
niyle daha çok Ankara agırlıklı oluşurnlara rastlıyo
ruz. İstanbul 'da da DDKO'nun şubesi var ama Anka
ra'da ve Kürtlerin yaşadıgı bölgelerde daha etkin bir 
siyasi agırlıga sahip. Siyasi merkezin İstanbul dışına 
kaydıgını görüyoruz. Bu süreçte Kürt aydınl arı iki 
tavır alıyorlar. Ankara merkezli Yön dergisine baktı
~ımızda, Kürtlerin bir kısmının neredeyse bugünkü 
tespitiere yakın tespitlerde bulunduklarını görü
yoruz. Bu meseleyi çözmezseniz bu ileride büyük 
problemler yaratır, diyorlar. İkincisini ise KDP gele
neginden gelen Kürtlerde görüyoruz. Önemli bir 
kısmı "Bizim meselemiz Kürtlüktür" söylemini öne 
çıkararak solla, diger halklarla buluşacakları zemin
den uzaklaşıyorlar ... 

Ankara bu anlamıyla 12 Mart'a kadar etkin bir 
işlev görüyor. Ankara, 12 Mart'a kadar Kürtlerin, 
Kürt aydınlarının hem yogun oldu~u ama İstanbul'u 
da ihmal etmeden, ön açan bir merkez oluyor. Fakat 
12 Mart'tan sonra İstanbul yeniden önem kazanıyor. 

Savaşın istanbul'a vuran dalgaları 
- 12 Eylül'den sonra Kürtlerin İstanbul'la iliş

/dsı~ Kürtlerin silah!t mücadeleye de başlamastyla, 
ciddi bir farklılik gösterdi gibi. Kürtlerle istanbul 
ilişkisi açısmdan bu dönemi belki de siyasal öğelerin 
ağtrltklt olarak devreye girdiği bir dönem olarak da 
tammlayabi/iriz. 12 t:ylül'den sonra giderek politize 
olan bir Kürt kitlesi istanbul'da da oluşmaya başla
dı. Bu süreci nasıl irdelemek gerekir? 

Silahlı çatışmaların başladı~ı l984'ten sonra 
yaşanan farklılıkları görmek lazım. Kürtlerin o 
zamana kadar metropollere geli ş lerinin agırlıklı 
güdüsü sosyo ekonomiktir. Fakirdir, a~adan kaç
mıştır, feodalileden kaçmıştır, İstanbul 'da fabrika 
vardır, yani işçi olarak, emekçi olarak, gecekon
clucu olarak geliyor. Zengini zaten palazlanmıştır, 
Mahmutpaşa ya da herhangi bir yerde ticarethane 
açmak için gelmiştir. 1980 öncesinde her sınıf kendi 
kategorisine uygun bir geliş yöntemi benimsemiştir. 
Kürt ticaret burjuvazisi, sermayedarı gelip İstan
bul'da Türk sermayedarıyla işbirl igi yaparak, onun 
mahallesinde oturarak yaşıyor; Kürt yoksu lu, i şçisi , 
emekçisi de gelip işçi mahallesinde oturuyor, aynı 
fabrikada çalışıyor. Çorumlu, Bursalı, Konyalı ile 
aynı ortamda çalışıyorlar Kürtler. Fakat, özellikle 
'84'te çatışmanın başlamasıyla toplu göçler başlıyor. 
Köy yakmalar ya da boşaltmalardan kaynaklı toplu 
göçler ... Burada sınıf yok, yani aga da, zengini de, 
fakiri de hiçbir topragı olmayanı da, hepsi topluca 
İstanbul'a zorunlu geliyor. Gelişlerinin nedeni siya
si ... Gelirken de, deyim yerindeyse o ateşli siyaseti 
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İstanbul'a taşımış oluyor. Hatta İstanbul'daki kendi 
çevresini de siyasi l eştiriyor. Giderek bu siyasileş

me örgütlenmeye tahvil ediliyor. Davaya kademeli 
olarak sarılmalar var, uzaklaşmalar var, ama her 
şeye ragmen interaktif ilişkiler, bir ileriye çıkma, 

güçlenme ve giderek bilinçlenme var ... Ve bir get
tolaşma oldugunu da görüyoruz. Türkçülük, Türk 
milliyetçiliginin saldırılarına, aşagılamalarına maruz 
kalma, Kürtleri gettolaştırıyor. Kürtler bu son geliş
lerinde hemşehrilik ilişkisi üzerinden yaşansa bile 
daha çok siyasal saiklerle belli bölgelere yıgılıyo rlar. 

Altında bir savunma güdüsü de yatıyor. Savunma 
güdüsü, siyasallaşma, Kürtleri belli bölgelere, Gazi 
Mahallesi'ne, Sarıgazi'ye, Esenyurt'a, Ümraniye'ye 
toplanmaya zorluyor ... 

- '90'lardan sonra Kürt aydmlanmast da yeni bir 
ivme kazanıyor, İstanbul'da ... Kürt kimlikli dergiler, 
kültürel demekler yeniden kuruluyor ... 

'90'lardan sonra aydınlanma bazında İstanbul'da 
bir hareketlenme görülüyor. Yıllarca durgun kalan, 
sessiz kalan Kürt aydınlanma hareketi, kültür-sanat 
kurumları oluşturma, gazeteler çıkarma gibi yogun 
bir yaşantıyı İstanbul'da yeniden karşımıza çıkar
tıyor. Kürdistan'da, Diyarbakır'da her şeye ragmen 
bir yayın hareketi, bir aydın hareketi hep var oldu. 
Bu kent direndi; insanlar öldürüldü, katledildi, bom
balandı. .. Bu baskılar nedeniyle zaman zaman bu 
faaliyetler durdu, ama Diyarbakır bir merkez olarak 
varlıgını korudu. Buna ragmen başka hiçbir taşra 
kentinde yayın hayatının güvenlik açısından şartları 

yoktu. İzin verilmiyordu, demek bu durumu yalnız 
başına açıklamaz. Şartlar çok agırdı . SS Kararna
meleri daha akıllardadır. Bırakın ciddi adımları, bir 
avukat çık ıp .. İnsan hakları ihlal ediliyor, " dediginde 
bile sürgüne gönderiliyordu. Çok sayıda insan bu 
dönemde öldürüldü. Bedeli agır bir ortam vardı. 

işte İstanbul bu dönemde nispi bir rahatlıga 
sahipti. Dolayısıyla Kürtlere kendi memleketlerin
de bir yayın hayatı, örgütlenme fırsatı verilmedigi 
içindir ki Kürtler hayat hakkını ancak İstanbul gibi 
insan deryası olan yerlerde buldu. Kürtlerin yogun 
bir nüfusa sahip olmasının da bu faaliyetlerde etkileri 
vardu. Kuşkusuz İstanbul'da da çok baskı gördüler 
ama Kürt aydınları, Kürt gençleri daha çok İstanbul'a 
geldiler, burada örgütlendiler. Bir de üniversitelerin 
etkisi var tabii ... '90'1arda Kürdistan'da olan üniver
site sayısı azdı, bunların fonksiyonu da asimilasyona 
hizmet etmekti. Dolayısıyla gençler oralarda durmak 
istemiyor, üniversite üzerinden İstanbul 'a geliyor. 
Burada daha rahat, gösteri yapıyor, afiş asıyor, yayın

cılık faaliyetleri sürdürüyor, gazete okuyor... 
Bu durumu, Kürtlerin İstanbu l 'da siyasal bir 

güce dönüşmesini geçmişle de kıyaslayarak yorum
layabiliriz: Örnegin İttihat ve Terakki döneminde, 
Meşrutiyet döneminde. l. Dünya Savaşı ve Cumhu-

KURDUN ISTANBUL HATıRASI 

riyetin yeniden doguşu sırasında bir Kürt aydını var, 
ama bunların tabanları yok. O dönem İstanbul'da 
bulunan ve daha çok kendi iş koşulları ile örgütle
nen hamalları saymazsanız, dönemin Kürt aydınları 

tabansız bir durumda, yalnız başlarına ... O dönemde 
Kürt aydın larının Kürt halkıyla ciddi organik bagla
rının olmaması, direnişleri de, isyanları da önemli 
oranda olumsuz şekilde etkiledi. Oysa 12 Eylül'den 
sonra öyle bir ortaya çıkış yaşandı ki , bu durum 
toplumun tortu dedigirniz kesimine bile sirayet etti. 
Kürl kimligi öne çıktı, sembollerle hareket etme, 
Kürtçe şarkı türkü söyleme, giderek siyasal müca
delenin süreklileştirilmesi gibi egitimler etkinlik 
kazandı ... Zaten İstanbul'a siyasal saikJerle gelen bu 
büyük kitle Kürt hareketinin dogaJ tabanına dönüş
tü. Kürtler geçmişten bir ders çıkardılar. "Eğer bura
da kitle varsa biz kitleden kopmayacağtz. Kitlenin 
içine girip çalışma yapmak durumundayız, " dediler 
ve başarılı da oldular. 

Beden ile ruh örtüşmelif 
- Son olarak bir kıyaslama yapmanızı da isteye

ceğiz. Diğer parçalarda; yani Irak'ta Kürtler devlet
le çalıştığında yüzünü Bağdat'a dönmedi; İran 'da 
Kürtler devletle çalıştığında yüzünü Tahran'a dön
medt; (Suriye'de biraz farklı, Şam Kürtlerin bir 
bartnma merkezi ama Suriye'de de Kürtlerle yöne
tim arasmda ciddi bir çatışma yok zaten) Ama 
Türkiye'de devletle çatışan da, devletle uz/aşan da, 
yüzünü İstanbul'a dönüyor. Bu bir tezat değil mi? 

Kürtlerin metropollere dönüşünün altında iki 
çıkmazı, handikapı var. Kürt aydın birikimi aslın

da kendi dogdugu, büyüdügü topraklarda kalsaydı, 

metropol kentlerle bu kadar içli dışlı olmasaydı, çok 
daha faydalı ve üretken olabilirdi, diye düşünüyorum. 
Metropol kentlerde kaybolma riski her zaman vardır. 

Başta o davanın peşinde olan aydının kendisi giderek 
Kürtlerin hayat tarzını yaşamaktan uzaklaşabilir ki bu 
ciddi bir olumsuzluktur. İkincisi ise diger parçalarda, 
Bagdat'a Tahran'a yönetmemelerinin nedeni, başın
dan beri Kürtlerin tarih olarak bu kentlerle ilişki l eri

nin kopuk olmasından kaynaklanıyor. Oysa İstanbul, 
Kürtlerin tarihsel olarak da ilişkilerinin güçlü oldugu 
bir kenttir. Tabii 12 Eylül sonrasında Özal 'ın geliş
tirdigi politik faktörü de göz ardı etmemek gerekir. 
Özal'ın zamanında köy boşaltmalarını önemsernesi 
ve Kürtleri büyük kentlere göçe zorlamasında ·'Gider 
orada kaybolurlar, asimile olurlar, kimliklerini unu
turlar"' yaklaşımının payı büyüktür. Bugün için bence 
Kürtlerin bedenleri İstanbul'da olabilir ama artık yüz
lerinin İstanbul 'a dönük oldugu inancında degilim. Şu 
da bir gerçek; bedenen burada olup ruhen başka yerde 
olmak da çok mükemmel bir şey de~il. En nihayetin
de beden bir gün baskın gelir ve ruhun yaşadıklarını 

unutturabilir. Bunu akıldan çıkarmamak lazım. 
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Pelen payize di singa axa sor de vedimiri 
Ar-da JANXWAR 

Eyo, bi pale pale, bi ref, bi refe ziner ber bi çiya 
ve bi re ket, li der dora xwe meze dikir her der di nav 
renginiyeke qemirl de bO. Pelen dare li ber baye hen ik 
xwe ranedigirt, behn dikişand ji hilma bayen pelen 
betlandi. Bi denge fizinlyeke re veciniql Cı li hela xwe 
quluband li cihe deng je dihat, le tiştek nedixuya. 
Tase was ket dile wl. Di cihe xwe clt ma, bi fizina 
deng ket li peşiya wl hema gavek din biaveta, we pe le 
bikira, li peşiya xwe meze kir: li ber ferşekl mahreki 
efiniki xwe kiriye mina kCılor Cı xwe li ber tave pija 
pija ki ri bQ Cı sert xwe ye şCınikl ber bi dara guhije mlj 
kiribCı. Eyo, bistikek derbas bO şCınde saha xwe civand 
serhevdCı Cı beri riya xwe teland gavek ber bi jorl 
mehr. Qaseki meşiya şCmde seki'ni Q bala xwe da dara 
guhlje. Mahr penc gav dCırl guhiji bu le bi qerepera 
terisorke Cı mozqirtike piçik piçik dihat li ber kCıçik. 

Eyo, şere li nav xwezaye bere di belgefilmekldlti
bCı. Bi peroşiyek tirsnaq le meze di kir le niha bi telp 
telpa li ser dile wl Cı bibika ku di tasa di kewara çave 
wl de çerx dikir Cı mu li cane wi dibCı şOjin . 'Gelo le 
guhdari bikim yan na', le soxi xwe qanih kir Cı xwe da 
beroşkeki O bala xwe da şere li nav wan u hinekt poni
ji. Peyva ku wexte dibistan dixwend, li dibistana navin 
de peyva mamosteye wi qala peyva Darwin kiri bO O 
gotibO: "Ki xurt be ewe li jiyane bimine, yen din we 
ben neqandin ji ve re ji dibejin: neqandina xwezahi". 

Eyo, dixwest ev zagona Darwin çiqas rast e bi 
minaka li ber cave xwe bibine. Terisorka ku weki 

beteke qelew li rawestgehe çiqen daren cur bi cur, 
pelen ji mozqirtkan bObQ palgehin, bi nikile xwe ye 
zerin ji dare dişeqitand di nanike mozqirtke tene 
mozqirtek tede bCı, ew u nanike xwe ji nav pelen 
palgeh ji nav nikOle Terisorke li ser dara gCıhije ket. 
Nanik pengizi kewarek tari O hCırik ya di navrana 
dare de veşirti bu. Mozqirtike bi dirane xwe ye der
ziki nanik cOt, xwe je xelaskir. Terlsorke dev ji seyda 
xwe berneda, le mozqirtk ji tehenl bO, ji nanike xwe 
derket, derziya xwe ji qCına xwe derxisti bu, ezmCıne 
di kir. Firiken jehre ku ji se ren derziya xwe dibeliqand 
Cı tave ledixist di ezmen de dibiriqi. Li nav çaviya bi 
strl ji bo terisorke bi zehmet bO, le qet hewcedari 
nedikir ku terisork xwe xwarl nav derziye darini 
bike. Mozqirtika nava we zer solt Cı polte terisorke 
dixwand, xwe tfij xari li dor tepelika şifrasta gfihlje 
kir, qandi wexteke hevdO çahJ kir, le mozqirtke xwe 
dax.Oli nava striya dar guhije kir Q terlsork ketibfi 
dafıka bi histrl; xwe bir O ani le be fede bQ. Mozqirt
ke, bi çend neqla qCına terisorke bi derziya xwe qul 
qull kir ı1 kele cilhete we ferşand; derziya jahri ji di 
hOste we de rakir. Terisork sewsi bCı, sert le gej bu O 
gote terep li nav çaviye dara guhiji ket. Stxe darini di 
k erineka h Os te we de çQ, le hi'n sax bCı; temen je neçQ 
bO sewst Cı berxwe dida. 

Navroja mare cfin hatibCı ber wl, le hinekl we 
tahb bixwara, nava xwe li nava dara guhi'je bada ı1 
teriya xwe li ba dixist. Mina denge ji peliki be, xişlnl 
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ji teriya mar diçfı. Sere xwe bi xeremoke guhije de 
dixurand. Zimane dargulikl behna goşte xavl hiltani. 
Sere xwey! se goşe ber bi terlsorka sewsi ba da, bi 
derbeke ew xiste nava dirane xwe, dirane qlllnl u qul 
jehr je dipijlqi Cı baz dida. Bi derbeke de her du bazi k 
Cı piye terlsorke repp bu li hewa sekini, le stri dare di 
mare cOn de ciklya O xwlna sorik soriki je dipijiqand. 
Bi erineki xwin je çO le tew ne xema mar bu, te digot 
qey binek pişta wi dixwurine, li xweşiya wl diçu. Bi 
lepeke terisorka mina bete di nava bestiye xerimokl 
de dimehand, le carna hilm le diçikiya O bi delka 
hilma mari diçfı xware. Mar hedi hedi di nav çaviya 
deviya dara guhije xwe xelas dikir bi pere ji kirasen 
xwe yi kevn ji azad dikir, biriqandina tave li çerme 
mar dixist Cı diçCırisand. 

