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Hewceye gotine ye ku Edib bi berhemen xwe yen edebi ve edi ber bi edebiyatvaniya clhane 
dimeşe . Zirnaneki herikbar, babeteki hevdem, wl ber bi asoyekl nO ve dikşlne. Fe him I ş ık 

Sayfa 232 • Ebat 135 x 195 mm· F iya t ı : 10 TL 

EVRENSEL BASlM YAYlN 

Kamerhatun Mahallesi , Alhatun Sokak. No:25 Tarlabaşı-Beyoğlu istanbul T: +90 212 255 25 46 F: +90 212 255 25 87 
W: www.evrenselbasim.com E: ınfofclevrenselbasım.com 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



isyan ve Newroz - Serhi/dan a 1\'ewroz - Ferda Çetin 2 

'Roja dilefroz'-Arjen Ari 5 

Kürt !{adını Adalet Peşinde . . - Jina kurd ketiye da edalete • Reyhan 'r"alçmda# 7 

Biranineke kevn - J:.skilerdrm bir am - Tonguç Ok 9 

Riyakarlık ve E(!itim Sistemimiz Uzerine . .. - Riyakari u li ser pergala perwerdehiya me ... - Bahar Şahin Fırat 12 

Oyunaltı - Bin/islik • Cuma Boynukara 16 

Arap deprem ı - Erdheja ereban • Hüseyin Aykol 18 

'Sesi nde ne var?' - 'Di dengd te de çi heye?' Sezo.i Sarw.iflu 21 

Bi her nifşe re zirnan dihele - Nesilden nesi/e dil eriyor- Sami Tan 24 

Dosya: 'Muhteşem Yüzyıl ' mı!? 27-48 

Ali Yıldınm, Ali Haydar Am, Mehmet Bayrak, Erdoğan Aydın 

Zemane Zemen - Zamanın zamanı - &ıwer Rıiken 

Ümmelçi yaklaşımın tabialı - Tebieta neziktedayiııa ummetparezi - Muhammed Nur Deııek 

Devielin T hali sıir\Jyor - Rewşa T ya Dewlete didome- Mehmet Bayrak 

Dendikfiroş Çekirdekçi inan Eroğlu 

Jules Yeme'nin Kürtleri · Kurden Jules Veme - Barış Avşar 

f'eqiye Teyran - Fehim Işık 

Zemaren kurden elewi -t1!eı'i Kürtlerin ağıtlan - Dawiid Rebiwar 

f'ındıgını toplayan işçilerin dilinde maç izlemek!- M. Fabian Sözmen 

Ji sinemaya kurd a~ahiyim dawin -Kürt sinemasından son haberler- CA!mil Oguz 

Bulmaca - Xaçepirs - Dawiıd Rebiwar 

Helbest Şiir: Ahmet Ada, /tfesud Serfiraz, Mihemed A/Şar. Yusuf Dere, Bargiran Şanaz. Reyhan Sarhan. Serwet Şahin 
Karikatürler: Halillncesu 
Kapak foto(!rafı : Ferhat Arslan 

rrir 
. 
J 

Sal: 9 Heımar: 49 / Adar · Avrel2011 Yıl: 9 Sayı: 48 1 Mart · Nı.an 2011 
Kovara Du Mehi Çandeyl Huneı1 l.kı Aylık Kultur ve Sanat Oergısı 

lı Ser Nav~ Doğa Basın Yayın Ltd. Şti. Doğa Basın Yayın Ltd. Şıi . adına 
Xwedl; Songıil öı.k.ın Sahibı: Songul Oxkan 

Berpırse Niviscı:an: Bülent Ulus Yazıişleri Muduru: Bulenı Ulus 

Navnlş.ln (Adtt::>) Tarlııb.ışı Bulvan, Kamerhaıun Mahall"''· Alhatun Sk. No: 25 Bt>yoğlu 1 l<tanhul Telefon 0212 255 25 46 Faks 0212 255 25 87 
Nılncnyn Dıyarbekır 1 Diy-arbakır Temsılcili~ İstasyon Caddesı Özlem ApL No: 16 Kal2 0:9 Yayın Türü: Yerel Surelı 

49 

50 

53 

59 

62 

65 

66 

68 

70 

72 

web: www.tiroı.n~ • c maıl tirojdl"rgisı@grnail.com, info@tiroı.n<'l Çapıtane 1 Baskı: Ezgı Matbaaalık Sanayı Caddesı Altay Sokak No 14 Çobançı>~nıe 1 
Yenıbosna- ISTANBUI . 

Abone Koşulları : 6 sayL 25 TL. 12 sayı: SO TL 
Posta Ç<'ki He,abı: Snngül Ö1.kan. 666 748/Sırkeci- lsıanbul • Banka Hesabı: Songul Özkan, Iş Bankası Kuledi bı Şubesı 1078 OJ 74908 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Onutmaya ve onutturmaya karş1 

IS VA V ROZ 1 
• 

FERDA ÇETİN 

Kürtlerde ve başka halklarda başkaldırılar isyan, 
ayaklanma ve kaçış biçimlerinde gerçekleşir. Kaçış, 

orduların, silahların, merrnilerin ve sözlerin ula
şamadı~ı uzaklara, yüksek da~laradır. Kaçış da bir 
isyan biçimi midir diye d~ünülebilir. Evet, 'mede
niyet'ten sakınmak için, onun çaresiz ka1dıj1ı co~
rafyaya sıj1ırulır. Onun için de denilir ki, "Kürtlerin 
stratejik ortağı Kürdistan dağlarıdır ~. İşte bu yüz
den, Newroz ateşi bu ebedi dostlu~un hatırına ve 
hep yükseklerde yakılır. Demirci Kawa'dan devrimci 
Mazlum Do~an'a, ruhları şad olsun diye. Bu bin yıllık 
hatırlatma uzak yerlerden de görülsün istenir. Bu 
Newroz'un bilinen tarafı. 

Newroz, kendini tanımlama ve tanitma ihtiya
cının bir yansıması olarak bugünkü biçimini aldı. 

Tarihin bir yerinde birdenbire degil, toplumsal geliş-

2 TIROJ 

melerin sonucunda, 1990'larda yeni bir biçimle 
hayatımıza girdi. Her yıl yeniden yaratılıyor. Ana 
teması, gündemi, talepleri, sloganları, konuşmalan 
ve katılımcılan ile. . . Unutınaya ve unutturmaya 
karşı Newroz, ''özgürleştirici bir hatıriama ve kuru
cu bir ateşlemedir. "1 

Newroza ilgi büyüdükçe ve mitolojik bir hikaye
den çıkarılarak güncel bir direniş özelligi kazandıkça 
düne kadar Newrozun 'n'sinden habersizlerin ona 
'ortak' olmaları; bakanların, valilerin resmi tören
lerle ateş yakmaları, "Newruz bayramı zaten bin yıl
lardır kutlanıyordu • nakaratlan, öz olarak bir 'ıslah' 
faaliyetidir. Bu faaliyet esas olarak eskiye dönüşü 
hedeflemekte, devletin özlemini yansıtmaktadır. Kır
larda piknik yapan, halay tutan, yaprak sarması yiyen 
itaatkar ve uslu Kürtlere duyulan özlemi ... 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



insanın isyan aşaması! 
Oysa günümüzün Newroz buluşmaları bir yandan 

eski hayat tarzının çöküşünü ifade ederken, diger 
yandan Kürt ulusunun dili, kültürü ve gelenegine 
ilişkin kolektif bir ilgi patlamasını ifade etmektedir. 
Bir paradoksla karşılaşıyoruz; bir yanda çökmekte 
olan parçalanmış, anlamsız ve amaçsız bir yaşama 
razı olmuş Kürt toplumu ... Yılda bir kez de olsa 
her şeyi unutup, Newroz'da mutluluk ayini yapan 
bireyler, aileler ve sistemle problemi olmayan sosyal 
kurumlar. Öbür yanda "mevcut bir olgudan çok, bir 
öz/emin ya da bir eğilimin betimlenmesi''2 ve ''İcat 
edilmiş gelenekler". Ulusal semboller, renkler, yeni 
tarihler, yeni kahramanlar, gelecege ilişkin kurucu 
talepler ... Bu bakımdan Newroz, " ... eski hayat tarzı
mn zayıfladığı, görünmez olduğu, geçmişin sıklıkla 
parçalandığı, yıprandığı ve tarihin yetersiz kaldığı 
yerde··3 yeni bir tarih icadı anlamına da geliyor. 

Bu anlamda Newroz, egemenlerle Kürt halkı 
arasında, her yıl 'Agora'da, halkın gözü önünde 
yapılan yıllık bir gösteri özelligide taşıyor. Her şeyin 
en iyisini bilen, her şeye gücü yeten ve halkların 
nasıl yaşaması gerektigi konusundaki vesayeti elinde 
bulunduran egemen Türklük ideolojisine karşı, ezi
lenlerin direnişidir bu. 

Newroz'a katılanlar, ''insanm gelişmesinde üç 
aşama vardır: hayvan/tk, düşünce ve isyan ... " tes
pitini yapan Bakunin'e topluca yanıt verirler: Evet 
isyan! 

''Çatışmasız toplum beraber otlayan, beraber 
getJi§ getiren adsız bir sürü ... "4 tanımlamasını agır 
bir tespit sayacaksak; böyle bir durumu, bir top
lum için acilen düzeltilmesi gereken bir utanç hali 
kabul edeceksek, Newroz'u da sadece Kürtler için 
degil, tüm ezilen topluluklar, yoksullar adına onurlu 
bir başkaldırı hali saymalıyız. Başkaldırının çeşitli 
veçhelerinin ögrenildij:ti, ögretildigi yıllık bir egi
tim alanı ... Yoksul olmanın zayıf olmakla aynı şey 
olmadıgının ögretildigi yer ... Yoksulların kuwetinin 
resmi binaların içine, mahkeme salonlarına, zindan
lara sıkıştırılarnayacagı. .. 

Çünkü " ... onların kuvveti dışarıdadır; bu ülkenin 
tarlalarında, dağlarmda, vadilerinde, şehirlerinde, 
sokaklarmda ve üniversite kampüslerindedir ... Ger
çek mücadelenin yürütülmesi gereken yerlerde".s 
Bu yerlerin en görünürüdür Newroz alanları. 

Küresel küstahlıöa yanıt 
Devletin bir vahime oldugu dogruysa eger. özgür 

bireyler ve politik-ahlaki toplumlar için bu vahime
nin müzelere ve kütüphanelere kapatılması da bir 
insanlık görevi sayılmalı. Newroz'u ve buluşmalarını, 
bu görevin sorumlulugu olarak da degerlendirme
liyiz. Devletin müzelere, kütüphanelere, arşivlere 
hapsedilmesi için, halkın da sokaklara ve meydanlara 

inmesinin bir zorunluluk oldugunu unutmadan. 
Parlamentoya, hükümetlere, profesyonel siyasetçi
lere, toplum mühendislerine ve "köşe yazarlarının" 
ortak tekeline bırakılmak istenen toplum iradesinin, 
bizzat toplum tarafından ve yeniden sahiplerince ele 
geçirilmesi anlamına gelen bir zorunluluk. 

Bu 'ele geçirme' öyle basit ve sıradan bir el 
degiştirme hali degildir. Kod adı 'küreselleşme ' olan 
emperyalizmin. topluma ve toplumsal olana uüş
manlıgının yenilgi halidir de. Margaret Thacher 
yıllar önce, "toplum diye bir şey yoktur· diyordu. 
Ona göre, yalnızca erkek ve kadın bireyler ve aileler 
vardı.6 

Günümüzde Newroz ateşini ilgi çekici ve degerli 
kılan önemli etmenlerden biri de, bu küresel küs
tahlıgın, Kürt halkı tarafından hak ettigi şekilde 
yanıtianıyor olmasıdır. Bu ateşin kapitalist morler
niteye karşı, muhalefet cephesinin etkisiz ve eylem
sizlik halinde oldugu bir zamandayanıyor olmasıdır. 
Bunca sömürüye, zulme, talana ve yalana karşın. 
sendikaların ölü sessizligi, derneklerin etkisizligi, 
kooperatiflerin, sermayenin elinde ticari şirketlere 
dönüşmüş olması vs ... Özcesi, egemenlerin toplum
sal yüki.imlülügün dogasını son derece ve derinden 
tahrip etmesi karşısında, Kürt halkının ezilenler 
adına 'hayır, insanlık da mücadelesi de ölmedi' diye 
'dur!' çekmesidir. Bu ihtar sadece egemeniere degil, 
aynı zamanda uygar olarak bilinen ülkelerde yaşayan 
insanların, yeryüzündeki insanların acılarına karşı 
ahlaksız bir umursamazlık sergilemelerinedir de . .. 

Bu açıdan, Kürt halkının özlemlerini ve e~ilimle
rini anketlerde ve ısınarlama araştırmalarda aramaya 
hiç gerek yoktur. Newroz alanlarında her yıl bir 
araya gelen milyonlarca insan devletin, hükümet 
yetkililerinin sistem medyasının manipülasyonlarını 
topluca tekzip ediyor. Kürtlerin eşitlik. özgürlük ve 
adalet taleplerini 'aş, ekmek' düzeyine indirgeyen 
politikalara veya folklorik-kültürel haklar kategori
sinde ele alan toplum mühendisligine keskin bir red 
ile karşılık veriyor. Bu anlamıyla Newroz alanları. 
politik toplulugun gösteri yeridir. Özelli~i geregi, 
süreklili~ini koruyan ama çogunlukla bireylerde 
gizli haldeki muhalefetin, kendini ifade ihtiyacının 
karşılandıgı platformdur. 

Kendine geç kalma! 
Görünen odur ki. devlet red ve inkar politikasını 

degişik biçimlerde sürdürmede ısrar ettikçe, Kürt 
halkı da kimli~ini ve iradesini daha yogun bir biçim
de sahiplenme ihtiyacı hissediyor. Katedilen yol. 
oluşan bilinç düzeyi ve kolektif hafıza, 'reform· veya 
'açılım' tokmasını yutmuyor. 'Yetersiz ama iyidir' 
hiç demiyor. 

"Eskilerin 'nev zuhur' (yeniden doğuş,) dedikleri 
bir tabiat ve siyaset olayından söz ediyorsak ... bir 
hatıriama ı•e unutturrnama fiili olarak Newroz. fe!-
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seli olarak şeyleştirmeye karşı bir özgürlük 
imgesidir. '7 

Partha Chatterjee'nin kurgu kahramanı 
Hint Dhori'nin oy kabini önünde, oyunu 
atmadan önceki hayali konuşmasından esin
lenerek8 Newroz'da tüm insanların tek tek 
kuyru~a girerek egemenlere, iktidar sahiple
rinin yüzüne öfke ile haykırdıkJarıru; ardın
dan da 'bundan sonra benim adıma, benim 
yerime, benim için karar alma ve beni yönet
me saltana/mı tanımıyorum, lütfen in aşağı!' 
dediklerini hayal edelim bir an. Aslında kurgu 
ve hayal de de~il, Newroz'da olan tam tarnma 
bu. 

Bu yılki Newroz'un da atmosferini, siyasi 
taleplerini önceden tespit etmek çok zor 
de~il. Çünkü Newroz meydanlardaki toplu
lukların yıllık 'kongre'leri niteli~inde. Kürt 
sorunu ve çözümünün, yönetimin iyileştiril
mesi, bürokratların halkla iyi ve sıcak ilişkiler 
kurması, Kürdistan'da daha çok yatmm, daha 
az vergi vb. hiç olmadı~ı, bu yıl daha yüksek 
sesle dile gelecek. Kurumsallaşmış bu isyan
da Bin Ali, Mübarek, Ahmedi Nejad ve Beşir 
Esad'la ruh ve kader birli~i yapaniann uyku
sunu kaçıran ve şimdilik üstü örtülmeye çalı
şılan asıl talep, Kürtlerin 'kendi kendimizi 
yönetme iradesi ue gücüne sahibiz, bizi bize 
rağmen yönetemezsiniz!' kararlılı~ı olacak. 

"Newroz'un bir kavmin doğasma, Kürt
lerin Newroz 'un doğasma uygun olduğunun 
alimı çizmek gerek. Burada, doğrusal, ken
diliğinden bir uygunluktan değil, her şeyden 
önce otantik bir uygunluğun, toplumsal
siyasal bir yeni imgeye ve gerçeğe dönüşmesi 
ve örgütlenmesinden söz ediyorum ... " diyor 
Sezai Sarıo~lu. Sonra da do~arun ve tarihin, 
"bizim mahallenin" asi ve aksi çocuklanna 
vasiyetini hatırlatıyor: 

Do~aya geç kalma ... 
Newroz'a geç kalma ... 
Ateşe geç kalma ... 
Diline ve kendine geç kalma... O 

Alıntıl1r 
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'ROJA DILEFROZ' 
ARJEN ARi 

Zi mUş, melex xorden u sosimar* 
Ereb ra bi cayi resid est kar 
Ki taci Keyan ra lruned arizu 
Tifiı bad ber çerxe gerdun tifrı 

Newroza ku beşek dirokıan ji hela diroki ve dis
perin 4350 sal beri zaylne Cı ayingeriya di ayingehen 
Zagmuk en Gutiyan de; Cı we weki baweriyeke ser
çaweyen xwe ji ola Zerdeşti'ye site ndi, rojeke nCı Cı cej
neke hevpar a ku ji aliye Hurri, Kassit, Mi tani, Urartu 
Cı Medan ve li dora agir hatiye pirozkirin; h in lekoliner 
ji' berevaji ve peşbina diroki - weki Curdal Aksoy- we, 
yani Newroze mina rojeke derdiroki; weki cejnero
jeke çavkaniyen xwe ji gotegot Cı efsaneyan wergirti 
dihelsinginin, Cı ve roje ji şere beri zayine di 612e de 
di navbera Med Cı Babiliyan de rfıdayi, vediqetinin. 

Weki her rtıdana dirokl-civaki a di serdemeke 
diyar an nediyar de pek hat!, ne gengaz e ve roja ku 
gerdOn kirasa xwe diguhere, ve keliya wekheviya şev 
O roje, vejina erd Cı ezman Cı siruşte, pelika destpeka 
bihare Newroz; di wejeye de, di felsefeye de, di çande 
de cih negire. di jiyana civaki de şop Cı dewsa xwe 
nehele; nebe stiran Cı neye gotin, nebe helbest Cı neye 
vegotin, O nebe sederne afırineriya wejeyl, huneri ... 

Çiroka serboriya we Cı helen we yen bi diroke re 
tekildar ku em li rexeki bihelin; Newroz di berheme
ke wejeyi, berhemeke ku temene we zedetiri hezar 
salan e, di Şahnameye de derdikeve peşberi me: 

Kure Tahmurs, Cemşid'e pir heja 
Ser a dil gewre, raman u ven heja 
Meşi beril text, taca zer da ser 
Bi dur u gewher, li pişte kember 
Kefe bin hi/rm, hemişe gerdun 
Li levi dewan lawiren ku hebiln 
Ger wi bixwesta, taca keyani 
De bibilya roj l' neva ezmani 
ller wisa lijer, li ber piyen text 
Xe/ke dadparez ne b' ko/ek u zext 
Bexşandinji dil mal u mi/Ira koz 
Nave we roje ewro bfı Newroz! 

Şahnameya ku ji 60 hezar maliki pek te, bi beşen 
di bin sernave 'Tahmfırs', 'Cemşid'. Cı qetebeşen wekl 
' Serboriya Dahaq u bave wi', 'Dawiya desthe/ata 
Cemşid'. 'Serencama Gaweye Asingar a Dahaq' O 
hwd .. . bOyere bi berferehi, bi zirnaneki wejeyi vebeje 
ji; Firdewsi berevaji zanin, qebOlkirin O jiberkirina 
heyi; ne roja ku Dehaq bi deste Kawa te kuştin; 

roja ku Cemşid hildikişe ser texte kayantiye bi nave 
Newroze bi n av dike ... 

Ji bili Firdewsi şa'irin din; O. Hayyam, Nizami 
Gencewi, Melaye Ciziri O Ehmede Xani jl bi çejeke 
huneri, u zirnaneki wejeyi Newroz kirine babeta hel
best O herhemen xwe. 

Ji wan wejevanan ye ku heri zede -pişti Firdewsi 
bi ıarave kurmanci- bi berferehl Newroze bi deve 
kalekiji kale zemanan vediguheze u radigihine me, 
Ehmede Xani ye: 

Zanaye miemere kuhensal 
Ev renge ha go bo me ehwal 
Go, 'adete peşi e zemanan 
Ev bO li hem i ci u meiranan 
Roja lru dibaye lde Newroz 
Te 'zim i ji bo dema di/efroz 

Xaniye ku di destpeka Mem Cı Zine de gotiye, 
Şerha dil bikim fesanel Mem t1 Zin bikim behane; di 
ve beşe de ji Newroz kiriye 'mahneya' hevduditina 
Mem O Zine. 

Ji biJi sparteken dirokl, H. t-1em di kiteba xwe ya 
bi nave 'Xani Ü Newroz'de di 12 beşan de li çirCısk
vedana agire Newroze, agire ku her sal di 21'e meha 
adare tevexistin, digere. 

Arınanca TI.Mem ev e, ku li ser ve erdnigariya 
ku buye maılıvane gelek qewman, Cı destur da ku 
birek ji wan kone xwe yi pirrcax u pirrstCın vegirin 
Cı bijin, le paşe an kone xwe dane hev Cı koçher bCın, 
an ji kon e wan rastılehiya diroke hat u şop Cı dewsen 
wan hatin maliştin, le Newroz weki rojeke ayini, roja 
yadkirina hilweşina kelehen zordariye, roja zayina 
kurrojen li du azadiye; ji nu ve, bi şel u temtela zana
yeki kuhensal ji nu ve vebeje: 

'Mitolojiya di biware Newroze de ji xwe re 21'e 
heyve, roja ku Cemşid li ser texte xwe ye remzeroji 
ketiye Babile, hildibijere. Li vir ji eşkere xuyaye ku 
roj bexte hernCı dia u h eviyan e' .. . 

Dia Cı hevi du senedeyen li ser pe mayine ne, ku 
her mirov pişta xwe dispere wan .. 

Kurdan ji roja ku roja wan tari bu Cı ta niha bi 
berxwederiyeke nedlti, di l bi hevi, li bendi hilatina 
roja pirpertew; roja Newroze man. Ev bendemayina 
bi kul Cı bi hisrete mişt, di helbesta Osman Sebri de 
dibe gili O gazinc, dibe banga lixwewarqiline; hatina 
bihare. 'xwendina' diroke, yadkirina demen derin, 
bilevkirina nav Cı lehengiya Kawa, Cı banga xwedider
ketina li welateki: 
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Bi xer hali tu Newroz sersola me kurdani 
Dile min her li gel te heja u sergiran i. 
Hemi aza bextiyar, dewlemend u belengaz. 
Hmga heja ye Newroz him m sersola kurdan, 
Bi kef u saz u govend vejmin li Kurdistan 

We bala xwe dabiye; Osman Sebrl di deslpeka 
helbeste de ji devla ku Newroze wekl cejneke peşwazl 
bike, O we bi coş piroz bike; we ji dike rojeke weki 
xwe bi kul u kovan, bendewar Cı hevldar ... 

Di gel gazincan. ew di sa ji taybetmandiya Newroze 
ji bir nake. Weki roja felate dibine, u ya dile xwe 
derdike: 

*** 

Hfnga heja ye Newroz him in sersola kurdan, 
Bi kef u saz u govend velinin li Kurdistan 
W eki Osman Sebrl, Cegerxwin ji ve rtıdana dlroki/ 

mitolojik a ku dikarlbu bibe serkaniya vejandina 
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peyve, deme Cı jedera afırineriya helbestkariye, ne bi 
berhemeke xwerO fı xweser; bi du se helbesten lirik 
bi tene, kiriye mijar Cı ser re bihuriye: 

Nuroz e, xweş ha te 
NCiroze ... 
Blhna kulflka te 
Nuroze ... 
Sinbil bi sema te 
NOroze ... 
Xum xumji çema te 
Nuroze .. . 

*** 

Di helbesta li jor de helbestkar mina ku bixwa
ze xwe ji hernCı reng Cı rewşa heyi a civaki: xizani, 
nezani, bindesti, çarkenari ... 0 hwd. xwe dur bixe; 
helbeste bi her rist Cı peyve dixe ber çoş Cı şahiya 
hatina bihare, kirasguherina jer Cı jor ... Cı veya, ve 
keliya aram Cı şa - blstikeke be ji- dike h il ma azadiye 
Cı dikişina hinaven xwe .... 

Helbestkare siware peyva kurdi, rişmragire rist fı 
beyt Cı çan'nan wisa zfı t1 bi lez dixwaze bigihe felate, 
ji her hinde di helbesteke din de, mina ku bixwaze 
bibeje, 'binere; welat rizgar e, em şa t1 dilşa, serbilind 
Cı payedar in' li ber çaven me bi peyve mizgina roja 
rizgar!ye diwenine: 

Bihar e, ha bi xer be, li ser çaven me Nuroz 
Ba kurd ji hev re bej in: bi ra cejna ta te piroz 

*** 
Xwede lijor dizani emji bona çi dane 
Çi ma girit a dil bin weke berxe di nav koz 

Di niviseke de min gotibCı, helbest bir e. Her hel
beskar bi şeweyeke ji şeweyan u ji nCı ve 'blr'a me ya 
'jibirbCıyl' vedipexere, Cı 'jibirkiri'nen me bi risteke, bi 
helbesteke bi bira me dixe: 

le bihare, soj a are, gewri renge dingaye 
qazuqere, şa u şere, xeml a ala medgaye 
ar-rebere, cejna bere, piroziya Kurdaye 
herlıhere, nemirbere, serhi/dana xwezaye 
le bihare, Kawa ware, mijara dirokaye 
ji ar zaye, bi me ma ye, li vi milk'i jfyaye 
her biharie ,di her adare seri 1' zilme hildaye! 

Helbestkar bi helwest t1 helbesta xwe kengi, li ku 
seri li ber zilme çimand? 

Wı, wekl duhl iro jl bira me ya hişk bi peyve 
nimand, zirnan kir direfşa hebt1ne t1 hejand, u wela
teki çarkenar bi mertale peyve himand, himand, 
himand.... (i,· 

• Jan Dost. Diyarname 
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B MART'/!/ 10f1 YILINDA DA 

KÜRT ADI 1 ADALET PEŞi D • • • 

"O/üm yok olmak demek. Ölen art tk yoktur .. . . , 
-Adalet Ekinci 

"Ondan geriye tarifsiz bir act, bir mezar taşt ve 
ikizleri m kaldı ... '' -Aynur Çelikbilek 

"Askerler bile ağladt halimize . .. "- Gülşen Çaçan 
'Diri diri mezara girmiş gibiyim .. . "- Di va Deniz 
.. Onlar öldü, biz de öldü k ... "- Gülten Akpolat 
"Oç yaşmdaki oğlumuzun gözleri önünde 

vurdular Mehmet'i"- Mekiye Gül 
"Fahri'yle geçirdiğim on yılın dtşmda hayattmm 

her am acıyla dolu. Benim hayatım, O öldüğü gün 
bitti ... "- Zin e İnan 

"Eşimin cenazesini evin kaptsma getirdiklerinde 
eline kma yakmrşrm ... " - Hanım Şimşek 

"Bana eşimin cenazesini verin. O cenaze beni 
mutlu edecek!" - Saliha Aktar 

Yukarıdaki sözler, sizlerin de kolayca anlayabildigi 
gibi son otuz yılda bu cografyada eşierini gözaltında 
kayıplarda, faili ·'meçhul(!)" cinayetlerde, işkence 

merkezlerinde yitiren kadınlara ait. DİHA'dan Saadet 
Yıldız'ın derledi~i .. Ölü mü Denir Şimdi Onlara?" 
ismiyle çıkan kitapta, 51 kadının öyküsü özetlenmiş. 

Acıların çetelesi tutulur mu bu cografyada? 
Kürtler, son yüzyılı isyanlar, başkaldırılar, ihanetler, 
acılar, kayıplar, tecavüzler, köylerinin yakılmasıyla 
geçirdiler. Kürt kadınlarıysa bu yüzyılın en bedel 
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ödeyeni olduklan kadar en fazla "uyanaru'' da oldular. 
Hele son otuz yılda yaşadıkları, kendi bedenleri, 

evlatları, köyleri, eşleri, habitatları üzerinde 
gerçekleşen insanlık suçlan karşısında, zatimiere karşı 
en önde yürüyen oldular. Tecavüze u~radılar. işkence 
gördüler. Evlatlannın, eşlerinin, kayınbiraderlerinin 
gözleri önünde en insanlık dışı muamelelere maruz 
kaldılar. Öyle ki, sözünü etti~imiz kitapta da anlatıldıAı 
gibi, " .. . kögümüzü top attŞına tutmuşlordı. Canımızı 
kurtarabilmek için sığmak/ara indi/c. Ertesi gün 
hepimizi dtŞan çıkartıp, evlerimizi ve hagvanlarımızı 
birlikte ateşe verdiler. Herkesi çın/çıplak sogmuş, 
öldüresiye dövüyorlardı. Kızaran namlu uçlannı 
erkeklerimizin sırtında soğutugorlardı. Sanki 
damga/ıgorlardı. Genç ve güzel kadınlan aramızdan 
çek;p almak istiyorlardı. Bir kadın bu vahşe/e 
daganamagıp kendisini eşarbıgla boğmaya çallŞtı. Iki 
kişiyi gözlerimizin önünde kurşuna dizdikten sonra, 
erkeklerden yedisini alıp gittiler .... Birini ot yığınlan 
arasına atıp ateşe vennişlerdi. Diğerlerinden ise bir 
daha haber olamadık .. " 

Ne yaşariarsa yaşasınlar yine de susmadılar. Hem 
yas tuttular, hem en ön saflarda direndiler. Kızlannın 
cenazelerini gelinlikle, o~ullarınınkini ellerinde 
kınayla, kardeşlerininkini zılgıtla u~urladılar. 
Onlar yaşlandı, bizler yaşlandık ama her Cumartesi 
ellerinde tuttuklan foto~raflar hep aynı kaldı. 
"Sevdikleri mezarsız kadınlar' dendi onlara, onlar 
da sırf sevdikleri mezarsız kalmasın, üzerine çiçek 
bırakacaklan bir taş olsun diye askeri çöplüklerde, 
dere yataklannda, yakılmış köy arazilerinde, da~ 
başlarında, kimsesizler mezarlıklarında onlardan 
geriye bir iz aradılar ... "as/mda o öldüğü gün ben 
de toprağa diri diri gömüldüm" deyip sevdiklerinin 
ardından yaşadıklan yürek sızısını bizlerle paylaştılar. 
Gözyaşlan kah Dicle oldu, kah Fıiat . .. kah Aras oldu ... 

IIJift 1d11, dire111, n•• ayan kldın ... 
8 Mart 2011 ... Clara Zetkin, 1910 yılında İkinci 

Enlemasyonale baAiı ilerici Kadınlar toplantısında, 
8 Mart'ın Uluslararası Kadın Günü olmasını ve 
her yıl 8 Mart'ın kutlanmasını önerdi. İlk 8 Mart 
kutlamalan böylelikle 1911 yılında gerçekleşti. Yani 
üzerinden tam bir yüzyıl geçmiş durumda. 1857 
yılında dokuma işçisi kadınların canları pahasına 
başlattıkları grev ve direniş sonrasında kadınlar 
artık sadece "sömürülen, ezilen, şiddet gören" deAil 
de; zulme, baskıya, adaletsizliAe karşı isyan eden, 
direnen, bunun için bedel ödeyen cinsiyet olarak 
görülmeye başlandı. 

Kürt kadınları geçtiAimiz yüzyılın başlarına 
denk gelen isyanlarda da rol oynadılar, ancak son 
otuz yılda artık özgürlük mücadelesinin gerçek 
birer öncüsü, öznesi ve yöneteni durumuna 
geldiler. Kürt kadın hareketini, bugün dünyanın 
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di~er kadın hareketlerinden ayıran en belirgin 
özelliklerden biri de bu olsa gerek: en hareketli, 
en hızlı dönüşen-gelişen, ezilen kimlikten artık 
direnen kimli~in öncüsü olmaya geçmiş bir kadın 
hareketi. Sadece kadın-erkek eşitli~i mücadelesiyle, 
cinsiyet özgürlü~ü mücadelesiyle anılmayan; ulusal 
kimlik, onur, özgürlük mücadelesiyle anılan bir 
kadın hareketine dönüşmüş durumda. Devletin her 
türlü şiddetine, asimilasyon politikalarına karşı, ev 
içi şiddete karşı, militarizm ve ataerkinden beslenen 
her türlü politikaya karşı sadece kendi cinsinin de~il; 
tüm toplumun özgürleşmesi için aktif mücadele 
vermekte. Ve bu mücadeleyi sürdürürken de çok 
ciddi bedeller ödedi, halen de ödemekte ... 

Yukarıda bahsettiAim kitapta bu kadınlardan 
sadece 51 'inin öyküsü yer almakta. Ama bunu 
onbinlerce kadının yaşadı~ını çok iyi biliyoruz. Bu 
kadınlara karşı çok şey borçlu olduAumuzu da ... 
Susmadıkları, adalet aradıkları, eylem alanlarında 
en önde yürüdükleri, "kayıplarının" fotoAraflarını 
ellerinden hiç düşürmedikleri için... Binbir 
yoksullukla, açlıkla mücadele ettikleri için ... 
Onurlarını korudukları için ... 

Hafıza, bir toplumu besleyen can darnarıdır. 
Hafızasız bir toplum, gelece~ini sa~lıklı biçimde 
kurgulayamaz. Biz kadınlar da 8 Mart'ın 100. 
yılında, acılarımıza de~en bir yaşam sözünü bir 
kere daha vermeliyiz. Yaşadıklarımızın "boşuna'' 
yaşanrnadı~ını, halen ''borçlu" oldu~umuzu asla 
unutmayarak ... 

Yitirdi~imiz tüm sevdiklerimizin anıtarına baAiı 
kalarak ... O 
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- -BIRANINEKE KEVN 
TONGUÇ OK , -

Aya ew ji min xeyidiye? Ev pirs di nava sere min 
de digeriya Cı wek'i mişkeke birçl mejiye min dixwar. 
We şeve xew bi çave min neket. Gelo min çi kiribu 
u çi gotiblı ku ken li ruye wl cemidi bu? Diviya min 
bersiva ve pirse bidita Cı gelş çareser bikira. 

Ku ez ne şaş birn sala 1984 bu. Min li dibistana 
seretayi di pola pencemln de dixwend. Mamosteye 
me ji şeş xwendekaran komek çekiri bu, em ji bo 
ezmCınen Llseya Anatoliye arnade dikirin. Di nav van 
şeş kesan de bi nave Lf.ıtffı hevalek hebG. LCıtfU par 
hatibu pola me. Zarokeki zirek, paqij u biaqil, le bele 
gelek şermoke bu. Tevl ku bersiven hema hemu pir
sen ku mamoste ji me pirs dike dizaniya, tiliya xwe 
qet bilind nedikir. Hema beje !al bu, bezar bu. Gava 
ku keçikeke je re tiştek gatibe LutfG soromoro dibu. 
Digel ve yeke di nava me lawikan de hej şentir tevdi
geriya. Ji ber ku zarakekl zlrek bO, bi giştl bedeng be 
ji carinan bi henekeke jirayl, carinan bi peşniyareke 
di cih de hebuna xwe bi me dida hiskirin. Ji goge fem 
nedikir; le beledi darqitike de lu kes ji me nedigihtşt 
neynCıka wl. Bi domana deme re me mGtiya xwe da 
hev u du. Gava ku ez u Lf.ıtfu bi tena sere xwe di man, 
wl şermokiya xwe di ser xwe re diavet u bi zimane 
xwe ye şerln desl bi peyivine dikir. Tu dibeji qey ew 
LCıtfCıye la! çCıye Cı li dewsa wl zarokeki sihbetxweş Cı 
henekbaz hatiye. 

Rojeke em li ser diwareke runiştibun O me li 
handeva Çiyaye Erciyese ye ku di her çar demasalan 
de ji bi berf e temaşe dikir. Lf.ıtfi di der bare tekiliya 
navbera Çiyaye Erciyese O Çiyaye Ali'ye de çirokeke 
pekeni afırandi bil Cı ji min re vedigot. He çlroka xwe 
neqedandi bu ku setimi, li çave min nihert u ji min 
pirsl: "Em bibin xwinbira, tu çi dibeji?" 

Ve peşniyara wi ez ew qas şa kirim ku ez nikarim 
vebejim. Ger ku bask Cı pelen min hebGna ez e bifira
ma Cı biçuma li ser bandeva Erciyese venişlima. 

Min got: "Bi rasti? Dibe, dibe, pir baş dibe." 
Wl kerikek ji berika xwe derxist, bi awayeki hos

teyi Ii ser zenda min xezikek kir. Xwin je derket Paşe 
kerik da min. Min ji çaven xwe girtin Cı xezikek kir 
zenda wi. Me zenden xwe danln ser hev, xwlnen me 
tev li hev b Cı n Cı bi vi awayi em b un xwinbira . .. 

We nave LCıtfCı bi hefteyeke nehat dibistane. 
Mamosle got ku wl sorik derxisteye Cı da ku nexweşi 
derbasl me nebe demeke LCıtfO de tev li dersan nebe. 
Min gelek beriya wl kiribil. Dawiye de hat. RCıken 
bu, hej geştir dixuya. Pişti ku dibistan paydos bu, 
wi jimin re got: "Ez ji dersen xwe paş de mame. Tu 
dikari dersen hefteya borinişani min bidl?" 

Min got: "Baş e, em herin."' 
Jixwe her nlvroye gava ku em ji dibistane derketin 

ber bi male ve bi hev re dimeşiyan. Malen me ew qas 
neziki hev nebin j1 di ser eyne riye de bun. Ew di 
taxeke bijarte ya bajer, li ser kolana FCızOiiye rudiniş
tin. Heta ve roje ez neçubCım mala wan. Em hatin ber 
apartimaneke bi heşt qatan. Ketin hundir, li asansore 
siwar bGn Cı derketin qata şeşemln. Lutfi li deriye 
xist. Pireke deri vekir. LCıtfi je re got: "Dapirike, ev 
hevale min e. Em e li derse xwe bixebitin." 

We bi dengeki dilgerm O nerm got: "Kure min e 
çevreş. Tu çima li ber deriye disekini? Were hundir." 

Min solen xwe ji pe kirin u ez ketim hundir. Min 
deste pire ramusand. We ji her du çaven min maç 
kirin Cı pore min mist da. Min pir şimand dapira 
xwe. Mina we, dest Cı rO qermiçi bu u bi çaven xwe 
dikeniya. Cil Cı bergen we ji eyni ji yen dapira min 
bun. U tene cudatiyek hebO. Digel ku dapira min 
şarpe werdigire, Plre kofi dahil sere xwe. Mala wan 
ji tevi ku qata apartimane bu, dişibiya mala daplrana 
min. Wekl mlsk O embere behna keşke dihat poze 
min. Dlwar bi meşken rengin xemilandi bCın. Li 
quncika hale sindoqek hebCı Cı li ser sindoqe doşeg 
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Cı lihef hatibun danln. Xuya dibu ku ew der wekl 
malnivlnke dihat bikaranin. Plre em li mitbaxe dan 
runiştandin. Me firavln xwar. Paşe em derbasl salone 
bun, li ber mase rOniştin O me dest bi dersa xwe kir. 
Li qunce salone kaleKı rihspl nimej dikir. Pişü ku wl 
tizbiya xwe kişand, ji salone derket Cı di deste xwe de 
teyfıkeke tijl fekl vegeriya. Teyfik dan! ser mase, sere 
xwe bi kefxweşl hejand O bi dengekl zelal ji me re 
got: "Eferim zarokno, bixebitin, ji derse xwe paş de 
nemini n. Merive nezan di nav tariye de ye, der Ci dora 
xwe nabine*." Cava ku em li derse xwe dixebitiyan pir 
Cı kal di navbera xwe de bi zirnaneki din dipeyivin. 
We deme min bi zimane kurdi nedizaniya, le bele ez 
pe hesiyam ku ew bi kurmanci diaxavin. Lewre her 
havine di betlaneye de em diçun Edeneye Cı te de min 
bi xale xwe ye biçCık fıroşeriya geride dikir. Em her 
du -xal u xwarzi- kolan bi kolan li bajer digeriyan 
rudinişt u ciranen wan bi pirani kurd bun. Ango ez ji 
kurdi Ci kurdan re ne xerib bum. 

B er evare em ji mal e derket in. Lutfi, wekl şanoge
rekl hoste bi zarl gerlnendeye dibistana me "Pozkar
tol" dikir. Kefa wl begayan bO. Di pey de min je pirs. 
"LQtfO, hOn kurd in?" 

Ken li rCıye wi cemidl. Ji nekşe ve sere xwe 
tewand. La! bfi, deng je derneket. 

Ez je veqetiyam u ew xeyidl dixuya? Min kir ne 
kir, bersiva ve pirse nedit. Sibe bi van fikar u şayişan 
ez ketim re. Çawa ku ez derbasi buhura peyayan bOm 
Q min bere xwe da kolana FOzOII'ye, çav bi LOtfi ket. 
Ew li ser diwer rCiniştiye, di deste xwe de misteke 
gijak, li benda min bu. Cava ku wi ez Dltim, weki 
bere keniya. Bi hezaran şikir ji Xwede re ku ew ji 
min nexeyidiye. Em mil bi mil ber bi dibistane ve 
meşiyan. 

Dawiya we sale Lutfi weneye xwe ye wesiqe diyari 
min kir. Li pişta weneye bi destnivlsa xwe ya xweşik Cı 
bi awayekl rekCipek wisa nivisi bu: "Hevale min ... Bi 
heviya ku tu qet min ji birneki u çi çax li ve weneye 
biniherl min bi bir bini. 

( ... ) 
Biraye min e xoşewlst. Ev çardeh sal in ez ne li 

weneye te diniherim Cı ne ji li handeva Erciyesa ku 
herdem biberf e temaşe dikim. Le bele min tu ji 
bir nekirl. Çi çax li nuçeyen TV'yan temaşe dikim 
O zaroken kurd en ku li ber panzeran bi tiliyen xwe 
yen boyaxkirl nişana serkeftine di kin dibinim, tu tey\' 
blra min. tş O jan, hovltl O zordesti' he j! didomin. 
Ew ten kuştin, ten avetin zindanan. Dayik laşe keçika 
-"Xazal"a- xwe ye ku bi bombeyeke hat parçewesle 
ki ri n bi deste xwe kom dike ... Le tiştek heye ku 
guhertiye. tdl zaroken kurdan sere xwe natewinin. 

Na, xwlnbiraye min, na! Min tu ju bir nekiri, Cı ji 
bir nakim jl ~ 

•Mın ev hevok j ı p ı rtüka Barani ya bı nave "Dersen zımane Kurôı gırt. 
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ll. 

Yar 

Bi qasl çukeki şii 
Dibin barane de 
Mihtace deste te ye germ im 
Bi qasl nexweşeki ta girtl 

Ev saeten nabihurin 
Dibine girek di qirika min de 
Dibine kela giriye 
Naye qurpandin ev kerb 
Naye cGtin 
Şax vedide 
Di helbesten nenivlsl de 
Divezliile 
Di şeven direeej de 

Şeven direj yar 
Wan ji min bipirse 
Hingl 
Tu dibi çemek di nava min de 
Ez bejim Ferat tu beje Dicle 
Diherike weki straneke ser evini Cı 
xerlbiye 
Ez bejim "Ay Dilbere" tu beje "Sale" 

Eşq Cı mirin. 
Hejane em bipeyivin li ser wan 
Tene ew 
Ew in keren bi du dev 
Her dev tujtir ji hev 

Wexta sar dibe heyv Cı dimrin sterik 
Ez he birin u gunehen xwe dijmerim 
Her birine de nave te derhas dibe 
Her gunehe de nave min 

Serakat diwelidin kederen nu 
Mezin dibin bi şire xem u hicrane 
Serakat difetisin hevl 
Binax dibin nav tariye 

Leven te yar 
Hem cinet hem cehenem 
Ez tevizime di arafa wan de 
Gaveke neziki te me. gaveke duCıur. .. 

Mesud Serfiraz 
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RiVAKARLIK VE EGiTiM SiSTEMiMiZ 
BAHAR ŞAHIN FlRAT 

Önce "internette izlenme rekoru" kıran, ardın
dan ulusal kanallardan birinde yayınlanan İzzet 
Yıldızhan Şov'da ''yanık sesiyle" Kürtçe şarkı lar 

söyleyen Vanlı Mukaddes'i görmüş, dinlemişsinizdir. 

Ekranlardaki görüntüsüne dikkat ettiniz mi bilmem. 
Hayır, henüz oturmuş olmasa da yanıklıgı aşikar 

sesinden; kendinden emin, nice sahne tozu yutmuşu 
cebinden çıkarır profesyonelliginden söz etmiyorum 
(Hafızası iyi olanlar, programın diger konugu Elif 
Karlı 'nın yüzünü çatallı bıçaklı Ahmet Kaya gece
sindeki müthiş mimik şovundan hatırlayacakJardır, 

ama hayır, onu da kastetmiyorum). Mukaddes'in 
üzerindeki mavi ön1ük, beyaz yakaydı benim dikka
timi çeken. Zira Mukaddes'i okul formasıyla ulusal 
kanalda Kürtçe söylerken dinleyince, aklıma ister 
istemez başka önlüklü Kürt çocuklarla ilgili haberler 
geldi. Örnegin, İstanbul Esenyurt Örnek İlkögre
tim Okulu'nda okuyan 8. sınıf ögrencisi K.K.'nın, 

sınıfta Kürtçe şarkı söylemek istedigi için ögretmen 
dayagına maruz kalması. .. İzmir Aliaga Şehit Çavuş 
Bülent Kula İlkögretim Okulu'nun kutlama prog-

ramına katılan Kaymakam Emir Osman Bulgur'un, 
törende şiir okuyacak ögrencinin adının Rojda oldu
gunu ögrenince programı iptal ettirdigi iddiası ... 
Ya da, Patnos Atatürk İlkögretim Okulu dördüncü 
sınıf ögrencisi O.T.'nin sınıfta arkadaşlarıyla Kürtçe 
konuştukları için ögretmenleri tarafından para ceza
sına çarptırıldıkları, ve O.T.'nin cezayı ödemedigi 
gerekçesiyle ögretmeni tarafından arkadaş larının 

içinde dövüldükten sonra yaptıgı, "Oğretmen bize 
bağırarak 'Batı 'da biz Kürtlere çoban diyoruz' dedi. 
Zorla çoban olduğumuzu kabul etmemiz için elimizi 
kaldırmamat istedi. Ben de bunu kabul etmedim. 
Zoruma gittir şeklindeki açıklaması... 

Türkiye, bir riya ve riyakarlar cennetidir dersem, 
Tfroj satan kitapçılar basılı r, hassas memleket evia
dı "bir daha görürsek, karrşmayız haa!" tehditleri 
savurur mu bilmem. Ama durum bu. Mavi önlüklü 
Kürt çocuklarının bazı ları internette, TV'de Kürtçe 
şarkılar söyleyip tıklanıyor, alkı ş alıyor; bazıları 

sokak ortasında, sınıfta, okulda dayak yiyor, haka
rete ugruyor. Cumhurbaşkanı Güroymak'a Narşin 
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deyince sorun yok, ama Osman Baydemir Pirinçlik'e 
Qırxali tabelası astırınca Jandarma ve Cumhuriyet 
Başsavcılıgı ' nı ortak bir telaş sarıyor. Devlet erkanı , 

Kürt illerini ziyaretlerinde, TRT 6 ekranlarında Kürt
çe konuşuyor, ama BDP'li vekiller Meclis'te, KCK 
tutukluları mahkemede Kürtçe konuşamıyor, zira 
Kürtçe diye bir dil yoktur, varsa da anlaşılmıyordur. 
Nice yaşıtı okulda Kürtçe konuştu~u için envai çeşit 
sıkıntı yaşarken, Mukaddes'in sevimli, popüler bir 
TV malzemesi olarak üzerinde önlügüyle Kürtçe 
şarkı söylerken alkışlanmasında; Kürtlerin dilinin 
kendilerine yasakken muktedirlerce konuşulabiliyor 
olmasında riya degilse ne aramalı? 

