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1 GULAN 

Ya ji rojan bo roja me ma, zilm u zorda ri u xwin e 
Lebele ev wiha naçe, kedxwari berdewam nake 
Jiyanek nip u nu we be, li bal me li hemu deran 

1 Gulan 1 Gulan cejna karker u xebatkaran 
Cejna gelen peş ve diçin, di riya şoreşa mezin de 

Rojek nu ew e derkeve, di ser çiyan u baniyan de 
Jiyanek bextewar we be, bi şer u tekoşina me 

Rojen xweş en welate min, eseh di roja be de ye 

1 Gulan 1 Gulan cejna karker u xebatkaran 
Cejna gelen peş ve diçin, di riya şoreşa mezin de 

Desture nedin mirovan, bo ku nexapin bedeng neminin 
Ji bona doza heqe xwe, girseyan agahdar bikin 

Rojen xweş u ronahi di deste me de ye 

1 Gulan 1 Gulan cejna karker u xebatkaran 
Cejna gelen peş ve d için, di riya şoreşa mezin de 

Denge gur e milleten dine erd u esmanan dihejine 
Gurmista ge lan a bi nasir weki bolyazan şefq d ide 

Pela mezin a şoreşe çar aliye di ne radipeçe 

Roj we be, roj we be, zilimkar we tunebin biçin 
Di riya şoreşa mezin de, wek xweli we ber baye b için 

Gotin: Sarper Özsan 
Wergera ji tirki: Dawud Rebiwar 
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'istediğin kadar uzak dur, kentin varoş/armda yoksulluk vardlf' 

MAZXANA 
Röportaj: CUMHUR DAŞ 

'İnsanlığm başma gelmiş ve gelecek olan en büyük felaket yoksulluktur.' 
Yaşar Kemal 

Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkm
ma Derneği, foto~raf sanatçısı Hüsamettin Bahçe'nin çekti~i SO 
kareyi geçtigirniz Mart ayında Mazxana ismiyle Diyarbakır'da 
sergiledi. Diyarbakır'ın yoksul mahallelerindeki yaşantıyı çar
pıcı bir şekilde yansıtan çalışmaya birçok aydın, yazar, sanatçı 
ve siyasetçi de foto~raf altı yazılanyla katkıda bulundu. Fotog
raflar ayrıca albüm ve kartpostal olarak da basıldı. 

Sergiye fotograf altı yazısıyla katkı sunan Şeyhmus Diken 
'Mazxana' ismini şöyle anlatıyor: Kadim Dtyarbekir'in bazalt 
taşlı evlerinden biri. Orta yerde koca bir havş (avlu). Kapı/art 
havşa bakan onlarca oda. Her odada yaşayan bir aile. Koca 
evin tuva/et, mutfak ve çeşmesi ortak. Günün her saatinde 
salkım saçak renk cümbüşü çamaşırlar avlunun her yarımdan 
sarkıyor. Çocuklar ve kadınlar; kokular, kavgalar, çığlıklar, 

dostluklar birbirine karışır vaziyette. Şehrin en eski mahal
lelerinden biri Gavur Mahallesi'nde yaşayan Ermeniler "Metz 
Xana': Kürtler "Mezi'n Xanan demişler. Sonra şehri kadimin 
lügati'ne ortak ad olmuş Mazxana (Büyük Ev). .. 

Hüsamettin Bahçe ile Mazxana'dan hareketle, Diyarba
kır'daki yoksullu~un sosyo-politik haritası üzerine konuştuk ... 

- Mazxana çalışmasma nasıl başladmız, sizi buna iten 
neydi? 

Uzun zamandır Diyarbakır'ı fotograflıyorum. Burası çok 
hızlı degişen bir kent. Foto~rafa başladıgımdan beri kentin 
varoşlarında dolaşıyoruro ve fotograf çekiyorum. Varoşlarla 
ilgili bir hikaye aniatma ihtiyacı hissettim. Mazxana da böyle 
başladı. Basında biraz farklı yer aldı. Bir çok yerde yoksullu
ğun hikayesi olarak yer aldı. Ama ben tek başına yoksullugun 
hikayesini yapmadım. 

- Ne anlathnız? 
Kentin varoşlarında insanlar ne yapıyor? Hayat nasıl dönü

yor? Hangi koşullarda yaşıyorlar? Bunları anlatmak istedim. 
Çalışmaya başladıktan 6 ay sonra Sarmaşık Demegi'yle görüş
tüm. Onlann da kentin varoşlarını fotograflama düşüncesi 
varmış. isteklerimiz örtüşünce çalışmanın geri kalan kısmını 
birlikte ele aldık. İşin içinde yoksullukla mücadele eden Sar
maşık Demegi olunca Mazxana 'yoksullugun hikayesi' olarak 
karşılandı. Yoksullugu ben anlatamam. Ciddi bir iştir bu. Ser
gide dikkat ettiysen duygu sömürüsü yoktur. İnsan yaşantılan 
var. Kentin politik havası, insanların sevinçleri, hüzünleri var. 
Ama tabii ki sen kentin varoşlarda yaşayan insanlarını anlabr
san, istedi~in kadar uzak dur, oralarda yoksulluk vardır. 

- Şehrin merkezi yerleriyle varoşlar arasında nasıl bir fark 
gözlem/edin? 

Uzun süreden beri oradaki insanlarla bir tanışıklıgım var. 
Evlerine girip çıkıyorum, yaşantılarını biliyorum. Burada iki 
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farklı kent var gibi. Hançepek, Suriçi, 90'lardan sonra 
kurulan Gürdo~an, Aziziye mahalleterindeki insanlar 
ile merkezi yerlerde yaşayanlar arasında çok fark var. 
Birbirlerinden bihaberler diyebiliriz. 

- Diyarbakır Kürt siyasal taleplerinin güçlü bir 
şekilde sahiplenildiği politik bir kent. Bölgede yaşanan 
politik atmosfer/e yoksulluk arasmda nasıl bir bağ var? 

Ömegin Gürdogan ile Aziziye mahalleleri göçler 
sonucunda ortaya çıkan yerler. Sonuçta oralarda yaşa
yan insanlar politik nedenlerden dolayı kendi köylerin
den göç etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu mahal
lelerde yaşanan yoksullugu politik durumdan ayrı 
düşünemezsin. Çünkü onun yaşadıgı yeri terk etme 
nedeni politik. Bu insanlar köylerden göç ettiler, kente 
yerleşti ler. Ama beraberlerinde, kendi köy yaşantılannı 
da taşıdılar. Ömegin mahallelerde çok fazla tandırla 
karşılaşabiliyorsun. Eskiden bu kadar fazla yoktu. Evde 

6 TİROJ 

yogrulan hamur mahalledeki tandırcia pişiriliyor. 

- Göçten sonra yaşantılar ister istemez farklılaşı
yordur ... 

Ömegin gençler ile büyükleri arasında birçok 
farklılık var aslında. Düşünsenize, biri köyde dogmuş, 
köyde yaşamış, tüm anılan köyde kalmış ve yaş ilerle
dikten sonra kente gelmiş. Çocuklar ise bu kentte dog
muş, onların hikayesi bu kentte. Dolayısıyla birbirini 
anlayarnarna gibi bir durumun kaçınılmaz oldugunu 
söyleyebiliriz. 

- İnsanlar için hayat nasıl devam ediyor, kolayta
şıyor mu yoksa zor/aşıyor mu? 

Hayatlar giderek zorlaşıyor. Ben de o sokaklarda 
dogup büyüdüm. Ama her ne kadar oralarda dolaşsak 
da o duvann ardında olup bitenden bihaberiz. Ne 
zaman bu işe daha derinlernesirte baktım, ne zaman 
insanların evlerine, mutfaklanna girmeye başladım, 

yoksullugu o zaman gördüm. Sarmaşık Dernegi 2 
bin aileye yardım ediyor. Açlık sınınnın altında 5 bin 
aile yaşıyor. Birey degil, aile bunlar. Neredeyse bir 
ilçe nüfusu. Dolayısıyla yoksulluk azalıyor diyemeyiz. 
Evet, insanlar için hayat giderek zorlaşıyor. 

- Ne yapılması gerek? 
Kentteki yoksulluk oranı artıyor. Bu kentin nüfu

su 1 O yılda 3 kat arttı. Bu insanlar kendi köylerini terk 
edip geldiler. Geriye do~ nedenleri sorguladıgımız 
zaman ucu ülkenin temel sorunlanndan Kürt sorunu
na, demokrasi sorununa geliyor. Bu sorun çözülürse 
digerleri de büyük oranda çözüm yoluna girer. 
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- Mazxana yolculuğu bitti mi? 
Bu kentte yaşarnaya ve buradaki insan hikayelerini fotograflamaya devam edecegim. Dolayısıyla 'Mazxana' 

benim için tamamlanmış bir çalışma degil. ~ 

TlROJ 7 
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PIŞTi SALEN 90'i QAD A WEJEVi ÇEBÜ 
Amadekirin ji bo çape: MEHMET AKGUL 

Helim YGsiv di hevpeyvlna Çandiyare 
de digot, "Çawa ku bav G kalen me digotin 
giha di bin keviran de namlne, bi taybeti 
pişti salen 90"1 wejeya kurdi F şin o geş 
dibe, sere xwe bilind dike, ew kevire zore 
G bindestiye ji ser xwe radike ... 

Me hevpeyvina Helim YGsiv ya hernama 
Çandiyare, ji bo xwendekaren Tlroje 
arnade kir. 

- Helfm Ytisiv çawa des! bi nivise kir? 
Bi rast! mijCılbCına min bi wejeya kurdl di zarokatiya 

min de dest pe kir. Ez nizanim ku çawa bum niviskar. 
Wekl tiştekl bi tesadCıf qewiml. Di malhata min de 
keseki ku bi wejeye re mijCıl be an ji keseki nivlskar 
tune bO. Le min xwe dlt ku kefa min bi çlrokan re, 
romanan re Cı tişten wiha re te. Di çukaniya xwe de ez 
bi nivlsandina van tiştan re mijCıl bCırn Cı hedl hedi ev 
çirok, ev roman, ev nivisandin bCı bela sere min Cı bO 
sedem ku ez pişta xwe bidim welate xwe Cı bere xwe 
bidim xeribiye. 

- Pişti Serhi/dana Şex Sefd ku şikestinek mezin 
xwar siyasetmedar u rewşenbfrenji Bakur pirani bere 
xwe dan Suriye, hin çUn Libnane u ew der ji van kesan 
re bt2 weki stargehek. Pişti demek kin ji van kesan en 
weki Cegerxwfn, Osman Sebn fı Bedirxaniyan des! 
bi wejeya kurdl kin'n (ı bi tlpen Lafinf wejeya kurdl 
nivisandin Be guman wan kesan bandorek li ser 
wejeya kurdl ya Suriye kir. Tu dikari çawa ve rewşe 
binirxfnf? 

Raste. Di baweriya min de mirov nikare li Suriye 
qala wejeya kurdi bike be ku qala rewşa ve wejeye 
li Tirkiyeye bike. Hin kes dibejin di ware wejeye de 
bihara kurdan li SOriye dest pe kiriye. Ev rast e. Le ev 
yek pirani bi deste rewşenblren kurden Bakur bi cih 
bO. Piştl Serhildana Şex Said nifşe rewşenblren kurd 
en ku bere xwe dan bin xete bfın damezrinere wejeya 
kurdi' ya nfıjen. Ne tene mesela wejeye, heya mesaJa 
ziman, damezrandina kovara 'Hawar' ya ku li ser deste 
Celadet Bedirxan, bQ destpeka bikaranina Alfabeya 
Latin! ji bo kurdl an jl Kurmancl. Bi vi awayi her çendi 
ku li bin xete bingeha ve wejeya kurdi ya nCıjen hatibe 
danln, li ser deste rewşenhiren kurden Bakur bun. Ji 
ber ve mirov lro qala wejeya kurdl bike bi rasö cihe ve 
slnore di navbera ser xete O bin xete de di ve wejeye de 
tune. Ji ber ku geleki tevlihev bu. Dlroka wejeya me ya 
nfıjen ji sala 1932'yan heya iro tevlihev bfıye. Em ku 
bala xwe bidin ve, çawa ku rewşenblren kurden Bakur 

10 TlROJ 

-------

li Suriye derfet dltin ku bi zimane kurdi rojname çap 
bikin, kovara 'Hawar'e çap bikin, zimane kurdl bi kar 
binin we deme Fransa li Suriye bO. Di sala l992'yan de 
pişti rakirina qedexekirina li ser kurdl li Bakur, gelek 
nivlskaren kurden Suriye herhemen xwe li vir (Tirkiye) 
çap kirin. Wekl minak, hernCı pirtOken min yen bi kurdi 
li Stenbole O Amede hatin çapkirin. Ji ber ve yeke mirov 
çawa qala wejeya kurdili SOriye bike be ku mirov qala 
Celaded Bedirxan, Cegerxwln, Reşlde Kurd, NCıreddin 
Zaza, Osman Sebrl bikin. Ev hem u ji Bakur derketibOn 
Binxete. 

- Te bi çfroke dest bi nivise kir. Bi rastl jf 
taybetmendiyen çfroken te hene. Çfroken ku heya roja 
çfroken te çap bUn me dixwendin wekijiyana rojane ya 
kurda bUn, çfroken tekoşfna kurdan bUn. Kesen weki 
Osman Sebri, Ce/adet Bedirxan jf ç'irok nivisandine. 
Ge/ek kesen me yen ku des! ji siyasete berdan fı piştre 
dest bi wejeye kirin wan ;i çfrok nivisandin. Be guman 
di çfroken te de ;i tekoşfn heye le di çiroken te rı di 
romanen te de taybe/mendiyen girfng hene. Han van 
taybetmendiyan ji ku digrin? 

Di seri de dema ku min dest bi nivisandine kir, 
mijCılbOna min bi nivlse re tiştekl pir hundiri'n bCı. 
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Di çukaniya min de di hundire min de agirek hebu Cı 

min nizanbu ku ev agir ji ku te. Mesela nivlsandine 
bi hundire min ve giredayl bu. Dema ku min çlrok 
nivlsand ev nivlsandin ji şewata agire hundire min re bu 
wekl çareseri. Nivisandina min bi vi awayi bu. Ji bo ve 
min dlt ku hedl hedl hesten min u şewata hundire min 
dema ku dikeve forme çlrok u forme romane ez behtir 
rehet dibim Cı behtir xwe di nav de dibinim. Tişte min 
kir ew bu ku wekl çawa avek ji cihoke ku tu a.xe ji ber 
bidl aliyekl ku av biherike ev çuylna min çlroke wekl 
ve cihoke bO. min re li ber hesten xwe vekiribO., hesten 
min bi vi awayl bu. Mesela kurdan ji ber ku ez yek ji 
civata kurdan bum, din nav ve civake de mezin bum, 
min çiroka xwe bi şewata hundire xwe digot di hernan 
deme de li her dere dibu çiroka şewata her kurdl. Dema 
ku bingeha wejeye çavkaniya wejeye ji dil be o ji eşeke 
resen be di baweriya min de ew weje dikare xwe bi rihetl 
bighine dile xwendevan Cı kesen ku we wejeye dixwine. 
Bi vi awayl tu car roj ek ji roj an wekl nivlskarekl eşa xwe 
ji eşa gele xwe wekl gele kurd min hev cuda nekiriye. 
Ew eşa ku kurd her dere pe deşin eşa min e. 

- Di destpeka wejeya kureli de gelek kesan nivfsen 
xwe bi awayekf diruşme dan ber çavan. Diruşme 
qfrandin e u golinen wekf em bindest in, li me Işkence 
kirin, me ledan xwar a ... Le mirov dikare be diruşme 
qirandin beje. Bi rastf di çlrok u romanen te de yen ku 
derdikevin peş ev e. Mirov dikare be kuşlin ji kuştine 
teri! bike. Kuşlin tiştekf din e u kuştina ku mirov bi 
reya hestan din ve be zirnan tiştekf din e. Di wejeya 
nujen de ev tişt ge/ek giring e. Di te de ;i ev ekol heye. 
Tu dixwazf çawa ve ezmuna xwe bi me re parve bikl? 

Eze bi mlnakekl ve mijare vekim. Nexweşek ku di 
gurçika wl de pençeşer heye 24 saeten xwe nikare li der
veyi ve nexweşiya xwe tiştekl din baş bifikire. Gele kurd 
jl ji ber rewşa wl ya bindestl, qedexekirin O parçebCme 
wekl vi nexweşe penceşere bi vi eşa xwe ya giran re heya 
dawiye mijul bu. Rewşa niviskar O siyasetmedaren gele 
kurd jl bi vi awayi bO.. Ji ber ve yeke dema ku mirov li 
pevajoya wejeya kurdi dinihere bi taybeti ji ya nCıjen, 

piştl salen 1930'1 ji qada siyasete hatin qada wejeye. 
Piraniya van kesan projeyen wan yen siyasi yen wekl 
rizgari, serxwebun, welatekl azad tek çun Cı van kesan 
wekl tişten ku di nav deste wan de maye zimane wan, 
çanda wan u wejeya wan ku ji deste wan neçe bi wl rihi 
bere xwe dan wejeye Cı nivlsandin. Yen weki Nı1reddin 
Zaza Seroke Tevgera Kurden Suriye bun, Reşide Kurd, 
Osman Sebri, Cegerxwln bi awayi bun. Ji xwe Celadet 
Bedirxan heya sala 1930'1 çaven wl li Şoreşa İhsan Nuri 
bu ku biçin beşdan şoreşe bin. Van siyasetmedaren 
kurd yen ku bere xwe dan wejeye Cı çtrok nivlsandin, 
helbest nivisandin, zirnan peş xistin nikaribun di nav 
çarçoveya ku tede ne derkevin u van kesan di jiyana 
xwe de çlroken xwe Cı helbesten xwe ji bill Cegerxwln 
wekl pirto.k nedan çapkirin. Ev te ve wetaye ku ev kesen 
ku di qada siyasete tek çun wekl erkeki siyasi disa dest 

avetin ware wejeye ı1 ziman. Heta Mehmed Uzun ji bi 
vi awayi dinivisand. Pişti salen 1990'1 ev 15-20 sal in di 
kurmanci de qada wejeyi çebCıye. Di ve qade de hin kes 
hene peşxistina wejeya kurdi ji wan re bı1ye doza sereke. 
Ne ku erkeke siyasi ye bikin keleka erka xwe ya siyasi 
ya din. Ji ber ve mirov dikare wejeya kurdl bi dlmenekl 
bi gewde bike. Çawa ku bav u kalen me digotin giha di 
bin keviran de namine ev wejeya kurdl ku pişti salen 
90'1 heya niha şin Cı geş dibe Cı sere xwe bilind dike ew 
kevire zore Cı bindesliye hedi hedi li ser vi ıfıhayl radibe 
Cı te xare. 

- Di van salen dawf de qasl du sal bere gengeşiyek 
di nav nivfskaren kurdan de destpe kir ku hin nivlskar 
dibejin romana kurtil tune, nehatiye nivfsandin. Ev 
gengeşiyeke berfireh e. Bave Naze nivfsand, te gelek 
cfhan bersiva ve da, lbrahim Seydo li ser ve gelek cihan 
axivl u di demen dawiye de li ser ve gengeşiye hin 
roman il pirütken lekolini halin nivfsandin. H un bi xwe 
;i di van sa/en dawiye de ji çfrokan ber bi romanan ve 
çun. H un ve pevajoye çawa dinirxfnin? 

Ez ve meselebi du ali ve gire didim. Yek, kembCına 
li ser agahiyen romana kurdl Cı nexwendina niviskaren 
kurd. Ya duyemln encamen rewşa kurdan ya siyasi O 
dirokl, rewşa kurdan ya civakl G qedexekirina zimane 
wan bandorek bi gişti li ser derCınlnasiya kurdan G bi 
taybeli jlli ser deruninasiya nivlskaren kurd kiriye. Di 
pevajoya romana kurdl de erne vegerin salen 1930'1. 
Her! kem temene romana kurdi BO sal e. Bi rast! yekem 
romana kurdl ku hernCı lekollneren kurd li ser li hev 
dikin romana Erebe Şemo ye; heke beri wl tiştek hatibe 
nivisandin ku em nehesibinin BO sal li ser derhas bGye. 
Ez van nivlskaren heja dipirsim romana ku temene we 
BO sal e, herhemen kedkaren romana kurdl ku di nav 
BO salan de hatine afirandin hCın çima nablnin? Ji bo 
xala duyemin, gelek nlvaskren kurd hene wejeya kurdl 
moovinin, heke dixwlnin ji bi çaven piçCık le diniherin 
ı1 di bin bandora zimane serdest de bi çaven vi zimane 
serdest neZıke weje O. romana kurdi dibin. Bave N aze ji 
ji gotara xwe ya duyemln de ji ve gotina xwe vegeriya O 
ani zirnan ku mebesta wl ya diyarde ye Cı wekl diyarde ev 
roman tune. Le ez dibejim wekl diyarde wekl fenomen 
ev roman ji hene. Mirov dikare pirse bi vi awayi bike, 
gelo romana kurdl çi aste de ye? Le dema ku mirov beje 
romana kurdl tune ye ev ji dlroke re, nivlskariya kurdl 
re Cı wejeya kurdi re dibe neheqiyeke mezin. 

- Hin ;i ew berhemen ku hene wekl roman 
nahesiblnin a dibejin ku ew bfranln in, eş, jan u zare 
kurdan in hatine nivfsandin, wekf roman nehatine 
nivfsandin. 

Kesen ku wiha dibejin bilaji keremaxwe werin ji me 
re bej in roman çi ye ku em ıanibin. Tiştekl gel ek giring 
heye ku yekser meseleya derCıniye ye. Bere digotin 
roman G wejeya kurdl tune tu tişt li hole tune bu. Piştl 
ku roman Cı wejeya kurdJ derdikeve li ber çaven van 
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kesan, dema ku ten qada wejeyl dinilierin di hişmendiya 
wan de zirnane kuröı weki zirnaneki kor Cı topaJ e, weki 
zirnaneki seqet e, weki zirnaneki kem e, zirnaneki roje 
roj qedexe ye Cı wekT zirnaneki gundan ye kal Cı plran e 
ku bi ken tişteki naye. Dema ku mirov bi ve dertıniye 
Cı bi ve hişmendiye nezlke vi zimani bibin ez bawer im 
ku ted'itinen bi vi rengi bibejin. Ev öıtinen ku ten gotin 
pirsgireka xwediye van öıtinan bi.x\ve ye, pirsgirek li gel 
wan e ne di romana kurdl de ye. Romana kurdi di van 
15 O 20 salen dawt de şaxen xwe berdane her dere Cı asta 
ku te nivlsandin ne kem e ku asta rornanen di zimanen 
din de te nivi'sandin. 

- Hin kes romana kurdf bi ya rasi ve linin hemberi 
hev anjl romana tirki bi ya rası il bi ya fngilizf ve linin 
hemberi hev. U hCm weki He/im YOsiv, rewşa romana 
kurdf çawa dinimnin, bi ya we romana kurdf di çi aste 
de ye? 

Ez dixwazim du tiştan ji nav hev derxim. Yek hej
mar, ya din jl asta hunerl. 

Ez niha li Almanyaye dijlm. Di nav saleki de 80 
hezar pirtOk bi almani çap dibin ı1 bi kurdl jl 100 
pirtfik çap dibin. Heke ku mesela hejmar be O em 
bidin hemberi hev em dikarin qala rewşa kurda ya 
siyasi u van tişten din bikin. Le heke em qala asta 
huneri ya romane bikin ez bawer dikim di van 15 O 
20 salen dawiye de romana kurdl reya xwe diti ye Cı 

hedl hedl ber bi geşbun Cı bilindbCıne ve diçe. İro roj 
romanen kurdi' yen ku di nav deste me de hene asla 
wan ne kemi' asta romanen ku bi tirki, almani, fransl, 
ingilizi u erebi ten nivisandin. Nivi'skaren ku niha 
dinivisinin bi reya tirki re wejeya cihane naskirin. Ew 
naskirina bi zimane serdest xistin xizmeta wejeya bi 
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zimane kurdi'. Min li SOriye bi zimane erebl xwend. 
HernCı zani'n Cı agahiyen di derbare roman Cı wejeye 
de ku min bi erebl xwend ji bo min bO derfet O min ev 
derfet bikarani ku ez romana kurdi di asteke bilind de 
binivisini m. Di all wejeya G kurdl ve ez gel ek xweşbin 
im ku niviskaren kurd karibin ezmOna li peşiya xwe 
baş bi kar binin ı1 di nav van zimanen serdest de ku 
ev 100 sal in zimane me ye perwerde bi dare zore li 
me qedexe kirine. Em dikarin van qonaxan li pişt 

xwe bihelin G zimane me di clhe zimane serdest de ji 
me re bibe çekek ji bo ku em wl zimani' bikin çekek 
ku em karibin wejeya xwe, roman, çirok G helbesten 
xwe peş ve bibin, bibin asteke bilind O di nav wejeya 
clhane de jere clhekl bibinin. 

-Pirsa min ya dawi di der bare rexnegiriye de ye. Bi 
rastidi wejeya kurdf de rexnegiri di çi aste de ye? Mirov 
dikare beje di wejeya kurdf de rexnegiri ge/ek kem e an 
jiqet tune? 