Seyrengehek wisa zindi di nav xwezaye 
de qirik li Eyo ziwa kiribCı, hin ji tep tep li 
ser slnga wl dihat. Got: He min le temaşe kir. 
Bi gaven mezin zO bi zO ji wir bi !ez dCırket, awiren 
wi di kefzlnga di xeleken ase de şin dida, çav li daren 
di gerineken bazema de kil dida. Gaven hespinl li 
tenişten newalen qeliştek de baz dida, hat li ber daren 
hebesar seklnl, mişt li dewa darani neri, bi her du 
lepen xwe nava dare girt Q heta tu bejl hilweşand. 
Dawaya dawin çilapeken di deste xwe de li nav delava 
çaviya daren berfiye xist. BerQye stfır Cı qalind mina 
zlpike ji dare bazdida, binek berı1 ji qalike xwe 
bazdida dipengize nav pelgehen çiloyen hişk, binek 
ji digindiri li ber rexen qOçen li kevan, yekdOden din 
ji daqule çahle ku xilta bi xilçen xwe ye qlş kolandibO 
u yek heban ji bi teplna çilapeke re dipengizl bine 
newala beyar, çend ji bi bevilen xwe yen tOj weki 
gule şerqini ji qOrme rizyayi dihanl O di ket nav pOş O 
palaxe di bin deviye ne terefkiri. 

Eyo, ji celeben berOya fem dilkir timl her payiz bi 
çiye diketkijan darali ku berOyen we xweş be O kijan 
dara li ku gubije wan zerr O ava di gewrl de gewimi 
bu giştik di bin pelandina desten wl de derbas dibO. 
Heta çend kewaren meşen hunglv yen di neqeben di 
singe asegeb de ji xwe re kiribO şinkewar. Piştl dar 
rewisand bi şOn de cehire li nava xwe daxist, bi hebo 
bebo ben1yen kin Cı qalind bi tahm O şirin bera bin 
cehere ris dida, çilapeken xwe di bin pelen çilo radi
kir O pelen bin nO bernixuml erde dibO, bi hewaxist 
li berOye kin O stllr digeriya di bine dare li nava pelen 
hişk çilapeken xwe di bine pelgehen hişk dixist, se 
çar ceher bi Eyo re bO ceherek tene toven ku eele
ben daren baş diparast , ceheren din ji bo berOyen 
tehm şirin bu, ceheren sisiyan ji, ji bo guhije tirş O 
mexweşh b Cı , qablokek ji ji bo nanike kewaren meşen 
hinguv yen bej! bO. 

Eyo, bi dora daren guhijen ket, rewta xwe li bin 
nava dare xist, guhije pembe Cı tije avtirşk bi xuşini 
teva pelgeben xwebl zerini dadike te bine dare. Eyo, 
bi peçiyen xwe yen mina melevan guhij kulm dikir O 

dibavet genim dirOna nav deve xwe, zik da li ber berO 
O guhija, klsikeki naylon tije guhij kir, dan! li tenişta 
berCıyan, çend pelgeben ku payize bi hilma xwe reng 
Cı pengen we dawerivandibu zeryayi, ew pelen ku 
mina roavaye soring bfıbO, ew ji xiste nava albuma 
pelen payize. Bi dor pelen ku ji baye nermaye bCıye 
tltirmok O di bembeza ba de reqsa qemerl xwe dili
vand O bi rengini xwe bi singa be diboqand, pelgehen 
slng derizi bi lev perçivi şOşl newalen sitargerm dibCı. 

Eyo, bi ber daren temenpir O pirsale digeriya, ji 
aliki meweyen wan fıfare O bere dikir ji aliye din jl 
pelen daren ku ji rawestgeha çilqen dara diweşiya wl 
ji li ba xwe dixist nav kisike ku di nav albuma wl yi 
pelen betili yen payize bO O bi dO pelen dara guhije 
ji her eelebi guhlj, dara mazl, dara berOye , dara 
beniştoke (qizvan), dara hilalke, dara behive, daren 
bişkoke, daren guwize. 

Ji her eelebi pelgehen daren beji dicivand, li ser 
hev dixist nava paçike şifonO yen qedife tari, lebiki 
bu bi hemde xwe, di vesede li ser tutuka bu çave xwe 
spart xerzike li. pale tave dabuye, xwe bera nav xerzik 
da, xerzik hatibu eotkirin le keseke axe ji hev du bela 
wela nebObO, bineki bi sere pozika sola xwe li keseke 
xist ew ji h ev hCırburi kir u çamerki ı1 pişta xwe ji dan 
diware ku ji kevire çarqozi hatibu lekirin, pişta xwe li 
b er xweş kir Cı xwe li nav axa sor vegevizand. Pelgehen 
payize ku dabun hev dor bi dor li ber bev danl, ji nav 
paçikan derxist, naven pelgehan O herema ku le dabCı 
hev dO li ser qaxizeke nivisand bi zamqe bi dawiya pel
geha ve zeliqand, dor bi dor xiste Kı s ike di albume de. 

Çi pe wl di bin wl de tevizi bO, bixureki ser tujik di 
telşek kullmeka wl de diçu, ew ji bin xwe de derxist Cı 
çipen xwe ramedani erde cotkiri kir. Peçiye tiliye xwe 
ji peşeniya xwe re kir stergeh O awiren xwe li beroşken 
çiiya germ dikir. Roj weki şimaq O şiqaman bO. Bere 
xwe da kOfare yen beri bilind, ew kufari yen nedawi 
O be dawl. Pelşinen payizi di ber keviren qeliştokl re, 
pelen xwe di neqebe qel'işteke de li taldeya kevirek1 
albeş de ber bi roje ve li ba dikir, bi raperin xwe direji 
rojen gewriki dikir, kezika heee deqen reşi girover 
xwe li nav soringa li qalike bazike we bela wela bubfı 
bi pilo pilokl xwe di daxike nav pelşineni de dahfı 
firebfına hewa dikir. Eyo, ew eehda kezika hece dit, 
rabişte li ser peçiya xwe ya di leş kir ı1 bi hiştika bilmek 
tund pufkirl Q firiya ber bi ezmane şin de winda bu. 

Eyo, li dor kufaren tari Cı nedawi digeriya, li du 
kCıvalken beji bu. Qaşilken ezinge li ber bene ta! de xwe 
dabU li ser çend kujen kOvaiken li kevan, deqen reş 
yen kfıvalka bewka xuya dikir. Li eihe siwar Q nedawl 
di bin qirş O qalen hişk de mina slwana di berhev 
de şindihat. Eyo bi du denge ji şCırriken ji bine hin 
kufaren li bani, di nava derze ziner de dixlşill, di telhe 
de, xwe diniqutand misrine ji ziner hatiye kolandin. 

Bilbile sewt xweş, li tela sarinca kevirl dixwend O 
bi refe xwe re xwe daquli ava bine misrln dikir. XOşe 
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xCış bi ave kefa sipl dixist. Ji zinaren bilind xwe ber 
dida jer Cı bi holkanl fire dibu, pelqini li niqCıde ave 
dixist, bi şelplnlli nava hembeza ave Cı gerinek li bin 
zike ave dixist. Pel bi pel pelen ave dadiqurtand nava 
gerineken di berkurke xwe de. Eyo, X\ve gihand keleha 
heri bi ICılke, çend tov ü toxime ku ji daren celeben 
wan baş di bin keviren lalde de xiste nava axa bi rewa 
Cı li ber wan quçek bi minare çekir, jimard dora sed 
berCı u toven guhlje xistiye bin zike erde O di berxwe 
de a.xivi de bila agir di daristane me bixe, heta ez sax 
birn l eşkere rome sed daran bişewitine eze du sed 
daran biçini m, le ew li kera şeyten siwar bO ye, le erne 
sebir bike, dibeje: xwediye sebre miiCıke Misre ye, bi 
Xwede hOn li me bOne klre kCıçik, le be mineti ye. Ma 
qey ew nizane goşle ga, li ser pişta ga te hCırkirin 

O piştl van golinan Eyo li tavlzolka ku ji leq teqa 
ji nava bajer Cı dCıxana reş CıqCıl bi ser singa bajer 
ketiyi bere xwe dide newalen pale Cı xwe bi paş digo
blllnl nava bajaren temlya dile wl. 

Ba, newalen asegeh dialest Cı li palen pesar de 
pelen hişkolekt dixirxirand li dCı rimilk O tebaren di 
neqeben kufari de O gomziken geriken sori kOr xwe li 
teriya gOmgCımoka ku xwe di bin çekalek riziyayi de 
xwe parastibQ dixirplşi ya li ser we, le xwe xelas kir Cı 

digizgizand li qirika çiyayen tCıj pencen xwe di axpin
ka di bine kevir Cı h ineira li ba dikir, bi xuren hOr ik ji 
slnga zinaren bilind daqOli blren hebls dikir. Keram
pek Cı çiloye hişk ji haniye bilind ber bi zaboqen 
talderoj de li çaviyen tari yen di zineren six.ini de ase 
dikir. MCıyen di daren şehini de ase bCıbCı, pel dikir ji 
çiya dihani xware mina tir mahr u di nav pelen firk 
en daren mazi dixist Cı bi hilma berbangen behna 
keda kedkaren mahseri henik dibCı Cı li tahtike qor 
bi qor di hat badan, pel en daren li dor riya koçeri X\ve 
di berhev de rakiribu morik moriki li ber be dihat 
badan fizina be di quliken pelen mor de x.işhlnl di 
ser rCıye keviren hesini dihanl, kurm O keziken X\Ve 
li ber baye xerbi radenigirl bi ser pele be diketin Cı di 
quncikek xaniye xerabe de dibO gerlnek, gerikan xwe 
ji ber pegen erjeng bi !ez Cı bez dataldeyen qelişteken 
axa sor, tumike k ax ji ber be fıriya bi pelçineke li nava 
qelişleka her du lehtike fırk ket gerik pengizl li bin 
guhe pelen dare hate peçan ... 

Seve beri qewle xwe ji welat hillne timi ev temi 
dabu hevsere xwe gotibü te her paylz bi çiya bikeve 
O her eelebi pelen payize albumeke çebike Cı ew pel
gehen ku te aniye te sOretekl ji ew pelgehan çebike 
o gava ku ba rabO te min li be ba bike, we çaxe eze 
bigihejim zaroken li ber asoyen min veketl. Bi teq 
teqa derben teqinok O bi hecacken ji keledOxana 
deve tifinge gaze de Ii ser slnga bajer, ji pelen payize, 
suretekl sor ber bi asoyen çiya li ser axa sor ditemiri. 

Eyo, qederek seklnl u biskeke li sikOme bajer neri 
li baye xerbi bi du bibiken çaven xwe ye tije, fermisk 
nermijand O awiren xwe ber bi bajer gobiland ... ılı'* 
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Avukat Meral Dan iş Be ştaş ile KCK davası ve Kürtçe savunma hakkı üzerine ... 

'KÜRTÇENiN KAMUSAL ALANA GiRiŞi 
ARTIK ENGELLEN EMEZ' 

Röport aj: Fatih Po lat 

Diyarbakır'da Kürt siyasilerin ve belediye baş

kanlarının yargılandıgı, 'KCK davası' adı altında 

yürütülen davanın avukatlarından BDP Hukuk İşleri 
Sorumlusu Avukat Meral Daniş Beştaş ile Kürtçe 
savunma hakkı üzerine konuştuk. 18 Ekim günü 
görülmeye başlanan dava, bilindigi gibi, ll Kasım 
günü yapılan duruşmada verilen kararla 13 Ocak 
2011 tarihine ertelenmişli. Avukat Meral Daniş Beş
taş ile yaptı~ımız bu röportaj, tek bir kişi için bile 
tahliye kararı çıkmayan son duruşmadan bir gün 
önce gerçekleşti. 

Beştaş, mahkemenin Diyarbakır'daki tarihi dava
da gösterdigi direncin, asıl olarak Kürtçenin kamusal 
alana girmesinin engellenmesine yönelik bir direnç 
oldu~unun altını çizerken, belki biraz zaman alarak 
da olsa bu engelin aşılacagına inandı~ını söyledi. 

isterseniz, Diyarbakır'da 'KCK davası' adı altın
da yürütülen yargılama sürecinin ilk gününde sizin 
duruşma salonunda dile getirdiğiniz bir tespit ile 
başlayalım. Bu davada mahkeme heyelinin vereceği 
karann, Kürtlerin eşit yurttaşlar olarak Cumhuri
yeti birlikte yönetme talebi konusunda da bir karar 
olacağım söylemiştiniz. Bunu biraz açar mısınız? 

Kullandıgım cümleyi tam hatıriamamakla birlik
te, "Bu davanın sonunda Kürtlerin eşit yurttaş kabul 
edilip edilmeyeceğine karar verilecek" demişlim. 
Gerekçesini de uzun uzun anlatmıştım. Çünkü dava, 
kodları, tarihi ve içerigi itibarıyla bir bütün olarak 
siyasi bir kurguyla hazırlanan bir dava. Bu dava ile 

demokratik siyaset yargılanıyor, demokratik kamu
oyu yargılanıyor. 

Nedir kodları ve niye l\ürtlerin eşil yurttaş olma 
istemi yargılanıyor? Şöyle bir tarihsel geçmişe baka
cak olursak, Kürtlerin verdikleri mücadelelere yöne
lik tutumlar degişim arz etti. 1990'1ı yıllarda faili 
meçhul cinayellerle, köy yakmalarla, 12 Eylül'de 
Diyarbakır Cezaevi'nde yaşatılanlarla, böyle bir tarih 
var. Biraz daha geriye gidersek Şeyh Sait'ten başla
yan ve devam eden bir tarih var. Ve biz Kürtlerin, 
kurucusu oldugumuz Cumhuriyeti, eşit yurttaş ola
rak birlikte yönetme arzusunun dışa vurumudur 
bunlar. Egemenler ne yaptılar buna karşı? İki yön
tem geliştirdiler; öldürdüler, Dersim'de katl iam yap
tılar, binlerce insan köylerinden edi ldi ve Kürtlerin 
geliştirdikleri demokratik siyaset mücadelesine de 
müdahale ettiler. 

Kürtler, 'kendimizi yasal zeminde, siyasette ifade 
edeceğiz' dediklerinde partileri kapatı ld ı. Son olarak 
DTP kapatıldı ve bugün BDP'de faaliyet sürdürüyo
ruz. Burada, bu dava ile daha önce deneomeyen fark
lı yöntemler kullanıldı. Partilerimizin kapatılması 

dışında yeni bir şey yapıld ı. Bireyler degil, bir bütün 
olarak DTP'nin bütün organ ları hedeOendi. Yani 
organları hedeftenerek orada siyaset yapan arkadaşla
rımJZ tutuklandı. Burada şu denmek islendi;'Biz size 
siyaset yaptırmayacağız '. 

Diger bir hedef, Demokratik Toplum Kongresi. 
Orada da çok sayıda tutuklu var, Hatip bey başta 
olmak üzere. Sivil toplum örgütlerine, sendikalara 
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uzandı. Demokratik siyaset bütünüyle hedef alın
dı. Bu çalışmaların yok olması, etkisinin kırılması 
hedeflendi. iddianamenin her satırında bunu göre
biliyorsunuz. Kurgusundan son cümlesine kadar. 
Kastım buydu genel olarak. 

Sizin daha önce katıldığınız davalardan herhangi 
birinde Kürtçe savunmaya izin verildi mi? 

Müvekkillerimizin, 'Kendimi ifade edebilecek 
kadar Türkçe bilmiyorum' dedikleri davalarda tercü
man atandı~ı oldu. Fakat orada mahkemenin hareket 
noktası, yargılanan kişinin kendisini Türkçe ifade 
edememesi idi. 

Bunlar siyasi dosyalar mıydı? 
Evet, eski DGM'ler ve şimdiki Agır Ceza Mah

kemelerinde çok sayıda tercüman atama kararı var. 
Ama bu dosyaya benzerlik arz etmesi itibarıyla Saba
hattin Korkmaz örne~i var. Meslektaşımız, avukat 
kendisi. Avukat Türkçeyi bilir diye, bir kabul vardır, 
aynı mahkeme, Diyarbakır 6'ncı ~ır Ceza Mahkeme
si, Korkmaz'ın Kürtçe savunma talebi üzerine tercü
man atadı. Atamakla kalmadı, iddianarneyi çevirtip, 
yanında durup, yargılamanın tüm safhalarında böyle 
bir şeyi karara ba~lamıştı. 