Homojen 'biz' kurgusu için eğitim ... 

Mukaddes'le başladık, onun hatırlattıkları vesile
siyle, geçtigirniz yılın sonlarına dogru, Tarih Vakfı'nın 
"Toplumsal ve Siyasal Çatışmalarm Yaşandığı Top
lumlarda Uzlaşma Aracı Olarak Eğitimin Rolü Proje
si" kapsamında yaptı~ımız araştırma üzerinden 'r'iya' 
hakkında konuşmaya devam edelim. Türkiye'nin 20 
ilinde, farklı cinsiyet, yaş, inanç, egitim düzeyi ve 
politik görüşten 121 Kürt ve Türk'le yüz yüze görüş
meler yaparak gerçekleştirdi~imiz araştırma, mevcut 
eMim sisteminin çatışma ortamı üzerindeki etkileri 
nin neler oldu~u ve toplumsal barışın inşasında egi
timden nasıl yararlanılabilecegi üzerine düşünmek 
üzere gerçekleştirilmişti. ı Araştırmanın cevap aradı ı:tı 

sorularsa kabaca şöyl eydi: EMirnde şiddet dili, çatış
ma, dışla(n)ma, ayrımcılık, öteki leştirme gibi olgu ve 
egi limler ortaya çıkıyor mu? Eger öyleyse bu sürecin 
hangi noktasında, hangi dinamikler sonucunda ve 
nasıl ortaya çıkıyor? Benibiz ve öteki ile ilgili algı ve 
tanımlamalar e~itim sürecinde nasıl şekilleniyor? Bu 
e~i l imler Kürtlerle Türklerin gündelik karşılaşma 

alanlarına ve ilişkilerine nasıl yansıyor? 
Araştırmada e~itim sürecini bir etki l eşim alanı 

olarak ele aldık; böylece kendimizi egitim-ögretim 
sürecinin temel bir bileşeni olan müfredat ve ders 
kitapları degerlendirmesiyle sınırlandırmamaya, sınıf 
içi oturma düzeninden okulların mekansal konum
larına, ders dışı faaliyetlerden okul ritüelleri ve veli 
görüşmelerine kadar ortaya çıkan etkileşim alanının 
genelini görmeye çalıştık. Görüşülen kişilerin politik 
görüşü, yaşı, meslegi, Türk/Kürt, Alevi/Sünni olma
sına baglı olarak egitim ve toplumsal çatışmalar ara
sındaki ilişki konusunda paylaşılan deneyim, algı ve 
görüşler degişiklik göstermişse de, istisnasız herke
sin üzerinde fikir birli~ine vardı~ı nokta şuydu: Tür
kiye'de eı:titim gerçek hayatla örtüşmüyor; ne müfre
dat ve ders kitapları toplumsal gerçeklerle uyumlu, 

Araştırma raporu ı çın bkz. Şahın Fıra t. B 120101 -Burada 
benden de bır şey yok mu öğretmenırn?" Eğıtım Sürec ırıde 
Kimlık. Çatış,rna ve Barışa Oaır Algı ve Oeneyımler. Tarıh Vaktı 
Yayı nları . istanbul Rapora onlıne ulaşmak rnürnkiın. http:!/ 
www tarıhvakfi.org.tr/tup/downtoad!TV fınal_rapor pdf 
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ne de ço~u ö~retmen sınıfa do~rudan veya dotaylı 
olarak yansıyan sosyo-politik güncel gelişmeleri sınıf

ta farklı pozisyonlara eşit mesafede durarak, bilim
selliı,te yaslanarak ve uygun pedagojik yöntemleri 
kullanarak ele alabiliyor. İdeolojik işlevi gerel,ti, Türk
lük temelinde homojen bir "biz" kurgusu oluşturma
yı hedefleyen el,titim sistemi, Türkiye toplumunun 
etnik/dinseVdilsel çoı,tulculul,tunu görmezden geldigi 
gibi, otuz yıldır süren silahlı çatışmaların yarattıgı 

toplumsal durum ve süreçler karşısında şiddet diliyle 
mücadele etmek için gerekl i araç ve yöntemleri kul
lanmak, bunları yaygınlaştırmak konusunda da eksik 
kalıyor; hatta görüştügümüz öj,tretmenlerden birinin 
yorumuyla söyleyecek olursak, 'Eğitim sı:r;temi bizzat 
çatışmaları arttmyor'du. 

Araştırma kapsamında görüşülen kişiler, e~iti
min çatışmaları arttıran özelliklerinden bir tanesini, 
"ayrımcılık" olarak tarif etmiştir. Aktarılan deneyim
lerden ayrımcılık örneklerinin üç başlıkta toplandıl,tı
nı görüyoruz: Mensubu olunan kimlil,tin müfredatta, 
ders kitaplarında, sınıfta hiç yer almaması, dışarıda 
bırakılması, yok sayılması; mensubu olunan kimli
l,tin "hain/ik': "düşmanlık': ''gerilik-ilkellik': "tehdit
zarar" baglam lannda olumsuz biçimde ele alınarak bu 
kimliklerle ilgili negatif bir temsil oluşturulması; ve 
mensubu olunan kimlik nedeniyle sınıf/okul içi uygu
lamalarda ve öl,tretmen-idareci ve öl,trenci arasındaki 
ilişkil erde, çol,tunluktan farklı uygulamalara maruz 
kalınması. Daha önce başka çalışmaların da işaret 

ettil,ti üzere, ders kitaplarında "ço~unlugun" (yani 
Sünni Türklerin) deneyimi dogru ve makbul olarak 
anlatılırken "azınlıkların" (kabaca, gayrimüslim Türk 
vatandaşları, anadili Türkçeden farklı Müslümanlar 
ve Sünni olmayanlar) dili, kültürü, tarihi, col,trafyası 
ve çogunluk toplumuyla etkileşim süreçlerinde dene
yimledikleri dışarıda bırakılmaktadır. Diyarbakır'da 

görüştügümüz bir üniversite ögrencisinin eleştirel 

tespiti "kendilerini" ders kitaplarında bulamadıkları

nı, "burada bizden de bir şey yok mu?" sorusuna yanıt 
alamadıklarını, dolayısıyla el,titimde yapılan "biz" tanı
mının içine kendilerini yerl~tiremediklerini dile geti
ren kişilerin görüşlerini özetler niteliktedir: 

"Türklerin tarih sahnesine çıkışı diye bölümler 
olur mesela. O sahneye çıkarken orada kimler vardı? 

Ondan hiç bahsedilmez. Türkler gelmiştir, sahneye 
çıkmıştır ve artık oranın hakimi onlardır. Öncesi 
yoktur; asimda orası bomboş, o verimli topraklarıy

la onları bekliyordur. " 
Ankara'da görüştül,tümüz bir e~itimci ise Türklük 

tan ımının söylemsel ve içerik olarak Kürtleri dış

lamakla kalmayıp, Türklü~e yüklenen pozitif deger 
üzerinden Kürtlüitün aşal,tı land ı~ını şu şekilde tarif 
etmiştir: 

"Bakın, bir tanım yapılıyor. 'Uygar, çağdaş mede
niyetler seviyesine çıkmak' diye bir tanım yapılıyor. 
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Bir toplum tamm1, bir insan tantml ve onlarda siz 
yoksunuz. Yani bir 'biz' lantml vard1, tabii bir de 
'biz'in bileşenleri vardt. Yani dil vardı, kültür vardı, 
tarih vardı. Orta Asya'dan geldik, Türkçe konuşuyo

ruz, geleneğimiz bu, örfümüz bu. Ama siz onu ktyas
lıyorsunuz. Ben, 'Türk değilim ' diyorum. Ben Zazaca 
konuşuyorum. Benim annem babam Zazaca d1şmda 
dil bilmiyor. Ki biz Orta As.l/a'dan falan da gelmedik, 
buradayd1k yani. Böyle olunca o 'biz'in içine girmiyor
sunuz yani. Bir şekilde kendinizi ayrı tutuyorsunuz. 
Çünkü 'bizi' tantmlayan unsurlar sizde yok. Oradaki 
idealize edilen toplumsal yaşam lantmt, o resimler
deki aileler ve daha birçok şey, orada siz yoksunuz. 
Yani ne sizin dilinize uyuyor, ne milletinize uyuyor, 
ne tarihinize uyuyor. Hiçbir şeyinize uymuyor. Hem 
o tammla siz örtüşmüyorsunuz hem de o tammm 
dışmdaki/eri de aşaği/ayan bir şey var." 

Vakılası Ankara 'dan ötesi! 

Görüştügümüz Kürt ögrenci ve öftretmenleri 
ders kitaplarında yer aldıgı ve sınıfta iş l endigi haliy
le en çok inciten, kendilerini "biz" kurgusunun 
içinde görmelerini engelleyen ve (hem hakim tarih 
yazımı na hem de kendi geçm işl erine il işkin belle
ge) yabancılaştıran konuların başında, ''İngilizlerin 
k1şk1rtması" olarak anlatılan Şeyh Sait isyanı ve 
"zararlt cemiyet/er" bölümünde Kürtlügü dogrudan 
zarar ve tehdit unsuru olmakla i l işkilendi ren Kürt 
Teali Gerniyeti gelmektedir. Burada ineitici olan ve 
yabancılaşmayı etkileyen şey, sadece söz konusu 
kurum ve kişi lerin olumsuz özell iklerle ele alınması 
degildir. Esas sorun, Kürtlerin kendilerine ve bellek
lerine ilişkin bilgilerinin bu kurum ve kişilere, ders 
kitaplarında sunulanlardan bambaşka degerler ve 
anlamlar atfediyor ol ması dır. Zira, Kürt Teali Cemi
yeti, Şeyh Said ve Seyit Rıza gibi tarihsel figürler, 
ders kitaplarında Türklük (veya Türk tarihiffürkiye 

Cumhuriyeti devleti) için "düşman" kurucu ögeler 
olarak degerlendirilirken, aynı tarihsel figürlerin 
Kürt kimliginin tahayyülü bakımından önemi görü
şülen Kürtler tarafından sıklıkla dile getirilmiştir 
Adapazarı'nda görüştügümüz bir işçinin bu konuda 
yaşadıgı deneyim, resmi bilgi ile "gayriresml'' bellek 
arasındaki uçuruma işaret ederken, birey olarak 
sınıfa kendi dili, kültürü, ve bellegiyle birlikte gelen 
ögrencilerin hakim egitim ideolojilerine karşı geliş
tirdigi mesafeye de örnek oluşturmaktadır: 

"Tarih dersini nastl hatırltyorum biliyor musun, 
bir şey söyleyeyim size. Babam anlaltrdt Şeyh Sait'i 
bize küçükken. Dedem Şeyh Sait'in yanmdaym1ş, 
yani beraber dolaş1rlarmtş dedemle. Ben bir gün eve 
kitap aldtm geldim, okulda [okutuyorlardt] 'Şeyh 

Sait vatan hainidir, 26 arkadaşt idam edildi' diye 
bir şey. Ben bunu okudum, çok zoruma gitti. Yahu 
dedim, kalkay1m öğretmene bir şey söyleyeyim. 
Babam çünkü, babamm sözü, babam çok doğru 
adamdır, benim babamdt çünkü! Dedim, bu ne söy
lüyor yahu, ben gidip babama söyleyeceğim bunu. 
Baba dedim, kitapta diyor ki, 'Şeyh Sait, 26 arka
daşıyla idam edildi, vatan hainiymiş. Fransızlarm 
işbirlikçisiymiş. ' Kalktt babam bana tükürdü, kalk tl 
bana tükürdü! Aldı kitabı ftrlatt1. O gün bana çok 
ktzdı. Hiç unutmuyorum onu, hala unutamıyorum. 
Ve bunun peşine düştüm, Şeyh Sait'in peşine düş
tüm. Bilenlere sordum, kimi aklım kestiyse sordum, 
yaşlılardan sordum. Herkes kilabm yanltş olduğunu 
söylüyordu, benim içim ferahltyordu, [ama] öğret
mene soramadrm. O cesaret bende yoktu. O cesareti 
kendimde bulamadtm, çünkü öğretmen ya, biz dev
letten çok korkardık " 

Güncel siyasi/toplumsal gelişmelerin sınıf içine 
yansıma biçimleri de aynmcılıgı pekiştiren etmen
ler olarak karşımıza çıkmıştır. Örnegin, Manisa'da 
görüştügümüz Türk bir diş teknisyeni, lisedeki 

'tü'RlCÜM oo'GRUYuM \ ını ı 
çALt$~A~JM ... YASA~ ... -----

ögretmenlerini Kürtler hak
kında söyledikleri şu cümle
lerle hatırlamıştır: 

"O aşm milliyetçi dedi
ğim tarih öğretmenim şey 
yapmıştt hani "bunlar sürek
li ürüyor/ar, siz de beşertane 
doğursaydınız, her evde siz
den de beş tane olsaydı böyle 
problem yaşamazdık terör 
bu kadar yaytlmazdı" tar
zında. Diğen' de şeydi, nasıl 
demişti ona, "haritayı ikiye 
katlayacaksm, Ankara'dan 
sonrasmı yakacaksm" tar
zmda bir yorumu vardı. " 

İ lk bakışta bu örnek, faz
lasıyla radikal, dolayısıyl a 
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istisnai gibi görünebilir. Ancak, silahlı çatışmaların 

yükseldi~i dönemlerde "şehit cenazeleri" nedeniyle 
Kürt ögrencilerin sınıf arkadaşları ve ögretmenle
rinin tacizine u~radıgı, terörist ilan edildigi, küfür 
ve hakarete maruz kaldıgı durumlar; 'Yine askerleri 
şehit etmişsiniz', 'Siz dağdan geldiniz, sizden adam 
olmaz, sizden bir bok olmaz', 'Siz Apo'nun piçisiniz' 
gibi hakaret, dışlama ve suçlama içeren ifadeterin kul
lanılması , veya ögrencilerin birbirlerine küfür ederken 
'Kürt' kelimesini küfür olarak kullanmaları, istisna 
oluşturmamaktadır. Erzurum'da görüştügümüz üni
versite mezunu, işsiz bir gencin anlattıkları da bu 
konuda aktanlan deneyimleri örneklendirmektedir: 

"Kürt kökenli olduğum için tabii ki sorunlar 
yaşadım. Kürtlüğümü saklamryordum yani Kürt 
olduğumu herkes biliyordu. Türkçeyi de çok şive/i 
konuşmuyordum, ama yine de diğer öğrenciler sırf 
Kürt olduğumu bildikleri için şivemi taklit ediyordu. 
Bu da zoruma gidiyordu. Askerler öldüğünde, ertesi 
sabah okulda sanki ben öldürmüşüm gibi, 'yine 
askerleri şehit etmişsiniz' derlerdi. " 

'Şemmamme ' uymaz, 'ham çökelek' versek? 

Kürt ögrenci ve ögretmenlerle yapılan görüşme

lerin hemen hemen tümünde, kendi anadillerinde 
egitim yapmamış olmak, diger bir deyişle "yaban
cı dille" egitim görmüş olmak, hem egitimdeki 
başarısızlık boyutu, hem travmatik kimlik gelişimi 
üzerindeki etkisi bakımından bir ayrımcılık biçimi 
olarak degerlendirilmiştir. Anadilinde egitim gör
memiş olmaktan kaynaklanan olumsuz deneyimler, 
kendini ifade edememek, anlamadıgı ve kendini ifade 
edemediginde "hep sustuıtu" için tembel/başarısız/ 
ilgisiz muamelesi görmek, Kürtçe konuştugunda 
cezalandırılmak, "ihbar edilmek" gibi, hem dogrudan 
egitimde başarıyı etkileyen kriterler üzerinden, hem 
de aidiyet duygusu ile ilgili travmalar baglamında 
hem de bir insan hakları ihlali sorunu olarak örnek
lendirilmiştir. Üstelik, paylaşılan deneyimlerden 
yasaklananın sadece Kürtçe konuşmak olmadıgını 
da görmek mümkün. Mersin'de görüştügümüz Türk 
bir s ınıf ögretmeninin anlattıklan, akla hemen Ape 
Musa'nın Kürtçe ısltk anekclotunu getiriyor: 

"Örneğin ben Diyarbakır, Urfa yörelerinin halk 
oyunlarını öğrendim, sertifikam var. Okulumda 
çocukları bu noktada yetiştirmek istedim. Dediler 
ki bana, 'Millf Eğitim buna onay vermiyor: sadece 
Mersin'in kendi yöresinin halk oyunları oynanabi
lir, yasak kardeşim! /Böyle} nasıl kültür alışverişi 
olacak? Nasıl gelişeceğiz biz? Çocuk 'şemmamme' 

oynayamıyor. Ama 'ham çöke/ek' çaldığında benim 
çocuğumun kolu da kalkmak istemiyor, ayağı da 
kalkmak istemiyor, ona hitap etmiyor bu müzik. Bir 
yerde küçücük 'şemmamme' bulursa başlıyor benim 
çocuk oyunu yapmaya. Ama biz onun kültürünü 
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yaşatmaya izin vermiyoruz. Şimdi bunun neresini 
tartışacağzz, konuşacağız?" 

Bütün bu alıntılardan sonra, gelelim tekrar 
riyakarlık meselesine. Malum, uzun süren bedeli 
agır inkar ve imha politikalarının ardından içinde 
bol miktarda kültürel zenginlik, kardeşlik, mozaik 
vb. kelimeler geçen, duygu patlamaları ve gözyaş
lannın eşlik ettigi bir "Kürt açılımı" sürecinden 
geçiyoruz. Araştırma esnasında da Türkiye toplumu
nun "etnik çeşitliligini", "kültürel zenginlik" olarak 
algılamak gerekligini vurgulayan pek çok görüş dile 
getirildi . Ancak bu kültürel zenginlik, yemek, kılık
kıyafet, müzik ve dans, kısacası folklorik Meler her 
koşulda "biz"in, yani Türk kimliginin bileşenleri 

şeklinde konumlandmldı. Bu görüşlere göre, Tür
kiye'de farklı etnik gruplar arasında çıkan çatışma

lar (ve bu çatışmalarda şiddetin ön planda olması) 

birbirini yeterince tanımamaktan, önyargı sahibi 
olmaktan kaynaklanmaktaydı. Fakat söz konusu 
"tanıma" çogunluktan farklı grupların hak teme
linde tanınması degil, görüşülen kişilerin ifadesiyle 
farklı kimliklerin birbirinin "folklorik" ögelerinden 
haberdar olmasıdır. Ne var ki farklı etnik kimliklerin 
Türkiye için bir zenginlik oldugunu, "mozaik" olarak 
tanımlanan bu etnik çeşitliligin folklorik ögelerini 
tanı(t)mak gerektigini düşünenler, örnegin, Kürt 
dili, müzigi, edebiyatı, tarihi vb.'nin ders kitapların
da yer almasının, farklılıkları vurgulamak anlamına 
geleceginden, "biz" tahayyülüne zarar verece~ini dile 
getirerek, "hoşgörünün" sınırlannın nerede bitligini 
de göstermişlerdir. 

Kürdü 'hoşgörüyle' hayattan kovmak! 

Aynı şekilde Milll Egitim Bakanlıgı'nın 2009-10 
egitim ögretim yılı başında yayınlad ıgı ''Ayrımet

ltğa karşı ilk ders genelgesi" de çocukların aklına, 

aslında var olmayan ayrımları sokacagından zararl ı 

bulunmuştur. "Farkı tanımlar ve tanırsak ayrım
cı/tk yapmış oluruz" argümanı ardına sıgınılarak 
öne sürülen bu görüş, Türkiye'de farklı kimliklerin 
hak taleplerinin tanınması mücadelesinin ne kadar 
kaygan bir zeminde yapılmaya çalışıldııtını gösteriyor 
aslında. İşin riyakarlıgı tam da burada zaten. Kardeş
lik paravanı ardına gizlenip, tek bir etnisiteyi, dini 
inancı ve modernlik deneyimini merkezine alarak 
yapılan "biz" kurgusu, bu tekligin mensubu olmayan 
kimlikleri "hayattan kovmaya" veya onları bayat bir 
folklorizme mahkum etmeye çalışıyor. 

Peki, kaba bir fotografını çekmeye çalıştıgımız 

egitim sistemimizi çatışmaları çöze~ bir imkan 
olarak degerlendirebilmek nasıl mümkün olacak? 
Açık ki, Türkiye toplumunu oluşturan farklı kimlik
lerin kendilerini dışianmış hissetmedikleri bir "biz" 
tan ı mının yeniden yapılmasına ve bununla ilgili 
dönüşümlerin e~itim alanına da yansımasma ihtiyaç 
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var. Türkiye toplumunun çeşitli etnik kökenierden 
oluşan, farklı dini inançları olan, farklı diller konu
şan, farklı modernlik deneyimleri yaşayan bir top
lum oldu~u gerçe~iyle yüzleşmesinin, özellikle Kürt 
kimli~i örne~inde yıllardır şahit oldu~umuz üzere, 
sorunsuz bir deneyim olmadı~ı da açık. Asıl soru, 
bunu riyakarlık etmeden nasıl yapac~ımız. Söyle
nebilecek ilk şey. "biz"in dışında kalanların, madun 
geçmişierin ve yasaklı dillerin Türkiye toplumunda 
"tanınmasının ", farklılıklarının oldu~u gibi kabul 
edilmesi ve yaşam alan ı bulmasının yolunun hoşgörü 
prensibinden geçmeyecegi. Halihazırda gördü~ü

müz, dilleri ve kimlikleri müzelik, folklorik ögeler 
olarak donduran; buyurgan, tehditkar ve kibirl i bir 
söylem aracılı~ıyla onları özel alana hapseden, vatan
daşlık pratiklerinin içine dahil etmeyen bir eylemler 
silsilesi. Bu öylesi bir kibir ki , dünyanın en saçma 
şeyi ni (örne~in, "Anadilini mi öğrenmek istiyorsun, 
al sana kurs!") bir lütufmuş gibi sunarken, begenme
yene "birlikte yaşamak zorunda mıyız"2 diye sorma 
haddini kendinde bulabiliyor. Bu soruyu asıl Kürtle
rin sormaya hakkı yok mu? Riyakarlıgın en büyügü 
bu soruyu Kürtler sorunca yapılınıyor mu? 

İçlerinden klişe üstüne klişe fışkıran dizilerde, 
ücra köylerde çekilmiş reklam filmlerinde, önünde 
diz çökmüş izzet Yıldızhan'la el ele "neçe zinam"ı 
söyleyen Mukaddeslerde karikatürize edilerek dondu
rulan, tuhaf bir kardeşlik bahşedilip sıruflara, kitapta
ra, kendi köylerine, şehirlere, iş yerlerine, meclise, 
hayata sokulmayan Kürtler bu mizansenden sıkılalı 
çok oldu. Kürtler artık "tembeller sırasında" otur
mak, "anlaşılmayan, ama Türkçe olduğu samlan bir 
dille konuşan " ögretmenlerinden o dili anlamadıkları 
için dayak yemek, güne "Türküm doğruyum!"la baş

lamak istemiyorlar. Dillerinin, kültürlerinin, tarihle
rİnİn, belleklerinin yok sayıldıgı , aşagılandıgı ders 
kitaplarından, katılımın zorunlu oldugu PKK itirafçı

ları ve Ermeni Mezalimi korıferanslarından, "Kürt 
diye bir şey yoktur, biz baltda Kürtlere çoban diyo
ruz" diyen ögretmenlerden kimseye hayır gelmedigi/ 
gelmeyecegi de ortada. Neyse ki , sayıları az, çalışma 

koşulları zor da olsa, ögrencilerin toplumu ikili kar
şıtlıklar ve mutlak dogrular/yanlışlar üzerinden algı
lamasını engellemeye çalışan, bir arada yaşamak için 
"öteki"nin kendisine benzemek zorunda olmadıgın ı 

düşünen ve ögrencilerine bu bakış açısını kazandır
maya çalışan ögretmenler de var. Eger gerçekten 
birlikte yaşamak istiyorsak, kendi pratiklerinde alter
natif anlayışları hayata geçirebilen ö~retmenlere ve 
sistemin süregelen iş leyişi nedeniyle, ayrımcılık ve 
ötekileştirmeye maruz kalan herkesin deneyimine 
kulak vermekte fayda var .. . li.» 

2 Örneğin. bkz Mıne Kırıkkanat 'Asalak Kardeşlik-. Vatan. 07 
Ara lık 2005. ve Ertuğrul Özkök • Bırlikte yaşamak zorunda 
mıyız?". Hurriyet. 06 Temmuz 2010 
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(:uma Boynukara cboymıka.ra@mynet.com 

a tı 

(Karakolda geçer. Karakala saldmlmtŞ, etraf 
dağınık, panik gözlenmektedir. UZMAN beraberinde
kiler/e girmiştir. ADAM iyice lurpalanmış ve bezgin 
görünmekte, elleri ve boynu bağlıdır.) 

UZMAN: Hangi taraftan geldiler, anlatın! 
1. RÜTBESİZ: Komutanım, karşıdaki Koru-

da~'dan ateş edildi, anında karşılık verdik. 
UZMAN: Komutanım nerde? 
1. RÜTBESİZ: Koguşta. 
UZMAN: Demek biz gittikten iki saat sonra oldu 

ha ... Ölü veya yaralı? 
1. RÜTBESİZ: Bir arkadaşımız yaralandı, karşı 

tarafın kaybı konusunda herhangi bir bilgimiz yok. 
UZMAN: Agır mı? 
ı. RÜTBESİZ: Koguşta, komutanım da orada. 

Ayaaından yaralı. (ROTBELİ girer.) 

RÜTBELi: Etrafı taparlamaya başlayın. Baglantı 
kurun, konuşaca~ım. (UZMAN'A) Nöbetçi leri arttı
racagız. 

UZMAN: Emredersiniz komutanım. 
3. RÜTBESİZ: Hatlar kesik komutanım, bir türlü 

bagl antı kuramıyorum. 

RÜTBELi: Bu havada da ... AJlah kahretsin. Şimdi 
ne yapa~ız? 

UZMAN: (ROTBELİ'ye) Misafirimizi görmediniz 
galiba ... 

ROTBELİ: Bu adama böyle ne olmuş? 
UZMAN: (Hmçlt) Banyoda düştü, komutanım. 
RÜTBELi: (ADAM'a) Seninle sonra konuşuruz, 

nasıl olsa zamanımız çok. Ben bir yaralıya bakayım. 
(Çıkar.) 

UZMAN: Yine baş başayız. (Yerinde sarsarak) 
Konuş lan konuş. Allahın cezası konuş. Seni öldür
mek için neler vermezdim. 

ADAM: Bir şey vermeniz gerekmiyor. İsterseniz 
deneyin. 

UZMAN: Sus. Konuşma, oturma öyle, bekleye-
ceksini 

) TfROJ 

ADAM: Arkadaşınızın durumu agır mı? 
UZMAN: Sana ne! 
ADAM: Ben doktorum, yardımcı olabilirim. 

UZMAN: Madem öyle, saldırmasaydınız. 
ADAM: O başka, bu başka. 
UZMAN: İkisi de aynı, fark eden bir şey yok. (Bir

den) Sana sorulmadan konuşma. 
RÜTBELi: (Girer) Neler oluyor? 
KILAVUZ: Kumandanım, ben bir eve gideyim. 

Yine geliri m . .. 
RÜTBELi: Otur oturdugun yerde.. . (Ani) Sen 

ikili mi oynuyorsun? 
KlLAVUZ: Anlamadım kumandanım. 
RÜTBELi: Sen ikili mi oynuyorsun, dedim. Yani 

hem biz hem de öbür tarafa mı çalışıyorsun? Senin 
anlayacagın dilde söyleyeyim; yani onlara bilgi mi 
veriyorsun? 

KILAVUZ: Haşa kumandanım, o ne biçim laf! 
Ben devamlı sizin yanınızda olmuşum. Bunlar 
elime geçse dişlerirole parçalayacagımı herkes bil ir. 
(ADAM'm üstüne yürür} Ben, bunlara yardımcı ola
ca~ım ha ... 

RÜTBELi: Bırak adamı, geç böyle. 
1. RÜTBESİZ: (Girer) Komutanım, arkadaşımız 

fazla kan kaybediyor. 
RÜTBELi: Ne yapabiliriz, sıhhiyeci ne diyor? 
2. RÜTBESİZ: O elinden geleni yapıyor ama boş. 
RÜTBELi: (Düşünce/i) Adın ne senin? 
ADAM: Adımı ne yapacaksın? 
RÜTBELi: Sana adını sordum. Konuş, yoksa ... 
ADAM: Yoksa bana eziyet mi edersin? 
RÜTBELi: Sen ne iş yaparsın ? 
ADAM: Benimki bir çeşi t hizmetkarlık. Halkıma. 

Ne ögrenmek istiyorsun? 
UZMAN: (Araya girer) Yalnız sana sorulana kar

şılık ver, yoksa ... 
RÜTBELi: (UZMAN'a) Sen karışma. (ADAM'a) 

Soruları ben sorarım, sen degil. Bırak o ayakları, 
hizmetkarmış. (Yerdeki sağlık çantasım göstererek 
UZMAN'a) Bunu nereden buldun? 

UZMAN: Bu piç kurusunun. 
RÜTBELi: Benle küfürlü konuşma. 
UZMAN: Affedersiniz komutanım. 
RÜTBELi: (Yerdeki çanlayı kanş/ırarak ADAM'a) 

Bu saglık çantasının senin yanında ne iş i vardı? 
ADAM: Dedim ya ben hizmetkarım. Bir do~um 
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hastasının tedavisi için Zerin köyündeydim. Dokto
rum. Adamlarına söyledim. yaralıya bakmak istedi
~imi. 

RÜTBELi: Okuldan mı, yoksa? 
ADAM: Doktorluk korsan olmaz. Cerrahpaşa 

mezunuyu m. 
RÜTBELi: inanmaını beklemiyarsun ya? 
ADAM: Senin bilecegin şey. 
RÜTBELi: Burada ne işin var? 
ADAM: Senin ne işin varsa, benim de o işim var. 
RÜTBELi: Hizmet mi, yoksa eziyet mi? 
ADAM: Komutan, arkadaşımza yardımcı olacagı-

mı sanıyorum, bakınama izin verin. 
RÜTBELi: Ya ölürse ... O zaman ne yapacaksın? 
ADAM: Ölürse ölür, ne yapabilirim ki? 
RÜTBELi: Bu kadar rahat degil mi? Ölürse ölür! 

Daha 22 yaşında, hiçbir şeyin tadına varmadan. 
ADAM: Çok insan erken ölmüştür. Buna ne buy

rulur? 
RÜTBELi: Hainlerle bunu aynı kefeye koyamaz

sın, üstelik eşit şartlarda degilsin. 
ADAM: Komutan bırak bu lafları, ben arkadaşım

za yardım etmek istiyorum. Senden af dilemiyorum 
ki! 

RÜTBELi: (UZMAN'a) Denernekte ne zarar var, 
zaten baglantım ız yok! Yardımın ne zaman ulaşacagı 
belli degil. Sıhhiyecinin denetimi altında yaptırabili
riz bu işi. 

UZMAN: Siz bilirsiniz komutanım. 
ADAM: Bir doktorun 'Hipokrat Yemini' ettigini 

unutuyorsunuz. 
RÜTBELi: Yeminine sadık kalacagını nereden 

bileyim? 
ADAM: Meslegini seven her insan. mesleginin 

kurallarına uymakla yükümlüdür. 
KJLAVUZ: Kumadan, ben bi köye gideyim. 
RÜTBELi: İzin yok! Bunun için para alıyorsun uz. 

Gerekirse sonsuza dek seni burada tutarım. 
ADAM: Hastanız nerede? 
UZMAN: Dua et de, arkadaşımıza bir şey olmasın. 
ADAM: Ben hastanın nerede oldugunu sordum. 
RÜTBELi: Ko~uşta. Götürün! Durun! (UZMAN'a) 

Yanlış bir şey yaparsa vurun! 
UZMAN: (Çıkarken) Emredersiniz komutanım. 
(Çıkarlar.) 

RÜTBELi: (Te/sizle uğraşan Rütbesiz'e) Ne oldu, 
hala bir baglantı kuramadm mı? 

3. RÜTBESİZ: Deniyerum komutanım ... 
RÜTBELi: Allah kahretsin. 
4. RÜTBESİZ: (Girer) Komutanı m çayınız .. . 
RÜTBELi: Teşekkür ederim. (Yazıcıya) Daktilo-

ya kagıt tak ... 
1. RÜTBESİZ: Taktım efendim ... 
RÜTBELi: (Kılavuz'a) Sizin buralarda kış hep 

böyle zor mu olur? 
KJLA VUZ: Hele geçen sene, çı gl arın düştügünü 

görecektiniz. Evler kardan görünmüyordu. Yalnız 

sobaların dumanı görünüyordu ... Kimse evden çıka
mazdı, bu sene iyidir. 

RÜTBELi: Peki hastanız olunca ne yapıyorsunuz? 
KILAVUZ: Allah devletimize zeval vermesin ... 

Ölen ölür, kalan kalır ... 
KJLAVUZ: Doktora gidemiyoruz ... Hoş kar yag

masa da gidemiyoruz ya... Araba yok. Böylesine 
yaşıyoruz ... Ama kumandan bey, bu tarafın havası 
hoştur. Buraya bir alışan başka tarafta yaşayamaz, 
yapamaz ... Benim dedem tam 117 yaşında öldü, niye 
bu kadar yaşadı? Havasındandır ... Bizim bu tarafın 
havası hoştur. Bir alıştın mı başka yerde yaşayamaz 
insan .. 

RÜTBELi: Benim alışmaya niyetim yok ... 
5. RÜTBESİZ: (Girer) Komutanımadam sahiden 

doktor ... 
RÜTBELi: İyi iyi ... (5. Rütbesiz çıkar.) 
KlLAVUZ: Kumandan bey, bir eve gitsem ızın 

var mı? 

RÜTBELi: İzin yok. Eve gidip de ne yapacaksın, 
karıyı m1 özledin? 

KILAVUZ: Yok valiahi Kumandan bey ... (gü/e
rek) Bizim kumandan bey çok şakacıdır. (Gülmesine 
kimse eşlik etmeyince bozulmuş bir vaziyette.) 

UZMAN: (Girer) Komutanımadam işi biliyor. 
RÜTBELi: İyi iyi ... Bu havada kurt uyuyor, kuş 

uyuyor, mahlukat ininden çıkmak istemiyor. Bunlar 
azmış yahu azmış. 

UZMAN: Öyle ... Hepsini yakacaksın. 
RÜTBELi: (Kılavuz'a) Köyde başka işe yarar bir 

havadis var mı? 
KlLAVUZ: Yok valiahi kumandanım, olsa hemen 

gelip söylüyorum ya ... 
RÜTBELi: Kimse aleyhimizde faaliyet göstermi

yor mu? 
KJLAVUZ: Yok valiahi kumandan bey. Millet daha 

ne istesin ... Bizi koruyorsunuz ya ... Yetmez mi? 
3. RÜTBESİZ: Allah kahretsin, bütün telsiz fre

kansları birbirine karışmış. 
RÜTBELi: Öyle ya, devlet büyüktür. Sizi korur. 

Evine gidebilirsin. Git, sabah ezanında gel. 
KıLAVUZ: Başüstüne kumandanım ... Hemen 

gelirim. (Çrkar.) 
RÜTBELi: (Sigarasım yakıp pencereden bakar

ken) Böyle olmayabilirdi. Koguştayım. Baglantı 

kurulur kurulmaz haberim olsun. 
UZMAN: Em reders i niz komutanı m ... 
RÜTBELi: Adamına göz kulak ol. (Çıkar.) 
KlLAVUZ: (Gülümser) Merak etmeyin komuta-

nım ... ~ 
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Buazizi Devriminin dalga boyunda 

• 

ARAP DEPREMI 1 • 

HÜSEYiN AYKOL. 

Tunus'ta y~anan ları, uluslararası medya Yase
min Devrimi olarak adlandırmayı çok seviyor. Med
yanın, "haber konusunda para ve kadını takip et, 
sonuca ulaştrsın" gibisinden bir 'atasözü' vardır. 

Tunus'ta lider Zeynel Abidin bin Ali 'nin devrilmesin
de eşi Yasemin'e olan nefretin rolü elbette var, ama 
kendini yakarak kelimenin gerçek anlamıyla devri
min kıvılcımını tutuşturan Muhammed Buazizi 'dir. 
Üniversite mezunu oldugu halde iş bulamadıgı için 
seyyar satıcılık yapmaya çalışırken zabıtaların hışmı
na ugrayan Buazizi'nin kendini yakması müthiş bir 
dramdı. Nitekim kendini yakarak protesto etme Arap 
dünyasına yayıldı. 

Önce uzun yıllar Osmanlı, ardından da Fran
sa'nın sömürgesi olan Tunus, bagımsızlıgına kavuş
tugu 1956 yılından bu yana la.ik liderlerce yönetilen 
Müslüman bir Arap ülkesidir. Önce ülkenin ulusal 
kurtuluş lideri Habib Burgiba'nın kurdugu Sosya-

18 TİROJ 

list Anayasa Partisi'nce yönetilen Tunus'un b~ında 
bugünlere kadar Zeynel Abidin bin Ali vardı. Burgi
ba'nın koltuguna oturan bin Ali, partinin ismini de 
degiştirmişti. 

Ülkenin ulusal kurtuluşu esnasında önemli 
mücadeleler verm-iş olan ve geçmiş i 1920'lere kadar 
uzanan Tunus Komünist Partisi , zamanla Burgiba 
ve bin Ali yönetimleri tarafından tasfiye edildi. Aynı 
tavır elbette İslamcı örgütlenmelere karşı takınıldı. 
Ama ülkedeki en önemli muhalefet odagı İslamcı
lardır yine de. Bugün Tunus'taki en önemli İslami 
hareket, b~langıçta İslami Yöneliş Hareketi olarak 
ortaya çıkan Nahda (Diriliş) Hareketi 'dir. İslami 
Yöneliş Hareketi, 1969'da Raşid Gannuşi 'yle Alıdul

fettah Moro'nun öncülügünde kuruldu. Tunus'un 
ilk döneminde, iktidar İslami Yöneliş Hareketi'ne 
karşı hoşgörülü davrandı; ancak onun güçlendigini 
görünce, İslametiara yönelik baskılar b~ladı. İslami 
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Yöneliş Hareketi, !ega! olarak örgütlenme hakkı için 
1981 yılında İçişleri Bakanlıj!ı 'na başvurunca, yüz
den fazla kişi tutuklandı. 

Zeynel Abidin bin AJi, iktidarı ele geçirdikten 
sonra sürgündeki İslami Yöneliş Hareketi'nin örgüt
lenmesine izin verecegini açıklayınca, sürgündeki 
birçok İslamcı ülkeye geri döndü. Yeni yönetirole 
uzlaşma niyetlerini göstermek için adla:ını Nahda 
olarak degiştirdiler. Ancak yeni lider de Islamcılara 
yönelik katı tutumu sürdürdü ve İslamcılar tutuk
landı, liderleri sürgüne gitmeye zorlandı. Yayınları 
ve ticari kuruluşları kapatıldı. İslami faaliyetlere 
izin verilmeyen Tunus'ta kamusal alanda başörtüsü 
yasaktır. Ancak Zeynel Abidin bin AJi ülkeden kaçtık
tan sonra yerine gelen adamlarına karşı ayaklanma 
sürünce hükümet giderek daha fazla geriledi ve 
sonunda hakkında af kararı çıkartılan Raşid Gannuşi 
ülkesine geri döndü. 

On milyonluk nüfusuyla göreceli olarak küçük 
bir Arap ülkesi olan Tunus'ta bunlar yaşanırken, 
halkın yolsuzluklara batmış diktatör yönetimlerine 
karşı gösterileri ülkeden ülkeye yayılmaya başladı. 
Nitekim, Zeynel Abidin bin Ali'nin Tunus'tan kaçma
sı ile sonuçlanmasından birkaç gün sonra, lideriere 
sokaklarda tepki hareketi bu kez Mısır'da ortaya çıktı. 
Mısır'da da iktidar degişikligine yol açan isyanın böl
gedeki muhtemel gelişmeleri nasıl olabilir: 

Tahrir'deki Mısır 

Uzun bir süre protestolara sahne olan Mısır'ın 

istikrar konusundaki ünü sarsıldı. Yetkililere açıkça 
baş kaldırılırken; 84 milyon nüfusa sahip olan ülkede 
30 yıldır iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek önümüzdeki aylarda yapılacak seçimlerde 
aday olmayacaj!ını açıklamasına ra~men, istifa ça~rı
lanna hedef olmaktan kurtulamadı. Halkın milyonla
rı bulan sokak gösterileri, ordunun Mübarek' i alaşa~ı 
eden formülüyle dindirilmeye çalışılıyor. 

Tunus'ta oldugu gibi, Mısırlılar da işsizlik, ekono
mik sıkıntılar, yolsuzlukla mücadele ederken, siyaset 
konusunda hoşnutsuzluklarını dile getirebilecekleri 
kanallardan yoksun. 18 gün süren Tahrir Meydanı gös
terileri, yerinden edilemez görünen Mübarek' i devirdi. 
Mısır, 1970'lerde temel gıdaya sübvansiyonların kaldı
niması sonucu patlak veren "ekmek protestoları"ndan 
bu yana bu türden eylemiere sahne olmamıştı. 

Ancak eylemler sırasında 300 kişi öldü, yüzlerce 
kişi yaralandı. Mısır'da yönetimi devralan ordu, ~lus
lararası anlaşmalara sadık kalacagını belirterek ısra
il 'i rahatlattı. ABD demokratik bir sisteme "düzenli 
bir geçiş" saj!lanrnası umudundan söz ederken; Batılı 
ülkeler diger muhalefetin sınırlı olması dolayısıyla 
oluşabilecek bir iktidar boşlugunun İslamcı grupla
rın işine yaramasından endişe etmeye devam ediyor. 

Serbest ve adil seçimler düzenlenirse, Müslü
man Kardeşler hareketinin başarılı olması bekle
niyor. Ancak hareketin İslami yönetim idealleri ile 
demokrasi ilkelerini nasıl bagdaştıracaj!ı sorgulanı
yor. Ancak gelinen aşamada, Mübarek'in 'fıno köpegi' 
olarak nitelenen Cunta'nın başındaki kişi, kendini 
cumhurbaşkanlı~ına taşımak isteyebilir. 

Ve Yem en ... 

Günlerce süren protestolar ardından, 24 mil
yon nüfuslu Yemen'in Cumhurbaşkanı Ali Abdullah 
Salih, iktidarda geçirdigi 30 yılın ardından yeniden 
aday olmayacagını açıkladı. Salih, iktidarı ogluna 
devretrnek gibi bir niyeti olmadıgını da söyledi. 
"Uzatma yok, veraset yok, süreyi tekrar başlatmak 
yok" diye konuştu. Salih muhalefete de seslenerek 
eylemiere son verilmesini istedi; ancak bu çaj!rıları 
reddedildi. 

Salih bu eylemlerin önünü alabilrnek için 23 
Ocak'ta gelir vergisinin yüzde 50 azaltılması ve baş
lıca emtia kalemlerine fiyat denetimi getirilmesi gibi 
önlemler açıklamıştı. Ayrıca olaylara kanştıgı gerek
çesiyle gözaltına alınan ve aralarında insan hakları 
savunucusu Tevekkül Kerman'ın da oldugu 36 kişi 
serbest bırakıldı. Yemen, Arap dünyasının en yoksul 
ülkesi. Ülke nüfusunun yarısı günde iki doların altın
da bir gelirle geçiniyor. 

Ve Cezayir ... 

Tunus'un batı komşusunda da özellikle gençler, 
Tunus'takine benzer taleplerini sokak eylemleri ile 
dile getirmekte gecikmedi. Burada da en çok öne 
çıkan geçim derdi, özellikle de gıda fiyatlarındaki ani 
artışlardı. 35 milyon nüfuslu Cezayir'de 1992'den 
bu yana olaganüstü hal uygulanıyor. Bu nedenle 
başkentte gösteri düzenlenmesi yasak. Ülkenin başka 
yerlerinde zaman zaman protestolar düzenlendiyse 
de, ilk kez başkent de dahil ülkenin her yerinde 
eşzamanlı eylemler patlak verdi. Olaj!anüstü halin 
kaldırılabilecej!i açıklandı. 

Ancak daha önceki İslami ayaklanmanın kanlı bir 
şekilde bastırıldığı Cezayir'de olaylar Tunus'taki gibi 
henüz büyümedi. Uzmanlar güvenlik kuwetlerinin 
sogukkanlı yaklaşımının ve zamlan önlemek için dev
reye girmesinin etkili oldu~unu düşünüyor. Cezayir 
hükümeti petrol ve doj!algaz ihracatından önemli 
girdiler sa~lıyor. Bununla da kapsamlı bir kamu harca
maları prograrnı yürütüyor. Ancak buna raj!men işsiz
lik, yolsuzluk, bürokrasi ve siyasi özgürlüklerin kısıtlı 
olması halen en yaygın şikayet! erin başında geliyor. 

Ve Libya ... 

Bir milyon kilometrekareyi aşan büyük bir yüzöl
çümünde sadece 6.5 milyon nüfusu olan Libya'da, 41 
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yıldır iktidarda olanAlbay Muammer Kaddafi, Mrika 
ve Ortado~u'nun en uzun süredir iktidarda olan 
lideri. Tunus Cumhurbaşkanı bin Ali'nin görevden 
ayrılmaya zorlandıgın ı duydu~unda, Kaddafi 'nin tep
kisi ''Tunus'u Zeyn 'den iyi kimse yönetemez. Şimdi 
Tunus korku içinde yaş1yor" demek olmuştu. Libya'da 
her türlü protesto eylemi yasaktı. Ancak Şubat ayının 
son günlerinde başlayan ve yüzlerce kişinin yaşamı 
pahasına kanlı bir şekilde hastınlmaya çalışılan isya
nın ne yönde gelişecegi henüz belli de~il. Bu ülkede 
çalışmakta olan binlerce yabancı uyruklu kişi iç savaşa 
dönüşen ortamdan kurtarılmak için tahliye edildi. 
Libya'da hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacaftı açık. 

Ve Ürdün ... 
Büyük katılım sattianan muhalif gösteriler ardın

dan 12 yıldır iktidarda bulunan Kral II. Abdullah, l 
Şubat günü hükümeti protestocuların istegini karşı

lamak üzere görevden alarak Maruf Bekit'i görevlen
dirdi ve kendisinden gerekli siyasi reformlan hayata 
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geçirmesini istedi. Çogu Filistinli olan 6.5 milyon 
nüfuslu Ürdün'de, bölgedeki diger devletler gibi, yok
sulluk ve işsizlik tepki çekiyor. Protestocular ayrıca 
başbakanın Kral tarafından deıtil, hallun oyları ile 
seçilmesini istiyorlar. Muhalefetteki İslami Hareket 
Cephesi, Kral Abdullah'ı devirmek gibi bir amaçları 
olmadıgını kaydediyor; ancak Bekit'in atanmasına da 
karşı oldugunu belirtiyor. 

Ve Fas ... 
Tunus gibi, Fas da ekonomik açıdan sıkıntılar 

yaşıyor ve iktidar mensuplarının yolsuzlufta bulaştı 

gı iddiaları sıkça dile getiriliyor. 32 milyon nüfuslu 
Fas'ın itibarı Wikileaks sitesinin özellikle kraliyet 
ailesinin pay sahibi oldugu ş irketlerl e ilgili yolsuzluk 
iddialarının yogunlaşmasıyla zedelend i. Belgelerde 
Kral 6. Muhammed'e yakın bazı kişilerin "dehşete 
düşüren boyutlarda açgözlü olduğu" öne sürülüyor. 
Mıs ır ve Cezayir gibi Fas da sadece sın ırlı ölçüde ifade 
özgürlügüne izin veriyor. Şimdiye dek de protestola-

rın önü alınabildi. 