Di nav kurdl de kesen ku vi' all ve mijGl in ji' hene. 
Gotaren rexneyi ku em hin caran dixwinin Cı di reya 
danasina pirtOkan ve em dikarin bi rihetl rexnegiriye 
bibinin. Le li gore herhemen ku ten çapkirin hewildanen 
rexnegiran gelek kem etimini n. Bi awayeki mirov dikare 
behna rexne bike ji bo wejeya kurdl le ew pevajo o qada 
rexneye baş nehatiye avakirin ku em karibin behsa 
rexneye bikin. Heta niha di kurdi de bi taybeli jl di 
kurmanet de herhemen rexnegirl ji du heb an jl penc 
hehan derhas nehOne ku hatine çapkirin. Ew pisporiya 
di ware rexnegiriya kurdi de ji ber ku tu ne, zirare k gel ek 
mezin je gihandiye wejeya kuröı. Bi awayeki ku qada 
wejeyl wiha bOye O ku her kes dinivlse, kes nizane ki di 
çi aste de dinivi'sine. ~ 
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Jl O KO ARA DEMOKRATIK 
0 XWESERIYA 

DEMOKRATiK SiYASET iÇiN GÜÇBiRLiGi 
FERDA ÇETiN 

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

Küresel sömürünün gözdesi liberal demokra
silerde, toplum yerine devlet esastır. Toplum yerine 
vekiller, temsilciler, aracılar, toplum mühendisleri, 
araştırma kuruluşları, anketörler sorunları, ihtiyaç
ları ve "çözüm"leri belirler. Bu çözümler de genel
likle devleti-iktidarı rahatsız etmeyecek bir çerçevede 
kalır. Liberalizm, devlet tekeline karşıymış görüntü
sü vererek bu "toplum kırım" halini, "bireysel özgür
lük" ve genel seçimler ile perdelerneye çalışır. Hüma
nizmden, özgürlükten bahsederken de sistematik bir 
şekilde ço~unlu~u ezme politikasını sonuna kadar 
uygular. Siyaset bir pazarlık ve mübadele aracı olarak 
işlev görür. Bu siyaset tarzında toplumun dönüşüm, 
icat etme ve yaratma eylemlerine yer yoktur. Topluma 
ve muhal if kesimlere balışedilen özgürlük, iktidara 
karşı yakınmak ve yeni efendiler arasından birilerini 
tercih etmekten ibarettir. Oysa, "mütemadiyen lider
lerinden yakman bir halk da acması bir durumda 
demektir. Eğer onlar bizi her seferinde yolda yüzüs
tü bıraktı/arsa, bunun sebebi bizim kendilerine bu 

şekilde davranmalan için meydan vermemiz dir. "( 1) 
Siyaset, bireylere ve topluma yapılan veya onlara 

sunulan bir şey de~il, bizzat onlar tarafından yapılan 
bir faaliyettir. Sadece seçimlerde aday olmak, terci
hini belli etmek ve oy kullanmak da de~ildir. Siyaset, 
eylem demektir. Eylemin olmadıgı yerde siyaset 
de yoktur. Gerçek demokrasi ve gerçek siyaset, 
halkın dogrudan içinde yer aldıgı; tercihini ve kara
rını topluca ve aleni bir biçimde, yüksek sesle ifade 
etmesidir. Parlamentoda, siyasi parti binalarında ve 
sadece profesyonel siyasetçiler eliyle yapılıyorsa, o 
siyaset tarzı eksiktir ve devletçi-hiyerarşik yönetim 
modelinin tarzına benzeşir. Siyaset köy meydanla
rında, parklarda, sokaklarda, caddelerde, alanlarda, 
okullarda ve üniversitelerde yapı lır. Toplumun tüm 
kesimlerinin, mümkün olan en sık periyotlarla ve en 
büyük katı lı mla irade beyanında bulunması, kendisi
ni ilgilendiren konularda, dolaylı degil dogrudan söz, 
tartışma ve karar süreçlerine dahil olması siyasetin 
özüdür. Bugün Kürtlerin geli ştirdi gi mücadelede 
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devleti, iktidarı derinden huzursuz eden de toplu
mun aracısız, dogrudan siyaset yapma tarzıdır. 

Sunu l a nı kullanmak d e ğil , olmayanı kurmak! 
Merkezi iktidarların gücü kendi yetenek ve kapa

sitesiyle degil, toplumun siyasal özgürlükten yoksun 
bırakılmasıyla ilgilidir. Bugün AKP'nin durumu da 
böyledir. Toplumsal politika geliştirmeyen toplum
lar, sadece genel seçimlerde oy kullandıkları için 
özgür sayılamazlar. Çünkü iktidar ve devletin ege
menliginin arttıgı yer, toplumsal politikanın bittijti 
yerdir. Orada sadece idare etme, buyruk verme, söz 
dinleme ve buyruk alma söz konusudur. Toplumsal 
politik alan ne kadar özgürlük do~urucuysa, ikti
dar ve devlet alanları da o denli özgürlük yitirim 
alanlarıdır. "Ahlaki ve politik toplumun temelleri 
ancak demokratik siyasetle döşenebilir. Demokratik 
siyasetle toplumlan ayağa kaldrrmadan, her toplu
lukta demokratik örgüt ve önderler yetiştirmeden, 
demokratik yaşam tarzını uzun süreli deneyimlegip 
oturtmadan ahlaki ve politik toplumlar inşa edile
mez. "(2) 

Seçimlere gidilirken Kürtlerin ve Türkiye demok
rasi güçlerinin oluşturdu~u "Emek, Demokrasi ve 
Ozgürlük Bloku" aynı zamanda toplumun ortak 
siyaset ve ortak eylem amacını da içerirse anlamlı ve 
kalıcı olacaktır. 

Cüçbirli~i, son on yılda de~işik tartışma ve pra
tiklerle gündeme giriyor. Ama her seferinde, seçim 
dönemlerinde bahar rüzgarı gibi bir ferahlık yarat
tıktan sonra unutulup gidiyor. Cüçbirli~i gibi stra
tejik de~eri olan bir örgütlenme sadece parlamento
daki dengeleri toplum lehine güçlendirmeye yönelik, 
dönemsel bir çalışmadan ibaret kalıyor. Bu esaslı 

'birlik', taktik ve geçici bir çalışma gibi algılanıp, 

faydacı bir yaklaşım sergilenebiliyor. Bu yaklaşımın 
güncel politik nedenleri olmakla birlikte, temel 
neden hala sorunları iktidar-devlet perspektifi ile 
çözme yaklaşımıdır. Bu amaç da, nihai olarak parla
mentoda çogunluttu ele geçirerek hükümet olmayı 
içerir. Böyle bir "birlik", toplumu ve toplumun 
dottrudan siyaset yapma amacını içermez. İyi niyetli 
bir yorumla, oluşturulmak istenen ortaklık, "toplum 
için, toplum yararına ve toplum adına" yönetime 
ortak olmayı hedefler, daha fazlasını de~il. Bu çerçe
vede yapılabilecek işler de son derece sınırlıdır. Halka 
battlı, halkın detterlerine saygılı , dürüst ve nitelikli 
adaylar çerçevesinde bir araya gelmek. Her çevre 
veya her siyasi oluşum kendi tabanına, güçbiriitti 
adaylarına oy vermeyi salık verecek. 

Sonuçta sandıkta oy kullanmaktan ibaret bir 
"özgürlük" veya katılım söz konusu olacaktır. Dört 
veya beş yı lda bir tüketilen bir özgürlük! Frei
re, "Gerçek özgürlük yukandan, iktidar tarafından 
sunulanı kullanmak değil, olmayanı bulmak, yok 
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olanı yaratma ve kurma özgürlüğüdür" der. 
2011 seçimlerine giderken oluşturulan ve 

elbette önemli ve de~erli bir ortaklık olan ittifa
kın, ne yazık ki seçime endeksli ortaklık ötesinde, 
daha zengin ve daha güçlü bir altyap ı çalışması 

bulunmuyor. Son onbeş yılda, seçimler dönemin
de hatırlanan bu birlik, kendi iradesi ve niyetinin 
dışında, iletişim içinde oldugu kitlelere de yanlış 
bir siyaset tarzı ögretiyor. "Güçlü demokraside 
siyaset, yurttaş/ara yapılan değil; onlar tarafın

dan yapilan bir şeydir. Eylemlilik onun en büyük 
erdemidir ve ilgi, bağlılık, yükümlülük ve hizmet 
- ortak müzakere, ortak karar ve ortak çalışma
ayırt edici özellik/eridir. "(3) 

Dört yı l da bir degil , her gün birl ikte si yaset 

Ortak müzakere, ortak karar, ortak çalışma hangi 
alanlarda, nasıl olacak? Toplum bu ortaklık içinde 
nasıl bir rol oynayacak? Bugün degilse ne zaman 
olacak? Dahası Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku 
bileşenleri ve seçim döneminde bu bloka dahil edil(e) 
meyen sol, sosyalist ve yurtsever çevrelerin böyle bir 
dertleri var mı? 

BDP ve BDP ile seçim ittifakına giren güçlerin 
şimdiye kadarki pratikleri a~ırlıklı olarak kampanya
lar, sempozyumlar, çalıştaylar ve seçim dönemi itti
fakları ile sınırlı kalıyor. Bu çabalar, elit ve toplum
dan kopuk çabalar olmaktan öteye geçemiyor, ortak 
tartışma, ortak karar ve ortak eyleme dönüşmüyor. 

Oysa esas ittifak ve ortaklık alanları eylem alan
larıdı r. Kürtlerin ve Türkiye toplumunun her şeyden 
önce birlikte ö~renme ve eylem deneyimini dört 
yılda bir, seçim mitinglerinde dettil, günlük olarak 
yaşaması ve ö~renmesi ihtiyacı var. Birlikte müca
dele, birlikte eylem konusunda tüm katıl ı mcıların, 

halen bildiklerinden daha fazlasını öttrenme, yapma 
olana~ı ve zemini var. Kürt halkının son iki yıldır 
geliştirdi~i demokratik direniş eylemlilikleri, siyaset 
yapmak isteyen tüm toplum için hem bir okul hem 
de özgür siyaset platformudur. Tek tek bireylerin de, 
toplumun da siyasetin öznesi haline gelece~i yegane 
yerler eylem alanlarıdır. 

Kürt Özgürlük Hareketi 'nin Türkiye halkları ile 
oluşturmak istedi~i "Demokratik Ozerklik, Demok
ratik Türkiye ve Demokratik Ulus" ortaklıttının bu 
bloku destekleyen tüm Kürtlerin ortak paydası oldu
gunu söylemek de zordur. Hatta Türkiye Solu ile, 
sosyalistleri ve demokratları ile ittifakı önemsiz veya 
de~ersiz gören hatırı sayı lır bir Kürt çevre vardır. Bu 
ortaklıtta stratejik dettil de, seçimlerden sonra bite
cek, geçici bir "koalisyon" gözüyle bakan, Türkiye 
solunu küçümseyen Kürt siyasetçiler de var. 

Buna karşılık Kürt özgürlük mücadelesine hala 
yabancı, Kürt toplumunun, Kürt yoksullarının, Kürt 
kadınının yaşadıgı degişimi ve siyasallaşmayı tanıma-
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yan; onun örgütlenme, karar ve eylem kapasitesini 3. 

ö~renmeye ve anlamaya çalışmayan, duyarsız, ilgisi 
zayıf, geniş bir Türkiye demokrasi cephesi var. Kürt 
halkı gece gündüz alanlarda, tüm halklar adına 
onurlu bir direniş sergiterken hala kıyıdan ve seyir-
ci gibi izleyen büyük bir topluluk ... Esas ve kalıcı 

ittifak, bu sessiz ve ilgisiz toplulu~un da harekete 
geçmesi, siyasetin aktif dinami~i haline gelmesi ve 
eylem kapasitesini Kürt halkıyla birleştirmesiyle 
oluşacaktır. Çünkü toplum parçalandıkça, ayrıştıkça, 

küçüldükçe ulus-devlet büyüyor ve güçleniyor. 

Siyaset, boşluktan nefret eder 
ittifak ve ortak siyaset topluma da yansıtılabil

seydi e~er, Türkiye metropollerindeki demokratik 
çözüm çadırlarında sadece Kürtler de~il. bu ittifa
kın bileşenleri de yer alır; tartışma, karar ve eylem 
süreçlerinde kendi renkleri ve talepleri ile ortaklık 
edebilirlerdi. Kürt halkı tüm ezilenler adına faşiz
me ve zulme karşı son derece örgütlü ve diren
gen bir mücadele yürütürken, Türkiye toplumunun 
hala uzakta durması Emek Demokrasi ve Özgürlük 
Bloku'nun sorunudur. Blok bu durumu en az seçim
ler ve ba~ımsız adaylar kadar önemsemeli, toplumun 
özgürlük alanı olan siyaseti ve eylemi, günlük bir faa
liyet haline getirmelidir. Dayanışma, ortaklık, payla
şım ve birbirini tanıma alanları oy sandıkları de~il, 
çadırlar, sokaklar ve eylem alanlarıdır. Türkiye'de 
toplumu işlevsiz ve güçsüz bırakmanın en etkili yolu, 
onu tartışma ve karar süreçlerinin dışında tutarak 
politikasız bırakmak ise, Blok'un yapması gereken de 
bunun tersini yapmak olmalıdır. "Güçlü demokrasi, 
kendimizi yurttaşlar olarak ciddiye almamrzı salrk 
verir. Sadece seçmenler olarak değil, elbette yalnız
ca hükümetin yükümlülüğü altmda kalarak ve onun 
müşterileri olarak da değil. Yurttaşlar yoneticilerdir; 
az yoneticiler, ortak yoneticiler, kendi kaderlerinin 
efendileri. "(4) 

Sorun sonsuza kadar bekleyip beklemeyece~imiz
dir. Çünkü, "siyaset, boşluktan, doğadan bile daha 
çok nefret eder. Yurttaşlarm eylemde bulunmadıği 
yere yargıçlar, bürokrallar ve nihayet eşkıyalar 
doluşur," diyor Benjarnin Barber. 

Türkiye'de geliştirilen yeni faşizme karşı, halkla
rın oluşturdugu Emek ve Demokrasi Bloku gerçek 
bir umut alanı, muhalefet ve demokrasi seçene~idir. 
Ancak bu blokun seçimlerde elde edece~i sonuçlar 
kadar önemli bir misyonu var: Türkiye'de topluma 
anti-merkezci, anti -iktidarcı bir perspektifle öncülük 
etmek ve politik-ahlaki bir yaşarn için kesintisiz 
mücadele etmek. ~ 

Alıntılar· 

1. Arundhatı Roy. Çekırgelerı Oınlemek. Age ra Kitaplığı. 2009. s 
62. 

2. A Öcalan. Ortadogu da Uygarlık Krızı ve O Uygarlık Çozümü. A. 
O. SBA Yayınları. Azadı Malbaası. 2010, s. 311. 
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Berhemdaren 1\laslken 1\urdl-:l 

MELAYE BATE 
(1417-1491) 

FEHIM IŞIK 
Wergera ji tirki: ABDURRAHMAN ONEN 

Serbalyoze Erzirome ye RCısyaye Alexander Jaba. bi 
daX'.vaza Akademsya lanyari ya Petersbfirge, li derdora 
Erzirome li ser zirnan Cı edebiyata kurdan lekolinan 
dike. Li gor van lekolin O hin nivlsen destki pirtfıkeke 
dinivisine. Di ve pirtilke de dinivisine ku nave Melaye 
Bateye esi! Ehmed e O di nav salen 1417 u 149l'e de 
jiyaye. Jaba dibeje ku li gunde Bate (Beşebab-Eik) hati
ye dinyaye; li gel l\1ew1Gda Kurdi (Mewluda Pexember, 
Mewluda Şerif) diwanek mezinji nivisandiye. Pişti Jaba, 
M. B. Rudenko di pirtuka xwe ya di derheq edebiyata 
kurdan de dinivisine ku Melaye Bate, bi na ve Zembilfroş 
berhemek mezum nivisiye. 

Ev her du herhemen Melaye Batelro ji li Pirtakxaneya 
Saltikov-Sçedrin ya li St. PetersbO.rge hene. U diwana 
ku Jaba qal d ike hln nehatiye dltin. Jaba, di pirtCika xwe 
de hi n helbesten ji diwana Melaye Bate nivislye. 

Te zanln ku Melaye Bate, li ciye ku Feqiye Teyran 
hatiye dinyaye li Mikse, di Medreseya Mir Hesen 
Well de perwerde bOye. Di helbestek xwe de xatirx
westina ji Mir Hesen Weli wekl temaya sereke bi kar 
aniye. Ji golinen devki yen gele hererne te fahmkirin 
ku Melaye Bate ev helbest gava ji Mikse derketiye 
nivisiye. Melaye Bate, gava ji Mikse derdikeve, ji ber 
ba Ci bahoze dikeve şikefteke O li wir dimire. Li gor 
gotinen di nav gel de, gava cenazeye Melaye Bate di 
şikefteke li Zozanen Serçelan te ditin, di kaxiza di 
des te wl de helbesta ku ji bo Mir Hesen Well nivlsiye 
hebO.ye. Melaye Bate, li gel Mikse li medreseyen 
Duhok, ı lewler O MOsile ji perwerdeya oli. tib G 
edeblyale stendiye; paşe jl li Medreseya Meydane ya 
Hekariye mamosteti kiriye. 

Berhema Melaye Bate ya iro her! pir te zanln. 
MewlO.d e. Mewlud ji bo Pexember meth'iye ye. Kurd, 
pişti sedsalan ji di civaten xwe yen oü, dawet, sunet O. 
hwd. de Mewluda Melaye Bale dixwinin. Sedemek ku ev 
herhem be kemasl bigiheje ve roje ji ev kevneşopi ye. 

MewiO.da Melaye Bate ya destniviski, li gelek 
medreseyan ji teref feqiyan cardin hatiye nivlsln Q 
belavkirin. Cara yekem di sala 190San de li Misire 
haliye çapkirin. Paşe di sala 1907an de li Stenbole 
Mela H useyni Ertoşi çap kiriye. Melaye Bale bi xwe ji 
Ertoşi bG, MewiO.da wi paşe bi nave wi hatiye çapki
rin. Serhemen Batebi Zembllfıroş re, di salen dawin 
de bi elfabeya Latlni cardin hatin weşandin. 

Ji herhemen Melaye Batete fahmkirin ku perwerde 
li gor wi pir muhim e. Çlroka di nav gel de heta i ro jl te 
gotin ve yeke diyar dike. Te gotin ku gele ji bac G xerce 
xelak buye, Melaye Bate dişinin cem Mir. Mir dibeje 
ku, "eze dev ji bac Q xerce berdim, le tu ye li hemher 
veya çi bidi min?" Melaye Bate wisa bersiva Mlr dide: 
''Mire min, ez dikarim ıso xwendekari perwerde bi kim. 
Hek tu deynan xera bikl, ez e ıso xwendekaren din ji 
perwerde bikim." 

Wekl ku te zanln gelek wersiyonen Deslana 
Zembilfıroş di nav gel de ten gotin. Zembilfiroş ji wek 
Mem O Zin, Ferhad G Şirin, Leyla O MecnOn destana 
eşqe ye. Di ve destane de eşqa di nav Xatan a ku jina 
Mir e O te ziman. Zembllfiroş, zembllan (sepeten hesir) 
difroşe, le di esle xwe de Jawe mireki ye ango prens e, ji 
ber ku axreti difıkire, dev ji hemO. dev.ılemendiyan ber
daye O bi keda xwe debare xwe dike. Di Zembilfiroş de 
taybetiyen civake O eşqa XatOne bi hev re len hunandin; 
di navbera ray O. ramanen Zembtlfiroş yen axreti O 
dinyayide tekildanyek felsefeyl te sazkirin. 

Bi van gotinen Melaye Bate Zembilfiroş dest pe d ike: 
"Ey dil werin dlsan biço~, 1 Carek ji caran mey blnO.~, 
1 Bikin qiseta Zembllfiro~. 1 Da seh bikin htkayete." Di 
Zembilfiroş de eşqa Xatane ji wisa te ziman: 

''Xatiln dibe tu lawe beyani, 
Lew dibem da tu bizarıf, 
Min fuji bo dile xwe ani, 
Da em bikin m;silhete. 

Law bi Xatilne re dibete, 
Tu mixaziya dil divete, 
Day tm ji heq nekin vehete, 
Ril sipiyfn di axrete. 

Xatiln dibeje have xeyalan, 
Were ser doşek il pa/an, 
Bfhn ke zulf t1 xalan, 
Law dibe zilfe herire. 

Pfroz be lawe mfre, 
Çi hede lawe feqfre, 
Tev bide ve misilhete, 
Xatan dibe lawe verevan." {f, 
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Berdevke Mez!Ome Herdemi 

PiR SULTAN 
Dr. ÖMER ULUÇAY 

Pir Sultan navekl ye, keseki ye, baweriyek e, 
reber e, şair e, Plre H useyni ye. Pir Sultan, serhildar 
e, serdar e, berdevke mez!Cıman e, telen tembura 
wl perde dilan u jiyane ye. Pir Sultan, berdevke 
hemdemi, herdemi ye. "Ser ket! ye" le "ser danenl" 
ye, ya rast gotiye, şopandl ye. Lewma ew hewldana, 
yek Huseynl ye. Te zanln ku Hz. Huseyn; dijl Yezld, 
Kurre Muawiye Emlre Emewiyan seri hilda ye, tevl 
72 kesan şehld ketiye, nemiri ye. 

Pir Sultan, li ber zilm O zexma Siltane Osman! 
seri hilda ye. Baweriya xwe parastiye, ew bi gele 
xwe hlnkirl ye, cem Cı cimaet gerandi ye. Di sedsala 
16'an de serhildan buye. Navenda serhildane Sewaz 
e, "Sewaz a xunnl''. Pir Sultan, xwedl gelek menqi
beyan (çlroken, efsaneyen ser kesen navdar/oldar) Q 
kerametan e. 

Di hevsa oldaran da, gelan hev ı1 din bi rastl 
hin nas nekirine, li hev ı1 din mana geriyane. Gelek 
caran bi hev re şer kirine. Bi zimane tirkl, ser jiyan 
ı1 serhildana Pir Sultan pir kitab hatine weşandin. Le 
bi kurdl tu beje hernan tu xebat nin e, ez bawerim 
ew ya yekemin be. Erne bi çavekl; aşti, wekhevi, sOd 
girti, pişt girtlli jiyan, serpehatl, gotinin-nefesen Pir 
Sultan meze Cı şirove bikin. 

*** 
Pir Sultan, li ser rewşa her cureyi jiyane helbest 

nivisine. Erne li gorl rewşa pirtOke, helbestan bi 
çavekl rojane bixwlnin, erne dile Pir bi dile xwe
kin. Erne bi !zzet Cı lkram li meydana Pir n1nin, li 
hlkrneten wi guhdarl bikin. 

Destana temen, li gori salan hal u hewla !nsen 
dide ber çavan, dibe were jiyane bifamine. Roja ku 
diwelide wekl guplka gule ye. Dimije, digrl, diaxive, 
dimeşe, bi zehmet e, bi kef Cı henek e. Radile cuza 
xwe dere ber xoce, ellf-be u xwandine h!n dibe. Xort 
e, ciwan e, rih Cı simelan xwe dane, derdan e, simbel 
bada ne, dike qoçi xezala ne. Sal derhas dibin, zor 
u zehmete cihane, meşeqeten jlyane li pe hev ten, 
pur-simbel-ruh tixbelek Q gewr dibin. Zewicl ye, bave 
keçik u lawan e, xwedi heval u hogiran e. Beden besi 
xwestinen dile w! nakin. Kur, bira, jin, heval niva 
gurre nakin. Çav nabinin, çok deşin, xuz dibe, guh 
nablzin. Sal dibe 80-90, wekl gula çilmisl ye, wek1 
pele berba ye. Dereng namine li çardare siwar dibe, 
te mala qedlml, weki çukeki difire diçe, mistek ax 
çava tiji dike. Pir Sultan wiha got: Meriven baş Xuda 
parast. Gorn şame be zehmet be, behişt be. 

Kasek hat aliye Şeh da. Şeh kamil e, zane ye, 
revekir e, xwedl rastiye ye. Sere şore rastl ye, dawi
ya gotine d!sa rasti ye. Kase; gotin e, rehmete, sud 
vegirtine, wekheviye, aşti u evindariye ye. Yeke tu 
vexwe, yeke jl bide min. Para min te li para Imarnan, 
li şira turu ye çellan. Yeke tu vexwe, yeke bide min . 
Pişta xwe gire daye bi bene xirete, eşqa ked li nCıra 

Xuda te. Umldiya her kesl li yara xwe he. Yeke tu 
vexwe yeke bide min. Pir Sultan im, xam Cı xas li hev 
vediqetinim. Nifisa gewr dixunirn, deftera evine vedi
kim. Dest yara rninda jehr were ez vedixwim. Yeke tu 
vexwe, yeke bide min. 

Quling te ref bi ref e, bask hene, per hene, ji bo 
fırine hatine miraz heye. Yen ku dawiye bibinln, be 
umdi dibin, nafırin . Re a qulingan heye li aso. KI ku 
neblne, ma e çitol bifire. Firln huner e, qudret e, be 
dawi ye. Teyre fıronek nika bimeşe. Aso bilind e, fit 
Cı fere ye, ew ji bi asteng e. Rewşa hewaye her tim ne 
yar e, teyren eylo re dibire, ew jl bi kozik Cı kemin e. 
Her quling bi basken xwe difire.Yek rebir e, diqijje 
deng dide. Li hewa dorhev difire. Weki serdora hespe 
ku dOre dibeze. Ew ji li hev gudar dike, koma xwe nas 
dike, yek reber çedike. Refe quling li bani me! dibe, 
yek di navda derte, re dikişi ne. Yen din li pe rez dibin. 
Hesen u Huseyn rebir dibinin, Kerbelaye mekan t1 
encam dibinin. Denge wan bilind e, ziz e, dile min 
dişewtine. Ew eşq e, muhbet e. Xuda aşiq rasti maşuk 
bike. Arif dizane, cahil çer bike. Quling bi her zimanl 
bangin dike. Yezdan bira li Pir Sultan ra allkar be. 

Wey dilo, hevl ı1 umdiye bernede. Her tişte ku te 
ditl bawer nebe, perestl neke. E ku n1ye te nenere, 
tu li toz ı1 tewara wi nenere. Dema ku te mil da yeki, 
nan O xwe tev xwarl, ku te dlt hinek kemasl, hernan 
nede rO lo dilo. Hespe baş siwar be, çiyayen bi berf 
derbaske, her rinda ditl ra sira xwe veneke, ya ta! 
vala neke dilo. Roj roja seyd u neçire, emeg zayi dibe, 
şlreta min ji bir neke, xatira neşkenlne di lo. 

Çaven te mewall ne, axaftin, meş, tev şidandina 
te mewall ye. Awiren te, aşiqan dişewitine, çaven te 
rnewali ne. Zanim tu xwedl nezer 1, gel evindaran zar 
bazar 1. Pir gotin Eli dixwazf, bi van çaven mewall. 
Baye eşqe li sere min daye. Li parsa hequllah para 
min daye. Aqil tenage, ew di xeybe da te. Nizarn te 
va geneina li ku girt. Nerina te bi male dinyaye, ew 
nezera te li ku girt. Xirke li ser milan, dewreş derte 
seri reyan. Birano dest nedln feqir e. Aşiq çaven te 
çaven mevall ne. Re ya rindan zirav e, teng e, direj e. 
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Gere dixebite gorl hukrne xwe. Pir Sultan heq dixwa
ze. Aşiq çaven te, çaven mewali ne. 

Dewreş'im dibeji, singe xwe peşda didl. Ma tu 
kani heq bejl? Sifte li xwe binere, li xelke çi dixwazl? 
Rojeke te bigrin, murş'id Cı rebir li te pirskin. Bi tutsl 
li te bigerin. Tu dibej'i ez meş im, ma hingive te heye? 
Bederd ma çi zane hale derdmendan. Dewreşe rast 
nazivire li soz u iqrara xwe. Her çug danan e li ser 
çiqe gule. Tu dibejl ez bilbilim, ma gula te he? Pir 
Sultane, derd u kulen wi nen ku lan e. Her mirov dile 
wi nizane. Be murşid Cı be rebir re ne kudan e. Ma 
deste teda peşa murşid heye? 