Sizin de avukatı olduğunuz Diyarbakır'daki son 
davada ise, mahkeme heyeti Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'ne ve Türkiye 'nin iç hukuk mevzuatm
daki düzenlemelere ayrıntılı biçimde atıf yaparak, 
yargılanan/ann, daha önce Türkçe ifade vermiş 
oldukları, dolayısıyla kendilerini ifade edebilecek 
kadar Türkçe bildiklerinin görüldüğünü dile getirip 
Kürtçe savunma talebini reddetti. Dönem farkı mı, 
bu davaya özgü bir fark mı? 

Bu davaya özgü bir fark tabii. Kamuoyunda 
özgünlü~ü bilinen ama kamuoyuna açıklanmayan 
bir denklerole götürüyoruz bu davayı. Son 5-6 aydır, 
Kürtler Kürtçe savunma yapmak istediklerinde 
'susma hakktm kullandt' diyor ve gönderiyorlar. 
Burada böyle bir şey de yok. Mahkeme hiç alışık 
olmadıgımız tarzda iki sayfalık bir gerekçe önümü
ze koydu. Bu gerekçe çok manidar. Mesele Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi 'ne atıf yapıyor. Biz her 
gün Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi kararlarını ve 
sözleşmesini aniatıyoruz duruşmalarda. Türkiye'de
ki yargılamaların buna ne kadar aykırı seyretti~ini 
hatırlatarak uyarı yapıyoruz. Türkiye bu kararları 
ihlalde ilk sıralarda. Bu sefer tersi oldu. Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi bize karşı kullanıldı. Çok ironik 
bir durum gerçekten. Uygulamada bile atıf yapma
dıkları Avrupa Sözleşmesi'ne atıf yaptılar. Bundan 
sonra mahkemelerin işi çok zor. Biz de AİHM'nin 
onlarca kararını önlerine koyaca~ız. 

İç mevzuatta 'merammı anlatacak kadar Türkçe 
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bümiyorsa, tercüman atanır' deniliyor ya, onu biraz 
açmak lazım. Bir, "meramım anlatmak" kavramı. 
Meramını anlatmak kavramını hakim takdir edemez. 
Bunu takdir edebilecek olanlar dil bilimcilerdir. 
Gelir benimle konuşur, dili iyi biliyor muyum diye 
bakar ve kararı onlar verir. Bu yüzden de, bu dava
da verilen bu karar kesinlikle hukuksal ilkelere ve 
evrensel standartiara aykırıdır. Mesela ben çok iyi 
Kürtçe bildi~imi sanıyorum, Kürtçeyi çok iyi bilirim, 
benim anadilim. Türkiye'de üniversiteyi bitirdim, 
20 yıldır avukatlık yapıyorum. Bazen konuşurken 
kelimenin Türkçe karşılı~ı aklıma gelmiyor. Ana
dil, ilk ö~rendi~i dildir insanın. Ki bunu sadece 
dil bilip bilmernek açısından de~il, savunma hakkı 
açısından da düşünmek Lazım. Savunma hakkı ulus
lararası belgelerde en temel hak diye tanımlanır. 

Şimdi bu insanların önemli bir bölümü 302'den 
yargılanıyor. Ömür boyu hapis cezası isteniyor. 

Ay nca Avrupa 'daki mevzuat da tartışmaya açık. Bir 
sanığın bir dili yeterince bilip bilmemesinden öte, 
savunma yapmak istediği dili kendisinin belirleme
si yönünde bir değişiklik ihtiyacı da tartışılıyor ... 
Kesinlikle. Örne~in ben Türkçeyi talep ettigim için 
degil, Kürtçe yasak oldu~u için zorunlu ögretildi. 
Bunun da dikkate alınması gerekiyor. Diger yandan, 
uluslararası belgelerde 'yeteri kadar savunamazsa' 
diye bir ifade var. Bu kesinlikle de~işmeli, hem iç 
hukukumuzda, hem uluslarüstü belgelerde bunun 
geniş yorumlanması lazım. 'Kişinin iradesi esas 
olmaltd~r' şeklinde bir degişiklik gerekir. 

Bir de önemli bir belge olarak Lozan var. Lozan'ın 
39/5'inci maddesi şöyle: "Devletin resmf dili bulun
masma rağmen, Türkçeden başka dil konuşan Türk 
uyruklarma, mahkemelerde kendi dillerini sözlü 
olarak kullanabilmeleri bakımından uygun düşen 
kolaylıklar sağlanacaktır. " 

Dikkat ederseniz burada, yeterince biliyor mu, 
bilmiyor mu de~il, emredici bir hükümle saglana
caktır deniyor. Lozan, Cumhuriyetin kuruluş söz
leşmesi. Öncelikli uyulması gereken bir metin. Bu 
konuda maalesef bizim bilirkişi istemimiz reddedildi 
ve Baskın Oran'ı dinlemediler. Yine Türkiye'nin 
Avrupa Konseyi üyesi olması sebebiyle taraf oldugu 
sözleşmeler var. Mesela Avrupa Bölgesel ve Azınlık 
Dilleri Şartı var. Ulusal hakların korunması için 
çerçeve sözleşme var. Buralarda do~rudan ulusal 
azınlıkların, kendi dilleriyle hukuk mahkemelerinde 
ücretsiz çevirmen gibi her türlü güvenceyi sa~lıyor 
bu belgeler. Ayrıca ulusal azınlıkların dil haklarına 
ilişkin, 1998'de kabul edilmiş Oslo tavsiyeleri var. 
Böyle bir irade talep edilmesi halinde, bu talebin 
karşılanmasına vurgu yapıyor bu belgeler. Burada 20 
milyon Kürt'ten söz ediyoruz. Ama azınlık olmamak 
bizin aleyhimize dönüyor hep. 
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Son olarak Gül, 'Kürtleri ayn bir azınlık olarak 
kabul etmiyoruz, onlar bizim kardeşimizdir' dedi 
mesela . .. 

Tabii biz kardeşiz. (Gülerek) Ama eşit olma
yan kardeşlik nasıl oluyor bilmiyorum. Kardeşlikten 
önce eşitlik önemli bizim için. Burada bu belgeler 
kapsamında düşünürsek, Lozan'ın ve sizin dediginiz 
ideal olan 'irade esas alınmalı' diye düşününce mah
keme çok rahat karar verebilir aslında. Kişi kendini 
bu dille ifade etmek istiyor. Fakat maalesef yorum 
dar ve aleyhe ve etkileyeni çok olan bir karar diye 
görüyorum özetle. 

Geçmişte de Vedat Aydın gibi Kürtçe savunma 
örnekleri görülmüştü ama son aylarda Kürt siyasi
lerin Kürtçe savunma konusunda ortaya koyduk/an 
tutum ve son olarak da, Diyarbakır'da sizin de avu
katı olduğunuz bu tarihi davadaki tutum ile, Türk 
yargısı, Kürtçe savunma talebi üzerinden kendisini 
yeniden yapılandırma baskısı ile karşı karşıya. Sizce 
Türk yargısı bu süreci nasıl yaşayacak? 

Ya kendisini erken yapılandırır, direnmez, ki 
bizim dilegirniz bu. Ya da direnmeye devam eder 
ve de!!işim biraz zaman alır. Türkiye'de degişim

ler hızlı olmuyor maalesef. Şunu söylemek lazım 

burada. Türkiye artık Kürtçenin kamusal alana giri
şini engelleyemez. Televizyonu izlesin, kursa gidip 
ö~rensin, ama egitim dili olmasın, mahkemelerde 
kullanılmasın, deniyor. Şu anki uygulamalarla bu 
söyleniyor. Meclis'te Grup Başkan Vekilimiz Kürl
çe konuştu, hemen Meclis Başkanı Mehmet Ali 
Şahin'den tehdit geldi. Yani bence nafile bir direniş 
var. Bu degişim karşısında fazla duramayacakları 

görüşündeyim. Hem hukuksal, hem siyasal süreç 
olarak söylüyorum. 

Devletin daha önce sabıkalı muamelesi yaptığı 

ve kapzlanm kapattığı birçok Kürt bugün devletin 
Kürtçe televizyonundaki dil ihtiyacı nedeniyle kad
roya alındı. Valilikler ve çeşitli devlet kurumlannda 
da bu yönde bir personel istihdamı olduğuna yönelik 
haberler çıkmıştı. Zamanla, sadece Kürtçe tercüman 
sağlanması da değil, Kürtçe bilen savcı, hakim gibi 
yargı mensuplan ihtiyacı da görebilecek miyiz? 

Bence Kürt hakim ve savcıların olması da gerekir. 

Belki hakim ve savcılar da Kürt Enstitüsü 'nün 
kurs/anna başvurabilir ... 

Bunlar bana çok uzak gelmiyor gerçekten. Fakat 
şu andaki diren işin sınırları büyüdü. Bir cumhur
başkanının, bir ilde devam eden yargılamaya dair bu 
kadar açık beyanda bulunması birilerinin suç işleme 

özgürlügü var mı diye sorusunu getiriyor insanın 

aklına. Çünkü yasa açık yani. Biz konuşurken avukat 
oldugumuzdan dolayı davanın içerigini etkilememe-

ye çalışırız. Biz söyleyince yargılama konusu olur. 
Ama devleti yönetenler, bizim davada oldugu gibi ya 
da Şemdinli davasında 'iyi çocuklar' açıklamasında 

oldugu gibi konuşabiliyorlar. Onlar muaflar. Bence 
yargı bu çifte standardı kaldırmalı. Cumhurbaşkan ı 

'Kürtçe propagandaya izin verilmez' deyince bir 
yargı içeriyor, 'mahkeme buna izin llermez' yargısı. 

Bunun meali bu aslında. Bu korkunç bir durum. 
Bence yargının da bu beyan karş ısında kendisini 
ispatlaması gerekiyor. 

Bir de bu davanın ilk gününde avukatlar olarak 
sizler, anadilde savunma talebi konusunda başka 
ülke örneklerine de atıf yapmı.şhmz. Bunlara da 
biraz değinir misiniz? 

Mesela Finlandiya'da örnegin, 2003 yılında dil 
yasast diye yeni bir yasa çıkarmışlar. Sami dilleri de, 
Fince yanında kullanılabiliyor. Yine Almanya'da iki 
Almanya'nın birleşmesinde aşagı ve yukarı Solyan 
dilinin adli süreçlerde kullanılması ön görülmüş. 

Hollanda'da yine böyle bir süreç var. İspanya'da 
zaten KataJan, Bask dilleri adli yargı lamalarda dog
rudan kullanılıyor. Slovenya'da Macarca ve İtalyanca 
kullanılıyor. Kosova'da, ana di li iki resmi dilden 
farklı olan topluluk üyeleri yargılamada kendi ana
dillerini kullanabilir düzenlemesi var. Avusturya'da 
çok daha geniş düzenlenmiş etnik gruplar yasası 

var. Ulusal resmi dil olan Almanca var, onun yayında 
Hırvatça, Slovence ve Macarca da hem ceza hem de 
hukuk yargılamaJannda kullanı lıyor. 

Bu arada şunu da söyleyeyim. Bizler Kürtler 
olarak, anadilde savunma hakkı nı sadece ceza yargı

lamalarında istemeyecegiz, hukuk yargılamalarında 

da isteyecegiz. İsterne hakkımız var. Örnegin bugün 
boşanma davası ile ilgili bir kadınla görüştüm, kendi
sini Türkçe ifade edemiyor. Gidip aile mahkemesinin 
önünde kendi dilinde yaşadıklarını anlatmasından 

daha dogal ve haklı bir talep olabilir mi? Bu süreci 
dünya aşmış. Türkiye bir statükoda ı srar ediyor. 

TIROJ sı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Türkiye'nin de bu süreci aşması için anayasa
dan, yasalara kadar nasıl bir değişim olmalı? 

Biz parti olarak referanduma hazırlanış sürecin
de bu konularda çalışmalar yaptık, çalıştay düzen
ledik, sonuçlarımızı yayınladık. Bu görüşlerimizi 

koruyoruz. Toplumda aidiyet duygularını güçlendi
ren, kimseyi dışlamayan buna çözüm olabilecek bir 
anayasadan söz ediyoruz. Parti olarak bir anayasa 
komisyonu da kurduk ve çalışmalanınıza başladık. 
Türkiye seçim atmosferine girmeden demokratik 
kurumlarla görüşerek bu görüşlerimizi paylaşaca

~ız, önerilerini alaca~ız ve görüşlerimizi derinleşti
rip kamuoyu ile paylaşaca~ız. Bu çalışmalarımız şu 
anda önceliklidir ve devam ediyoruz. Temel kanun 
oldugu için öncelikle anayasanın de~işmesi lazım. 
Örne~in şu anda Kürtçe e~itimi yasaklayan düzen
leme anayasadadır. 

Ama derseniz ki her şey anayasaya mı ba~lı, hayır 

degil. Anayasa degişmeden çok acil atılacak adımlar 
var. Biz bunu parti olarak çok söyledik. Baraj gayet 
kolay de~işebilir. TMK'nın de~işmesi ve TCK'daki 
de~işikliklerle bu sürecin önü açılabi lir. Cezaevle
rine yönelik bir rahatlık sa~lanabilir. Örne~in çok 
dillendirmedi~imiz ama bizi çok etkileyen bir şey 
var. Hazine yardımı. Biz şu anda tek kuruş hazine 
yardımı almıyoruz. Meclis 'te grubumuz var, 99 bele
diyemiz var. Bu korkunç bir haksızlık. Bunun için 
çok küçük bir yasa de~işikli~i yeterli olacaktır. Buna 
benzer yüzlerce örnek gösterebiliriz. CMK de~işe
bilir ve bu kriz bir haftada aşılabilir. 'Sanık kendini 
ifade edecek kadar Türkçe bilmiyorsa' cümlesi yeri
ne, "samk veya mağdur istediği dilde ifadesini verme 
hakkına sahiptir" cümlesi konabilir. Bunlar çok zor 
de~il. Yeter ki, siyasi irade olsun. 

7500 sayfalık 'KC/( iddianamesinde uzun uzun 
telefon dinlemelerine de bakıldığında, bu konuşma

lardan en azından bir kısmının f(iirtçe gerçekleşmiş 
olduğunu varsaysak bile, devletin istihbarat oluştur
mak üzere Kürtçe eleman istihdamı yaptığı açığa 
çıkıyor. Bu durum bile, Kürtçenin devlet açısından 
bir 'güvenlik ve gözetle me' dili olarak kullanıldığı
nın göstergesi sayılabilir mi? 

O kadar iyi bir noktaya temas ettiniz ki; bu 
davanın dosyasında binlerce sayfa dinleme var ve 
bu da gösteriyor ki, 'Kürtler ne yapıyor'u Kürtlerin 
kendi dillerinde izliyorlar. Ve bunu da bir baskı aracı 
olarak kullanıyorlar. Bu arada onlar bizim Türkçe 
konuşmamızı ve Türkçe dinlemeyi tercih ederler. Bu 
konuda da haksız lık yapmayalım! 

Demin de söyledigim gibi, Kürtçe karşısındaki bu 
direniş, Kürtçenin kamusal alana girişini önleme 
direnişidir. Ama halkın istemleri ve yaratılan toplum
sal meşruiyet karşısında hiçbir siyasi iktidar duramaz. 
Ben çözümün yakın oldu~u görüşündeyim. ~ 

S~ Tİ ROJ 

DEVGIREDANK 

bi reyen afirlnen nu de dimeşim 

tişta ku li pey min ma 

Cı ya ku te bi min re hişt 

di bihareke berehm de 
.. ,.. ,... . 

gırıye se raJan 

careke ku ez bem blra te 

bere ruye dile xwe bide be 

we gewriyeke kelagrl Cı çavine tiJi li 

wir bin 

Cı laşe min we bi meşa wl bayl re 

qetltken xwlne bin · 

piçiken taze bin we ber bi te ve ben 

carna jl eze xwe bikim endekayek 

da tu behn bikl 

li nav baye ku li derdara te we 

bizlvire 

le ne ez Cı ne tu edi em nikarin 

hemcivlnekan saz bikin 

bi baye hevşablın Cı hezkirine 

baş tegihlştim 

le ez e her Cı her singekl kutayl birn li 

nav baye para te 

Cı tu e jl her Cı her dl!girtl bl li ber 

dergehe ve şi ' re 

Marin Rehman 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Çavkaniyeke giring ji bo nasandina kurden Almanyaye derket: 

Werin em 'Kurden Almanyaye' nas bi kin 
Hevpeyvin : CEftliL OGUZ 

Ger li hemu welaten dinyaye kurd tune bin jl li 
gelek welatan kurd hene. Ji van welatan jl her li ser 
wan gotar u pirtOk tene nivisandin. Heta niha li ser 
kurden Sovyete, kurden Lubnane Cı kurden welaten 
din pirtOk hatine nivisandin. Yekem car li ser kurden 
Almanyaye pirtlıkek te nivlsandin. Li welaten biyanl 
herhal Almanya ew welat e ku heri zede li we dere 
kurd hene. Pirtaka ku niha ji aliye nivlskar Zeki 
Ozmen ve bi nave "Kurden Almanyaye'' (Weşanen 
Ronahi) hatiye nivisandin bi awayekl zelal rewşa 

kurden A1manyaye tlne ziman. Rewşa ziman, çand, 
abori, rexistini, diroka çCına wan a Almanyaye u ji 
gelekaliyen din ve pirtak agahiyan peşkeş d ike O Mi 
wekl çavkaniyeke berbiçav pirtak li ber çavan e. Me 
li ser pirtCık Cı rewşa kurden A1manyaye bi Ozmen re 
hevpeyvineke kir. 