Yoksulluk ... Yoksulluk ... 
Arap dünyasındaki yoksulluga karşı 

ayaklanmaların başladıgı Tunus'ta 
işsizlik oran ı yüzde 14. Bu ülkede 
yoksulluk sınırının altında yaşayan

lar halkın yüzde 4'ünü oluştururken, 

isyanın ilk sıçradıgı ülkelerden biri 
olan Mısır'da bu oran yüzde 20 civa
rında. Mıs ır 'daki i şsi zierin oran ı ise 
yüzde lO civarında. Ancak bu rakamın 
gerçegi yansıttıgı düşünülemez. Bu 
rakamların en kötüsü Yemen'de. Bu 
ülkedeki işs izierin oranı yüzde 35 ve 
yoksul luk sınırının altında yaşayanla
rın oranı ise yüzde 45. Bu rakamlarda 
Yemen'i Libya izliyor. Libya'da işsizlik 
oranı yüzde 30'1arda, yoksulluk sınırı
nın altında yaşayanların ise yüzde 33 
civarında oldugu iddia ediliyor. 

Sözün özü, Arap dünyasındaki 

isyanlarda -örnegin Bahreyn'de 
çogunlugun azınlıgın tekelindeki 
yönetime isyan edip, yönetime katıl

mak istegi olsa da, as ıl sorun artık 

insanların canına tak eden yoksulluk; 
hem de diktatörleri para içinde yüzer
ken, içine düşülen fakirlik. Çok çocuk
lu bir ailenin eve para getirebilen tek 
kişisi olan Buaıizi için annesi "O şehit 
oldu. Yoksul Tunuslu/ar için şehit 
oldu" diyordu. Anne haklı. Evet, o 
şehit oldu ama sadece Tunuslular için 
degil, tüm Araplar için... ~ 
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'SESiNDE NE VAR BiLiYOR MUSUN?' 
SEZAİ SARIOGLU 

"1930'lu yıllarm sonlarmda alaturka müzikle iki 
ses anlamlrd1r: Münir Nurettin, Safiye Ayla. M. 
Nurettin o y1llarda bir yerde Atatürk'ün sesini de 
arar. Bunun için 'söylev' tonunu da taşır. (. . .) M. 
Nurettin 'in sesi, atmosferine b1rakıld1ğt dönemlerin 
renkleriyle öylesine özdeş/eşmiştir ki, oralarda kala
cakllr." (Cemal Süreya, 99 Yüz) 

Li ri k ama bir o kadar da trajik bir olay. Ş ivan tele
vizyonda; konuşuyor, konuşuyor. Türkü söylemenin 
tutkunu oldu~unu biliyoruz. Retorik sahibi oldu
~unu da biliyoruz. Sözel biri olarak belli çerçevede 
didaktik konuştu~unu da ... Ama bu kez bir başka 
konuşuyor. Duygusal de~i l hırslı , hatta hınçlı. Mut
lak haklı bir edayla, hücum diliyle konuşuyor. Belli 
ki dertli. Belli ki"dönüş" tartışmaianna kendince 
"cevap hakkını" kullanıyor. 

Şivan Perwer ile PKK arasındaki poJemik birkaç 
açıdan tartışmayı hak ediyor. Bu sorun, sosyalizm 
tarihinde karşımıza çıkan parti-sanat, partili-partisiz 
sanatçı ba~lamında tarihi bir sorundur. Siyaset ve 
sanat bahsinde tarafları, kavramları var. Ben/biz, 
sanatçı/parti düzlemleri "Bir ağaç gibi tek ve hür/ 
Bir orman gibi kardeşçe'' dizeleriyle a~aç (ben) ile 
orman (biz) çelişkisi olarak da okunabilir. Yaşanan 
tarihsel tecrübe, ben (birey) olurken biz, biz olurken 
ben olarnamanın delilleriyle dolu. Biz'e yapılan mul-

!ak vurgunun 'ben'i , 'ben'e yapılan vurgunun 'biz' i 
de~ersizleştirdi~i uzun bir hikaye. Partili olmanın 
mutlak iyilik, olmamanın kötülük olarak algılandı~ı, 
örgütlü olmanın partiye, özgür olmanın ise bireye 
kadar daraltıldı~ı bir hikaye ... 

lehte ve aleyhte dil 
"Aym dille konuşuyor! Aym dili konuşmuyoruz" 

( Gülten Akın) 

Bu tartışmalarda di lin ve kavramların sıcak tema
sa hizmet elmesi sorun. Dil kirini en aza indir
mek sözcükleri ve duyguları so~utmak ... Kavramları 
üfürmek yerine üfleyerek kullanmak ... Bir tartışma, 
dili kazı altından devlet çtkar, cümlesine kanıt olu
yorsa türküleri/kavramları dizimize koyup da~lar 

kere düşünmeli. Devletlerden ve örgütlerden a~zı 

yananların eleştiri hakları dilin do~ru kullanımını 
içermelidir. Söylenenlerin do~rulu~u ve yanlışlıgı 

bir yana, e l eştiri ve red hakkı, bunun tarihle ve şimdi 
do~ru kullanıldıgı anlamına gelmiyor. Tersinden 
söylersek, yanlış bireylerden agzı yanan örgütle
rin de eleştiri ve red hakları bakidir. Ne var ki bu 
hakkın, amaca uygun dille kullanılmadıgı da ger
çek. Genelde sosyalizm, özelde muhalif resmi tarih 
yazımı bu hakkı "hain, mücadele kaçkınt, liberal, 
disiplinsiz, menşevik, vb" sözcüklerle kodlar. Dil 
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freninin kullanılmadıgı her tartışmanın akla, tarihe 
ve halkiara zarar verdigini söylemek bile fazla. Hal 
böyle olunca "dönüşün niteliği ve devletle ilişkiler" 
içeren tartışmanın düzeyi düşüyor, susmanın etik 
ve politik duruş oldu~u unutuluyor. Şivan'ın derdini 
anlamak için siyaset tahsil etmek gerekmiyor. Ama 
bu "empati", tarihin ortasına fırlattı~ı kavramlarını, 
dünkü bugünkü duruşunu onaylamak degil. Her şey
den önce Şivan'ın ikinci hayatında ((mutlak doğru" 
olarak kullandı~ı her argümanı, PKK ile inişli çıkışlı 
süren birinci hayatındaki kendisi için de kullanması 
etik ve politik bir gereklilik. Tersi sahicilik yilimidir 
ki, sahicilik, bunları PKK ile "sorunsuz!" politika 
yürüttü~ü dönemdeki kendine sorup yüzleşmesini 
gerektirir. Mutlak iyi dilinden mutlak kötü diline 
geçiş siyasi akıl tutulmasıdır. Dil de hayat da ilk ve 
son tahlilde bir iç tutarlılık gerektirir. Kullanılan dil, 
hayatlarımızın sahici olup olmadı~ının da delilidir. 
Tarih, dilimizin hayatlarımızı, hayatlanmızın dilimi
zi suçüstü yaptı~ı örneklerle dolu. 

Şivan'ın ma!%duriyeti karşısında taraf olmak etik 
bir sorumluluk ve zorunluluk. Şivan'a yönelik görü
nür-görünmez şiddet diline karşı çıkmak ilkesel 
bir tutum. Kürt hareketinin, bir zamanlar kendine 
yatay veya dikey kayıtlı figürleri eleştirirken bunu 
belli bir olgunluk ve dil üzerinden yapması beklenir. 
Modernist gelene~in icazet etti~i ilkesel bütünlük 
ve büyüklük, bu konularda aklın sürekli muhafaza
sını gerektirir. Analitik yaklaşım ve iknacı tutum, 
tarafları bu denli sekterlige götürmeyebilirdi. Ana
litik iknayı mümkün ve gerekli kılan bir meşruiyet 
alanı yaratılmışken "iç düşman, hain" dilini kul
lanmak, tarihin çözmemiz için önümüze koydugu 
ortak sorundur. 

Tarihte sesin rolü 
''Müzeyyen Senar. Renginden değil, kwamından 

söz edilebilir. Söylev'e karşı 'haz' cephesini açar ... 
Arkadaşları tarafından '1 numara' gösterilen M. 
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Abacı, ( ... )bütün fırsatiara ve kamuoyu doping/erine 
karşın, iki arada kaldı. Alaturkanm Ajda Pekkan 'ı 
Emel Saym'm sesi tam anlamıyla bir antoloji ... 
gerçekten eşsiz sesini haz değil drama planında ger
çekleştirmeye çalışan Sezen Aksu, hep aynı şarkıyı 
söylediği için, şimdilik tıkanmış durumda. Ahmet 
Özhan mevlithanlığı seçti. ( .. ) Gönül Yazar: Kukla 
ses. Kuklanın dayamklığı. ( ... ) Zeki Müren DP döne
mindeki eskiye öz/emin, halk avcılığmm simgesidir. 
(...) Behiye Aksoy: Vurmalı ses, teneke! ( .. .) Bülent 
Ersoy kara paranın karşılığı oldu. Samime Sanay'm 
sesi ise Müzeyyen ailesinin 12 Eylül yansıltcıst ... " 
(Cemal Süreya) 

Şivan Perwer her şeyden önce bir ses olayıdır. 
Sesinin çok güzel oldugunu türkü hakkı için teslim 
edelim. Sesinden daha fazla bir şey olmayı tutku 
haline getirmesi ise onun zayıf yanı. Sesiyle yaptı
gı kazanımlar önemli. İnsanlar sesleriyle de tarihe 
geçebilirler. Şivan' ın politik-sanatsal hikayesi doga 
vergisi sesi üzerinden de okunabilir. Türkiye'deki 
sosyalist hareketlerin ortaya çıkması, Kürt modem 
hareketinin do~uşuna zemin sundu~u gibi bu co~
rafyanın yeni müzik türleriyle buluşmasına da yol 
açıcı olmuştur. O dönemin zamansal ruhuna denk 
düşen müzikteki yenilikçilige, avangardist (etnik
solcu) akımların varlıgına bakılırsa, Şivan'ın Kürdi 
cografyadan çıkması şaşırtıcı degil. Şivan'ın bir "sol
devrimci" ozan olarak ortaya çıkması, Kürt modern 
hareketinin oluşum dönemine tekabül eder. Onun 
ses tarihinde Cegerxwin'in şiirleri ile PKK'nin pro
paganda-ajitasyon metinlerini Kürtçe seslendirdigi 
kasetler bir eşiktir. (PKK'nin 1982'den itibaren ülke 
topragına [onların söylemiyle) gönderdi~i "keşif grup
larm" halka dagıttıkları kasetler) Bu sesin tüm Kürdi 
co~rafyalarda her eve her orta (dogu) kulaga kayıtlan
ması tarihi bir olaydır. Politik bir metne ruh veren, o 
andan itibaren "temsili" bir deger kazanan bir sestir 
bu. Tarihi, sesler arasındaki iktidar savaşı olarak da 
düşündügümüzde, bu ses ile politik/örgütsel tern
silin mutlak sesinin çelişınesini anlamak kolaylaşır. 
Şivan'ın kendi sesine yükledigi anlamla, PKK'nin sesi
nin bazen örtüşmesinin bazen çelişmesinin tarihini 
iyi okumak gerekir. Bu tarihin bize söyledigi, bu iliş
kinin 1983'ten günümüze kadar inişli-çıkışlı, sorunlu 
bir seyir izledigidir. Bu süreç, tipik ve atipik yanlarıyla 
iyi-kötü diyalektigi olarak işlemiştir. Bir başka eşik, 
90'1ı yılların ortasında bu sesin ilk Kürt televizyonuyla 
yeniden politik türkü sesi olarak parlaması, yeni
den zuhur etmesidir. Sürecin degişik aşamalarında 
"Kötü adam!" olsa da antidil kullanmayan, hareketin 
degerierini ve varlı~ını kötülemek için özel bir çabası 
olmayan sanatçı profili çizer. (Bazen içerde, bazen ara 
bölgede konumlandı~ı, degişik olaylarla ve arayışlarla 
süren, genel ve kısmi aflarla sonuçlanan bir süreç ... ) 

Şivan, Cegerxwin'in türküdeki karşılı~ı degilse 
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de yakınlık söz konusudur. Cegerxwln'in şiir l erinden 

yapılan besteler tercih ve tarzdır. Cegerxwln'den 
besteleneo Kürt gençlik marşı niteli~indeki "Kine 

em?" (Kimiz biz?) bu örtüşmenin en tipik ömekle
rindendir. 

,Otuz iki kısım tekmili birden dönüş h ikiyeleri 
"Tel cambazı istiyordu ki dünya istediği gibi 

olsun. Bile bile aldanmaya vardmyordu işi. Ama 

olmuyordu kendisi vardı." (Turgut Uyar) 

Bu "Kürdi" sorunu üreten dotaylı dinamiklerden 
biri de sürgünlügün üretti~i sosyo-politik, sosyo-psi
koloj ik haJierdir. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi iç
dış sürgünler tarihidir; taktiklerle doludur. Şivan'ın 
"dönüşü"ne ilişkin tartışmalar, "Osmanlt'da oyun 

çok" cümlesi üzerinden Cem Karaca'nın dönüşü ile 
ilişkilendirilebilir. Dönmek, tartışılmaz bir haktır. 

Devletlerle görüşmeler ise zamandan-mekandan, 
koşullardan ve içerikten ba~ımsız olarak "iyi" ya da 
"kötü" degildir. Doğrudan veya dotaylı görüşme

lerde, bizim devletle ne yapmak istediğimiz kadar, 

devletin bizimle ne yapmak istediği önemlidir. Her 
sanatçı devlet eliyle dönüşün, gizli diplomasinin 
şaibeli oldugunu bilmelidir. Bunun panzehiri açık 
diplomasi içeren halk diplomasisidir. Dil ve sürgün 
travmasını şi irlerine yediren Cemal Süreya " 8.10 

Vapuru" şiirinde, "Sesinde ne var biliyor musun/ 

Söylediğin sözcükler var/ Küçücük şeyler belkil Ama 

günün bu saatindel Amt gibi dururlarli Sesinde ne 
var biliyor musun/ Söyleyemediğin sözcükler var" 

demişti. Dünya halklarının bilgileome hakkını devri
me bırakmamak için Ş ivan, "söylemediği" sözcükleri 
"açıklık" ilkesince tarihin ortasına boca etmelidir. 

Bu işte devletin Orta (Doğu) parmağ1 vardır. Ne 
kadar özgüven sahibi olursak olalım devlet ile yatan 
şaşı kalkabili r. IUI böyle olunca işaretiere bakarak 
zorunlu, sorunlu ve çok sorulu dönüş çabasından 

söz edilebilir. Soru(n)lu dönüşlerden "şüphelenmek" 
ise gerçekte Şivan ' ın lehinedir. Bu şüphe; AKP'nin 
hayatı yeniden dizayn etme tasawuruna, seçim tak
tiklerine de itirazdır. 

Kapsam alanını sadece sesiyle yaratmadı~ı, tarih
sel koşulların ve mücadelenin payının büyüklüıN 

bilinmelidir. Kavus A~a, Meyrem Xan, Mehmet Arif 
Cizrevi, Cemil Horo, Şakiro gibi kadim seslerle 
tartı ldı~ında Şivan'ın konjonktürel bir aralıkta dur
dugu söylenebilir. Müzikal ve politik imkanlarını 

tüketip tüketmedigi ise, son sözü söyleye~ek tarihle 
ve zamanla ilgilidir. Zamana ve tarihe şirk koşmak 
bizden ırak olsun ama deliliere bakarak şu söylene
bilir: Bir figür olarak pozitif politik bir rol oynaması 

taraflar açısından (devlet, PKK ve Şivan) çok zor. 
Çünkü genelde devletin özelde AKP'nin "iyi Kürt" 

modeli oluşturması tarihte oldugu gibi konjoktürde 

de imkansız görünüyor. PKK'nin yaygın siyasal var
lı ~ ı ve meşruiyeti nedeniyle de Şivan'ın politik bir 
özne olması ihtimal dışı. Asıl önemlisi ise Şivan'ın 

birikiminin bu rolü imkansız kıldı~ıdır. Kişilerin, 

devletlere veya örgütlere yenilmeleri kadar, kendine 
yenilmesi, yanılması da mümkündür. 

Tüm efsanelerden şüphelenmek gerekir. "Efsane" 

Şivan'ın dogru-yan lış taktiklerle dönmesi, "efsane" 

ile gerçek karşılaşmanın, yücelerden aşagılara indi
ri lerek bir yan ılsamanın bitmesi ihtimalini içerir. 
Tersinden bir okumayla, Şivan bu gerçek zeminden 
sanatsal figür olarak eski kendi ve yeni kendi ile yüz
l eşerek kendini yeniden kurabilir. 

Kürtlerin eski Şivan'ı "Kewe Ribal" (kmalı keklik 

sesi) olarak adlandırıp deger biçmeleri anlamlıdır. 
Şivan'ın ses ötesinde en büyük özelligi, baglamanın 

çerçevesini kendi sesiyle doldurmasıdır. Yani ruh
sallık algısı (çerçeve/biçim) ve müzik sanatı (içerik) 
açısından Şivan'ın sesi, armoni ile harmoniyi birbir
lerine çok iyi ba~lar. "Kontrpuan" kavramı anlamın
da müzigin sın ırları arasındaki uyumu kapsadı~ı gibi 
ruhsal harmoninin bütünlügüne de erişir. 

Şivan'ın sanatsal olarak eşik atiarnası gerekiyor. 
Bu da sesinin olanaklarını prop-ajit tarzından kopa
rıp eskiyi aşan yeni bir türkü diline yönelmesidir. 
Yıllardır, sesinin eksi~i olarak konuınianan sanat
çı, sesinin dinamiklerini yeniden kurmalı, sesinin 
hakkını yeni bir sıçramayla vermelidir. Şamanlar 

gibi ses davuna binip uçmak her zaman mümkün 
degil. Tarih kimi zamanlarda agzımızla türkü tutsak 
da başka de~erlerle birleşmed iginde hoş bir sada 
olarak kalındıgını söyler. İp cambazları en küçük 
bir hatada nasıl yere çakılıyorlarsa, sesleriyle tarihe 
geçen ses cambazları da, politik bir hatayla tarihe 
çakılabil irler. Tarih, insanı ses ve politika atının sır

tından düşürebilir. Ses şımarırsa, hayat da türküler 
de ürker. Sesinde türkü kazılı Şivan' ın kendinden ve 
sesinden zarar etmemesi beklenir. Her "aykm!tğm': 
her"sesine aşık!tğm" muhaliflik içermedigi bilinme
lidir. İyi ses rengi, do~ru politik duruşu garantile
mez. Sesin politik"yan gelir" olarak algılanması ise 
etik ve estetik bir sorundur. Hiçbir sanatçının sesini 
kuşanıp geldiginde takıma girme, tarihe geçme 
garantisi yoktur. Bilgeligi olmayan bilgi de bilgeligi 
olmayan ses de sanatçıların evrensel açmazlarıdır. 

Şivan dönmelidir ... 
Ama bu yoldan degil. Türkülerine ve sesine güve

nerek dönmelidir. 
Kürtlerin "Kewe Ribat'ı" olarak dönmelidir. 
Devletin meşruiyetine güvenerek degil, payı oldu

gu mücadelenin meşruiyetine inanarak dönmelidir. 
Edward Said'in yaptıgı gibi sembolik de olsa eline taş 
alıp fırlatmak için dönmelidir. 

Yüzünü Dogu'ya ve Dogru'ya dönüp dönmelidir ... 
Bi her nifşe re zirnan dihele ~ 
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Bl HER NIFŞE RE ZIMAN DlHELE 
Sami TAN 

Digel hernCı astengl Cı berbendkirinen rayedaren 
dewlete jl xebaten der bare perwerdehiya bi zimane 
dayike de zedetir dibin. Her çiqas di vi warl de tu 
model nehatibin peşkeşkirin ji sedem O regezen 
per.verdehiya zimane dayike her ku diçe zelaltir 
dibin. Bi van xebatan re tişteki din ji zelal dibe; ji 
bo destnişankirina hinek modelan pedivi bi xebaten 
qade heye. 

Zimanen ji bill tirkl ji qada akademik hatine 
vederkirin. Der bare van zimanan de di bin bane 
zaningehen Tirkiyeye de heta niha tu xebat nehatine 
kirin. Nemaze ji xebaten zimanzani-civaki pir kem 
in. Lewre ji he ji li ber destan nexşeyeke zelal a van 
zimanan nin e. Rewşa van zimanan çi ye? Kijan 
ziman, di kijan ware jiyane de, çendi te bikaranln? 
Rejeya axeveren van zimanan çi ye? Axeveren van 
zimanan bi çi çavl li zimane xwe dinerin, ji bo 
parastin Cı peşvebirina zimane xwe çi dikin? Bersiva 
van pirsan naye zanin, agahiyen li ber desten me ten 
peşkeşkirina bersiveke zelal nakin. 

Her çiqas he xebaten berfireh di vi wari de 
nehatibin kirin jl van demen dawin hinek xebat pek 
ten. Anketa ku Egitim-Sene daye çekirin, di vi warl de 
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nimuneyeke giring e. Sendikaya mamosteyan Egitim
Sene roja 2l'e reşemiye di Roja Zimane Dayike ya 
Cihane de bi daxuyaniyeke encamen ve anketen 
ragihandin raya gişti. Ez dixwazim di ve goLara xwe de 
bala we bikişinim ser hinek daneyen ve ankete. 

Ev anket 8 je bajaren mezin, li 26 bajaran 391 je 
mer, 390 je jin, bi tomeri 781 kes! re hatiye kirin. 
Dema ku mirov bala xwe dide ankete, mirov dibine 
ku zimanen ji bill tirki di rewşeke kambax de ne. Ji 
sedi 20.4'e civake bi zirnaneki ji bill tirkl dipeyivin. 
Ji wan ji sedi 14.5 kurdi (kurmancl, kirmancki), ji 
sedi 2.1 erebi, ji sed! 1.2 zimane qafqasl Cı balkani 
ne. Kesen ku bi van zimanen dipeyivin bi pirani li 
male hlni van zimanan bOne, rejeyeke mezin ji van 
kesan xwendin Cı nivlsandina bi van zimanan nizanin. 
Hinek ji wan bi tene zimane dayika xwe fem dikin, le 
nikarin bi wl zimanl bipeyivin. Ev yek jl nlşan d ide ku 
beyi perwerdehi ne pekan e ku mirov karibe zimane 
dayika xwe bipareze Cı bi peş ve bibe. Lewma jl ji bo 
ku mirov hini xwendin Cı nivisandina bi zirnaneki 
bi be pewlstl bi perwerdehiya bi wi zimani heye. 
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Kesen xizan zimane xwe bi azadi bi kar tinin 

Li gorl ve ankete ji aliye derfet Cı wekheviye ve 
zimane tirki Cı zimanen qafqasi Cı balkani di rewşeke 
baş de ne, le zimane kurdi Cı zimane erebi di rewşeke 
xerab de ne. Her wiha daneyen ankete nlşan didin 
ku kurd bi rejeyeke ji sedi 59 dema ku bi zimane xv,ıe 
dipeyivin tCışl hinek arişeyan dibin. Bi pirani jl ji ber 
sedemen siyasi ev cudakarl O arlşe pek ten. Ew jl nişan 
dide ku jederka van cudakariyan dezgehen dewlet ne. 

Encameke balkeş a ve ankete ji ev e ku axeveren 
zimanen ji bill tirkl bi rejeyeke ji sedi 50-69 bi tene 
li nava male vi zimani bi kar t'inin. Rejeya kesen ku 
zimane xwe li ser qade bi kar tine ji sedl 25-30 e. 
Kesen ku zimane xwe li kuçe O kolanan bi kar tinin, 
ji herema Baş O re Rojhilat ango ji Kurdistane ne O ew 
kes ne xwediye kareki bi ewlehi ne. 

Ev zirnan heri zede di cejn Q seyran Q muzlke de, 
heri kem ji di xwendina pirtOk, kovar O rojnameyan 
de tene bikaranln. Mirov di seri de de Cı bav, heri 
zede van zimanan di danastandinen ligel xizm O 
miroven xwe de bi kar tinin. Rejeya bikaranine di 
navbera xwişk O birayan, heval O hogiran Cı hevjinan 
de kemtir dibe. 

Daneyen di ankete de nişan didin ku bikaranina 
zimanen ji bill tirki di her nifşe de ji sedi 27 kemtir 
dibe. Bersiven pirsen ankete nişan didin ku mirov 
bi de O baven xwe re bi rejeyeke ji sedi 72 bi 
zimane dayike dipeyivin, le ev reje di danCıstandinen 
ligel hevjlnan de dadikeve ji sedi 49.5'an, di dema 
danGstandina de O bavan a ligel zarokan de ev reje 
dadikeve ji sedi 27'an. 

Helwesta civakil li hemberi zimane dayike erini ye 

Encameke balkeş a ve ankete di ware helwesta li 
hemberi zimane dayike de ye. Miroven ku li Tirkiyeye 
dijin bi rejeyeke ji sed! 69'e axaftin O hlnkirina 
zimane dayike qeyd O bend weki mafeki siruşti Cı 

rewa dibinin. Ev yek ji angaşta rayedaren dewlete, 
nemaze ji rayedaren hikumeta AKP'e ku dibejin, 
"Civaka tirk li diji mafen zimanf ye" pOç derdixe. Ji 
sedi 95'e kurdan O ji sedl 88'e kesen ku bi zimanen 
qafqas O balkanan dipeyivin piştgiriya axaftin, hinbGn 
Q hinkirina zimane dayike dikin. 

Di ware hindekarl O perwerdehiye de rewşeke 
din derdikeve hole. Ji sedi 25'e civake bi awayekl 

tund li diji hlndekarl Cı perwerdehiya bi zimanen ji 
bill tirkl radibe. Ji sedi 46.6 bi awayeki eren! nezi 
mafe hindekariye dibe ango dixwaze ku ew zirnan 
li dibistanan di waneyen vebijerki de bene hinkirin, 
ji sedi 16.1 ji dibeje, bi van zimanan perwerdehi ji 
dibe ango dibe ku hernCı wane bi van zimanan werin 
peşk4kirin. Encamen ankete nişan didin ku ji sedi 
50'e kurdan dixwazin ku hernCı wane bi kurdt werin 
peşkeşkirin. 

Di dawiya ankete de ji Egitim-Sene hi n ek daxwaz 
peşkeş kirine. Di ve beşe bi kurtasi ev daxwaz hene: 

1- Dive mercen perwerdehiya bi zimane dayike 
werin pekanin, qanOna bingehin li gori rez O reziken 
peyman Cı pivanen gerdOni yen demokratik ji nO ve 
werin sererastkirin. 

2- Ji bo ku rewşa zimanen ji bill tirki bi awayeki 
zelal derkeve hole, dive danedankekl were avakirin 
O daneyen der bare van zimanan de li wir werin 
berhevkirin Cı li ser wan daneyan xebaten lekolin] 
werin kirin. Li gorl wan daneyan polltika werin 
destnişankirin. 

3- Ji bo pekanina bingeha perwerdehiya bi van 
zimanan dive xebatek dest pe bike. 

4- Di ware pekanina perwerdehiya bi zimane 
dayike Cı perwerdehiya duzimani de dive Wezareta 
Perwerdehiye di reza peşin de berpirsiye bigire ser 
milen xwe. 

5- Li zaningehan der bare van zimanan de dive 
beş werin vekirin. 

6- B ila ji materyal en perwerdehiya bi tir ki gotin Q 
agahiyen ku komen zimani, oll, çandi O zayendi yen 
cuda biçCık dixin werin vederkirin. 

7- Naven resen en cih Cı waran dive ji nO ve werin 
pejirandin O bikaranin. 

8- Dezgehen mina YlBO Cı PIYO ku bingeha 
pişaftina zimanen cuda pek tlnin, werin girtin. 

9- Dewlet di hernCı karen ku de der bare 
perwerdehiya zirnan O çanden xwecihi de bike, dive 
guh bide saziyen civakl yen tekildar, nuneren van 
komen zimani, zaningeh Cı sendikayan perwerdehiye. 

Weki gotina dawl ez dikarim hibejim ku ji bo aşti 
Cı azadiye pedivi bi xebaten wiha heye. Ji bo ve yeke ji 
dive zihniyeta paşverCı ya serdestan were guhartin. Ji 
bill ve zlhniyeta pişever li ber perwerdehiya bi 
zimane dayike tu astengi nin e. $ 
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ı DOSYA 

•• 
'MUHTEŞEM VUZVIL' m1!? 

')/uhteşem yüzytl" adlı televizyon dizisi epeyce tartışıldı. 
Yapılan tartışmaların belirleyici ekseni. sözkonusu Kanuni Süley

man yıllarının. esas olarak. harem. Saray ya da "Padişahm mahremi" 
üzerinden konuşulmasıyJı. 

Diziyi savunanlar da yasaklansın diyenler de. o "muhteşem 
yüzyıl"ın. Anadolu'nun özellilde Alevi-Kızılbaş halkı açısından ne 
anl<ım ifade ettigi üzerinde pek JurmaJılar . 

f\i. dizinin kendisi Je bu meseleye dair en küçük bir ipucu verme
mek için oldukça 'itinalı'! 

Yoksulluktan. vergilerden. baskılarJan inim inim inletilen halkın 
y<ışanıı. akabinJeki başkaldınlar \'e katliamlar bahse Jeger bulunmadı 
herhalde! 

Tiroj. dosyasını bu konuya ayırdı \'e şu soruya yanıt aradı: 
"!\luhteşenı yüzyıl" kimin için nıuhteşemJi. kimin için cehennem~ 
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' MUHTEŞEM YUZYIL ' mı 1 ' 

KANUNi'NiN KANUNiLiGi(!) 
ALİ YILDIRIM 

"Ktztlbaş lekesi olanlar hapis ile iktifa edilmemeli, bu gibiler isabetli tedbirlerle elde edilerek habis 
vücutlan ortadan kaldmlmalıdır. "(1553) (J(anuni Sultan Süleyman) 

Resmi tarihçiler Sü leyman'ın saltanat dönemini 
Osmanlı hanedanının en parlak dönemi olarak kabul 
ederler. Bu yüzden onu ''Kanuni Sultan Süleyman': 
"Muhteşem Süleyman~ "Büyük Türk" sanlanyla 
anarlar. 

Osmanlı hanedanının resmi onuncu padişa
hı olan Süleyman (1494-1566) Yavuz'un oğludur. 
Hanedanın en uzun süre tahtta kalan temsilcisidir. 
30 Eylül 1520'den öldüğü 6 Eylül 1566'ya kadar tam 
46 y ıl saltanat sürmüştür. 

Osmanlı hanedanının bu "parlak devri", 
''Muhteşem Süleyman'ın" bu dönemi yoksul Anadolu 
insanı için ne anlama gelir, neyi ifade eder? Resmi 
tarihlerde bu sorunun yanıtı yoktur. Zaten resmi 
tarihçi hiçbir zaman kamerasım halka çevirmez. 
Görüntünün halk yanı hep kapalı , hep karanlı ktır. 

Burada tarihin karanlık sayfalarını aralamaya 
bu kez Süleyman dönemi için başlıyoruz. O "muh
teşem" görüntünün ardında Kızılbaşların, yoksul 
köylülerin gerçeği nedir? Birlikte göreceğiz. 

O, göklere çıkartıtıp yüceltilen, yere göı_te sığdm
lamayan "Kanuni'nin kanuniliğinin'' , yoksul insan
lara zulüm uygulamada babası Yavuz'u aratmadığını 
resmi belgelerle ortaya koyacağız. 

Zamanında toparlanan yasalardan dolayı "Kanuni" 
adını alan ve bu kanuniaştırma i şine bakılarak "adil" 
bir hükümdar olduğu ileri sürülen oğul Süleyman' ın 
dönemi, yoksul Anadolu köylüsü ve onun inancı ola
rak biçimlenen Kızıbaşlığa karşı uygulanan baskı ve 
zulüm konusunda baba Yavuz döneminin kesintisiz 
bir devamıdır.Bu nedenledir ki Süleyman döneminde 
Anadolu birbirini izleyen onca ayaklanmaya sahne 
olmuştur. Süleyman, Avrupa kapılarında at koştu
rurken Anadolu'dan gelen başkal dırı haberleri ile 
deliye dönmüştür. Avrupa'ya fethe çı kı lsa da Osmanlı 
hanedam için Anadolu Lam anlamı ile hiçbir zaman 
fetholunmamıştır. 

Süleyman döneminde devlet politikası olarak din
sel baskının Ortadoks İslamın dışındaki tüm çevreler 
için artan bir seyir izlediği görülür. Kanunlar, fetva ve 
fermanlar ile şeriatın şiddeti kurumlaşır. Osmanlı'nın 
ünlü şeyhülislamiarı olan İbni Kemal, Zembilli Ali 
Efendi, Ebussuud Efendi bu zamanda görev i cra etmiş
lerdir, bunlar katı şeriatçı tutumları ile bilinirler. 

Tarih kitapları Kanuni 'nin Kızılbaşiara i lişkin 
tutumunun babası gibi açık oldugunu yazarlar. 
Solakıade tarihinde Süleyman'ın tahta geçtiği gün
den başlayarak Kızılbaşiara ne yapı lması gerek
tiğini düşündüğünü belirtir. Süleyman'ın sürekli 
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olarak, "Bu dinsizlerin pislik/ere bulaşmış vücudla
rmt zaman sahifesinden ne vakit izale eyleriz" diye 
söylendiğini aktarır. 1 Nitekim kendisi de sonraki 
yıllarda Kürt beylerine gönderdiği birazdan görece
ğimiz fermanlarda bu tutumunu açıkça dile getirir. 

Namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar, Yezit'e, 
Muaviye'ye lanet okuyanlar katledilirler. Ahmet 
Refik zaman ın tablosunu şöyl e çizer: "Hadise/er 
Osmanlı idaresinde hiçbir zaman eksik olmamıştır. 
Rafizi/erin (Kıztlbaşlarm) 'defter idilüb' öldürülme
leri, baztlarmm 'Kızılzrmağ'a ilka' (Kızılırmağ'a atı
larak boğularak öldürülme -A.Y.), baztlarmm 'ihrak
t binnar' edilmeleri (ateşe atılarak yakılına -A.Y.), 
muntazam bir sistem dahilinde tatbik edilmiştir. 

Ra(ailer'i bulup orta.lfa çtkarmak için casus/ar tayin 
olunduğu gibi, Bektaşi zaviyeleri de edilen ihbarlar 
üzerine, teftiş altmda bulunduru/m uştur. ,z 

Dönem, Kanuni dönemidir ve genel manzara 
bundan ibarettir. 

Zulmün iktisadi temeli 
Osmanlı hanedanını kendi tebaası ile sürekli bir 

iç savaş içine sokan koşullara bakmakta yarar var. 
Olup biteni yerli yerine oturtmak için gerekli bu. 
Osmanlı neden yoksul Anadolu köylüsünü potansiyel 
düşman görüyor? Anadolu köylüsü neden ayaklan
maya hazır, onu başkaldırmaya iten nedenler nedir? 

İşte Anadolu köylüsünün Osmanlı hanedam ile 
taban tabana zıt bir inanca sahip olmas ının yanında 
onu sürekli olarak yoksulluk içinde yaşamaya iten 
iktisadi sistem, ayaklanmalarda temel neden olarak 
karşımıza çıkar. Osmanlı hanedam uyguladıgı baskı 

ve zulüm ile kendisine her an başkaldırmaya hazır 
bir tebaa yaratır. Yoksul köylüler ise bıçak kemi~e 
dayandığı an karşılarında ayaklanmaktan başka bir 
seçenek bulamazları İktisat tarihçisi Mustafa Akdağ, 
Osmanlı 'nın 1453-1559 yılları arasında - ki bu dönem 
Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin de saltanat dönemidir
dünyanın en kudretli siyasal gücü olarak görünme
sine karşın iç bünyesindeki gidişatın hep çöküntü 
yönünde oldugunu yaıar.3 

Kanuni tahta geçtigi sıralarda babası Yavuz Selim 
1 Solakzade Mehmet Çeleb ı , Solakzade Tarihı Haz. Vahıd Çabuk 

Kültur Bak., Yay .. Ank. 1984, 2. cilt. sf. 213. 

2 Ahmet Refik, Onaltıncı Asırda Rafizılik ve Bektaşı l ik , Muallim 
Ahmet Halı t Kitaphanesi. ist 1932. sf. 12 

3 Mustafa Akdağ. Türkiye ' nın Iktisadi ve l ç tımaı Tarıhi. 1453-
1559. Cem Yay .. Isı. 1974, 2. cilt, st. 405 
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zamanında da çözülememiş büyük sorunlar Osmanlı 
iç düzenini sarsacak biçimde daha belirgin hale 
gelm iştir . Selim öldügünde o "kahraman" su ltanın 

ogluna bıraktı~ı hazine adeta tamtakırdır. Bu durum 
Kanuni 'ye halka sald ırmaktan , halkm sofrasındaki 

ekmege el atmaktan başka şans tan ımaz. Hanedan 
hemen yeni vergiler koyma, varolan seri ve örfi ver
gilerin oran ları nı arttırma yoluna gider. Daha fazla 
vergi ödeyecek bir üretim fazlasında bulunamayan 
geniş halk kitleleri, yoksul köylülerin feryatları daha 
da artar. Devletin masraflan ha l kın omzunda taşın
mas ı imkansız bir yük oldu~unda, saltanat halk ın 

gözünde "adi bir soyguncu" konumunu alır. Kanuni 
Süleyman gibi Avrupa'ya yönelik Türk seferlerinin 
en şanlılarını yapan bir hükümdarıo saltanatının 
ortasına bile varılmadan, yani onun ünü Avrupa 
memleketlerinde dolaşırken İstanbul 'da hükümet 
masraflarını karşılayacak parayı bulmak için "her 
yola" başvurması derin bir çelişkidir. Yeni vergi 
konu lması ve varolan vergilerin oranlarının arttırıl
masının yan ısı ra Kanuni geniş köylü kitlelerini iyice 
sı k ıntıya sokacak olan "arazi tahriri"ne girişir. Arazi 
tahriri ile köylünün elinde bulunan toprak ölçüle
rek ödedigi vergiye karşılık topragın fazlası için ek 
vergi alınması amaçlanır. Arazi tahriri halihazı rdaki 

vergisini dahi ödeyemeyen köylü için tam bir zulüm 
anlamına gelir. Ödeme gücü bulunmayan, bo~az 
toklu~una çal ışıp di dinen Anadolu köylüsünün sessiz 
sedasız bu vergileri ödemesi fii len imkansızd ır.4 

Ey Sultan, gör fukaranın halini! 

İşte Osmanlı zulm~nün işlemeye başladıgı nokta
lardan biri burasıdı r. Istanbul'da büyük bir debdebe 
içinde yaşayan hanedan şan ve şöhretini hal kın can ı 

kan ı pahasına sürdürmekle bir mahzur görmez. 
Osmanlı engizisyonunun uygu lamalarının 

Kanuni 'nin hazinesinin yıldan yı la daha agır para 
darl ı~ı çektigi dönemde şiddetlenınesi bir rastlantı 
degildir. 

Peçevi, Padişahın bir gezisi sırasında köylülerin 
ona yakarışı nı tarihinde şöyle nakleder: 

"O zamanda reaya fukarast başiarım açtp 'hey 
gazi Sultan Süleyman, mübarek başmt kaldtr, senin 
baymdır etti~in, koruyup gözetti~in fukaranm hali
ni gör' diye feryat ettiklerini defalarca gördük. •o 

Muhteşem Süley-man dönemi diye de anılan bu 
dönemin Anadolu köylüsü için adı yokluk ve baskı 
dönemidir. Fetih ve talana dayalı Osmanlı iktisadi 
sistemi bu yüzyılda çökmeye başlayınca engizisyon 
yargı çlan da bunalımı n nedenini hemen keşfederleri 

Tüm bunlar Müslüman lıgın gere~ini yerine getirme
yen kullara Allah' ın bir uyarışıdır! Öyle ise iktisadi 
çöküntüden kurtulmak için tüm Osman l ı tebaası 

dinin gereklerine dört elle sarı lmalıdır. Dinin buy-

6 Ayrıntı! b ' lgı ıçın. bkz Akdağ. agy. 

5 Peçevı ibrahım Efend ı; Peçevı Tarıhı Haz. Bekır Sı tk ı ·saykal. 

Kultur Bak. Yay .. Mersın 1992. ı c ı lt. sf. 14 
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ruklarına uymayanlar ise şiddetle cezalandırılmalıdır. 
Kanuni'nin saltanatını ancak şeriat koruyacaktır ... 

Geçim sı kıntısı ile inim inim in leyen yoksul 
Anadolu insanının başında tanıdık bir bela, şeriatçı 
zorbalık dönmeye başlar. Yavuz'dan miras engizis
yon tezgah ları hızın ı arttırarak iş l emeye devam eder. 
Baskı ve zulüm dinsel bir kılıfla karşımızdadır. 

' Nizam-ı alem ve işlerin intizamı ' iç in!. . 

Kanuni dönemi , Osmanlı Hanedanı 'nın yoksul 
insanlara uygu ladı~ ı baskı ve zulmün sayısız örnek
leri il e doludur. Zulüm bazen o kerteye varır ki resmi 
tarihçiler bile yapı lanı büyük bir haksızlık olarak 
nitelemeden edemezler. İşte 800 seyyar satıcının 

sorgusuz sualsiz katli de bu tür bir o laydır. 

Osmanlı ekonomisinin, yükseliş döneminin tüm 
parlakl ıttına karşın büyük bir çöküntü yaşadıgını 

gördük. Bu çöküntünün dogaı sonucu daha çok yok
sulluk, işsizlik ve açlık olur. Bırakalım Anadolu'yu, 
Osmanlı 'nın başkentinde dahi suç oranları görülme
miş bir şeki lde artar. Varlı kl ılar geceleri evlerinde 
rahat uyuyamaz hale gelirler. O Avrupa'yı titreten 
Osmanlı, s ı radan asayişi bile saglayamaz durumdadır. 
Osmanlı hanedanı sorunun nedenlerini araştı rmak 

yerine çözümü daha çok baskı ve zulümde görür. 
Şubat 1528'de bir zenginin Sultan Selim Camisi 

yakınındaki evine h ı rsızlar girer. Hırs ızlar evdekileri 
öldürüp evde ne var ne yoksa alıp götürür. Kanuni 
durumdan haberdar olunca hırsızların yakalanma
sı için büyük bir gayret gösterilmesini emreder. 
Yapılan tüm araştı rma ve soruşturmalara ragmen 
failieri yakalamak mümkün olmaz. "Saltanal tara
fından bu maku/e fesada sebep olanlarm kimler 
olduğu bilinemedi. u6 

Katiller yakalanamaz. Fakat bir ders verilmez
se olayların önünü almak mümkün olmayacaktır! 
Kanuni 'nin "ehli rey" sahibi danışmanları hemen 
kolay bir çözüm üretip padişaha iletirler: "Sullantm 
bu çeşit kötülükleri ancak gündüzleri yoğurt, sebze 
gibi şeyler satmak bahanesiyle mahalle ve sokak 
aralarmda dolaşan işsiz güçsüz kafider yapar. ,7 
Haklarından geline ... 

Peçevi İbrahim Efendi de ayn ı şekilde masum 
insanların katiedi lme gerekçesini belirtir: "Her ne 
kadar bu işi yapanlar arandı ise de kanunlara göre 
kesin delillerle bir kimseyi sorumlu tutabilecek dere
cede kuvvetli bir ipucu ele geçirmek mümkün olma
dt. Sonunda, trgatltkla çarşı ve sokaklarda dolaşan 
işsiz güçsüz Arnavut takımından kimselerin bu işi 
yaptık/anna ihtimal verildi".8 

Katilleri bulamayan hanedan faturayı seyyar satı
cılara çıkartıyor. Yapsa yapsa bu işi seyyarlar yapmış

tır düşüncesi ile ilgisiz yüzlerce insana görü lmemiş 

6 Solakzade Tarıhı. agy. sf. 160 

7 Müneccımbaş ı Ahmet Dede; Muneccımbaş ı Tarıhi, çev ısmaıl 

Eri.Jnsal. Tercuman Yay., Ist 2. cılt. sf 529 

8 Peçevı lbrahım Efendı ; Peçevı Tarıhı .sf. 97 
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bir vahşet uygulanıyor. 
"Ekmekçi, mumcu, tel/ak, aşçı ve odun yarıClSı 

gibi bütün işsiz güçsüzlerden sekiz yüz adam yaka
lanarak çarşı/arda, sokaklarda ve kalabalık yerlerde 
öldürüldüler."9 

"Bunun üzerine Süleyman Han sokak aralarmda 
dolaşarı bu satıcılarm yakalarımasım emir buyur
dular. Sekiz yüz kişi yakalandt. Bunlar şer'an katle
dilmelerini gerektiren hiçbir delil olmadtğı halde ya 
asılarak ya da boyunlan vurularak öldürüldü/er."ıo 
9 Peçevı: agy. sf 98. 

10 Müneccimbaşı: agy. sf. 530. 

30 TtROJ 

"Gerçi şeriat dolayısıyla katiedilmelerini icab 
eden halleri yoktu. Ancak rıizôm-ı alem ve işlerin 
intizamı ve insarıltğm düzeni için bu gibi siyasete 
ruhsat vermek caiz görüldü. Bu ktyas üzre, haksız 
yere nice günahsızın karıma girildi. Çarşı/arda, hal
km geçtiği yerlerde, yollarda boyunlan vuruldu. "ll 

Evet koydugu yasalar nedeniyle Kanuni adını 
alan Süleyman' ın emri ile masum 800 insan katledi
lir. Hem de hiçbir suçlarının olmadıgı bilindigi halde 
salt başkalarına gözdagı vermek için ... 
11 Solakzade; agy. sf 160. 
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16. Yüzyil Belgelerinde 

OSMANLI'NlN ALEViLERE YAKLAŞlMI 
ve PiR SULTAN ABDAL 

ALI HAYDAR AVCI 

Yavuz Sultan Selim 1512 yılında, babasını devire
rek iktidarı zorla ele geçirdikten sonra Osmanlı siste
mini kuruıniaştırma ve merkezi yapıyı güçlendirme 
adına çeşitli önlemler aldı.' Kuşkusuz bu önlemlerin 
en önemlisi, Etrak'a (Türkmen'e) hiç de alışık olma
dıgı Ortodoks bir İslami yaşam biçimini ve degerler 
sistemini zorla kabul ettirmeye yönelik olanıdır.2 

Osmanlı sisteminin Ortodoks İslami düşünce yapısı 
üzerine oturmasıyla birlikle sistemin başında bulu
nan yöneticiler, kendileri için engel ya da "potansiyel 
tehlike" gördükleri toplumsal kesimlere çeşitli şeki l

lerde, yogun bir saldırı ve dayatmaya girişmişlerdir. 

Bu nedenle Anadolu'ya, agırlıklı olarak göçebe-yarı 
göçebe toplum ilişkilerini sürdüren, yerl eşiklige 

geçmiş olsa bile henüz kendi kültürel degerierinden 
kopmamış halkın gelenek ve göreneklerine, düşünsel 
ve kültürel dünyasına ters düşen, Ortodoks İslami 
yapının kurallarını ise katılıkla uygulayan çeşitli 

düzeylerde yönetici ve görevliler gönderilmiştir. 

Bunların, kimi zaman bireysel ekonomik çıkarlar 

elde etmek, kimi zaman ise merkezi yönetime yaran
mak çabası yla baskı ve kıyımları çok üst düzeylere 
taşıdıkları da görülmektedir. 