Heq Mihemmed Elf dibejim, be van bere xwe 
nadim tu deran. Di dileki de yarek dibe, di şOşeki de 
mCımek. Li çar istiqameta dibinim, dibejim Heq Mih
wemmed Eli. Min du teyr ditln li ezmanan, mel dibin 
difirrin li ser bahr Q umyanan. Li deşt O çiiyan, min 
kesek nedit, bes Heq Mihemmed Eli. N ura min çeraxe, 
siwarbOna min burax e, li erde O ezman stOna min 
Heq Mihemmed Eli ye. Ew sirre, mer sirre vedişere, 

heyv sirre, roj sırre. Elah yek e Mihemmed Eli. 
Dexla min, minneta min li Xuda ra, ne li Şah G 

Padişah re. Dexla min Eli Hesen re. Herim dergaha 
Heq, didare biblnim, bes ber Xuda digerim, Şaha 
Padi'şa na. Pir Sultan dibeje Şahe min heye. Di Xizir 
Paşa da axina min heye. Yek ~llahe min heye. Çi Şah 
O Padişah e. 

Nefes 'eke bej im, de tu negri, çer bikim. Behre eşqe 
bigrim, daliqim. Li bendera eşqe werı·m derandin. 
Hem bejandim, hem strandim, ketim biroşe qew
randim, hatim meydane ji bo xarine. Ez feq'ire Xuda 
me, hale nerind cuda me, bilbile ceme me, hatim 
meydane bixwlnim. Ez li Heqra aşne me, dile min 
be guman e. Perwane me dor agir digeri me. Ji bo 
şewata bi mOrnan te halime. Pir Sultan im li cihane, 
ma kemasl heye di gotinen min da? Keması di dile 
min de, hatime seki n! me li hizCıre. 

Xerab exerab xuya dike, isa! nahele berfa çiyan. 
Teye baye sibe, re xerab e xerab. Kesek nare zoza
nan, tek çCıye eşiret xerab e xerab. Wekl Çeme Sor 
(Qizilirmaq) herikiyam, dest lexist benda singe xwe 
qetand. Ketim baxe xezale. Ketim bostan, gul xerab 
xerab. Deste min nare ku gulan biçinim. Zimane 
min nagere ku hale nebaş bipirsim. TembOra min 
eyar nagire, tel xerab xerab. Ebdim, Pir Sultanim, 
nehatim ku dest Sultan da bimirim. Dostan, xeber 
şandiye dibejin verin. Eze herim le rexerab xerab. 

Em Herrin ba Şah, hin ku Xizir Paşa em berdar 
nekirine. Vebin derino hln ku rojen siyasete neha
tine em herin Şah. Dil dixaze helkişim koşke Şah, 

bigrim bihna Eli. Ji bo xatire Danzdeh İmama vebin 
qapino em herini Şah. Ku da herim re mij u duman 
e. Encam ji bo peyman Cı aman e. Demeke zincir 
stGye min digufışe, Vebin derino herrini Şah . HCınik 

hunik te baye xerbl. Yare silavkin peyayen Rume, 
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Xeber hat Bilbile Şah dixwlne. Hilkişiyarn ser birca 
kelehe, dibinim her kesek li du Işe xwe dere. Ma xofa 
cen tek ketiye dile min? Vebin derlno herini cem 
Şah. Wekl lehiya havlne diherikirn. Bi xencere cigere 
da bir'indar im. Tene mam li vir vebin derlno herine 
Şah. Pir Sultan im Şahe bi bext, kule min seri hilda. 
Axlna min asOman girt. Vebin derino herine Şah. 

Li Şah nabirim , ku Padşa ferman bide jl. Celad 
hemher min şOre xwe bissu j~ disa te nabirim li Şahe 
xwa. Hefdeh birin li bedena vebin, derman nebin, ben 
di stılye min de ber bi sedare beri n, dlsa Şah e xwe nabi
rim. Biri reşin weki komire, minafıq zerar didin omire, 
her du destemin bi hesin ve giredane, disajl te nabirim 
li Şahe xwe. Min sirgOn bikin Çine Maçine, bene min 
bavejin sepiye, dlsa te nabirim Şahe xwe. Ji bo ku qetla 
min ra ferman bidin, cendeke min ku ser naşe deynin, 
gorna min vedin, kefene min biçirinin, dlsa jl ez te 
nabirim li çavreş Şahe xwe. Pir Sultan Evdal im dibem 
welahi, di Şahe xwe nabirim bilahi, li Mahşere dixwa
zim ew Şah!, dlsa te nabirim ew Şahe çavreş. 

Li Şah ra wiha binivfse hale min lo penOsdar o. 
Qurban im tiliyen ku qeleme digrin, şekir şerhete 
çebikim ji bo zimane şirin, katibo hale min wiha 
binivise. Miraze min Şah e, lo penOsdar o Xuda 
dihebini hale min wiha biniv'ise. Hevldar im va 
Sewaz a xunni hilweşe. Li ela Sewaze bo min zengi
landin, neqeben bi çam lekandin, li dostan veqetan
din, dile min sotandin. Lo katiwo hale min li Şah re 
wiha binivlse. Her golina minafıqan bi cih dibe, RCıye 
gulinl diçilmise, Merwan şad dibe. Ez Pir Sultan im 
Hizir Paşa tu zanibe, çi te seri meriyan tu bib'ine. 
Zaliman em hesreta heval O biran hiştine. Katiwo 
qurban hale min li Şah re wiha binivtse. 

Hizir Paşa biryar girt ku Pir Sultan bi dardake, 
li Sewaz e, li bazara ezingvanan. Sedar ava kirin, 
werls giredan, xeleka stCı çekirin, weris rO.n kirin. Pir 
Sultan li zindana Seraye ber bi vir bi rekirin. Hizir 
Paşa emir da, her keseki tenga xwe re kevir kirin. Eli 
Baba rebira ye Pir Sultan bu. Xelke kevir davetin, wl 
gulek avet rebira ye xwe. Qijin bi Pir Sultan ket O got: 
"Keviren ele li min neketin, bi gula dosteki birimdar 
im ez." 

Pir Sultan bi darxistin, le nemir. Kermeten wl di 
nav gel de belav bCın, jiyan, heya !ro jl te gotin. Ew 
hevl namir e, kiras diguherlne O te. Di civate de pir 
Sultan diwelide. 

Xizir Paşa, suxteye Pir Sultan e. Di nav wanda 
bOyer derhas bune. Talibe Pir Sultan dibe Paşa, te 
Sewaze. Paşa, hessasan dişine, Pir Sultan derdest dike 
tine Seraye, dave zindane. Dixwaze ku qudreta xwe 
n1şan bide. Naneki çedike. Pir naxwe, dibe nane te 
herarn e, kCıçike min jl naxwin. Xizir Paşa dixaze Pir 
berde. Dibe ji me ra ki lamek bej e, b ira be peyva Şah be. 
Li ser daxwaza Xizir Paşa, Pir Sultan ew şiirana gotlne. 

Nasfn u neqilkirina nefesan erne bidomfnfn. ~ 
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Prof. Dr. Ayşe Kudat ve Rojda ile bir muda k sohbeti 

'KÜRDÜN SOFRASI AClYA DOYDU' 
Röportaj: SEVDA KARACA 

--------------------------------
Acılardan geçersin de o ac ı aşına sinmez 

mi? Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan tat
lar, damaktaki hazlar, ellerdeki marifet, sofrayı 
çekip çevirirken harcanan emek, yoksul karınları 
dayururken bulunan yöntemler, hep azı karar 
denerek dağda ta şta ne varsa ondan kotarı

lan aşlar, zamanın ve mekanın zorunlu göçle 
terk edilmesinin ardından geride kalıyor. Savaş, 
sadece ölü canlar, parçalanmış bedenler, yanıp 
yıkılmış köyler, şiddetle örselenmiş ruhlar yarat
mıyar sadece. Bir kültürü anlayabilmenin, onun 
geçmişten bugüne taşıdıklarını görebilmenin en 
nefi s yolu olan sofrayı da, mutfak kültürünü 
de yok ediyor. Zorunlu göç, yaşam alanlarının 
yok edilmesi , ekmeğin peşinden büyük kentlere 
akın, yeşil alanların yakıl ı p yı kılması , insanların 

ot topladıkları, hayvan otlattıkları yerlere mayın 
dö şenmesi ... işte Kürt Mutfağı, bunca badire 
yaşanırken her seferind e bir tutarn damak tadı 
kaybederek bugüne kadar gelmeye çalışan, üze
rine bu zamana kadar neredeyse hiç çalışma 

yapılmamış önemli bir araştırma alanı. ''Kürt 
Mutfağında Ne Pişiyor?" kitabıyla bize bu mut
fağın kapıla rını açan Prof. Dr. Ayşe Kudat ile 
müzisyen Rojda'yı bir araya getirdik ve sorduk: 
Bunca zulmün tedrisatından g eçmiş bu mutfak-

larda sahiden ne pişiyor? 
- Kimse acılara mutfaktan tanık olmaya çalış

mamışfl sanınm bu zamana kadar. Nereden aklını

za geldi böyle bir çalışma yapmak? 
Ayşe Kudat: Maalesef ingilizce düşündü~üm için 

bu kitap böyle oldu. İngilizcede aynı soruyu sordu~u
nuz zaman, siyasal birtakım cevaplar vermek gerekiyor 
ve ben ilk başlarda bir Kürt kadını yemek pişirmeye 
çalışırken o Kürt evi, köyü, kültürü hangi acılardan 

geçti, nasıl zorluklar yaşadı, bunu dile getirmek isti
yordum. O şekilde yola çıktım. Sonradan kitap biraz 
daha genişledi ve "kültürün en önemli parçalarmdan 
bin· olan yemek kültürüne ne oldu?" diye sordum. "Ne 
oldu?" sorusu "nasıl oldu, neden oldu?" sorularını da 
getirdi ... 

- Ne oldu peki? 
Aynı dilde oldu~u gibi hasıralb olmaya zorlandı. 

Mesela bu yüzden Kürt yemeklerinde gurme dedi~imiz 
bir tarz gelişmiyor. Ben Kürt illerimizde 1960'lardan 
beri çalışıyorum. Orada hiçbir zaman bir Kürt lokantası 
göremiyorsunuz. İnsan hayatının en önemli nesi var; 
nefes alacak, su içecek, yemek yiyecek. İnsan hayatında 
bu denli önemli olan bir parçanın bu kadar kayba u~ra
mış, kaybolmaya itilrniş olmasının nedenlerinin bazı
larına bakmaya çabşhm. Kimi ekolojik nedenler ama 
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çojtu siyasal nedenler. Ve bu siyasal nedenler son 80-90 
yıldır belirgin bir şekilde insanları oradan oraya atarak, 
bölgedeki Kürt yojtunlu~unu azaltarak, insanların dil
lerini konuşmalarını yasaklayarak, yemeklerini pişirip 
paylaşamamaianna yol açarak bugüne gelmiş. Ve işte 
bugün gerçekten Kürt yemekleri gibi bir şey yok. 

- Siz bunlan anlatırken Rojda kendi hayatını 
görüyor sanınm... Biliyoruz ki bu coğrafyada da 
mutfaklar kadınlardan, annelerden ve ktzlardan 
soru/ur ... Sen ne dersin, Kürt Mutfağt deyince aklt
na ilk ne geliyor? 

Rojda: Hakikaten insanın çok garibine gidiyor, 
bölgede lokantalarda çalışanların çok büyük ço~un
lujtu Kürt, ama size "ne yemek yersiniz?" diye 
Kürtçe sorduklarında bile, oradaki psikolojik baskı 
yüzünden insan şaş ırıyor. Cizre'ye gidiyorsunuz, 
yemejti hazırlayan Kürt, isteyen Kürt, sunan Kürt, 
ama "ne yersiniz? ızgara köfte, acılı adana" ... 

Mutfak; politikanın laboratuvarı 
"Çevrelerindeki diğer Kürtlerden kopanlmalan 

ve aynmcllık, bu misafirperver halkın cömertçe 
açtığı sofranın özelliklerinin öğrenilmesini de engel
lemiştir. Onlar, mutfak kültürlerini ne denli paylaş
mak istese de toplumsal aşağı/anma ve dtşlanma, 
kendine özgü mutfak kültürlerinin de inkanyla 
sonuçlanmtştır. " 

(Kürt Mutfağmda Ne Pişiyor?, sf. 15) 

- Çalışma, mutfağm ne kadar politikaya açık bir 
yer olduğunu gösteriyor. Bu zamana kadar hangi 
mutfağın nasıl oluştuğu, nasıl şekillendiği, nasıl 

değişimlerden geçtiği hep araştırma konusu olmuş. 
Ama Kürtler söz konusu olduğunda, neredeyse 
hiçbir çalışma yok. Siz çalışmayı yaparken sadece 
mutfağı değil, o mutfaktan ürün çıkaran insaniann 
yaşamlannı mercek altına almışsınız .. . 

Ayşe Kudat: Biz bu çalışma için yüzlerce, binlerce 
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kişiyle görüştük. Aslında bir köye gitti~inizde insan
lar sizin etrafınızı sarıyor, o "ille de bize gel", öbürü 
"ille de bize gel" diyor. Kime gidersen di~erlerinin 
hepsi de oraya geliyorlar, siz daha a~zınızı açmadan 
onlar yaşadıklarını anlatmaya başlıyorlar. 50 yıldır 
gidip geldijtim, pek çok farklı araştırma yaptııtım böl
gede hiçbir gün bir tek sıkıntım olmadı bilgi almak 
ve konuşmak konusunda. İnsanlar fevkalade açıklar. 
Ama, yine yemek konusuna getireyim sizi; bölgede 
bile fevkalade ayrımcılık var, mesela Arapların, Kürt
lerin ve Türklerin yogun oldugu köylerde, kentlerde 
kız alışverişi yok, özel olarak Kürtlerden kız alışı yok. 
Bu da tabii mutfajtın da~ılmasını engelliyor. Osmanlı 
sarayı almış Almanlardan, Ruslardan, Fransızlardan, 

onların yemekleri, onların kültürleri, onların giyim
lerini de almışlar. Birço~u evlilik yoluyla açılan kapı

lar olmuş, fakat Kürt insanının ister bölgede yaşasın, 
ister başka kentlere gelsin, yüzüne kapılar kapanıyor. 

Ben bir burs projesi yaptım, bölgedeki yetenekli 
çocukların resim yapabilmeleri, resim ejtitimi alabil
meleri, ressam olabilmeleri için. Tanıd ı~ım ve aramı
zın çok iyi oldujtu talebelerimden tutun, dostlarım 
arkadaşlarıma kadar herkes, e~er kazara cümleye 
"Kürt" diye başlarsam "ama biz başkalarına yar
dım ediyoruz, o bursla bir ilgimiz olamaz" diye sırt 
çeviriyorlar. Ayrımcılık halk içinde de var, ama kesin 
olarak devlet eliyle yapılan ayrımcılık bu aynmcılı 

gı dogurdu. Bakıyorsun, Kürt bir hanım komşusu 
Ermeni'den yemek ögrenmiş, ama bir digeri ondan 
öj:trenmemiş örnegin. 

Rojda: Yemeklerde bile aynıncılık var yani .. . O 
cojtrafyada anadili Kürtçe olanlar Türkçe öjtreniyor 
ama Türkçe konuşanlar Kürtçe ögrenme geregi duy
muyorlar. Bir öjtretmen gidiyor köye, köyün bütün 
ahalisi ö~retmen için Türkçe öjtreniyor, ö~retmen 
iki kelime Kürtçe öjtrenmeden ayrılıyor oradan .. . 

Ayşe Kudat: Bu sizin söyledi~iniz çok önemli 
bence... Oralarda desek ki ikinci dil Fransızca, 
ingilizce, millet sıraya girecek öjtrenmek için. Hiç 
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duydunuz mu ikinci dil olarak Kürtçe ö~renilecek? 
Hadi Kürde kendi dilini ö~renmeyi yasaklıyorsun, 
oradaki Türkler, Araplar ögrensin ... Çift dilliligin, 
daha do~rusu çok dilliligin zeka gelişimine ne kadar 
katkısı oldu~una ilişkin bilimsel olarak kanıtlanmış 
şeyler var. Çok önemli. Bu kitapta bir hikaye anlat
tım. Almanya'dan dönen bir genç kadına sordum, "ne 
yapıyorsun Almanya'da, nasıl gidiyor" diye, "ben" 
dedi, "Türkçeyi fevkalade ileriettim ve Almancayt 
da belleyeceğim. Çünkü benim başıma ne geldiyse 
bu Kürtçeden geldi" dedi. "Niye" dedim, "çok has
talandım bir gün, beni şehre hastaneye götürdüler, 
doktor bana dedi kı~ 'eğer hastalığını Türkçe anlata
mayacaksan Çlk git' ve bu o kadar içime oturdu kı~ 
öğrenmekten başka hiçbir şey istemiyorum artık, 
dünyanın bütün dillerini öğrenmek istiyorum". 

- Böyle bir muameleyle karşı karşıya kalınca bile 
yine kendine, kendi değerlerine vuran bir durumla 
da karşı karşıya kalıyor Kürt kadınlar galiba. 

Do~ru. 1965 yılında, ben Harvard Üniversitesi'nde 
doktora ögrencisiyken, bir sınıf arkadaşım dedi ki 
"annem babam seni misafir edecek, nereye git
mek istersin?" Gittik bir yere, gayet modern, "ee .. " 
dedim "hani tarih"? Ondan sonra o Türkiye'ye geldi; 
"mi/altan önce mi, milaltan sonra mı olsun görmek 
istediğin tarih?" dedim, çok alındı bul Onunla ben 
Diyarbakır' ın kazalarından birine giderken birileri 
durdurdu bizi, "gelin çok hasta, bizi doktora götürür 
müsünüz'' dediler. Gittik, doktor hastanede degil, 
evine götürdük kadını, hasta olan kadının durumu 
çok kötü. Kapıyı çaldık. Doktor kadını görür görmez 
"bu Kürdü niye buraya kadar getirdiniz, bakmaya
cağtm " dedi, Amerikalı arkadaşım mosmor oldu ve 
gayet kınk bir Türkçeyle "sizi biz öldürebiliriizzzz" 

deyiverdi. Doktorda bir telaş ... Meger epi topu gıda 
zehirlenmesiymiş, hemen iyileşiverdi kadınca~ız ... 
Siz düşünebiliyor musunuz, Kürt bölgesinde dok
torluk yapmayı kabul etmiş bir hekim, Kürt hastaya 
bakmayacagını söylüyor ... İşin kötü tarafı, bugün de 
bu ayrımcılıgın hala sürdügüne inanıyorum ... 

Gel de şehirde ekmek pişir! 

"Toptan çuvalla un alınıp evde ekmek yapılmaz
sa, yanına ka tık alacak para kalmaz. Bir başkasının 
arsasına tandtr açsak hapse atarlar. Badrum katlan 
deşsek işsiz kalmz. Sact badrum katında kullanma
ya kalksak dumandan boğuluruz .. . Ev ekmeği yapa
mayan yoksullar francalayla falan idare edemezler. 
Dokuz karın dayuran bir eve, francala yetişir mi?" 

(Kürt Mutfağmda Ne Pişiyor?, sf. 61) 

- Biz ne zaman Kürt kadınlanyla sohbet etsek 
hep büyük kentte tutunmanın ne kadar zor oldu
ğunu anlatır/ar, hep köye bir özlem vardır. Çünkü 
"ekmeği orada yapmanın tadı bir başkadır" der, 
dağdan topladtğı otu nasıl pişirdiğini anlattr, orada 
kendine özgü bir yaşam kurmuştur, hayvanıyla, 

varsa bir kanş toprağtyla, azla geçinmek zorunda 
olsa da mutlu olduğundan bahseder ... Sonra bir
denbire "bir tek çöpünüzü bile almadan buradan 
gidin" diyorlar ... Bu durumu sen nasıl gözlem/edin? 

Rojda: Ben bunu kendim yaşadım, annem yaşa
dı, akrabatarım yaşadı. Mesela annem mayıs ayında 
yeşeren bütün otların adını biliyor, "ben şimdi arda 
o/saydtm şunu toplardtk, şu ot ekmeğin arasmda 
ne güzel olurdu, bu şöyle pişince tadından yenmez" 
diye anlatır da anlatır. E şimdi bu bir kültür degil mi, 
bu bir yaşanmışlık degil mi, bunun hiçbir kıymeti 
yok mu? O, o topragın, o dagın taşın degerini biliyor, 
o dogayla bütünleşmiş. Topragından koparınca ne 
oluyor kadınların yaşamı? Çaraklaşıyor dört duvar 
arasında . Annem köydeyken canı sıkılınca tarlaya 
gidip gelirdi, topraga basardı. Özgürdü en azın
dan. Ekmegini gidip bakkaldan parayla almayacaktı. 
Ayagını yorganma göre uzatacaktı. Kimseye boyun 
egmeden yaşayan insaniardı Kürtler kendi toprakla
rında. Şehre sürüldüler ne oldu? Her yer sınır, her 
yer yasak, her yer ulaşılmaz, her yer yabancı. .. Bir 
şeylere göre yaşamak zorundasın ve o şeyleri sen 
belirlememişsin. Şimdi annem ne kendi keyfince 
giyiniyor, ne kendi keyfine göre yemek yapabiliyor ... 
Bu göçlerin insanlar üzerindeki tahribatı gerçekten 
çok acı. Kadın, orada tandırda pişirdigi ekmegiyle 
birçok yemek yapabilirken ya da o emegi vermesi 
bile ona mutluluk verirken burada, büyük şehirlerde 

bunu yapamıyor ... Yaşanmışlıklar degişiyor, hem de 
büyük bir hızla, bir insanın bunu kaldırabilmesi çok 
zor. Mesela neden insanlar kendilerini müziklerde, 
türkülerde bu kadar çok buluyor? Çünkü özlem 
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duyuyorlar ... Ben Salçu'yu söylerken evet geçmi
şimizi hatırlıyoruz, biz köydeyken 5 taşımız vardı 

ama mutluyduk. Tamam, eyvallah, medeniyet güzel 
bir şey ama tamamen de~iştirirseniz insanı, insanın 

ruhunu söküp alırsanız, yaşanmıştıklarını elinden 
alırsanız, o zaman onun adı medeniyet olmaz. 

- Kitap bu anlatılanlara benzer pek çok hikô.ye 
de sunuyor. Omeğin Dersim İsyanı'ndan sonra 
Adana 'ya göç eden bir kadınla 90'/arda İstanbul'a 
göç etmek zorunda kalan bir kadının hikfıyelen"nin 
bu kadar ortak olması insanda bir burukluk da yara
tıyor. Yıllar geçmiş, ama dönüp yaşanmışlık/ara 
bakınca bir paralellik var .. . 

Ayşe Kudat: Ben göçün zorunlu olan boyutunu 
göstermeye çalıştım. Mesela siz belki İzmir'de do~
dunuz, okuldan mezun olduktan sonra sevdi~iniz bir 
i şi yapmak için İstanbul'a geldiniz. Ama özgürsünüz, 
isterseniz hafta sonu çıkar gidersiniz İzmir'e, orası da 
sizin bir parçanız, burası da sizin bir parçanız. Ama siz 
düşünebiliyor musunuz ki biz bir aşiret olarak küçücük 
parçalara bölünece~iz, hepimiz bir başka yere gönderile
ce~iz, ve o kadar büyük bir dikkat gösterilecek ki iki kar
deş komşu köylere bile gönderilmeyecek, orada tekrar 
birl eşemeyeceksiniz. Ya da işte , bütçenin yüzde 42'sinin 
askeri harcamalara ayrıldı~ı bir dönemde diyeceksiniz 
ki, "biz sizi koruyam1yoruz, ya korucu olacaksın eline 
silah alacaksın, kendini koruyacaksm, ben istediğim 
zaman da operasyona ÇLkacaksm, ya da bu 4 bin 
köyü ben boşaltacağ1m. Boşalttiktan sonra da maym 
döşeyeceğim ki insanlar bir daha giremesin, hayvan 
otlatılamasın, sen de geri döneme. " Böyle bir zorunlu 
göç ile insanların isteyerek oradan oraya ~timleri için, 
meslekleri için, sevdikleri için gitmesinde bir fark var: 
biri açılan irnkanlarla gerçekleşiyor, di~erinde ise eli
nizdeki bütün imkanları alıp sizi soyan, sizi mahveden, 
sizi cezalandıran, sizi parçalamaya çalışan bir olay var. 
Ondan sonra eskiden topladı~ınız ve son derece yararlı 
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olan, binlerce çeşit yemek yapabildi~iniz, gerektiginde 
ilaç yapabildiginiz otları falan filan bulamayacaksınız, 

hatta onları düşünmeyeceksiniz bile . .. İşte böyle . .. 
- Mutfak da kültür de böyle yok oluyor herhalde ... 
Rojda: Sadece mutfak ya da yemek kültürü degil 

ki, bütün bir yaşanmışlıgınız elinizden alınıyor, bir 
yere ait olamıyorsunuz artık, o aidiyetinizi elinizden 
alıyorlar ki devletin de yapmak istedigi zaten bu ... 

Yoksulluk sadece pişen aşı degiştirmiyor ... 

"Son yirmi-otuz yıldır, tam yemeğin ortasınday
ken kapının kim tarafından çalmacağıni bilemedik. 
Jandarma geldi, asker geldi, gerillalar geldi, ölüm 
haberleri geldi. Korkmadan eşimizin dostumuzun 
cenazesine gidemez olduk. Şimdi ben size sorayım ... 
Bu kadar istikrarsız, günahı sevabı bilinmeyen bir 
ortamda nasıl huzur içinde yemek yersiniz?" 

(Kürt Mutfağmda Ne Pişiyor?, sf. 73) 

- Elbette ki bu coğrafyada yaşanan bir sürü şey 
mutfağı çok etki! edi, kitapta anlatılanlar bu acılann 
mutfağa nasıl sirayet ettiğini ortaya koyuyor. Ve 
tabii diğer oda/ara da. Evin diğer odalarında, komşu 
evlerde ne olmuş? 

Ayşe Kudat: Siz çekmediyseniz evladınız, anne
niz, en yakm komşunuz çekmiş. Bir de~il , beş de~il , 
milyonlar çekmiş acıyı. .. Sizi özbenliginizden utan
dırmak için devlet elinden geleni ardına komuyor. 
"Açılım, açılım, aÇLltm" deniyor, zarf bile açılmıyor! 