- E'z dixwazim em ji vir dest pe bikin: Fikra ama
dekirina pirtukek wisa j; ku derket? 

Ev fikir di dema xwendekariya min a li zaningehe 
de bi min re peyda bO. Min beşa sosyalpedagoji ango 
perwerdehiya civaki xwend. Min giraniya naveroka 
xwendekariye da ser pisporiya li ser entegrasyona 
biyaniyan ya li Almanyaye. Ev kurbuna li ser babete 
dibCı sedem ku her dem rewşa kurden Almanyaye ji 
were bira min. Piştre min dest bi xebata teza xwe ya 
qedandina zaningehe kir. Sernave teza min "Karen 
Entegrasyon€ yen Koroeleyen Kurdan bO." Ji ber 
ve yeke min dest bi berhevkirina xebaten giredaye 
babete kir. Di we serdema berhevkirine de ez pergi 
tişteke eceb hatim; Li ser kurden li Almanyaye tişteke 
zede peyda nedibu. Bi almani zede kem tişt peyda 
bun le bele bi kurdl tiştek tune bu. Ev rasthatin 

bil sedem ku fikra nivlsandina ve pirtuke bi min re 
bikemile. 

- Heta niha li ser Kurden Lubnane, Kurden 
Sovyete pirluk hatine weşandin. Pirluka "Kurden 
Almanyaye" dekijan valahiye dagire? 

Weki nivlskare pirtuke ez naxwazim bibejim 
we filan u mevan valahl di ve derbare de bi reya ve 
pirtuke were dagirtin. Le ez dikarim bi dileki rihet 
bibejim ku ev pirtCık destpekek e. Di pirtCıke de 25 
serbabeten cuda yen ji d1rok, jiyana civakl Cı siyasete 
bigirin heta rewşa niha ya serdest ya kurden Alman
yay€ hene. Keseki ve pirtüke bixwlne, we bikaribe di 
gelek mijaren de li ser kurden Almanyaye serwexl 
bibe. Giredayi ve pirse dixwazim ve yeke ji bibejim; 
Me pirtCık wisa arnade kir ku hem kurden li welet 
Cı yen li Almanya u hem ji kurden li hemu deveren 
cihane bikaribin sude je werbigirin. Keseki bixwaze 
kurden Almanyaye nas bike we sudeke mezin ji ve 
pirtlıke werbigire. Her wiha ev xebat yekemln xebata 
bi kurdl ya di vi wari de ye u keseki bixwaze kurden 
Almanyaye nas bike yan lekollneki li ser wan çe bike, 
edi ji bo wan çavkaniyeke berfireh heye. 

- Yekem car kurd kenge çune Almanyaye? 
Di vi wari de em tene dikarin xwe bisperin çav

kaniyen wejeya babeti. Ji xwe di vi wari de ji çavkanl 
zede kem in. Di dema sedsal en darbasbuyi de ku kurd 
dihatin Almanyaye ango ınirektiyen we deme yen ku 
Almanya li ser wan ava bCıye, dewleteke kurdan nebfı. 
Mirov ji we yeke nizane kesen wl wextl ji erdn!gariya 
di bin İmparatoriya Osman! yan ji farisan dihatin ki 
ji wan kurd e yan na. Di vi wari de xebateke heja ya bi 
hevkariya Şaredariya Beriine Cı rewşenbiren kurd yen 
li wl bajarl heye. Dixwazim bi kurt! behsa çend kesen 
kurd yen ji aliye raya giştl ya kurd ve ji nez ve tene 
nasin bi kim. Le bele he di sala 1835'an de tetbiqateke 
leşkeri ya hezen preusi Cı yen rus! çedibe. Wı wexti 
bala hemu kesan diçe ser zirektiya siwariyekl kurd u 
gelek rojnameyen we deme behsa vi siwariye hezen 
rus! dikin u dinivlsin ku ev siwar kurdeki ezidi ye. 
Disa di sala 1883'yan de Seid Paşa dibe Serbalyoze 
Osmaniyan ye Berllne. Piştre kuren wl Fuad Cı Şerif 

Paşa bi qedandina Şere Clhane ye Yekem!n re ji bo 
dewletbuna kurdan ketin di nava liv u tevgere. Olsa 
ji malmezinen kurdan Celadet u KarnCıran Bedirxan 
digel hinek endamen din yen malbate bi arınanca 
xwendine di salen 1920'an de tene A1manyaye. Pelen 
din yen girseyl yen kurdan ku tene Almanyaye pişt! 
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Şere Duyemin ye Cihane O pe de dest pe dike. 

- Li Almanyaye çiqas kurd hene? 
We rast bive, kes nikare mlsoger bibeje hejma

ra kurden li vi welatl dijin ew qas e. Li Almanyaye 
pergaleke geleki baş ya berhevkirina istatistikan 
heye. Le bele ji ber biyaniyen li Almanyaye li gor 
hemwelatibOna welate ku je hatine tene tomarkirin, 
kurd ji weki tirk, ereb an ji faris hatine toınarkirin. 
Di çarçoveya ve xebata xwe de min hem daneyen heyi 
bikaranln O hem jl min tekili bi daireyen dewlete yen 
ji berhevkirina !statistikan berpirsiyar in dan!. Le 
mixabin ji ber ve sedema min behs kir!, hejınareke 
konkred peyda nabe. Ji bo destxistina hejmara miso
ger ya kurdan razemeniyeke mezin lazim e O di rewşa 
niha de ne dewlet pereyan di vi' warl de radizine G ne 
j! mixabin saziyen kurdan ni ha dikari n bi kareki wisa 
re rabin. Le ez ve yeke bibejim; Te biramin heta nlve 
salen 19901 her kesi digot SOO hezar kurd li Almanya 
dijin O ji sala 2000'an ve behsa 800 hezar kurdan te 
kirin. Ev hejmar ki gotine Cı çawa wisa belav bOye 
ez nizanim le di çarçoveya xebata ve pirtGke de min 
piraniya daneyen di ve derbare de di ber çavan re 
derhas kirin Cı hinek metod ı1 tez bi dest xistin. Di 
çarçoveya ve lekoline de ez gihiştim we encaıne ku 
hejmara kurden li vi welatı ji mllyonek1 betir e. 

- Li Almanya.lJe kurd çiqas birexistin in? 
Ku mebesta we birexistina navxweyi be, kurd 

yek ji gelen li vi welatl yen di gelek waran de gelek 
baş birexislin in. Le hele di ware birexistinbOna ji 
bo tekiliyen gel O saziyen welate le dijin, rewşeke 
berevaji heye. Kurdan he nekariya bi reya saziyen 
xwe O birexistinbGna xwe ya hey!, di ware hevkari 
Cı muxatabgirtine de roleke ereni bilizin. Di gelek 
w aran de delfet en heyi bi kar nan i
ne. Binerin, Ii Almanyaye hemu 
hikumet edi butçeyek taybet ji 
bo karen entegrasyona biyaniyan 
derdixin le bele piraniya dezgehen 
kurdan ji ve yeke bepar in. Her 
sal gelek civin Cı zirveyen li ser ve 
babete ji aliye hikumeta federal 
Cı yen eyaletan ve tene lidarxis
tin, digel hejmara kurdan li vi 
welati ew qas bilind e ji, piraniya 
saziyen kurdan di vi wari de weki 
muxatabe meseleye nayen girtin. 
Ger hOn bibejin sedem çi ye ji, 
sedemen bingehin ew e ku bere 
saziyen kurdan her dem li welet 
bO O kar O xebaten xwe ji bo welet 
dikirin O rewşa kurdan a ve dere O 
pirsgireken wan yen li vir dihatin 
piştguhkirin. Li welet çi nakoki di 

54 TlROJ 

navbera rexistinen siyasi yen kurdan rO bi dan, li vir ji 
hernan nakokiyan rO didan. Ji ber yekdengiyeke kur
dan ya di vi warl de li Almanyaye nin e, ew muxatab 
nayen girtin. Ger kurdan ji hineki enerjiya xwe ya ji 
bo welet belav dikirin, ji bo pirsgireken xwe yen li vi 
welati ji belav bikira, me ye wl wextl bikariya behsa 
birexistinbCıneke eren! bikira. 

- Ji aliye çandl ve rewşa kurden Almanyaye çawa 
ye? 

Di ware çandl de ji bere ve xebateke baş ya kurden 
li vi welatl heye. Kurden Swede ji bo wejeya kurdi 
werin çi wateye, kurden Almanyaye jl bi taybeti di 
ware muzlke de tene we wateye. Ez di ve baweriye 
de me ku kurden li vi welatl ji gelek delfeten peşxis
tine yen heyi bi taybeti ya muzike bi kar anlne. Ger 
em niha behsa muzlkeke kurdan ya peşketl, xwedl 
pirengl Cı hemdem bikin, ev yek bi xebata kurden 
muzlkjen yen li Almanyaye bOn. Di ware sinemaye 
de jl ji Almanyaye bandoreke eren! ji sal en 90'an ve li 
ser sinemaya giştl ya kurd çebuye. Çanda festlvalan Cı 
gele k mlnaken din ji vi welati belav bu ne. Le mixabin 
dive ez ve yeke jl bibejim; Haya raya gişti ya alman 
ji ve yeke nin e O kurdan nekariya çanda xwe wisa bi 
almanan bidin nasin. 

- /(urden Almangaye çiqas li ser zimane kurdi 
disekinin? Di vf wari de rewş çawa ye? 

Di ware zimen de rewşeke sosret heye. Tişten li 
welet bedel ji bo we tene dayln O dlsa jl nikarin werin 
bidestxistin, ew li vir bi dest dikevin le bele nayen 
bikaranin. Weki minak, li penc eyaleten vi welatl bi 
awayekl ferml di dibistanan de dersen bi kurdl tene 
dayln. Wezareta Perwerdehiye butçeyeke diyar ji bo 
finansekirina dersen kurdl vediqetlne le hele eleqe

ya ji bo van dersan zede xirab 
e u car caran ji ber ku eleqeya 
zarokan ango de Cı bavan nin e, 
ew ders edi li wan dibistanan 
nayen dayln. Weki din li saziyen 
kurdan zimane tirkl serdest e. 
Di ware nifşen nO de ji ez dika
rim ve yeke bibejim: Piraniya 
zaroken kurdan bi du-se zimani 
mezin dibin. Zaroken kurden ji 
bakur yan bi almanl-kurdi, yan 
bi almani-tirkl O yan jl bi kurdl
almaru-tirki mezin dibin. Gelek 
malbaten kurdan yen zaroken 
wan bi kurdi-almani mezin di bin 
ji, ji ber sedemen cuda di nava 
deme de zarok fen tirkl jl dibin. 
Le bele ji xwe zimane nifşen nO 
yen ragihandine bi almani ye. 
Kurdl u tirkl bi taybetl zimane 
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Zeki Ozmen ki ye? 

Sosyolog O nivis
kar Zeki Ozmen di 
saJa ı979'an de li 
gunde Emerine ya 
Cizira Botan hatiye 
d ine. Di ı ı sali ya 
xwe de tevl malhata 
xwe çOye Almanyaye 
O li we dere cih war 
bCıye. Ozmen ku 

Zaningeha Frankffırte kuta kiriye, di rojnameya 
Ozgur Politika de kar kiriye. Ozmen ev çend sal in 
ku di malpera me Diyarnameye (www.diyarname. 
com) de qundkniviskarl dike. PirtOka "Kurden 
Almanyaye" yekem!n pirtOka Ozmen e. 

ragihandine yen di navbera nifşen nG Cı yen kevin 
de ye. 

-Baş e. Rewşa abori ya kurden Almangaye çawa 
ye? 

Em dikarin behsa rewşeke baş ya abori ya kurdan 
b iki n. Kurd di gel ek sektoran de kar dikin O bi h ezaran 
kurden ku ji xwe re firma vekirine O bOne karsaz hen e. 
Sektoren sereke yen kurd te de kar dikin yan ji te de 
bOne xwedl kar, bi tayben sektora doner, avahisazi O 
kare kirin O firotina erzaqe ye. Le ez dixwazim ve yeke 
ji li ser zede bi kim. Kurden li vi welati bere dema pere 
bidana ser hev, ew perebi arınanca razemeniye rediki
ri n welet. Le niha rewşeke din serdest e u edi piraniya 
razemeniya xwe li vir dikin. Sedema ve yeke ji ew e ku 
vizyona vegera welet tek çOye O edi her kes di ferqe de 
ye ku evder bOye welate wan ye nO. Ev rasteqlna nO 
ango baweripehatina ku Almanya welate wan ye nO ye 
dibe sedem ku di ware aborl ve p€şde herin. 

- Wekf pirsa dawf: Kurden Almanya we kengf 
vegerin illi welet bi cih bibin? 

Ger em Istisnayan je bavejin, kurden li Almanya 
we venegerin. Serdanen wan yen welet yen di dema 
betlaneyan de we berdewam bikin le bele niştecih
bOn edi di asoya kurden li vi welati de nin e. Di 
destpeke de kurd ji bo çend saleki hatibOn. Yen bi 
arınanca aborl hatibOn, dixwestin hinek pereyan 
daynin ser hev ı1 dO re vegerin. Yen ji ber sedemen 
siyasi ji hatibOn, di we baweriye de bOn ku de pişti 
azadiya Kurdistane yan jl demokrasibuna Tirkiyeye 
vegerin. Le bel e pevajoya kurden başOr yen li Alman
yaye ji te re derbas bun bi riheti diyar dike ku çi 
rewşen nO ji biafirin, ji bill istisnayan kurd we li vi 
welati biminin. Ji xwe re edi razemeniyen xwe li vir 
dikin, xani kirine Cı ya her! giring ji zaroken wan li 
vir mezin bOne O bCıne parçeyekl vi welati. ~ 

XEWNKUJER 

Kew li kevane dilopen hestan naye 

HCırik xunava çaven te di gera çlroka 

ewill de ye 

Dema di seqeme de xewn dibCın star, 

roj derdiket havln dihat 

Şikestandina hatina qame. 

destpekirina helbesteke, 

gotina klameke bu darbesta evine. 

stranek be war bu çaven te 

Carna serili ba digerand mina 

kerkitkekl zalim nexşe mirine li 

rCıye asimanan dixist 

Serxweş dikir. ba din dibCı li xwe dihat 
~ 

peçan. 

Pişta deme dişkand, xerlb dikir li 

keteka xwe beyta evine diherifand. 

Sterk fı dibCın bizot hevalen te bCın 

erlş dikirin di bCın neyar. 

Hevok sewl dihiştin li ser levan. gotin 

dibCın gerek li kuçeyen dile 

xwe mal Cı mal diçCın. 

Desteki vala direj dibCı awirek ji rCı 

gotinek ji agir teda, 

Zike birçi xem li ser xeman bar dikir li 

dile xwe. 

Gotinen neçar hesten be xwedl dibCın 
~ ~ ~ 

şıva evare 

Peyvek sikratkeşim Ira dilepek ji 

barane xeyidl me. 

Mihemed Afşar 
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TÜRKiVE'DE 
TARiHSEL SÜREÇTE SAGLIK* 

Kapitalizm 
Kapitalizm eşitsiz gelişme üzerine kurulu bir 

sistemdir. Kapitalist ekonomik sistemin en temel 
özelligi bunalımlı, devrevi bir büyüme kalıbına sahip 
olmasıdır. Bu bunalımlı süreçlerde uygulanan poli
tikaların sonucu, dogac;ı geregi eşitsizlik giderek 
derinleşir. 

Kapitalizm ve Sa~hk 
Saglık hizmetleri kapitali zm açısından çeşitli 

amaçlarla sürdürülen hizmetlerdir. Bu amaçlar; 
• Kapitalist ulus devletin inşasına 
• Siyasi hegemonyanın sağlanmasına 

• Sermaye birikimine ve eme~in yeniden üreti
mine katkıdır. 