Bu görevlilerin elinde Kızılbaşların katli için 
ayrıca, "zikr olman titife kitfirler ve mülhidlerdür. " 
"Bunları kırub cemitat/erin dağıtmak cemi müslü
manlara vitcip ve farzdur" biçiminde fetvalar bulu
nuyordu. Bu fetvalar dönemin en yüksek üleması 
tarafından verilınişti .3 Sarı Cörez Müftü Hamza'nın, 

İbn-i Kemal ve EbussuOd Efendi'nin "Müslimanlar 
bi/ün ve itgiih olun, şol taife-i Kızılbaş ki reisieri 
Erdebil-oğlu ismai/'dür. "4 "Kızılbaş 'm kat/i vacip
tir ... Bu taifenin kıtali sair kefere kıtalinden ehem-

1 Yavuz Sultan Selım·ın ıktıdan nasıl ele geçirdığine ilışkın 

aşağıdakı çalışmaya bakılabıli r Çağatay Uluçay, Yavuz Sultan 
Selım Nasıl Padışah Oldu?, Istanbul Üni. Edebıyat Fak. Tarıh 
Oergisı. C ı lt 6, Mart 1954. Sayfa 52-90. Cılt 7. Eylül1954. Sayfa 
117-142 Cılt B. Eylul1955, Sayfa 185·200 

2 Jean·Louıs Bacque-Grammont, 1527 Anadolu Isyan' Hakkında 

Yayınlanmamış Bır Rapor. Bellcten. Cilt Ll. Sayı 199. N ısan 

1987. Türk Tarih Kurumu Yayı nı. Ankara 1987. Sayfa 109 

3 Bkz. Şehabeddın Tekindağ, Yeni Kaynak ve Yes i kaların lşığı 

Alt ında Yavuz Sultan Selım ın Iran Seferi, Istanbul Universıtesı 
Edebiyat Fak. Tarıh Dergısı, Cilt 17. Sayı 22. Marl 1967. Sayfa 
53-56. , ldris i Bıdlisi. Sel ım Sahname. [ Hazırlayan: Hıcabı 

Kır•.ang cl. Kültur Bakanlığı Yayın ı , Ankara 2001, Sayfa 117. 

4 Sehabeddin Tekındağ. a g.d., Sayfa 54 

dir ... Kızılbaş kıtali kafir kıtalinden daha sevaptır. "5 

"Kızılbaş idifesinin şer'an kıtit/i heliii olup, kat/ 
eden gazi ve Kızılbaş taifesinin ellerinde maktul 
olanlar şehid olurlar mı? E/cevap: Olur gazit-i ekber 
ve şehitdel-i azimedir."6 şeklindeki anlayışları ve bu 
dogrultuda ortaya çıkan eylem ve uygu lamaların 

ise Alevi toplumunu ve onların sözcülerini nasıl 

etkileyecegi, ne denli agır yaralanmalara yol açaca~ı 
ve ne gibi duyarlılıkları ortaya çıkaraca~ı kolaylıkla 
kestirilebilir. Bu noktada çeşitl i boyutlarda savunma 
ve direnişierin ortaya çıkması da bir bakıma kaçı
nılmazdır. Bu durumun bir anlamı ise Ortodoks 
İslami sisteme karşı do~rudan "heterodokslaykırıl 
karşıt'' tutumdur. 16. yüzyıl özgülünde bunun şekli
nin Alevilik-Kızılbaşlık düşüncesi/ögretisi biçiminde 
ş eki llendigi görü 1 mektedi r. 

Dolayısıyl a dönemi degerlendirirken Osman
lı yönetiminin genel çizgisinin bir parçası olarak 
konuyla ilgili katı tutum ve davranışlara, inanılmaz 

saldırganlıklara, acımasızikanlı kıyııniara izin veren, 
teşvik eden ferman ve fetvaları göz önüne almak 
gerekir. Bu bakımdan dönemin önemli bir tanı~ı 

olarak yaşanan toplumsal gerilim ve kıyıma vurgu 
yapan "Bülbül figan eder bağ-r gülşanda 1 Mansur'un 
kimsesi yoktur meydanda 1 Bunca selillerin boynu 
urganda 1 Seher vakti On İki İmam gel yetiş" diyen 
Pir Sultan'ın deyişlerini, toplumsal boyutu gözden 
kaçırarak yalnızca bireysel yaşamını yansıtan deyişler 
olarak algı lamanın isabetli olmayacagı kanısındayız. 
Deyişte geçen "bunca sefillerin boynu urganda" vur
gusu bu söylediklerimizle örtüşen yalın bir vurgu
dur. Aslında böyle bir durumun, genel olarak yöne
ticilerle barışık olmayan, sistemin yapılanmasından 
uzak duran, sistemin baskı ve kıyımıyla çeşitli şekil
lerde karşı karşıya kalan toplumsal duyarlılıgı yüksek 
bütün çevreler için geçerli oldu~u söylenebilir. 

Osmanlı belgeleri ayrıntılı bir şekilde incelen
diginde özellikle 16. yüzyılda. özellikl e Anadolu 
co~rafsında çok büyük kıyımların yaşandıgı görülür. 
Hatta, Alevi toplumuna karşı yönelmiş saldırganlık-

5 lbn - ı Kemal. "Mecmua·ı Resa' ı l - li tekfiri 'r • revat ı z". Pertev 
Paşa Kütüpha-nesi. Nr. 621. ! Çalışmamız ıçın bu r i salenın 

Arapçadan Türkçeye çevırısını yapan Dr. Ahmet Zemcı yaptı. i 

6 M Ertuğrul Düzdağ. Şeyhülislam Ebussuüd Efendı Fetvaları. 
Endurun Kitapevı . istanbul 1983, Sayfa 109 

T!ROJ 31 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



' MUHTEŞEM YUIYIL ' m ı 11 

ları rahatlıkla "soykmma dönük sa/dm /ar'' olarak da 
tanımlamak mümkün. Bu dönem, 2. Beyazıt, Yavuz 
Sultan Selim, Kanuni ve 2. Selim dönemleridir. 

Bu saldırıların yansımaları, Alevi toplumunun 
"sözlü tarih ve kültür geleneğt'nde açık bir şekilde 
izlenebildi~i gibi, başta Pir Sultan olmak üzere 16. 
yüzyıl Alevi-Bektaşi şairterin deyişlerinde de yalın 
bir şekilde yansımaktadır. Bu katliamlar, özellikle 
2. Beyazıt'ın son dönemlerinde yogun bir şekilde 
başlamış, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemle
rinde ise doruguna ulaşmıştır. Bu nedenle Yavuz 
ve Kanuni dönemi Alevi toplumu açısından en kap
samlı ve korkunç kıyımların yaşandıgı dönem olarak 
degerlendirilebilir. Konuyu yeterince anlayabilmek 
bazı belgelere kısaca bir göz atmak sanırım yararlı 
olacaktır. Bu belgeler Osmanlı yönetiminin Kızılbaş
Alevi toplumuna karşı gizlenmeye ya da yok sayıl
maya çalışılan yaklaşım ve uygulamalarını da bütün 
boyutları ve çarpıcılıgıyla ele vermektedir. Burada 
sundu~umuz belgelerde öngörülen uygulamalar 16. 
yüzyılın başından itibaren sürekli ve sistemli bir 
şekilde uygulamaya konulmuştur. 

Sözgelimi, 2. Beyazıt döneminde - 1502 yıl ın
da- "menba-i bugat ve mecma-i tugat idüği aşikar 
oltcak ol diyarm bed-girdar na-bekdr/an şi ar-t isyan 
ve tuğyanla iştihdr bulıcak"7 Teke ve Hami d ilindeki 
Kızılbaşların Şah İsmai l 'e gidip gelmeleri yasak
lanmış, sırf inanç ları, Hoca Sadettin Efendi'nin 
deyimiyle8 "Ali dostu"9 olmaları ve farklı yaşam 
biçimlerinden dolayı damgalanarak Rumeli yakasına, 
Mora'ya, Modon ve Koron kalelerine sürülmüş ler
dir.lO Kimi kaynaklarda, yollarına son derece ba~lı 
bu sürgünleri n sayısı otuz bin olarak verilmektedir. ı ı 
Osmanlı Vakanivüslerinden Solakzade tarafından bu 
durum şöyl e anlatılmaktadır: "Şah ismail Tebriz'de 
saltanat mülkünün tahtma oturdu. Kendisine de 
'Şah ' nammı taktı ... Çok ocaklar söyündürdü. Yanı
na toplanmış mülh;dlerin ekserisi, Teke ve Hamid 
vildyetinden olmakla, o memleket/erde, mutlaka 
7 "Kemalpaşazade. 9. Defter"den aktaran: Selahattin Tansel. 

Sultan ll. Bayezıt ın Sıyasi Hayatı . MEB Yayı nı. Istanbul ı966. 
Sayfa 237 Gllnumuz dıl ı yle: "lsyancıl ık kaynağı. azgın ve 
sapkınların toplandığı yer olduğu açığa çıkınca. o dıyarın 
ışe yaramaz serkeşlı k edenleri/asılerı ısyancılık söylemi ve 
azgınlığıyla ve taşkınlığıyla tanınıp lin tenınce . ." 

8 Bkz. Hoca Sadett ı n Efend. Tacu t Tevarıh. Cılt 3. !Hazırlayan: 
ismet Parmaksızoğlul. Kultur Bakanlığı Yayını. Ankara 1992. 
Sayfa 3/.S. 

9 "Hz. Alı'yi sevenler. Hz. Alı'nın yolunu sürenler" anlamıncıa 
kullanılan bır deyım 

ıo Selahattın Tansel. age .. Sayfa 237, Hoca Sadelt ın Efendi, 
Tacu't-Tevarıh, Cil ı 3. Kültur Bak. Yayını, Ankara 1992. Sayfa 
31.6: Tahsın Yazıcı. Şah ısma i l. islam Ansıklopedısi. Cılt 11. MEB 
Yay,nı, Istanbul 1979. Sayfa 277. 1. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı 
Tarıhı. Cılt ll, TIK Yayını. Ankara 199S. Sayfa 231, Zuhurı 
Danışman. Osmanlı Imparatorluğu Tarihı , Cılt S, Yenı Matbaa. 
Istanbul 1965. Sayfa 102-103. 

ll Bkz. Adel Allouche, Osmanlı-Safevi Ilişkilerı 1 Kökenlerı ve 
Gelışımı, Anka Yayın ları. lstanbul2001. Sayfa 95 
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Rafizilik kokusuna bulaşm1ş olmaları ve mezhepsiz 
saytimaları dolayısiyla Rumeli yakasma sürüldü/er. 
Hudud kumandan/arına da hükümler tebliğ olundu. 
Bundan böyle safi nam1 ile hiç kimsenin Anadolu'ya 
geçmemesine ve yollarm zabt olunmasına ddir 
emirler verildi."ız 

Osmanlı kaynaklanndan da çok açık anlaşıldı~ı 
gibi, Tekeve Harn it bölgesindeki Kızı l baş hal kın yer
lerinden çıkanlarak Mora yarımadasına, Modon ve 
Koron kalelerine yapı lan bu sürgünü açık bir biçim
de siyasal boyutlu bir olaydır. Bir başka deyimle " ... 
(l)htiyaçtan ziyade anavolanda siyasi veya dini bir 
gai/e çıkarmalarmdan korkulan bazt "heterodoxe" 
unsurlarm şerlerinden kurtulmak için, siyasi mak
sattarla yaptlan sürgünler"dir.l3 Böylece, "(a)lman 
önlemler sonucunda Rumeli'deki Safeviyye mürit
leriyle Şah İsmail arasmda ilişkiler kesilmiş oldu."ı4 
Bunlardan özetle görülüyor ki , yöneticiler, bu çev
relerden çekindi~i , çelişki ve sorunlar karşısında 
tıkandıkları için kendilerince çözümü bu sürgün ve 
kıyım larda aramtşlardır. 

İşin ilginç yanı benzeri bir uygulama da, yine 
benzeri gerekçelerle Rumeli bölgesinde gerçekleşti
riimiş ve burada bulunan birtakım Alevi topluluklar 
da Anadolu'ya sürgün edilmiştir. Bu durum "Mend
kib-1 Sultan Beyazıd Han"da şöyle aktarılır: "Ve 
taraf-ı ptidişdhiden emir vdrid oldu ki Rumili'nde 
ne kadar bid'at Abdal ve ışık ve nd-hak-gu zinelfklar 
var ise teftiş olunub şer'i/e küfür söyleyenterin hak
lanndan geline deyü Edirne kad1st İsa Fakih nam 
kadıya hitdben hüküm sddır olub MevLana İsa Fakih 
dahi hükm-i hümdyun mucebince teftiş idüb Olman 
Dede dervişlerinden bir kaçını getürüb Edirne'de 
ber-dfır (idam) itdiler. Bdki derviş tdyifesin Anado
lu'ya sürdüler."IS 

Bu noktada "sürgün"ün tanımını yapmak, bazı 
konuların daha iyi aniaşılmasını sanırım kolaylaştı 
racaktır. Genel olarak, bireylerin ya da toplu lukların 
herhangi bir nedenle, yerinden, yurdundan çıkarıla
rak başka bir yere zorla göçürülmesine ve zorunlu 
yerleşime tabi tutul masına sürgün adı verilir. Bu 
tanırola örtüşmesinden de anlaşıldı~ı gibi, bu sür
günlerin, 1. Kendi co~rafyalarından ve dayanakların
dan kopararak toplumu sindirmek, 2. Osmanlı yöne
tim zihniyetinin kesintisiz uygulamalarından olan 
12 Solak Zade Mehmed Hemdemı Çelebı , Solak-Lade Tarihi. Cılt 

1. Sayfa 428-429. 

13 Omer Lutf ı Barkan, Osmanlı Imparatorluğu'nda ıskan ve 
Sürgünler. [Osmanl ı Imparatorluğu 'nun Sosyal ve Ekonomık 
Tarihı -Tetkıkler-Makaleler. Cılt 1. [Yayına hazırlayan: Huseyin 
Ôzdeğerllstanbul Unı. Yayını. Istanbul 2000. Sayfa S97. 

14 Yusuf Küçükdağ. Şah ısmail' n Anadolu yu Şiıleştirme 
Çalışmaları ve Osmanlı Devletı'nın Aldığı Onlemler, Foklor/ 
Edebiyat Alevılik Özel Sayısı - 1. Sayı 29, 2000/1. Sayfa 285. 

lS H. J. Kısslıng'ten akratan. Ahmet Yaşar Ocak. Osmanlı 
imparatorluğu'nda Marıınaı Süfılık Kalenderiler. TIK Yayını 
Ankara ı992. Sayfa 125 
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inançsal/düşünsel ve kimliksel dönüşümün gerçek
leşmesini sa~lamak - buna Ortodoks çizgiye çekmek 
ya da sünnileştirmek de denilebilir-, 3. inatla sürdü
rülen direnci kırmak, 4. Kızılbaş toplumu arasındaki 

dayanışma ve korumayı azaltmak, 5. Bir türlü dene
tim altına alınamayan eylemlerin önüne geçmek, 
6. Uzun vadede sistemin Alevi-Kızılbaş toplumu 
üzerindeki egemenli~ini pekiştirrnek gibi amaçları 

içerdi~i açıktır. Zaten görüldü~ü gibi Solakzade tara
fından da, bu uygulamaların "Kızılbaşlık"lanndan 

ve "mezhepsiz" sayıldıklarından dolayı bir bakıma 
asimilasyonun - yani kendi kimli~inden koparak yeni 
bir kimlige geçişin önünü açmak için- yapıldığı açık 

bir dille belirtilmektedir. 
Bu dönemle sınırlı kalmayan bu türden sürgün 

ve "mecburi iskan"lar, Osmanlı yönetimi tarafından 
bir çeşit "gelenek" haline getirilmiştir.l6 Şah İsmail 
ve Safevi devletine yoğunlaşan yönelimden dolayı 

tedirginliğe düşen Osmanlı yönetimince Teke ve 
Hamit17 illerinden sürülen Türkmen Kızılbaş aşiret
leri, kimi kaynaklarda "Kızılbaş Leventler" olarak da 
anılmaktadır.ı8 

Sistemli bir anlayış olarak süren Osmanlı yöne
ticilerinin "yönetim anlayışı" ve uygulamalarından 
anlaşılmaktadır ki, Alevi-Bektaşi toplumuna mensup 
bir kişinin ya da topluluğun cezalandırılması için 
ayrıca "suç" işlemiş olması gerekmez. "Kızılbaş 

olmak", "abdal ve ışık" ya da Osmanlı yöneticilerinin 
deyimiyle "rafizi olmak" verilecek en ağır "ceza" 
için yeterli bir sebeptir. Bu dönemde katledilen 
(yani Kanuni'nin son yıllarında) Pir Sultan Abdal ' ın 

da bu yaygın uygulamalar çerçevesinde "siyaset" 
edildiği açıktır. Zaten fermanlarda bu türden uygula
malar için genel olarak kapı açılmaktadır. Belgelerde 
görüldüğü gibi "bu taifenin defter idülüb siyaseten 
salb olunması" ya da her ne tarikle olursa olsun 
"ele getürülüb arz olunduğu üzere haklarmdan 
gelünmesi", "haklarmda şer'le lazım gelenün icra 
eylenmest" zaten sürekliliği olan sıkı buyruklardan 
biridir. Osmanlı yöneticilerine göre Alevi toplumu ve 
16 Sözgelimi. 16 yuzyıl başlarında başlatılan sürgün uygu l amaları 

d urmamış. nıtek ım Şah Kulu olayından sonra da bu sürgunler 
kesi ntis ı z devam etmişti r. Bkz. ·Şehabeddın Tekindag. Şah Kulu 
Baba Tekeli lsya n ı. Belgelerle Ti.ırk Tarihi Dergisı. Cilt 1. Sayı4. 
Ocak 1968. Sayfa 59. Yaşanan sürgün ve iskan olaylarının doğal 
sonucu olarak. bölgedek ı kim ı yerleşim birimleri ise baştan 

başa boşalarak neredeyse b ı r mezraya döni.ışmüştü r. Bkz. 
Hüseyın Arslan. 16. yy Osman l ı Toplumunda Yönetim, Nüfus. 
!skan. Göç ve Si.ırgun. Kaknı.is Yayınları 2001 . Sayfa 319 

17 Teke, Antalya; Hamıt, Isparta ve çevresı. 

18 Bkz. Mustafa Akdağ. Turk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası. 
Bılg ı Yayınevı. Ankara 1975, Sayfa 115. Akdağ, Safevı lere 
yönelen Kızılbaş Turkmen aşıretlerinin ağırlığını oluşturduğu 

bu goç da lgasını. görünüşte "inanç gayre ti", gerçekte ise 
"yeni bir ekmek kapısı açıldığı umudu ile dızi dızi bölükler 
kurarak doğuya akan kala ba lık'lar olarak nitelemektedir kı , bu 
değerlendırme bıze göre tartışmaya oldukça açık ; olayın arka 
boyutunu fazla deşelemeyen. b ır bakıma önyarg ı lı ve yüzeysel 
denilebı lecek bir bakış açısıd ı r 

'MUHTEŞEM YUZYIL' mıı? 

Pir Sultan Abdal da; Kızılbaşlığını saklamayan, "ser
keşliği inatla bırakmayan", yine yöneticilerin deyi
miyle üstelik "fasid fikirler/e meşgul olan", "muhalif 
kelimat iden", "Mehdi-i zaman gelür deyu şer'i 

şerifi nebeviye uygun olmayan sözler iden", "fesad 
ü şen(i'atden hfıli olmayan", "içinde sünnet eseri 
bulunmayan ve ht! af-ı şer-i şer i fe vaz iden" "menba-t 
fesad ve menşe-i fitne ve daima ihlal, idlal ve ihtilal 
üzerine bulunan", "saz ve çalgu çalan", "yoldaşlarmı 
hevasma uyduran", "zümre-i tugat (do~ru yoldan 
sapkınlar) ve taife-i eşkiya"dan "dönmezem diyen"19 
çevrelerdir. 

De~indiğimiz gibi genel kıyııniara kapı açan ve 
yukarıdaki değerlendirmelerimizi bütünüyle onayla
yan gelişigüzel seçtiğimiz fermanlardan biri şöyledir: 

Mahmud nam kirnesneye virildi. 
Rum beğlerbeğisine hüküm ki, 
Mektub gönderüb bundan akdem (önce) emr-i 

şerff varid olub Vilayet-i Rum'da ba'zı kirnesne rafz 
ve i/had ile ( dinsizlik ve sapkmlıkla) meşhur olu b ve 
ba'zıları Yukaru Cfınibe20 varub gelüb müslüman
ları idiiii iderler imiş arım gibileri tecessüs idüb ele 
getürüb haklarmdan gelesün deyu buyrulmağla ... 
imdi şer'le Kızılbaşlıklan sabit olaniann hakların
dan gelinmesin emr idüb buyurdum ki, vardukda 
mezburlar arz olunduğu ÜZere ra(ızi ve mülhid olub 
daima fesad üzere olduklan sabit olursa şer'le hak
lanndan gelüb re'ayaya zulm olunmakdan hazer 
eyleyesin. z ı 

Kızılbaşiara dönük bu fermanların içeri~inden 
merkezi yönetirnce yerine getirilmesi istenen buy
rukların sürekli yinelendi~i görülmekte. Bu, üze
rinde durulması gereken önemli bir ayrıntı. Burada 
önemli bir durum daha gözden kaçınlmamalı ki, 
fermanlarda suç sayılan ve idam gerektiren eylemler, 
Alevi toplumunun yaşamının ve toplumsal ilişkileri
nin doğrudan kendisidir. 

Belge ve kaynaklardan anladı~ımız kadarıyla, 

1508-1528 yılları arasında sistemli bir şekilde ger
çekleştirilen ilk büyük kitlesel kıyımlardan sonra, 
1555-1572 yı lları arasında da Kızılbaş kıyımına iliş
kin muazzam bir yo~unluk göze çarpmaktadır. Bel
gelerin büyük çogunlugu da genel anlamda kıyım la ra 
ilişkindir. Bu arada belirtmekte yarar var, 1555 tarihi 
aynı zamanda Osmanlı ve Safevi yönetimleri -Şah 
Tahmasp ve Kanuni- arasında Amasya Antlaşma

sı 'nın yapıldıgı , ilişkilerde görece yumuşama ve barı 

şın sağlandı~ı bir tarihtir. 1508-1527 arası süren ilk 
19 Bu nı te lemeler doğrudan Osmanlı belgelerınden alınmıştır 

20 Osmanlı yoneticilerince Safevi ülkesi ve Erdebil dergahına 
verilen ısımlerden bi r i 

21 35 Numaralı Mühimme Defteri, Sayfa 366, Huküm No: 931; 
!Aktaran: Saim Savaş . XVI. Ası rda Anadolu'da Alevilik. Vada 
Yayınları. Ankara 2002. Sayfa 227.1 Bu hükmun Rum/Sivas 
beğlerbeğ ıne gönderılmes ı ve Pır Sultan' ın yaşadığı dönem ve 
konumuyla ortüşmesi ilginçlik arzetmekted ir. 

TfROJ 33 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



' MUHTEŞEM YUZYIL m ıı? 

büyük kıyım döneminden sonra "ikinci fırtına"nın 

bu döneme rastlaması da ilginç bir durumdur. 
Burada sundu~umuz hüküm ve fermanlarda 

açıkça görüldü~ü gibi, "Müslüman/ann şehtidetiyle 
Kızılbaşlığı kanıtlanan/ann sorgusuz sualsiz idam 
edilmest' buyrulmaktadır. Alevi toplumu içinde önde 
gelen bir kişilik olarak Kanuni döneminde -bizim 
belirlernemize göre 1562-63 yılları arasında- idam 
edilen -ve idamı Alevi toplumunu yüzyıllar boyun
ca derinden yaralayan- Pir Sultan da bu ba~lamda 
siyaset edilmiştir. Belgelerden "siyaset" edilenlerin 
yerine ve zamanına göre kimi zaman bir süre için 
tutuklandı~ını, duruma göre soruşturma ve de~er
lendirme yapıldıktan, yani "şer'-i şerife muhô.lif 
efal-i kabiha ve evza'-ı faziha irtikrıb idüb Kızılbaş 
ve suçlu olduklan husr1sı udul-i müslimin şehadetle
riyle sabit" olduktan sonra idam edildi~ini ö~reniyo
ruz. Bu bakımdan Pir Sultan'ın deyişlerinde ve yerel 
söylencelerde bulunan tutuklanmayla ilgili motifleri, 
sanıyorum bu açıdan de~erlendirmek gerekiyor. 
Çünkü bu motifler karşılaştırma yapıldı~ında görü
lece~i gibi, belgelerle bütünüyle uyum içerisindedir. 

Sözgelimi, söylencelere göre Pir Sultan'la arasın
daki çelişki ve gerilimin arttıgı dönemde Hızır Paşa, 
"Şah" adını anınayı yasaklayan ve "Şah" diyenin öldü
rülece~ini belirten bir ferman yayınlar. Bu ferman 
"dellal"lar tarafından meydanlarda okunur, halkın 
toplandıgı alanlara asılır. Bu noktada söylenceyle 
dönemin gelişmeleri , verilen hüküm ve uygulama
lar çok ilginç bir şekilde bütünüyle örtüşmektedir. 
Gerçekten de Osmanlı merkezi yönetiminin eyaJet 
ve sancak yöneticilerine gönderdi~i hükümlerden 
de çok açık bir şekilde anlaşıldıgı gibi "Şah" adını 

anmak, hele de övgü ve sevgiyle sözünü etmek, kesin
likle idam edilmeyi gerektiren agır bir suç sayılmıştır. 

Bu açıklamalar ışıgında sanırım şimdi belgelere 
geçebiliriz. 

1. 
Yazıldı. 

Yevme'l-iseyn fi 9 Muharremi'l-haram sene: 952 
(23 Mart 1545) 

Erzurum beltlerbe~isi Ali Paşa'ya hüküm ki: 
Bundam akdem def'atla ahkam- ı şerife gönderi

lüb Erzurum'da olan Ulus taifesi Kızılbaş cambine 
koyun iletmek men ve def'olunmuşdur. Ol emrim 
kema kan mukarrerdir, buyurdum ki: 

Hükm-i şerif-i vacibü'l-ittiba vusul buldukda 
te'hir ve terahi eylemeyüb taife-i mezbOreye geregi 
gibi tenbih ve te'kid idesiz ki emr-i şerifime muhalif 
Kızılbaş canibine koyun alub gitmeyeler bu hususa 
geregi gibi mukayyed olub emr-i şerifime muhalif iş 
olmakdan ziyade hazer idesin, şöyle bilesin.22 

22 Mühımme Defteri - 951 -952 tar ihli. Istanbul 2002, Sayfa 306, 
Hüküm No: 421. Bu hükümden -ve benzerı başka belgelerden
çok aç ık anlaşılıyor ki. Alevi- Bektaşi-Kızılbaş toplumunu siyasa l 
ve düşünsel olarak kuşatma a lt ına almaya ve sındirmeye ça lışan . 
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2. 
Yazıldı. 

Be~lerbe~iye hıdmet iden Abdüsselam'a virildi. 
Fi 19 Zi'l-ka'de sene: 967 (ll A~ustos 1560) 
Erzurum beglerbegisine hüküm ki: 
Haliya mektub gönderüp Amassiyye ve Tokat ve 

Çorum23 Ievendlerinden yigirmi nefer kirnesne Kızıl
baş vilayetine kaçup giderler iken serharlde tutılup 
kal 'a-i Erzurum'da habs olınduklann ve iki neferi 
fevt oldugın bildürdü~ün ecilden mezbOrların dah1 
haklarından gelinmek emr idüb buyurdum ki: 

Emrüm üzre haklarından gelinüb emrüm yirine 
vardı~un yazup Südde-i sa'adet'üme arz eyleyesin.24 

3. 
Yazıldı. 

Fi 10 Zi 'l-ka'de, sene: 972 (9 Haziran 1565) 
Rum (Sivas) be~lerbe~isine hüküm ki: 
Mektub ve suret-isicil gönderüb "Bali bin Saruca 

ve Mehmed bin Turak ve Mirza bin Mustafa ve Halil 
bin Hamza ve Zülfikar bin Mehmed nam beş nefer 
kirnesneler re'aya taifesinden nezir tarikıyla altun 
u esbab alub Yukaru Canib'e giderken ele girüb ol 
vechile mahall olandan esbab u altun alub gittük
lerio ikrar itdüklerin" bildürmişsin. imdi mezkur 
beş nefer kirnesneler siyaset olunub evlad ü ensabı 
Budun'a sürülmesin emridüb buyurdum ki: 

Hükm-i şerifim varıcak emrüm mOcebince te'hir 
itmeyüb mezkOranı siyaset idüb emrüm yirine var
du~ın yazub bildüresin ve mezkurlarun evlad ü 
ensabınun ol yirden alakasın kat idüb yarar ademiere 
koşub Budun be~lerbe~isine gönderüb teslim itdüre
sin ve ne mikdar kirnesne sürilüb irsal olundugın ve 
Budun'a varub teslim olundu~ın temessük getürdüb 
yazub arzeyleyesin. Amma bu babda hakk-ı sariha 
tabi olub bu bahane ile kendü halinde olanlara dah
Iolunmakdan ve kirnesneye hımayet olunub malları 
alınma~la halas olmakdan hazer idüb emr-i şerifü
mün icrasında ikdam ü ihtimam üzre olasın.25 

4. 
Yazıldı. 

Mustafa Çavuş'a virildi. 
Fi selh- ı Safer, sene: 976 (23 Agustos 1568) 
Rum (Sivas) be~lerbe~isine hüküm ki: 
Bundan akdem Yukaru Canibden Asitane-i 

bu doğrultuda ağır baskı ve kıyıma dönlık uygulamalardan 
çekinmeyen Osmanlı yön etımı . Safevı lerle ekonomik ilışkiler i 
bulunan aşiretlerı ayrıca bu yonden de kuşatarak ezmeye 
ça lışmaktadır. Bundan da kuşatmanı n çok boyutlu b ır ş.ekilde 
sürdüğü söylenebilir. 

23 Bu sancaklar o donemde Sivas'ı n merkezını teşki l e t t ıgi Rum 
Eyaletine bağlıdır 

24 3 Numaralı Mühimme Defteri. Devlet Arşivleri Genel Mudürlüğ u 

Yayı n ı. Ankara 1994. Sayfa 617-618. Hüküm No: 1422. Bu hüküm 
"Kız ı lbaş vilayeti"ne gid ıp gelmenın bile öldürülmek için yelerli 
sebep sayılmasına ı lg inç bir örnektır. 

25 6 Numaralı Mühimme Defterı . Cilt 2. Devlet Arş i vleri Genel 
Mudürlüğü Yayını. Ankara 1995. Sayfa 246. Hüküm No: 1261. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Sa'adetüm'e gelen elçiye icazet-i hümayunum viri
lüp ol canibiere teveccüh eyleyüp vardukda ba'zı 

melahıde (dinsizler, Kızılbaşlar) nüzCır ve sadakat 
cem idüp varup müşarun-il eyhe teslim eyledükleri 
istima olunmagın isimleri ve resimleri26 ile yazılup 
defter olunup defte-rün sureti ihrac olunup aynı ile 
sana gönderildi. Buyurdum ki: 

Vusul buldukda bu hususı kirnesneye ifşa eyle
meyüp gönderilen defterde mestur olan müfsidleri 
hafiyyeten tetebbu eyleyüp dahı tedarükle ele getü
rüp kutta-ı tarik ve hırsuz narnma gere~i gibi hakla
rından gelüp cezaların viresin. Bu babda Arnassiyye 
Begi İlyas Beg'e ve Bozok Begi Çerkes Beg'e dahı 
ahkam-ı şerife yazılup gönderilmişdür. Melahıde-i 

mezbQre içün sana gönderilen defterün bir sOretin 
dahı müşarun-ileyhimaya gönderesin ki anlar dahı 
defterde mastur olanlardan ele getürüp ehl-i fesadun 
emrüm üzere cezaların vireler ve müşarun-ileyhima 
beglere tenbih eyleyesin ki bu husCısı kirnesneye ifşa 
itmeyüp defterde mastur olan melahıdeyi "şikayet
çileri vardur" "yol basup adem katleyleyüp hırsızluk 

ve haramilik eylemişsiz" diyü hüsn-i tedarükle ele 
getürüp haklarından geleler ki el- ıyazü bi' llah ifşa 

olup dah ı gaflet ile def'aten bir fitnenün hurOcına 
ba'ıs olmakdan ihtiyat idüp kemal-i hasiret ve inti
bah üzere olasın ve bu baMne ile bi-günah olanlara 
dahiolup ahz ü celp olunmakdan ihtiraz eyleyesin.27 

5. 
Yazıldı. 

Mehmed Çavuş'a virildi. 
Fi 22 Rebi 'u'l-ewel, sene: 976 (14 Eylül 1568) 
Arnasiyye begine hüküm ki: 
Haliya Budak Özi kazasında Süleyman Fakih 

dimekle ma'rCıf kirnesne Yukaru Cambin hulefasın
dan olub halife narnma olan bazı melahıde (dinsizler, 
Kızılbaşlar) ve müfsidin ile ittifak ve cemiyet üzre 
olub halkı ıdlal eylemekden hali olmadugı i'lam 
olunmagın buyurdum ki: 

VusOI buldukda mezkCır Süleyman' ı sair tevabi' ı 
olan melahide ve müfsidin ile hafıyyeten tetebbu 
idüb dahi mezkOr sahih Yukaru Canibin hulefa
sından olub küfr ü ilhad üzre olub na-meşru evza' 
ve harekat etdükleri vaki ise toprak kadıs ı marifeti 
ile mezkOrları hüsn-i tedarik il e ele getürüb dahi 
kirnesneye ifşa eylemeden el altından Kızıhrmag'a 

iletüb igrak eyleyesin veyahud ahar vech ü münasib 
görüldügü üzre " hırsızluk ve haramilik eylediler" 
deyu iddia eyleyüb haklarından gelesin.28 

26 Burada geçen "resım· kavramı ''ız. n ışan. alamet. adet. usul, 
tavır. davran•ş. durum· anlamına gelmektedir. 

27 7 Numara! Mühımme Delterı. C,[t 3. Devlet Arşıvleri Genel 
Müdurluğü Yayını . Ankara 1999, Sayfa 4-5, Hüküm No: 1984 
Bu ve benzerı hukumler -delter etme''lerin belırli bir dönemle 
sınırlı kalmadığını ve uzun bır döneme yayıldığını gosteren ılgınç 
ve önemlı bır örnektır 

28 7 Numaral ı Mühımme Defteri. Cilt 3. Devlet Arşivleri Genel 
Mudurluğü Yay ını . Ankara 1999. Sayfa 46-47, Hüküm No: 2067. 
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6. 
Yazıldı. 
Bengi Çavuş'a virildi. 
Fi 26 Ca., sene: 976 (16 Kasım 1568) 
Kengın (Çankırı) Begi Ali Beg'e Hüküm ki: 
Mektub gönderüb "Hısarcık29 nam karyeden 

Küçük Ali nam kirnesne Kızılbaş'a çıkub gelüb hem 
dal ve hem mudıll olub nice ehl-i fesadı ıdlal idüb 
meclis-i şer'a da'vet olunuh su'al olundukda "vardum 
ol ocaga, "beli" didüm,3o Kızılbaşlıkdan dönmezem" 
diyüb ve bundan gayri nice kirnesneler avret ü kızla
rın cem idüb sohbet idüb birbirini ıdlal itdüklerin31 
müslimanlar haber virürler''32 diyü bildirmişsin. 
İmdi mezkOr Küçük Ali '(nin) siyaset olunmasın emr 
idüb buyurdum ki: 

VusOI buldukda teh'ir itmeyüb mezkOrı eşedd-i 
siyaset ile siyaset idüb ve emrüm yirine vardugın 
yazub bildiresin ve sair ol vechi le avret ü kızlarıyla 
sohbet idenlerün dahı ahvallerine muttali olub hılaf
ı şer-i şeri f vaz' idenlerün üzerlerine şer' le sabit ü 
zahir olan kazıyyelerin yazub bildüresin ki , tamam 
sıhhati üzre ma'IOm idinüb hılaf-ı vakı' nesne arz 
itmekden hazer eyleyesin.J3 

7. 
Yazıldı. 
Kapu kethüdasu Ahmed'e virildi. 
Fi 27 Ramazan, sene: 977 (5 Mart 1570) 
Rum (Sivas) beglerbegisine hüküm ki: 
Mektub gönderüb Amassiyye sancagında Yukaru 

Kızılbaşa34 mail ve muhib olan melahidenin (egilimli 
ve sevgi besleyen dinsizlerin) hüccetleri gönderilüb 
haklarından gelinmesi ferman olunmuş35 emr üzere 
haklarından gelinür amma hüccetleri okunuh otuz 
yedi neferinin Kızılbaş ve na-meşru fi'ilde oldukları 
(meşru olmayan eylem içinde bulundukları) sabit 

Bu belgeler, sorgu-suat gerekmeksizin uydurma suçlamalarla, 
yalan ve iftirayla saldırı ve kıyı mlara nas l zernın hazırlandığın ın 

ılgınç örneklerını teşkil etmektedir Bunlardan anlaşılmaktadır 
k ı. yöneticiler yaptı kları asl ı nda haksızl ığ n, savunulmas 
mümkün olmayan uygulama ve eziyetterin farkındadır. Bu 
nedenle olsa gerek, yer yer yaptıktarın ı gızleme gereksınimı 

duymakta, böylelıkle tepki ve direnişler oluşmasının önüne 
geçmeye çalışmaktadırlar. Belgede, ı tg ı nç b ı r oldurme yöntemi 
olarak " Kız ı l ırmak'la boğma" ycintemınin de kullanıld ığı 
görulüyor 

29 Hısarcık. Çankırı'ya bağlı bir köy. 

30 "Beli demek". Alevı-Bektaşi yol kuralları içerısınde "ıkrar 
vermek" anlamına gelir ki. Alevı toptumunun ınanç: ve gelenek 
dunyasında bu en önemlı olgunluk aşamalarından bırıd r Bu 
nedenle "lkrar· içın özel cem törenlerı yapıt r. 

31 ldlal etme: Yoldan çıkarma. ayartma. azdırma 

32 Bu söylemden muhbırlık sıstemınin surekl· işlediği açıkça 

gorulüyor 

33 7 Numara! Mühimme Defterı. Cilt 3, Sayfa 240-241 , Hüküm 
No: 2454 

34 "Yukarı Kız lbaş" deyimiyle kastedılen Erdebıl dergahıd r 

35 Fermandan aç kça anlaşıld ı ğı gibi Kızılbaşların/Alevılerın 
haklarından gelinmesi için Kızılbaş olmaları ve Erdebıl 

dergahıyla 'muhıp"lik i lışkisı içerisinde bulunmaları yeteriıdır 

T!ROJ 35 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



'MUHTEŞEM YUlYIL' mı" 

olub amma yirmi iki neferinin hüccetleri tahrir 
olunan husus içün şöyle işidirüz deyu haber virilüb 
Kızılbaş ve na-meşru fi 'ilde görmedük deyu hakla
rında kirnesne şehadet itmedi~ün arz itdi~ün ecilden 
buyurdum ki: 

Ol asılların ahvallerin toprak kadıları36 ma'rifetiy
le dikkat ve ihtimam ile şer'le teftiş idüb veeh-imeş
ruh üzere Kızılbaş ve na-meşru fi'ilde olanlardan 
üzerlerine yaramazlıkları şer'le sabit ve zahir olan
lara şer'le haklarından gelüb sabit olmayub amma 
müslümanlar haklarında eyilük üzere olduklarına 

şehadet itmeyenleri Südde-i Sa'adet'ime gönderesiz 
ki küre~e kona amma bu babda tamam mukay
yed olub bu bahane ile kendü hallerinde olanlara 
mücerred celb ve ahz dahi ve ta'arruz olunmakdan 
ve şena'at üzere olanlar mücerred celb ve ahz içün 
dahi ve ta'arruz olunmakdan ve şena'at üzere olanlar 
himaye olunub halas olmakdan hazer eyleyesiz hakk
ı harime tabi olasız.37 

ki: 

8. 
Fi 2 Zilkade, sene: 978, (28 Mart 1571) 
Amassiyye be~ine ve Merzifon Kadısına hüküm 

Mektub gönderüb sicil gönderüb "hükm-i şerif 

varid olub Kızılbaş narnma ba'zı melahıde teftişi 
ferman olunma~ın nefs-i Merzifon'dan mazınna olan 
Vehhab Dede ve Mehmed ve Veli nam kimesnelerün 
ah vali şer'le teftiş olunuh görildükde fi ' l-vakı şer' -i 
şe rife muhalif efal-i kab i ha ve evza' -ı faz i ha irtikab 
idüb Kızılbaş oldukları hususı udGI-i müslimin 
şehadetleriyle sabit olub38 mfıcebi ile hükmolunub 
üzerlerine sabit olan mevadd aynı ile si cil olundu~ın" 

i'lam itdü~ünüz ecilden mezkurları yarar ademiere 
koşub Südde-i Sa'adetüm'e gönderilmesin emridüb 
buyurdum ki: 

Vusul buldukda te'hir eylemeyüb mezkurlan 
yarar ademiere koşub Südde-i Sa'adetüm'e irsal eyle
yesiz. Amma ademierinüze muhkem tenbih ü te'kid 
eyleyesiz ki yolda ve izde ve menazil ü merahılde 
onat vechile gürüb ve gözedüb gaflet ile kaçurub 
gaybet itdürmekden ziyade hazer eyleyeler. Şöyle ki 
ihmal ü müsahele idüb bir tarik ile kaçurub gaybet 
itdüreler mezkurlara olacak ukubet anlara olmak 
mukarrerdür. Ana göre basiret üzre olub gaflet ü 
ihmal eylemeyeler. 

Bir sureti dahı müşarun-ileyh Amasiyye kadısı
na yazıla ki "sen ki kadısın, nayibün Seyyid Ahmed 
suret-i sicil gönderüb "taht-ı kazanda karye-i İsim
ler'den Erdost nam kimesne ... " 
36 Toprak kadılaro: Bolge davalarına bakan yerel kadılar. 

37 9 Numaralı Muhımme Defterı , Sayfa 38, Huküm No, 102. 
(Aktaran; Saım Savaş. age .. Sayfa 1971. 

38 Belgedek ı bu ıfadeden de açıkça anlaşıld ığı gibi Kızılbaş 
olanların suçlanmas ı çin yonet ıc ilerce "Müslümanların 
tanıklığı" yeterlıdır. Fakat bu " Müslüman lık" "sısteme hizmet 
ve ıdoloJ ı k ya p ılanmasına uyum"la ora ntılı bı r durum olsa gerek. 

36 TIROJ 

Bir sureti dahı müşarun-ileyh Kara kadısına 
"sen ki kadısın, nayibün Husam suret-i sicil gönde
rüb "taht-ı kazanda karye-i Karaköy'den Halil nam 
kimesne ... "39 

9. 
Yazıldı. 

Karye-i mezbGre halkından Hızır'a virildi. 
Fi 8 Rebi'u' l -ahır, sene: 979 (30 A~utos 1571) 
Kastamonı begine, Küre ve Taşköpri kadılarına 

hüküm ki: 
Haliya kaza-i Taşköpri 'ye tabi Hamidbüki nam 

karye halkı tarafından İlyas nam kirnesne Dergah-ı 
Mu'allam'a gelüb "karye-i mezbure kurbinde Hacı
yülük ve Karacakaya ve Kızılcaviran nam karyeler
de Kızılbaş narnma nice kirnesneler vardır. Hatta 
mezkCır Hacıyülük nam karyeden Kara Receb nam 
kirnesne dahı Kızılbaş olub hatunı meclis-i şer'a 
gelüb mezkCır Receb içün ' Kızılbaşdur, kendi emsali 
Kızılbaşlar ile cem olup "gece ile bir tenha eve girüb 
saz ve çalgu ve siiir iiliit-t hevii ile muhtelifler olub 
ba'de şem 'i söndürüb birbirinin avretin tasarruf 
iderler" diyü mezkGr zevci muvacehesinde (yüzleş
mesinde) kelimat itrne~in kayd-ı sicil olundı" diyü 
bildürüb suret-i sicilli ibraz itmegin buyurdum ki: 

Vardukda bu babda gere~i gibi mukayyed olub bu 
husGsı onat vechile tetebbu' u tefahhus eyleyüb (düz
gün bir şekilde araştırıp inceleyip) dahı anun gibileri 
veeh-i mastur üzre meclis iken ele getürüb habs idüb 
isimleri ve resimleri ile yazub vakı olan ahvallerin 
Südde-i Sa'adetüm'e arzeyleyesiz.40 

Bu belgede yer alan tırnak içerisinde verdigirniz 
Alevi toplumuna yönelik çirkin suçlama, - ya da 
daha dogru bir deyimle geleneksel "mum söndü" 
iftirası- resmi olmayan kimi yayınlarda oldu~u gibi, 
yani atianmaksızın verilmesine karşın,41 resmi bir 
yayın olan 'Mühimme Defteri' yayınında -sanırım 
bu iftira, karalama ve çirkin saldırının ne denli yara
layıcı, ne denli agır bir hakaret ve aslı-astan olma
yan, yani yalana dayalı bir suçlama içerdi~inin fark 
edilmesinden olsa gerek- atianmış ya da bir bakıma 
"düzeltilmiş"tir. Bununla birlikte bu ferman, "mum 
söndü" iftiralarının kökeninin nerelere dayandıgının 
görülmesi açısından da ilginç ve önemli bir örnek 
teşkil etmektedir. 

10. 
Divanda kethadasma virildi. 
Fi 27 Za (Zi'l-ka'de), sene: 979 (ll Nisan 1572) 
Rum (Sivas) beglerbe~sine hüküm ki: 
Mektub ve sureti sicil gönderüb Mehdi-i Zaman 

gelür deyu şer'i şerifi nebeviye muhalif kelimat 
39 12 Numaral Muhımme Oefterı, Cilt 1. Devlet Arşıvlerı Genel 

MLidurluğLi Yayını, Ankara 1996, Sayfa 383, HukLim No 619 

40 12 Numaral· Müh ımme Deften. Cı lt 2. Sayfa 62. Hüküm No 816 

41 Ahmet Refık. On altıncı as ırda Rafizilık ve Bektaşıli k, Muallım 
Ahmet Halit Kitaphanesı . Istanbul 1932. Sayfa 29; Saım Savaş, 
age. Sayfa ı99 . 
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iden Kuli nam kirnesnenin takririn ve kendü habs 
olundugun bildirmişsin. Mezbur Kuli '(nin) siyaset 
olunmasın emir idüb buyurdum ki: 

Vusul buldukda bi tevakkuf mezburı siyaset idüb 
emrim yerine vardu~un arz eyliyesin ve ol-makule 
idlal ve ihtilale bais ve şer'i şerife muhalif kelimatda 
mezbure mütabaat etmiş ve hevasına uymuş yol
daşları var ise kaydü bend ile Asitane-i Saadetüm'e 
gönderesin ki kürege koşula.42 

Verdigirniz bu belgede görüldügü gibi, "Mehdi-i 
Zaman gelir" demek bile idam sebebidir. Bu belge
leri gördükten sonra sanırım tartışmaya fazla gerek 
kalmayacak, Pir Sultan Abdal ve Alevi toplumunun 
kıyım nedenini sık sık bölge yöneticilerine gönderilen 
bunlara benzer fermanlar içerisinde aramak dogru 
olacaktır. Görüldügü gibi belgelerin özünü bütünüy
le kin ve düşmanlık oluşturmakta, bunun sonucu 
ortaya çıkan saldırganlık, kıyım ve talan yalın bir 
biçimde anlaşılmaktadır. Bu tutumun, kendi dönemi 
içinde neredeyse genellik arzeden uygulamalar haline 
geldil!ini görmek mümkün. Yine belge ve kaynaklar 
dikkatlice gözden geçirildiginde, yalnızca siyasal ve 
kültüreliinançsal boyutlu degil, ekonomik boyutlu 
bir kuşatma ve çekişmenin yaşandıgı da görülüyor.43 

Burada önemli bir ayrıntı daha göze çarpmak
tadır. Belgelerde görülen "defter etme"lerin Yavuz 
Sultan Selim dönemiyle birlikte son bulmadıl!ı, 

her dönem sürekli şekilde defter edilenlerin, fırsat 
buldukça ele geçirilerek, kimi zaman açıktan, kimi 
zaman ise gizlice katledildigi anlaşılmaktadır. Öldü
rümlerde, Kızılırmak'ta bogmaktan, ateşte yakmaya, 
boyun vurmadan, siyaset etmeye kadar degişik yön
temler kullanılmıştır. 