Öte yandan Kürt bölgesine heyetler üstüne heyetler 
gidiyor ve Türk sermayesi 50 yıldır OHAL ve başka 
hallerden dolayı bölgeden el çekmişken, hiçbir itek
leme, destek onları yerinden kıpırdatamıyorken, 

nasıl oluyor da Kuzey Irak'ı mesken eyliyor?. O da 
Kürt, bu da Kürt! Bir sürü insanla tanışıyorum, 50 
milyon dolarlık ekmek fabrikası kuracakmış Kuzey 
Irak'ta ... Düşünebiliyor musunuz mesela Muş ili , 
topu topu 100 küsur bin insan, bilmem kaç kasabaya 
köye ayrılmış, sermaye buraya bakkal bile açmıyor, 

müşteri mi var? Ama durup dururken boşalmadı 
ya buraları Zorunlu göçler i şte buna sebep oldu, 
oraya devlet eliyle ne götürüldü, egitim mi, saglık 
mı, çalışacak bir fabrika mı? İnsanlar ya atılıyorlar, 
ya da insanlar bir ekmek parası için oralardan ayrıl
mak zorunda kalıyorlar. Bu koşullarda ha yemek 
yemişsin, ha zehir yemişsin. Aynı şey! Fakat buna 
ra~men öyle hoş durumlarla karşılaşıyorsunuz ki! 
Bir yaşlı kadınla görüştük, onunla beraber oturan 
kız ve erkek çocukları var; daglardan ot toplamış, 
ayıklıyor. Şimdi onlara bir yemek soruyorsun, koşa 
koşa geliyor hepsi. Gelin geldi, "bazıları kamıyank 

der ama" dedi, "biz onu ö.qle yapmayız, biz onu gül 
gibi yaparız" dedi, "pallıcanı tutarsınız, parça parça 
ayınrsmız, gül gibi yaparsınız, otlardan da yaprak
larını yaparsınız, mi5 gibi olur, böyle olur bu, " dedi. 
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- Bölgede bir eve ziyarete 
gitsek, misafire sofraya mut
laka bir şey pkanlır, kuru 
ekmek varsa o, ona katık yapı
labilecek ne varsa o... Bir de 
"illa ye" denir. Ama yoksulluk 
insanın bu duygusunu da inci
ten bir şey, misafirine bir şey 
çıkaramamanın acısı da çok 
fazla ... Sizin bu yoksulluğun 
mutfağı nastl değiştirdiğine 

ilişkin gözlemleriniz nelerdir? 

Kürt HAZlRLAYAN: AYŞE KUDAT 

ce Libya'nın haritalarını çıkarıp 

çıkarıp analiz ediyorlar, kendi 
memleketlerinden haberleri 
yok. İnsanlar perişan, polis şid
deti altında, bu medya nasıl bir 
sagırlık taşıyor böyle! Anlamak 
zor degil ama medyaya inanan 
insanların artık şunu görmesi 
lazım, bu medya isterliginde işte 
böyle sagır dilsiz olabiliyor. Her 
akşam koca koca insanlar tele
vizyonlara çıkıp analizler yapı
yorlar, insan seyrederken "vay 
be" diyor, "demek ki gerçekten 
bu sefer çözülecek", o oturum
larda her şey çözülüyor, ama 

Mutfağında 
Ne Pişiyor? 

Mutfa~ı ve mutfak kültü
rünü aslında çok boyutlu olan 
yoksulluk kavramımn bir par
çası olarak göstermeye çalıştım. 
Zaten çok uzun yıllardır yoksulluk parasal olarak degil, 
kültürel olarak, saglık, egitimden faydalanamamak 
olarak, çok boyutlu bir şekilde ölçülüp biçiliyor. Burada 
yetişkin kadınların yoksullugu, Türk dominant medya
dan yararlanamamak mesela. Katık olmaması da yok
sulluk ama o kadar türlü yoksulluk tecrübesi içindeler 
ki, kendilerini birçok bakımdan yoksullaştırmak zorun
dalar bu ülkede yaşamlarını idame ettirebilmek için. 
Ömegin Kürt olduklanm, Kürtçe bildiklerini, Kürt
çe türküleri okuyabildiklerini bastırmak zorundalar. 
Çünkü ayakta kalmaları, eziyet görmemeleri biraz da 
o gizlemenin başarısına baglı. Kendi elleriyle de kendi 
kültürlerini, yoksulluklarını bogucu bir hale getirmeye 
zorlanan bir insan kitlesinden söz ediyoruz. Soruyorlar 
işte, "ortadoğudaki olaylarm bize ne etkisi olabilir?" 
diye. Çoktan bir etkisi olmuş olması gerekirdi. Yıllardır 
bu sorunlardan söz ediyoruz, hata bir adım atılamamış 
olmasını şaşkınlıkla karşılıyorum. 

Mutfaktan demokratik çözüm çadıriarına ... 

"Kaç yıldır ha açıldık ha açt!acağız diye bekleni
yor. Denize açılmak gibi bir şey. Yüzme bilmeyen, 
acı çekmemiş bir araba erkek okyanus kenarında, 
karada bekleyip, okyanusa açılır/arsa ne büyük işler 
çevireceklerini birbirlerine anlatcyorlar. Oysa kim
senin o dalgalara attimaya cesareti yok. " 

(Kürt Mutfağmda Ne Pişiyor?, sf. 29) 
- O bir araba adam memleketi okyanus sula

nnda boğmasm diye demokratik çözüm çadırları 
kuruldu. Ancak görünen o ki, bu da iktidar cephe
sinde olumlu bir adım olarak değerlendirilemedi ... 

Rojda: Sivil itaatsiz lik ... Kürt halkı bütün yön
temleri denedi, bir sivil itaatsizlik kalmıştı onu da 
yaptılar. 

Ayşe Kudat: Ama başbakan onu sivil bulmadı 
işte ... 

Rojda: Kaç gündür televizyonları izliyorum, bir 
tane bile televizyon Diyarbakır'dan Batman'dan, 
Hakkari'den olumlu bir cümle geçirmedi... Günler-

gerçekte hiçbir şeyin çözüldügü yok. Şimdi seçimler 
geliyor, bütün taleplerin üzeri kapatılmaya çalışılıyor, 
başbakan ha bire Kürtlere saldırırken bir yandan da 
"ben çözeceğim" diyor, aslında gördük 8 yıldır nasıl bir 
çözüm öngördüklerini. Biraz vicdan sahibi olan insan
lar artık taşın altına elini sokmalı. .. 

Ayşe Kudat: Sivil itaatsizlik, demokratik çözüm 
çadırları ... Gerçekten her şey yapılmış ve şimdi bunun 
bir özeti yapılıyor bunlarla, "bak susuyorum, artık kalk 
ayağa, aynı ülkenin vatandaşıytz, hiç değilse set çekme 
üstüme" diyor insanlar. Olumlu bir şey yapmıyorsan 
bile olumsuzlukları yapma ... Düşünebiliyor musunuz, 
bir adalet sistemi tamamen hükümete baglı, adalet 
bakanına geniş yetkiler verilmiş ve bu hükümet diyor 
ki, "ben mahkemelere, savcı/ara bir şey diyemem". 
Peki, adalet bakanının ne işi var o zaman? Neden 
daha tutucu bir adalet düzenlemesi yaptınız ve bu 
adama yeni yeni yetkiler verdiniz? Bu adam yetkilerini 
şimdi kullanmayacak da ne zaman kullanacak? Yani 
bunların anlaşılınasına imkan yok. Yalnız dikkat edi
yorum, bütün diziler bittikten sonra birkaç akademis
yen gazeteci falan kendi aralarında gece 12'den l'den 
sonra bunu konuşuyorlar, bu halkın gözleri önüne 
serilmiyor. Seren varsa da hapse atılıyor, ne kadar süre 
hapiste kalacagı bile belli degil. Adalet sistemi yerine 
adaletsizlik sistemi hüküm sürüyor memlekette. Ve ben 
gerçekten anlayamıyorum daha ne kadar sürebilir bu ... 

Rojda: Bu Newroz'da Diyarbakır'dan ayrılırken 

havaalanında gazeteciler, köşe yazarları, yabancı heyet
ler, misafirlerle sohbet ettik. Hepsinin dilinde "Kürtler 
Rönesanslanm yaşıyorlar, ne talep ettiklerini, ne söy
lemek istediklerini burada dolu dolu dile getirdiler" 
cümleleri ... Ama orada o sohbete karışanların ço~u 
yazınadılar bile. Yazmış, "nevruz" diye ... Yazmış, eleş
tiriler ... Ben gerçekten bütün yazarların çizerierin 
oraya başka bir ruhla gelmelerini isterdim. Geliyor 
büyük holdinglerin kameraları, aradıkları şey bir olay, 
bir kargaşa ... Ona endekslenmişler. Gelenler de turist 
gibi bakıyorlar, neredeyse safari kıyafeti giyecekler. 
Burası sizin memleketiniz degil mi kardeşim? ılı 
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A A 

ITIRAF 

Hemu kes kombaye u li me temaşe dike. Bela 
bibin (!) 

Em bakikan neleyizenin li vir. Em eşe dikşfnin. 
li Tutunamayanlar* 

Ev tişte ku ez e vebejim, tekiliya we bi Selim Işık 
re nin e. 

Bi vi Sellmi re em li hernan qawlşe bfın, li 
girtigehe. Li qata jorl min radize, evaran di kir xirexir. 
Ji ber ku ez kuleki bum, qata jer dabu min. Ji ber 
xirlniya Selim xewe xwe li min nedigirt. Dema ku 
wl wiha dikir xirlni, evaran wekl ku ez li ave şiyar 
bibim, ji xewa heri şerin şiyar dibum. Ku ez ji xew 
şi yar di bOm ji, giraniya ''h und ir" wekl kabCısekl bi ser 
min de dipelişl. Hema ku ez wiha dibOm nedibum, 
ez diçCım min xwe disparte derve. Ere min xwe dis
part, le bi yek care re di nav ciyan de min xwe didlt. 
Ku min digot ez e xwe bidim hevdu, sere min li ser 
hesine text peyde dibı1. Min hişe xwe dida hev, weki 
miriyeki ku li ber xwe dida ku ji gora xwe derkeve, 
min bi bir diani ku di hundir de me, dizivirlm, min 
ballfe xwe şii didit dlsa. Du re min xirexira Selim 
dikir disa, ve xirexire disa min dibir derve, di nav 
demen kevin ku diçum ı1 dihatim hişe min dikirkiri, 
ez pe ve eliqi dimam. 

Ku di nav xewariyeke wiha de ez diçum Cı diha
tim, li ser diwaran slbere wl mezin dibu O her ku 
mezin di bu ew siber, ez di bOm piç Q pari Q diheliyam. 
Her ku diheliyam xumlniyek diket dile min ı1 laşe 

min bi zinge zing direcifi. Wekl teybeke xerabuyl ku 
hernan stran le dida, min nikaribCı awiren xwe ji ve 
slbere bigirta ı1 ez li çaven wl ase dimam. 

Ez wiha eliqlmayl, li slbere dlwer şabOmayl, wek1 
teybeke xerabOyi ku peşl bike çizini O dO re bi yek care 
re bisekine; ez jl di navbera wan slberen ku hundir O 
derve tevll hevdu dibı1n difikirim; keliyek beri keliyeke 
derketibuya O xelas bObama ji xirexira Selim, ji van 
çuyinen min yen derve ku ez venedigeriyam. 

24 TIROJ 

Le Selim ji siyasi bu. Hem jl doza wl giran bu. 
Ji 12S'an. Muebbet. 

Ez bibejim ciye min biguherinin, cem ve malika 
kalorlfere, ew qet nabe. 

Beri niha hevalan digot, hevale Selim: "Li çiye 
girtine ev, di kemlneke xayin de, bi keleşa wl. Peşi 
binçavkirin, dO re bi lezObez ev der." Peşl zor le 
kirine, ma qey be zor çedibe, le Selim neçGye qawlşa 
itirafkaran. Berxweder e, ji xwe piştrast. Ixanete 
nake. Nikare bike. 

Roja xwe ya yekem ku ez ha tim qawlşe bibirtinim 
niha. Xwedeyo, çav G rı1ye min werimi, ji hev felişl! 
Ez linge xwe ye kulek bi erde ve behtir dixişiqenim, 
qey. Li ser sere min xuricin. Lepirslnek ji li vir. Min 
navek daye dest, min çi agah! dane, bi nivlskl rapo
reke bide, gotin. 

We ketiye Seltın ber çaven min ket: Zirav Cı direj. 
Kişandineke wl ya hilmen cixareye heye ku min jl 
rehet dike. Xwe vekişandiya quncike, ji durahi ve 
meze dike. Desten wl di eniya wl de. Carinan bi pir
zika ruye xwe dillze. Roja din bu bawerim, ji deve wl 
çend gotin derketin: "Derbasl be!" Bi vi denge ku min 
his kir re mam gelek caran. 

Çiqas dem çebı1, he hinl vir nebı1me. Behntengiya 
vir. Ez hibejim ez e bi Selim re du getinan bikim, Selim 
naaxive, yen din we bibejin, "Tekiliyen xal O xwarze li 
vir tune ye, heval." Ez li derve bifikirim, dive ez qem
çika xwe ji desten xwe dur bihelim. Ji ber ku qemçik O. 
desten min wekl biraye jinbave ne niha. Ez kijaru direjl 
yen din bikim, ditirsim pe re bihetikim. 

Ye ku dihele hinekl ez li vir bijim Selim e bawe
rim. ·Bedengiya wi ya wekl sireke. Ez jl hinekl ji xwe 
re bedeng biminim, we bibe. Ji her aliye min hevok 
dibarin; hevoken ku ji tipen reş G nebextewar pek 
hatine. Tevll vir O wir dibin. Bi lingen xwe yen kulek 
hevokan dieciqlnim, nabe ... nabe ... disa nabe. Diten
gijim, diblnim ku çavderiya Selim dikim dlsa. Van 
dernan Selim hinekl eceb e. 

Eceb e min got, van dernan tişten seyr bi Selim 
re çebun. Peşi keseki tu wate nedaye. Piştl ku li 
hewadarkirine çend cara dimeşiya diçO quncika 
xwe, vedikişiya quncika xwe ya taybet. Heta ku ez 
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diwestiyam min peyase dikir, zQ ji qerem diketim. 
Deng nedikirin. Bi rojan wiha bu. Roj bi roj hejmara 
peyaseyen Selim kem bun. Heta hin rojan dibu ku 
peyase nedikir. 

Hema ku hewadarkirin vedibO venedibO, SelJm 
vedikişiya quncika xwe ya her care, çaven wl li ser 
şaneşlna dawl ya apartınana şin diçQ Cı di hat. Du re ji 
bo b!skeke çaven xwe yen ku qet nediwestiyan, ji ser 
şaneşine dişemitand ser min ye ku we keliye li keleka 
wl runiştibfı u çaven xwe dixist nav çaven min. Wekl 
ku bibeje, çi heye lawo? 

Ez bawerim jiyan h inekan zO mezin dike. Sellm jl 
yek ji wan bO. Ye ku jiyane zfı Cı peşl mezin kiribCı. Ye 
ku li jiyane her dereng di man. Selim beguman yek ji 
wan bO. Ji ye ku dereng dijiyan ... 

Le Selim nediaxivl. Min dipirs!, wl bersiv nedida. 
Du tiliyen xwe dibirin leven xwe cixare dixwest. Min 
didaye. Pirsen nCı min le bar dikir. Ew bi rik bedeng 
dima. Dema ku ew wiha hey bedeng dima, di qirka 
min de tlpek vediguheziya çera her! kevn ya ku min 
dizanlbCı, wl disa tiştek nedigot. 

DCı re .. . dO re, binepenl wekl sireke ji guheki çfı 
guhe din: Selim evindar bOye, gotin. Ya apartınana 
şin. Gotin, le hemu kesi bawer kir. Wekl filmeki ku 
nu hatibe bajer, li meydane şahiyek gevizi. Direj 
nedomand. 

Ji kargeriye agahi hat. Ev agah! li qawlşan kire 
galegal O bela bO. Bi belabOne nesekini, bi çav O 
rOyen hemO kes! ve zeliql. Ku ev deng ji diwaran 
olan da, hilçenineke bi hemO kesi girt. Hinekan bi 
dengeki lawaz, gotin "Nexwe bere me bikujinl" DO 
re bi dengekl bilind, wekl ku tevli sirudeke bibin, ji 
hem O kesidengen "Ev qas ji zede ye. Bere me bikujin 
jl!" bilind btm. Bi yek care re cixare hatin vexistin. Bi 
hilma peşi re, kuxike bi çend kesan girt. Zivirlm, min 
li Selim meze kir. Min wl xemgln dil. Bi mezandina 
min ya Selim re berpirsiyare qawlşe axaftinen duall 
hiş kir. Ji deve wl heriken çekeke dibariyan. "Erne li 
ber xwe bidin. Ji sibe pe de em çalakiya birçibune ya 
bi do re di din dest pe kirin." Dema wl digot " ........ . 
we be ki ri n ........ we hemfı kes tevll bi bin ........ Ev 
biryareke ........ Nexwe ......... . " ez dlsa zivirim min li 
Selim meze kir. Min xemglntir dlt. Weki ku rebeno 
pejin kiribQ. Rüye wl spiçolkl bObO. Bi desten xwe, bi 
tiliyen xwe dillst. Neynfıken xwe dikojand. 

Digotin, we qawişa me bikin du beş. Naven yen ku 
we derbasl qawlşa din bi bin ji n ezik ve we di yar bibin. 
Di demekenez de ji we derbasi slstemeke nO bibin. Ji 
ve sistema nO tişte ku me niha fem dikir; di odeyen 
dido sise de em e bimaya. Yani dereke ku hundir di 
hundirekl din de ye. 

We roje qet ji quncika xwe ranebu Selim. Li 
hewadarkirine dlsa li cem qeleviskl bum. Beri ku 
tiliyen xwe bibe leven xwe, min cixareyek derxist 
daye. Min jl yek vexist. Min çaven xwe ji ser Selim da 
ali. Keçike li şaneşine cil didaleqandin. Çaven Selim 

li we. Ne mimkun bu, mirov tenegihlje. Na, çi bike 
neke Selim nediaxivl. Tepina dile wl dihat guhe min. 
Bi yek care re nava min ji tije bu. Hema ez girlm .. . 
Ez giriyam. Li çuylna Selim, edi li nedltina wi ya 
şaneşine, li ser rewşa xwe, nizanim. Tişte ku zanim 
ev e, demali vir bum çend cara derketim derve, yani 
dadgehe. Dema ku di erebaya ringe de bum, kesen 
ku çun Cı dihatin min didit. Li bendi dimam, kesek ji 
wan en ku diçün Cı dihatin yek min ji bibine. 

Tişte bO bu, gelek derbas nebO. f:vari nav hatin 
xwendin, naven kesen ku we derbas! qawişa din bibin: 
Selim Işik; 1974/ Lice ... Baş e ku nave min nin e. 

Se roj in qata ser min vala ye. Disa ni kar im razi m. 
Na, ne j i bo çOyina Se Ilm. Derve bela xwe ji min vena
ke, min diguveşine. Nema hat hevditine ji ev a ku ji 
hişe min dernakeve: EW. Ere, EW a mezin. Wek! din 
çawa te nivisandin ku! 

Gelo yeki din? ... Dive ez li ber xwe bidim. Dive ez 
herim ruye xwe biqus!nim, li ser Cı çaven xwe behtir 
miqate birn. Meze dikim. Neçariyeke diblnim li rOye 
xwe. Li bendi dimlnim ku kesek were min xelas bike 
an ji ji we agahiyeke bine. 

Debara min naye. Xwe dixwim. Nikarim ji dayika 
xwe wan ji bipirsim be çibCı! Ji xwe ev çend hevditin 
in, ew jl nema tiştekl ji min re dibejin. Ji yek-du 
hevalen min yen ku ten serdana male agahiye didin 
min, dolme O plvazen şin yen ku anibCın min xwar, 
min nexwar, pewistiyeke min heye nin e, dipirsin. 
Çiqas ez gotine dibim u tlnim ku bibim ser wE ji, 
wekl gotinen ku bariyahin ser bedengiyeke dfırdirej, 

naxwazin fem bikin. Fem nakin. Dive ez li ber xwe 
bidim. Li ber xwe bidim. Ere, du caran. Ya her! baş ez 
rCınim u nameyeke wiha direj binivisinim, ye k hevok: 
Min ji bir bike! 

U ye ku dixwaze ji bir bike O WE her bi bir tine 
ez! 

Şefeqa roja çaran Selim xuya kir. Hat nehat ji 
xwe avet hewadarkirine. Ji bo ku ew were qawişa me 
daxwazname daye kargeri ye. Yen me je ketin gumane 
le. Hevkari filan. Wiha ne hesan e, bi daxwazname
yeke guhertina qawlşeke, dibejin ... Min guh neda. 
Ez kefxweş bum ku hat. Qe nebe heviyeke wl heye: 
şaneşina şin ya hember. Ye min ez reben, di zimane 
min de ev yek hevoka direj ku her diçe dOvedirej 
dibe: Min ji bir bike! 

Tirsa me hat sere me. Na... na, Selim xwe 
nekuşt, min jl. .. Ji kargeriye agahiyeke nO hat. Ev 
agah! hindik mabu diwaran biqelişine. Em e li odeye 
dido sise de birninin edi. Qawiş nin e! 

Dema ez çCım tiwalete min dit. Selim bi gardiya
nan re di sohbeteke xweş de. Dipirsi: 

- Qata heştan a apartınana şin a hember kijan ode 
dibine? 

Di guhe min de hevoka dawi ku dizengile: 
- Qawişa itlrafkaran. ~ 

•Tutunamayanlar: Nave romana Oğuz Atay 
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26 TİROJ 

BER Bl ERCIVESE VE 
- --------

TONGUÇ OK 

Kadlr di mala metika xwe de li ber şibake n1niştibı1 ı1 wl bi çaven xwe yen 
sehr buyi li Çiyaye Erciyese, li handeva çiye ya bi berf temaşe dikir. Di we roja 
genn u çiksayi ya havine de çiya li ber foneke şip şin bi hemu heybeta xwe ber 
bi esmane ve bilind dibO. Li lemberi we dimena efsı1nker ew ketibO xewn Cı 

xeyalan. Kurmete wi Huseyin tiştin je re vedigotin, belarn wl le guhdaıi nedikir. 
Ji nişke ve pe hesiya ku destek li sere w1 digeriya Cı pe re hişyar bO. Metika wl 
pore wl mist dida. We got: "Kure min e çavbelek. Her kes taşteya xwe xwariye 
O di xew de çOne. HOn ji riya direj hatin. Ma tu newestiyay1? Ka were, qet nebe 
taşteya xwe bike. Xem neke, Erciyes nareve tu dere. Çi çax bixwazl tu dikari le 
temaşe bikJ." Bi bedile ji ber şibake veqetiya u ew tev bi hev re çCın mitbaxe. 

Sala 1984 bO. Ji bo betlaneya havlne ew bi malbati ji Edene hatibun 
Kayseriye, mala metika xwe. Bi esle xwe kurd bOn. Bav Cı kalen wl di nava 
salen blstsl de - her çiqas sedema ve yeke naye zanin ji dibe ku pişti Cı ji ber 
Serhildana Şex Seid- koçkiribı1n Edene O bi clh bObOn. Baplr ı1 dapira wl ji 
ber tirs O xofan zaroken xwe bi desten xwe bişaftibı1n. Bave Kadlr ji bill çend 
peyvan bi kurmanci nedizyaniya. Digel ku neviye "çiyayiyan" bu, ne haya Kadir 
ji kurd1tiya w1 hebO, ne ji wi heya we roje berf dltibO. Kurmete wl H0sey1n di 
hema her betlaneya havine de dihat Edeneye, çela serpehatiyen xwe yen bi 
berf dikir: Ewana çawa bCıka berfe çekiriye, çawa berfegulak llstiye, ew çawa 
di ser berfa ku qeşa girtiye re bi taxaken xwe xiijikine bi xweşkirine O bi hemO 
kitekltan je re vedigot Xeyala yekto ya Kadire berf bO. Xwezl berf li Edeneye ji 
bibariya, wl bi tera dile xwe berfegulak bilista, bukaberfe çekira u ew bi taxoke 
di ser berfe re x:ijiklya Gava ku bave wl je re got: "Kure min, ger ku tu isa! 
kameyeke tijl tev 'peklyl' bini, ve havine ez e te bibim Kayseriye", peşt çoş o 
xiroş bi wi girt O dilkutka dile wl le da; le bele paşe hat bira wi ku havine berf 
li Kayseriye ji ew e biçı1na Kayseriye. Hej otobus ji Edeneye derneketibO xew 
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bi wl girt u ew heta terınlnala Kayseriye xewiya. Diya wl encax bi quncirikan 
ew şiyar kir. 

Sere wl gej bGbu. Ew çawa li servise siwar bun, çawa ketin apartimane u 
bi asansore derketin qata şeşn wi qet fem nekir. Den vebu, her kes hev u du 
hembez kir; wl jl deste metika xwe ramusand. Gava ku merasima peşwaziye li 
ber deriye didomiya, kurmete wl Huseyln ew ji geremole kişand u bir salone, 
li ser paldankeke ber şibake da runiştandin. Her du ıarok jl xwe neh salini bu n 
u wan bi rewşa hev Cı du fehm dikir. Kadiri sere xwe behemdl ber bi şibake ve 
zivirand. Çawa ku çav bi Erciyese ket u wl handeva çiyaye ya bi berf dlt tafıle 
ew gejiti di ser xwe re avet. Wekl we roja ku bave wl çela Kayseriye kiribu, disa 
dilkutka dile wl le dida. 

~vare li ser sifreye ji bave xwe pirsl: "Bavo, sibe em herin Erciyese, 
berfeguleke billzin, dibe?" 

De, bav, metik u mere metika w1 ape Mustafa, ew hernCı pe keniyan. Bave w1 
got: "Kure min, ma em çiyager in? Em çawa derdikevin çiye? Sibe ape Mustafa 
me bibe Fuare." 

Kad!r li ape Mustafa nihert G wi daxwaza xwe bi awiren xwe dubare kir. Ape 
Mustafa bişirl: "Kure min e delal. Ji bo çCıy1na Erciyese wesait dive. Tirimbela 
me tune ye. HebQya jl em e encax heta zoıanan biçuna. Havln e. Bi tene li 
handeve berf heye." 

Kadir kelegiri bu. Got: "Hlın min dixaplnin." Denge wi lerizi: "Çiya va ye, 
nezik e. Em dikari n pi piyan jl herin." 

Bave wl je qehiriya: "Ku re kere! Tu çawa bi ape xwe re wiha diaxivl? Min aciz 
neke. Deng neke u şlva xwe bixwel" . .. 

Dotire ji sibe heya evare wl bi burmete xwe Huseyln re piste pist kir. Dix
west ku ew bi hev re herin Erciyese Cı te de berfeguloke billzin. Huseyln peşl 
keniya, paşe sere >.we bi awayekl neyim hejand, pişt re bi hers ket; le bele di 
dawiya dawl de Kadlfı ew qane kir. "Şerteke min heye" got Huseyin, "tu de ve 
yeke nebejl tu kesi." 

Roja din pişt1 navroye her du zarok bi bineeta goglistine ji mal derketin Cı 
ketin re. Nezlkl saetek meşiyan. U bel e Erciyes ji male çiqas durbedlsa ew qas 
dur dixuya. W an mena xwe domand. Ew çGn Erclyes jl çu, ew çQn Erclyes ji çu. 
Westiyan, birçl blın, tl bCın. Zeviyeke noke derket peşiya wan. Bi noken hCşln 
qinyat kir. Li ber qulubeyeke tenya tulumbeyek heblı; wan bi ava tulumbeye 
üna xwe şikand. Nezikl saatek din meşiyan. Banga esre hat guhe wan. Derdor 
hectı hectı tan dibu. 