Türkiye'de kapitalizmin tarihsel gelişim süreci 
içinde sağlık politikaları ; Cumhuriyetin ilk yıllarında 
ulus devletin inşasında, 1930'lu yıllarda eme~in yeni
den üretiminde, 1960'1ı yıllarda emeğin yeniden üre
timi ve siyasi hegemonyanın kurulmasında, 1980'li 
yıllarla birlikte sermaye birikim sürecine katkıda ve 
siyasi hegemonyanın kurulmasında, AKP hükümeti 
ile birlikte ise sermaye birikim sürecine katkı ve 
seçmen yaratma fonksiyonuyla daha görünür hale 
gelmiştir. (Zencir M. DPT BEŞ YILLIK KALKlNMA 
PLANLARI VE SACLIK HİZMETLERİ ) 

Sağlıkta EşitsizliJ;ıin Tarihsel Süreci 
Kürdistan cografyasında ülkenin batısına oran

la yaşanan sosyo-ekonomik alandaki eşitsizlikler; 

paralel olarak sağlık alanında da görülmektedir. Bu 
paralell ik ifadesini aşağıdaki sağlıkta eşitsizlik gös
tergeleriyle bulmaktadır. Aşa~ıdaki deJ;ıerlendirmede 
başlık sayısını arttırmak mümkündür; fakat bu rapo
run sınırlarını aşacağından, fikir edinmeyi saglamas ı 

için dört başlık tercih edilmiştir. 

SAGLIKTA EŞiTSiZLiGiN GÖSTERGELERi 
I-Gayrisafi milli hasıladaki pay 
2-Bebek ölüm hızı oranları 

3-Kişi başına düşen yatak sayısı kapasitesi 
4-Kişi başına düşen doktor sayıs ı 

1- Gayrisafi Mi/ll Hasıladaki Paylan 
-1913 yılında İstanbul'un kişi baş ı GSMH payı 

doğu illerinin ortalamasının 3 katı (4) 
-1935'te İstanbul/Hakkari oranı 6.14 (1) 
-1975'te Kocaeli/Bingöl oranı 6.71 (2) 
-1995'te Kocaeli/Hakkari oranı 14.12 (2) 
-200l'de Kocaeli/~rı oranı 10.85 (3) 
(1-Ernest H. Jurkat, 2-Özmucur S3-DPT 4-Eiken) 
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2- Bebek Olüm Hızı 
-1978 yılında doğuda bebek ölüm hızı binde 147 

iken batıda 108'dir. 
-1998'de doğuda binde 61.5 iken babda 32.8'dir. 
(B P Kennedy, A E Kunst) 
3- Kişi Başına Düşen Hasta Yatak Sayısı 
1990 yılında her 10.000 ki ş iye düşen yatak sayı 

sında en yüksek pay Isparta'da 37.7, en düşük payı 

alan Şırnak'ta 2.9 dur. (TKB Anonim Şirketi 1992). 
4- !(~çi başına düşen doktor sayısı 
Her 10.000 kişiye düşen hekim sayısında en yük

sek oran Ankara'da 14.59 hekim düşmesiyken, en 
düşük oran Bitlis'te 0.55 hekim düşmesidir. Aradaki 
fark 26.55 kattır. (TKB Anonim Şirketi 1992) 

'Bir ülkenin sağlık politikaları ülkenin genel 
politikasından ayn düşünülemez' 

Tarihsel süreçte Türkiye'nin saglık politikaları 

incelenirken şu şekilde kategorize etmek degerlen
dirmemizi kolayla.ştıracaktır; 

• 1923-1945 arası dönem 
• 1945-1960 arası dönem 
• 1960-1980 arası dönem 

• 1980 ve sonrası dönem 

1923-1945 Arası Dönem 
Bu dönemin iktisadi bakımdan dikkat çeken 

yönü devlet eliyle geliştirilen sanayileşme ve kapi
talist burjuvazinin oluşturulmasıdır . Amaç daha 
çok Ankara, Adana, İzmir ve İstanbu l gibi metropol 
merkezleri oluşturmaktır. Egitim sisteminde yapılan 
deJ;ıişikliklerle de (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, medre
selerin kapatılması, Latin alfabesine geçişle birlikte 
Türkçenin tek dil olarak kullanılması) ulus devlet 
inşa süreci başlamışbr. 

Aynı dönemde Kürdistan'da 1938'e kadar süren 
isyanlar ve katliamlar, devletin isyanları bastırma

sı , katliamlara girişınesi ve zorunlu İskan Kanunu 
uygulamaları yaşanmıştır. Türkiye batısının devlet 
eliyle kapitalizme geçirilip sanayileşme ve kent
sel nüfus arttırılırken, Kürdistan'da sanayileşmenin 

olmaması ve kentsel gelişimin yaşanmaması çabası 
vardır. Dönemin saglık bakanı Refik Saydam 'dır. 

Uygulanan saglık politikasının amacı üretime insan 
gücü yetişti rmektir. Nüfus politikas ı ve bulaşıcı 

hastalıklarla mücadele bu amaç çerçevesinde ele 
alınmaktadır. Sağlık alanında bulaşıcı hastalıklada 
mücadele konusunda dikey örgütlenmeler oluştu
rulmuştur (s ı tma, trahom, frengi, tüberküloz, lepra). 
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Ulusal bir sa~hk politikası yoktur. Sa~lık hizmet
leri hükümet tabipleri eliyle yürütülmektedir. Ayrıca 
büyük şehirlerde özel hizmet veren doktorlar vardır. 

Bu dönem aynı zamanda sa~lık altyapısının oluş
turuldugu, sa~lık alanının hukuksal çerçevesinin 
çizildigi dönem olmuştur. (Umumi Hıfzısıhha Kanu
nu, Saglık ve Sosyal Yardım BakanJıgı Teşkilat ve 
Memurin Kanunu, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanun gibi) 

1945 - 1960 Arası Dönem 
Türkiye'de çok partili rejime geçildi~i dönem 

olmuştur. Il. Dünya Savaşı sonrası ABD dünya kapi
talist sisteminin yeni lideri olmuş ve Türkiye bu 
gücün nüfuz alanına girmiştir. ABD dünyaya "ser
best ticaret doktrinini" dayatmıştır. Bu da Türkiye'de 
"dış yardımsız kalkınma mümkün degildir" fikrini 
yaygınlaştırmıştı r. Bu sürecin bir diger önemli olayı 
da Türkiye'nin kapitalizmin savaş sonrası kuru
lan ekonomik ve siyasi örgütlerine dahil olmasıdır 
(İMF, Dünya Bankası , NATO, Avrupa İktisadi İşbirligi 
Örgütü). 

II. Dünya Savaşı ile kesintiye ugrayan bulaşıcı 

hastalı klar ile mücadeleye devam edilmiştir. Kutup
laşmış dünyada kapitalist kutupta bulunan Türkiye 
uluslararası saglık kuruluşları ile i li şkiye girerek 
politikalarını bu yönde belirlemiştir. 

Koruyucu saglık hizmetlerinden tedavi edici sag
lık hizmetlerine geçiş yaşanmıştır. 

1960-1980 Arası Dönem 
Bu dönemde Türkiye bir darbeler ülkesi haline 

gelmiştir {1960, 1971, 1980). İki kutuplu dünya 
gerçekli~inde, yükselen sol de~erler tüm dünyada 

oldu~u gibi Türkiye'de de öneml i etkiler yaratmıştır. 
Sosyal devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. 

İlk plan lı kalkınma politikalarının yapılmaya baş
landıgı dönemdir. Geç kapital i stl eşen bir ülke ger
çekligi söz konusudur. 

Kapitalist gelişim için; 
• Dış dinamikler etkisi 
• BM, NATO, IMF planlama (ABD öncülügünde) 
• İç dinamikler etkisi 
Ticaret Odaları Birligi (dönemin sermaye sınıfı 

örgütü) 
Ticari sermaye kesiminden (1950-60) üretime 

dayalı sermayeye geçiş (1970) 
"Az gelişmiş" olarak tanımlanan toplumların 

"gelişmeye" yönlendirilmeleri için devletin sistema
tik müdahalelerde bulunması gerektigi, bir başka 
ifade ile ''kalkınma" çabalarının ulusal düzeyde yapı

lacak planlama çabaları ile desteklenmesi gerekti~i 
görüşü benimsenmiştir. 

DP döneminde planlama amaçlı Koordinasyon 
Bakanlıgı (1958) kurulmuş, ardından 1960 darbesi 
ile bu süreç kesintiye ugramadan(?) devam etmiştir 
ve DPT kurulmuştur. DP'ye karşı yapı lan 27 Mayıs 
askeri darbe sonrası Milli Birlik Komitesi de, kapita
list gelişim için şart olan planlamayı ilk olarak önüne 
almış ve hayata geçirmiştir. 

DPT tarafından bu dönemde 4 tane beş yıllık 

kalkınma planı hazırlanmıştır. İlk olarak iktisadi kal
kınmanın sa~lanması, ikincil olarak da bölgeler arası 
eşitsizligin ortadan kaldırılmasında devlete aktif rol 
biçilmiştir. Bölgeler arası eşitsizligin giderilmesi 
dogunun batıya entegrasyonu (asimilasyonu) olarak 
ele alınmıştır. Bu amaçla devletin doguya sosyal 
altyapı hizmeti (saglık, egitim) götürmesi bölgenin 
sosyal aJtyapısının degişti ri l mesi ve entegrasyonun 
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hızlandırılması bakımından de~erlendirilmiştir. 
Bölge ihtiyaçları ve gerçeklerinin göz ardı edile
rek bu politikaların uygulamaya konulması bunları 
düşündürmektedir. 

Bölgede dil sorunu entegrasyonda önemli bir 
sorun olarak görülmüş ve "her köye bir okul" sloga
nıyla e~itim alanında bölgeye Türkiye ortalamasının 
üzerinde bir yatırım yapılmıştır. 

Sa~lık alanında sosyalizasyon çalışmaları bölgede 
başlatılmış, yaygınlaştınlmış ve önemli kaynak akta
rılmıştır. Sosyalizasyon politikalan için bir başlık 
açmak yerinde olacaktır. 

Sosyalizasyon 
5 Ocak 1961 tarihli 224 sayılı Sa~lık Hizmetleri-

nin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun (MBK) 
Sosyalleştirmeden çıkaracaklarımız; 
• Sa~lı~ı hak olarak görmüştür 
• Sa~lı~ın ilk en kapsamlı politik programıdır 
• Herkese ve eşit koşullarda sa~lık hizmeti sunul

ması söz konusudur 
• Nüfusa dayalı saglık hizmeti örgütlenmesi 

amaçlanmıştır (sa~lık evi 2000-3000/ebe-saglık oca~ı 
5000-1 0000/hekim-SGB-SM) 

• Pilot bölge uygulaması hayata geçirilmiştir 
• Kamu sektöründeki sa~lık kurumları tek çatı 

altında toplanmıştır 
• Koruyucu ve iyileştirici sa~lık hizmetleri uç 

birimlerde bütünleştirilmiştir 
• Saglık hizmetinde ekip hizmeti sunumuna 

geçilmiştir 

• Halkın sa~lık hizmetine katkısının(?) sa~lan
ması söz konusudur 

• Sa~lık birimleri okuilarta aynı bahçede inşa 
edilmiştir 

• Tarım ve veteriner örgütleriyle yakın iletişim 
sa~lanmıştır. 

Sosyalizasyon, Eşitlik ve Bölgesel 
Kalkınma 

Sosyalizasyon ve Eşitlik; 
Kastedilen herkese parasız eşit sa~lık hizmeti 

sunumu de~il, bölge özelinde saglık hizmetine eri
şimin salılanması olarak belirtilmiştir. Çünkü yasada 
sa~lık hizmetinden yararlanmak için prim, cepten 
ödemenin yapılmasından da söz edilmektedir (Aksa
kolllu G.). Yani eşitlikten anlaşılması gereken bölge 
halkına ulaşırnın saglık üzerinden sa~lanmasıdır . 

Fişek ve DPT iş birli~i ile şekillenen Sosyalleş
tirme; 'köy (giderek kent) kalkınma projesi' olarak 
degerlendirilmiştir. (SSYB, 1961b, Fişek N, l99a). 

(Sa~lık oca~ı-okul etkileşimi, veterinerlik ve 
tarım örgülleriyle işbirli~i ile gelişen bir kalkın

ma(?), entegrasyon, asimilasyon) 
Bu politikalarla amaçlanan; koruyucu saglık hiz

metlerinin ve birinci basamak sa~lık hizmetinin 
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özellikle kırsal alanda ve bölgede halka götürülme
sidir. Sonuçta; sa~lık hizmeti olarak içinde eksikleri 
barındırsa da birçok alanda ciddi olumlu sonuçlar 
yaratan Sosyalizasyon Kürtler için farklı okunabile
cek yönleri de barındırmaktadır. 

Bu farklı okuma; bölgeler arası eşitsizlikleri orta
dan kaldırmaktan ve bölgesel kalkınmadan amaç
lananın; Kürtlerin sisteme entegrasyonunun oldu
gunu önümüze koymaktadır (tıpkı egitim sistemi 
ile yapılmak istenen gibi). Asimilasyon sürecinde 
Sosyalizasyona özellikle DPT ·tarafından ayrıca önem 
verilmiş ve bu sebeple Sosyalizasyon özellikle bölge
de ilk olarak uygulanmış ve yaygınJaştırılmıştır. O 
dönemde Edirne, Çankırı ve MuşNarto pilot bölge 
seçilmiş fakat ilk saglık ocagı sadece Varto'nun 
köyüne yapılmıştır. Daha sonra yapılan saglık ocakla
rının büyük çogunlu~u da Kürtlerin yo~un yaşadıgı 
bölgelere yapılmıştır. İlk olarak Muş'ta uygulamaya 
başlanmış (1963); ardından Bitlis, Hakkari, Van, 
Agrı, Kars (1964); daha sonra Diyarbakır, Erzincan, 
Erzurum, Mardin, Siirt, Urfa (1965-1966); Adıyaman, 
Bingöl, Elazıg, Malatya ve Tunceli (1967). Bunlara 
ek olarak 224 sayılı yasaya konulan, 'bölgeye gide
cekterin bölgenin dilini bilmesi gerekti~i' yönündeki 
madde sonradan çıkarılmıştır. 

1980 ve Sonrası 
Dünyada soguk savaş sona ermeye başlamıştır. 

Reel sosyalist deneyimler yenilgiye ugrarnıştır. Tek 
kutuplu bir dünya düzenine geçiş yaşanınaya baş
lanmış ve "Tarih'in Sonu" tezleri ortaya çıkmıştır. 
Neo-liberal politikaların uygulanmasına geçilmiştir, 
sosyal devlet anlayışının yok edilmeye başlandıgı bir 
döneme girilmiştir. 

12 Eylül 1980 Türkiye için bir askeri darbe 
olmanın ötesinde, yeni bir iktisadi modelin yürür
lüge kondugu tarihi ifade eder. 24 Ocak kararlarının 
uygulanması için gerekli siyasi istikrar(!) ortamını 

oluşturmak hedeflenmiştir. Böylece devrimci sol ve 
Kürt muhalefeti sindirilmiş ülkede bir korku impa
ratorlu~u yaratılmıştır 

1960 ve 80 arası Türkiye kapitalizminin yapısal 
özelligi içe dönük/ithal ikameci birikim modeli ve 
bunun uygulayıcısı DPT iken; 1980 sonrası Türkiye 
kapitalizminin dönüşümü sırasıyla; 

• İhracata yönelik birikim stratejisi, 
• Ticari sermayenin uluslararas ılaşması, 
• Uluslararası para-sermaye hareketlerine, dog

rudan yabancı sermaye ve ara sanayi meta ihracatına 
dayalı birikim modeli uygulanmasına geçilmiştir . 

1961 Anayasasında sa~lıgın bizatihi devlet tarafın
dan sunulan ve güvence altına alınan bir hak oldugu 
belirtilirken, 1982 Anayasasıyla devlet saglık hizmetle
rinden sorumlu bir konurndan düzenleyici bir konu
ma geçmiştir. Böylece sagJıgı piyasacı, rekabetçi bir 
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ortama bırakarak saglıgın metalaştınlmasının önünü 
açılmıştır. "Herkes, saglıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşamak hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
saglı~ıru korumak ve çevre kirlenmesini önlemek dev
letin ve vatandaşın ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, 
beden ve ruh saglıgı içinde sürdürmesini saglamak; 
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttırarak, 
işbirli~ini gerçekleştirmek amacıyla saglık kuruluşla

rını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. 
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki saglık 
ve sosyal yardım kurumlarından yararlanarak, onları 
denetleyerek yerine getirir." (1982 Anayasası) 

Saglık alanında reform çalışmaları hızlanma

ya başlamıştır. Sa~lık reformu denildiginde saglık 
hizmetinin üretimi, finansmanı ve organizasyonu
nu kapsamaktadır. Bunlar saglık alanındaki yapısal 
degişiklikleri ifade eder. Türkiye'de saglık reformları 
uygulanırken Dünya Bankası ve IMF politikaları esas 
alınmıştır. Yani saglıgın metalaştırılması politikaları 
uygulanmaya başlanm1ştır. Saglık arbk sermaye için 
emegin yeniden üretimi için gerekli olmanın yanın
da aynı zamanda sermaye birikimine de katkısı ola
cak şekilde politikaların uygulanmaya başlanmasıyla 
yeniden düzenlenmeye başlanmıştır. 