Bu Kızılbaşiara ilişkin hazırlanan defterlerin 
birer sureti ise sürekli merkezi yönetim tarafından 
beylerbeyi, sancak beyleri ve dil!er yerel yöneti
cilere gönderilmiştir. Hükümlerden de anlaşıldıitı 

gibi buralarda kayıtlı bulunanların durumlannın 

araştırılarak mümkün oldugunca "kimesneye ifşa 

olunmadan (hiçbir kimse duymadan)" gizlice ele 
geçirilmeleri, kutta-i tarik (yol kesicilik), haramilik 
ve hırsızlık yapmak, adam öldürmek gibi iftiralar 
atılması ve "şikayetçileri vardır" denilerek, özellikle 
başkaldırı, direniş ve savunmaya fırsat vermeksizin 
"haklarından gelinmesi", "Ktztlbaş olduklan hususr 

42 Ahmet Refık. age . Sayfa 30 

43 Burada verdığımız 1545 tarihli belge ve ayrıca bkz. Saım Savaş. 
age .. Sayfa 165-166. 
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udu/-i müslimin şahadetleriyle sabit " görülenierin 
"Südde-i Sa'adet"e gönderilmesi istenmiştir. Bu gön
derilenlerin ise genellikle çeşitli şekillerde topluca 
katledildikleri bilinmektedir. Bunlara uygulanan en 
hafif ceza ise ömür boyu kürek mahkı1mlugu ya da 
uç bölgelere ömür boyu sürgündür. Defter edilerek 
yapılan kıyımlarda, birey ismi belirtilmeksizin toplu
lukların hedef alındıgı görülüyor. Ayrıca kıyım alanı 
geniş bir col!rafyayı -genellikle Teke bölgesinden 
Orta Anadolu'nun tamamına kadar olan bölgeyi
kapsamaktadır. 

Belgelerde, işin ilginç boyutu göçebe, yarı göçebe 
ve yerleşik kırsal alan yaşamı ve üretim ilişki lerinin 

bir anlamda zorunlu bir sonucu olan kadın-erkek bir 
arada bulunmak bile, yani kadın-erkek arası "kaç
göç"ün bulunmaması önemli bir suç sayılmıştır. 

Hele hele bir arada içki içmeleri, sohbet yapmaları, 

törene katılmaları ba~ışlanmayacak suç ve davranış
lar olarak degerlendirilmiştir. Oysa ki, Alevi-Bekta
şi toplumunun törenlerinde kadın-erkek bir arada 
bulunmak, kadına "canlar içinde eşit bir can" olarak 
saygı göstermek ve yüceltmek, öitretinin en temel 
gereklerinden biridir. Alevi ögretisinde önemli aşa
malardan biri olan "Yol kardeşliiti" törenlerine eşsiz 
girilemedigi de bilinen bir durumdur. Bu koşullarda 
toptan Alevi-Bektaşi toplumunun nasıl bir suçlamay
la karşı karşıya oldu~u açıktır. 

Konuyla ilgili fermanların özellikle 16. yüzyılın 

başından itibaren sürekli bir şekilde yİnelenerek bölge 
yöneticilerine - beyler ve kadılara- gönderilmesi, 16. 
yüzyılın başında yogun olarak ortaya çıkan gelişme

lerden de anlaşıldıgı gibi Alevi-Kızılbaş toplumunu 
sürekli gizlenmeye, direniş ve çatışmalara zorlamış ve 
büyük boyutlu kaç-göç olayianna yol açan kesintisiz 
bir toplumsal kıyım yaşanmıştır. Kimi zaman gerili
min düştü~ü görülür gibi olsa da; gerginlik, çekişme 
ve baskıların hiçbir dönemde bütünüyle ortadan kalk
tıgını söylemek olası degildir. Aslında Alevi aşıkların 
deyişlerinden, belge ve söylencelerden çıkardıgımız 
ipuçları da bu yöndedir. Toplum belleginin, kimi 
gerçekleri yüzyıllara yayılan süreç içerisinde tüm 
ayrıntılarıyla unutma, atlama, katma ve degiştirme 
yapmaksızın günümüze taşıdıgını söyleyemesek bile, 
belgelerle karşılaştınldıl!ında görüyoruz ki, bellekler
den kaynaklanan an iatıların ciddi bir tarihsel temeli 
vardır. Bu baglamda, belgelerle söylenceleri birleştir
mek ilginç sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 
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MUHTEŞEM YUZYIL m ı 17 

Mülkiyet ve üretim ilişkilerinden Kalender ayaklanmasma ... 

'MUHTEŞEM SÜLEYMAN' DÖNEMiNDE 

DEVLET -HALK KARŞITLIGI 
MEHMET BAYRAK 

Toplumcu dünya görüşüyle konuya yaklaşanlar 
ve sorunları işlerlik, uygulama açısından ele alanlar, 
Osmanlı toplum düzeninin askeri-feodal ilişkiler 
üstüne kuruldu~u ve Osmanlı toplumunda görülen 
çatışmaların, özünde sınıf çatışmaları oldu~u nokta
larında birleşiyorlar. (1) 

Yine Osmanlı toplumunun üretim ilişkilerini 
ve toplum yapısım irdeleyenler, toprak rejimi ve 
bu rejimin kaynakları konusunda kimi noktalarda 
görüş aynlı~ına düşseler de, bu toplum düzeninde 
toplumsal muhalefet hareketleri için maddi ve kül
türel temelierin her zaman mevcut olduj1u görüşünü 
genellikle paylaşıyorlar. 

Osmanlı ' da Mülkiyet ve Üretim Ilişkileri 
Bilindi~i gibi Osmanlı toplumunun sosyal doku

su, egemenlik altına alınan toprakların dogal ve 
özgül koşullarına göre de~işiklik gösteriyordu. Bir
birinden farklı birçok toplum düzenlerinin yalın ya 
da karmaşı k biçimde yanyana yaşadı~ı görülüyordu. 
"Bir ilkel patriyorkal aşiret hayatmm yanında, 
gelişmiş bir şehir !onca sistemi, toprak köleliğine 
dayanan derebeylik düzeninin yanında milletlerara
st kervan ticareti gibi birbirinden yapt baktmmdan 
farkit düzenler, ekonominin renkli yüzünü meydana 
getiriyordu. Fakat, bütün bu çeşitliliğin ve renklili
ğin üstünde, bütün Anadolu'ya damgasını vuran tek 
ve hiikim bir düzen vardı ki, o da derebeylik/i. n(z) 

Gerçekten, Osmanlılarda derebeylik (feodalite) 
rejimi hukuki statüsü bakımından bir birliktelik 
göstermiyordu. Egemenlik altına alınan toplumların 
do~al ve özgül koşullarına göre (merkeze uzaklık, ele 
geçirme koşulları , bölgede yaşayan insanların dinsel 
ve geleneksel inançları, o zamana kadarki yaşama 
biçimleri vb.) degişik rejimler yürürlükteydi. 

Sözgelimi ele geçirilen bazı bölgelerde baz ı 
derebeylerin mülkiyet hakları aynen korunmuştu. 
Osmanlılarda Beyrut, Suriye, Halep, Ba~dat, Basra, 
Hicaz, Yemen vilayetleri ile Ekrad beylikleri (Kürt 
beylikleri); Rumeli 'de Bosna-Hersek, Eflak, Bogdan 
bölgeleri Osmanlı toprak sisteminin dışında bırakıl
mıştı ... Bizans ve Trabzon imparatorlukları yaşarlık-
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larını sürdürürken, buralarda da toprak köl eli~ine 
dayalı koyu bir feodalizm egemendi.(3) 

Anadolu'nun dışında kalan bölgelerde durum 
böyleydi de. Orta Anadolu'da durum nasıldı acaba? 

Tarihçiler, ço~unlukla İslam hukukuna göre 
mülkün gerçek sahibinin "Allah'' oldu~undan yola 
çıkarak, Padişah'ın onun adına bu mülke tasarrufta 
bulundu~unu vurgular ve topraj1ın genelde devletin 
malı oldu~unu söylerler. .. 

Oysa, Osmanlılarda mülkün sahibi görünüşte 
devlet; esasta büyük, orta ve küçük feodaller idi. 

Memleket eyalet ve vilayetlere bölünüyordu ve 
buralar beylerbeyi ve vali denilen büyük feodallerce 
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yönetiliyordu. Vilayetler de sancak ve liva denilen 
daha küçük birimlere bölünüyordu. Sancak ve liva
lar da sancakbeyi ve mirliva denilen büyük ve orta 
feodallerce yönetiliyordu. Bu birimlerin altındaysa 
zeamet ve tirnar denilen orta ve küçük mülkiyetler 
bulunuyordu. Tirnar ve kimi zeametlerin sahipleriy
se timarlı sipahiler ve sipahilerdi.(4) 

Çetkin Yetkin'in şu görüşüne biz de katılıyoruz: 
''Toprak üzerinde mülkiyet hakkmm tek sahibi ilk 
bakışta Türk toplumlarmda devlet olarak gözük
mekle ise de, soyut mülkiyet kavramı ile mülkiyet 
hakkının somut kullam/ışı arasındaki farkı düşü
necek olursak, durumun öyle samldığı gibi kesin 
olarak 'özel toprak mülksüzlüğü' olmadığı ortaya 
çıkar. "(5) 

Bize kalırsa, kimi araştırmacı ları Osmanlı toplum 
yapısı konusunda yanlış yoruma götüren etkenlerden 
biri, kazanılan toprakların ilk aşamada devletin elin
de toplanmasıdır. Kuşkusuz, sürekli toprak kazana
rak oluşan Osmanlı İmparatorlugu'nda, savaş yoluyla 
elde edilen yeni topraklar başlangıçta devlet adınadır. 

Fakat savaş bitiminde devlet adına Padişahın bu 
toprakları çeşitli yollarla belirli kişilere dagıttıgını 

görüyoruz. (Kimi zaman bu topraklar daha ele geçi
rilmeden çeşitli kişilere vaat edilir.) 

Bir yer ele geçirildigi zaman, oranın gelirle
ri Havas-ı HümayCın adıyla hazineye; dirlik adıyla 
vezirlere, önemli kişilere, timarlı sipahilere; arpalık 
adıyla sancak beylerine, kale komutaniarına ve koru
yucularına; tahsisat adıyla yararlıkları görülenlere, 
vakıflara ve tekellere verilirdi . Bunlar arasındaki fark, 
veri len toprakların vergi gelirlerinin düzeylerinden 
kaynaklanıyordu.(6) 

Başlıca üretim nesnesi olan topragın Osmanlılar
daki dagılımını şu üç grupta toplayabiliriz: 

ı-Kişisel arazi ve mülkler (Sultan tarafından kişi
lere verilen mülkler) 

2-Vakıf arazi ve mülkler (Dinsel yollarla edinilen 
büyük mülkler) 

3-Devlete ait arazi ve mülkler (Saray' ın ve askeri 
feodallerin ellerindeki mülkler) 

Devlet arazilerindeki dagılımın en belirgin biçim
lerinden biri timar'dır. 

Tirnar' ın kuramsal anlamı şudur: Devlet (Sultan, 
Padişah) belirli topraklar üzerindeki gelirlerini belli 
'bir hizmet karşılıgında ordu mensupianna bırak

maktadır. 

Miri arazinin büyük bölümünde uygulanan tirnar 
sisteminde, bu topraklarda çalışan reaya, herhangi 
bir mülkiyet hakkı olmaksızın toprakları işler, top
rak egemenine ürünlerinden lişar ya da haraç adıyla 
belirli ölçülerde vergi verirdi. 

Timar uygulaması , askeri bir sistemdi. Tirnar 
sahibi (timarlı sipahi) ya da zaim adı verilen askeri
feodal, güdümüne verilen bu topraklara karşılık, 

'MUHTESEM YUZYIL mı•? 

savaş durumunda gelirleri oranında belirli sayıda 

asker çıkarmak durumundaydı. Devlete karşı sorum
lulugu buydu. 

Tirnar sisteminin, Kanuni döneminden başlaya
rak bir bozulma, yozlaşma ve soysuztaşma sürecine 
girdigi kabul edilir. Padişahları el eştirrnek caiz olma
dıgı için Koçi Bey ve bazı Osmanlı tarihçileri, bu 
konuda Kanuni 'nin Sadrazaını Rüstem Paşa'yı suç
larlar. Oysa çeli şki dogrudan Kanuni'nin yani "Muh
teşem Süleyman"ın fermanlarında yatıyordu.(7) 

Batı feodalizmindeki derebey-serf ilişkilerine 

bakarak, bu sistemde reaya görünüşte özgürdü. 
Fakat özde aralarında önemli benzerlikler bulunu
yordu. Reaya, her şeyden önce toprak egemeninin 
topragını işlemekle yükümlüydü. Bu toprakları mülk 
edinme hakkı yoktu. Bu topraklarda yaşayan köylü, 
istedigi zaman bu toprakları terk edip, başka yere 
göçemezdi. İşledigi topragı bırakıp başka yere giden 
köylü, zorla işinin başına getirilirdi. Reayanın sipa
hi yazılmasına izin verilmezdi. Çiftçi her yıl belli 
miktarda ürün yetiştirmek zorundaydı. İşletmesine 
verilen topragı ekmedigi zaman, belli oranlarda para 
cezası ödemek zorunda kalırdı. Çiftini bozanlardansa 
çiftbozan resmi alınırdı. Köylü işledigi topra~ı bıra

kıp gittigi ve bulunmadıgı zaman, geride kalan malı 
sipahinin olurdu. Reaya, sipahi beyinin buyrugu 
altında asker olarak savaş lara katılmak durumunday
dı. Reaya, kendi işlerinin dışında sipahinin istedigi 
işlerde çalışmak zorundaydı yani gere~inde anbarlar 
inşa etmek, belirli zamanlarda istenen işlerde çalış
mak, ürünleri sipahinin anbarlarına taşımak , yol ve 
köprü yapımında çalışmak, devlet görevli lerine binek 
atı saglamak gibi angaryalara koşulurdu. 

Sipahinin yükümlülü~üne gel ince ... Sipahi de, 
öngörülen hizmeti yerine getirmedigi takdirde, elin
deki topr~ı vakıf ve temlik yoluyla mülkiyetine geçi
rememişse, bu görevden uzaklaştırılırdı. Ya da kimi 
zaman bu tirnarlar layık olanlara degil; kul taifesine, 
cahil, yaramaz, riyakar ve rüşvetçi kişilere verilir, bu 
durum da halkta büyük gerginliklere ve başkaldırıla
ra yol açardı. Kalender Çelebi (Şah Kalender) eylemi 
dahil, Osman lı toplumunda 16. ve 17. yüzyı l ayak
lanmalarının birço~u bu nedenlerle ortaya çıkmıştır. 

Miri topraklar içinde yer alan, büyük feodallerin 
egemenligindeki has'lara gelince ... 

"Bu geniş topraklarda aracı sınıfa, yani sipa
hilere rastlamtyoruz. Has sahibi paşalar, vezirler 
ya da Padişahm kendisi, asker beslemek zorunda 
değildirler. Topraklar bir çeşit ortakçı/tk sistemiyle 
ekiliyor ve redyaya toprağı terk etme hakkı kesin
likle verilmiyordu. Bu durumda düpedüz feodal 
ilişkiler/e karşıkarşıya olduğumuzu belirtmeliyiz. 
Ekili topraklarm yüzde Sl'ini has'larm oluşturduğu 
gözönünde tutulursa, !imar sistemi içinde feodali
tenin bir hayli yaygınlık kazandığı söylenebilir."(8) 
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'MUHTEŞEM YUZYIL' mı'' 

Kimi tarihçi ve araştırmacılarca devlet mülkü 
olarak kabul edilen miri topraklarda, devletçe örgüt
lendirilen sömürü ve baskı düzeni özetle böyleydi. 

Acaba, malikane-divani sistemi olarak adlandı
rıl~n tüm-mülk olan topraklarda üretici köylünün 
konumu neydi? 

Bilindi~i gibi malikaneler, Padişahın miri toprak
lardan ayırarak bazı yöneticilere mülk olarak verdi~i 
topraklardır. 

Muzaffer İlhan Erdost, mülk topraklann büyük 
bir kısmının Osmanlılar döneminde temlik edildi
~ini , serbest mülk olarak verilen bu malikaneleri 
devletin denetleme yetkisi bulunmadı~ını ve mülk 
sahibi tarafından istendi~i gibi tasarruf edilebildi~ini 
belirtir.(9) 

Ömer Lütfü Barkan, Osmanlıların, feodal anla
yışın etkisi altında Rumeli fütuhatını yapan komu
tanlara sınır boylannda her türlü yetkiye dayalı tern
likler yaptıklarını , sınır boylarında varlıklı ve yetkili 
şefler bulabilmek ve bunları "fütuhata teşvik" etmek 
amacıyla bu gelene~in yaygınlaştırıldı~ını bildirir. 
Barkan, bu tür büyük feodallerin yönetim bakımın
dan oldu~u kadar vergi toplama bakımından da tam 
bir özgürlü~e sahip olduklarını belirtir.(lO) 

Kanımızca, Selçuklularda ve Osmanlılarda işle
tilen toprakların omurgasını bu tür özel mülklerle, 
vakıf araziler oluşturuyordu. Selçuklulardan başla
yarak divana ait mülkierin yogun biçimde mansıp 
sahiplerine satıldı~ı, böylece özel mülkiyelin Anado
lu'nun her yanına alabildi~ine yayıldı~ı görülür. 

Selçuklu ve Osmanlı toplumlarında yaygın ve 
ilginç mülk edinme yöntemlerinden biri de Vakırtır. 
Vak1f, İslam hukukunun açıklarından yararlanılarak 
alabildi~ine kullanılan ilginç bir mülk edinme yön
temidir. 

Bilindi~i gibi, İslam hukukuna göre, vakfedilen 
bir malın Sultan ya da Padişah tarafından geri alın
ması mümkün de~ildir. Bu nedenle vakıf, Cahen'in 
de vurguladı~ı gibi, "bir mülkün başkalarının eline 
geçmesini önlemek" demektir. Ba~ışlama ise "evlad 
Cı ıyal "ınadır. Bu açıdan vakıf, temelde özel mülkiyet
ten başka bir şey de~ildir ... 

Sözde "hayır kurumları" olduklan için Vakıf 
topraklarda yaşayan reayanın durumu, ötekilerden 
daha da kötüdür. Eski kaynaklarda, vakıf arazilerde 
çalışan köylülerin, buraları terk edip başka yerlere 
gidemediklerini, gidenlerinse zorla geri getirti ldik
lerini gösterir sayısız belge vardır. (Vakıflara ilişkin 
ayrıntılı bilgi için bkz. Barkan: Şer'i Miras Hukuku 
ve Evlatlık Vakıflar (Türkiye'de Toprak Meselesi) 
içinde, s. 209-230 ve imparatorluk Devrinde Toprak 
Mülk ve Vakıfların Hususiyeti, s. 249-280 konulu 
incelemeler.) 

İster mirl (timar, zeamet, has) sayılan topraklar
da; ister malikanelerde, ister vakıf arazilerde olsun 
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-küçük aynmlarla- durumunda de~işiklik olmayan 
kesim, büyük bölümüyle Alevilerden oluşan reaya 
idi. O, işledi~i toprakların sahibi de~ildi ve el de~iş
tiren mülke göre sahip ve isim degiştiriyordu: Tirnar 
reayası, Malikane reayası ve Vakıf reayası gibi ... 

Halk, Osmanlı toplumunun üretim ilişkilerini 
şöyle şi irleştiriyor: 

Şalvarı şaltak Osmanlı 
Eyeri kaltak Osman/r 
Ekende yok biçende yok 
Yiyende ortak Osmanlı 

Yönetim-Halk Çelişkisinin sonuçları 
Bu noktada dikkatimizi çeken en belirgin özellik, 

kuşkusuz yine feodal ilişkilerden kaynaklanan devlet 
memurlarının baskı ve zulmüdür. 

Degişik kademelerdeki Osmanlı memurlarının 
reaya üzerindeki ezgi, baskı ve soygunu başlıbaşına 
bir inceleme konusudur. Bu konuda halk şiiriyle 
Osmanlı arşivlerinde birbiriyle çakışan sayısız bilgi 
ve belge vardır. 

"Sahaifü'I-Ahbar" yazarı Müneccimbaşı, 16. yüz
yılın son çeyregine do~ru iyice tırmanan çelişki ve 
gerginligi, "Reayanm kuvvetli olanları dağlara çıkıp 
haydut oldular ve yollan set eyledi/er. Zayıf olanlan 
dahi Kafiristan 'a kaçıp (özellikle İran'a M.B.) memle
ket hôli (boş) ve harab kaldı" sözleriyle anlatıyor.(ll) 

Cevdet Paşa da, vezirlerin, eya! et valilerinin ve öteki 
görevlilerin halka karşı tutumlarını şöyle anlatıyor: 

" ... Hemen masraflarını çıkarmak ve mümkün 
mertebe hallerini tanzim eylemek daiyesiyle fukara
nzn e!lerindekini aldıktan sonra emlak ve hayvana
tım dahi saltmr/ar ve ayanirklan bey ve ayanlarm 
zulümlerini terviç edip anlar dahi bir taraftan fuka
rayı soyarlardı. "(12),(13) 

Mustafa Akdag, Osmanlı düzenligine karşı 
çıkan emekçilerin, Kanuni 'nin yani "Muhteşem 
Süleyman"ın "vergi kanunnamesi"ne yogun biçimde 
tepki gösterdiklerini ve ayaklandıklarını belirtiyor. 
Akda~, şöyle diyor: "16. yüzyılda her tarafta, halk ile 
hükümet memurları arasmda anlaşmazlıklar gittik
çe büyümekteydi. Reayii, özellikle 'ektibir hasları' 
vergilerini toplayan memur/ara karşı ayak/anıyor
du. { .. .) Bazı köyler de, hass-ı hümiiyCma ait vergileri 
vermedikleri gibi, içlerine hiçbir hükümet memurla
rını almıyor/ardı. "(14) 

Bu soygun, vurgun ve baskıda, yargı yetkisini 
ellerinde bulunduran kadlların da ötekilerden geri 
kalmayacakları açıktır ... Bilindigi gibi Osmanlı döne
minde kasaba ve kaza yönetimlerinde, idari planda 
kadı ve subaşının; askeri plandaysa alaybeyi ve sipahi 
kethüdasının önemli bir konumu ve işlevi vardır. 
Kuşkusuz bu, yalnız küçük birimlerde degil, büyük 
şehirlerde de böyleydi. Hanedanın ya da Divan'ın 
taşradaki hukuksal temsilcileri olan kadılar, büyük 
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yelkilere sahipti. Birçok nedenle halkla karşıkarşıya 
gelen kadılar ve "kadı lık müessesesi ", çogu kez halkın 
çıkarlarına ters düşen i şlevlerinden ötürü halk şiiri
nin başlıca yergi ve taşlama alanlarından olmuştur: 

Koca başlı Koca Kadı! 
Sende hiç din iman var mı? 
Hararnı heliili yedi, 
Sende hiç din iman var mı? 

(Pir Sultan Abdal) 

Şi i r e Y an s ı y a n Ka lende r Çel ebi Eylemi 

Gerek Selçuklular, gerekse Osmanlılar döneminde 
feodalizmin ve haksızlıkların yarattıgı gerilim; 
şehzadeler, sadrazamlar, vezirler, valiler, küçük 
beylikler arasında çıkan taht ve çıkar kavgalarıyla 

daha da tırmanmış ve özellikle 16. yüzyılda, 

reformunu ve rönesansını yapmış Avrupa karşısında 
yaşanan ekonomik sı kıntılar ve Hilafetin alınmasıyla 
bir inançsal-sosyal-siyasal bunalıma dönüşmüştür. 
İşte, bu ortamda derebeylik rejiminin sömürüsü 
altında ezilen nice insanlar ayaklanırken; Halife
Padişahlann şer' i kuralları zorla dayatması karşısında 
nice Alevi topluluklar hayatlarını ortaya koyup 
başkaldırmışlardır. Bunların en önemlilerinden bir 
bölümü Babai, Şeyh Bedreddin, Şah Kulu Baba, Nur 
Ali Halife, Baba Zünnun, Kalender Çelebi, (Düzmece) 
Şah İsmail, Kalenderoglu Piri Mehmed, Cennetoglu 
gibi Alevi önderlikli halk hareketleri; bir bölümü 
Celali isyanları olarak adlandırılan emekçi sınıf 
hareketleri; bir bölümü Dünbeli Hacı Han, Kiziroglu 

· Mustafa Bey, Kürd Mahmut, Kürd Şeref, Şeref Han, 
Karayazıcı ve Biraderi Deli Hasan, Canbuladoglu ve 
Çomar Bölükbaşı gibi Kürt önderiikti hareketler, 
kimiyse başka topluluklardan insanlar tarafından 

gerçekleştirilen başkaldırılardır. 

Hacı Bektaş Veli'nin, Kadıncık Ana'dan öz oglu 
olan Habib Efendi'nin soyundan gelen Kalender 
Çelebi de aniatılmaya çalış ılan toplumsal çelişki 
terin bir sonucu olarak, Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde, 1526 yılında ayaklanma bayragını açıp, 
herkesin eşit ve mutlu olacagı bir dünya vaat ettigin
de, yanında 40 binden faz la yoksul köylü ve topragı 
elinden alınmış küçük bey vardı. 

Gözüm Şah yolunda kaldı 
Kırkbin Rum Abdaiz geldi 
Onlar ikrara bend oldu 
Baktı gider Şah 'a doğru 
(. .. ) 
Toplandı erenler pirler 
Hak için verilir serler 
Yükünü tay/adı erler 
Kalktı gider Şah 'a doğru 

Koyun Abdal aktı coştu 
Bendine sığmadı taşlı 

Kervammız yola düştü 
Kalktı gider Şah 'a doğru (15) 

'MUHTEŞEM YUZYIL' mı ' 7 

Kalender Çelebi'nin önderligindeki halk kuwet
leri, Siva.~ yakınlarında Osmanlı derebeylerinin ordu
sunu yenilgiye ugrattı. Osmanlı ordusunun bütün 
agırlıgı Kalender Çelebi'nin eline geçti. Osmanlı 

tarihçisinin deyişiyle, Halk "üryan ve püryan iken 
giyinip kuşandı ". 

( ... ) 
Sen Hacı Bektaş oğlusun 
Şu aleme dopdolusun 
Sen de bir er oğlusun 
Gel gitme güzel Kalender 
(. . .) 
Bölük bölük oldu Beyler 
Dikildi sayvanlar tuğlar 
!(oyun Abdal durmuş ağlar 
Gel gitme güzel Kalender 
Başlangıçta, belli bir sezi sonucu harekete kuş

kuyla yaklaşan Koyun Abdal, can yoldaşı Kalender 
Çelebi'nin inandırıcı tutumu ve yol daşlarının ona 
gönül baglamasından etkilenerek duygularını şöyle 

dile getirir: 
{...) 
Şah'ın katan çekilir 
Meydana sancak dikilir 
Dört yanda delil yakılir 
Yolcular uyana bugün 
(. .. ) 
Koyun Abdal oldu tamam 
işte geldi Sahib-Zaman 
Yardımcrmız Onik'imam 
Geçtiler meydana bugün 
Bu eyleme dogrudan katı lan Koyun Abdal, hare-

ketin sonucundan umutludur: 
Mehdi-i zamandır adı 
Bitsin mazlumun feryadı 
HaC! Bektaş 'm eviadı 

Pirim Kalender geliyor 
( .. .) 
Er isen erliğin bildir 
Düşkünü meydandan kaldır 
Sürdüğü bir ulu yoldur 
Pirim Kalender geliyor 
Kanuni Sultan Süleyman, bunun üzerine Sad

razam İbrahim Paşa koroutasında yeni bir ordu 
gönderdi. İbrahim Paşa, ayaklananlar arasındaki 
küçük sipahilerle anlaştı, onlara, ellerinden alınan 
topraklarının geri verilecegini söyledi. Küçük beyler, 
yoksul köylülere ihanet ettiler ve İbrahim Paşa'nın 
ordusuna katıldılar.(l6) 

Osmanlı 'nın bu kurnaz pol itikası sonucu, ayak
Jananların cephesi zayıfladı. Bu zayıflamaya ragmen, 
yoksul köylüler direnmeye ve savaşmaya devam etti
ler. Savaş alanında çogu öldü. 
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MUHTEŞEM YUZVIL m ı ' 7 

Kalender Çelebi ve öteki önderler, 22 Haziran 
1527 tarihinde Elbistan'ın Başsaz yöresinde yakala
nıp öldürüldüler(l7). Kalender Çelebi'nin ve öteki 
önderlerin başiart kesilerek,. atiann arka/anna bağ
lanıp dolaştmldı. 

( ... ) 
Yezit vermiyor amanı 
Gitmez gönlümün gürnam 
Yetişmenin tam zamanı 
Yetiş Şah-ı Merdan yetiş. 
Yaşadıkları dönemde ve daha sonra toplumda 

olumlu bir imaj yaratan, hele Hacı Bektaş soyun
dan gelen ve Bektaşi Tekkelerinin tutumuna ters 
düşerek, Saray karşısında halkın yanında yer alan 
Kalender Çelebi gibi insanların, halk anlatımiarına 
ve şiirlerine konu olmaları son derece do~aldır. 

Bunun içindir ki halk, içlerinden çıkan ve olumlu 
bir imaj yaratan erdemli-sosyal başkaldırıcıları, daha 
dogru bir söyleyişle "kahraman"ları çevresinde nice 
şiirler düzmüş, türküler yakmıştır. İşte, yakın dostu, 
can yoldaşı Koyun Abdal'ın şiirl eri bunun tipik 
örnekleridir. 

Kalender Çelebi 'nin kendisi de şairdir ve eski 
kaynaklarda onun "Kalender, Şah Kalender" mah
laslarıyla şiirleri bulunmaktadır(l8). Bunlardan bir 
örnekle sözlerimizi noktalayalım: 

( ... ) 
Taşlı ulu çaylar bulandı sular 
Kimi ah ediyor kimisi güler 
Kimi vatanından gurbete salar 
Bu feleğin türlü türlü işi va 
( ... ) 
Kalender der daim metheder dilim 
Muhammed Ali'nin yoludur yolum 
Bektaşi'yim benim maksudum Balım * 
Her kişinin bir kolayt tavşt var. 

(* Balım: Baltm Sultan) 
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kumaş. 20 sandık zebercet. 15 inci tesbih, 30 roza elmas, 20 
m ıskal altın tozu, 20 altın ibr ik, 1 mücevherlı satranç takımı, 

7 e lmaslı sofra örtüsü, 34 çift a lt ı n üzengı , 32 mücevherli alt ın 

kalkan, 140 ineili miğfer, 120 mucevherli süs takımı. 16 alt ın 

saha n, 600 sarnur k ürk. 30 siyah ti lk ı kürkü, 1075 parça kumaş, 

900 adet kürk, 61 olçek inci, 2 elmas gerdanlı k , 22 ineili eyer 
takımı, 600 bın duka altını, 2 milyon 900 bin akçe ... 
L .. l Yine Kanuni'nin Sadrazamları ndan Rüstem Paşa ·nın serveti 
ıse Peçevı Tarıhı'ne göre şöyle: 130 mücevher ciltlı olmak üzere 
8 bin Kuran-ı Kerim, 5 bin cilt kitap, 170 köle, 2900 ha lis kan 
beyg ir. 1160 deve, 5000 kat hilat ve k ürk, 1100 altın başl ık . 

2000 altın zırh . SOO'lı altın 600'ü gümuş kaplı 1100 eyer takımı, 
130 çift altın üzengi, 8600 mücevher kabıalı kılıç, 1500 gümüş 
m iğfer . 1000 yük muhtelıt meskıikat, 780 bın kese akç:e ... 
Pi r Sultan Abdal döneminın ötekı Padişahları ll. Selim ve ll l. 
Murad donemi Sad razam ları nın da. devletin içinde bulunduğu 
ekonomık bunalıma rağmen bu ölçüde taşın ır mallara, Osmanlı 
Imparatorluğu'nun çeş i tl i yörelerinde sayısız taşınmaz mallara 
sahip oldu kların ı (sözgelimı adı geçen Rüstem Paşa'nın 1000 
çiftlik, 476 değirmen M.B.I ve bunları vakıf ve temlik yoluyla 
mülkiyetlerine geçirdiklerini de burada vurgulayalım. (Bkz Ziya 
Erkıns : Osmanlı Vezırlerının Servetlerı. Tarih Konuşuyor. Mayıs-
19661 

14- Prof. Dr. Mustafa Akdağ : Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik 
Kavgası , Bilg ı yay. Ank. 1975,s. 295. 

15- Koyun Abdal' ı n, Kayserı'nın Bünyan ı lçesıne bağlı Akkışla 

bucağın ın Koyun Abdal köyünden olduğu sa n ı lıyor. Köylüler. 
köyün adının Koyun Abda l'dan geldiğini söylüyorlar. 

16- "Çeteci ler ve Bürokratlar" kitabının yazarı Osmanlı sosyal 
tarihç ıs i. Amerıka lı Karen Barkey; Osmanlı yönetımının bu tür 
ayaklanmalar karş ısındaki polıtikasın ı . "Osmantılar, isyancılarla 

durum çok kız ışmadan. müzakere ederek onları s ıs tem in 

parçası yaparak başa çıktılar .. sözteriyle ôzetliyor . [Bkz. Ş. 

Alpay- N. Kuyaş· Karen Berkey'le Konuşma. Millıyet , 28 6 19951. 
17- Başsaz bolgesı , Elbıs tan·ın kuzeydoğusunda ve Bi nboğa 

dağtarı nın doğusundakı Nurhak dağ ındadır. 1970'den sonra 
birçok devrimcinin s ığındığı ve kat ied ildiği bölge de burasıdır . 

18- Koyun Abdal'ın kimi deyışleri ı lk kez şu kaynakta yayı mianmış 

ve oradan Eşkıya Türkülerı konulu çalışmamıza alınmışt ı : Fahrı 

Bilge: Ka lender Vak'ası ve Koyun Abdal. Erciyes, Sayı: 17/1941. 
Diğer deyış te rı ıçin bkz. Alı Haydar Avcı: Alevı Tarihınden Bir 
Kesit/Kalender Çelebı Ayaklanması. Avrupa Alevi Akademisı 
yay. 1998 Konumuzia ilgili başka bir tarıhi belge ı çın bkz. 
Jean-Louıs Bacque-Grammont: 1527 Anadolu isyn ı Hakkında 
Yayınlanmış Bir Rapor. TIK Belleten. Nisan- 1987 
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Tarihçi Yazar Erdojan Aydm: 
•• 

HALKLARlN YUZYILI 
HiÇ DE MUHTEŞEM DEGiLDi 

Röportaj: NURAY SANCAR 

- Muhteşem Yüzytl dizisinde 'muhteşem' bir 
saray hayatı iz/iyoruz. Ama sarayın dışındaki hayat 
yansımıyor bu dizide. Peki sarayın dışmda nasıl bir 
hayat vardı, ha/km sosyal yaşamı nasıldı diye bir 
giriş yapsak? .. 

Aslında dizi Saray'ın gerçeklij~ini bile tam olarak 
yansıtmıyor. Bir de dedi~iniz gibi Osmanlı hayatı 
saraydan ibaret de~ildi. Sarayın gerek di~er devletler 
ve halklarta gerekse kendi halkıyla ciddi olarak çatış
malı bir hayatı vardı. 

Osmanlı'nın temel politikalarından birisi bizim 
toplumsal kültürtimüzde 'fetih' adıyla olumlanarak 
anlatılıyor. Oysa fetih, sonuç itibarıyla, kendi hal
lerinde, kendi dogru ve yanlışlarıyla yaşayan başka 
inançlardan, başka anadillerden halkların toprakla
rını zorla ele geçirmek ve onları vergiye baglamak
tır. Dolayısıyla, hak ve özgürlükler açısından ihlal 
sorunu bulunmaktadır. ihlal, yalnızca Osmanlı 'ya 
dair bir durum da degil. imparatorluk ideolojisi veya 
günümüze çevirecek olursak emperyalizm, genel 
olarak başka halkların üzerinde hakimiyet kurmak, 
vergiye baglamak, sömürge haline getirmek anla
mına geliyor. Yani, bugün ilkokul, lise ve hatta 
üniversitelerde, medyada olumlu bir de~er atfedilen 
fetih, her şeyden önce bugün Amerika'nın Irak'ta, 
Roma'nın Kudüs'te, Haçlıların Anadolu'da yaptıklan 

gibi, olumsuz bir iştir. 
Dolayısıyla Osmanlı'yı da bu yanlarıyla ciddi 

anlamda sorgulamaya ihtiyaç var. Bu sorgulama, 

aslında kendimizi de ça~daşlaştırmak açısından 
zorunludur. Çünkü geçmişteki fetihleri kimin yap
tıgına baglı olarak oluıniayan veya olumsuzlayan bir 
mantık, bugünü çifte standartçı degerlendirecektir. 
Diger taraftan Osmanlı egemenligi sadece başka 

inançlardan ve başka milletlerden insanlara yönelik 
fetihlerle de sınırlı degildi. Kendi halkına yönelik 
olarak da despotik bir devlet gelene~inin ifadesiydi. 
Halkı baskı altına almış, vergilerle belli bir sömürü 
ilişkisine baglamış olan bir iktidar ... Yani Türkçü
lerin ve İslamcıların bize anlattı~ı türden, adalet 
sembolü bir iktidar de~ildi. Esasen, ister Müslüman 
ister Hıristiyan inancına baglı olsunlar, ister Türkçe, 
Yunanca, isterse Almanca konuşsunlar fark etmez. 
BÜtün saraylar aslında halkı vergiye baglayıp onların 
sırtından elde ettikleri ayrıcalıkları kullanan ege
menlik aygıtlarıdır. Orduları bunun için beslerler, 
işte sarayların ihtişamı bu sayededir. 

-Bu vergi meselesini biraz açabilir miyiz? Osman
lı İmparatorluğu özellikle toprak mülkiye/i esasına 
dayalı bir feodal imparatorluk. Toprağın kullanımı 
ve vergi toplanmasının biçimi saraya bağlı birtakım 
sınıRann oluşmasına yol açıyor değil mi? 

Osmanlı 'daki, Batıdakinden görece farklı bir yapı. 
Batıda eşitler arasında birinci olan kral var, kralın 
altında da krala benzer yelkilere sahip senyörler 
var. Hepsinin geniş toprakları var ve bu topraklarda 
çalıştırdıkları köylülerin, serflerin sömürüsüyle elde 
ettikleri gelirlerle yaşarlar ve hepsinin de şatoları, 

sarayları, özel askerleri var. Savaşa gittiklerinde tüm 
köylüleri de topraktan alıp bir asker haline getirebi
liyorlar. Buna uygun da bir ideolojik mekanizmaları 
var ve Hıristiyanlıgı da bunu saglayan bir ideoloji
ye dönüştürmek konusunda da olaganüstü başarılı 
olmuşlardır. Osmanlı devletindeyse farklı bir yapı 
var. Bütün mülk, bütün toprak bir tek kişiye, tepede
ki, Batıdaki krala benzeyen ama kraldan farklı olarak 
bütün topraklara sahip olan, kendisinin altında başka 
senyörler tanımayan padişaha ait. Padişah, Bizans 
geleneginde de oldugu gibi, aynı zamanda dini de 
kendi kontrolü altında tutma özelligi gösteriyor. 
Dolayısıyla Osmanlı, Batıdakinden farklı olarak, top
rak sömürüsünün tamamen merkezileştirildigi; fet-
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' MUHTEŞEM YUZYil ' m ı ! ? 

hedilen topraklardaki tüm degerli malların başkente, 

sarayın ihtiyaçlarına göre emildigi, kontrol edildigi, 
yönlendirildigi bir yapı arz ediyor. Bu yüzden de, 
Dogudaki imparatorluklarda, özellikle de Osman
lı devletinde, şehirlerin ge liştigi, burjuvalaşmanın 

oluştugu bir zemin çıkamamıştır ortaya. Her şey 

İstanbul'a, saraya baglı oldugundan Kayseri, Bursa. 
Sivas ele geçirildiginde oradaki bütün birikimler 
merkeze aktarıldıgı için bir müddet sonra cralar 
çaraklaşmaya başlıyor. Fakat bu sürekli başkalarının 
sırtından geçinen başkent de üretici bir başkent 
haline gelemiyor. Devlet sagdan soldan aldıgı bütün 
birikimleri giderek bürokratik bir mekanizma hali
ne gelen başkentte adeta çar çur ediyor. O neden
le Batı, özellikle de Kanuni döneminden itibaren, 
gördügümüz hızla bir sanayileşme, şehirleşme ve 
bunun neden oldugu sınıf çatışmalarıyla şekillenir
ken, Osmanlı imparatorlugu tam tersine, dünyanın 
en geniş imparatorlugu, en büyük vergi toplayıcısı 

olmasına ragmen, bu sanayileşmeyi ve şehirleşmeyi 
gerçekleştiremiyor. 

Çünkü üretici bir yapı oluşturamıyor. Çünkü 
farklı şehirlerin kendi ticaret burjuvazisini oluştur
masına izin vermiyor. Çok az bir bürokrasi var ve 
bürokrasi adeta toplumun her hücresinin her nefes 
alışverişini kendi kontrolü altında tutuyor. Böyle 
olunca da aslında gelişen sanayileşme, burjuvataşma 

gerçekleşemiyor ama buna karşılık sınıf mücadelesi 
varlıgını koruyor fakat başka bir şekilde tezahür 
etmeye başlıyor. 

- Sımf mücadelesine gelmeden önce, 16. yüzyıl, 
biraz önce söylediğiniz gibi Batıda bir burjuva/aşma 
dönemi. Bu süreçte birtakım fikri ve dini hareketler 
de ortaya çıkiyor. ingiltere'de sermaye birikimi ve 
dolaşımını kolaylaştırabi/ecek dini bir dönüşüm 
yaşanıyor; Anglikan Kilisesi kuruluyor. Lutheryen 
hareketler gelişiyor. 

Osmanlı'da merkezi iktidar dışında kapitalizmin 
gelişiminin önünde dini inançlar da engel miydi? 

Asıl engel din degil. İktidar sadece dinde olsa, din 
kendi başına her türlü degişime itiraz eden bir yapı 
oldugundan dolayı, ister Batıdaki, ister Dogudaki fark 
etmez, bütün dinler süreci engellerler. Ama Batıda 
gördük ki şehirleşme belli bir düzeye ulaştıgı zaman, 
burjuvalaşmanın önü kesilmeye başlansa da, bilimin 
önünü kesrnek çok da mümkün olmuyor. Kopemik
leri yakıyorsunuz, Calileler geliyor, Calilelere boyun 
egdiriyorsunuz, yerine başkaları geliyor ve demek ki 
orada bir dinamizm var. Oysa islam dünyasında bu 
dinamizm yok. İslam dünyasında da çok önemli bilim 
insanlan çıkmıştır: Farabiler, İbni Sinalar vs. Ama 
iktidarın baskısına direnememişlerdir. Neden? Çünkü 
onların var oluşlarını destekleyecek bir şehirleşme, 
bir burjuvalaşma, bir sanayi altyapısı söz konusu 
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olmamıştır. Şimdi eger şehirler gelişirse, burjuva
ziler gelişirse kaçınılmaz olarak aristokratlara karşı 
krallara karşı hak isteyecekler, bu hak talebi hem 
bilim için hem de ezilenler için bir hareket alanı yara
tacaktır. Batıdaki ge lişme, demokratikleşme olsun, 
bilim gelişmesi olsun böyle bir sürecin sonucunda 
olmuştur. Ama buna karşın Batıda da baskı Doguda 
da baskı olmuştur. Batıda engizisyon mahkemeleri, 
burada da fetvalar söz konusu olmuştur. Dolayısıyla 
burada din bagımsız bir bileşen olarak düşünülme
melidir. Ama Dogu kendi şehrini kendi burjuvazisini 
geliştiremediginden, merkezi despotik imparatorun 
yetkilerini daraltamadıgından dolayı burada dinin 
reformasyonu gerçekleşememiştir. O nedenle Batıda 
Protestanlık, Protestanlıgın bir mezhebi Anglikanizm 
vb. farklılıklar olmasına karşın, Dogu hep katı bir 
biçimde şekillenmiştir. 

Düşünün ki bu memleketlerin, bu toprakların, 

zamanının çok ilerisinde olan rasathanesi, rasatha
nenin başındaki bilim insanlarının kafalanna yıkıla
bilmiştir. Düşünün ki dünyanın ilk haritasını çizmek 
noktasında çagının çok ilerisinde olan Piri Reis 
cezalandırılıp öldürtülebilmiştir. Demek ki buradaki 
yapı aslında hem dinde reformizasyonu engelleyen, 
hem şehi rleşmeyi engelleyen, hem de dönüşümü 
engelleyen bir yapı . 

Bunun faturasını nasıl ödedi Osmanlı İmpara
torlugu? Aslında Roma'dan sonra cografi genişlik, 

vergi toplama kapasitesi en büyük olan imparator
luk, Osmanlı İmparatorlugu bir müddet sonra o 
küçümsedigi Avrupalı beyliklerin küçük ama teknik 
olarak daha iyi donanmış orduları karşısında yenil
gi ler almaya başladı. Toplanan vergiler üretime 
harcanmadıgı, İstanbul'da, sarayda sürekli tüketil
digi için, bir müddet sonra hiçbir işe yaramaz hale 
geldi, sadece lüks üreten ama deger üretemeyen 
bir hale geldi. Kapitülasyonlar tarih kitaplarımııda 
Kanuni 'nin Batıya verdigi bir ayrıcalık olarak anla
tılır. Oysa İstanbul'daki saray bürokrasisi o kadar 
büyümüştü ki ve artan lüks tüketim ihtiyacı Ana
dolu'da üretilemediginden, Batının merkezlerinden 
getirilmi ş ve bürokrasinin ihtiyacı karşıolamak üzere 
gerçekleştiri lmişlerdir. 

Ama tabii haksızlık yapmamak için şunu da 
belirtmek gerekir. Osmanlı 'nın kuruluşundan Kanu
ni'ye kadar görece bir 'adaletten' söz edilebilir. Batıda 
en üsttekiler ile en alttakiler arasındaki gelir makası 
çok açık iken (sarayın harcamalannın hiçbir sınırı 

yok, dudak uçuklatacak kadar büyük lüks, ihtişam 
içinde yaşamaktadır), Anadolu'da görece bir olum
luluk söz konusuydu. Fakat bu "adalet çemberi" 
tam da Kanuni döneminde bozuluyor. Ne oluyor? 
Kanuni'nin ihtiyaçları, savaş masrafları o kadar art
maya başlıyor ki, mevcut tırnar sistemi dedigirniz 
eski ekonomik sistemin vergileri, sarayın ihtiyaçları-
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nı, ordunun ihtiyaçlarını karşılamaz oluyor. Bunun 
üzerine 'iltizam' denilen yeni bir sisteme geçiliyor. 
Eskiden tımarı sipahiye verirsiniz, belli büyüklükteki 
bir toprak parçasını bir beye verirsiniz, o bey aynı 
zamanda sizin askeriniz, ayn ı zamanda komutanınız, 
emir eriniz gibidir. Topragın ekimini saglayarak sara
yın vergisini düzenli ödeyecek ve bu arada o tırnar 
sistemi içinde bulunan köylülerin asgari geçimini 
de garanti edecek. Savaşlarda da o köylülere silah 
verecek, götürüp savaştıracak. İltizam sistemindeyse, 
diyelim ki bir topraktan elde edilen yüz birimlik vergi 
sarayın ihtiyaçlarına yetmemeye başlayınca, açık 

arttırmaya gidiliyor. "Bana kim iki yüz birim gelir 
verecekse, bu toprağ1 ona btrakacağtm ama ötesine 
karışmayacağtm" deniliyor. Köylü artık ne yapar, 
ne kadar sömürülür bu sarayı ilgilendirmiyor. İşte 
bunun üzerine topraklar, madenler, diger kaynaklar 
birilerine adeta peşkeş çekilmeye başlandı. Sonuçta, 
eskiden bu topraklarda görece asgari geçim standar
dında yaşayan köylüler, artık o koşullarda yaşayamaz 
hale geldiler. Ve bu durum, sın ıf çel işki leri nin, isyan
ların da giderek yaygınlaşmasına da yol açar. 