Husey1n got: "Em vegerin". 
Kadiri mil je daweşand. 
Husey1n got: "Kure xale min. Tari ket. Dive em vegerin male. Xem neke. 

Ger ku sibe zu ji maJe derkevin, em dikarin bey! evare bigihijin male." 
We şeveli male qiyamet rabG. Diya HQseyln kir qirinl. Got: "Ka te Kadlre 

biaqil ji re derxist." Guhe Huseyin kişand. Hersa we pe nekernijiya. Bi şimike 
le xist Huseylnl deng nekir. Gava ku diya wl le da, bave Kadlre, tillya xwe ya 
nişane bi hers dihejand: "Em vegerin Edene ez de ruşani te bidim, qet meraq 
neke!" ... 

Simitre, pişti ku taşteya xwe xwarin bi dizlka ji male derketin. Di deste 
Huseyin de tCırikek hebQ. Kadiri je pirsi: "Ew çi ye Jawo?" 

Huseyin got: "Ma em e berfegulak nelizin? .. Min ji sandoqe ji nav cil Q 
bergen zivistane du cot lepik derxistin. Berf sar e, kure xale min, mina qeşa ye. 
Bila desten me necemidin. Min derxur jl arnade kiriye. Tehma noke xweş e, le 
zike mirov dieşlne. Gava em birçl bCın, em nan bi kaxil (çemen) bixwin. Ma ji 
noke ne çCtir e?" 

Bajar li paş de ma. Neviye "çiyayiyan", bi kurmete xwe re, tGrikek li deste Q 
mil di mil de ber bi Erciyese ve dimeşiyan. Edi vegenn n1n bu. Çiyaye ew vedix
wend. I ro ne be jl rojeke diviya ku xwe bigihanda bandeve. Diviya ku wi berf bi 
çave xwe bidlta Cı behna çiyaye bi kişanda nava xwe ... ~ 
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('uma Boynukara 

a tı 
(Etraf biraz daha der/i top/udur... Adam 

sandalyede oturmakta, Uzman ise gezinmektedir. 1. 
Rütbesiz daktilonun başmda ... 3. Rütbesiz telsizle 
uğraşmaktadır.) 

Uzman: (Konuşmasmı tamamlamakta.) Adın ne? 
Adama: (Biraz bit kin) Demin söyledim ... 
Uzman: Hiçbir şey söylemedin. Ayrıca kaç defa 

sorarsam, o kadar söylemek zorundasın ... 
(Rütbeli girer.) 
Rütbeli: Nasıl gidiyor? 
Uzman: İyi gidiyor komutanım. 
Rütbeli: Gidip biraz dinlen. 
Uzman: Sag olun komutanım. (Çıkar) 
Rütbeli: Adın ne? 
Adam: Adımın ne önemi var, ille de bir ad takmak 

zorundaysanız ... Şu an elinizdeyim ... 
Sizin için başka ne önemli olabilir ... 
Rütbeli: Adın? 
Adama: Serdar, başka merak ettigin bir şey var 

mı? 
Rütbeli: Ben çok sabırlıyımdır ... Zamanımız çok. 

Bu kod adın de~il mi? 
Adam: Evet kod adım ... 
Rütbeli: Orada ne yapıyordun? 
Adam: Kaç defa söyleyecegim, Seron köyünde bir 

kadına doitum yaptırmaktan dönüyordum ... 
Rütbeli: Sizin gibi gözü dönmüşlere, kadınlarını 

nasıl teslim ediyorlar anlam ıyorum dogrusu .. . 
Adam: Siz de bana yaralınızı teslim ettiniz .. . 
Rütbeli: Başka seçene~imiz yoktu ... 
Adam: Eger gözümüz dönseydi, buralarda işimiz 

olmazdı .. . 
Rütbeli: Kimligin? 
Adama: Verilenle yaşanmıyor... Tercih le 

yaşanıyor ... 
Rütbeli: E~itimin? 
Adam: Cerrahpaşa mezunuyum ... 
Rütbeli: Gerçekten mezun oldun öyle mi? 
Adam: Evet. .. Aksatmadan. 
Rütbeli: Peki, arkadaşlannla nerde buluşacaktın? 

Seni nerde bekliyorlardı? 
Adam: Beni kimse beklemiyordu... Ben 

arkadaşlarıma ulaşacaktım ... 
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Rütbeli: Grubunuz kaç kişi? 
Adam: Kalabalık ... 
Rütbeli: Nasıl kalabalık? Bu kalabalıitın bir sayısı 

yok mu? 
Adam: De~işiyor... Seyyar olduıtumuz için 

rakamlar devamlı degişiyor ... Bazen yüz elli, bazen 
altı yüz oluyor ... Deltişiyor .. . 

Rütbeli: (Şaşırmıştır.) Vay be . .. 
Adam: Şaşırdınız ... 
Rütbeli: Yazık de~il mi? Körpecik gençleri böyle 

dagda taşta ziyan etmenize. 
Adam: Amaçlar kişiye göre de~işiyor .. . 
Rütbeli: Şimdi sen bir çok eyleme de 

katılmışsındır ... 
Adam: Çok, ama öldürmek için degil ... 
Rütbeli: Nasıl yani? 
Adam: Az önce yaptıgım gibi. Arkadaşınızı 

kurtardım ... 
Rütbeli: İk ide bir bunu söyleme ... 
Adam: Do~ru, bir an tutsak oldugu mu unuttum ... 
Rütbeli: Kaç yıldır da~lardasın? 
Adam: Çok oldu. Yedi yıl ... 
Rütbeli: Seni de okulda mı kandırdılar ... 
Adam: Kimse kimseyi kandıramaz... Sizleri 

kandırdılar mı komutan? 
Rütbeli: Benimki bir görev ... 
Adam: Benimkini de öyle görseni 
Rütbeli: (Bu arada önemli gördüğü konuşmalan 

not almaktadır.) Çay içer misin? 
Adam: İyi olur. 
Rütbeli: Çay getirin bize ... 
1. Rütbesiz: Emredersiniz komutanı m .. (Çıkar.) 
Adam: Siz kaç yıldır buralardasınız? 
Rütbeli: İlk yı lım .. . 
Adam: Suranın acemisisiniz. 
Rütbeli: V atanın her tarafı aynıdır bizim için ... 

Grubunuz nerede, sınır ötesinde mi yoksa? 
Adam: Gerçekten nerde oldu~umuzu bilmiyor 

musunuz? 
Rütbeli: Bilsem sormam ... 
Adam: Buradayız, her yerde. 
Rütbeli: Saldırı planınız hakkında bilgi 

istiyorum ... 
Adam: Komutan çok şey istiyorsunuz ... 
Rütbeli: Konuşmak zorundasın. 
Adam: Benim alanım de~il. Konuşacajtım bir şey 

yok. 
1. Rütbesiz: (Girer, çay getirmiştir.) Buyurun 

komutanım ... 
Rütbeli : Teşekkür ederim. 
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Adam: Ellerim ba~lıyken çay içemem ... 
Rütbeli: (Gezinerek) Çözün ellerini. Yanlış bir 

hareket yapmaya kalkışma, yoksa seni vurmak 
zorunda kalırım ... 

Adam: İşte bu kadar ... Bu kadar kolay, bu kadar 
rahat de~il mi? Kaçmaya kalkışırsan seni vurmak 
zorunda kalırım ... 

Rütbeli: Rahat olur mu, ama vazife. Ülkenin 
huzuru, refahı için yapmak zorundayız ... Yoksa 
aynısını sen yapacaksın. 

Adam: Çay için teşekkür ederim. 
Rütbeli: Eltitiminiz ne kadar sürüyor? 
Adam: Fakülte biliyorsunuz altı yıl... Bir de 

bunun uzmanlı~ı var ... 
Rütbeli: Okulu sormadım ... Örgütteki e~itiminiz. 
Adam: Degişiyor ... 
Rütbeli: Şebekenin baglayıcılı~ı nasıl? Ayrılmak 

isteyen rahat aynlabiliyor mu? 
Adam: Komutan bir şebeke üç beş günde dagılır. 

Biz bir şebeke de~iliz. Kaldı ki ayrılmak isteyen 
ayrılabilir. Eger ayrılması uygunsa .. . Şimdi siz belli 
bir süreyi doldurmadan emekli olabilir misiniz? 
Olamazsınız... Bir asker süresi dolmadan terhis 
olabilir mi? 

Rütbeli: Ama ayrı lmak isteyen leri vu ruyorsunuz ... 
Bize teslim olanların itiraflanndan anlaşılıyor. 

Adam: Bir insanı düşünün komutan, öldürmezsen 
o seni ve seninle beraber onlarca insanın ölümüne 
neden oluyor ... Ayrıca niçin? Hiçbir şey. Bizler bir 
şeye soyunmuşuz, çocuklarımıza güzel bir yaşam 
bırakmaya. Bunu bozmak isteyene müsaade etmek, 
kendi ellerimizle çocuklarımızın kanına girmektir. 
Öyle degil mi? O zaman elbette ölümler olacak ... 

Rütbeli: Akşam beraber yemek yedigin insanı 
nasıl öldürebilirsin aklım almıyor ... 

Adam: Öldürürüm demedim, öldürülmesinde bir 
yanlışlık yok dedim. 

Rütbeli: Ne fark eder. Ha onaylamışsın, ha 
yapmışsın. Aynı degil mi? 

Adam: Aynı olur mu? Lütfen komutan. Akşam 
birlikte yemek yedi~in birini öldürmekmiş. Ne 
alakası var? Peki birlik kurdugun sofrada birini aç 
bırakmak olur mu? Olmaz deitil mi? Ama .. . 

Rütbeli: Bu tür düşünceler yaptıklarınızı haklı 
çıkarmaz ... Kim kimi aç bırakmış ... 

Adam: Bak1ş açısı ... 
(2. Rütbesiz girer.) 
2. Rütbesiz: Komutanım arkadaşımızın ateşi 

yükseldi. .. 
Rütbeli: Ateş düşürücü bir şeyler verin ... 
2. Rütbesiz: Saldırıda tahrip olmuş. 
Rütbeli: Ne yapabiliriz ... Hala bir baglantı yok 

mu? 
3. Rütbesiz: Deniyoruro ama sonuç alaınıyorum 

komutanım ... 
Rütbeli: Kahretsin ... 
Adam: Çantamda ateş düşürücü olacak. (Rütbeli 

çanlayı kanştmr.) Elinizdeki. (Rütbeli ince/er) 
Güvenmiyorsanız incel eyin ... 

Rütbeli: (İnceler. 2. Rütbesi'ze uzatır. 2. Rütbesiz 
ilact altp çtkar.) Sizlere hangi ülkelerin yardımı 
oluyor? 

Adam: İnsan önce kendine güvenmeli, özüne ... 
Gerisi gelir. 

Rütbeli: Soruma cevap degildi. 
Rütbeli: (3. Rütbesizi göstererek.) Bak, bir kardeşi 

bir de amcası oglu bu topraklarda vuruldu. şehit 
düştü. 

Adam: (Düşünce/i) Mümkündür. 
Rütbeli: Bunların tek bir amacı vardı, vatanı 

korumak. 
Adam: Bizim de tek bir amacımız var, vatanı 

korumak. Bu insan bölgede yararlı bir askerlik 
yapabilir mi? 
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Rütbeli: Tabii ki yapar. Hem de yı lmadan, gözünü 
budaktan esirgemeden. 

Adam: Yapamaz komutan yapamaz. O'nun tek bir 
amacı var, o da yakınlarının kanını almak. 

Rütbeli: Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Şu an 
tutuklusun, daha ne olaca~ın belli bile de~il. 

Adam: Ben tutuklu de~ilim. Tutuklu olmam için, 
suçlu olmam lazım. Ben suçlu filan degilim ... 

Rütbeli: Nesin ya? 
Adam: Esiri m ... 
Rütbeli: (Gü/erek) llayret. .. Burada savaş mı var? 

Yok. Esir olman için savaş olması lazım ... 
Adam: Savaş yoksa bizim burada ne işimiz var? 
Rütbeli: Savaş devletler arasında olur. Aynı 

devletin vatandaşı kendi arasında savaş ilan edemez. 
Adam: Lutfen komutan. 
Rütbeli: Severek buradayız, yurdun dört tarafı 

aynıdır bizim için. 
Adam: Gönül isterdi ki her şey için böyle olsun. 
Rütbeli: Bir ihmalkarlık var, do~ru. Ama bunu 

böyle büyütmenin ne yararı var ... Kime yararı var. 
Böyle oldukça bu ihmalkariLk daha da artar. 

Adam: Ama insanlar bir turuimamanın farkına 
varır. 

Rütbeli: Bu da sizin işinize yarar de~il mi? 
Adam: İnsanların yararına olur, kendi hayatlarının 

mimarı olurlar ... 
Rütbeli: Öyle kolay degil. 
Adam: l liçbir şey kolay degil. 
Rütbeli: E~er sizler vatanı sevseniz, silahlarınızı 

bırakıp bu işleri konuşarak halledebiJirsiniz ... 
Adam: Konuşmak istemeyen kim. Çok iyimsersin iz 

komutan. Bu işler kaç yıldır, asırlardır hallolmadı. .. 
Rütbeli: Devamlı silahlı saldırılar oldu ... Sonuç? 

Daragaçları kuruldu, şimdi de farklı olmayacak ... 
Adam: Farklı olacak komutan. Şimdi insanlar 

ayaga kalktı. 
Rütbeli: Hala baglantı yok mu? 
3. Rütbesiz: Deniyorum komutanım ... (Uzman 

girer.) 
Rütbeli: Bırakırsanız huzur gelir, refah gelir. 
Adam: Celecegini kim garanti ediyor, siz mi? 

Yanılıyorsunuz komutan ... Celseydi şimdi siz burada 
zorda kalmazd ı nız ... 

Rütbeli: Tekrar soruyorum dogum tarihin? 
Adam: 1962 
Rütbeli: Yaptıklarından pişman mısın? 
Adam: De~ilim ... İnsan yaptıklarının vicdanen 

rahatsızlıgını hissetti mi o zaman pişmanlık duyar ... 
Rütbeli: Rahatsın öyle mi? 
Adam: Elbette ... 
Rütbeli: (Uzman'a) Sana emanet, misafırinle iyi 

ilgilen ... 
Uzman: Siz merak etmeyin komutanım ... 
Rütbeli: Ben koguşta olacagım ... Bag! antı kurar 

kurmaz bana haber verin ... (Çıkar.) 
Uzman: (Gülümseyerek) Emredersiniz 

komutanım .. (Adam 'a) Demek pişman degilsin, 
iyi ... (Ostüne yürür.) ~ 
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RONJ WAR 

FCıaren pirtCıkan li gor fCıaren weki din 
xweşikbunek cihe di nav xwe di vedihewine. 
Beri her liştl fCıaren pirttıkan hem betir qelebalix in 
hem ji kareki rewşenbirl ye ji bo bajare ku hembeza 
xwe ji pirtCıkan re vedike. 

Carinan bi dehan, carinan ji bi sedan weşanxane. 
nivlskar Cı kovar bi saya fCıare ten wl bajarl. 
Ji derdora wl bajarl mirov xwe li fı1are digrin Cı ten. Ev 
mirov jl ne miroven vala ne. Ew kesen ten ekseri bi 
11:wendine re eleqedar in Cı ji X\vendine hez dikin. Cava 
ku dikevin we atmosfera fuare careke din hezkirin Cı 
eşqa xwendine di dile wan de mezin dibe. Lewra çand 
Cı huner, weje Cı zanln kesan bi peş ve dixe Cı civak jl 
encax bi van kesen peşketl xurt hibe. 

Ji hela din zarok renginiyek pir cihe didin van 
fCıaran. Wekl pinpinıkan ji slandeke difirin standeke 
din. Li rCıye wan şadi Cı bextewariyeke ku naye gotin 
heye. Bi heyecan in Cı bi meraq in. Her tişte bi reng 
Cı cihe bala wan dikşine ser xwe. Ew zaroken ku di wt 
temene xwe ye biçCık de dikevin nav deryaya pirtCıkan 
tekiliyek di navbera wan Cı pirtCıkan de çedibe, ev jt ji 
bo peşeroja xwendin Cı rewşenblriye gavek e destpeke 
ya giring e. 

Olsa mirov dikare bibeje ku fUar hem ji bo 
danasina bajer Cı hem jl ji bo aboriya wl bajarl geleki 
baş e. Ji ber ku bi hezaran kesen biyan ten Cı li wan 
dibin mevan. liv Cı tevgerek cihe dikeve nava bajer. 

Hin sedemen lidarketina füaran 
Fuar li derinan bi qasl hefteyeke, li derinan jl bi 

qasl du hefteyan didome. Di ve deme de weşanxaneyen 
ku beşdar bCıne hetaji wan te dixwazin danasina xwe, 
danasına herhemen xwe Cı nivlskaren }."We bikin. 

Bi hezaran pirtCık ten ber linge xwendeven. 
Xwendevanen ku bi hin herhernan nehesiyane li wira 
diblnin, herhemen ku peyde nakin te ber lingen wan. 
Carnan bi neta hin berheman ten Cı hew diblnin ku 
turike wan tije pirtOken wekl din bCıye. Ango ew hela 
flıaran ya qenc jl heye ku di vi nire ku gazina ji kem 
xwendine heye bi awayeki ji bo demeke be ji ji hole 
radibe. 

Beşik mexsedeke kesen ku organizeya fGare dikin 
j'i heye. 1 Iinek ji wan j! ev in: 

1- Danasln. 
2- Tekill. 
3- Bi panel, gotlıbej Cı çalakiyen rewşenbiriye, bi 

hev re parve kirina tecrubeyan. 
4- Aborl. 
5- Ferbuna weşanger ya daxwazen X\Vendevanan. 

Weşanxane dive ji bo memnüniyete bixebitin 
Mirov ji kijan aliye ve le binere dibine 

ku bandorek eren! ya fCıaren pirtCıkan heye. 
Ew heyecana weşanger, niviskar Q xwendevanan ya ku 
bi xera fCıare ew gihandine hev, tene jl bes e. 

Ji bo bajare ku fUar le te lidarxistin ji hele eren i ji 
X\ve me li jor qal kir. 

Weşanxane ji bo ku xwendevan memnun bike Cı 
bikşine hela xwe sere X\·ve dieşlne. Çi te xwendin çi 
naye xwendin Cı li ser çimaya van pirsen xwe difikire. 
Asta weşanxaneye, nivtskar Cı herhemen X\Ve Cı heger 
pir zimani be asta zirnan Cı wejeya xwe dikare çetir 
tahlll bike. 

Year em dikarin werin ser FCıara PirtCıkan a 
Amede. FCıara Pirtukan ew e isal cara duyemin li 
Amede lidarkeve. Sala bori ku cara yekem bu li dar 
diket ji tevlebCın Cı eleqeyek baş hebQ. llela niha 
em weki Weşanen AVA tevli fGaren pirtfıkan ye 
bajare wekl Stenbol, Edene, Bursa Cı İzmire bCıne. 
Amed ji hela eleqeye ve ne kemi wan bajaran bCı. 

Ffi ara Amede O eleqeya pirtükan 
Le dive em zanibin li bajareki weki Amede ffıara 

pirtilkan geleki girin e. Ji bo danasina weje, ziman, 
çand Cı nivlskariya kurdl yek ji wan fersenda ye ku 
mirov dikare xwe bigihlne gelek mirov Cı derdoran. 
Dive em jibirnekin ku çawa bajare Amede naşibe 
bajaren din, dive fCıara we ya pirtCıkan ji li gorl nave 
bajer, renge xwe ye cihe nişan bide. Kesen ku ji gelek 
deveran ten tevli ve ffıare dibin dive ve ferqe bibinin 
Cı fem bikin. 

J i bo ku mirov karibe vi rengi b ide fCıare ji dive di 
ser! de şewra weşanxaneyen kurd, komeleya nivlskaren 
kurd Cı saziyen Amede yen ku tevli fCıare dibin hebe Cı 
bi panel Cı gotCıbejen xwe, renge X\ve li gori ri he bajer 
bidin fCıare Cı bidin kesen ji derve hatine. Sala bori bi 
qasl giraniya Arnade panel Cı gotGbej ter Cı tije derhas 
nebCın Cı ev fersend nehat bikaranin. 
Ji heleke din ve fUar ji bo pirtuken kurdl jl fersendek 
e. Ji ber kuproblema belavkariye ya weşangeren kurd 
hene ev ji bo ku X\vendevan bigihijin herhernan 
fersendek baş e. ~ 
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Niviskarek jin a kurd romana 'Tariya bi tav' nivisi 

ROMANA GRiBÇEVAVA KURD 
LüKMAN POLAT 

Ez Gulgeş Deryaspl Xanime plroz dikim ku we bi 
kurdi' nivlsl, berhemeke edebi afirand u romaneke 
din li romaneo kurd'i zede kir. Ez e di ve gotara xwe 
de romana we ya heja bi kurtahi binirxlnim u bi 
xwendevanen kurd bidim nasln. Ez hevldarim ku ev 
nivisa min bibe sedem ku gelek xwendevanen kurd 
ve romana heja fı giranbuha ya nivlskara jin a kurd 
bikirin u bixwinin. 

Ni viskara kur d Gulgeş Deryaspl Xanim ji navçeya 
Tetvvane ye. Tetwan giredayl bajare Bedlise ye, le ji 
Bedlise mezintir e. Romana we ya bi nave "Tariya 
Bi Tav" di nav weşanen "Do"ye de derketiye. Roman 
475 rOpel e. 

Kesen ku dibejin romana kurdl tune b ila romana 
Culgeş Xanime bixwlnin O şerm bikin. Romana 
kurdl heye u bi herhemen edebi yen nivlskaren 
nu yen wek! Gulgeş Xanime baştir O geştir dibe, 
peş dikeve, dewlemend dibe. TevlebOna nivlskaren 
nu yen edebiyata kurdl hejayiyek u girlngiyeke bi 
rumet dide edebiyata kurdl. 

Pi ştl ku min romana nivlskara jin a kurd Gulgeş 
Xanime xwend, min di dile xwe de got: "Xwezl 
romanivlsere heja Mehmed Uzun xweş ba Cı romana 
Gulgeş Xanime bidita fı bixwenda, de gelek kefa 
wl bihata. Wl de miheqeq xwe biglştanda Gulgeş 
Xanime u ew plroz bikira." Ez di ve baweriye de me 
ku, nivlskaren kurd yen ku romaneo qalind nivislne 
Cı yen ku rezeroman nivlslne dema ve romana 
qalind a Gulgeş Xanime bixwinin de kefa wan be. 

Romana Gulgeş Xanime romaneke sosyal reallst 
e. Bfıyeren romane ji nav jiyana rasteqln ya civaki 
Cı ji jiyanen kesayetiyen rast! hatiye wergirtin u 
bi şeweyeke edebi hatiye ravekirin. Di romane de 
metoda di'yalektlke, guhertinen berbiçav fı derOniya 
Insan ya demen cuda O li hemberen bfıyeran 
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helwestgirtin hatiye qalkirin. Her wiha di romane 
de jiyana gundltiye, eşa civakl, bandora şer, zilm 
Cı zordariya dagirkeran, werankirin, tehda, ledan O 
şkence Cı rewşa gundiyen belengaz wekl di'menen 
zindl radixe ber çaven mirov. 

Romana Gulgeş Deryaspl Xanime romaneke 
heja ye, naveroka we dewlemend e, O tede 
mijaren giring hene. Pevejoya tekoştna netewl Cı 

demokratik, lehengiya çekdaren azadiye, nakokiyen 
civakt, trajediyen cure Ct vegotina jiyanen rasteqln 
bi şeweyeke hunerl Cı bi teknlkeke serket'i ya 
romanivlseriye hatiye ravekirin fı berhemeke heja 
ya edebi' hatiye afirandin. 

Di xwendina romaneke de, dema çlroka romane 
xwendevan bikşlne hundire bfıyeran, de xwendevan 
we bi kef o dilxweşl bixwlne. Le dema buyer 
nebalkeş Cı negerm bin u bi hev ve hunandl nebin, 
de xwendevan nexwaze ku we bixwi'ne. Romana ku 
xwendevan bikşlne nav xwe Cı xwe bi xwendevan 
b ide xwendin ew roman heja ye Cı serketiye. Romana 
"Tariya bi tav" romaneke wiha ye ku xwe bi mirov 
dide xwendine fı lewre jl serketiye. 

Min di nivlseke xwe de wiha gotibO; "Li bakure 
Kurdistane he) yek romanivfsera jin tune, ev jl )i bo 
min xemginiyeke u her wiha j i bo edebiyafa kurdi 
kemaniyek e. Bi heviya ku roj were xwendevanen 
kurd romanen kurdi yen romanivfseren jin jf 
bixwfnin." Her wiha min di nivlsa xwe a bi sernave 
"lin a Edebiyat" de jl bal kişandibQ ser tunebOna 
romaneo kurdi' yen ku ji all niviskaren jin yen kurd 
ve hatibine nivi'sin u min pew!stiya romaneo ku ji 
ali jinen kurd ve be nivlsln anibu zimen. Bi dehan 
nivlskaren jin en kurd hene ku tene pirtfıken wan 
yen helbestan O ye hinekan ji tene pirtCtken wan en 
çlrokan hatine weşandin, le romaneo wan tune ne. 

Di romane de mijara cerdevaniye heye. Ev eşeke 
civakl O netewl ye ku di nav kurdan de ji ali dewleta 
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dagirker ve hatiye pek anin. Eşekedin a civakJ 
jl ku di destpeka romane de te ravekirin, 
nezani ye, cahiliya hinek kurdan e. Ji bo ku ji 
Hesen re kur çenabe, jina wl çend car welidiye 
Cı keç aniye, Hesen we sucdar dibine, le dixe 
u heta dixwaze we bikuje. Cahilen wiha wekl 
Hesen di nav civaka kurd de gelek in. 

Di romane de neh beş hene. Sernave beşan 
ev in: Evin, Parezvanl, Rev, Reva xisOsl, Bajare 
gundiyan, Nexweşxane , İran, Celşa giran Cı 
Esir. 

Di destpeka romane de behsa welidandina 
jinek Cı mi ri na bebika we te kirin. Ev trajediyeke 
ku hej jl jinen kurd di gundan de ve trajediye 
dijin. Jinen ku eş ı1 sanciya welidandine 
ditine, dema ve trajediye bixwlnin de bigrln. 