İlk önemli reform çalışması 1987 yılında çıkarı
lan "Sosyal Hizmetler Temel Kanunu" olmuştur. Bu 
kanunla kamu saglık hizmetlerinin ticarileştirilmesi, 

piyasaya açılması, devletin bu alandaki sorumlulugu 
terk edilmesi, saglık personeli üzerinde piyasa man
tıgı ile oluşturulan baskının meşrulaştırılması ile, 
kendisinden sonraki tüm yasa girişimlerinin öncüsü 
olmuştur. 

Kamu ve özel saglık kuruluşları aynı yaklaşımla 
ele alınarak devletin bu kuruluşlara aynı mesafede 
yaklaşması meşrulaştırılmıştır. Kamu saglık kuru
luşlan statü olarak işletme haline getirilmiş, gerek 
özel gerekse kamu saglık kuruluşlarının hizmetle
ri fiyatlandınlmış, sosyal güvencesi olan herkesin 
kamu ya da özel istedigi saglık kuruluşundan yarar
lanabilmesi olanaklı kılınmıştır. Bu kanunun sa~lık 
personeline getirdikleri ise saglık bakanlıgına geçici 
ve daimi meslekten men etme yetkisi verilmesi, 
yabancı personel çalıştınlmasına izin verilmesi, özel 
ya da kamu saglık kuruluşlarında zorunlu hizmet 
yaptırma yetkisiyle tüm saglık personelinin sözleş
ıneli hale getirilmesidir. 

Reform çalışmalarında bir başka önemli nokta ı. 
ve 2. Saglık Proje! eridir. İlki 1991 'de başlayıp 1997'de 
tamamlanması, ikincisi 1995'te başlayıp 2000'de 
tamamlanması planlanan iki saglık projesi oluştu
rulmuştur. Bunlar: 

• Toplumun talepleri önemsenmeden oluşturul
muştur 

• Daha çok piyasacı bir manbkla oluşturulmuş
lardır 

Bu projelerle saglık bakanlıgı standart ve belirle
yici işlevleri üstlenerek dogrudan hizmet üretmeye
rek saglık hizmetlerini piyasacı, rekabetçi bir ortama 
bırakınayı amaçlamıştır. 

Hizmet sunumu birinci basamak saglık hiz
metlerinin aile hekimli~ine dayandırılması, kamu 
hastanelerinin özerkleştirilmesi, zaman içerisinde de 
özelleştirilmesi, kamu ve üniversite hastanelerinin 
sa~lık işletmesine dönüştürülmesi düşünülmüştür. 

Sa~lık çalışanlarının iş güvencesi ortadan kaldı
rılmak istenmiştir. 

Ancak bu projeler zamanında bitirilememiş, güçlü 
bir toplumsal muhalefetle karşılaşmış ve o dönemde 
tam olarak uygulanamamıştır. Saglık alanındaki 

reform çalışmaları en fütursuzca "Saglıkta Dönüşüm 
Programı" adı altında AKP iktidarı ile uygulanmıştır. 
Projelerin bu kadar rahat uygulanmasında AKP'nin 
sermayeyi çok güçlü bir şekilde arkasına almasının 
yanında bu projeleri seçmen yaratma fonksiyonu 
olarak kullanması da söz konusudur. 

AKP iktidarıyla; 
• SSGSS 

• Aile Hekimligi 

• Tam Gün 

• Mecburi Ilizmet 

• Kamu Hastaneleri Birligi yasaJan teker teker 
uygulanmaya başlanmışbr. 

Bölge'deki saglıgın durumu diger bölgelere göre 
çok daha geri bir durumdadır. Bunun en önemli 
nedeni bölgede yaşanan savaş halidir. Savaşın yıkıcı 
etkisinin yanında personel yetersizligi bölgede ciddi 
saglık sorunlarının oluşmasına neden olmuştur. 

Bölgede ciddi oraniara varan işsizlik ve yoksulluk 
saglık hizmetine ulaşımı engellemiş bunun bir sonu
cu olarak yeşil kart uygulaması ile bu giderilmeye 
çalışılmıştır. 

Yeşil kart uygulaması bölgede halkın siyasal 
tercihlerine göre degeriendirilmiştir (yeşil kart ala
bilmek için emniyet ve jandarma birimlerinden onay 
almak gerekmekte). Devlet açısından ikili bir işieve 
sahiptir: 

• Kışkırtılmış saglık talebini saglayarak Bölge'de 
saglıgın hızla piyasalaştırılmasına olanak saglamıştır; 

• Yeşil kart sahiplerini sistem içine alarak gerek
tigi zaman onlar üzerinde bir baskı aracı olarak 
kullanmıştır. 

Buraya kadar tartışılanlar saglık politikalarının 

Türkiye'deki seyrinin genel hatlarını ortaya koymayı 
amaçlamıştır. Saglık ve sa~lık hizmeti politikası 

oluşturulurken farklı bir okuma imkanı olup olama
yacagını bize göstermesi açısından önemlidir. (t< 

' Demokratık Toplum Kongres(nın 4-5 Aral,k 2010 tarihınde 

Oıyarbakır'oa duzenledığ Sağlık Kurultayı içın oluşlunHan 

Tarihsel Sureçte Sağ k Atölyes "nin sonuç raporudur 
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Dersimliler, inançlarını 'Reya Heq!Raa Haq!Hak 
Yolu' veya "Re/Raa!Yol" olarak tanımlar. Dışarıdan 
ise genellikle "Kızılbaş" tabiri kullanılırken, sonrala
rı daha yumuşak olarak algı1andı~ı için Alevi kavramı 
kullanılmaya başlanmış ve günümüzde tamamen bu 
isim altında tanımlanmaktadır. Her ikisi de Dersim
tilerin kendileri için kullandıkları de~il de dışarıdan 
verilmiş isimler olmuştur. 

Alevilik, yekpare bir inanç da de~ildir. Alevilik 
kavramı içinde de~er!endirilen birbirine benzeyen 
ama aynı olmayan inanç biçimlerinden/akımların
dan bahsedilmektedir: 'Kurmanc' inancı olan 'Re' 
ile 'Bektaşilik' olarak tanımlanan akım, bunların 

en önemli iki tanesidir. Bu iki inanç da kendilerini 
Horasan kaynaklı olarak nitelerler. Dolayısıyla yakın, 
ancak aynı olmayan iki inançtır. Bu yakınlık ve uzak
lık ilişkisi , Anadolu topraklarında bu iki inanca, mer
kezi güç tarafından yaklaşımı da oldukça belirleyici
dir. Bektaşilik merkezi iktidar tarafından ordusunun 
resmi dini yapılacak kadar önemsenen, bir tür doku
nulmazlık sa~lanan ve yayılmasına, misyonerlik faa
liyetlerine izin verilen bir akım olurken, Dersim'in 
merkez üs olarak kullanıldı~ı "Re/Yol" zalimane bir 
muameleye tabi tutulmuş, sistemli olarak kırımdan 
geçirilmiştir. Bu bile aralarındaki farkın neye denk 
düştü~ünü yeterince göstermeye yeter. 

Dikey hiyerarşi değil, yatay ve sarmal ilişki 
Bektaşilik ile 'Re/Yol' arasındaki di~er temel bir 

farklılık ise inancın hizmet veren sınıfının belir
lenmesi sistemidir. Bektaşilik ve di~er bölgelerdeki 
Kızılbaşlık, bir tür okul sistemini kullanırken, daha 
eski ve köklü olan ama hegemonik inançlara daha 
radikal bir direnç sergileyen ve bu anlamıyla daha 
tehlike altında olan 'Re/Yol' ise bunu daha garantili 
bir sisteme ba~lamıştır. Bu, 'Ocak' sistemi olarak 
tanımlanan, babadan ogula yetki aktanını olan 'seyit/ 
pir'lik biçiminde işleyen bir sistemdir. Bu nedenle, 
Bektaşilik ve Batıdaki Kızılbaşlık, Dergahın e~itim 
sisteminden geçip, belli aşamalardan sonra "post" 
sahibi olan "dedelik" kurumu, babadan o~ula, kutsal 
soy kalıbı ile aktarılan kanba~ı üzerinden 'Seyit/ik/ 
pir/ik' kurumu olarak farklı mekanizmalar kullan
maktadırlar. 

Pirlik sistemini kullanan Dersim ocakları ara
sında "el ele, el hakka" adı verilen, bir tür döngüsel 
sistem vardır. Bu şu anlama gelmektedir: ister nor
mal aşiretten halk olsun, ister seyit ocaklarından 
olsun herkes bir pire tabidir. Her pir aynı zamanda 
bir başka pire taliptir. Birinin talibi kendi pirinin 
rehberi ya dapiri olabilir. Sadece pirin piri mürşittir. 
Ancak mürşidin depiri ve rehberi vardır. Yani dikey 
bir hiyerarşiden çok, yatay ve sarmal bir ilişkidir bu. 
Bu sistemle aslında rekabete, yani dikey hiyerarşiye 
kapalı bir sistem kurulmuştur (Deniz 2010)'. Bu 

mekanizma, Yaresan dini ve tzdilik'te de vardır. 
Tamamen olmasa da büyük bir kısmı aynı ya da farklı 
isimler altında aynı şeyleri kasteden kavramlar kul
lanmaktadır. Dersim Re inancının "El ele el hakka" 
sistemi Yaresan'da "Ser sepordan" olarak işler. 

Oysa Bektaşilik ve di~er Kızılbaş inançlarında 
bu farklıdır. Bektaşilikte işleyen dedelik kurumu 
ve kurum üzerinden yürütülen bir yayılma çabası 
varken, 'Re/Yol'un yine soya dayandırdı~ı kapalılık 
ilkesi vardır. 

Bu sistem içinde Yol insanları soylar halinde, 
bütün hak, yetki ve sorumluluklar soya ba~lı ola
rak net bir şekilde tanımlanmış ve çözülemeyecek 
şekilde iç içe geçirilmiştir. Soya göre sınıflamalar, 
kan ba~ına dayalı bir sistem ile dışarıdan dahiliyetler 
engellenerek sistemin zaafa u~raması önlenmiştir. 
Bunun tersi olan Bektaşili~in, Dersim bölgesi ve 
çevresinde sık sık bu anlamda misyonerlik çalış

maları yaptı~ı, son olarak da "Merem Dede" olarak 
bilinen zat tarafından bu çalışmanın yürütüldü~ü 
bilinmektedir. 

Cumhuriyet sonrası Tekke ve Zaviyelerin Kapatıl
ması Kanunu ile Dersim merkezli 'Re/Yol' inancının 
tüm etkinlikleri yasaklanırken, Bektaşilik bu yasak 
dışında fiili olarak tutularak, misyonerlik çabaları 

el altından desteklenmiştir. Son bir atak ise 'tarık/ 
pençe' üzerinden yapılmıştır. Bektaşilik, Dersim 
merkezli Re inancının sembolik kutsal aracı olan 
'tarık'ın yerine, 'pençe-i aba 'yı yerleştirme girişi

minde bulunmuş ve Dersimli yol inancı mensupla
rınca şiddetli bir şekilde reddedilmiştir. Aktarıma 

göre Bektaşi misyoneri olarak bölgeye yollanan ve 
esas görevi Ruslara karşı savaşta Dersim aşiretlerini 
örgütlernek olan Çelebi'nin taraftarı olan Seit Aziz 
girişimlerde bulunmuş ve bu süreçte de pençe-tarrk 
akidesine yönelik vaazlar vermiştir. Bu arada tarık ile 
ilgili bilgiler toplamış, şu anda Erzincan Özürnlü'ye 
ba~lı Kiştim köyündeki "Mar" adlı tarzk/evliyadan 
haberdar olmuştur. Çelebi, Nuri Dersimi'yle görüşe
rek Seit Aziz' i buraya götürmesini, Seit Aziz'in sade
ce bir "tahta parçast" olan bu tank'ı yakaca~ını söy
ler (bak. Dersimi 1992, 94-95)'. Ve tabii ki reddedilir. 

Yine bu konu ile alakah olarak, özellikle Dersim 
merkezli Re/Yol inancına yönelik Devletin hoşnut

suzlu~unu en net şekilde, dönemin Genelkurmay 
Başkanı Fevzi Çakmak tarafından hükümete sunulan 
bir raporda izleyebiliyoruz. Raporda, "Erzincan mer
kez ilçesinde 10.000 Kürt vardır. Bunlar Alevilikten 
faydalanarak Türk köylerini Kürtleştirmeye ve Kürt 
dilini yaymaya çaltşmaktadırlar. Birkaç sene sonra 
Kürtlüğün bütün Erzincan't istila edeceğinden endi
şe edilebilir. Orfen Türk, fakat Alevi olan birçok Türk 
köyleri Aleviliğin Kürtlüğü ifade ettiği zihniyetiyle 
ana lisanlarmı terk ederek Kürtçe konuşmaktadtr
lar. (Çem 1999, 38-39)" denir. 
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Dersim inancı, Yaresan , Ezdilik 

Yahudili~in dışında, bir milliyete ait inanç olarak 
Ezdilik ve Ehl-i Hak/Yaresan gösterilir. Ezdilik Laleş 
ve çevresinde Şeyh Adi'nin kurdu~u ve yazılı metni 
olan bir Kürt inancıdır. Bu inanç dış katılırnlara katı 
bir kapalılık gösterir. Başka bir Kürt inancı olan 
"Yaresan ve Ehl-i Heq", Güney Kürdistan'da yo~un
laşmış önemli bir Kürt cemaatine verilen isimlerdir 
(Hamzeh'ee 2008, 37). "Yaresan ile Dersim inancm
daki benzerlik çok net olarak pek çok bilim insanı 
araştırmacı tarafından dillendirilmişlir. Omeğin 
Bruinnesen, "Kuzey Kürdistan'da, Ehl-i Hak'lara 
çok benzeyen topluluklar vardır. ( ... ) Ozellikle ula
şılması zor Dersim yöresinde bu durum geçerlidir. 
Burada Ehl-i Hak'ı hatırlatan birçok kavram sap
tanmıştır. ( ... ) Buna benzer sistemler olarak Ehl-i 
Hak/Yaresan ve Ezdi inancında da vardtr. Bu iki 
inanem temel karakteri ise Kürt inancı olmaları
dtr." (Bruinnesen 1991, 142). ''YaratıltŞ hikayeleri 
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ise, bütün dini sistemler için önemli bir ayırt edici 
özellik/ir. Bunun sebebi, diğer birçok dini ilkenin 
dünyanın yaratt!ışınm nasıl görüldüğiine bağlı ola
rak şekillendiği olgusudur ( ... )" Yaresan yaratılış 

hikayesi ezelde başlar. Ezelde hiçbir şey yoktu ve 
tüm dünya suyla kaplıydı. İlahi öz, "ya" şeklinde ve 
bir incinin içerisindeydi. (Hamzeh'ee, 2008:127) diye 
aktarılır . Bu aktarırndan Dersim'de önemli bir karşı 

lık bulan şey ise "Ya" kavramıdır. "Ya", Dersim inancı 
içinde kutsiyet içeren çok önemli bir dinsel seslenme 
kavramıdır. Özellikle tanrısal ve ona yakın forıniara 
bu şekilde hitap edilir: Ya Heq, Ya Xwad~, Ya XtZır, 
Ya Ali, Ya DtZgun vs. Bu da bu kavramın geldi~i 
kökene önemli bir atıfta bu lunmaktadır. 

Kürtlere ait olan her üç inançta da seyitlik, pirlik, 
cem, inancın mobil karakteri ve bedensel sembolizm 
gibi çok büyük bir aynılık vardır. Bu da aradaki ba~
lantının ne kadar güçlü oldugunu gösterir. Bu Kürt 
inancının en önemli farkı, Bektaşilik ve Horasanlı 
Mevlana'nın Mevlevili~i gibi kişisel bir tasarımla 
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şekillenmemiş olmasıdır. Dersim inancı ve Yaresan 
ile ~zdilik kolektif olarak taşınan ve yaşatılan sis
temleridir. Bu da etnisite karakterini güçlü tutan bir 
yapıdır. Daha önce de de~inildi~i gibi yayılınacı de~il 
tam tersine kapalı sistemler oldu~u için, Musevilik 
gibi etnisite karakterini de birlikte taşımış, dolayısıy
la da Kürt karakterini bu halleriyle korumuşlardır. 