- Yani Osmanlt teb'as1 için pek o kadar muhte
şem değil 16. yüzyil isyanlar Kanuni'nin babasi 

Yavuz Sultan Selim döneminde başlıyor. Kanuni 
iktidara geldiğinde Osmanlı topraklannda yaşayan 
halk çok hareketli. Bu eski imtiyaz!t SimHan da etki
leyen bir hareket oluyor mu? 

İmtiyazlı olan aslında üst bürokrasidir. Üst bürok
rasİ dışında kimse imtiyazlı de~il, çünkü kimsenin 
kalıcı bir mülkü yok. Her şey kayıtsız şartsız sarayda
kine baglı ki, saraydaki o veziranın da can güvenl igi 
yok. Osmanlı sarayı kadar çok miktarda sadrazam 
ketlesi almış başka bir saray kesinlikle yoklur. Sadece 
kardeş kelleleri, çocuk kelleleri degil, sadrazamların 
da alınmış. Bakın, Muhteşem Süleyman dizisindeki 
şu anda görmekle oldugumuz tüm o yönetici kastın 
tasfiye edilecegini ve öldürülecegini görecegiz. Böyle 
bir mekanizma var. Buna da zaten despotizm diyoruz. 

- İsyanlara gelirsek ... 16. yüzyılda isyanlarm biri 
bitti diğeri başladi, sizce bunların sebebi neydi? 

Kanuni ya da "Muhteşem" lakabıyla anlatılan 

Süleyman dönemi aslında Osmanlı sarayının ve 
Osmanlı toplumunun hızla çürümeye, tıkanmaya, 
artık önünü göremez hale geldigi bir dönemdir. Evet 
bir taraftan Viyana kuşatması yapılıyor, bir taraftan 
Tebriz'e, Bagdat'a, dört bir tarafa gidiliyor ama artık 
Osmanlı İmparatorlugu solugunu tüketmiş vaziyet
tedir. Ama, gerek isyan lar, gerek çürüme, birdenbire, 
Kanuni döneminde başlamadı. Aslında istanbul'un 
fethiyle birlikle Osmanlı İmparatorlugu zirvedeyken 
başladı tıkanma. Fatih İstanbul'u aldı ama, İstan
bul'u yıkarak aldı ki, İstanbul 'un yeniden kuşatılması 
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1526 Y'lında Baba Zünnun güçlerı tarafından vurula n 
Huseyın Paşan n ölumu. ISuleymanname'denl 

süreci gerçek anlamda bir enflasyonİst ekonomik 
politika izlenınesini gerektirmiştir. Reaya, köylüler 
yaşam standartlarını her gün biraz daha kaybetti ve 
dolayısıyla da ilk kıpırdanışlar o zaman başladı. 

Hatta isyan ların tarihini Beyazıt zamanına götür
mek gerekir. Ve Beyazıt hayvan tüccarlannın koyun
larını damga lamasına benzer bir yöntemle isyan 
edenleri damgalayıp Balkaniara sürgüne gönderdi. 
katletti. Yavuz Sultan Selim dönemi de artık Anado
lu'nun kontrol edilmesinde, zapturaptında bir hayli 
zorlanıldıgı bir dönem. 

Şimd i burada dinin karşımıza bir başka yoru
mu ya da başka bir inanç olarak Kızılbaşlık çıkıyor. 

Kızılbaşlık, Anadolu halkının içindeki temel inanç 
biçimi. Bunu teolojik olarak şöyle tanım layabiliriz: 

Görüntüsü Müslümanlık olan ama kendi içinde Müs
lümanlıgın hiçbir kuralının, namaz, oruç, hac, zekat 
gibi bütün mekanizmalarının hiçbirinin olmadıgı bir 
inanç. Kendine özgü dogruları ve ibadet biçimleri var. 

Öncelikle sarayın inancıyla halkın büyük bölü
münün inancı farklı. Yine, Anadolu'daki halk artık 

sarayı gerçek temsilcisi kabul etmiyor. Dolayısıyla 

kendisine bir baş arayışı içinde. Azerbaycan'dan baş
layarak bölgenin bütününe hakim olmaya başlayan 
Safevileri kendisine öncü olarak seçiyor. Anadolu'da-
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ki insanlar, köylüler, gençler biriktirdikleri paraları 
ona gönderiyor. Halk Osmanlı sarayına tümden 
yabancıtaşmış vaziyette. Osmanlı, onlar için şu deyiş
teki gibi "Eyeri kalkak Osmanlı, ekende yok, dikende 
yok, yernede ortak Osmanlı"dır. Bu aslında Anadolu 
köylülerinin, Türkçe konuşan Türkmen köylüleri
nin gözünde Osmanlı sarayının nasıl göründü~ünü 
özetler. Şah İsmail ise onlar için adeta bir kurtarıcı 
görünümündedir. 

- Görünürlük ile gerçek arasmda bir bağ var mı? 
Kısmi bir ba~ var ama bütününde yok. Halk 

Safevilerde özlemlerini sembolize ediyor. Ama Şah 
İsmail de tıpkı Osmanlı sarayı gibi kendi halkına 
yabancıtaşıyor giderek. Aslında Şah İsmail gençli~in
de, Anadolu'daki halkın diliyle konuşan, de~erlerini 
yaşatmaya çalışan ve Kızılbaşlık adı altında bunu 
sisternalize etmeye çalışan bir gelene~in diyelim ki 
bir numarası. Ama Safevilerde de sonradan yöneten 
yönetilen çelişkisi, yozlaşma ve dönüşüm başlıyor. 

Fakat sözünü etti~imiz dönemde, Anadolu hal
kının Osmanlı sarayına karşı Safeviierin önderlerine 
dayanması çok do~al bir sınıf mücadelesi ve adalet 
arayışının tezahürüdür. Dolayısıyla şunu çok net 
söyleyelim. Beyazıt döneminde başlayıp Yavuz döne
minde yaygınlaşan ve Kanuni döneminde de daha da 
yaygmlaşıp büyük kırımiara u~rayan Anadolu halk 
hareketi aslında Osmanlı sarayının baskısına karşı 
bir itirazın ifadesidir ve bu itiraz Kızılbaşlık, Alevilik 
inancında kendi bayra~ını bulmuştur. 

-Peki bu isyan eden ha/km temel talebi neydi? Ve 
bu talebin iktisadi bir karşılığının da olması gerekir 
deği/mi? 

Kesinlikle bir karşılı~ı var zaten. Osman Bey'den 
Fatih'e kadar bir tek Şeyh Bedrettin isyanıyla karşı
laşıyoruz. Bunun dışında görece durgun olan, yani 
halk ile saray arasında belli bir mutabakatın sa~lan
dı~ı bir dönem o. Ama Fatih döneminde sömürünün 
giderek derinleşmesi, enflasyon, halkın geçim stan
dartlarının düşmesi, yani tırnar sisteminin sa~ladı~ı 
göreceli adaletin ortadan kalkmasıhalktabir kaynaş
ma ve isyan etme bilincini do~urmuştur. 

Bu bilinç de Kızılbaşlıgın, Aleviligin giderek 
siyasallaşmasını beraberinde getirmiştir. Bu siyasal
laşma aynı zamanda Osmanlı baskısının artmasıyla 
bir dışsal dayanak da aramaya başladı ve Şah İsmail 'i 
buldu. Fakat bu olay bile aniatılmaya çalışıldıgı gibi 
ne Osmanlı'yla İran'ın kavgasıdır ne de basit bir 
şekilde Alevilikle Sünniligin kavgasıdır. Tam tersine 
ezilenlerin, sömürülenlerin, eski yaşam güvenceleri
ni kaybedenlerin, saray tarafından sürekli aşa~ılanan 
insanların kendilerine bir bayrak bulup ya da elle
rindeki bayragı siyasallaştırıp ayaklanmalarıdır. Şıx 
Celal, Baba Zünnun, Şahkulu ve daha birçok halk 

46 TTROJ 

önderi bu çelişki temelinde ortaya çıkmış ve olaga
nüstü büyük halk destegi bulmuşlardır. 

Tarihçitere göre o dönem Anadolu'da korkunç bir 
sefaJet var. İnsanlar ot yemeye, köpek ölüsü yemeye 
başlıyor. Kanuni döneminde, daha önceden degindi
gimiz gibi, sarayın ihtiyaçlarının olaganüstü artması 
ve ittizam sistemi bu sefaleti daha da agırlaştırmıştır. 

Yogunlaşan sömürü ve di~er siyasal faktörler üst 
üste geldi~inde Anadolu'da yaygın bir ayaklanmalar 
zinciri ve tabii yaygın kırımlar, sürgünler gerçekleşi
yor. Ayaklananlar adalet istiyor, bir müddet sonra da 
İstanbul'daki iktidarın devrilmesini istiyorlar. Buna 
karşılık saray bu ayaklanmalar sayesinde elinden 
kaçan vergi olanaklarını ele geçirmek ve hakimiyetini 
tekrar kurabilmek için hareketi acımasız bir şekilde 
ezmeye yönelince ortaya neredeyse yüz elli yıl süre
cek olan bir ayaklanma, katliam, sürgün, cezalandır
ma, vergi artırma süreci başlıyor ve bu süreçte halkla 
saray arasındaki ilişkiler toptan kopuyor. Sarayın bu 
kopan ba~ı onaracak demokratik bir mekanizması 
yok. Yani, dönüp halka, "hakltymışsmız, gerçekten 
sizin haklarmızı çiğnedim ve dolayıstyla tekrar 
eski sisteme dönüyoruz" gibi bir tarzı yok. Aksine, 
kayıtsız şartsız ayaklanmaları ezme gelene~ini temsil 
ediyor ve Kanuni döneminde bu uç noktalara varıyor. 
Bu dönemde bir taraftan Viyana kuşatılırken diger 
taraftan da Anadolu boydan boya yangın yeridir. 

- Şeyhülislam Ebusuut'un fetvalan var o dönem
de. Ağır/tk/ı olarak Anadolu'daki Kızılbaşlar konu 
edinilmiş ama sadece onlara değil çeşitli tarikatiara 
da baskılar uygulamış. Kızılbaş/ara, Alevilere bu 
fetva/ara göre kıyım uygulanmış, yasa dışı ve din 
dışı ilan edilmiş/er. O dönemde Osmanlı sultanlığı 
bir halife/ik. Bu baskı/ann dinsel tektipleştirmeyle, 
Anadolu 'nun Sünni/eşlirilmesiyle de ilgisi var mı? 

1200'lü yıllarda Anadolu'da henüz Osmanlı'nın 
kurulmadıgı dönemde, gerek Batılı gerekse de Do~u
lu tarihçilerio katıldıgı gibi, Anadolu aslında Sünni 
inanışına ba~lı bir toplum de~il. Agırlıkla eski Türk
men gelenekleri, eski Kürt inançlarının karışımından 
oluşuyor buradaki inançlar. Kendilerine farklı tarikat 
isimleri veya Babai, Vefai gibi nitelemeler kullanıyor
lar. Saray ise bunları sapkın olarak tanımlıyor. Ama 
bu insanlarla saray arasında görece bir denge var. 

Günümüzün kavramlarıyla söyleyecek olursak 
aslında çogunluk Alevi, Kızılbaş inancında. Buna 
karşılık Sünnilik, yani bugün Türkiye'de toplumun 
önemli bir çogunlugunun inancı olan Sünnilik o 
dönemde çok küçük bir azınlıgın kendini ifade ediş 
biçimi. Fakat saray, halkı daha kolay kontrol altında 
tutabitmek için, kaderci, şükürcü, boyun egici kıla
biirnek için; Hıristiyan, Yahudi olan toplulukların 
topraklarına yönelik hareketlerini meşrulaştırabil
mek için, türlü hukuksuzluklara başvuruyor. Saray 
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Sünnileşip toplumu da kendine biat etmeye zorluyor. 
Bu süreç aslında önceki dönemlerde de vardı 

ama Yavuz Sultan Selim zamanında artık zorbalıkla 
uygulanmaya başlandı. Ve bu dönemden başlayarak 
İbni Kemaller, Şeyh Ebussuudlar yani bir dönemin 
dinsel önderleri fetvalarıyla bu halkın can güven
li~ini ortadan kaldırdılar. Öyle ki bu topraklarda 
daha önceden kendi do~rularıyla yaşamış bir Yunus 
Emre'nin şiirlerini okumak bile suçtur. Ebussuud 
Yunus Emre şiirlerini, deyişlerini okuyanların katli 
vaciptir diye fetva yayınlar. Bu sarayın ihtiyaçları
na yönelik, Anadolu'nun tüm o kültürel hoşgörü
ye dayalı kültürel damarlarını yasaklayan, bunlara 
de~er veren insanların da katlinin vacip oldu~unu 
söyleyen bir tek tipleştirme sürecidir. 

- Anadolu 'da yaşayan farklı topluluklarm yani 
Türkmenlerin, Kürtlerin, Çingenelerin de tektip/eş
tirilmesi söz konusu mu? 

O dönemde bugünkü anlamda bir milliyetçilikten 
söz edilemez. O zamanlar Türkçe konuşan da Kürtçe 
konuşan da kendisini dinsel kimlik üıerinden ifade 
ediyor. Yani ben Kızılbaşlar, Aleviler derken aslında 
Türkleri, Kürtleri, Arapları yani bir bütünlük olarak 
kastediyorum. 

O dönemde Kürtler diye bir ulus yoktu. Türkçe 
konuşanlar, Kürtçe konuşanlar vardı. Kürtlük Türk
menlik birer boy ismiydi. Avşarlar gibi. Bu topluluklar 
kendilerini daha çok aşiret isimleriyle tanımlıyordu. 
Dolayısıyla düne dair konuşurken Türkler ve Kürtler 
gibi kavramlardan imtina etmek gerekir. Bunlar daha 
sonra, sanayileşme çallında uluslaştılar. O dönemdeki 
bölünme dini temellidir. Yalnız, Osmanlı sarayı bu 
soruna şöyle bir yaklaşım sunmuştur: Hıristiyanlık 

ve Musevilik tanınmış olan inançlardır, bunların can 
güvenlijti için kelle vergisi yani cizye vermeleri gere
kir. Ama Kızılbaşlık bu sistemin içine girmiyor. Yani 
Osmanlı sarayının en büyük baskısına onlar ujtramış
tır. Çünkü bunların düıenli kontrol altına alınması 

için bir ideolojik hakimiyet yani ideoloji derken din 
anlamında diyorum, altına alınmaları lazım. Bunlara 
o yüzden siz sapkınsınız, sizi yola sokacajtız, hidayete 
erdirecejtiz diyorlar. Bunlar da biz zaten yoldayız diyor
lar. Sarayın bunu bu kadar ciddiye almasının bir nedeni 
var. Kızılbaş gelenejtinde ister Yunus Emre olsun, ister 
Pir Sultan olsun, bunlar Tanrıyla zaman zaman itirazcı 
bir ilişki kurabiliyorlar. Mesela Yunus Emre'ye bakı
yoruz, Tanrıyla aşk ilişkisi kuran insandır, o bile günü 
geldijtinde " ktldan köprü yaratrmşsm gelsin kullar 
geçsin diye, hele biz şöyle duraltm, buyur sen geç" 
diyebilecek biri. Tanrıya bile böyle bir sual yöneltebi
len bir kişinin, saraya yöneltmesinden daha do~al bir 
şey olamaz. Saray da istiyor ki kayıtsız şartsız boyun 
ejtsin, baş egsin, el etek eylesin. Anadolu'daki köylü 
böyle yapmıyor. Yani, aradaki farkın, dikkat ederseniz, 
ekonomik, ideolojik, siyasal bir dizi nedeni var ve bu 
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nedenler bir araya gelince patlamalar, kırımlar başlıyor. 

- Anadolu 'da hayatını ekerek hiçerek kazanan, 
vergisini ödeyen bir halktan ve onun isyanlarından 
hahsettik. Peki kentlerde, diyelim İstanbul'da bir 
orta sınıf var mıydı, varsa rejim/e bir çelişkileri söz 
konusu muydu? Çeşitli kaynaklar medrese öğrenci
lerinin sarayla çelişkilerine değiniyor. Bunun dışın
da Yeniçeri isyanlan var. Yani şehir odaklı isyanlar 
var mıydı o dönem? 

Evet vardı ama Anadolu'daki ayaklanmalardan 
farklıdır bunlar. Bizdeki şehirler, Batıdaki şehirler
den farklı. Batıdaki şehirler senyörlerin denetiminde
dir. Manifaktürle başlayıp giderek büyüyen bir sanayi, 
entelektüel bir kesimin oluşmasını, okullaşmayı, 

gazeteciligin, matbaanın gelişmesini sajtlıyor. Bizde 
matbaanın Batıdan 250 yıl sonra çıkmasının nedeni 
bile bununla ilintilidir. Bizde her şey sarayın kon
trolü altında oldugu için matbaa denetimden çıkma 
riski olarak görülmüştür. Orada orta sınıf oluşuyor ve 
bir müddet sonra kendi hak ve özgürlüklerini saraya 
karşı, senyörlere karşı, tüm ülkeye karşı savunmaya 
başlıyor. Bizdeyse böyle bir sınıfın ortaya çıkmasına 
izin verilmiyor. Bizdeki şehirler, özellikle İstanbul, 
yani dört bir yandan vergi akan, talan geliri akan, 
hediye akan bir merkez, orta sınıfın ortaya çıkmasına 
izin vermiyor. Ticaret kesimiyle ugraşanlar küçüm
sendiiti için otantik İslamdan farklı olarak Osmanlı'da 
ticaret gayrimüslimlere bırakılrruş. Çünkü Müslüma
nın geliri ticaretten olmamalı. Müslüman esas olarak 
gelirini fetihten, gazadan, Anadolu'daki vergilerden 
elde etmeli. İstanbul'da gerçek anlamda bir orta sınıf 
yok ya da orta sınıflar gayrimüslimlerden oluştu~un
dan bunlar çok az hakka sahip olarak yaşıyorlar. Bu 
nedenle İstanbul 'da patlayan isyanlara baktıgımızda 
bir hak isyanı, bir adalet isyanı, bir özgürlük isyanı 
olmaktan çok, nüfuz paylaşımıyla alakalıdır. Mesela 
Yeniçeriler, her padişah de~işiminde var olan ayrı

calıklarını genişletmeye yönelik isyan etmişlerdir. 

isyan eder, miting düzenler, saray önüne gelip kılıç 
çıkartır ba~ınr çagırırlar. Saray da bunlara sus payı 
olarak özel ayrıcalıklar tanır. Bir müddet sonra Yeni
çerilerde de büyük isyanlar patlak vermeye başlar. 
Çünkü Yeniçeri başlı başına bir güç oda~ı haline gel
miş ve elinde silahı olan, ejtitilmiş, merkezde duran 
bir güçtür. Saraya karşı çıkıp ona boyun egdirmeye 
yeltenir. Örne~in, Yavuz Sultan Selim'in, babası sajt
ken, darbe yapıp iktidara geçmesini sa~layan güç de 
Yeniçeri oca~ıdır. Kısacası Osmanlı'nın şehirlerinin 

temel gelir kaynajtı üretim kaynaklı degil, bürokra
sinin geliri oldugundan, Osmanlı şehirlerinde adalet 
talepli ayaklanmalar olmamıştır. 

Bakın, 1215 yılında, İngiltere'de Magna Carta 
diye dünyanın ilk bilinen hukuk belgesi ortaya çık
mıştır. Aslında bu hukuk belgesi egemenlerin kendi 
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arasındaki uzlaşmadır. Ama bu hukuk belgesi aynı 
zamanda bir kamu hukukunun oluşmasını sa~la
mıştır . Bizde 19. yüzyıla kadar böyle bir şey yoktur. 
Çünkü bizde tek otorite var, o otorite istedigini 
yapıyor. Buradan hareketle şunu söylemek istiyo
rum, Anadolu'daki ayaklanmalar, gerçek anlamda 
bir sınıf mücadelesi tezahürüdür fakat başkentteki 
ayaklanmalar, kırımlar ise tamamen egemen sını fın 

kendi içindeki - ki Bizans'ta da bunun çok miktarda 
örne~ini görürüz- it dalaşıdır. 

- 16. yüzyıldan bir sonraki yüzyda aktanlan şey
ler nelerdir, yüzytldaki isyanlardan sonraki döneme 
ne kalmtş!tr? 

İsterseniz ondan önce şunu belirleyelim. Anado
lu'da 1400-lSOO'lü yılların bitimindeki ayaklanmalar 
sınıf mücadelesi karakterli, agırlıkla Kızılbaş bayraklı 
ayaklanmalardır. Pakat bu ayaklanmaların hiçbirinde 
tarihsel koşullar daha henüz yeterince olgunlaşmadı 

~ından, halk, iktidarı alıp kendi devletini kurabilecek 
durumda degildir. Ne yazık ki hepsi ezilmiştir. 

Osmanlı adalet taleplerini ezmiştir. Bunun sonu
cunda ne olmuştur? Yoksulluk ortadan kalkmamıştır, 
ama itiraz bayragı olan inanç ortadan kalkmıştır. 

Bunun sonucu 1590'lardan itibaren adına Celali 
isyanları denen ve içine bazen din ö~rencilerinin, 
sarayın uzantıs ı beylerin ve kimi büyük toprak beyle
rinin de girdi~i isyanlar çıkmıştır. Anadolu'nun dört 
bir tarafında korkunç katliamlar yapılmıştır. Elli yıl 
daha sürmüştür bu. 

En sonunda Osmanlı sarayında Kuyucu Murat Paşa. 
son eelali'nin de kafasını kesip kesti~i kafalardan tepe
ler yapıp teşhir ederek ayaklanmaları eziyor. Sultan 
Ahmet Camisi, Sultan Ahmet'in veziri Kuyucu Murat 
Paşa isyanları bitirip bütün Anadolu'yu denetimi altına 
aldıgında zafer nişanesi olarak yapılmıştır. Caminin arka 
planında böyle bir kan gölü bulunmaktadır. 

Halk isyanları bir gelenek olarak sonraki yüzyılla
ra aktarılamamıştır. eelali isyanları halkın çaresizli
ginin terör atmosferi ile bastırıldıgı bir kıyım dönemi 
sonucunda bitmiştir. Ve onun arkasından Anadolu 
köylülerinde korkunç bir baş egdirme, Sünnileştirme 
gerçekleştirilmiştir. 

Evet, bu konuda da tarihe sorgulayı c ı bir bakış 
açısıyla yaklaşmamız gerekiyor. Avrupa'da sanayi
l eşme tarafından, şehirleşme tarafından desteklenen 
demokrasi ve s ınıf mücadeleleri, ne yazık ki bu 
toprakların son üç yüz yılında gerçekleşememiştir. 

Bizim gerçek anlamda tarihsel kaynaklarımız yine Pir 
Sultanların, Kalender Çelebilerin, Baba Zinnunların, 

Celali lerin oldu~u o 1400-1600 yı lları arasındaki 
zamandır. Ondan sonra büyük bir kesinti vardır ve 
bu kesinti günümüzde bu toprakların niçi n bu kadar 
suskun oldugunu, niçin bu topraklardaki suskunlu
~un ancak 60'lı yıllardan sonra başlayarak kınlmaya 
başladıgını bize açıklar. 
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ZEMANE -ZEMEN 
BAWER RÜKEN 

''Navkefen desten min bil, 
biln derguşa 
piyen te. " 

CA. Bedirxan 

Mer, zernan diya wl. 
Jin, zernan bave we. 
Di sivikahiya pere teyrikan de bu zeman; di gira

niya çiyayekl de bO. Pir li ber xwe da wl zemanl da ku 
pir neke tenetiyen ku bi ken dagirtina tu valahiyan 
nayen. Lewre cewhera giyane jiyane di nav de bO, di 
kurahi ye de, di hln kGrahiye de; bi qasl ku tene dikare 
be hestkirin. 

Wan (Jin G Mer) tenetiyen xwe bi hev re pirkirin, 
valahiyen xwe bizemen re. Tu cari pe nehesiyan O ji 
xwe nekirin pirs: 

"Ka çima nikare biji mirov, ev keliya ku aniha te 
de ye." 

Nehat blra wan tu kes! ku biramin li ser "bfra" 
te de yl. Valah! beri her kes! O her tiştl kOr dibQ wan 
deman. Wan xwe li nezaniye dadianln. Tirseke wisa 
·pıs bu ku bedibG tu çare je re. Ne rGpoşen li ber 
ruyan, ne derewen erzan, ne gotinen nehatine gotin, 
ne ... 

Beri eşe Cı eşe, temene wan dihat pirsin ji wan. 
Di hevoken be guneh de mina qirejiyeke giyani dihat 
veşartin mebesta wan. Diteqiya paşe bombeya wan O 
parçeyen hindurln li çarhel e... 

"Zemanek1 ... " 
Her tişt kevin dibO ji nişke ve; ki ne, sol, xanl, sal, 

evin, jan, kefxweşl paşeroj ... 
O. 
Ji Mer dihat pirsin hesabe zemanekl, gav bi gav 

Cı hedi hedl. Rfıye X\\le dida aweneya temene xwe ye 
şi kesti. 

Li ber deriye zemane yekemln, rOye xwe mina 
gula berberoje da roje (Jin), bi qasl zernaneki te 
de winda bO, bi qasl zernaneki şGn de li ber deriye 
zemane yekemln Jine bi tund deri bi ser de girt. 
Mer sere xwe ji giraniye xiste nava şeqen xwe heta 
zemanekl. 

Li ber deriye zemane duyemi'n, wezinand wl xer Q 
gunehen xwe da ku xwe bi xwe neqewitlne ji 'ibadet
geha (Jiyan) koran. ÇO Cı hat, çG Cı hat, çfı Cı hat... Di 
careke de deriyeki' din dlt. 

Li ber deriye zemane seyemln, kol G poşman bi 

xwe hesiya. Pe li ku dere di kir bey! xem dihate xware, 
li çi dineri rengen çilmisl, li xwe diramiya temenekl 
rizyayl. 

O. 
Ji bo ku Jin bi be Jin ... 
Jine pir li ber xwe da, bi qasl ku karibe kirase 

bCıneweriya xwe li ser çir çirl bike. Heyiri ma zerna
nekili xwe G heza xwe dema ku eşiya giyane we. 

Li paş deriye zemane yekem'in, di xeyalen xwe de 
pirkirin rGyen xwe bey! ku bine "bfra" xwe rGye di 
aweneye de. Ji nişka ve li Mer qelib! bi rGyek ji rOyen 
di xeyale xwe de. Valahiyen nejiyayl şGn çekirio kell 
bi kell di giyane we de. Ew zemana hal O ew daqul
tandin heta zemanekl. 

Li paş deriye zemane duyemln, jin bi tene ma (le 
na, ne bi qasl Mer) tev'i heken xwe yen mirarl. Vala
hiyeke ku di xewn G xeyalan de ji naye di'tin ew hişt 
di nava lehiye xeman de. 

Li paş deriye zemane seyemln, bey! rOpoş O mak
yaj giyane pak derket ser se h neye. Xwe wisa sivi k hest 
kir ku we deme nizanibO ku çi ye ew. Zernaneki pir 
şa bO ji ber kifşkirina cewheren giyane xwe. Ü xwe bi 
X\\le re got: 

"Zeman derbas bu." 
Vegeriya le zede kir. 
"Zemanekl. . . " 

Ji nu ve d'isa valahl. Ü giranl. 
O. 
Jin, li paş deriye zemane dawiye de, ji zayende 

X\\le kete şike. 
Mer, li ber deriye zemane dawiye de, her tişt tev

lihev kir. ~ 
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ÜMMETÇi YAKLAŞlMlN TABiATI 
• 

ve TAHRIBATI 
MUHAMMED NUR DENEK 

Bugünün din algısının beslenecegi damarlara ula
şabilme çabası anlamında, dönemimize kadarki tüm 
devrimci peygamberlerin ve mücadelelerinin teorik 
birikimlerinin degeriendirilmesi çok önemlidir. Bu 
degerlendirmeler egemenlerin tarih yazımlarından 
de~il , geçmişi şimdide ve gelecekte bütünleyen bir 
sosyolojik okumayla yapılabilir. Tarihe bakış yöntemi 
mücadelenin başlangıcına ilişkin olarak kurulmalı, 

bugünün eşitlik ve özgürlük mücadelesinin güncel 
ihtiyaçlarından hareketle zulüm (tahakküm) sistem
lerinin aldıgı biçim ve yogunlaşma alanlarının tespi
tinden yola çıkılmalıdır. Bunun tersi olan geleneksel 
"tıkanık" tarih okumaları ise teorik üretimi imkan
sızlaştırır. Düşünceyi dondurup en büyük gücü olan 
mücadel ecili~ini ondan alarak hiçbir karşılı~ı olma
yan ezber formuna indirger. Bu noktadan sonra tarih 
de~il sahte tarih yazımları konuşur. Gerçek, hayatta 
karşılıgı olan mücadeleyi yaşatmaya katkıda bulunan 
algı yerine; donduran, sisteme yedeklenen, soyut ve 
statik kategoriler geçmeye başlar ve bu kategoriler 
kendinde bir gerçeklik kazanmaya başlar. Ve halk 
artık tarihe bakmak yerine, bu soyut din algısıyla 

yetinip, dinin mücadeleci, devrimci dinamigini de 
göremez hale gelir. 

Gerçeklik nerede aranmalı? 
Genel itibarı ile dinlerin çıkış noktasını, eşitsiz

liklerin yaygın laşması sonucunda ezilen halkların 

isyanları oluşturmuştur. Egemen ulus digerleri üze
rine hegemonya kurabilmek adına her türden meto
du kullanmayı caiz sayarak var olan tüm unsurları 
hedeflerine uygun biçimde geliştirir. Kitabına -hede
fine- uygun bir yalancı tarih yaratır, kahramanlık 
destanları yazar. Başkalarına göre barbarlık olan 
savaşlar onun tarihinde fetih ve kahramanlık destan-

SO TİROJ 

larıdır. Kazananlar tarih yazma fırsatını da berabe
rinde ele geçirmiş olur. Kaybedenierin haklılı~ı tarih 
sayfalarında yer almaz, onlar bu uydurma yazıtlarda 
her daim haksızlıgı temsil eder. Dolayısıyla gerçeklik 
tarih kitaplarında ya da gelecek ideallerinde degil, 
bugünde, anda yaşananlardır. Zulüm ve haksızlıkları 
anın gerçekliklerinde aramaktan yoksun bir bakış 
açısı adilane olmayacaktır. Zulüm ve haksızlık var
Jıgını sürdürecek, adalet adına atılması muhtemel 
adımlar dahi zulmün hanesine katkı saglayacaktır. 
Böylesi bir gerçekçi yöntem bizleri geleneksel algı 

nın dışında kalmaya zorlayacaktır. Egemen zihnin 
ürettigi -dayattıgı din algısının dışına çıkamayan 

toplumlar esasta o dinin özünü benimsernek şöyle 
dursun, şeytana yaren oluverirler, egemen sisteme 
yedeklenirler. (Ülkemizde din adına varlıgını sürdü
ren birçok tarikat, cemaat, örgüt, dernek, parti bu 
oyunun bir parçası haline gelmiştir). 

Ülkemizdeki geleneksel din algısı, özünden 
oldukça uzaklaşmış, adeta amacının tersi yönünde 
konuşlandırılmıştır. Mevcut egemen sistemin ihti
yaçlarına göre şekiilendirilen din aJgısı , böylelikle 
eşitlik ve özgürlügün degil, bilakis egemeni kutsa
yan, eşitsi zlige çanak tutan baskıcı güçlerin elinde 
kalkana dönüşmüştür. Egemenin lehine şekillen
dirilen din algısı, kavramları da düzenin çarkına 
uygun biçimde yorumlayarak denge unsuru olmanın 
ötesine geçirmiş, saldırı aracı haline getirmiştir. 

Öyle ki zamanın problemleri karşısında tutarlı hiçbir 
yanıt veremez hale getirilmiştir . Kavram kirlenme
sinden bagımsız, ideal metodoloji ile zamanın sorun 
ve problemlerinin çözümü mümkün olacaktır . Bu 
anlamda; yaşanan siyasi, toplumsal, ekonomik, eko
lojik vb. problemlere yaklaşım anlam kazanacak ve 
çözüm mümkün olacaktır. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Eşitlik olgusu tarih sahnesinde zulüm ve ada
letsizliklerin çogaldıgı dönemlerde bir din, ideolo
ji, mücadele alanının kalkanı olmuş, zafere kadar 
misyonunu üstlenmiş, sonrasında arkasındaki halka 
çevrilerek keskinletilmiş ve tüm argümanları da 
kalkanın kılıca dönüşmesi gibi dönüştürülmüştür. 
Dini literatürde 'eşitlik', anlams ızlaştmlmış bir ada
let söylemine dönüştürülürken, bir kısım 'sosyalist' 
akımlarda; sınıfsız toplum ideali bir sınıfın iktidan 
hedefine dönüştürülmüş, sonrasında sınıfın sorun
ları dışında ortaya çıkan tüm adaletsizlikler bu bag
lamda görünmez hale gelmiştir. Haksızlıga ugrayan 
halklar, çevre sorunları, inanca dayalı problemler 
ve benzeri zulümlerin işçi sınıfı iktidarı ile ortadan 
kalkaca~ı iddiasıyla yok sayılarak aslında ezilenin, 
zulme u~rayanın yanında olma iddiası bu şekilde 
zalimin işlevini kolaylaştı.ran halkı-halkları parçala
yıcı etkene dönüşmüştür. 

Bu tür yapılanmalar; hedefini, dini-tarihsel litera
türle süsleyip her yana çekilmeye müsait külliyatı da 
yanına alarak kendini ümmetin-sınıfın lideri olarak 
tanımlıyor, sonrasında eşitsizl igin karşısında en kes
kin kılıç olan ümmetçilik-sınıfsızlık kavramı bir anda 
zulmü koruyan, destekleyen en büyük argümana 
dönüşüyor, dönüşüveriyor. 

Peygamberler 'din'le çatıştı 
İslamın toplumsal hayata ilişkin proJesını 

'ümmet' oluşturmaktır. Bu anlamda ümmet olgu
sunun çok iyi kavranması gerekir. İbrahimi müca
delelerin ideali, teoriye dayalı inanç birlikteliklerinin 
ortaya çıkardı~ı toplumları oluşturmak de~il, prati
~e dayalı eşitlik-özgürlük temelinde ortaya çıkacak 
sınıfsız toplum - ümmet- projesidir. Peygamberler 
şeklinde tanımlanan toplumsal kurtuluş önderleri, 
yaşadıkları çagda var olan her türlü eşitsizliklerle 
mücadele etmiş, her türlü sömürü alanlarını yok 
etme gayesi gütmüşlerdir. Günümüzde sanıldı~ı şek
liyle (din) metafizik inanç getirmemiş, din önderiilli 
yapmamış, bilakis toplumlarda sömürüye en ciddi 
anlamda temel oluşturan din olgusuyla çalışmışlar
dır. Toplumu gerçekliklerden uzaklaştıran soyut kav
ramların denizinde bo~ulmaktan kurtararak, hayatın 
gerçeklikleriyle yüzleştirmeye çal ı şmışlardır. Tüm 
bu devrimci önderlerin (İbrahim, Musa, İsa, Muham
med ... ) çagrıları, halkın eşitlik ve özgürlü~e yeniden 
ulaşmasına, sömürüye kılıf olan metafizik yanılgı 
duvarlarının yıkılmasına yönelikti. 

Genelde tüm peygamberlerin, özelde ise Muham
med'in çagrısıyla ortaya çıkan toplumsal birliktelik 
(ümmet), soyut-metafizik teorilerle degil; yaşanan 
pratik hayatta eşitlenen-eşit hale gelen-gelmeye çalı
şan toplulukları ifade etmektedir. Ümmet olgusu da 
bu tür birliktelikleri ifade eden eşit-sın ıfs ı z-özgür 
halkların bileşkesidir. İnsanlar sahip oldukları soy-

millet-ırk- kültür-gelenek vb. sebeplerle birbirlerin
den farklı olabilirler ancak bu farklılıklar üstünlük 
sebebi olamaz, üstünlük ancak, çevresine duyarlı 

olmakla, öteki algısından uzaklaşmak ve bu bilinçle 
yaşamakla olur. 

Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve 
bir dişiden yarattık ve birbirinizi tammamz için 
sizi boylara ve kabile/ere ayırdık. Allah katmda 
en değerli olammz, O'na karşı gelmekten en çok 
sakmanmızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, 
hakkıyla haberdar o/andır. (H ucurat- 13) 

'Ümmet'i zulme perde yapmak! 
Ümmet kavramı öz itibarı ile sınıfsız-eşitlikçi 

birlikteligi ifade eder. Ancak günümüzde ümmetçilik 
kavramı Müslümanım diyenierin toplumun di~er 
unsurlarından soyutlanmasını ifade ederken, ümmet 
iktidarı , bu kimselerin halkın tüm farklı kesimleri 
üzerinde oluşturaca~ı hiyerarşiyi temsil eder halde 
kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde Kürt halkının yaşadıgı sorunların 
ümmetçilik sloganıyla çözülecegi iddiasını ortaya 
koyan sözde İslami cemaatler; ümmetçilik kavramı
nı (dini, yıllarca zulüm ve hiyerarşilerine pelesenk 
etmiş olan sözde İslam devletlerinin yorumladı~ı 
şekliyle) Müslüman (Sünni) üst kimli~ini kabul eden 
ulusların birlikteliıli biçimde yorumlamaktadır. Bu 
yorum var olan sorunların ötelenmesinden başka 
hiçbir sonuç doılurmamaktadır. Ötekileştirmeyi red
deden ümmet kavramı, bu haliyle tam da tersine, 
ötekileştiren kendi gibi düşünmeyen tüm unsurları 
yok sayan, ayrıştıran bir etkene dönüşmektedir. 

Kısaca bu anlayışa sahip cemaatler, tarikatlar esasta 
dinle bir arada adlandırılamaz. İlle de bir isim ile 
adlandırılacaksa egemen sistemi ayakta tutan cemaat 
ve tarikatlar olarak adlandırılabilirler. Dolayısıyla bu 
uyduruk sözde İslami bakış açılarının temelden red
dedilmesi gerekir. 

Kürt halkının u~ramış oldu~u baskı, asimilasyon, 
imha projelerinde de ümmet kavramı ezilen unsur
ların haklarının korunmasını ifade ederken, tersine 
zulmü görünmez kılmakta toplumun eşitsizlik ve 
zulmü fark etmesi engellenmektedir. 

İbrahimi dinlerin tamamının ortak çagrısı olan 
Ümmet olma hedefini incelediılimizde, a lgıladıılımı
zın çok ötesinde eşitlik ve özgürlü~ün hakim olduılu, 
kimsenin zulüm ve haksızlı~a maruz kalmadıılı, bir
çok farklı unsurun tüm farklılıklarıyla birlikte eşit
ler olarak bulunabildi~i toplumsal yapıyı görürüz. 
Ümmet kavramı eşitligi merkeze alan tevhidi toplum 
modelini temsil eder. Egemen zihnin ihanetlerinden 
ba~ımsız inceledigimizde bu kavramın günümüz 
eşitsizliklerine müdahaleyi kaçınılmaz kılan - sürek
li- devrimci bir çaılrı oldu~unu fark ederiz. 

TfROJ 51 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Egemenli 'ümmet', ümmet midir? 

Evet, ümmet olabilmek tüm eşitsizlikl eri ortadan 
kaldıracaktır, tüm ulusların eşitli~i sa~lanacak, hiç
bir ulusun hegemonyasından kaygı duyulmayacaktır. 
Ancak bahsettigirniz ümmetçi yaklaşım egemenin 
yontarak kalkan kıldı~ı de~il. bilakis egemenin var
lıgını imkansız kılacak ümmetçilik anlayışıdır. Bu 
model tüm ulusların özgürlügünü temel alan, eşitli
gi hedefleyen, hiyerarşiyi imkansız kılacak toplumsal 
yaşam biçimini temsil etmektedir. islam dini her 
çagda. her "an"da ezilenin yanında zatimin karşısın
da olmayı emreder, var olan eşitsizlikterin kaynagını, 
gücü elinde bulunduran otorite ile tanımlar. 

"O ülkede Firavun büyüklük taslamtş ve halkt 
smıflara aytrmtş!t. Onlardan bir grubu ezmek isti
yordu. Oğul/anna kurban/tk muamelesi yaptyor, 
kadmlarmt hayastzltğa zorluyordu. Sürekli terör 
estirip duruyordu. Biz ise o ülkede ezilen/ere lütufla 
bulunmak, onlan önderler yapmak ve Firavun'un 
yerine geçirmek istiyorduk." (Kasas 1 4-5) 

Kuran-ı Kerim'de Musa kıssası anlatılırken yapı
lan bu vurgu, sorunun kaynagını da çözüm yolunu 
da açıkça ortaya koymaktadır. O ülkede otoriteyi 
temsil eden Firavun'un, halkı sınıfiara ayırmış olma
s ı belirtilmektedir. Geleneksel zihin halkı sınıflara 

ayırınayı var olan dogal farklılıklarını - kültür-dil
mezhep vb.- kabul etmek olarak algılamakta, s ınıf
ların kalkmasının aynileşmekle mümkün olacagı 

yanılgısını yaşamaktadır. Kürt halkına dilin kül
türün ulusal kimligin ne önemi var önemli olan 
ümmet olabilmektir yaklaşımını göstermektedir. İşte 
asıl yanı lgı buradadır, ümmet olmak tek tipleşrnek 
demek degil, bilakis farklı lı klarla eşit olabilmeyi 
başarabilmek demektir. Firavun'a yapılan uyarı da 
halkın farklılıkları sebebiyle eşitsizlige maruz kalma
sındandır. Çözüm ise, ezilenlere lütufta bulunmak 
ve onları önderler yapmak ifadesiyle açıklanmakta, 
Firavun döneminde zulme ugrayan topluma işaret 
edilerek tüm zamanlarda ve tüm olaylarda haklının 
ya da desteklenmesi gerekenin güçten düşürülmüş 
kesimler oluşu açık lanmaktadır. 

Bu anlamda, yaşanan çatışmaların olumsuz 
sonuçlarının, ezilen halklara-unsurlara degil, zul
mün kaynagı olan devletlere fatura edilmesi geregi 
ortaya çıkar. Nitekim güç unsuru oluşturmuş olmak, 
beraberinde toplumsal sorumlulu~u do~urur, her 
türlü olumsuz sonucun sebebi gücü eline geçirmiş 
ol anların eşitlige aykırı tutumlarıdır. 

İslam dini; zalim olmayı reddettigi gibi, zulme 
rıza gösterıneyi de reddeder. Kürt halkının yıllardır 
maruz bırakıldıgı asimilasyon, zulüm ve katliamlar 
sonrasında otoriteye boyun egmesini beklemek şöyle 
dursun, bu haksızlıklar karşısında zulme ugrayan 
halkın yanında eşitlik ve adalet adına mücadele etmek 
duyarlı her insanın-Müslümanın asli görevidir. $ 
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ERDHEJA SEDARAN 

Soxt bibiken çaven min 

Reştari rijand li ser dile min 

ŞilQ dikir weki çarsuyeke bi xwin şilu 

Mer birindar hest birindar 

Ez dikulim hem birindar 

Dikevin pey baye we pe 

Çarsu çar mil 

Çar darbest li ba çar sedaran 

Zirav direj bejna we 

O damdar 

Di sedaran ve aliql ye keskeser 

Dilope niqut niqut sedsala bist Q yekem 

Cigere Çarçira, li ba wl penaberen 

dilsoz 

Çarsu çar goşe 

Çar mirin di deve we de benlşt 

Par hem perar ye k Jl isa ı 

Diçu goşten neviyen Medan 

Biçu tu ey dilbesta tatanker 

Tu dijmine renge xewnen min 

Tu di çaven lawen min de spehi yi 

Niha tu bigire gerdana çanda min 

Bişidine bi du destan bi salan 

Bi pişaftina xwe ya zordest ve bişidine 

Heya ku merxwazen kuren have xwe ne 

Ne yen te ne 

Te ji bin ve ret dikin bi rumeta xwe 

Bargiran Şanaz 
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MEHMET BAYRAK'la Oersim-Koçgiri, Alevilik ve Kürt sorunu üzerine 

DEVLETiN T HALi SÜRÜYOR! 
Söyleşi: BÜLENT ULUS 

Yetmi şl i y ı llarda n itibaren Türkoloji, Kürdoloji , Alevil ik konularında çe ş itli dergilerde yaz ı lar yazmaya 

başlayan araştırmac ı yazar Mehmet Bayrak ' ın bugüne dek 30 'a yakın kitabı yay ı n l adı. Bu k itapların 

içerisinde, 'ilk 'ler de vardı. Örneğin büyük bir emek ürünü olan Gravürlerle Kürtler kitabı bu alandaki 

ilk çal ış malardan biriydi. Cumhuriyet tarihine ış ı k tutan Kürdoloji 1, KOrdoloji 2 kita p l arı da öyle ... Yine 

müziko l ogların yapması gerekeni Mehmet Bayrak tek baş ına yaptı ve üç ciltlik Kürt Müz iğ i, Dansl arı ve 

Şarkıla rı ç alı şmasın ı yay ı n l adı. 

Mehmet Bayrak'la yakın zamanda yayınlanan Dersim Koçgiri kitabından hareketle tarihi ve güncel 

boyutl arı üzerine konu ştu k. 

- Kitabmızda yer alan "Horasan 'dan gelen Türk
leriz" başlıklı bölümden almtılayarak başlayalim: 

"Horasan 'm tarihsel geçmişini ve hatta coğrafik 
konumunu, nerede olduğunu bile bilmeyen Alevi 
Kürtlerin kendilerini Horasan'dan gelmiş Türkler 
olarak sanmaları " şeklinde .. . Bize bu Horasan-Der
sim ilişkisinin gerçek yanlarını anlatabilir misiniz? 