Dema ku min xwendina romane qedand, 
min ji xwe re di dile xwe de got: "Vaye Miçka 
Gribçeva ku rdan." Binerin di ser xwendina min 
a pirtCıka M. Grlbçeva de slh sal derhas bı1ye, 

min hej jl nave we ji bir nekiriye. M. Grlbçeva 
romanivisera jin a bulgar! ye. Di xortaniya xwe 
de min romana we xwendibı1. Nave romane 
"Seni halk adina Olume mahkum ediyorum 
(Ez te li ser nave gel mehkfıme mirine dikim)" 
bu. Xorten şoreşger yen dema salen 1975 Cı 

1980'yl bObCı heyrane romanivisera şoreşger 

M. Grlbçeva. Ez jl yek ji wan heyranen we bum 
ı1 niha dilxweşim ku romanivlsereke kurd ku 
di çapa we de ye berhemeke heja afirandiye Cı 

min weki xwendevaneki kiriye heyrane xwe. 
Ye ku gotiye jiyana her kurdeki/e dikare 

bibe roman, rast gotiye. Binerin di gundek 
de şivanekl reben, çawa jiyana wl herimiye 
u çi hatiye seri. Hln kurd hene ku, di jiyana 
rasteqln de tişten hatine sere wan, neye sere 
tu Insani. Serpehatiyen wan, çlroken jiyana 
wan, bOyeren ku tene sere wan dibine roman. 
Afirandina romanen jiyana rasteqln Cı bOyeren 
sosyal civakl dikeve kategoriya ekola sosyal 
reallzma civaki. Edebiyata kurdl bi herhemen 
bi vi' rengi de hinpirtir dewlemend bibe, peş 
bikeve. 

Romana Culgeş Xanime di hela taswlran 
de jl serketiye. Di romana '·Tariya bi tav" de 
taswlren baş Cı xurt hene. Romannivlser bi 
taswlren hunerl, tekniki Cı bi zirnaneki edebi 
clhana romane, xwezaye, bCıyeran taswir kiriye 
O bi tevna hunerl, zanina edebi, ravekirineke 
X\Veşzimani, formeke nfıjeni, bi şeweyeke 

herikandl Cı hunandineke serketi berhema 
xwe ya edebi afirandiye. 

Ez romanivi's Gulgeş Xanime weki 
nivlskara kurd a romanivis a serketl dibini ~ 

VECINIOTNA NIKILAN 

Teqeteqa noke çivlka darnikloke 

Mejiyan hiperişine li ser siniya şive 

Şiva li her şevina rastiye 

Mexelketina di bin tarltiya tavehlve 

Deleguran biheçheçiklne darnikloke! 

Fikren puç bibijere bi sond xwarina sere gure şeve 

ZGrl pe dihisin ji quliken kaniyen cemede 

Xwe radikişinin ji bo du niqut xwlne 

Bi serxweşbuneke ter xwarine 

De lexe! Gej nebe darnikloke 

Şivanen ramanan peçayiye li nav kulave 

Sing xwldan. qaf qerisiye li her tava sibe 

Deng derxe bi zingila bizine 

Veciniqe bi bayek ji zozane 

Şiyar be ji xeyalen xewnen şeve 

Hesten be xwedi parlke li mirovahiye 

Fikr di nav mejiyan de gepiçlne darnikloke 

Hevi metisine çip nazike 

Tirs di qulen roviyan de lerizine ji denge 'CızeCıze 

Dinya be xapandin maye lele 

Hişen tevizl birin pejiqandine li ser erde çerme 

De hayde 

Bi nikiten tuj kurden bişkivi pevxe darnikloke! 

Kenane Nado 
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ŞAiRiN DAGLA 
• • 
IMTIHANI! 

SERPiL iLGÜN 

Sosyalizmin rafa kalktıgını ya da kimlik siyasetinin 
miadını doldurdu~unu söyleyenler, bu kez "ideolojisiz 
siyaset dönemi"nin başladıgını müjdeliyorlar. Dün
yada ve ülkede olup bitenler, bu ideolojisiz siyaset 
okumalarıyla izah ediliyor. "İdeolojisiz" yapıldı~ı sav
lanan bu siyaset söyleminin, başlı başına bir ideoloji 
oldugunun üstü örtülüp, aklım ızı ve ruhumuzu ele 
geçirmenin yöntemleri degiştiriliyor. Yeni bir dil 
kuruluyor mesela. Bu yeni dilin kula~a hoş gelen keli
meleri dolaşıma sokuluyor. "Ben an/amam, tanımam, 
konuşmam " denmiyor. Kabalık yok yani! Tersine, son 
derece "incelikli" bir dil bu. "Konuşmak" deniyor, 
"empati yapmak" deniyor, "dinlemekten, anlamak
tan" söz ediliyor. 

Konuşmak, empati yapmak iyidir elbette. Sahici ve 
samimi oldu~unda kıymetli çabalardır. Ama bu "anla
yalım, dokunalım, konuşalım" söylemi, ideolojisiz 
olduguna inanmamızı istedikleri tezlerini güçlendir
mek için kullanıldı~ında, kabul görmez. Zaten işe de 
yaramaz. Bejan Matur'un yaptıgı gibi ... 

Şair-yazar Bejan Matur, yazarı oldu~u Zaman 
gazetesinde daha önce "dağm ardma bakmak" başlı~ı 
ile yayınladı~ı yazı dizisini, kimi eklemeler ve güncel
lemelerle, aynı adı taşıyan kitapta toplamış; geçtigirniz 
Şubat ayında da okurun ilgisine sunmuştu. Kitap, 
daha raflarda yerini almadan "ses getirmiş"; kendisiyle 
(kitaptan çarpıcı bölümler eşli~inde) sayısız gazete, 
TV, internet söyleşileri yapılmıştı. Matur, kişisel bir 
bilgiyi de ilk kez bu röportajlarda paylaşmış; 18 yaşın
dayken gözaltına alındı~ını, işkence gördügünü ve 
bir yı l cezaevinde kaldıgını anlatrruştı. Böylece, hem 
kendisine "beyaz Kürt" diyenlere bir yanıt vermiş; 

hem de "Gördünüz mü, Kürt sorununa uzak değilim, 
dışandan değilim, iyi an/arım" mesajının yaygınlaş

masını s~lamıştı. 

Kim bu PKK 'Iiler , 'acaba '? 
" .... 0/ü oğullar. Kurban hepsi. 
Sanki onlara, kurban oluşlarını hatırlatmak için 

var yeryüzü. " 
Bejan Matur kitabının girişine, yukarıda mini bir 

alıntı yaptıgımız "aym büyüttüğü oğullar" adlı şii

riyle başlamış. Şiirdeki "kurban gitme" metaforunu, 
kitabın ilerleyen bölümlerinde de tekrarlayan Matur, 
yazdıgı önsözde kitabı yazma amacını şu sözlerle 
anlatıyor: 

"Dağdaki/er kim bilmiyoruz. Saytlarla ifade edi
len bu insanlann ne yaşadığı bilinmiyor. Neden dağa 
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çtktilar, neden dağda yaşadılar, 

dönenler neden döndü ve kalanlar 
neden hata oradalar? Bunlart sami
rniyetle sormak ve gerçekle yüzleş
rnek zorundayız. Haklı çıkarmak 

ya da mahkum etmek için değil. 

Anlamak için. Hiçbir ideolojiye yas
lanmadan, sadece insanı ve onun 
hikayesini konuşmak istiyordum. " 

Do~rusu, dokunaklı bir giriş 
oldu~unu teslim etmemiz gereki
yor. Ancak meseleye "hiçbir ideolo
jiye yaslanmadan" bakmayı tercih 
etmek, yazarın gerçekle yüzleşme 
iddiasını daha baştan kuşkulu hale 
getiriyor. 

Matur, Kürt sorununu ve PKK''yi 
anlamayı amaçladı~ı kitabına, "da~
dan inen" PKK'lilerle yaptıgı görüş
meleri aktararak başlamış. Kitabına aldı~ı hikayeterin 
birçok ortak yanı var. En dikkat çekici özellikleri artık 
PKK ile ba~larını koparmış olmaları. Kimi 1 yıl , kimi 
de 15 yılını dagda geçirmiş. Aralarında çatışmada 

yakalananlar olsa da, ço~u daha da~dayken fikirleri 
uyuşmamaya başlayınca, örgütten ayrılmışlar. Birço
~u uzunlu kısalı sürelerde cezaevinde yatmış. Hepsi 
PKK'yi eleştiriyar evet, ancak bazıları eleştirilerini 

oldukça sert bir dille yapıyor. Hemen hepsi, (Matur 
gibi) silahlı mücadelenin artık miadını doldurdu~unu, 

barış ortamının oluştugunu, AKP iktidarının sorunu 
çözmede iyi niyetli adımlar attı~ını, bunun görülmesi 
gerekti~ini söylüyor. 

Yaşadıklan ya da tanık oldukları baskı ve şiddet 
nedeniyle PKK'ye katıldıklarını ve katılma kararı-

nı kendi iradeleriyle aldıklarını da 
belirtiyorlar elbette. Zaten Matur 
da, "devletin cinneti" diye nitele
di~i baskı ve şiddetin gerçekligini 
sorgulamıyor. Tersine, "devletin 
cinneti"ni kimi hikayelerde daha da 
ayrıntılandırarak, okurun, Kürtle
re nasıl zulmedildigini, dolayısıyla 

daga çıkmaya nasıl itildiklerini kav
ramasını istiyor. Ancak, sorun da 
bu noktadan sonra başlıyor. Çünkü 
Matur'a göre, inkar ve imha üzerine 
kurulu o politika artık degişti. İşte 
bu tespit, kahramanlarımız tarafında 
da desteklenen bir tespit. Onlardan 
biri de Kendal. 

Gazetelerdeki kitap tanıtımların
da, "çatışmaya giderken Sezen Aksu 
dinleyen PKK'li" olarak yer bulan 

Kendal, "Gerilla unsuru varken, siyaset yapttrmaz
lar sana. Oneelikle şiddet unsuru kalksm ki, insani 
unsurlar tart~ılsm" diyor. Matur'a göre, Kendal bu 
yorumuyla, yeni bir "vizyon" çizmiş oluyor. Zaten 
hepsi bu yeni vizyona de~iniyor. Matur, "Gerilla var
ken siyaset yapftrmazlar" tespitini mutlulukla kar
şılarken; "miadz dolmuş" de~erlendirmelere mesafeli 
yaklaşıyor. Gerçi bu itibar görmeyen degerlendirmeye 
de sadece Rewan'da rastlıyoruz. PKK'ye '92'de katılan, 

üç yıl kaldıgı dagda, so~uktan el ve ayak parmaklarını 
kaybeden Rewan'a "Silahlı yöntem, Kürtlerin hangi 
sorununu çözdü" diye soruyor Matur. "Bugün Kürtle
rin adları amlıyorsa zora başvurdukları içindir" diye 
yanıt veriyor Rewan. Matur'un, yanıta "acaba" diye 
şerh koyması dikkatlerden kaçmıyor. 
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Ben ölüme bile kıyamam! 
Hikayeleri tek tek analiz etmek de~il niyetimiz. 

Ancak hikayelerdeki boşluklar dikkat çekici. Misal, 
Aspara. Kitaba alınan üç kadın karakterden biri olan 
Aspara, amcasına duydu~u özlem nedeniyle da~a 
çıkmış. 15 yıl sonra görebi ldigi amcası bir süre sonra 
PKK'den ayrılmış. Sonra da kendisi. Ama tam olarak 
neden ayrıldı~ını bilmiyoruz. Neydi Aspara'nın itiraz
ları? O itirazlar örgüt tarafından nasıl karşılandı. .. ? 
Bu kısımlar kitapta "fikir ayrılıkları" ya da "ters 
düşme" gibi ifadelerle geçiştiril miş. Bu arada tabii ki 
Aspara da "bana kalırsa silaha başvurmadan, konuşa

rak çözmek gerekiyordu sorunlarımzzt" diyor! 
Dag elbette zordur. Hem de hayal bile edemeye

cegimiz kadar. Neticede dünyanın en uzun sürmüş 
gerilla savaşını veren bir yapıdan söz ediyoruz. Fikir 
çabşmaları, ayrışmalar elbette olmuştur, oluyordur. 
Matur'un kitaba aldıgı karakterler de sorunlar, çeliş

kiler yaşamışlardır. Şimdilerde orta yaşlarını süren 
karakterlerin düşünüşleri, bakışları degişmiştir. Başı

mız gözümüz üstüne. Ancak, "ben ölüme bile ktya
mam" gibi şairane sözler eden kahramanlanmızın 
hiçbirinin eleştiril erini saglam argümanlarla ortaya 
koymamalarım da dogrusu manidar buluyoruz. Tabii 
eger bu yazarın tercihi degilse! 

Bejan Matur, ölüm-öldürme duygusu üzerine 
kurulmuş cümleleri saymazsak, kitabının önsö
zünde vaat ettigi dagı aniatma sözünü de yerine 
getirmiyor. Dagın biraz ayrıntılandıgı yerl.erde de 
da~ imgesi kaba anlatımiarta hırpalanmış. Ornegin, 
"Apo 6-8 saat konuşurdu. Sonra bu konuşmalar 
kitap yapt!trdt" ya da "dağ hiçbir açı/tm sunmuyor
du" ya da "kimse otoriteye ses çıkaramazdı" gibi. 
Sadece dag degil, örgütün şehir/Avrupa ayakları 
da bu kabalıktan nasibini alıyor. Tam da burada, 
Matur'un "onların saf duygu/arım; inançlarını, 

yaşadıkları acıyt, adanmayt nasıl bir hayal kmk
!tğt ile sonlandtrdtklanm görmek ibret vericiydi" 
notuyla aktardıgı iki eski PKK'liden söz etmek 
gerekiyor. Zira Matur, ibret alınmasını istedigi için 
olsa gerek, Şevin ve Brusk'un hikayesine kitapta 
hatırı sayı lı r bir yer ayırmış. Uzun yıllar illegal yaşa
yan, işkencelerden geçen, cezaevinde yatan Şevin, 
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bugün örgüte nasıl baktıgını şöyle anlatıyor: "Bun
lar (İsviçre'dekileri kastederek) tam çete, Türki
ye'deki Ergenekon neyse, bunlar da o. Arkadaşlara 
(Kandil'i kastederek) karşı da doluyum. Sanki beni 
kullamp atmışlar gibi hissediyorum." 

Ah şu Heronlar da olmasa! 
Kitabın son bölümünde yer verdigi Kandil izle

nimlerinden önce, okurla Kürt sorununa ilişkin 
düşüncelerini de paylaşan Matur, bugünlerin kıymetli 
oldugunu söylüyor. Kıymetliymiş, çünkü Matur'a 
göre "eskiden Türkiye ne bu kadar demokrattt, ne de 
Kürt sorununu çözmeye niyetliydt'! İnsan, "Ya Bejan 
arkadaş, bu nasrl bir demokratlık, nasıl bir çözme 
niyeti?" diye soramadan edemese de, Matur, şiddeti 
benimsemeyen yeni bir Kürt muhalefet hareketinin 
şart oldugu gibi tespitlerle bize o malum "vizyonu" 
salık vermeye devam ediyor! 

Ve Kandi l. .. Matur'un tezlerine dayanak bulmakta 
zorlandıgı tek yer. Yazarımız, bu sorunu da geril
lanın kritik hiçbir sözünü duyurmayarak çözmeye 
çalışmış. Kandil'de 19 yı ldır dagda olan çocukluk 
arkadaşı Mizgin'le de karşılaşan Matur, gerilla kadın
Iann puantiyeli çoraplarını, o çoraplara yüklenenleri 
("ertelenmiş her şey o çoraplardayd1, ertelenmiş 

kadm!tk, ertelenmiş çocukluk. .. "); buluşulan evde 
dizi izlenmesini, Kandil'e bir bayram zamam gitti
ginden "aa burada da kurban kesiliyoımuş, bayram 
yemekleri yapdtyormuş, Heranlarm sesi de olmasa, 
Türkiye'de herhangi bir köyde hissedebiliriz kendi
mizi, ayrıca beklediğimden daha konforlu" diye uzun 
uzun anlatılıyor da, iki KCK yürütme konseyi üyesi 
ile ne konuştuklarını anlatmıyor. "Dönem değişh 
eskiden ne Türkiye bu kadar demokratlt, ne de Kürt 
sorununu çözmeye niyetliydi" dediyse konsey üyeleri
ne, ne yanıt aldı, bilmiyoruz. Ya da, "hiçbir ideolojiye 
yasianmadan konuşabm, stratejileri boşa düşüren 
insani bir hakikat yarataltm" yaklaşımına, nasıl kar
şılıklar aldıgını da ... 

Ne diyelim? Samirniyetten ve sahicilikten uzak, 
"ileri demokratlara" ise yakın olan naif dil, o koca daga 
çarpınca böyle etkisizleşip dagılıyor işte. O daga çarpan~ 
kadar da kuruldugu yerlerde çi~ ve acınası duruyor. ~ 
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'17. YILDIZ' 

KÜRTLER VE ALEViLER (1) 
MEHMET BAYRAK 

Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ö~retim 

üyesi Prof. Dr. Hasan Onat, 2010 yılının son günle
rinde Prof. Dr. İzzettin Dogan'la birlikte düzenledijti 
basın toplantısında; Safevi Devleti 'nin 17. Türk dev
leti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlıgı 
forsuna alınmasını öneriyordu. 

Böylesi bir öneriyi, aynı yılın ilk yarıs ında bir 
konferans için gitti~im Londra'da Alevi Kültür 
Merkezi Cemevi Başkanı olan hemşehrim Ceb
rail Erbil de di le getirmiş ve bunu öneri olarak 
Almanya'daki Alevi Federasyonu'nu ziyaret edecek 
olan Devlet Bakanı Faruk Çelik'e de götürecegini 
söylemişti. Muhtemelen, orada yaşam ı n ı sürdüren 
yazar İsmail Kaygusuz'dan esinlenen hemşehrime, 
böyle bir öneriyle gitmesinin bilimsel gerçeklik 
açısından yanlış olacagını söyledigimde. o bu 
düşüncesinden vazgeçmişti. 

Ayaküstü cereyan eden bu görüşmede ayrıntıya 
giremezdim. Ancak, aynı önerinin bundan yakla
şık altı ay sonra bu kez Hasan Onat ve İzzet

tin Dogan tarafından gündeme getirilmesi üzerine 
konuyu irdelemek zorunda kaldım. Aleviligi Türk
İslamiaştırmanın iç mimarlarının başında gelen 
Prof. İzzettin Dogan 'ın atadan gelme misyonunu 
yaklaşık 15 yı l önce Alevilik ve Kürtler (Ank. 1997) 
adlı kitabımda sınırlı da olsa sorgulamıştım. Aynı 

kişinin Alevilikteki işlevine ilişkin detaylı bir irdele
meyi ise "Bir Siyaset TarztOlarak Alevi Katliam/art" 
konulu gelecek ça lışmam çerçevesinde yapacagım ... 

İ lahiyatçı Hasan Onat'ı, Alevi-Bektaşi Kültür 
Enstitüsü'nün Almanya'nın Bonn kenti yakınların
daki bir etkinliginde kısaca tanıdım. Ancak, kendi
sini CEM Vakfı 'nın çeşitli etkinliklerinden ve Alevi 
Çalıştaylan'ndan sı klıkla izler olduk. 
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Onat' ın, tüm bu etkinliklerdeki Alevili~e ilişkin 
de~erlendirmesi şöyle özetleniyordu: Alevi kimliği, 
Türk kimliği dtşmda değer/endirilemez. İslam dtşm
daki Alevilik araylŞları ekonomik araytş!tr. Alevilik, 
Türk kimliğiyle iç içedir; başka tarifi olmaz. Cemal 
Şener'in (meğer biz Kürt değil, Türkmüşüz) söylemi 
onun temel ömeklemesidir. 

Hasan Onat'ın, 17. yıldız olarak Curnhurbaşkanlı~ı 
forsunda yer almasını istedigi Safevi Devleti'ne ve bir 
bütün olarak Alevilige ilişkin tezlerini bilince çıkaran 
başlıca çalışması , 13 Kasım 2002'de internette yayımla
nıp 27 Kasım 2010'da son kez güneelleneo "f(ıztlbaşltk 
Fark!tlaşmast Ozen'ne" konulu tezli incelemesidir. Bu 
nedenle, biz de bu incelemeden yola çıkarak, ilahiyatçı 
bilim adamının görüş ve önerilerini tarihsel ve toplum
sal gerçeklik karşısında maddeler halinde irdeleyece~iz. 

Öncelikle belirtelim ki, "milli devlet'' olgusu, bur
juva devrimleriyle ortaya çıkan bir olgudur. Önceki 
devletlerin hemen tümü, "milli devlet" kategorisin
de olmayıp, "hanedanlık" esasına dayanmaktadır. 
Hanedanlıgın tepesindeki yönetici hangi milliyete 
mensup ise, o devlet o hanedanlıgın adıyla anılmak
tadır. Nitekim, Cumhurbaşkanlıgı forsundaki 16 
devletin, böylesi Türk hanedanlık devletleri oldugu 
varsayılmaktadır. Yoksa bu devletlerin tümünün 
saf ve homojen Türk ırkından oluştugundan degil. 
Bazı Türk aydınları, tek milli devletin son T.C. Dev
leti oldugunu savunurken; Çeçen kökenli Prof. Anıl 
Çeçen gibiler, Türk devletlerinin sayısını 70'in üze
rine çıkarmaktadır. T.C. Devletinin ne denli "ulusal" 
oldugu bir yana, eskilerin Türk devletligi, sadece 
hanedanlıklar kategorisine baglanmaktadır. 

Bu baglamda, resmi ideoloji açık planda red ve inkar 
etse de, gizli planda salt 8-12. yüzyıllar arasında Eyyübi, 
Mervani, Şadli, Hasankehfli ve Coriyan gibi Kürt devlet
lerinin adını vermektedir. Bunlar dışında onlarca Kürt 
ınirliginin yani prensliginin adı anılmaktadır. 

Açıktır ki, bunlar da büyük Kürt ailelerinin 
öncülügünde kurulmuş hanedan devletleri ya da 
mlrlikleridir. Dönemin hemen tüm tarihleri Sela
haddin Eyyübi'nin Kürt oldugunu bildirir ve bu 
konuda daha 13. yüzyı lda Tarih-i Devlelü'l- Ekrad 
adlı tarihler yaz ı lırken; Ortadogu'nun Arap, Pers ve 
Türkler gibi egemen milletleri, Batı dünyasının Haçlı 
Seferleri dolayısıyla yakından tanıdıgı bu tarihi şahsi
yeti kendilerine maletmeye çalışırlar. 

Bu noktada, Kürt kökenli Ebu Müslim Horasani 
öncülügünde İran'da kurulan Abbasi Devletini, Şah 
İsmai l öncülügünde kurulan Safevi Devletini, Zend 
hanedanlıgını ve Nadir Şah ' ı şimdilik bir yana bıra
karak, söz konusu incelemede öne sürülen tezleri 
sırasıyla irdelemeye çalışalım. 

1 - Kızılba ş kavramı ve " Kız ı l Ta ç" giyme 
Onat, "Kızılbaşl ık" kavramının Türk tarihinde 

ilk defa Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar (1488) 
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zamanında kullanılmaya başlandıgını iddia ederek 
şöyle diyor: 

"Türklerin zaman zaman kLztl renkli taç giydik
leri bilinen bir husustur. Ancak Şeyh Haydar, kendi 
taraftariarım diğer insanlardan aytrmak için, onla
rm oniki dilim/i kıztl tae (Tac-1 Haydarl) giymelerini 
istemiştir. Şah İsmail'le birlikte f(ızt/baş kavramt, 
bir anlamda Şah ismail'i ve Safevileri destekleyen 
Türklerin ortak adt haline gelmiştir. " (www.hasano
nat.net) 

Safevi Devleti bünyesinde yer alan ve bugün de 
İran 'da yaşarlıklarını sürdüren, Kızılbaşlı~ı benim
semiş onlarca etnik toplulugun bulunması bir yana; 
biliniyor ki, Türkçedeki "Kızılbaşlık" kavramının 
başka dillerde çeşitli karşılıkları vardır. Sözgelimi 
Kürtçedeki karşılıgı "Sorser", Farsçadaki karşılıgı 
"Surhser", Arapçadaki karşılıgı ise "Muhammira"dır. 
Ve bu kavram sanıldıgı gibi ilk kez 15-16. yüzyıllarda 
de~il, bundan yaklaşık 1000 yıl önce Mazdekçiler ve 
onun güçlü devamcısı niteliginde olan Hurremiler 
döneminde kullanılmaktadır. Özellikle Hurremiler, 
Muhammira (Kızillar, K1zilbayrakltlar) adıyla bilin
mektedir (Bkz. Dr. Arşak Poladyan: VII- X. Yüzytllar
da Kürtler, Özge Yay. Ank. 1991, s. 44). Demek ki, 
Kızılbaşlık, salt Türklere özgü ve Türklerle başlayan 
bir kavram de~ildir ... 

2- Safevi H ane d a n lar ı nın etnik ve dini ki ml igi 
Deniliyer ki, "Erdebil Tekkesi'nin kurucusu 

Şeyh Safiyüddin İshak'llr (1334) ve s1rastyla Şah 
İsmail'e varıncaya kadar onun çocuklan tekkenin 
başmda olmuşlardtr. Erdebil Tekkesi, başlangtçta 
Sünni bir çevrede, ağtrltklt olarak Sünni öğretiye 
uygun tasavvufi faaliyetlerini yürüten bir tekkedir. 
Şeyh Safiyüddin 'in kendisi Sünni olmasma rağmen, 
Tasavvufun bütün mezhepleri ve meşrepleri kuşa
ltel niteliğine uygun olarak bütün Müslümanlara 
kucak açan, hatta Müslüman olmayan kimseleri 
de cezbeden, alim, faztl bir Türk olduğunu ortaya 
koymuştur. "(agy) 

Safeviler'in soy kütü~ünü ortaya koyan ilk 
eser olma özelli~inden dolayı büyük önem taşı 
yan Safvetü's-Safa'dan başlayarak, Onat' ın kendisine 
övgüler dizdi~i Prof. Dr. Faruk Sümer'e kadar birçok 
kaynak; Şah İsmail 'in büyük atası Firuz Şah'ın Sin
car Kürtlerinden oldu~unu, dolayısıyla Ehl-i Beyt'le 
ve Seyyidlikle ilişkileri bu lunmadı~ını bildirirler. 
Sümer, konuya ilişkin kapsamlı çalışmasında şunları 
söylemektedir: 

"Gerçekten Safevi hanedanının Seyyidlik ile hiç
bir alakast olmaytp Firuz Şah adlt Sinearlı bir 
Kürd'ün neslinden geldiği şüphe götürmez bir şekil
de ortaya konmuştur. Tahmin etmek mümkün ola
bilir ki, Safiyüddin İshak'ın atast Firuz Şah, Kürdle
rin X. yüzytlda Azerbaycan ve Erran 'a yaytimalan 
esnasında Erdebi/'e gelmiş ve şehrin yakınmda bir 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yerde yerleşmiştir." (Bkz. Prof. Dr. Faruk S ümer: 
Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu 
Türklerinin Rolü/ Şah İsmail ile Halefleri, Selçuklu 
Tarih ve Medeniyeti Ens. Yay. Ank. 1976, s. 1) 

Aynı tarihte Türk Tarih Kongresi'nde bildiri olarak 
yayımlanan ve Onat'ın incelemesinde de kullanılan, 
Mirza Abbaslı 'nın Safevi ierin etnik kökenine ilişkin 
bildirisindeki zorlamalar ise neredeyse alay konusu 
olur. Çünkü anılan araştırmacı, Safeviierin kökenini 
Azerbaycan'a taşımak için, Safvetü's-Safa'da geçen 
"El-Kürdi el-Sincari" kavramını, Azerbaycan'ın Sin
can bölgesine izafeten "El-Sincani"ye çevirmeye 
çalışır, ancak "El-Kürdi" kavrarnma yer bulamaz. 
(Bkz. M. Abbaslı: Safeviterin Kökenine Dair, TTK 
Belleten'i, cilt: XL, No: 157-160, Ank. 1976; Enver 
Cemal Şahin: Şah İsmail'in Ataları, İnançsal Evrim
leri ve Kızılbaşlar Ozerindeki Etkileri, Pir Sultan 
Abdal Dergisi, Sayı: 46/2001.) 