Re-Yol inancı, bir Kürt inancıdır 
Genelde Alevilerin ve özelde de Dersimli Yol 

inancındakilerinin Türk oldukları argümanı, inanç 
dilinin Türkçe olmasına dayandırılır. Ancak bu bir
kaç açıdan sorunludur. Birincisi, bundan 20-25 yıl 
öncesine kadar Türkçe ibadette çok az kullanılırdı. 
ikincisi tercümeler ve bu tercümelerle ayakta kalma, 
hışımdan kaçınmanın bir yolu olarak görülmesi; 
keza bu inançla tanışanların bu ketarnları kendi dil
lerine tercüme etme çabalarını görmek zorundayız. 

Örnek olarak, Hamzeh'ee, Jayhunabadi'den şöyle 
aktanr: "Yaresan'm bu kolunun Seyyidleri, kendisi 
Herten'in biri ve Sehak döneminde bir Heflevane 
olan Seyyid Muhammed'in oğlu Şah İbrahim 'in 
Mireh Beg, Qanun Beg, Qelender Beg ve Çerag 
Beg admda dört oğlu vardı. Qoşçioğli ve Coneyd 
onun yoldaşlarmdandı. Qoşçioğli Kürtçe ketam/an 
Türkçeye çeviren kişidir (Hamzeh'ee 2008, 292)." 
Üçüncüsü ise ibadet dili onların o dilden oldu~unu 
göstermez zira Türklerin ibadet dili de Arapçadır. Bu 
onları Arap yapmamaktadır. 

Bir başka önemli konu ise Dersim'deki Yol inan
cının do~a tapınıını ile olan çok yakın ilişkisidir. Bu 
yanıyla di~er Alevi uygulamalarından farklılaşır. Der
sim inancı sadece ocaklarla, seyitlerle ilişkilenmez. 
Aynı zamanda Dızgun/Duzgı, Mızur, Xızır, Anafatme 
ve di~er birçok do~al mekan tapınıını ve ritleri yer 
alır. Öte taraftan Dervişlik sistemi ve ateşiışık tapını
mının ciddi izleri mevcuttur. Bu anlamıyla Der
sim'de Reya Heq/Raa Haq ya da kısaca 'Re/Raa/Yol' 
olarak tanımlanan inanç, müstakil ve esas itibarıyla 
da bir Kürt inancıdır ve böyle ele alınmalıdır. ii> 
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DÜR 

Di kurahiya çaven te de 

Li te digeriyam 

Her ku tu ji min dur diçu 

Behtir nezl min dibu 

Şev bu 

Poren min bi qasl reşika çaven te reş dibu 

Min keziyak xwe ji te re hişt Ct diçum 

Ji bo tu pe bigihljl armanca xwe belkiji min 

Tu dimeşl 

Ez dimeşim 

Dimeşin heya pelaven me biqetin 

Bibin helbest 

Bibin stran 

Li ser zimanen hatine qeydkirin 

O bibin llstikvan xwe billzin 

Gaven me rawestin jl 

Em ranawestin 

Heya em bibin dlmen 

Di çarçeveyan de hilneyen 
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N'ab1yon!? 
BARIŞ AVŞAR 

Her "iş yapan" filmi n başına gelen Ata Demirer'in 
geçen yıl sinemalarda sevimli bir rüzgar estiren 
Eyvah Eyvah 'ının başına da gelmiş. İkincisi yolda, 
yakında sinemalarda... "Konusu olmadan" 5. 6. 
bölümlere dogru uzayıp giden çok daha popüler seri
lerimiz de var gerçi, onların yanında daha tahammül 
edilebilir olur mu acaba Eyvah Eyvah-2? Orası izle
yeceklere kalmış ... Şimdilik ilk filmden bir sahne var 
gözümüzün önünde: Akşam "dü~ün programı"ndan 
geç vakit gelip kendini yorgun argın yat~a atmış 
Hüseyin Badem (Ata Demirer) sabahın köründe pal
dır küldür bir gürültüyle fırlar yataktan. Pencereden 
baktı~ında hemen dışarıda dedesi Halil'i (Salih 
Kalyon) duvar delerken görür, "Çanakkaleli Roman 
şivesi" ile diyelim, seslenir: 

- Dede! N'abıyon? 
Halil Dede gayet makul bir saatte gayet faydalı 

bir iş yapmakta oldu~u inancıyla umarsızca yanıtlar: 
- İyilik, sen n'abıyon? 
Torununa hatır sormaktadır resmen! Hüseyin 
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Badem iyice kızar ama sorusunu efendice tekrarlar: 
- İyiyim dede de, n'abıyon!!! 
Yanıt aynı : 

- N'abalım be, sen n'abıyon! 

Hüseyin Badem kızar, ba~ırır artık, sabah sabah 
neyin tantanasını yaptı~ını sorar! Yalandan bir iş 

yapıp esasen bir işe yaramayacak, en azından o saatte 
yapılması zamansız yalandan, önemsiz, gereksiz bir 
iştir dedenin elindeki ... 

Yalandan Açılım! 
Adı bile yalan olmuş "Açılım" tantanası başlayalı 

kaç ay oldu? Kaç yıl? Bir gürültü var, hemen duvarın 
dışında. Ve Kürtler, Türkler her milliyetten bu mem
leket halkı, genelde Dolmabahçe civarından yükselen 
gürültüyü duydukça yerinden fırlayıp soruyor: 

-Ne oluyor, ne yapıyorsun! 

El cevap: 
-İyi, sen n'abıyon?! 
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Sonra, hiçbir şey olmamış gibi gümbürtüye bir 
süre ara verilip başka bir şeylere bakılıyor. Medyacılar 
gidip sporcular geliyor, müzisyenler çıkıp ressamlar 
giriyor Dolmabahçe'ye ... Gürültü ara ara yükseliyor. 

Arada Cumhurbaşkanı yurt gezisine çıkmış, 

yolu mu düşmüş, düşsün diye mi düşünülmüş, 

düşünmeden iş yapar mı cumhurbaşkanı gitmiş 

işte... Haber: Güroymak'a "Norşin" dedi! Hadi 
bakalım gümbürtü, patırtı! Vatandaş soruyor: Ne 
yapıyorsun! Zamanı çoktan gelmiş de geçmiş bu 
lafı utangaçça etmesinin ardından bir sene geçmiş 
geçmemiş Cumhurbaşkanı diyor ki, "Resmi dil 
Türkçedir, böyle devam edecektir" . .. 

Bunu da Genelkurmay'ın iki dilli hayatla ilgili 
açıklamasını eleştirirken söylüyor. Arkasından da 
tabii, "bütün farklzlıklarımıza sahip çıkalım " faslı. 
Bir senede Norşin 'in Norşin'li~i bitti mi? Yok. Buna 
sahip çıkı ldı mı , e o da yok. Öyle rengi yok, kokusu 
yok, şekli yok bir "şey" var ortada ... Tam da ortalıkta! 

İşin aslı şu: Referandumun arkasından seçim 
olacak, bu sırada hükümet ve destekçileri iyice 
güçlenecek, sonra seçim kazanılıp güçlü bir şekilde 

yeni bir Anayasa yapı lacak, bu yeni Anayasanın aslı 
da başkanlık sistemine kadar gidecek uzun ince bir 
yol... Ancak başkanlık sistemi de öyle "federal" bir 
durum, aman yanlış anlama olmasm! Öyle de~il de 
"belediyelerin daha güçlü oldu~u" bir model olacak, 
başkan da bilin bakalım kim olacak ... Kürt'ün derdi 
de bu arada işte yavaş yavaş, a~ır a~ır, kontrol altında 
tutula tutula, temkinli temkinli, gıdım gıdım hallo
lur gider-mi? 

Hayat boyu aşınca ... 
Açık ve net olarak görüldügü üzere gitmiyor! 

Kan ve göz yaşını durdurmak üzere yola çıktı~ınızı 
ve çok acayip önemli adımlar atıp i şler yapacagınızı 

ilan edip, sadece gürültü patırtı çıkararak çoktan 
kangren olmuş bir aya~ı sürükleye sürükleye ortada 
dolaşırsanız, bunda da ısrar ederseniz e~er, hayat bir 
yerde gelip boyunuzu aşıveriyor. Kürt cephesi içinde 
son dönemde yaşanan yo~un hareketlilik bunu bir 
kez daha gösteriyor. Kan ve göz yaşını bitirmek, bir 
halkın sesini duyup gere~ini yapmak, kültürel hakla
rını tanımak, hapse atmamak, yaşam hakkı tanımak 
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ıçın, aynı zamanda birilerini de "başkan" yapacak 
torba yasayı ya da bohça anayasayı beklemenize hayat 
izin vermiyor. 

Ve aynı hayatın içinde bir büyük kırılma çıkıve
riyor önünüze. Bir anket. .. Kürt-Türk kardeşligini 
zedelemek için en çok u~raşılan yerlerden birinde, 
nedir ki istihbari terminolojideki adı artık "pilot 
bölge" midir, işte onlardan birinde, Mersin'de yapılan 
bir anket. 1998'de başlamış, 2002 ve 2007'de yenilen
miş, şimdi 2010'da bir kez daha yapılmış, aynı denek
lere aynı soruların soruldu~u yakın zamanda gaze
telerde "Büyük Tehlike", "Ürküten Tablo" başlıkları 
ile gördügün üz anket: Mersin'in Kürtleri ile Türkleri 
birbirine yıldan yıla daha fazla mesafeli bakar olmuş
lar. Yüzdelerini sıralamaya gerek yok, birbirleri
ne tahammül ederneme oranlan epeyce yükselmiş! 
Hadi bir ayrıntıyı hatırlatalım: 'Türkler vatantmdan 
smtr dLşt edilmeli' diyebilen Kürtlerin oranı 1998'de 
yüzde 0.5, 2002'de yüzde 0.8 iken 2007'de yüzde S'e 
yükselmiş ve 2010'da yüzde 4.2 olmuş. 

'Kürtler vatammdan smır dLŞL edilmeli' diyen 
Türklerin oranı da, 1998'de yüzde O'mış, yazı ile 
SIFIR! 2002'de yüzde O.l'e, 2007'de 2.9'a, 2010'da 
ise yüzde 9.9'a yükselmiş! 

Nasıl? Sorular mı kışkırtıcı? Denekler mi tartış
malı? Mersin iyi bir seçim degil mi böyle bir anket 
yapmak için yoksa? Burada birtakım karanlık güçler 
işbaşında mı bir süredir? Tamam hepsi kabul. .. Biz 
bunu kabul edelim, ama bu itirazları yapanların 

vicdanı acaba, "Kürtler gitsin" diyen bir tek Türk'ü 
ya da "Türkler gitsin" diyen bir tek Kürt'ü kabul ede
bilecek mi? Edebiliyor mu? 

Defter 
Birileri yüksek siyasetin gereklerini yerine getirip 

"vatanın milletin bekası neyi gerektiriyorsa" onu 
yapana kadar o Kürt, o Türk orada öyle dursun mu? 
Mersin'de, Dersim'de, Kars'ta, Sivas'ta, Maraş'ta, 

Sinop'ta. .. Yurdun herhangi bir yerinde bir tek 
kişinin "onlar" için "gitsin" diyebilmesinin ve bunu 
demeye devam etmesinin vebalini üsttenecek olan 
yüksek siyaset erbabı var mı? Mutlak çogunluk ara
yanlar, anayasa yapma gücü isteyenler, başkanlık 

sistemi için yol döşeme demir-dograma montaj ve 
nakliyat işine girişenlerden mesela? Ya da, "İki dil 
yok", "Sistemi tarttşmak yok", "Statükoya ses çıkar
mak yok", "Bir ben vartm, fazla lafa lüzum yok" 
diyeni erden. .. Hangilerinin isimlerini yazalım bu 
'defter-i vebal'e? 

Memleketin sahipleri, laf ola torba yasa dola degil 
ama, gerçek sahipleri 20ll'den itibaren o defteri ve 
içindekileri dürüp kaldırıp şöylece bir kıyıya kaldırı
verse keşke ... 

Bu da yeni yıl temennisi sınıfına girer mi ola? $' 
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" HEKE XWEDAKI HEBE 

Heke Xwedakl hebe 
De xwediye texteki zer'In be li nav cinete 

Heke Xwedakl hebe 
Ruye wl de sor bibiriqe weke ala Sovyete 

Heke Xwedakl hebe 
Ji şeraban baş fem bike ji Parise heta 

Frankfurte 
Heke Xwedakl hebe 

Keçen wl li çenge bidin ku ciger bi sotin 
Heke Xwedakl hebe 

De herl zede kurôı biaxife ji bo efu mexfırete 

Heke Xwedakl hebe 
Sibeyan cixare bikeşe bi dizi ji melalkete 

Heke Xwedakl hebe 
Cilhem clhe min e heta axrete 
Ez e vi helbeste bişawtlnim u birevim 

mizgefte. 

Te bini: 
Ez negeheştime nimeja cimete 
Min bi tene nimej kir li pişta pişte 

Gava çume secde ji behna goran 

Hatime li her sekerate 
Ey musilmane biray filistin! u pakistan! 

Mala Xweda paqij bihelin ji bo cinete 

Yan ne de hun neblnin xuriye axrete 

Nlfrln u dijun nedene mi ji bo ve helbeste 

Ez zu ve derhas bum li slnore Swl diyan bi 

bisqilete 
Edi ancax Xwedaye we min bigire li pişt ve 
sa ete. 
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Bcrhcındaren 1\lasiken lüınli- 1 

MELAVE CiliRi (1570-1640) 
FEH 1~1 IŞI K - Wergera ji tirkt: ABDURRAHMAN ONEN 

--------

Melaye Cizlrl li Cizlre hatiye dinyaye, di nav edebi
yata kJaslk ya kurd de ekolek pir muhlm e, bandorek 
pir mezin li edebiyamasen pişti xwe kiriye. Ji bo dema 
bCıyin u mirina wl helwesten cufa hene. Alexander 
Jaba, di pirtUka xwe "Recueil De Noticeset Recits 
Kourds" ya di sala 1860'1 de li Rusyaye hatiye weşan
din de, dibeje ku Melaye Ciziri di sedsalen ll'emln Q 
12'errlin de jiyaye. Edebiyatnase kurd Alaadilin Seccadl 
jl di pirtUka xwe "Mejuy Edebi Kurdl" de dibeje Melaye 
Cizlrl di nav salen 1407 u 148l'e de jiyaye. Kurdologe 
Ingiliz David Neil MacKenzie, di berhema xwe ya bi 
nave "Mala-e Ciziri and Feqiye Teyran" de dibeje, 
Melaye Ciz'irl di nav salen 1570 u 1640'1 de jiyaye. 
Niviskaren weki Prof. Qanate Kurdo, M. B. Rudenko 
Cı Minorski j'i, di berhemen xwe de dibejin ku Melaye 
Ciz'iri di sedsala 12'emin de jiyaye. 

Sedemen ku niviskar Cı lekoliner dema jiyana 
Melaye Ciztrl cuda difikirin gelek in. Hinji wan li gor 
edebiyamasen ku di helbesten Melaye Cizlrl de der
has dibin salen jiyana wl ştrove dikin. Hin ji wan ji, 
li gor bOyeren diroki yen di helbesten Melaye Cizlrl 
de derhas dibin, dema bfiyin Q mirina Melaye Cizlrl 
tesbil dikin. Sedema her! muhlm jl nave Melaye 
Cizirl ye esasi O herema ku jiyana wl le derbas bQye 
ye. Herema Cizlre, di nav erdnigariya kurdan de, ji 
Cizire digihije heta Heran u Diyarbekire. Wateya ve 
peyva erebi girav e. Ji ber taybetiyen ve hereme, gel ek 
hozan O edebiyamasen li ve hererne jiyane, wekl 
leqeb nave 'Cizirl' bi kar anine. 

Nave rastln ye Melaye Cizlrl, Şex Ehmed el-Cizlrl 
ye, di helbesten xwe de 'Mela' Cı 'Melaye Cizlri' weki 
naven mahlas bikaraniye. Piştl sedsala 1l'an li ve 
hererne gelek edebiyatnasan naven wekl Şex Ehrned, 
Melaye Cizlri, Ehrnede Cizirl u hwd. bi kar anlne. 
Yek ji sedemen ve tevliheviya deme jt ev e. Le piraya 
Iekollneran salen 1570-1640'1, ji bo jiyana Melaye 
Cizlrl wekl sal en her! rast dinirxtnin. 