Literatürde, Kürtlerin ana yerleşim bölgeleri, 
yedi bölge olarak sıralanır. Bunlardan beş tanesi Kür
distan ana kıtası üzerindedir; yani, Kuzey Kürdistan, 
Batı Kürdistan, Do~u Kürdistan, Güney Kürdistan 
ve Merkezi Kürdistan. Altı ncı Kürt ana yer leşim 

bölgesi Orta Anadolu'dur. Yedincisi ise Horasan ve 
Elbruz Daglarıdır. Fakat ilginçtir, daha komşusunu 
bile yeterince tanımayan, Kürdistan'ı, Kuzey Kür
distan'ın belli bölgelerini bile yeterince bilmeyen 
Kürt ya da Türkiyeli Horasan'dan geldigini söyler. 
Horasan'ın neresi oldu~unu bile yeterince bilmez. 
Ve Horasan 'ın dün de bugün de Kürt ana yerl eşim 

yerlerinden biri oldugunu bilmez. Horasan adeta 
bir kimlik karartma bölgesi, alanı olarak sunulur. 
Tarihsel olarak yedinci yüzyı ldan itibaren, kendisi 
Kürt kökenli olan Ebu Müslim Horasanj ile başlayan 
bir serüveni var Horasan' ın Kürtler açısından. Ebu 
Müslim Horasani. Emevi hi lafetini yenerek hilafeti 
al ıp Abbasilere devreden önemli bir devlet adamı 

ve komutan. Bundan dolayı da gerek Araplar gerek 
Türkler gerekse Acemler, Ebu Müslim Horasani'yi 
kendilerine mal ederler. Oysa Ebu Müslim Horasani 
Kürt kökenlidir. O dönemde yazılmış olan önemli 
Arap tarihlerinden birçogu (İbn HaJlikan başta olmak 
üzere) Ebu Müslim Horasani'nin Kürt kökenli oldu
gunu söyler. Dahası, o dönemde yazı lmış olan şiirler
de de Ebu Müslim Horasani'nin Kürt kökenli oldu~u 