Şeyh Safiyüddin'in "a.lim ve fazı! bir Türk" olma
dı~ı gibi, " Safevi Devletinin, kelimenin tam anlamıyla 
bir Türk devleti" olmadı~ı böylece ortaya konduktan 
sonra; hemen belirtelim ki, Safevi hanedanlı~ının 
köken olarak "Sünni" oldu~u da, kimi iddialara ra~
men tarihsel gerçeklikle ba~daşmamaktadır. 

Her şeyden önce, geldikleri yer, Zerdüştili~in 
en yakın devamcısı niteli~inde olan Ezidilerin yani 
Yezdanilerin merkezi konumundaki Sincar bölgesi
dir ve bugün de aynı bölgedeki Laliş, Yezdanilerin 
kutsal merkezi yani Kabesi niteli~indedir. "Şeytan'a 
tapmak"la suçlanan Yezdaniler ile "Ateşe tapmak"la 
yani Mecusilikle suçlanan Zerdüştilerin, İslam hila
fetinin en amansız düşmanı oldu~u tarihsel bir 
gerçekliktir. O halde, İslam hilafetinin zulmünden 
kaçan "zerrin-külah" Firuz Şah ' ın buradan uzaklaşa
rak, kendisi için daha korunaklı gördü~ü Med-Aryan 
ülkesine gitmesi son derece mantıklı bir gelişmedir. 
Çünkü, hemen tüm Batılı ve Do~ulu bilimadamları
nın da üzerinde birleştikleri gibi bu topraklar; tüm 
İslami saldırılara ve işgallere ra~men gerçek anlamda 
İslamlaştırı lamarnıştır ... 

Ünlü doğubilimci Prof. Franz Babinger, bu ger
çekli~i "İran ve Horasan, hiçbir vakit ciddi olarak 
Sünnifiği kabul etmemiş ve daima Alevilik tesiri 
altmda kalmtşlır. Şüphe götürmeyen bir hakikat de 
şudur kı:· İran, bugün de İslamiyelin Ortodoks telak
kilerinin merkezi olmadığı gibi eskiden de değildi" 
sözleriyle özetler. (Bkz. F. Babinger: Der İslam und 
Kleinasien, ZDMG, 1922) 

Bu nedenle, Erdebil Tekkesi merkezli Safevi 
Alevili~inde giyilen, her biri oniki imamdan birini 
temsil eden "Oniki dilimli kızıl tae" yani Tac-ı Hay
dari, klasik Şiili~in giyim-kuşarnı olmadı~ı gibi; İran 
Alevili~i , başat Devlet dini olarak örgütleninceye 
kadar da inanç ve düşünce dokusuyla klasik Şiilik 
de~il; eski İrani din, inanç ve kültürlere bazı sembol
lerin giydirilmesiyle oluşturulmuş özgün bir yapıdır. 

De~işik din, inanç ve kültürlere gösterilen toleransın 
temelinde bu olgu yatmaktadır. Ancak, bu özgün 
yapılanma özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısından 
sonra Şiilik ve kimi yerde Sünnilik formuyla Devlet 
dini haline gelince ve Osmanlı hilafetiyle rekabet 
etme çabasına girince, giderek tutucu bir yapıya 
büründü ve Kızılbaşlıktan tümüyle uzaklaştı. .. 

3- iran'da sadece Safeviler değil , Nadir Şah ve 
Zend Hanedanları da Kürt kökenli 

Onat, incelemesinde dönüp dolaşıp, Safevi şah
larının Türk kökenli oldu~unu, Safevi Devletinin 
tam anlamıyla bir Türk devleti oldu~unu ve giderek 
İran'ın da bir Şii-Türk Devleti oldu~unu vurgula
maktadır. 

Türk resmi tarihçili~inde kimlik karartma ve 
şahsiyetlere ipotek koyma, adeta bir gelenek haline 
getirilmiştir. Safeviierin Kürt kökenini "Kızılbaş 
Atasının Kürtlüğü ve Türklüğü" başlı~ı altında ince
leyen ve vurguladı~ımız sonuca ulaşan Do~an Avcı
o~lu gibi Türk yazarlarının yanı sıra (Bkz. Türklerin 
Tarihi, 5. cilt, İst. 1982) hemen bütün Kürt tarihçiler 
onların bu kimli~ine vurgu yaparlar. Hatta buradan 
giderek, Safevi ve Zend Hanedanlan yönetimindeki 
İran devletlerinin birer Kürt Devleti oldu~unu söyle
yen Kürt tarihçiler de vardır. (Söz gelimi bkz. Ethem 
Xemgin: Kürdistan Tarihi, Doz Yay. İst., 2004, s. 295 
ve devamı.) 

Ancak, öyle bir şahsiyet vardır ki, hemen bütün 
Türk tarihçiler onu "Afşar" olarak sundukları gibi, 
Kürt tarihçileri de onu "Türkmen" olarak sunmak
taydılar. Kimden mi söz ediyoruz? Hemen tüm Türk 
tarihçilerin, kendisini Tahmasb Kulu Han Afşar veya 
Nadir Şah Afşar olarak nitelendirdikleri ve Türkiye 
Afşarlarının bir ulusal kahraman olarak gördükleri 
ünlü İran hükümdan Nadir Şah 'tan ... 

Bilindi~i gibi, kişilere ve dönemlere ilişkin en 
detaylı bilgileri genel tarihler de~il, özel tarihler 
verirler ço~u kez. İşte, söz konusu Nadir Şah'a 
ilişkin en önemli birinci el kaynaklardan biri, do~ru-
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dagirker ve hatiye pek anin. Eşekedin a civakJ 
jl ku di destpeka romane de te ravekirin, 
nezani ye, cahiliya hinek kurdan e. Ji bo ku ji 
Hesen re kur çenabe, jina wl çend car welidiye 
Cı keç aniye, Hesen we sucdar dibine, le dixe 
u heta dixwaze we bikuje. Cahilen wiha wekl 
Hesen di nav civaka kurd de gelek in. 

Di romane de neh beş hene. Sernave beşan 
ev in: Evin, Parezvanl, Rev, Reva xisOsl, Bajare 
gundiyan, Nexweşxane , İran, Celşa giran Cı 
Esir. 

Di destpeka romane de behsa welidandina 
jinek Cı mi ri na bebika we te kirin. Ev trajediyeke 
ku hej jl jinen kurd di gundan de ve trajediye 
dijin. Jinen ku eş ı1 sanciya welidandine 
dltine, dema ve trajediye bixwlnin de bigrln. 

Dema ku min xwendina romane qedand, 
min ji xwe re di dile xwe de got: "Vaye Miçka 
Gribçeva ku rdan." Binerin di ser xwendina min 
a pirtCıka M. Grlbçeva de sih sal derbas bı1ye, 

min hej jl nave we ji bir nekiriye. M. Gribçeva 
romanivisera jin a bulgar! ye. Di xortaniya xwe 
de min romana we xwendibCı. Nave romane 
"Seni halk adina Olume mahkum ediyorum 
(Ez te li ser nave gel mehkfıme mirine dikim)" 
bu. Xorten şoreşger yen dema salen 1975 Q 
1980'yl bObCı heyrane romanivisera şoreşger 
M. Grlbçeva. Ez jl yek ji wan heyranen web Cı m 
u niha dilxweşim ku romanivlsereke kurd ku 
di çapa we de ye berhemeke heja afirandiye Cı 

min weki xwendevaneki kiriye heyrane xwe. 
Ye ku gotiye jiyana her kurdeki/e dikare 

bibe roman, rast gotiye. Binerin di gundek 
de şivanekl reben, çawa jiyana wl herimiye 
u çi hatiye seri. Hln kurd hene ku, di jiyana 
rasteqln de tişten hatine sere wan, neye sere 
tu Insani. Serpehatiyen wan, çlroken jiyana 
wan, bOyeren ku tene sere wan dibine roman. 
Afirandina romanen jiyana rasteqln Cı bı1yeren 

sosyal civaki dikeve kategoriya ekola sosyal 
reallzma civakl. Edebiyata kurdl bi herhemen 
bi vi rengi de hlnpirtir dewlemend bibe, peş 
bikeve. 

Romana Culgeş Xanime di hela taswiran 
de ji serketiye. Di romana '·Tariya bi tav" de 
taswiren baş u xurt hene. Romannivlser bi 
taswiren huneri, tekniki Cı bi zirnaneki edebi 
clhana romane, xwezaye, bCıyeran taswir kiriye 
O bi tevna hunerl, zanlna edebi, ravekirineke 
X\Veşzimani, formeke nfıjeni, bi şeweyeke 

herikandl u hunandineke serketi berhema 
xwe ya edebi afirandiye. 

Ez romanivis Gulgeş Xanime weki 
niviskara kurd a romanivis a serketl diblni ii» 

VECINIOTNA NIKILAN 

Teqeteqa noke çivlka darnikloke 

Mejiyan hiperişine li ser siniya şive 

Şlva li her şevina rastiye 

Mexelketina di bin tarltiya tavehlve 

Deleguran biheçheçiklne darnikloke! 

Fikren puç bibijere bi sond xwarina sere gure şeve 

ZGrl pe dihisin ji quliken kaniyen cemede 

Xwe radikişlnin ji bo du niqut xwlne 

Bi serxweşbuneke ter xwarine 

De lexe! Gej nebe darnikloke 

Şivanen ramanan peçayiye li nav kulave 

Sing xwldan. qaf qerisiye li her tava sibe 

Deng derxe bi zingila bizine 

Veciniqe bi bayek ji zozane 

Şiyar be ji xeyalen xewnen şeve 

Hesten be xwedl parlke li mirovahiye 

Fikr di nav mejiyan de gepiçlne darnikloke 

Hevl metisine çlp nazike 

Tirs di qulen roviyan de lerizine ji denge 'CızeCıze 

Dinya be xapandin maye lele 

Hişen tevizl birin pejiqandine li ser erde çerme 

De hayde 

Bi nikiten tuj kurden bişkivl pevxe darnikloke! 

Kenane Nado 
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Yazar Faik Bulut: 

FETHULLAH HAREKETi 
BiR TÜRK-iSLAM PROJESiDiRI 

Röportaj: BÜLENT ULUS 
------------------

- AKP hükümetiyle birlikte siyasetle ilişkisi gide
rek daha çok tartışılmaya başlandı islami tarikat ve 
cemaatlerin. Siyasetle ve özellikle 'devlet siyaseti'yle 
ilişkileri açısından tarikat ve cemaat/erin tarihsel ve 
güncel koordinatlannı tespit etmekle başlayalım ... 
Ve yine, Kürt meselesine yaklaşım bu koordinatlar 
içinde nasıl bir yere oturuyor? 

Türkiye'de genel olarak tarikat, cemaat dedi~imiz 
çevrelerin siyasete girmesinin tarihi 1800'lü yıllara 
kadar uzanıyor. Özellikle Nakşibendili~in 'militan' 
diyebilece~imiz kanadı, Ortado~u'nun her yerinde 
ama daha çok da Kürtlerin yaşadıltı co~rafyada hem 
bir çeşit milliyetçilik, hem de Kürt-İslam sentezi 
diyebilece~imiz bir çizgide şu ya da bu düzeyde siya
sal hayatın içinde oldu. 

Cumhuriyet Türkiyesi'nde, Kürt hareketinin ezi
lip yenilmesinden sonra, Kemalist iktidar, bir ulus 
devlet kurmak amacıyla, esas olarak "Şıh", "müte
gal/ibe" ya da "feodal unsurlar" dedikleri tarikat ve 
cemaatlere yönelerek medreseleri kapattı, vs. Fakat 
aynı Kemalistler, kendileriyle işbirli~i içinde olan 
Şıhlan, Nakşileri ya da Kadirileri asimilasyon yönün
den kullanmaya devam ettiler. Tipik örneklerini 
Bitlis'te, Kars' ın belli bölgelerinde, Cizre bölgesinde 
görüyoruz ... 

Nispeten muhalif bir pozisyonda olan Saidi 
Nursi'nin 50'li yıllardan itibaren Menderes'i ve 
Demokrat Parti 'yi açıktan desteklemesiyle birlikte, 
Nur hareketini de asimilasyona aracılık konusunda 
önemli girişim l er, çabalar, gayretler içinde görü
yoruz. Ve Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP ve 
AKP'yi destekledikleri dönemlerde, Nur hareketinde
ki Kürt kökenliler siyasi anlamda geri planda kalıyor-

lar ve 'konsept' Türk-İslam sentezine dönüşebiliyor. 
Fethullah hareketi ise başından beri bir Türk

İslam projesidir. Daha geçmişe gidildi~inde, 1960 
darbesinden sonra mesela, Gülen'i, Cemal Gürsel ile 
birlikte Komünizmle Mücadele Derne~i'nin yöneti
minde (Gürsel, fahri üyedir) görüyoruz. 

Nakşilerde de (Kürt Nakşileri yenildi~i ve önemli 
oranda siyasal anlamda tasfiye olduklan için), esas 
olarak Türk-İslam sentezini, asimilasyonu benimse
yenler hakimdir. Bunların asimilasyon, Türkçüleş

me-Türkleştirme yönünde önemli gayretleri ve özel 
çabaları var. Kamuran İnan mesela, "Hizan şeyhi" 
olarak bugün bile devlete, yani klasik devlete, ulus 
devlete en sadık olan ve kendi destekleyicilerini de 
bu yönde asimilasyona çeken bir şahsiyet, zat olarak 
önümüze çıkıyor. 

Kürt Nurcuları açısından baktı~ımızda; Nur hare
ketinin 13 kolunun hiç yoksa 10 kolu, Said i Nursi 'nin 
Kürtçe yazdıjtı, Kürdistan'dan bahsetti~i, Kürt kimli
~ine vurgu yaptı~ı dönemlerde yazdıklarını gizlediler 
uzun süre. Bunları onun külliyatından çıkardılar. 

Nitekim çok sonra, 80 ortasından itibaren, Kürt 
kimligine sahip çıkanlar Nur hareketinde bölünme
ye yol açtı ve onlar bu külliyatta birtakım belgeler 
ortaya çıkarttılar. Saidi Nursi Kürttür, Kürtlükten, 
Kürdistan'dan bahsetmiştir, Kürtçe egitim verilmesi 
yönünde çabalar sarf etmiştir vb. yönünde belgeler 
yayınlanması bölünmeye yol açtı. Bugün Cemaat 
ve Nur hareketinin temel felsefesini benimsemekle 
birlikte, Kürt yurtseverligiyle de ön plana çıkanların 
Nubahar çevresi oldugunu görüyoruz. 

Türk Nakşiliginin - daha çok Gümüşhane 

Dergahı'ndan itibaren- 1980'lerdeki fonksiyonu, böl-
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geye giden komandolara ya da özel timlere telkinler
de bulunmak, bu savaşın aslında bir cihat oldugunu, 
"bölücü/ere karşı mücadelenin" cihat oldugunu, 
cennetin yolunu açtıgı ve orada "terörist" öldürme
nin cennete gitmenin, sevap kazanmanın önemli bir 
yolu oldugunu salık vermek oldu. 

- Gülen hareketine özel bir parantez açmak gere
kiyor herhalde ... 

Evet, Fethullah Gülen bir hareket ve zihniyet 
olarak, tipik soguk savaş mantıl;!ının, yeşil kuşak 
mantıgının bir ürünü. Amerikan destekli bir cema
atten, bir zihniyetten, bir fikriyattan bahsediyoruz. 
Ama özel olarak Cülen'in, kendi ifadelerine de daya
narak -kamuoyunda yayınlandı bu ve polemik konu
su oldu- Saidi Nursi'yi bile Kürt oldugu için içine 
sindiremedigini, keşke Türk olsaydı diyebildigini 
farklı boyutlardan okuyabiliriz. Öncelikle tipik bir 
Türk-İslam sentezcidir. Mesela 12 Mart döneminde 
bir süre tutuklu kalmasına ragmen, -Deniz Gez
mişler hakkında yazdıklarından da biliyoruz- tipik 
bir anti-komünisttir. Solcuları, sol adına hiçbir şeyi 
sevmeyen, kindarlık derecesinde nefret eden bir fik
riyata sahiptir ki bu da yeşil kuşağm ve Komünizmle 
Mücadele Dernekleri'nin tipik fonksiyonudur. 12 
Eylül'de ise Evren'e "eline sağ/tk" demiş, komünizm i 
ve solculugu büyük bir tehlike addetmiştir ve dolayı
sıyla darbeyi sonuna kadar desteklemiştir. 

Gülen, rivayete göre, 12 Eylül döneminde güya 
aranıyor ama (mealen söylüyorum) görünmez bir 
elin kendisini korudugu yönünde ifadeler kullanıyor. 
Yani aranma döneminde bile, onu himaye eden hangi 
odak, hangi güç, hangi güçler oldugu henüz bir soru 
işareti olarak önümüzde duruyor. 

Yine Gülen hareketi, Kürt meselesinde sonuna 
kadar Türk-İslamcı tezlerle karşı çıkmıştır; Kürt 
yoktur, Kürt kimligi yapaydır, Kürtçe diye bir şey 
yoktur vs. üzerine kurulan bir temel... Boğaziçi 
Yaym/an diye bir yayınevi de vardı, oradan çıkan, 
genelde Kürtleri inkar eden bir sürü kitap yayın
landı. Onun paralelinde yayınlanan (örneıtin Prof. 
Orhan Türkdogan'ın) kitaplarına baktıgımızda, aşagı 

yukarı aynı fikirlerin, bir bütünlük içinde, devletin 
bazı odakları tarafından piyasaya sürülen kitaptarla 
benzerlik gösterdigini ve özetle de asimilasyona yar
dımcı olduklarını gözlemliyoruz. 

Burada, Fethullah hareketini digerlerinden ayı 
ran en önemij kıstas; bir taraftan şirketler kurmak. 
diger taraftan ej;!itim kurumları, dershaneler, yatılı 
okullar, yurtlar açmaktır ... ister Kürdistan'ın içinde 
ister batısında, açılan bu kurumların çogunda, o 
çocukları ailesine yabancı bir unsur haline getirmek, 
deyim yerindeyse beyinlerini yıkamaktır. Dini de 
kullanarak, (sadece dini dej;!il, çeşitli maddi etkenleri 
de kullanıyorlar) o çocukları asimile etmek. Yani bir 
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toplum mühendisligi görüyoruz. Cemaatin toplum 
mühendislij;!i. Bu toplum mühendisligi Türklük ve 
İslam üzerine kuruludur. 

Son dönemlerde Dersim gibi bölgelere de el attı
lar. Ve buraları da hem mezhebinden, hem inancın
dan, hem de etnik kimlij;!inden soyutlayarak yeniden 
bir insan kimligi yaratma gayreti içinde görüyoruz. 

Cemaatin hem görsel, hem yazılı medyası da 
Kürt, Kürtlük kimlij;!i , Kürtlerin demokratik hakları, 

Kürt örgütleri söz konusu oldugunda, tam bir kara 
propoganda yaptıgını görüyoruz. 

Mesela, bir yayın organında okumuştum, çok 
tipik; Kızıltepe 'de dine saygısızlık diye bir manşet 
atmışlar. Altını okuyorsun, şu: Kongre var, - BDP'nin 
kongresiydi muhtemelen- ezan okunurken susup 
ara vermemişler kongreye. Yani dine saygısızlık 
denen olay bundan ibaret! 

Artık devletin içine de epeyce hakim oldukları, 
mülki ve askeri amirierin ya da emniyetin içinde 
de bulundukları su yüzüne çıkıyor gün be gün. Bu 
unsurların o bölgede yaptıklarını hesaba katarsak, bu 
hareketin en azından bir bölümünün silahlı olarak 
da Kürt hareketini bastırma yönünde gayretlerinden 
söz etmek mümkün. 

- Peki cemaatler ya da özel olarak da Gülen 
hareketi Kürt sorununun çözümüne ilişkin ne öne
riyorlar? 

Yok aslında önerileri. AKP ve cemaatin tek öne
risi, aslında çok klasik, bütün siyasal İslamcıların 
ya da klasik dincilerin geçmişten beri önerdikleri 
tek söylemdir; din kardeşliği, yani dini temelde bir 
çözüm! Düşünün ki Kürt problemi, etnik temelli bir 
problem; ama Arap ülkelerinin hepsinde çeşitli etnik 
problemler var, ama orada aynı din var ve çözülmü
yor. Yani din kardeşlij;!i temelinde sorunun çözülme
digi görülüyor. Mesela Saddam, geçmişte camj proje
leriyle çözmeye çalıştı. Tersine tepki oldu. Suriye de 
bir dönem bunu yapmaya çalıştı, o da başarılı olmadı. 
Buralarda Arap milliyetçilij;!i öne çıktı. İran ki İslami 
cumhuriyettir, şeriata göre çözelim dedi ama tersine 
Fars milliyetçiligini önerdi. Burada ise Türk milliyet
çiligi ön planda ve dolayısıyla bu meselenin maalesef 
öyle söyledikleri gibi din temelinde çözülecek bir 
mesele olmadıgı açık. Yani, önerilen yol tatmin edici 
olmadıgı gibi, ters tepki de yapmıştır. "Hepimiz Hz. 
Adem'den geliyoruz, onun çocuklarıyız" diyorlar; iyi 
güzel de, madem Adem'den geliyoruz, sen niye Türk 
olduj;!un için hakkını alıyorsun da öbürü bir Kürt 
olarak hakkını alamıyor? .. 

Hat1rlayalım, cemaat ve AKP, Öcalan'ın avukat
larının öneri babında görüşmelerinden sonra çok 
büyük bir tepki koydu, hatta o görüşmeyi yapan kişiye 
de büyük tepkiler geldi. Dolayısıyla bütün o hoşgörü, 
liberalizm, demokrasi, ötekini dışlamama, ötekinin 
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haklarını koruma söylemlerine ra~en cemaatin ve 
AKP'nin, klasik olarak hala Türk-İslamcı, devletçi 
oldu~unu, ulus devlete çok yapışık kaJdıgını, eline 
iktidar geçti~i zaman (ki yarı yarıya geçmiş durum
da) Kürtleri Türk olarak görecegini, bütün ötekilere 
hayat hakkı tanımayaca~ını anlamak çok güç olmasa 
gerek. Bugün yayın organlarına baktıgımızda da bu 
yaklaşımın yansımalarını görüyoruz. 

AKP'nin açılımdaki maksadı da, Kürt hare
ketini muhtemel potansiyel dostlarıyla birlikte 
tecrit etmekti. Gerek AKP gerekse cemaat yayın
larını dikkatle izierseniz görürsünüz; Kürt saf
larını, Kürtlügüne sahip çıkan safları bölerek 
kendi alanına çekmek ve Kürtlere bir şey verme
mek ... Son dönemde ise daha provakatif yöntem
ler devreye sokuldu. Mesela şu "Kürt aydmlanna 
tehdit" meselesi, İbrahim Tatlıses' in vurulması , 
Kürt hareketinin, BDP'nin aleyhine kullanıldı. 

Sonra da altından hiçbir şey çıkmadıgı görüldü 
tabii ki. Evrensel gazetesinde çıktı zaten, Mehmet 
Metiner'e suikast iddiasının aslında bir tezgah 
oldu~u, bu işten tutuklu bulunan kişinin bizzat 
kendi ifadeleriyle kanıtlandı. 

Yeri gelmişken belirtelim; Kürt bölgesindeki 
adaylarına baktı~ımızda Başbakan şunu söylüyor 
aslında: AKP'deki Kürt kökenli milletvekilleri BDP 
ve çevresiyle yeterince mücadele etmediler, seslerini 
çıkarmadılar, aktif olmadılar, şimdi onların yerine 
daha bir didişen, daha polemikçi, daha gürültücü 
"siyasi tetikçileri" kullanacagız. Bu profile en çok 
uyanın ise Mehmet Metiner oldu~u açıktır. 

YSK'nın halkın tepkisiyle geri aldı~ı vetolarının 
nedeni de bence provoke ederek Kürtleri meşru 
zeminden dışarıya atmak ve siyasi zeminden kopa
rarak onları sırf kriminal bir politikaya sıkıştırmaktı. 

Cemaat de yayınlarıyla, belki bizim görmedigirniz 
lobi faaliyetleriyle, taktikler, akıllar veriyor olabilir 
AKP'ye, onu bilemiyorum ama cemaatin de bu poli
tikayı sonuna kadar destekledigini, bu yönde yayınlar 
yaptıgını biliyorum en azından. 

- YSK'nın son karanndan bahsetmişken, yaym
larmda YSK vetolannın asimda devlet içerisinde 
süreci provoke etmek isteyen güçlerin işi olduğuna 
dair yorumlar var ... 

Yok. Ben cemaatlerin hala, hala. hala devletin 
derin kesimleriyle iç içe oldugunu, dirsek teması 
içinde oldugunu düşünüyorum. Bu kanaatimi tersi
ne çevirecek bir şey göremedim. Belki tek bir cema
atten bahsedersek, şu olmuş olabilir, klasik, yani bire 
bir Kemalist, dar anlamda Kemalist derin devlet gitti, 
onun yerine farklı bir derin devlet kurulmuş oldu, 
ama o derin devletin kimi unsurları yine o derin 
devletten devşirilmiş durumdadır. Dolayısıyla derin 
devlet bitmedi, sadece derin devletin efendileri, tali-

mat verenleri, ya da onun oluşturulmasına katkıda 
bulunanlar degişti. 

Türkiye'deki "sağ-sol çatışması" dönemine bak
tıgınızda, derin devlet genelde Kontrgerilla diye 
biliniyor. 60'1ı yıllardan beri bu böyledir. Şimdi artık 
bu derin devlete AKP, cemaat ve eski derin devletin 
birtaktm adamlarının ittifakı dememiz çok daha 
uygundur. Bu bakımdan sözünü ettiginiz yorumlar 
büyük bir demagojidir. YSK için özel olarak şu şu 
demem mümkün degil, ama vetoları AKP'yi sıkıştır
mak için derin devlet tezgahiadı demek, bana göre 
günün verilerine çok uygun degil ... 