Di piraya helbesten Melaye Ciz'irl de tesewOf 
ciyekl pir rnuhlm digire. Derveyl Dtwana wl ya 
baş te naskirin, tu herhemen wl nehatine dttin. 
Berhema Melaye Cizirl 'Dlwan', cara yekern Martin 
Von Harlman di sala 1904'an de li Berli'ne çapkiri
ye. Piştl ve çapa yekem, gelek çapen din ji çebune: 
Miftiye Qamişloye Ehmede Zivinğı, Enstltuya Kurdi 
ya Stenbole, Nubihar O hwd. 

Melaye Cizlr1, di helbesten xwe de tegihinek sofitl 
derdixine peş Cı xweşikbOne bi Xwede re ternam 
dike; dibeje ku gerdOn şewqa xweşikbCına Xwede ye. 

Melaye Cizirl, di helbesten xwe de xweşiki O eşqe bi 
hev re şlrove dike. Eşqa Selma ya ku ji bo wl babetek 
sereke ye, bi xwe re dike yek. Li gor ve tayebetiya 
Melaye Ciz'irl, gelek lekoliner wl dişibinin helbest
vanen edebiyata tesewufe (Mewlana, Haviz Cı hwd.). 

Jiyana Melaye Cizlri bi giştl, li Medreseya Sor ya li 
Cizlre, bi perwedekirina xwendekaran re derbas bılye. 

Melaye Cizlrl, di helbesten xwe de Medreseya Sor jl 
wekl tema bi kar antye, ev ye k ji di yar d ike ku di nav
bera Melaye Cizlrl O Medreseya Sor de tekillyek tay
bel heye. Ev medrese ji aliye hevderne Melaye Cizirl, 
Mtr Şerefe 2'yemin ve hatiye çekirin. Piştl restoras
yone careke din ketiye rojeva perwerdehiye. Te gotin 
ku piştl sirgOna li derveyl Cizire, Mi'r Şerefe 2'yemin 
ji bo ku Cizire zeft bike derketiye re, pişti ku Cizire 
zeft dike, li ciye ku dikeve nav bajer camiyeke ava 
dike. Medreseya Sor, bi ve camiye re ava dibe Cı peş
keşl xizmeta Melaye Ciz'irl dibe. ~ 
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'BABA DiLiM' iÇiN • • • 

GÜLSEN YÜKSEL 

Küçücük bir salondayız. Festival bünyesinde gös
terilen bedava belgesellerden biri. Perdede yaşlı bir 
adam. Kah kapı önünde kah yeşillikler arasında 

geziniyor ... Ölmekte olan bir dilin son üyesi... Biz 
17-18 yaşlannda birkaç çaylak antropoloji öj!rencisi. 
Adam ölürse o dili artık kimse konuşamayacak diye 
fazlasıyla içlenmekte, gözyaşı dökmekteyiz... Evet, 
üzerinden yirmi yıldan fazla zaman geçti Anadil
de ej!itim üzerine tartışmalar başlayınca nedense 
Fransız Kültür Merkezi'nde yıllar ewel bir ögle vakti 
izledigim ve hiç unutamadıgım belgesele gitti aklım. 
Yok olmakta olan dil Ubıhçaydı. Yaşlı adam çoktan 

ölmüş olmalı. Belgeseli çekenler hangi gailelerle 
yollarına devam ettiler, bilmiyorum ... Yine de bugün 
orta yaşın eşiginde beni gülümseten ve biraz da 
trajikomik gelen o günlere dair hassasiyetimiz. Yok 
olmakta olan dilin son temsilcisini izlerken gösterdi
gim hassasiyeti, ilgi alakayı babamın büyük şehirde, 

şık restoranlarda gururla taşıyamadıgı anadiline gös
teremeyişim. Genç yaşımııda sanatla, estetikle gelen 
her şeye fazlasıyla aç oluşumuz, evrerısele ulaşma 
gayretlerimizdi bizi başka kültürlerle buluşturan. 

Ötekinin diline özen, empati. Sempati. .. 
Anadili Türkçe baba dili Kırmancki-Zazaca büyü-

Yıl 1975. Dersim'deki 'misafir odamız'da ailece çektirdiQimiz son fotoQral ... Ardından uzun bir tren yolculuğu ... Haydarpaşa Gan ... ve Istanbul. .. Üç beş 
kelime edebildiQim Zazacam da istanbul macerasoyla başladıQı yerde bitecekli. .• 
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yen bir kız çocu~uydum. Babam annesine Zazaca 
veyvi (gelin) diye seslenir, o en kıymetli o~lunun 

gözünün içine bakardı. Okumaz yazmaz köy evinden 
başka ev görmemiş canım babaannemin benimle 
iletişim kurmak için Türkçe konuşma gayretlerine 
karşın benim onun diline karşı nadan tutumum bu 
orta yaşımda içime dert oldu nedense. Evet, üstün 
olan, egemen olan dil 'de buluşmalıydık. Bu dil de 
'Türkçe'ydi. O yüzden babaannemin, torunlarıyla ile
tişim kurabilmek için büyük bir lezzetle, Şekspirvari 

tiratlar döktürdügü Zazacasını bir kenara bırakıp 

biz torunlarıyla büyük bir ernekle Türkçe konuşma 
gayretleri, 'üstün olan dil' karşısında büyük küçük 
hepimizin sessiz bir konsensüse varması bugün içimi 
daha fazla acıtıyor. 

Keko diye bir çocuk ... 
Farklı bir örnek .. . Bundan yedi-sekiz yıl ewel, 

İspanya'da yaşayan bir arkadaşım 'artık' Türkçe
si Kürtçesinden daha iyi oldu~u halde do~acak 
çocu~uyla kendi anadilinde, Kürtçe konuşaca~ını, 
çocu~unun anadilinin Kürtçe olmasını istedi~ini 
söyleyince de içim acı mıştı. Neden diye sordu~umda? 
'Ben dilimi özgürce konuşamadım. İçimde kaldı. 
Ofkem geçmedt demişti. Öfkesini ilkel bulmuş (bu 
defa empati kuramamış) ama sessiz kalmıştım. Yine 
de yeni dogan çocugunu bir ideolojiye kurban ver
memesini, çocukla daha iyi bildigi Türkçe dilinde 
konuşması gerekligini hararetle savunmuştum. İlk 
defa aramızda çıkan larlışma da benim Türkçeden 
yana Lavır koymam yüzündendi. .. Taze bir anne ola
rak ırkçılıkla suçlanınayı da göze alarak, çocukla yazı 
yazmayı dahi bilmedigi anadilinde de~il de yazı da 
yazabildigi kendisini daha iyi ifade ettigi, Türkçeyle 
iletişim kurmasının do~ru oldu~unu söylemekte 
ısrar edince, iki laf arasında ırkçılıkla da suçlanmı ş

tım. Geçtigirniz yıl anadili Kürtçe, baba dili ispan
yolca, okul dili İspanyolca-İngilizce olan, İstanbul'da 
Türkçe Malatya'da Kürtçe konuşan ve artık sekiz 
yaşında olan bu oglan çocuguyla bir hafta geçir
dim ... İstiklal'deki ayvalık tostçusunun kaldırıma 
kurulan yamuk formika masasında (anneyi bekler
ken) güle oynaya o bana ispanyolca ben ona Türkçe 
ögrettim. Onun çocuk yaştaki Türkçesi, Türkçeye 
olan ilgisi benim aile büyüklerimin konuştu~u Zaza
camdan daha halliceydi. Türkçe konusunda benim 
Zazacaya gösterdi~im ilgiden fazlasını gösteriyordu. 
ispanyolca ve Kürtçe aksanıyla birleşince de ortaya 
inanılmaz güzel bir Türkçe aksan çıkıyordu .. . Kork
tugum başıma gelmedi, arkadaşıının ogluyla iletişim 
problemi olmadı. Keko'nun Kürtçe ve ispanyolca 
karışımı ana ve baba diline ödünç verdigim Türkçe 
kelimeler pek yakıştı. .. Keko diller arasında büyük 
bir heyecanla sörf yapıyor. Dil'e aksana dair hiçbir 
problemi hiçbir kompleksi yok. Caru nasıl isterse, 

kah ispanyolca (BabadHi ispanyolca onun 'anadili' 
oldu) şarkı söylüyor kah Kürtçe küfrediyor. Türkçesi 
ise pek atili .. . 

Arılarla Zazaca dans etmek ... 
Keko'nun ' anadili ' benim 'babadilim' olarak çık

mıştı karşıma. Türkçe şiir okunan şiir yazılan bir 
ö~retmen evinde büyüdüm. Zaza olan babamın Türk
lerden daha iyi konuştu~u aksansız Türkçesine rag
men, İlkokul bitiminde İstanbul'a geldi~imde sınıfta 
dilim sürçer diye ödü kopan küçücük bir kızdım. Çok 
az esmerligimden, çok az da aksarumJa "kendimi ele 
vermekten" korkmuştum. Hala daha zaman zaman 
dilim sürçer. isteksiz ve kesik kesik konuştu~umda 
babamda olmayan aksan bende ortaya çıkar. E'ler açık, 
r'ler baskın çıkar. Ama bu yaşımda utanmam artık. 
Aksanıını duvar diplerinde yaşlı kemiklerini güneşe 
yalıran Zazalardan, babaannemden aldı~ımı düşünür, 
genç bir antropolog olarak öldü~ünde dili de yok ola
cak olan yaşlı adama a~ladı~ım gibi içten içe duygula
nırım. Genç babaannemin halalanmla fısır fısır Zazaca 
konuşmalarına genç 'Türk' annemin şüpheci yaklaşı
mı artık Zazaca anlayabilen ('Zazayım' diyen) arınem 
için de çok gerilerde kaldı. Ancak birbirinden güzel üç 
halamın 'el kızı' annemi dışiayarak kendi aralarında 
Zazaca şakalaşıp kıkırdarnalarına ve sadece o dilde 
yapıldı~ı için enfes tatlar bıraktı~na inandı~ım kimi 
anlatımiarına çocukken dahil olarnadıgım için bugün 
bile içlenirim ... Çocukken tınısını, melodisini, tadını 
aldı~ım, utangaç bir şekilde üç beş kelime söyleyebil
digim bir sırada İstanbul'a do~ru yola çıktı~ım için 
bu enfes dilden uzak kalmarun acısını hala yaşarım ... 
Zazaca dedikodunun da, küfrün de, tannya yakarışın 
da, tiradın da, kıkırdamanın ve cilveleşmenin de, 
elma toplamarun da, arı kovanma elini sokarken bir 
Zazamn (dedemin) dilini, nefesini tutuşunu, anlarla 
Zazaca dansını da iliklerimde hissederim ... 

Şimdi anlıyorum ki, dilinin son temsilcisi-konu
şanı o yaşlı adamın Ubıhçasıyla buluşma gayretimiz, 
vişne bahçelerinde koşturdu~umuz o toprakların 
diline bizi yabancı kılma pahasınaydı. Yaru başımız
daki aile büyüklerimizin konuştu~u ve ama bizim 
konuşamadıgımız o dili hatırlamadan, Ubıhça için 
gözyaşı dökmüştük. Bugün (fazlasıyla geç olsa da) 
babaannemin Dostoyevski tadında yaşadı~ı ve sayısız 
tiratıarına tanık oldu~um 'biçare' Zazacası için göz
yaşı dökmek istedim .. . 

Çünkü; 
"Hangi sözlerle ninem gönlünü açmzşsa bana, 
ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime, 
sözlerime ninni kadar duygu/u olmak yaraşır, 
bağlıdır çünkü dilim gönlüme, gönlüm dilime." 

(Far u k Na fiz Çam l ı be 1) 
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MASALDAN GERÇEGE 

'BERiYA TOFANE' 
GÜLSEN ODABAŞI 

---------------------------------
Kürt filmlerinden söz edildi~inde akla öncelikle 

filmierin içerikleri gelir. Göç, sürgün, savaş, sınır, 
yurtsuzluk ... Oysa dikkat çekilecek başka boyutlar da 
vardır. 80'li yıllarından bu yana Kürtlerin gündelik 
yaşamının bir parçası olamayan Kürt sinemasının 
çok zor şartlarda kendisini var etmeye çalışması, bir 
sektörünün olmaması gibi ... Bunlar, Kürt sinema
sına ait beklentilerimizi hangi düzeyde tutmamız 
gerekti~ini de hatırlatır bize. 

Ama bütün bu genel ve özel olanaksızlıklara ra~
men gerçekten yetenekli ve azimli sanatçıların nasıl 
da iyi filmler yapabildiklerini görmek mümkün yine 
de. İşte bir örnek; 22. Uluslararası İstanbul Film Fes
tivali'nde "En İyi Kurmaca" film ödülü alan, Berfya 
Tofane (Tufandan önce) ... 

Yönetmen Ferit Karahan üniversite yıllarında 

daha çok foto~raf ve sinemayla ilgilenmiş. Berfya 
Tofane, birçok fılmde de yardımcı yönetmenlik yap
mış olan Karahan'ın 

ilk kısa filmi. Senaryosu, ters ışık kullanımları, 
müzi~i, kamera açıları ve kurgusuyla bu yıl yapılmış 
en iyi Kürt kısa filmJerinden biri olan Benya Tofane, 
Adana Altın Koza'da, Milano'da ve Çek Cumhuriye
ti'ndeki Brno festivallerinde gösterildi. 

Tevrat'tan alınan; uYarattığım insanları, hayvan-
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lan, kuşlan, sürüngen/eri, yeryüzünden silip ataca
ğım" sözleriyle başlayan film, günümüzden bir hika
yedir. Co~rafyamızın herhangi bir yerinde, çocuk 
olma hakkı elinden alınmışların gerçekligi, Zehra 
adlı bir kız çocu~unun gerçek-gerçeküstü unsurtarla 
bezenmiş öyküsü üzerinden anlatır. Köyde kızını 

okula göndermeyen bir babanın yetkilileri e çatışması 
ve onun çevresindeki hayatlar oldukça gerçektir ... 
Anneleri çocuklarına Nuh Tufanı 'nı anlatırken, Zelı

ra'nın uykuyla uyanıklık arasında gördü~ü rüyalar 
ise "rüya mı gerçek mi?" ikilemini yaşatır. Kendisi 
görüntüde olmayan ama sesi işitilen anne tufanı 
anlatır: 

"RAB baktt, insant yaratftğına pişman oldu. 
Yüreği srzladr. 'Yarattığım insanları, hayvanları, 
sürüngen/eri, kuşlan yeryüzünden silip atacağım' 
dedi. 

'Yeryüzüne tufan göndereceğim. Yedi gün sonra 
yeryüzüne ktrk gün kırk gece yağmur yağdıraca
ğtm. Göklerin altmda soluk alan bütün canlıları yok 
edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. .. " 

Duyduklarımızdan görmedi~imiz bir tufanı kur
gularız. Söylencedeki insanlı~ın cezalandırılaca~ı 
ifadeleri, sobanın üzerinde gü~ümde kaynayan suyun 
ve hiç durmadan duyulan bomba ve savaş uçagı ses-
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lerinin gürültüsüyle desteklenir. 
Filmdeki çerçeveler, bir yandan Kürtlerin ilk 

zamanlarından günümüze kadar taşıdıkları mistik 
motifleri, kadın erkek ilişkisindeki o bilinen ayrımı 
ve ritüellerin degişmezligini, bedenin kendisine zul
medenin karşısında yabancılaşmasını , kadınsı her 
şeyin devletin iktidar olma araçlarına ek olarak bir 
de ailenin içindeki baba figürüyle kurban edilmesini 
anlatır. 

Devletin ideolojik söyleminin müstehcen alt 
metinlerini de içerrnek üzere, film iktidarla ilgili 
birçok simgeyle doludur. Evrensel etik de~erlerle 1 

beslenmeyen dış iktidar ve Tanrı'nın elini hep yaruna 
alan babanın iktidarı ... 

İnsanın karanlıkJarıyla u~raşmayı kendisine yol 
edinmiş Ferit Karahan'ın sineması , iktidarın 'hizaya 
getirici ' kurumlarına karşı bir duruştur. Sinemasıyla 

politik bir dil kurmaya çalışan Karahan 'ın fılmine, 

Ceylan Önkol olayının da kaynaklık ettigi söylene
bilir, dünyanın herhangi bir köşesindeki bir savaşta 
parçalanan bir başka bedenin de .. . 

Totaliter tüm akılların göstergeleriyle donatılmış 
hayata bir eleştiridir Berfya Tofane ... ~ 

A A • • 

BERIVA TOFANE (TUFANDAN ONCE) 
Derhener (Yönetmen): Ferit Karahan 

Senaryo: Harun Özmen & Ferit Karahan 

Taies Farzan- Ömer Şahin - Zilan Alkan - Turgut Ok 

Kurdl-Türkçe 
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XAÇEPIRS 
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Bi heremki 
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