açıkça vurgu lan ı r. Göreceli olarak Orta Asya'yla 

MEHMETBAYRAK 

• • 
DERSiM · KOÇGIRI 

Te'dib- Tenkil- Taqtil- Tehcir - Temsil 
Temdin - Tasfiye 

~~~. 

Türkmenistan'la, Özbekistan'la komşu oldu~u için, 
Horasan, sanki Orta Asya'nın bir ünitesiymiş gibi, 
kimlik karartınada kullanılıyor. Bu sebeple mutlaka 
ayd ınt atılması gerekjy. Bugün bile, sanki Horasan 
sadece bir Türk, Türkmen yurduymuş gibi sunulur. 
Şu kadarını söyleyeyi m, günümüzde bile, Horasan'da 
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en az 1,5 milyon Kürt yaşıyor. Ve biz bunların artık 
aşiret yapısını bile biliyoruz. Bizim için karanlık bir 
bölge de~il ve yogunlukla Kürtlerin de yaşadı~ı, Kürt 
ana yurtlarından biridir Horasan. 

- Anlattıklanmz içerisinde, Dersim'de yerleşik 
bazı aşiretlerin Horasan'a götürülüp yer/eş/irildiği, 
Kasrı Şirin Antiaşması 'ndan sonra bir dönüş olduğu 
da vardı. 

İşin o tarafı da var. Özellikle Dersimliler, genel
likle devletin propagandasının etkisiyle ve pirle
rin dedelerin agzına koydukları bir söylemle Hora
san'dan geldiklerini, Türk olduklarını söylerler. Bu, 
resmi bir söylem haline gelmiştir. Oysa şunu söyle
yeyim, 17. yüzyılın neredeyse ortalanna kadar -yani 
Kasn Şirin Antiaşması 'na kadar- Dersim'in önemli 
bir bölümü Safevi topragıdır. Yani Dersim bölgesi
nin, geçmiş Dersim eyaletinin Safevilerle yakın bir 
ilişkisi var. Bundan ötürü bizim çok somut olarak 
bildi~imiz; Dersim bölgesinden - hem Şah İsmail 
döneminde, hem de Şah Abbas döneminde- çok 
önemli göçürtıneler var. Özellikle 17. yüzyılın baş
larında birinci Şah Abbas döneminde on binlerce 
ailenin Dersim'den göçürtülerek Horasan'ın kuzey 
sınırlarına yerleştirildi~i, iskan edildi~i, kuzeydeki 
Sünni Özbeklerin ve Sünni Türkmenlerin güneye 
sarkmalarını, saldırılarını engellemek için Kızılbaş 
Kürt kimliklerinden ötürü sınır boylarına yerleş
tirildi~i bugün belgesel olarak, görsel ürünlerle 
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kanıtlanmıştır. Haritaları var. Böyle bir geçmişi var 
Dersim-Horasan hattının .. . 

- Biraz daha günümüze gelirsek, Lozan öncesin
de, 1918'de Hürriyet ve İhtilaf Ftrkası'yla Kürdis
tan Tea/i Cemigeti arasında bir özerklik anlaşması 
imzalamyor. Lozan 'a gitmeden önce İnönü'nün 
Kürtlere yönelik, bu anlama gelecek bazı açıkla
malan oluyor. Bu açıklamalarm Lozan 'dan önce 
yaptlmasınm anlamı nedir? 

Bu dönemde e~er Kürtler de ayrı baş çekseler, 
Türklerin kurtuluşu mümkün degil. Topraklar işgal 
altında. Dikkat ederseniz, Mustafa Kemal padişah 
görevlendirmesiyle do~rudan Erzurum'a, yani Kürt 
cografyasına gönderildi. Erzurum'da yapılan görüş
meler, alınan kararlar var, Amasya Protokolleri var, 
Sivas Kongresi var, Ankara'da ilk Meclis'in açılışı 
var; işte tüm bunlarda, senin sözünü etti~in söylem 
hakim. Çünkü Mustafa Kemal biliyor ki, ülkeyi par
çalanmaya, yıkıma götüren ittihat ve Terakki'nin 
yıkılmasından sonra iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf 
Fırkası -ki bu iki partinin de Kemalist harekette 
uzantıları var- Kürtlerin en büyük örgütü olan 
Kürdistan Teali Cemiyeti ile Kürdistan'a özerklik 
verilmesine ilişkin bir anlaşma yapıyor. Bunu ben 
ilk defa bir gizli raporda gördüm ve 1993'te Kürt
ler ve Ulusal Demokratik Mücadeleleri kitabımda 
yayımladım. Burada dikkat edilecek husus şudur: 
Hürriyet ve İtilaf'ın Merkez Komitesiyle Kürdistan 
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Teali Cemiyeti'nin yöneticileri arasında bu protokol 
imzalanıyor, bir gizli anlaşma yapılıyor (Kürdistan'a 
özerklik anlaşması). Bunun imzacılanndan bir tane
si de, şu sıralarda bazı yayınlarla tekrar gündeme 
gelen Said-i Kürdi 'dir. Yani Said-i Nursi olarak bizim 
bildi~imiz şahsiyet, Kürtler adına bu protokolü 
imzalayanlardan biridir. Dahası var tabii. Hani ilk 
Meclis'in açılışında yapılan konuşmalar var, Mustafa 
Kemal 'in yaptıgı konuşma. Şubat 1922'de, Kürdis
tan'a özerklik verilmesine ilişkin bir kanun tasarısı 
görüşülüyor. Buna baglı olarak Mustafa Kemal 1922 
Temmuzunda, çeşitli komutanlıklara, Kürdistan'a 
mahalli yönetim verilecegine, özerklik verilecegine 
ilişkin genelgeler gönderiyor. Ta ki Lozan Antlaşma
sı imzalanıncaya kadar. Lozan Antıaşması bu konuda 
bir milat oluşturuyor. Ondan sonra bir red ve inkar 
politikası başlıyor. 

- Lozan'a gelmeden önce, bir Koçgiri isyanı var. 
İsyanm ve bir de o dönemde diğer Kürt güçleri
nin bu hareketi desteklernemesinin sebep/en· neler 
acaba? 

Önce Koçgiri'nin ne oldu~unu bilecegiz. Koçgiri 
bir aşiretler konfederasyonunun toplam adıdır. Ve bu 
bölgenin adı "Batı Dersim"dir. Yani, Koçgiri 'yi Der
sim'den soyutlamak mümkün degil. Şimdi, demin 
söyledigim, Kürdistan Teali Cemiyeti ile Hürriyet 
ve İtilaf Fırkası arasında yapılan anlaşma, Mustafa 
Kemal'in daha çıkıştan itibaren, hatta Samsun/ 
Havza'dan başlayarak vaat ettigi sözler. Amasya'da 
düzenlenen protokol gibi çeşitli belgeler karşısında 
Kürtler yeni bir hareketin geliştigini görüyorlar. 
Ve yeni Kemalist kadronun da bu anlaşmaya uyup 
uymayacagını tespit etmek amacıyla Meclis'e telg
raflar çekiyorlar. Yani diyorlar, özellikle Kürdistan 
Teali Cemiyeti ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası arasın
da Kürdistan'a özerklik verilmesine ilişkin anlaş

maya uyacak mısınız? Mustafa Kemal başlangıçta 

oyalamaya çalışıyor. Yani, bunlar zaten Meclis'te 
görüşülüyor diyerek. Bu arada örgütlenmeye baş

layan Koçgiri bölgesindeki insanları teskin etmek, 
sulhçu bir anlaşmaya yöneltmek amacıyla bir heyet 
oluşturuluyor Meclis'te. Fakat bu heyetle, barışçıl 

yöntemlerle bu konulan görüşeceklerken; özellikle 
o dönem Sivas'ta Merkez Ordusu Komutanı olan 
Sakallı Nurettin Paşa görüşmeyi sabote ediyor. Bu, 
"Biz zo diyenierin işini bitirdik, sıra lo diyenlere 
geldi" diyen şahsiyettir. Onun damadı, daha sonra 
Dersim'de görevlendiritecek Korgeneral Abdullah 
Alpdogan' dır. 

Diger Kürtler, Meclis'teki görüşmelere inanarak 
harekete destek vermediler. Bizatihi o tarihte demin 
sözünü ettigim bu anlaşmayı imzalayanlardan bir 
tanesi Kürdistan Teali Cemiyeti Reisi Seyid Abdülka
dir Efendi'dir, ki 1925'te idam edildi. Diyor ki, "Türk 

kardeşlerimizi bu zor ve dar gününde arkadan 
vurmak, Kürtlük şiarıyla bağdaşmaz." Dolayısıyla, 
zaten Meclis'te Kürtlere bu hakların verilecegini 
söylüyor, ondan dolayı da Koçgiri bölgesine destek 
verilmiyor. Ve Koçgiri yalnız bırakılıyor. Dönemin 
Sivas Valisi Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Kurtuluş 

Savaşı Anıları'nda da vurgulandıgı üzere; Sakallı 

Nurettin Paşa, bizatihi Mustafa Kemal ile gizli yazı
şarak ve Karadeniz'den de TopaJ Osman çetelerini 
getirterek, yani Valiyi de dinlemeyerek, büyük bir 
katliam gerçekleştiriyor Koçgiri bölgesinde. Koçgiri 
katliamı, Etno-dinsel anndırma ve tektipleştirmenin 
acılı örneklerinden biri olarak tarihe geçti. .. 

- Lozan'dan sonra "tek dil, tek ulus" kavramı 
yerleşmeye başlıyor. Bu süreçte 1925'te bir Şeyh 
Sait olayı var ... 

Lozan' ı Kemalist yönetim kendi çıkarlarına göre 
yorumladı. Yoksa Lozan Antıaşması'nın 37'den 45'e 
kadar olan maddeleri sadece Gayrimüslimlere degil, 
azınlık durumunda ya da azınlık içinde azınlık 

durumundaki etnik ve dinsel topluluklara da çeşitli 
demokratik haklar veriyordu. Bunu maalesef Kürt 
diplomasisi de yeterince savunamadı , gündeme 
getiremedi. Bu sebeple, aslında Kemalist yönetim 
Lozan Antiaşması'na da aykırı davrandı. Çünkü artık 
antlaşma imzalandıgı için kendilerini güvencede 
hissettiler, amaca ulaşmış oldular. Şunu da söyle
yeyim, Lozan'a gidilmeden önce 1921 ve 1922'de, 
Ankara'daki Kemalist yönetim gizlice İngilizlerle ve 
Fransızlada anlaşma yaptı. Adeta, bugünkü sınırları 
belirleyen gizli anlaşmalar 1921-22 yıllarında yapıldı 
ve farkına varmadan Kürtler satıldı o tarihte. Lozan 
Antlaşması'nda, biliyorsunuz ki bu Misak-ı Milli 
iddiasıyla ortaya çıkılmıştı. Misak-ı Milli denen sınır
lar Türklerin ve Kürtlerin yaşadıgı sınırlardı. Ama 
gizli anlaşmayla bunlar (Güney Kürdistan-Güneybatı 
Kürdistan dedigirniz cografya, Suriye-Irak bölgesi) 
zaten peşkeş çekilmiş oldugu için Fransızlara ve 
İngilizlere, 1923'te bu resmiyete ba~lanamadı, Kürt
Lerin tepkisinden korkuldugu için Lozan'da. 

- Yani Fransızlar ve İngilizlerle Misak-ı Milli 
üzerinde zaten Lozan öncesinde anlaşıldığını söy
lüyorsunuz. Ama Şeyh Sait isyanı 'mn 'ingiliz/erin 
kışkırlması' olduğu iddiası var ... 

Bu çok komik bir iddia. Bugün artık belgeler 
ortada. 1921'de ve 1922'de İngilizlerle ve Fransız
lada gizli anlaşma yaptıkları ortada. Sürekli olarak, 
anti-emperyalist hareket diye sunulan bu hareketin 
1921 ve 1922'de emperyalistlerle gizlice anlaştıgı, 

ülkesi ve milletiyle Kürtleri satarak anlaştıkları 

bugün belgelerle ortada. Lozan Antiaşması imza
landıktan sonra Kemalist yönetim tamamen dirsek 
göstermeye başlıyor Kürtlere. Çünkü artık ulusla-
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rarası bir anlaşmayla kendini güvencede görüyor. 
1925 isyanını örgütleyen Kürdistan Azadi Cemiyeti, 
1923'te kurulmuştur ve bütün faaliyetleri bugün 
bizim tarafımızdan biliniyor, devlet tarafından da 
biliniyor. Bizzat İsmet Paşa bile anılarında 1925 Kürt 
isyanında hiçbir yabancı parma~ı bulunmadı~ını 
kendisi itiraf ediyor. Gel gör ki, Dersim katliamını 
bil e Ilatay meselesine indirgeyen, Hatay meselesiyle 
ilişkilendiren bir resmi ideoloji ile karşı karşıyayız! 

- Dersim 'le devam edelim. Dersim katliamına yol 
açan bir süreç de var zaten; 1925 Şark ls/ahat Planı 
var. Sizin de kitaplannızda epeyce üzerinde durdu
ğunuz bir konu .. . 

Şark Isiahat Planı önemli gizli belgelerden biri. 
1937-1938'de yapılan büyük Dersim katliamının 

ardından, bitti~i ilan edilmesine ra~men Kürt mese
lesinin tekrar gündeme gelece~ini Kemalist yönetim 
biliyor. Bunu bilditti içindir ki 1945'te hükümet top
lanarak bu Kürt meselesinin kökenleri, kaynakları , 

seyri ve çözüm önerileri konusunda bir rapor hazır
lanmasına karar veriliyor. Bu raporun hazırlanması 
işi o tarihte mülkiye başmüfettişli~i yapan Ahmet 
Hasip Koylan'a veriliyor. Hazırlanan raporun bir 
nüshası bir sahaf aracılı~ıyla elime geçti. Şark Isia
hat Planı, burada yer alan en önemli belgelerden bir 
tanesi. Tam da 1925 Kürt ihtilali bastırıldı ktan sonra 
Kemalist yönetimin Kürtlere dönük temel programı , 

Anayasası tabiri caizse. 28 maddeden oluşuyor. 28 
maddenin daha birincisinde diyor ki, Plan'm hitam-t 
tatbikine kadar yani plan bütünüyle hayata geçiri
lineeye kadar Kürdistan'da askeri yönetim devam 
ettirilecektir. Özetle; Tedip, yani, askeri yöntemlerle 
edeplendirme, hi zaya getirme; Tenki/-cezalandırma, 
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(ben bunlara yedi u~ursuz T'ler diyorum) Tak!i/
katletme; Tehcir-zorla göçürtme, Temsil-asimilas
yon, asimile etme; Temdin-medenileştirme adına 
Türk-İslamiaştırma ve nihayet Tasfiye politikalarının 
tümü uygulanmak suretiyle Kürt kimli~i yok edile
rek Kürt sorunu çözülünceye kadar askeri yönetim 
devam edecektir. Ve enteresandır, benim tespit etti
~ime göre, Cumhuriyet döneminde Kürdistan'da 70 
dolayında ola~anüstü hal, sıkıyönetim, askeri yöne
tim ilanı var. Ve bu sorun çözülmedi, çünkü sorun 
askeri bir sorun de~il. Olayın özeti bu. 

- Şark ls/ahat Planı'nın açıklanmasından 10 
yıl sonra, 1935'te, yamlmıyorsam başbakan İsmet 
İnönü tarafından, bir rapor hazırlanıyor. Anladığım 
kadanyla, işler istenen düzeyde yürüyor mu yürü
müyor mu mantığıyla hazırlanan bir rapor bu . .. 

İsmet Paşa, kendisi de köken olarak Bitlis Kürdü 
oldugu halde, İttihatçı tektipleştirme politikalarının 
en amansız savaşçılarından, en katı uygulayıcıların

dan biri. 1925'te Şark Isiahat Planı döneminde baş
bakan. Şunu da söyleyeyim ki , Cumhuriyet dönemin
de; birisi 1925'teki Kürt Ulusal Direnme Hareketi, 
ikincisi de Ağrı-Zilan olmak üzere iki tane isyan var. 
iddia edildi~i gibi 20 tane isyan asla söz konusu de~il. 
Ötekilerin tamamı planlı, bilinçli katliamdır. Zaten 
Şark Isiahat Planı'nda bunun temelleri vardır. Nite
kim İsmet Paşa'nın 1935'te Kürdistan'a ve Dersim 
bölgesine yaptıgı gezi ve onun öngörüleri, bu planın 
tamamlanmasına dönüktür. Dersim son çıbanbaş ı 
olarak görülmektedir. Dolayısıyla, Dersim adının 
Tunceli 'ye dönüştürülmesinden başlayarak, oraya 
özel bir Umumi Müfettişlik ve özel bir Vali-Paşalık 
konuşlandırılmasından, askeri manevralar yoluyla 
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oranın tasfiyesine varıncaya kadar, adeta bütün katli
amın temel taşlarını döşüyor, 1935'teki rapor ... 

En büyük rolü oynayanlardan bir tanesi Musta
fa Kemal, ikincisi İsmet Paşa, üçüncüsü ise Celal 
Bayar'dır. Çünkü Celal Bayar da, onun akabinde 
gidiyor o bölgeye ve Şark Raporu diye bir rapor 
haz ırlıyo r. O da diyor ki , bütün bu askeri yöntem
ler uygulansın, ama ekonomik olarak da birtakım 
tedbirler alınsın... Nitekim, biliyorsunuz, 37 katlia
mının ikinci yarısında bu defa İsmet Paşa görevden 
çekiliyor, yerine Celal Bayar geliyor. Seyit Rıza'ların 

idamı döneminde Celal Bayar başbakandır. Zaten 
38'de de asıl köklü, büyük katliam yapılıyor. 

- Sadece iki Kürt isyam var d ediniz. Dersim 'i 
bunlardan biri olarak saymıyorsunuz ... 

Evet, Cumhuriyet döneminde iki tane Kürt 
i syanı var, bunlardan bir tanesi -yanlışlıkla Şeyh 
Sait i syanı olarak adlandırılan- 1925 İsyanıdır. İsya
nı hazırlayan Kürdistan Teali Cemiyeti'dir. Şeyh 
Sait, dini ve ekonomik nüfuzundan dolayı harekete 
sonradan ithal edilen bir şahsiyettir. Fakat devlet 
bilerek bu i syanı "Şeyh Sait İsyam " olarak nite
lendiriyor. Çünkü şöyle çok çarpıcı bir olay var. 
isyan döneminde birçok ülkenin basın yayın organı 
da hareketi izliyor. Söz gelimi 1925'teki idamları 

5 ülke filme alıyor o tarihte. Bu nedenle bütün o 
ülkeler hareketin seyrini görüyorlar ve bu hareket 
iç ve dış basında bir "Kürt milli isyam" olarak yan
sıyınca, Kemalist yönetim bundan rahatsız oluyor. 

·En başta da Genelkurmay, o tarihte bir yazı gön
deriyor. Bu çok önemli. Yani, bir olgunun adı bil e 
nasıl de~iştiriliyor, tersyüz ediliyor bunu belirtmek 
açısından söylüyorum. Genelkurmay, "bu isyanm 
iç ve dtş basmda bir .Kürt mi lif isyam olarak sunul
ması bizim millf menfaatlerimize aykmdır" diyor. 
"binaenaleyh bu isyanm bir Kürt isyam değil, bir 
irtica -yani gericilik- ve iğfal -kandırma- hare
keti olduğu yönünde yaym .lfaprlması için gerekli 
tedbirlerin atmması lazım " diyor. Bundan sonra bu 
hareketin "bir Kürt millf isyam değil, bir irtica, 
iğfal hareketi" olarak yansıtılması için tedbir alını
yor ve adı da "Şeyh Said İ sya nı " olarak konuyor ... 

1935'e gelindi~inde artık bütünüyle sıranın Der
sim'e geldi~i görülüyor. Katliamın bütün temel taş
larını döşeyen raporlardan bir tanesi İsmet Paşa'nın 
raporu. Ayrıca, o tarihte Jandarma Genel Komutanlı

~ı'nca gözetim altında yüz tane basılan bir "Dersim " 
raporu var. Önce Dersim'in sözde tarihi filan anla
tılıyor, arkasından çeşitli mülki erk§nın raporlarına 
yer veriliyor, arkasından Dersim'e karşı yürütülecek 
askeri harekatın ayrıntıları veriliyor. Son bölümün
de, "Lahika" diye bir ek bölümde, Dersim'de öncelik
le hangi aşiretlerin vurulaca!!ı belirtildikten sonra, 
ek bölümde geriye kalan aşiretlerin batıda nereye 

göçürtüleceklerinin listesi bile var. Daha iki üç yıl 
önceden kimlerin vurulaca!!ının, kimlerin göçür
tüleceklerinin listesi. Ayrıca bu kitapçı~ın içinde, 
arkada cep içerisinde, askeri harekat planları var ki, 
bunlardan bir tanesi bizzat Mustafa Kemal tarafından 

çiziliyor. Dolayısıyla, daha bir yı~ın örnekler göstere
bilirim ki; Dersim önceden planlanmış, hazırlanmış, 

tasarımianmış bir katliamdır ... 
- Yaygın söylenceler var Dersim 'de: "Aslında Ata

türk'ün bu olaylardan çok haberi yoktu, zaten 38'de 
rahatsızdı, yatıyordu. " Ya da "Fevzi Çakmak olma
saydı, Dersim zaten tamamen yok edilecekti" ... Bu 
tür algılamaları nasıl ya da niçin yaratıyor/ar? 

Bu, tabii ki devletin propagandaları ... Devletin bu 
propagandaları, ürkütülmüş, yıldırılmış, korkutul
muş , özellikle pirler ya da işb irlikçi başka unsurlar 
aracılıgıyla topluma dayatılmış, toplumda bir yanıl
sama yaratmış böylece. 

Şimdi benim anlattıklarım çerçevesinde - ki daha 
sayısız örnekleri verebilirim- , Atatürk'ün bunlardan 
habersiz olmasından söz edilebilir mi? Dersim-Koç
giri kitabımda yer alan 105 tane görsel ürünün içe
risinde Mustafa Kemal'in bizzat manevi kızı Sabiha 
Gökçen'i Dersim'i bombalamak üzere nasıl yolcula
dıjtının foto~rafları var. Yani aşa~ıda Mustafa Kemal 
bakıyor gö~e, yukarıda Sabiha Gökçen, Dersim'i 
bombalamak üzere gidiyor ... 

Sonra, Dersim katliamı tamamlandıktan sonra 
Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın Musta
fa Kemal'e gönderdi~i kutlama te l grafı var. Der
sim'de kazanılan zaferi, 16 yıl önce Büyük Taarruz'da 
Yunanlara karşı kazandıkları zaferle özdeşleştiriyor. 
Ve aynı biçimde Mustafa Kemal de ona kutlama telg
rafı gönderiyor, Dersim katliamı tamamlandıktan, 

bittikten sonra. 

- Bu propagandalif algılayış asimda bir başka 
konuda da var. Kitabmızda da değinmişsiniz. Zaza
cılık ekseninde faaliyetlerini yürütenler belki kıza
caklardır ama, Urfa-Siverek kökenli birinin Zaza
cılığm devlet destekli olarak yürütü/düğünü itiraf 
ettiğini söylüyor, ismini de veriyorsunuz ... 

Bu konuda devlet bir politika üretiyor. Ve bu 
politikayı yapmakla görevlendirilenlerden biri, bizzat 
Mustafa Kemal tarafından Şark İlleri Asayiş Müşaviri 
olarak atanan Hasan Reşit Tankut'tur. 1925'ten 
itibaren başta Dersim bölgesi olmak üzere inceleme 
gezileri yapıyor. Onun da arşivinin özellikle Kürtler 
ve Alevilere ilişkin bölümünü satın aldım; bir sahaf 
aracılı!!ıy la. Son derece enteresan belgeler çıktı. 

Bunlardan bir tanesi , do~rudan lazalarta ilgili bir 
rapordu. Digerlerinin tümünde de Kürt meselesinin 
çözümü Kürtlerin bölünmesinde aranıyor. Diyor 
ki adam, agırlıkla Fırat boylarında yerleşmiş olan 
Ermenilerin işi bitirildigi için, Fırat esas alınmak 
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üzere, diyor, bizim Kürdistan'ı (T) harfi şeklinde 
bölmemiz lazım diyor. Bu (T) harfinin batısında 

a~ırlıkla Alevi Kurmançlar, do~usunda daha çok 
Şafi Kurmançlar, kuzeyinde daha çok Zaza Alevi
leri var diyor. Bizim önce Alevi Kurmançlarla, Şafi 
Kurmançlar; artı Zazalarla Kurınançlar arasına bir 
Türklük barajı kurmamız lazım diyor. Bu Türklük 
barajı, oraya Balkan ve Kafkas göçmenlerini ve Türk
lerini yerleştirmek suretiyle hem fiilen olacak, hem 
de kültürel bir propagandayla olacak. Cumhuriyet 
tarihi boyunca devletin bu konuda bir politikası var, 
onun tuzagına düşmemek, bilimsel düşünmek, aydın 

kafayla düşünmek lazım. 

- Bölgenin (T) şeklinde bölünmesinden bahset
tiniz. Aslında devletin bir (T) hali var orada: Tedip, 
Tenkit, Takdil, Tehcir, Temsil, Temdin, Tasfiye diye 
alt başlık olarak vermişsiniz. Bugün de devletin 
"Terör" söylemi var. Devletin Kürtlere yönelik bu 
(T) hali devam ediyor olmalı ... 

Dün eşktyaltk deniyordu, şakilik deniyordu, 
bugün terörizm deniyor ... Bu politikayı İttihat ve 
Cumhuriyet dönemi boyunca devam ettirmeye çalış
tılar. Fakat toplumsal gelişme yasaları, bütün yasala
rın üzerinde oldugu için ve Kürt ha.lkının direngenli
gi dolayısıyla bu bütünüyle hayata geçirilemedi. Belli 
konularda asimilasyonlar yaşandı. Ama bu planın 

artık yürüyemeyecegi anlaşılmıştır. Bu anlaşıldıgı 

oranda ve sonra demokratik bir çözüm bulundugu 
oranda da Türkü ve Kürdüyle bütün Türkiye toplu
mu rahat edecektir. 

- CHP Genel Başkan Yardtmcısı Oymen'in açık
lamalan olmuştu Mec/is'te. Ama gelen tepkilerin 
ardından kendisini savunurken 'Bu Atatürk'ün politi
kasıdır. Ben bu politikayı savundum. Bu sözlere karşı 
çıkan/ar, Atatürk'ün politikasına karşı çıkmış olur
lar'" diyordu. Aslında söylediği şey doğru değil mi? 

Ben zaten toplantılarda, Onur Öymen'e teşek
kürle söze başlıyorum. Eger Onur Öymen, bilinç 
altındakini böylesine dışa vurmasaydı, belki toplum 
bu kadar kavramayacaktı olayı. Söyledigi dogru, bu 
Mustafa Kemal'den başlayarak o zamanki bütün ira
denin, devlet iradesinin, erkinin sorumlulugundadır. 
Elbette, aynı politikanın bugün de sürdürülmesin
den yana oldugunu söylüyor. 

Atatürk'ün de politikasıydı, arkadaşlarının da poli
tikasıydı. Başkalarının söyledigi gibi degil, sadece 
İsmet İnönü'nün degil, aynı zamanda Celal Bayar'ın 
da politikasıydı. Çünkü Celal Bayar da aynı ekolün bir 
adamıdır. Dolayısıyla başta Atatürk olmak üzere, tüm 
kadrosunun politikasıdır bu. Böyle görmek lazım. 

58 TfROJ 

- Kitabmızda Kılıçdaroğlu'nun dönemin deyim 
yerindeyse kaydmı tutan şahıslanndan birisi olarak 
İhsan Sabri Çağlayangi/'le görüştüğünden, sözlü bir 
mü/akat yaptığından bahsediyorsunuz. CHP'den 
bahsetmişken, örneğin referandum sürecinde, bazı 
yazariann ifadesiyle, yüzü aşkın konuşma yapan 
Kılıçdaroğlu, bir tek kez bile Kürt kelimesini ağzına 
almamış. Ne demeli? 

Bunu açıklamak hem kolay hem çok zor. Şimdi 
çok özelde benim de bir anım var konuyla ilgili. 
Kemal Kılıçdaroglu, ilgisini çekmiş olmalı ki, ortak 
bir arkadaşımız üzerinden benden Dersim ile ilgili 
kaynaklar istemişti. Ben de o zaman elimde avucum
da ne varsa gönderdim kendisine. 22-23 yıl öncesin
den söz ediyorum. Bunların kopyalarını çekmişlerdi, 
bana tekrar geldi kaynaklar. 

Şimdi, Dersim'le, onun acısıyla ilgili, ilişkili bir 
şahsiyetin CHP Genel Başkanı olduktan sonra, yine 
adeta sanki gelenektenmiş, töredenmiş gibi kimli
gini karartma adına kendisini Horasan Türkmeni, 
öte yandan Kızılbaşlıgını da saklayarak kendisini 
Ehlibeyt soyundan gelme Seyit gibi sunması acı bir 
talihsizliktir. Bu sebeple, senin de dikkat ettigin gibi 
140 konuşmanın hiçbirinde Kürt meselesine yer 
vermemesi, acıdan da acıdır. Bir insan, eger kendi 
kimligini karartarak yola çıkıyorsa, o insan başka 
kimlikler hakkında dogru önermelerde ve çözüm 
önerilerinde bulunamaz. O kadarını söyleyeyim. 

- Yakın zamanda Kürt sorununun çözümüne 
ilişkin bir özerklik talebi gündeme geldi. 1918'de 
yapılan bir özerklik anlaşmasından da bahsettiniz. 
{)zerklik talebini nasıl değerlendiriyorsunuz ya da 
sorun bugün açısından nasıl çözülür? 

Kürtlerin e~ilimi ayrılmaktan yana de~il, temel 
talepleri, kültürleri, istekleri, Türklerle eşit yaşa

maktır. 

Özerklik konusu, muhtariyet konusu, aslında 
1921 Anayasasında da var. Fakat 1924 Anayasasında 
çıkarıldı, degiştirildi. Yani 1924 Anayasası Türkçü, 
ırkçı bir kimli~e büründürüldü. Bu sebeple Kürt 
meselesinin demokratik çözümü üzerinde konuşul
malı, bu birlikte yaşamanın gerçek, adil, demokratik, 
hakkaniyetli bir birlikteligin ve eşitligin nasıl sagla
naca~ı birlikte konuşulmalı. Halihazırda bir hareket 
bunu "demokratik özerklik" olarak getiriyor. Üzerin
de düşünülmesi, konuşulması gereken bir husus bu. 
Çözüm, demokratik, barışçı ve muslihane olmalı. 
Bilmemiz ve altını çizmemiz gereken şey şudur ki, 
artık görüşmeler yoluyla demokratik platformlarda 
bu sorun görüşülmeli ve halledilmelidir. $ 
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DENDIKFIROŞ * 
iNAN EROGLU 

Ji bo zaroken gir tl... 

"Dendik~ şebeşa, derınane nexweşa." 

Cara ewil panzdeh sal bere bu, gava min ev hevok 
li kolanen Bismile digot, qarlni bi min diket. 

Gava ez derbasi llseye bOm ji dendikfıroş bum. Ez 
mijara gelek zaroke taxa me u dibistane bum; ku her
tim bi heneken xwe yen nu, li du min bu n. Le gava ez 
li ev llseye xwendevan bum, niha le bOme mamoste. 

Roja min a ewil bu li ve dibistane. Xwendevan tika 
dikin ku ez qala zaroktiya xwe bikim. Ez xwendevan~ 
xwe naşiklnim O ber bi zaroktiya xwe ve, carna bi kef, 
cama jl bi hers, dimeşim. 

Bele, panzdeh sal bere gava bave min gazi min 
kir, bi zirnaneki nerm O xweş xeber dida. 

- Berane min, tu jl zanl ku; tu mezin buyi. 
Hevalen te hernCı di kareki de dişoxilin. Wexta bav~ 
te edi derbas bOye. ~di dive tu ji heqe nane xwe 
derxinl... 

Her tim bave min bi nave "berxe min" gazi min 
dikir, ne bi nave ''berane min". Gotina "berane min" 
tesireke mezin li ser min çekir. Le ... Le, gotina "tu 
mezin bOyi", min fem nekir. Min xwe mezin ne didlt. 
Hina deh sali bum. Ji qewla xwendekareki min, hina 
behna şlr ji deve min dihat. 

Pişli ev gotinen bave min, roja din diya min 
leganek dendike şebeşan ketand O da deste min. Min 
dendik bi qabeke ku xwarin te de dihat çekirin difiro
tin. Ew rojamin a ewil, li kolane, bi dendike şebeşan, 

kambax derbas bO. 
Xwediy~ qehwexaneyan nedihiştin tekevim 

qehwexaneye wan u ji xwe re bi qedehan dendikan 
bifiroşim. Bele, we roje çend zarok bi du min ketin 
u tevl qaba min, dendik ji min revandin Cı birin. Nal 
Min li ber xwe da. Le ne bu. Min bi wl dile xwe ye 
tirsok zora wan nebir. Pişti ve bOyere heta evare, li 
nav kolane wekl berdfışan geriyam. Ez vegeriyam 
male. Gava diya min, poze min bixwln dlt; ki zane, 
niha hun dibejin, çima poz, le ne çav, çima ne dev, 
ling, dest, le çima tene poz, çima? Na, netirsinl.. Ez 
e bejim. 

- Poz; lewre pozgundor1 me. 
- Poz; lewre pozkundirl me. 
- Poz; lewre pozdirej u poztfıjiki me. 
- ... O ev poz bi min re hebe; çi ma kes we li 

dev, !ing, deste min xwe, 1~ çimali poze min naxe? 
Bibexşlnin, qey ev kes, kere duling e. 

Na! Xwede pozekl wiha daye min ku, ji bo weri
mandine. Ne ji bo tiştekl din. Bele, gava diya min, 
min pozxwln dlt, xwe avete hembeza min. Le negi
riya. 

Sal derbas bun hlna eynl dendikfiroş im. Le ne 
dendikfiroşe qehwexaneyan, dendikfiroşe kolanan. 

Sal derhas bun, kiriyaren min zede bun. ~di den
diken xwe ez bi klloyan difiroşim. ~di qedehen çaye 
tune ye. Ez bi qedehe ave difiroşim. 

Sal derbas bCın, eynl benişte deve xelke me. Le ne 
tene ez, rewşa dendikfiroşe din jl eynl ye. 
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Sal derbas dibin xwe bi tene his dikim. Gava li 
male bi tene birn ez "Suc il Ceza"ye[l] dixwlnim. Ji 
ber ku, pirtilka min ev ten e ye Cı ji ber ve yeke ev deh 
car heye ku ez dixwlnim. 

Sal dibihurin, her berbang diya min bi teştan 

dendikan çedike. Diya min dendikan bi ariya ezingan 
dikellne. Ariya ezingan tune be, bi ariya ku di bin 
tenı1re de dimtne, dikellne. Piştl ve ya bi xwe ziwa 
dike. Xwe tune be ve care jl sodaye bera ser dide. 
Le wiha jl dendik tirşokl dibin Cı kiriyar jl bi min 
dixeyidin. 

Bave min .. . Li gor bave min, wexta. wl ye şoxillne 
derbas bu ye. Axx bave min!.. 

Gava ez bi dendiken xwe di ber qehwexaneyan 
re derbas dibim, xwediye qehwexaneyan bi min re 
dixeyidin. Çima ku ye dendikan dikere, qaşiken xwe 
jl daveje erde. o ji ber ve yeke ye jl; dendikfıroşe her 
qehwexaneye heye Cı van dendikfiroşan her meh bi 
dirave di peşl de hatiye nlşan ki ri n didin qehwexane
vane xwe. O ji ber ve yeke ez merce wan napejirlnim 
Cı diravan nadim. Niha jlli ber qehwexaneyeke me Q 
xwediye we bera min dide: 

- Bicehime ji vir kerboz. 
- Neqehre Hecl Şorbo neqehre. 
O ez bi lez, dibezim. 
Ez ji qehwexanevanan hemuyan re bi nave "Heci 

Şorbo" gazi dikim. Ew jl bi nave "Kerboz" gazi min 
dikin, ji ber ku ez boz im. O ji bo ku ez boz im bave 
min bi nave "Bozo" gazi min dike. 

- Qedeh pencl hezar, qedeh pend' hezar. 
Zilamek ku emre wl li dora sthan e, nezı min 

dibe. Yekl qamdirej, şalek qumaşe gewr Q gomlekek 
şinoki Ie ye. 

- Keko dendik, dibejim. 
- Ka qedeheke bide. 
Ez qedehek dendik didime. Gava ez bala xwe baş 

didime pirtukeke di deste wl de diblnim; bi nave 
"Şivane Kurd"[2]. Ji meraqa dipirsim: 

- Bi kurdl jl pirtOk hene? 
- Ger tu meraq bikt hene, dibeje zilem. 
Ez dixwazim ve pirtCıke ji xwe re bixwazim, le ji 

şerma deng nakim. Le ... Le, dawiya dawl meraqa 
min a ji pirtı1ke re şerma min tek dibe. Ez ve pirtı1ke 
je dixwazim. Ew min naşiklne Q pirtQ:ke dide. 

Ez ji kefa, pirtüke dixim bin çenge xwe Q reya 
male digirim. Heger peren min hebuna ez e bifiriya
ma, ew qas. Le zaroke dibistane re li ber min digirin, 
nahelin ez harim male. 

- Dendikfiroşo, peşl quna xwe bişo, dibejin, 
zaroken dibistane. 

Bi ve gotine re ez pir li ber xwe dikevim. Ez 
dixwazim hernan deqe de xwe ji nav wan xelas bikim 
Cl li male pirluka xwe bixwlnim. Li gorl gotina min 
çedibe. Ez ji nav Jepen wan difilitim, le, ji gotinen 
wan, na. 
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Evare gava bi tena sere xwe dimlnim, radijim 
Şivane Kurd Cı xwe li kCırahiya we berdidim. Xwen
dina pirtCıke dijwar be ji, ez fahm dikim ev pirtCık, 

yekem pirtı1ka kurdl ye. 
Bele. Ez pirtuke diqedlnim, ji meraqan; di we şeva 

min a bexew de. 
"Şemoye bekes, Şemoye belengaz u Şemoye bave 

Ereb. Le Ereb jl kemi bave xwe derd nekişandine", 

dibejim di ber xwe de, gava rupela her! dawl diqedl
nim. 

Dlsa. Dlsa bu sibe, disa ez e herim dendika bifı
roşim. O di sa ... u dlsa k ornek gotin bixwim. Ji min 
re her neqile plroztir buye gotina "Disa". Na!.. Ez jl 
ji wan zarokan bum. Ji wan zaroke ku ji jiyana xwe 
şerm dikir. Le, ez ne ji wan zarokan bum -li gori 
hinekan- xwe harim li reyen xerab bixim. 

Çend sal bere bO? Naye blra min. Le gava bave 
min ji m evanan re qal dikir, min jlle guhdarl dikir. 

"Bave min beri mirine gava li ber sikrata bu, 
eşeke pir giran a xedar, wl dorpeç kiribil. Le !eve wl 
diliviya, dibQ niçeniça wl. Gava ku min O birayen xwe 
guhen xwe nezl deve bave xwe kir, min fahm kir ku 
bave min şebeşan dixwaze. Ere, kefa bave min her 
tim ji şebaşan re dihat. Mixabin, em li ku, şebeş li 
ku. Havln li ku çile li ku. Em her fıkirln ku şebeşe ji 
ku blnin. Le, tu fikrek ji me derneket. Me niherl ku 
were nabe, ciranekl me -Rehma Xwede li wl Cı hemı1 

miriyan be!- ji me xwest ku ne şebeş, le, dendike 
şebeşan pe bidin xwarin. Dawiya dawl, ji ber ku tiştek 
be kirin tune bu, me dendike şebeşa pe da xwarin. O 
saet çun, me niheri ku çi biblnin; nalina bave min 
çiqas diçe disekine. Gava diya min dibine nalenala 
bave min disekine; ev gotina bi lev dike, "Dendike 
şebeşa, derınane nexweşan". 

Bele!.. Ev gotina hane, ji bo min, ji gotineke tene 
pek naye. Ez ji ve gotine, wekl parçeyek helbesta d Gr 
Cı direj be, wekl gotineke peşiyan be, wekl lihevanl
nokek di şeve be ceryan de be gotin, be, hezdikim. 

Sal derhas bun, llseya niha le mamoste me, deh 
sal bere xwendevan bum. Lise bi awirtCıjiya xwe, weki 
kujuran li me dinere .. . Gava ez hatim lise, ji bo min 
ji du tiştl peve hertişt guherl bu. Yek; d!sa dendikfı
roş bOm. Du; dlsa, poze min mezintir dibu. 

Te blra min, wexta di llseye de bum, gava ji 
dibistane vedigeriyam ji min dendik difirotin. Xwen
devane llseye gava dltibCın ku ez dendikan difiroşim, 

rojeke kom bCıbtln Cı bi du min re bi yek dengl ban
gkiribCın: 

-Lo kurro, pozkundurro ... 
Na! Min deng ji xwe nebir, gava ev gotin bi !ev bu. 

Le bele, wekl tu kifrlteke bi cixare xi, wiha agir bi dile 
min ketibu. 

Ma çi ma ez ... çi ma ev dendi k ... çi ma poz ... çima 
H eel Şor bo .. . çi ma ev ko lan ... çi. .. Deyne xelke li min 
hene, min nifır li wan kiriye, qey min ji poze zaroke 
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wan kutandiye, wiha li min diniherin. Hee!.. 
Bi sed telaqe befitu, bi turba Şex Simoye Qerell 

kim, heta ez hebim li ve dine, we ev poz hibe derde 
min. Ew poze ku; buye qeraseyekl bexwedl. Ew poz, 
poze ku çile dixitime u llçika we qeşa digire, ye. Poz, 
poze ku di nav du zeytune ji qire çedibe, xire xira 
firnika ye. 

Bele şagirtno! Cava min lise qedand ji, ji ev poze 
xwe gilikar bum. Le min dev ji kare dendikfiroşiye 
berdabu. 

Na! Ez her li vi poze difikir'im. Ev poze ku Xwede 
li nav rCıye te xistiye, tu karl ji hole raki? Na, ez her 
şev beri razane, di nav livlnan de, ji Xwede re diaker 
bum; ji bo ev poze min biçlık bike. Le nebCı. Poz her 
wekl xwe ma. tdl baweriya min bi kesi nema. Ne bi 
birayan, ne bi heval u dostan. ne jl bi ew Xwedaye 
Alemin ku min ew xistibQ şuna have xwe, mabCı. "Le" 
sal bihurln min fahm kir ev poz, nişaneyeke min e. 
Ne kes! din. Tene ez. Sal bihur'in min fehm kir ev 
poz, bedewiyeke min e. Wl çlrokbeji rast gotibCı: "Ev 
poz mezinahiya te ye". 

Belel Ew çirokbej bu ku mala xwe anlbG taxa me. 
Ew çirokbej, çirokbejekl qedr Cı qlmeta wl li ba kesan 
hebG. Çiroken wi herdem çlroken geleri bCın. Kefa 
min her! pir ji çlroken Mala Zale dihat. Ji Zale ku 
merxasekl wekl tune bu li clhane, dihat. Hefte rojeke 
mirovan li maleke hatiye nişankirin kom dibun u 
Ape Çlrokbej jl çlroken xwe li we male digot. Ji ber 
ku miroven taxa me bi roj li ser karen xwe bCın, çlrok 
bi şev dihate gotin. Çlroken min di jiyana xwe de qet 
nebihistibu, je h in dibGm. 

Bele şagirtno !. . Rojeke li mala me çlrok te gotin 
--f?.W roj ji bo min qet naye jiblrkirin-. Cava çirokbej 
çlroka xwe ya dawi ji dibeje, dile min pihet ledikeve, ji 
her ku ez e ve gotina ji çirokbej re bi lev kim: 

- Min di çi ro kan de h ez bi kin ... Min di çlrokan 
de bikujin. 

Na hevalno! Ji ber ku ez poze xwe biçCık bikim, 
pewlstl bi emeliyate nedlt. Ev poz parçeyek zaroktiya 
min e. Min dixwest, ve poze, wekl weneyekl zaroktiye 
bikim nemir. O ez difikirim ku min ew kir nemir jl. 

Jiyana min, poz Cı dendike min. Ger ez rastiye 
bejim: Min beriya wan rojan kiriye. Ew rojen bi derd, 
ew rojen bi şadl. Le bele, ew roj bi hev re xweş bCın. 

Bele!.. Zaroktiya min, zaroktiya min a li Bismile 
li vir ... Li vir bi dawl dibe. Zaroktiya mina, bi dendik 
Cı pozekl mezin ... 

Cava zil ledikeve, ji nav şagirtan dengek bilind 
dibe; 

"Oxx!" ~ 

lll Suc O Ceza. F.M. Dostoyevski 
[2] Şıvarıe Kurd/Ku ı ınarıca . Ere b Şemo 

Ve çiroke dı -ıa·emin Peşbazıya Çirok ü Helbestana Huseyin 
Çelebi Xelala Duycınin iye girtiye. 
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JULES VERNE'NIN KÜRDISTAN'I 
BARIŞ AVŞAR 

Edebiyat aleminin en aç yazarlarındandır Jules 
Verne. Yazdıkça daha çok yazmış, yazmak, açlı~ını 
daha da artırmıştır. 1850'de başlayan yazın mace
rasınm, 1863'te yayınlatabildi~i ilk kitabı "Balonla 
Beş Hrıfta"ya kadar geçen 13 yıllık zorlu bölümü 
boyunca, asıl olarak oyunlar ve şiirler yazar. Bu ilk 
romanın kazandığt beklenmedik başart ile birlikte 
kendisini romanianna verir. Sonrasında da neredey
se bir "roman makinesi"ne dönüşür. 

Jules Verne ülkemizde ilk olarak 1875'lerde 
Osmanlıcaya, sonraki dönemlerde de Türkçeye 
çevrilmiş ve dünyanın geri kalanmda olduğu gibi 
(farklt dillere en çok çevrilen üçüncü yazardtr) bizde 
de her zaman çok okunmuştur. Kitaplanm okuma
yan çoğu kimse de onun öyküleri.lfle, Hollywood'un 
hiç bilmeyen ilgisi sayesinde sinemada-televizyon
da tanışmıştır. O nedenle Jules Verne'nin evreni
ni, kahramaniarım uzun uzun anlatmaya/tm. Aile 
işlerini devralacak bir avukat olmak üzere yetişti
rilen ancak aslen "maceracı" bir şahsiyettir Jules 
V erne... Bu tatmin edilememiş maceracı, kendisi
ni, hukuk e~itimi almak için gönderildi~i Paris'te 
Ulusa] Kütüphane'deki kitaplar arasında yatıştıra

caktır. Jeoloji, mühendislik, astronomi, fizik, kimya, 
tarih, mitoloji ... Bu sayede balonla Afrika'yı dolaşan, 

bir top atışıyla Ay'a seyahat eden, yeraltına köstebek 
gibi girerek dünyanın merkezine ilerleyen, denizler 
altında fersah fersah dolaşan kahramanlar yaratır. 
Ve "ileride" bilim-kurgu olarak adlandınlacak edebi 
türün yaratıcılan arasına girer . .. 

Ancak gelece~i hayal etmeye dayalı özgün bir 
edebi tür oluşturan Jules Yeme'nin geçmişle de ba~
ları vardır ... 

'Avrupalı için bir "masal ülkesi' 
Avrupalı seyyahların 17. yüzyıldan itibaren 

Asya'nın derinliklerine yolculuklarını anlatan metin
lerde "Do~u", öncelikle, "Avrupa medeniyetinin kay
naklarının bulundu~u topraklar" olarak incelenir. 
1800'lerin ortalarından itibaren bu kez "çökmekte 
olan" medeniyetlere yönelik dünyanın hakimi olan 
"beyaz adamın/kadının" kimi kez alaycı, kimi kez 
acıyan, kimi kez meraklı ancak her zaman "üstten" 
bakışı hakim olur. 

İşte Jules Verne tam da bu dönemin izienimle
rini aktaran seyyahların eserlerinin revaçta oldugu 
günlerde bir inatçı Türk'ün romanını yazmak için 
oturur masasına: Keraban-le-Tetu (inatçı Keraban). 
Tütün tüccarı Keraban, Osmanlı 'da başlayan yenilik 
hareketlerine (Avrupa tarzı giyim, telgrafla haber-
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eski bir ingilizce baskısı ... 

leşme, demiryolu ve aslında Yeniçerilerin ortadan 
kaldırılmasından itibaren olup biten her şeye) "çok 
fena karşı" bir "inatçıdır". inatçılık onda bir kişilik 
özelli~i olmaktan çıkıp yaşam tarzı haline gelmiştir. 

Nitekim Hollandalı dostu Van Mitten'in memleketin
de karısı ile Jaleler yüzünden yaşadıgı bir kavganın 
ardından aslında "Doğulu/ara özgü" gibi görünen bir 
öfkeyle kalkıp ta İstanbul 'a kadar geldi~i gün, ünlü 
inadı zirveye ulaşacaktır. 

Tophane'den Üsküdar'a geçip yeme~e gidecekleri 
sırada, padişahın (kitabın 1883'te yayınlandıgını düşü

nürsek Abdülhamit'in) çıkardı~ı, "Boğaz geçişlerinde 

adam başı 1 O para vergi verilecek" fermanını duyunca 
olan olur! Sarayın bu tip emrivaki uygulamalanndan 
hiç hoşlanmayan ve hep inatla karşı çıkan Keraban 
yine inat eder. Üstelik bu kez Van Mitten'i de peşine 
takarak ertesi sabah Galata'dan bir atlı araba ile bütün 
Karadeniz kıyılarını dolaşıp Üsküdar'a, "diğer yoldan" 
ulaşmak üzere büyük bir maceraya başlayacak kadar! 
İçinde Keraban'ın ye~eni Ahmet ve Odessalı Türk ban
ker Selim'in kızı Amasya'nın aşkını da işleyen bu ilginç 
hikaye boyunca, okuyucu Trakya'dan başlayarak ço~u o 
dönem henüz Osmanlı Devleti sınırlan içerisinde bulu
nan kasabalar ve şehirlerden geçirilir. Jules Yeme'in 
tarih, mitoloji ve gezi okumalarının ürünü olarak 
her şehirle ilgili gayet ayrıntılı bilgiler verilir. Ancak 
Keraban' ın acelesi nedeniyle bu bilgiler asıl olarak bu 
şehirleri şöyle istedi~i gibi rahat rahat gezemeden "şöyle 
bir" dolaşacak kadar zaman bulan Van Mitten'in önceki 
kitabi bilgileri olarak aktarılır. Anadolu'yu güneyden 
kuzeye M.Ö. 400'de dolaşan ve buralara ilişkin ilk 
yazılı belgeleri bırakan Ksenephon'un "Anabasis"ine 
de atıflarda bulunur yazar. Sanki Ksenephon ve Pers 
kralından kaçan "onbin" arkadaşı kadar çılgınca bir 
maceranın peşindedir o dal 
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'Yanar Aga' ve 'Sara bul' ... 

İşte tüm bunlar olup biterken "inatçı Keraban"ın 
yolu Kürdistan'a da u~rar. Daha do~rusu Keraban ve 
arkadaşları o kadar güneye inmez ama Trabzon'da 
karşı ianna çıkan iki Kürt karakter, "Yanar ~a" 
ve bir tür "azgın dul" olarak anialtlan kız kardeşi 
"Sarabul" üzerinden kitaba Kürdistan da girer ... 
Tıpkı Keraban, Amasya, Nizip, Saffar gibi romanın 
Türk kahramaniarına verilen isimlerde olduğu gibi 
"Yanar" ve "Sarabul" isimleri de yazarın uydurduğu, 

asimda kullamlmayan isimler olarak görünmekte
dir. İşte bu "renkli" karakter üzerinden Osmanlı 'daki 
"Kürdistan" ve "ora"nın Fransız bir yazar gözüyle 
1880'/i yıllardaki algılanışına tamk oluruz. 

Jules Veme, Kürdistan 'ı ve Kürtleri anlatır

ken tarife Kafkas sırada~lannın güneyinde kalan 
Transkafkasya bölgesinden başlar. Sadece Türkiye 
ve İran ile sınır komşusu oldu~unu söyleyerek bu 
önemli bölgede yaşayan ya da göçebe olarak dolaşan 
kavimler arasında Kaztevel, Ermeni, Çerkez, Çeçen, 
Lezgi ırklarını sayar. Ayrıca kuzeyde Kalmuklar, 
Nogay lar, Mo~ol Tatarları güneyde ise Türk Tatarları, 

Kürtler ve Kazaklar bulundugunu belirtir. 
Kürdistan ise tam olarak, Eski As ur ve Med ülkele

rini içine alan Asya'nın da~lık bölgesine modern co~
rafyada verilen isim olarak geçer. Bu bölge Türkiye
İran sınırıyla İran Kürdistanı ve Türk Kürdistanı 
olarak ikiye bölünmüştür. "Türk Kürdistanı" ola
rak adlandırdıgı bölgeyi ise, (merkezi Kerkük olan) 
Şehrezur paşalı~ı ve Musul paşalı~ıyla, Van ve Ba~dat 
paşalıklarının bir kısmının oluşturdugunu söyler. Bu 
Kürt bölgesindeki nüfusunun birkaç yüz bini buldu
~unu söyler. Jules Yeme'nin Kürt karakterleri Yanar 
~a ve Sarabul ise Musulludur. 

Yanar ~a gaga burunlu, gözleri çukurları içine 
gömülmüş, kafası tıraşlı, "muazzam bıyık/an " bulu
nan ve "Türk tipi''nden çok "Ermeni tipi''ne yakın 

görünümlüdür. Başında, etrafında "cart larmlZI" 
ipek kumaş sarılı uzun bir keçe külah taşır. Altın 
işlemeli cepkentnin altına geniş kollu bir elbise ve 
topuk/arına kadar inen bol bir pantolon giymiştir. 
Ayağına deri polinler giyer. Belinde içine hançer/er
den, piştovlardan, yatağanlardan oluşan bir "silah 
koleksiyonu" dizili yün kuşak bağlamıştır. 

Sarabul ise, uzun boylu, kuvvetli, enerjik, esmer 
!enli, siyah saçlı, "kibirli dudaklarının arasından 
görünen korku verici dişleriyle Yanar'ın dişi hali" 
gibidir. Yünlü kumaş/an, kol ağızlan ve gövdesi 
altın işlemeli mintan, san desenli parlak ipekten 
entari, arasmda gümüş kakmalı bir piştov ve yeşil 
deri kınmda bir yatağan bulunan omzuna attığı şalı 
giyinmiş/ir. Başına, etrafına "canlı renklerde men
diller sarılmış " ve üzerinden uzun bir püskül sarkan 
geniş bir fes takmaktadzr. Şalvannm uçları kırmızı 

deri botlanmn üzerine dökülür. 
Sarabul, ilk üç kocasını toprağa verdikten sonra 

"sıkıntısını" dağıtmak için bir geziye çıkmıştır ve 
ağabeyi Yanar da ona eşlik etmektedir. Keraban ve 
beraberindekiler/e yolları Trabzon yakınındaki Risar 
Kervansarayı 'nda kesişir. Sarabul, kimliği belirsiz 
kişilerin odasına girmeye çalıştığını iddia etmekte
dir ve Yanar Ağa da çok öfkelidir, Kürt oldukları
m, üstelik "Kürdistan 'ın muhteşem merkezi Musul 
Kürtlerinden" olduk/arım ve adaletsizliği kabullene
meyeceklerini söylemektedir! Sonuçta "suç" "doğu
daki ilginç adalet uygulama yöntemleri" ile haksız 
yere Hollandalt Van Mitten'in üstünde kalacak ve bir 
Hollandalz erkek ile bir Kürt kadının !öre gereğince 
zorunlu evliliği, romanın komik unsurlarmdan biri 
olacaktır. Bir tarafta faleler yüzünden karesme terk 
edip kendini Asya'ya atan bir Avrupalı erkek, öte 
yanda hep ölüm nedeniyle sona eren evliliklerine bir 
yenisini eklemek isteyen Kürt kadını .. . Jules V erne 
bir yandan organta/izmin o dönem bütün Avrupa'da 
düşünce ve anlam dünyasına hakim algılamalarını 

Rafayel Xazançyan' ı n bir gravuru 
Van -Çatak·tan bir Kürt ailesi 
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kullanmakta, öte yandan bu algılamalarla, özellikle 
de 'Batılı erkek tarafından fethedilmeyi bekleyen 
Doğulu k ad m" imajtyla dalgasmt geçerek tersyüz 
etmektedir! 

Bir Avrupalının başına gelebilecek en büyük bela ! 

Hikayenin sonu ithaki Yayınları'nın yayınladıgı 
"Jules Veme Kitap!rğt" içerisinde yer alan iki ciltlik 
"inatçı Keraban" kitabında bulunabilir. Bu kitapla 
Batı'nın oryantalist düşünce dünyasının Jules Verne 
gibi "farklı " bir yazardaki yansımalarını izlemek 
ilginç oldu~u kadar ö~retici de olacaktır. Zira yaza
rın "Türk", ·'Kürt", ·'Osmanlı" gibi algılamalarının 
hemen hepsinin, kendi döneminde ve öncesinde 
üretilen bütün bir ''Batılı gözüyle Do~u" külliyatına 
dayalı oldugunu biliyoruz. Bu anlamda Jules Verne 
konuya farklı bir bakış getirmektedir. Bir Avrupalı 

erketıin Anadolu'da başına gelebilecek en belal ı işin 

bir Kürt kadınma ve onun söz dinlemez agabeyine 
"çatmak" oldugu fikrine ulaşması bile başlı başına 
bir göstergedir. Jules Verne belli ki Osmanlı tebaası 
içerisindeki en "zorlu" milleti seçtigini düşünmüş ve 
hikayesini böyle kurmuştur. Burada dönemin İngiliz 
resminden bir örnekte Ermeni) erin "iyi uşaklık eden 
millet" olarak gösterilmesine benzer bir algılama söz 
konusudur. Kürtler Osmanlı 'mn en belalı mil/etidir! 
Bunu da yine Yanar Ağa'nın ağzından vurgular, 
"Yalnızca bir kadına değil, bir Kürt kadınma saldı
ran haydutlar!" en ağır şekilde cezalandmlmalıdır ... 
Jules Veme hem Kürtlerin şan ve şerefleri konusun
daki hassasiyetlerine vurgu yapmakta hem de alttan 
alta bunu abartılı bir şekilde sunarak aslında bir 
Batılt açısından pek de ciddiye alınmast gerekmeyen 
bir hassasiyet olduğuna işaret etmektedir. Elbette 
"şan, şeref, !öre" dendiğinde böyle bir rol için kahra
manlarını neden Kürtlerden seçtiğine kesin bir yanıt 
veremeyiz. Fakat belki de Osmanlıların en güç haki
miyet sağladıkları milletierin Arnavutlar ve Kürtler 
olduğuna, imparatorluk tebaası içinde en inatçı ve 
dik başlı milletler olarak bu ikisinin görüldüğüne 
ilişkin eski aniatılara da ulaşmıştır! 

Sonuç olarak Jules Veme de döneminin hakim 
oryantalist anlayışı içerisinde Doğu'yu, Türk'ü ve 
Kürdü oryantalizmin yarattığı genel çerçeve içeri
sinde görüp kişileştirir. Ancak yazdıkları Osman lt 'mn 
çok milliyet/i, çok dilli ve renkli dünyasının da bir 
yansımasıdır. Burada oryantalizmin genel tutumu 
olan "aşağı görme"nin izleri bulunsa da «iyimser" 
bir havadan da söz edilebilir. Jules Veme kendi fan
tastik dünyasına sahne olarak bu kez Osmanlı lop
raklarmı bulmuş ve bu dünyanın insanlarını kahra
manlan yapmıştır. Onları elbette hikayesinin gerek
lerine göre yaratmtşftr, millf özelliklerini de buna 
göre şekil/endirmiş tir. ~ 
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ARAMT Jl DESTEN MIN FILITT 

Ji bo be, binihere 

ŞCınpiyen şelo dixuyin li şiveriyen biherl 
Ber bi gole diçin 

Gola mezintirln a ve axe 
Xerq dibin, noq dibin, bi av, her! Cı hersiye 

dixeniqlnin 

Peyven bixem en nlvco 
Li perestgehen qedlm 

Roniyeke qels dibare ji wan 
Li endamen perestgehe yen nexuya 

Diweşin, dikişin 

Bin pe dibin 

Bin ax dibin 

Li nav axa sews 

Vega 
Li pey dengekilerzak en kewan 

Ber bi ICıtkeyen çiyaye bilindtirln 

Kew li ICıtkeye çiye diqufile 
Ayy! Keçiken winda yen linetan 

Mina kewen qufill 

Araml ji desten min filitl 

Bejnen lewend bi daran ve hejiyan 

Li nav herfen kulllkşewet 
Hesten tekçCıyl 
Hilweşiyan risten pirtCıken plrozwer 
Biratiye stCıye xwe meht bi diranen ko 

o şCınpe dixuyin en şelo 
o peyven bixem en nlvco 
Risten pirtCıken plrozwer hilweşiyan 
Birati stCıye xwe dimije 

Jan o! 

Araml ji desten min filitl 

Serwet Şahin 
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Di nav edebiyata klasik ya kurd de. yek ji helbest
vaneo herl peşketi jl Feqiye Teyran e. Li Mikse (W an) 
hatiye dinyaye. Nave wl ye esil Mihemed e. Di helbes
ten xwe de li gel Feqiye Teyran, naven weki Mir Mihe, 
Feqe Tera, Feqe Heşete, Feqiye Cerok, Meksi u Xoce 
ji bi kar aniye. Ji ber hezkirin, hevalti u heta axaftina 
wi ya bi çfıkan re, nave Feqiye Teyran le kirine an wl 
li xwe kiriye. 

Feqiye Teyran, ji malbatek sereke ya hererne ye. 
Te gotin ku bap1re wl ye mezin ji Dewleta Osman!, 
Fermana Mirekfıye stendiye. 

Jiyana Feqiye Teyran, di nav sedsalen 16 Cı 17'an 
de derbas dibe. Li gor edebiyatnasen klasik yen din, 
herhemen menzum ji nivisandine. Gelek helbesten 
wl li medreseyan hatine parastin u bi saya dlwanen wl 
!ro ji ten zanin. Li gel ve yeke, dengbejan helbesten 
wl weki s tran gihandine ve deme u ev helbest di folk
lora kurdl de bi waryasyonen cuda be ji cih girtine. 

Te gotin ku Feqiye Teyran Cı Melaye Cizlrl di eyni 
deme de jiyane, Feqiye Teyran di demeke jiyana xwe 
de li Medreseya Sor, ji Melaye Cizirl ders stendiye. 
Feqiye Teyran, di helbesta xwe ya bi nave "Feqi u 
Mele" de qala xwe Cı Melaye Ciziri dike. Beşek ji ve 
helbesta direj wisa ye: 

"Suala min heqiri 
Sedefek dive tekin 
lro li Cizfre 
Heqe li Me/e kin 
Hi/ak in ji derba tfre 
Çi derman h eye te kin" 

Zimane Feqiye Teyran ew qas sade ye ku !ro ji gel 

Bcrheındaren 1\lasiken 1\urdi-2 

FEQIVE TEYRAN 
(1590-1660) 
-- -FEHİ~1 IŞIK 

Wergera ji tirki: ABDURRAHMAN ONEN 

dikarin je fahm bi kin. Tevi ku li medreseye perwerde 
bfıye, pir baş bi erebi Cı farisi dizane ji, di helbesten 
xwe de zaravaya kurmanci bi awayek1 he ri sade bi kar 
aniye. Helbet weki hemu niviskaren klasik Feqiye 
Teyran jl ketiye bine bandora erebi Cı farisi Q di hin 
helbesten xwe de peyven bi van zimanan bi kar aniye 
ji. Sedemek je bandora İslame ya li ser zirnan Cı 
çande ye. Ji ber ku zimane Qurane bu erebi, di gelek 
medreseyan de wekl zimane Xwede dihat pejirandin 
Cı gelek herhem bi erebi dihatin niv1sandin. Farisi ji 
ji aliye hemu gelen hererne ve weki zimane çand u 
zanyariye dihat bikaranin. Bandora her du zimanan li 
ser Feqiye Teyran ji te ditin. Le Feqiye Teyran, hemO 
herhemen X\Ve bi kurmanci nivlsine, di helbesten 
xwe de peyven kurmanci bi kar aniye. 

Cudatiyeke Feqiye Teyran ji edebiyatnasen klasik 
yen kurd jl ev e: Her dem di nav gel de maye u derd 
Q kulen gel di helbesten xwe de aniye ziman. Tevı ku 
ji malbatek dewlemend u navdar bfıye ji, derd u eş 
Cı beçaretiya gel weki yen xwe di helbestan de anlye 
ziman. 

Di helbesten Feqiye Teyran de, temayen ol u 
Xwede ji hene. Di hi n helbesten X\Ve de pesne Xwede 
Q Pexember dide. Xwede Cı qulen wı, bi taybet ji 
wekl qCılekl xwe herarnher dike. Di ve helwesta wl de 
daxwaza gihiştina Xwede heye. 

Beşe k ji helbesten Feqiye Teyran jl hezkirin Cı eşq 
in. Baweriya xwe ya bi Xwede re bi eşqe tlne ziman, 
eşqa ji bo dilketiya X\\le ji di helbesten X\\le diyar dike. 
Nave tu dilketiyen wl di helbesten wt de derhas nabe. 
Le kesen ku van helbestan doovinin, fahm dikin ku 
dile wi ketiye ke. 

Herhemen Feqiye Teyran yen ku gihiştine roja me 
ev in: Qewle I Iepse Reş, B erstse Abi d, Şexe Sen'an, 
Kela Dimdim (Dimdim). 

Li gel van berheman, helbest Cı destanen wi yen bi 
sere xwe weki herhem ten nincandin ji hene: Ay dile 
min, Bi çar kerlman, Çiya ani li deşte kir, Dengbeje 
jaran i, Dewran, Dilber, DiJo rabe, E ben, Ellah çi 
zatek ehsen e, Ey av Cı av, Ez çi bejim. Feqe Cı bilbil, 
Feqe Cı Mela, Feqiye Teyran u dllber, Feqiye Teyran Cı 
evlna diJa, Feqiye Teyran Cı quling, Feqiye Teyran Cı 
roj, İro Ji dest hunsa heblb, Melaye Bate kane, Miha
cir, Qewl iro zelthal im, Yar tu yi. ~ 
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lEMAREN KURDEN ELEWi 
DI ALBUMEKE DE HATIN CIVANDIN 

DAWUD R~B IWAR 

Helbet di nava wejeya milelen din de ji zernar 
ciheki giring digirin, le bawer im di nav kurdan de 
rewş he gelehl cihetir e; lewre di wejeya kurdl de, ji 
ber reallteya jiyana civaki ya kurdan Cı digel ve, belki 
jl bi taybett bi saya dengbejan cihekl fıreh e zemaran 
heye. Heta dema ku mirov bi baldan dehna xwe bide, 
te ditin ku gelek stranen dengbejiye bi stlla zemaran 
hatine amadekirio Cı kifş e ji wan jl hinek cara peşl 
weki zernar hatine gotin Cı piştre ji hela dengbejan ve 
weki stran belav bfuıe. Wekl nimCıne ev strana ku li 
herema Serhede gelek dengbej distren; 

"Hesen~ min way~, 
Zavaye heft roj O. heft şavaye, 
BO. ka ser bi xelf O. des! bi hine 
Bi ser mala bave de vegeryaye .. . " 
Ligel gotin Cı meqama we strane; çiroka we nişani 

me dide ku ew peşl ji hela dayikeke ve weki strana 
şine hatiye gotin. Ango dema xebara mirina Hesen 
digihije malhata wi, diya wi ji boşina kure xwe ye nO. 
zewicl ve zemare dibeje. Piştre dengbej, van gotinan 
bi awayeki digirin, li gor xwe hin tiştan le zede dikin, 
hinekan kem dikin Cı tinin weki strana dengbejiye, bi 
formeke netiki ya orjlnala peşkeşi me dikin. 

Zerna r ü stranen dengbejiye 
Di nava stranen denbejiye de, bi sedan stranen 

wiha hene ku mirov dikare bibeje rasterast zernar 
in. Le ji ber ku ji hela dengbejanlstranbejan ve hati
ne gotin bawer im hetani iro ji me gelek kesan bi 
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hesta zemareke, ango bi hesta straneke şine li wan 
guhdari nekiriye, ji bo me ew tene stran bCıne wehl 
hernCı stranen din ... Belhl sedema we ya heri muhlm 
Cı bingehin disa tekiidari rewş O rastiya zemaran e 
ku ew ji zernar di nav atmosfera xwe ya xwezay1 de, 
yani li mala şine, yan ji li goristanan li du miriyan, 
bi awayeki jixweber ten gotin. Zernar wekl stranan 
nayen ezberkirin, hernan zernar li çend cihan naye 
gotin. Her zemarek li ciheki carehl te gotin, naveroka 
gotinen we jl li gor rewş O taybetiya kese miriye ji 
hela zernarbej ve, di hernan ketiye de te hilberandin 
Cı te gotin, careke din ji naye dubarekirin. Yani gotin 
Cı meqama we ji bere de neye plankirin çawa ku dema 
mirina kese dimire, ji peş de naye zanln ... Icar gotin 
Cı meqamen zemaran çaxe ku ji hela dengbejan ve li 
dhe şlne, di keliya te afirandin de te 'tomarkirin' fi li 
devereke din a derveyi atmosfera le hatiye hilberan
din te gotin, we deme dibe stran, tirs Cı sawa mirine ji 
gotinen we dur dikevin Cı lewre j! ew rewş u hesteke 
dine li bal kese guhdar çedike G dibe 'tişteke' din ... 

Çendek bere albumeke zemaran derket Dema 
ku min le guhdarl dikir, a ev hest Cı his hernCı we 
hinge li bal min çebCın. Albuma ku bCı sedema nivl
sandina van rezikan, mirov bi hest Cı clhaneke wisa 
re rO bi rO dihele ku terlfkirina we geleki zehmet e. 
Çimki weki ku me got album albuma zemaran e; ne 
ji denge dengbej an stranbejeki, rast e rast ji denge 
zemarbejan, di atmosfera wan a X\Nezayi de, ango di 
nav merasirneo cenazeyan de, an j! 'li cihe bfiyere', 
di malaşineyan jlli goristanan, hatiye tomarkirin. 
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Berhevkar Bes e Aslan, ve care bi berhemeke gelek 
cihereng Cı balkeş derkete peşberi me. Em dikarin 
bibejin berhemeke deri adete ji. Çimki berhema ku 
em je behs dikin, ji zemaran, ango stranen şine pek 
te. Gotinen ku li pey miriyan bi meqamki fı bi giriten 
gotin. Le balkeşiya berheme ne tene ev e; a balkeştir 
zernar bi awayeki orjinal, ango, li cihen şingerane, 
hatine berhevkirin ku ew ji dibe sedem, dema mirov 
le guhdari dike, mirov dikeve nav hesten cur bi cur; 
şaş Cı metelmayi dimine, nizane ka bertekek çawa 
n!şan bide. 

Berhema bi nave "Ocax u Xweli, lemaren Kur
den Elewi", ji CDyeke ku te de 12 zernar cih digirin 
u pirtı1kçeyeke pirziman! (digel kurdiya zemaran 
a orj!nal ku bi devoka Mereşe ne, kurdiya standart, 
tirki fı ingilizi) pek te. Her zemarek, li devereke hati
ye berhevkirin, 

Li vir, dive bi taybeti bibejim, bi qasi CD'ye, 
pirtfıkçeya we ji heja fı balkeş e. Lewre di pirtukçeye 
de, ligel gotinen zemaran en di CD'ye de, der bare 
wan de gelek agahiyen berfireh cih digirin. 

Berhema navbori ku ji Kalan Muzike derket. Bese 
Aslan ku bi xebaten xwe yen berhevkariye, yen di nav 
kurden elewi yen li herema Mereş u derdora we de te 
naskirin, di 2007'an de bi nave "Xema Çel Meqami" 
O di 2008'an de ji bi nave "Di'wana Piran" du album 
berhevkiribfın. 

Kurd ü zernar 
Weki ku me got zernar ne tişteki ji civaka kurd 

dur in. Bese Aslan di pirtfıkçeya xwe de tekiidari ve 
mijare wiha dibeje, "W eki bitOneki, helbesta geleri ya 
anonim, bi taybeti, zemaran (kilamen şine), di dhana 
vegotine ya gele kurd de ciyeki xwe ye cihereng Cı 
xweser hene. Te zanin ku civaka kurd, ku eşa xwe
dilgeşiya xwe, kesera xwe-şanaziya xwe, tewekula 
xwe-raper!na xwe kiriye helbest Cı kilarn Cı ji xwe re 
kiriye edet ku xwe bizimane helbeste derbiriye, weje
yeke geleri ya geleki dewlemend afirandiye. Iro hema 

hema bi her kesi qebfıl e, weki civaka kurd a ku reng 
e ji awireki ve weki civaka zemaran be wesfandin ... " 

Weki çeşnek edebi, cihe zemaran ye di nava her
hemen geleri yen zargotin! de kem zede te zanin. 
zemar, "Di ware famkirinaji gel fı nivisandina diroka 
gel a civaki de, jederken heta em bibejin bes giring 
in. Gel di van herhernan de giyane xwe ji dil t1 can 
radixe ber çavan." 

Weki çejnek edebi zernar 
Aslan, li ser taybeliya çeşne zemare ji van agahi

yan dide: "Zemar di nava çlrvanokan de berratirin 
çirvanok e, di nava helbestan de diltezintirin helbest 
e. di nava qelibotkan de derbesttirin qelibotk e, di 
nava dastanan de direjtirin destan e, di nava qewlan 
de kemtirin qewl e O di nava jiyane de perdeya heri 
dawi ye ... W eki taybetiyeke xwe, disgotinen we hen e O 
pirri caran di teşeye çarinan de te gotin Cı li gori hez 
fı şiyana kesa ku dibeje, direj dibe. Le be guman, ji 
ber ku kesen ku di ve jiyane de bi nefsbiçfıkl dijin van 
zemaran tinin ser zimen, disgotin, şewaz u şeweye 
gotine diguherin. Carinan reng e bi hin nimfıneyen 
ku helbesta serbest di bir binin bene peşiya me." 

Li ciheki ku behsa zemaran be kirin, helbet 
ne mimkun e ku mirov behsa jinan neke fı derhas 
bibe. Jixwe wekl ku me got, 12 zemaren di albume 
de hatine civandin tev ji hela jinan ve hatine gotin. 
Weki ku Aslan ji dibeje, Jin fı zernar du wate ne, ku 
ketine nava hev. Di'sa em ji pirtilkçeye werbigirin: 
"Ev çeşin betir li dora jinan bi şewe dibe. Ji bo jinan 
lavayikirin Cı girin ne nişaneyeke lawaziye ye. Heta ji 
her jineke ku cenazeye we hebe, bi awayeki xwezayi 
her kes je dipe ku zemaran bibeje O bigiri. Be guman 
pişt! her windakirineke, weki nişaneya kovane, girin 
derbinana hestan e. Taybeti ji bi gotina zemare der
dikeve ho le." 

Al bu ma li ber des te me, ji gele k aliyen xwe ve ci he 
ye. Yek ji cihetiyen we ji, zemaren te de, di nav kur
den elewi yen li herema Mereşe hatine berhevkirin. 
Ev rewş ji rengekl cihe O xweser dide albume. U ji 
ber ku niv!sa me bi tera xwe direj bO, em e nekarin 
bikevine nava kiteyan. Weki ku me got, album digel 
pirtOkçeyeke hatiye amadekirio ku di pirtOkçeye de 
tekiidari zemaran, herema ku li hatine berhevkirin Cı 
gelek mijaren din de bi tera xwe agahi hene. "Ocax 
O Xwelt, lemaren Kurden Elewt", weki berhemeke 
cihereng, dive miheqeq di nav arşiva herkesi de cih 
bigire. Nexwe, çawa ku Bese Aslan dibeje: 

"Jiyana kesen ku dijm, zemareke nehati gotin e. 
Her keseki zemareke xwe ya negoti heye. 

O hanen ku ji mirine re hatine hilbijartin, han e 
nikaribin li zemara xwe guhdari bikin. .. 

Çi qasi heyf e ... " l't: 

rebıwar@gmail .com 
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FINOIGINI TOPLAYAN iiÇiLERiN DiliNDEN 

MAÇ iZLEMEK! 
M. FABİAN SÖZMEN 

Yazacak çok şey var. Dünyanın en iyi kadın 
basketbolculanndan, Eski Fenerbahçeli Diana Tau
rasi'ye "dopingli" damgası vurulup bütün kariyeri 
ve kişiligi töhmet altında bıraktidıktan 2 ay sonra 
"Pardon bacrm testlerde yanlışlık oldu" diyen Bas
ketbol Federasyonu ve Doping Merkezi'ni mi yaz
sam, 33 yıldan fazla bir süre sonra St. Pauli'nin 
galibiyetiyle sonianan Hamburg-St. Pauli derhisini 
mi, yoksa apayrı bir spor sosyolojisi vakası altında 
incelenebilecek olan Washington Redskins sahibinin 
açıklamalarını mı derken, geçtigirniz 18 Şubat'ta 
Giresunsporlu taraftarlar sahneye çıktı ve "Bizi yaz, 
bizi yaz" deyiverdi. 

Bildi~iniz üzere TRT 6 (Şeş) bu sezon başlattı~ı 
bir uygulamayla her hafta Bank Asya ı. Ligi'nden 
bir maçı Kürtçe canlı yayıola ekraniara getiriyor. Bu 
uygulama bugüne kadar çeşitli tepkiler çekti. Hatta 
Samsunspor-Adanaspor maçı Adanasporlu yetkilile
rin kahramanca(!) u~raşları sonucu Kürtçe yayınlan
maktan kurtarıldı! Maazallah maç Kürtçe yayıolansa 
Adanaspor camiası insanların (Adana'da yaşayan 

yüz binlerce Kürt'ün mesela) yüzüne bir daha nasıl 
bakardı? Yakışır mıydı Kürt diye tarlasında 300 lira 
karşılıgı 12-15 saat çalıştırdıgı adamın dilinde maç 
izlemek bir Adana agasına? Yakışır mıydı Azadiya 
Welat emekçisi Metin Alataş'ı "faili meçhuller" (RTE 
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döneminde faili meçhul yoktu degil mi?) sınıfına 

gönderen o kontra güçlere, Metin'in dilinde maç 
izlemek .. . Yakışmazdı tabii. 

Karıştırmayın ulusalcı-ülkücü aklıl 

Adanalılar vatansever de Giresunlular Kürt uşagı 
mı? 23. haftada Giresunspor'un Gaziantep Büyükşe
hir Belediye ile oynayacagı maçın TRT 6'da yayınla
naca~ı açıklanır açıklanmaz vatanperver hassasiyet
lerini takdire şayan bir duyarlılıkla ortaya serdiler. 
"Giresunspor'umuzun maçt Kürtçe yaymlanamaz" 
diye haykırıyor 'Çotanaklar'. MHP Milletvekili Murat 
Özkan da halkının sesini Mecliste dile getiriyor: "TRT 
Anayasayı ihlal ediyor. Spora siyaset ve aynmcılık 
bulaştmyor. Giresun/u bugüne kadar kulübüne, 
diline sahip çıkmtşltr. Bundan sonra da çıkmaya 
devam edecektir. " 

Helal olsun be Özkan. Türk dilinin namusunu 
kurtardın. Vergilere layık oldun! 

İnsanların aklı karışıyor tabii. Bir yandan Kürt 
dili üzerindeki türlü baskı ve eziyetleri devam etti
ren, yüz yılın anayasasını yapacagız deyip yüz yıl

lık tekçi söylemleri (tek millet-tek dil-tek bayrak 
vs.) sürdüren, Kürt halkına yönelik aynmcılıgın, 
ön yargıların devam etmesini saglayacak her türlü 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



politikaya sıkı sıkı sarılan tipik milliyetçi, tipik sa~ 
bir iktidar. Öte yandan Kürt açılımı adı altında belli 
adımlar atma taahhüdü veren, örnek olarak bir TRT 
6'yı kuran, Diyarbakır Cezaevini yıkıp yerine daha 
büyük bir cezaevi inşa etme müjdesi(!) veren (Oleyyy, 
buradaki ironiyi aniayıp geçiniz lütfen) bir AKP. 

Haklılar, ben de ülkücü ya da ulusalcı olsam 
benim de aklım karışırdı. 

Çek iki Kürtçe, apolitik olsun! 

Aslında Kürtler üzerindeki Türk sorununun 
çözülmesi yolunda mesele hep gelip buraya daya
nıyor ve ötesine geçilemiyor. Zira AKP, en başından 
beri Kürt açılımını bir "Asimilasyon olmadı disi
milasyon verelim" stratejisi üzerine kurdu. Klasik 
rejimin a~zını yüzünü kullanmaya devam etti, onu 
sadece biraz hudadı ve makyajladı. 

Devletin bütün "açılım"larını onların yarattı~ı 

baskıyla yürürlü~e koysa da Kürt özgürlük mücade
lesini yürütenleri "sınıfsal" kaygıları sebebiyle yok 
saymayı sürdürdü. ''Ya benim (yani devletin, yani 
asli unsurun, yani ezen ulusun) Kürt'üm olursun 
ya da yoksun ~ dedi. Cumhuriyet boyunca feodal 
tahakküm, dini hassasiyetler ya da burjuva sınıfına 
mensup olması sebebiyle sa~-muhafazakar partilere 
oy vermiş Kürtlerin oylarını topariadı ve "sol" içeri
sinden de kendisine yedekleyebildiklerini yedekledi. 

Bu sebepten bir yandan "İki Kürtçe çek, apolitik 
olsun" tadında TRT 6'yı kurarken öte yandan ezen 
ulusun tekçi temsilcisi ve Kürtlerin himayecisi olma 

özelligini sürdürdü. Hepimizin "açılım" sürecinde söy
ledigi ve sonradan teyit edildigi gibi bu çözüm de~ildi, 
olamazdı da. Nihayetinde bugün AKP'nin 2-3 sene 
öncesinden bile daha geri, daha milliyetçi bir pozisyona 
düşmüş oldugunu görüyoruz. Kendi agzın ve söylem
lerinle Kürtleri ikinci sınıf ilan ederken TRT 6 açsan 
ne olur, açmasan ne olur? Sonuçlarını görüyoruz işte; 
aynı milliyetçiligin, faşizan tepkilerin devamı ... 

Ya 'terörist', ya ucuz işgücü 

Bilenler bilir; Kürt işçiler mecburiyelten Gire
sun'a ve diger Karadeniz illerine fındık toplamaya 
giderler. Şartlar, kapitalist düzenin şartlarıdır. Yani 
köle şartlarıdır. Günde en az 15 saat çalıştırılırlar 
ve aldıkları yevmiye 20 lirayı geçmez. Devamlı GBT 
aramalarından geçirilirler ve toplama kampından 
bozma yerlerde barınırlar. 

Bu ayrımcılıgı yaratanların, geliştirerek devam 
ettirenterin Kürtler üzerindeki Türk sorununu çöz
meyle ne ilgisi olabilir ki? 

Giresunsporlu taraftar sizin politikalarınız, sizin 
propagandalarınız sayenizde Kürtlere baktı~ında ya 
bir ''terörisf' ya da günde 15 saat çalıştırabildikleri 
bir köle görüyor. Sizler bu düzenin hamisiyken açtı
gınız TRT 6 bu düzenin borazanıyken ortaya çıkan 
tepkiler de böyle olur maalesef. 

Hep diyoruz, Kürt'ün barışa uzanan elini ancak 
Türk ve diger halklardan emekçiler tutabilir. Çünkü 
burjuvazi o eli ya kesrnek ya da sömürmek niyetinde
dir ... O 
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Jl SiNEMAYA KURD AGAHIYEN DAWiN 

Ma pedivi pe heye mirov niqaş 
bike ku sinemaya kurd heye yan 
na? Beyl n!qaşeke wisa em diblnin 
ku di vi wari de gaven giring tene 
avetin. Ma ev bi xwe ne bersivek e? 

H elbet ji bo slnemayeke allka
ri ya madi di ve ... Derhener, senar
yoniviskar, dengsazkar, ronahi
sazkar, kameraman, montajkar, 
muzlkar, castsazkar Ci hwd, di 
gelek warl de yen xwedl gelek 
pişeyan diven. Ileta niha beyi 
di van waran hemOyan de kurd 
hebin ji kurdan film kişandin, 
belgefilm kişandin. O heta niha 
hin herhem afırandin le di van 
salen dawi de gelek herhemen 
din en dilopa xwe dixin nav behra 
sinemaya kurd derketin hole. 

Ji "Zari" heta niha 
Di sala 2010'an de 6 belgetil

men kurdan di FestivaJa Filman a 
Navneteweyi ya Stenbole de hatin 
nişandayin. İsaJ beri ve festtvale 
di meha reşeml de "!F istanbul" 
li dar ket Ci hin belgetilmen kurdi 
ji hatin nişandayln. Yek ji wan ji 
"Zare" ye diroki bu. 

Zare weki yekemln filmen kur
dan te hesibandin. Film li herema 
Laçin bi nave xwe ye we deme li 
Kurdistana Sor, li gundeki kur
den yezidl hatiye kişandin. 
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CEMiL OGUZ 

Dlroka destpek.irina sinema
ya Ermenistane di 16'e avrela 
1923'yan de dest pe dike. Yek ji 
avakaren sinemaya E rm enistane ji 
Hamo Bekoazarian te hesibandin 
ku wi ev filme "Zare" kişandiye. 

Serlistikvana keç jl tede pira
niya listikvanen Zare kurd in. 
Çirok ji li ser kurdan e u li gun
deki kurdan hatiye kişandin. Le 
derhener Cı senarist, her wiha hin 
listikvan ji ermen in. Sinemaya 
Ermenistane pişti filme ''Namus" 
vi filme "Zare" wekl duyemin 
filme xwe dihesib!ne. Kurd ji ji 
ber ev agahiyen li jor "Zare" di 
nav sinemaya kurd de weki yeke
min filmen kurdan dihesibinin. 

Zare li ser çirokeke kurdan 
a di saJa 1915'an de derhas dibe 

te kişandin. Çirok li ser evine
ke trajik ku li gundeke kurden 
ezidi derhas dibe. We deme Rus
yaya Çar li ser kar e O her ku 
diçe ber bi tekçCıne ve diçe ku di 
sala 1917'an de Bolşevik ten des
thilatdariye. Zare O şivan Seydo 
ji hev hez dikin, le axaye gund 
Ternur dixwaze Zare bi ser jina 
xwe de wekl hewi bine. Çiroka 
evini "Zare", di hernan deme de 
tekoşina li hemberi desthilatda
riya xurifi, rizina Desthilatdariya 
Çar ya ji jor heta jer nişan dide. 

Film, yekemin car hat Sten
bole O di çarçoveya IF istanbule 
de hat nişandayin. Beri roja nişan
dayina film be bileten film hatin 
fırotin Cı qediyan ku gelek kesi ji 
nekari le temaşe bike. U yen ku 
temaşe kirin ket kirin. Temaşeki
rina filmeke wisa dlroki heyecan 
li dile temaşevanan bar kir. Li 
aliye din di dema nişandayina 
film de hunermend Tara Caf ji bi 
çenga (arp) xwe bi awayeki zindi 
muzika xwe icra kir O rihek nCı da 
filme ku bedeng hatiye kişandin; 
coşek cihe da temaşevanan. 

Di !F'e de tene Zare tune 
bu, filme derhener Taha Kerimi 
"Çiyayen Qendile" hebO. Ew 
çiyaye ku bi nave xwe, bi denge 
sernbolek e. Di film de ji bO sem-
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bol Q gelek sembolen din li xwe 
bar kiribO. Disa belgefilme bi nave 
"Sozdar", "Jinen Çiyaye Agiri" 
herhemen din btın ku deng dan. 
"!F İstanbul"e di ve 10'emln sala 
xwe de diyariyen xwe diyari kur
den Stenbole kirin (ku di Adare 
de ji li Enqereye tene nlşandayln) . 

O di beşa kurteyen ji Tirkiyeye 
de jl hin kurtefilmen derheneren 
kurd hebiln ku wan bi awayekJ din 
bal kişand ser xwe. Kurtefilme bi 
nave "Benav" (2010- 14 dq) e der
hener Mehmet Nuri Çetin e ku di 
sala 1980'e de li Miişe hatiye dine; 
"Berf' (2010, 20 dq) e derhener 
Erol Mintaş e ku di sala 1983'yan 
de li Qerse hatiye dine; "Beriya 
Tofane" (2010 - 15 dq) e derhe
ner Ferit Karahan e ku di sala 
1983'yan de li Muşe hatiye dine o 
"Kahpe Devran" e derhener Cahit 
Çeçen e ku di sala 1985'an de li 
Merdine hatiye di ne. 

H in kes kurtefilman weki gava 
peşin ji bo tilmen metrajdirej 
dibinin. Ger wisa be derheneren 
kurd jt her bi wir ve gavan dave
jin. U ditineke din ji heye li ser 
kurtefilman ku kurtefilm ji met
raj direjan cihe ne, cihe wan tay
bel e O ji metrajdirejan zehmetir 
a balkeştir in ku ger baş hatibin 
kişandin. Bi vi çawi jl em binerin 
disa van derheneren kurd dest 
avetine ku bi gotina peşiyen kur
dan "kar ker e te got ço de here" 
Cı we ev jt here. 

Siyad O derhenerin kurd 

Yek ji tişten ku moral da der
heneren kurd ji xelaten Korneteya 
Niviskaren Sinernaye (Siyad) bO. 
SİYAD ku ev 43 sal in tilmen 
sala bori dinirxlne Q wan xelat 
dike, bi gotineke din xelaten we 
weki Oscaren Tirkiyeye ne ve care 
xelat da derheneren kurd ji'. Bele 
di beşen metrajdirejan de filmen 

derheneren kurd nin bO le di 
beşa kurtefilman O belgefilman 
de herhemen derheneren kurd 
ji hebiln. Yek ji wan derheneren 
kurd e ciwan 1. Serhat Karaaslan 
bO ku di beşa kurtefilman de bi 
kurtefilme xwe "Bisqilet" (2010, 
15 dq) xelata girt. O di hernan 
deme de derhenere kurd e ciwan 
Cahit Çeçen ji bi belgefilme xwe 
"Kahpe Devran" (ku heta niha wi 
çend belgefilm ji kişandine) xelata 
"Derhenere Hevi Dide ya Ahmet 
Uluçay" girt. Ev di hernan deme 
de yekemin xelat bCm ku derhe
neren kurd ji Siyade digirin. Wisa 
diyar e ku ev xelat ji we zedetir re 
li ber wan veke. 

Dengek ji Ka yapi nara Arnedi 
Caveke din, gaveke nil ya ji 

bo sinemaya kurd ji ji Şaredariya 
Kayapinara Amed e hat. Kayapina
ra Amede ku di navenda xwe ya 
çande Navenda Çand Cı Hunere ya 
Ciwanan a Cegerxwin de xebaten 
li ser sinernaye didomine xebate
ke nil ragihand: "Rojen Belgetil
man a Amede". 

Ew de isal yekemin car di 
navbera 18-24'e avrela 201l'an de 
Rojen Belgefilman li dar bixin. Li 
Tirkiyeye u li Bakur kurd yekemin 
car e çalakiyeke li ser belgefilman 
li dar dixin. Ev xebat de re li ber 

belgefilmkaran veke ku jixwe di 
daxuyaniya xwe de ji amadekaren 
Rojen Belgetiman wisa dibejin: 
"Ev xebata me di hernan deme de 
de ji bo danasina bajar Cı hererne 
ji roleke gelek giring il mezin 
billze ... Em bawer di kin ku ew e 
Rojen Belgefilman a Amede ji ve 
saleve dest pe bike u di salen peşi
ya me de weki dibistaneke bel
gefilman fonksiyona xwe bilize." 

J irn ivisa bi kur di 

Li dinyaye (li piraniya wela
tan) di fesh'Yalan de dema film/ 
belgefilm tene weşandin bi jemi
vlsa ingilizi ten weşandin. Dema 
derhener herhemen xwe ji bo fes
tivalan dişinin ji ve baş dizanin 
Cı bi vi awayl, bi jernivisa ingilizi 
dişinin. Bi gotineke din li dinyaye 
hema hema zimane sinemaye 
bilye ingiliz!. O li Amede niha ew 
dikin ku zimane sinemaye bikin 
kurdi. Kurdt di ware si'nemaye de 
ji peş bixin. Loma ji yek ji şerten 
wan ji "Filmen ne bi kurdl bin 
ji mecburi de bi jernivisa kurdi 
bene qebulkirin u weşandin." 

Weki nota dawi: Yen bixwazin 
heta 21'e adare dive herhemen 
xwe ji Şaredariya Kayapinare, 
komlsyona amadekaren Rojen 
Belgefilman re bişinin. 

Piştl ew qas gotinan ger disa 
em vegerin sere nivisa xwe ii pirsa 
'sinemaya kurd heye yan na?' 
bikin, herhal de bersiva me ev be: 
Sinemaya kurd hebe çi ye, nebe çi 
ye?! Piştt ku sinemayeke hewl da 
xwe O herhem weşandin, ew her
hem di festlvalan de hatin nişan
dafın, rexnegiran xelat dan wan, 
herdin ki dixwaze bila niqaş bike. 
U em ji niqaşe wedetir li tişten li 
ber çavan dinerin. O 

cemilo!Odiyarname.com 
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XAÇEPIRS 

Daneki 
roje 

X wediye 
gund! 

nurov 

Rebere 
serlıildaneke 

kurdan 

Sevıye, 

pile 

Pablo ... 
biyan ,.... 

Tl\ ira 

1 2 

Berıııva 
neyeni 

3 4 5 

Romaneke 
Jan Dost 

Tipa navin a 
"çem" 
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• • • • KURT MEDYASlNDA YIRMI YIL 
Hüseyin Aykal, ı 2 Eylül darbesi döneminde girdiği cezaevinden çıktıktan sonra yaşad ığı 
Ortadoğu 'daki gazetecilik deneyimlerini anlatıyor. Son yirmi yıldır çeşitli aylık dergiler, 
haftalık ve günlük gazetelerde çalışan Aykal, Kürtlerin en önemli mücaçlele alanlarından 
birinin de medya olduğunu vurguluyor 

Sayfa 184 • Ebat 135 x 195 mm · Fiyatı: 8 TL 

E V RENSEL B A SlM Y AYlN 

Kamerhatun Mahallesi, Alhatun Sokak. No:25 Tarlabaşı-Beyoğlu Istanbul T: +90 212 255 25 46 F: +90 212 255 25 87 
W: www.evrenselbasim.com E: infoiOevrenselbasim.com 
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