Genel olarak şöyle söyleyebilirim; devletin bütün 
kurum ve kuruluşları, bütün aygıtları, aşagı yukarı 

tümüyle AKP' Iileştirildi. Kadrolar AKP'ye, cema
atlere yakın kadrolar ... Bu durumda bahsettiginiz 
iddianın çok gerçekçi olmadı~ı sonucuna varmak 
mümkün. 

Çok tipik bir örnegi de KCK davasıdır. Mesela 
Diyarbakır'a giderseniz, kime sorarsanız sorun, hal
kın içinde genel kanaat şu yöndedir: KCK operasyo
nuyla ilgilenen devletin yetkilileri, ister yargı güçleri, 
ister kolluk kuwetleri, kim olursa olsun, operasyon
dan tutun da yargılama sürecine kadar, hakim olan 
zihniyet AKP ve cemaate yakındır. Dogrudur veya 
yanlıştır, ama böyle bir kanaat var. Ve epeyce kanıtla 
da desteklenen bir kanaat bu. 

- Cemaat/erin Kürt illerindeki örgütlenmeleri 
yakın ve uzun vadede Kürt hareketini nasıl etkiler? 
Mesela önümüzdeki seçimlerden başlarsak. .. 

2002 seçimlerini esas alırsak, oradan bu tarafa, 
benim gözlemleyebildigim kadarıyla, o bölgede, devle
tin bütün kurumları, kendilerini laik olarak adlandıran 
kurumları, ya da kendini nispeten cemaatçi ve İslami 
diye adlandıran kurum-kuruluşların hepsi, Kürt hare
ketinin, özelde BDP'nin adaylarının kazanmaması 

için her zaman işbirligi yapmışlardır. Yani deyim 
yerindeyse milli takım ruhuyla hareket etmişlerdir. 
Sanki Kürtler başka bir milli takım, bunlar da Türk 
milli takımı. Bunun içinde askeri ve mülki yetkililer 
de var. Dolayısıyla bugün de yine aynı şekilde hareket 
edeceklerdir bence. Kürt (Kürt kimligi ön planda 
olan) kazanmasın da kim kazanırsa kazansın. Bu yak
laşıma göre kimin kazanacagı da ortadadır. AKP'ye ya 
da cemaate yakın olan kesimler kazanacaklar. Sizin 
tasfiye ettiginiz ya da söylernde karşı çıktıgınız şıhı, 
a~ası, bilmem nesi kazanacaktır. Yani Kürdün emek
çisi kazanamayınca, Kürdün köylüsü kazanamayınca, 

Kürdün baldırı çıpla~ı kazanamayınca, Kürdün orta 
tabakası kazanamayınca, kazanacak çevreler bellidir. 
Son dönemlerde şu Hizbullah salıverilmelerini de bir 
tarafa kaydederek söylüyorum bunu. 

Mesela Cizre'de 2007 seçimlerinden çok net 
hatırlıyorum, kendisine teklif edilen biri, çok önemli 
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bir kanaat önderi ve bir agırlıgı olan bir zat bizzat 
aniatmıştı bana. Çok net söyledi, o bölgede, bilmem 
hangi komutan gelip, "yeter ki BDP çevresi, bölü
cü/er, Kürtçüler kazanmasın, seni aday gösterelim, 
seni destek/eye/im" diye teklif etmiş! 

- AKP'nin ve Başbakanın Arap dünyasındaki 
direnişiere ilişkin "anlayış" öneren açıklamaları 
oldu. Söz konusu ülke içindeki sorunlar ya da Kürt
ler olduğunda ise (en son AB Parlamentosu'nda 
yaptığı gibi) "anlayış" yerini derhal "bu bizim mese
lemiz, siz kanşamazsmız" restine bırakıyor. Bu ikili 
pragmatik tutumun temelleri ve özellikle Kürtler 
nezdinde etkisi üzerine neler söylenebilir ... 

Do~rusunu isterseniz bu AKP'nin siyasi geninde 
olan bir şey. Bunu sadece Tayyip'in özel söylemine 
ve Kasımpaşalılı~ına ya da bu işi anlamamasına falan 
yormak do~ru de~il. Bu 'gen'e, abdestli kapitalistler 
ya da takunyalı kapitalistler falan diyorlar. AKP'ye 
de bugün yön veren bu abdestli kapitalistlerin hala 
Türk-İslamcı oldu~unu görmek lazım. 

Bunlar işlerine geldi~i zaman Kürdü okşar, işle
rine geldiginde ise Kürdün tepesine vurur. Yalnız 
Kürt için degil, Alevi için de solcular için de söz 
konusu. Hatırlar mısınız kalkıp gözlerinden yaşlar 
dökerek Nejdet Adalı'dan, Erdal Eren'den bahsetti
ler. Yine, sonra bir baktık 'Yetmez ama evet'çilere 
tek tek teşekkür etti. Keza kendisine nispeten des
tek veren bazı Kürt aydınlarına ismen teşekkür etti 
falan. Halbuki o da biliyor ki , eger burada direngen, 
mücadeleci bir Kürt hareketi olmasa ve onu destek
leyen demokratik bir mücadele ittifakı olmasa -yani 
bunun içine sosyalistleri falan katıyorum- teşekkür 
ettiklerine hemen tekmeyi vuracak, adlarını bile 
anmayacaktır. Bunlar tam menfaatçi, tam eyyam
cı, tam fırsatçı, siyasi deyimle oportünistçe ve 
çok pragmatist bir şekilde olayları kendi lehlerine 
yorumlama, kendine göre kullanma, kendine göre 
de reddetme ustaları ... Bu yönüyle tipik "Mahmut
paşa esnafı" diyorum. 

Şimdi çok şey söyleyip duruyorlar; mesela diyor
lar ki, filancayı aday gösterdiler, Kürtler ona oy verir. 
De~il. Kürtler, Kürt hareketi için, mücadele için, 
Kürt hareketine destek veren insanlara destek veri
yor. Kürtler kendi tercihlerini yapmış durumdalar. 
AKP'ye oy verenler de esas olarak din iman falan 
için degil, farklı ilişkiler a~ı içinde AKP'yi destekle
mektedir. Dolayısıyla ben, kimin oyu varsa kendisine 
gidecektir, ana mecra budur diyorum. Halk, bu 
dönem, bütün söylemlerine ra~men AKP'nin Kürt 
meselesinde samimi olmadıgını yeniden devlet man
tıgına sarıldıgını (aslında kendisi zaten devleti yöne
tiyor) açıkça gördü. Diyarbakır'da 200S'te, "bak bu 
devlet şöyle yaptı " şeklinde, aslında Kürtlere günah 
çıkarmak kabilinde söylenen sözler, halkın nezdinde 
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deşifre olmuştur artık. 
- Başbakanın Kürdistan Federal Bölgesine ziya

reti oldu, orada da "bizim Kürtlerle bir sorunumuz 
yok" mealinde açıklamalar yapmıştı. Aynı zamanda 
Gülen cemaatinin ekonomik anlamda ciddi yatırım
lanndan da bahsediliyor bu bölgede ... 

Evet, Gülen cemaatinin o bölgenin yöneticileriyle 
epeyce derin ilişkiler kurdugu malum. Ama orada
ki ilişkileri geliştirmesini Gülen cemaatinin bizzat 
kendi dinamizmine baglamıyorum. Amerika'nın ora
daki himayekar tavrı ve Kürtlere tavsiyelerine baglı
yorum. Bir de tabii arkasında Türkiye var, en azından 
iktidar arkasında. 

Güney Kürtleri de, bir taraftan, en hafif deyimiy
le, ABD'yi üzmemek, diger taraftan Türkiye'yle ilişki
lerini geliştirmenin belki bir vesilesi olur kaydıyla bu 
işe devam ediyorlar ... 

Orada Şiileri ziyaretinde aslında buradaki bazı 
çevrelere de bir mesaj vermek istedi Başbakan. Şiiler, 
Caferiler var, işte Igdır, Kars'ın belli bölgelerinde, 
oralara da "bak ben hepsini kucaklıyorum ... " gibisin
den bir mesaj ... 

Ve önemli bir diger boyut ise, Barzani'nin, 
Talabani'nin rüzgarını arkasına alarak içeride seçimi 
götürme hevesidir ... 

- Güney 'deki Kürt önderliğinden verilebilecek bir 
desteğin buradaki 'reel' karşılığı var mıdır? 

Evet Barzaru 'nin, Talabani'nin Kürtler arasında 
manevi bir saygınlıgı vardır. İsim olarak saygınlıkla
nnın yanı sıra belli bir etkileri de var. Ama Türkiye 
Kürdistanı Kürtleri arasında, seçime yönelik bir 
etkileri olamaz. Örgütlerneye yönelik bir etkileri ola
maz. Yoktur da! Öyle olsaydı KDP gelene~inden 
gelen oluşumlar, partiler, deyim yerindeyse Kürtle
rin öncülügüne, önderligine soyunurdu. Ama bu 
gelenekten gelen oluşumlar çok cılız kaldılar. Zaten 
kadroları da yok artık. Ben Barzani'yle ilgili bir anek
dotu hatırlatayım: Türkiye'den o kesime yakın bazı
ları Barzani'ye destek için gidiyorlar, "bize örgütle
rnede destek verin, var olan örgütümüzü destekieyin 
vs ... " diye. (Yalnız peşinen söyleyeyim, Şerafettin 
Bey'i ve çevresini kastetmiyorum, hatta Şerafettİn 
beyin çevresinden uzak bir çevreden bahsediyorum.) 
Barzani onlara şunu söylemiş: "Ben hayret ediyo
rum, bu kadar mücadele yürüttüm, bir devlet kurma 
aşamasına da geldim, ama ben ömrümde bir milyon 
Kürdün Diyarbakır'da toplandığı gibi toplandığını 
görmedim ... " Şimdi bunun tercümesi, "gidin o kadar 
kitleyi toplayın, o zaman sizi desteklerim" demek 
degil midir? Dolayısıyla ne Barzani'nin ne de 
Talabani'nin bu bölgede alternatif bir örgüte manevi 
destegin dışında fiiliyatta bir destek vereceklerini, ya 
da verilse bile bu türden bir destegin etkili olacagını 
zannetmiyorum. ~ 
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KÜRT SORUNU ÜZERiNDEN 
REVTiNG DEVŞiRMEK 

ALİ AKIN 

Kürt sorunu zihinleri bulandırmaya devam eder
ken malum kapitalist zihniyet bu bulanık su üzerin
den rant devşinneye devam ediyor. Toplumumuzu 
sömüren, halkımızı yoksullaştırarak köleleştirme 

politikası güden bu güruhun karşısında yer alması 
gereken, birleştiricilik ve ba~layıcılı~ın timsali olan 
İslam dini mensupları ise maalesef bu oyunlara yıl
lardır sessiz kalıyor. AKP Hükümetinin başa gelmesi 
ile birlikte rahat bir ortamda seslerini yükseltme 
fırsatı bulan ve güçlenen dini cemaatlerden son dere
ce umutluyduk oysa! 

Bundan 1400 yıl önce Medine'de hep beraber gül 
gibi yaşayan Ensarın arasına sokulan fıtne ve fesat 
tohumlarını sanırım hatırlarsınız. İşte o gün yapıla
cak olan o anlamsız kavgada çekilen kılıçların kın
Ianna sokulmasını ve iki tarafın tekrar birbirlerine 
sarılmalarını s~lamayı başaran Hz. Muhammed'in 
yaptıgı gibi, bizler de bu cemaatlerden bir adım öne 
çıkıp Kürt kardeşlerimizle aramıza sokulan fıtneleri 
sonlandırıp, bizleri daha sıkı baglarla birbirimize 
ba~lamalarını bekledik. Fakat bir türlü bekledi~imiz 
sonuca dönük do~ru adımlar atılmadı. 

'Nurjuvazi'nin medya açılım ı! 

Ardından bu cemaatler televizyonlar açarak 
geniş kitlelere ulaşmayı da başardılar. Ümitlerimiz 
daha da arttı. Belki dedik yapılacak programlarla 
sorunların çözümüne katkıda bulunulur, silahlar 
susar ve ülkemizin her bölgesinde çiçekler açmaya 
başlar. Fakat son dönemlerde hizmete giren ve 24 
saat dini yayın yapan muhafazakar/cemaat kanalları
nın yayın politikalarına baktı~ımızda, maalesef, başta 
ezilen sınıf adına, ardından yaşanan Kürt sorunu 
adına hiçbir haykırış göremedik. Aksine kapitalist 
zihniyetin suyu ile abdest alan bu muhafazakar 
televizyon yöneticileri, halkımızı cennet vaatleri ile 
uyutarak adeta kapitalizmin ekmegine ya~ sürmek
ten başka iş yapmadılar. Bu muhafazakar kanallarda 

sadece Kürt sorunu da degil, kapitalizmin yarat
tı~ı hiçbir soruna parmak basacak cesaret ve dini 
hassasiyeti göremedik. Aksine bir de Türkiye'nin en 
köklü cemaati olan Nur cemaatinden kendi kalemi
ze gol yedik! Bu Nurjuvazi şahıslar bir anda Kürt 
sorunu üzerine öyle diziler yapmaya başladılar ki 
adeta utandık, yerin dibine girdik. Dogu bölgemizde, 
Çanakkale'de birlikte savaşan iki yigidimizin torunla
rı şimdi birbirleri ile çarpışıyordu. Türkler ve Kürtler 
olarak. Biri Türk askeri olarak digeri ezilmişli~in, 
itilmişligin, çaresizligin kaçınılmaz sonucu olarak 
hak arayan Kürt direnişçisi olarak. İşte bu iki cenah
tan biri kahramandı, digeri hain! Biri şehit olup 
cennete gidiyordu di~eri cehenneme! .. Kahraman 
olan da, şehit olup cennete giden de Türk askeri idi. 
Hain olan ve cehenneme gidense PKK gerillası. .. 
Müslüman bir akıl olarak diyebilece~imiz tek şey, 
zalimlik yapanın asla kahraman veya şehit olamaya
cagıdır. İçerisine her türlü hurafenin sokuldugu ve 
afyonlaştırılan bir İslam dininin şehitlik kavramı da 
artık masaya yatırılmalı ve a~ızlara sakız olmaktan 
çıkanlmalıdır ... Bilinmelidir ki bu kavganın ancak 
ve ancak mazlumu ve maMuru vardır. Ve maalesef 
magdurlar ve mazlumlar ezilen, sömürülen, kan
dırılan, umutları çalınan masum insanlarımızdır. 
Yapılması gereken tek şey bu kavganın derhal biti
rilmesidir. Bu barış kararının mercii ise mevcut 
gücü ve iktidarı elinde bulunduran devlet ve AKP 
hükümetidir ... 

Fira vun büyücülüg ü! 

Kapitalist zihniyet bizleri sömürmek maksadıyla 
üzerimizde öyle oyunlar oynuyor ki .. . Algılarımız 
bozulmuş durumda. Sinsi bir şekilde İslam dini 
içerisine sızan kapitalizm, İslam dinini birilerinin 
elinde afyonlaştırarak yaşamlarımıza zerk etmekte. 
Hepimizi her gün zehirliyor. Televizyonda, gazete
de, dergide, internette, camilerde, derneklerde, vakıf-
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larda ... İşte bunun en büyük kanıtı da Samanyolu 
(STV) ekranlarında yaşanan Dogu'daki "Kahraman 
Türk askeri" modeli. Kardeş kardeşi vuruyorken; dini 
bir cemaat ve TV olarak aglayıp, dövünmeleri gere
kirken, "durun yapmayın, biz kardeşiz, bizler Müs
lümanız, bunun sonu yok, bu anlamsız, sonuçsuz 
bir çarpışma" gibi mesajlarla tarafları durdurmaya 
çalışmaları gerekirken, adamlar kalkmış "Kahraman 
Türk askeri" ajitasyonlu dizilerle reyting peşindeleri 
Yetmiyor, bir de PKK'nin din olarak insanlara Zer
düştlügü dayattıgını işl iyorlar. Oysa, Kürt hareketi
nin amacının bir din savaşı olmad ıgı açıkça ortada 
degil mi? O zaman STV'nin bu yaptıgına biz suyu 
bu landırmak diyebiliriz. Yani gerçeklerin görün
memesi için üstünü örtmek, konuyu başka tarafa 
çekerek asıl sorunu gizlemek. Buna kadim zaman
Iarda büyücülük deniyor. Firavun büyücülügü! Rant 
sisteminin devam etmesi için insanlan kandırmak ... 

Diger cemaat televizyonianna gelince onlar, hak
sızlıklar karşısında susan dilsiz şeytan olmayı seç
mişler ve seçimlerinden memnun bir şekilde dinin 
afyon yüzüyle halkımıza ninni söylüyorlar. 

Baksamza bir ekranlarına, Kanal 7'ye, Dost TV'ye, 
TV S'e, Hilal TV'ye, Semerkand TV'ye ... 

Mesela Kanal 7'yi ele alalım; Kanal 7, Flaş TV 
olma yönünde. Cümbür gümbür, vur patlasın çal 
oynasın, gezelim görelim, yiyelim içelim derken, 
Ömer Döngeloglu ile dini ajitasyon yapmaktan da 
asla geri durmuyor. Ezilenler adamların umurunda 
bile degil. Memlekette Kürt sorunu varmış. Kim 
ta kar, ver coşkuyu, ver sahabeden masalları ... 

Cemaat kanallarında şunu görüyoruz ki, bu ülke
de tek sorun insanların namaz kılmaması, dini veei
belerini yerine getirmemesi, ibadetten yoksunluk. 
Yani bizler sahabe hayatını , Peygamberin mucizele
rini bilsek, ibadetlerimizi yapsak her şey düzelecek! 
Sabahtan akşama kadar biri gidiyor digeri geliyor; 
tefsirler, hadisler, fıkıhlar vs. vs. anlatılıyor da anlatı
lıyor. Peki, bütün bu din anlatılan bugüne kadar top
lumun iyiye dönüşmesinde ne kadar başarılı oldu? 
Bunun araştırmasını yapıyorlar mı hiç? Hayır ... Sen 
anlat, gerisini boş ver. 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed' in elçi 
ilan edildikten sonraki hayatına baktıgımızda asla 
mescitlerde oturup din aniatmakla yetinmedigini 
görüyoruz. 

Zalimlere hizmet TV! 
Kur'an-ın ilk dönemlerdeki sorusuna bakın: Bu 

ktz çocukları hangi suçundan dolayı diri diri gömü
lüyor? Hayatın tam da içine atılan bir ok. Peki ya 
sonrası? Kölelere özgürlük naraları. Hedef kim: 
ezilen insan. Düşman kim: ezen insanlar. Ebu Cehil, 
Ebu Sufyan, Ebu Leheb gibi halkı köleleştiren zengin 
kodamanlar. Peki İslam dini ekseninde yayın yapan 
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bu TV'lerin programlarında siz hiç ezenlere karşı bir 
söylem geliştirildigini gördünüz mü? Maalesef göre
mezsiniz. Ne ezenlere laf söylenir ne de ezilenlere 
destek verilir. 

Oysa sorunlar yok sayılarak çözülmez. Üzerine 
gidilerek, fedakarlık edilerek çözülür. Bunun için de 
tı pkı Hz. Muhammed'in yaptıgı gibi çarşı-pazar dola
şıp insanların dertleriyle dertlerriyor olmanız gerekli
dir. Yani oklarınızı hayatın içine dogru fır latmalısınız. 
Gözlerinizi güneşin dogdugu yere çevirip ne olup 
bitiyor, anlamaya çalışmanız, kafa yormanız, Hira'nıza 
kapanınanız gerek. Sonra, başta Ceylan ve Baran 
olmak üzere mayın, kurşun vs. sebeplerle ölen diger 
400 çocugun hangi "suçtan" öldüklerini sormanız 
gerek. Sormanız gerek, Türk ve Kürt tarafından ölen 
o gencecik fıdanlar hangi suçlarından dolayı birbirle
rine kırdırıldı lar? Sonra yine sormanız gerek, yıllardır 
Dogu'da sürdürülen Malık sistemi ile köle edilen, 
karın tokluguna çalıştırılan, egitimsiz bırakılan, 
hayatsız bırakılan o insanlan nasıl özgürleştirecegiz, 
nasıl onlara hayatlarını geri verecegiz ve yaşadıkları 
onca acıyı onlara nasıl unutturacagız? Şayet Kur'an'ın 

Mekke'de yaşanan zulümler için sordugu sorulan 
yaşadıgınız çag için sormaz, Peygamberimizin bütün 
bu zulümlerin bitmesi için verdigi savaşı bugün siz 
kendi çevreniz için vermezseniz, siz ancak zalimlere 
hizmet etmiş olursunuz. Maalesef ki Cemaatleri n kur
muş oldugu TV'Ier bugün bunu yapıyor. Sabahtan 
akşama kadar geçmişten masalları anlatarak, hayatı
mııda yaşayamayacagımız bir Kur'an yorumunu 
beyinierimize işleyerek insanları uyuşturuyor ve böy
lece zalimlere hizmet ediyorlar. il» 
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'MIN WEKi DEVNE STÜVE XWE BÜVEREN 
WE DEME ANiN ZIMAN' 

Hevpeyvln: MEHMET ASLANOGLU 

- Hun di romana xwe de qa/a bayeren siyasi yen 
salen 19901 dikin; kuştinen kiryar nediyar, şere 
kontrayi ye ku di peşengiya JITEM'e de li hember 
tekoşina gel a peşketf dihat kirin u atmosfera we 
deme ya siyasi il psfkolojfk. Romanivfsen kurdan 
bi pirani dfroka pir d{lr ji bo mijara herhemen xwe 
dibijerin, le we diroka kurdan a nez kiriye mijara 
romana xwe. li bo çi sa/en 1990 a ji bo çi kuşfina 
Wedat Aydin? 

Min wekl deyne stı1ye xwe ditiye huyeren we 
deme di diroke de qeyd bikim. NiviskareKı kurd ye 
ku şerten 1990-98 jiyabe, bCıyeren kiryar nediyar, 
qetliamen ser geleki de neke mijar, de çi bike mijar? 
Heke mirov bi çaven xwe bCıyer ditibe, ne pekan e 
ku wijdane mirov xwtni neke, tewer mirov ewlade 
vi geli be, ew qerin Cı nalln, eş Cı azar dikeve heta 
nava mala mirov, di diwaren nCıser de weneyen 
şehidan xuya dikin, heke nekin de kemasiyek hebe. 
Romanivisen kurdan çima dlroka dur dikin mijar, 
an çima kesayeten anonim dikin lehengen romanen 
xwe? Hesane lewma, ango ew leheng jixwe bere hali-

ne nasln, dirokzanan bCıyer, serhildan, leheng anlne 
ziman, wejenas ji wan pirtOkan an edebiyata devkl 
an dengbejan digre Cı li ser dixebite dike roman. Ev 
ne çewtiye, cureyek nivise ye: Mlnak Kela Dimdime, 
Destana Risteme Zal, Destana Meme Alan G hwd. Le 
di van salen dawl de jiyana C. Bedirxan, M. Selim 
Beg, Ehmede Xani, Feqiye Teyran, Şex Seld jl bOye 
roman, ku ji ve cureye re dibejin romana dirokl. 
Le romaneo bajarvaniye di kurdi de hindik in, min 
xwest mijar rojane be O li bajer derhas bibe. Ya din, 
kuştina Wedat bi taybetl huyerek xweser Cı balkeş e, 
"fail nediyar" bi wl dest pe dikin, JITEM dikare wiha 
were famkirin. O ya giring jl min ew nas di kir, ev yek 
ji şayesandine re hesan dihat. 

- Di romane de Wedat Aydine ku Seroke HEP'e 
ye Amede bU, bi nave "Renk" weki karekierek 
romane derte peşberl me. Hun bi vegotinek geleki 
ba/keş u bi bandor kuşfina Wedat Aydin, bayeren 
'kujer nediyar', merasima cenazeye ya bi beşdariya 
sedhezaran linin ziman. Htın dikarin derheqa ve 
yeke de nermen xwe bejin? 

Wekl min li jor j1 got kuştina Wedat a bi sosret, 
rGye dewleta we deme eşkere dike Cı W edat j! m!na.ka 
cesarete, fedakariye, jirltiye Cı welatperweriye ye ji bo 
ku rdan. Kitkiteyen jiyana wi yarastı di romane de ci h 
nagire, kesek bila li rastiye negere, ev roman e, le hin 
agahiyen derheqa kuştina wl de di dest me de hebQn, 
me ew rave kir. "Refik" qehremanek romane ye, bi 
hin aliyan ve dişibe Wedat, le ne sedlsed e. Arınanca 
min veçirandin Cı zelalkirina bOyere ye. Wekl hCın 
dizanin di cenazeye w'i de bi dehan kes hatin kuş
tin Cı birlndarkirin. Ev bGyer jl parçeyek ji dlroka 
kurdan e, pedivl pe hebCı ku tekeve nav rupelen 
romanan. Ev'indariya nava romane ji sed! sed xeyall 
ye. Di rastl de ne Ekrem Duhok1 heye, ne Yezdan 
Zaxoy'i, ne Merwane Devse (Şen) ne Aycana Tirkmen 
Ci ne jl Refik heye. Jixv.ıe Refik kesayetek stero ye, 
dikeve romane Ci beriya biqede ji nav derte. Arınane 
bizimankirina tirs, xof, işkence, serhildan, bawer'i, 
xayintl, qehremanl, rastl, dereWı, berjewendparezl, 
nakokiya nav netewan e. 

- Buyeren ku di sa/en 1990'1 de li Amede 
qewimiban, bi riya lllmen wekf "Press" u "Min Dlt" 
derbasi sinemaye ban a hem nilşen ciwan a hem /i 
ji aliye kesen we deme ditiban ve bi e/eqeyek mezin 
ve halin peşwaZıkirin. "D{lvpişk Bi Xwe Venade" jf ) 
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bayeren deme yen civa/d u yen siyasf kiriye mijar u 
bi ahengf, bi asla macerayek bilind ll herikbar hatiye 
nivisfn. Hfln bidestxistina ve aste ji çi re deyndar 
in? 

Ev roman encama keda şeş salan e, helbet dive 
xwediye asteke bCına, min ew film nedltine, le min 
bCıyer dltin, ez şeş salan heps razam, bi kuştine halim 
tehdltkirin, min jllşkence O tade dil wekl her kurdl. 
Ya giring pslkoljiya deme ye ku bi tema edebi, bi qali
teya edebiyatek gerdOnl were ziman. Arınanca min ev 
bO, çiqas bi ser ketiye, ji xwendeven re dihelim. Heke 
em li wejeya dhane binerin, "Kolera Gunlerinde 
Aşk" (Di rojen Koleraye de Evtn) ya Marquez heye, 
"İsyan Gunlerinde Aşk" (Di rojen raperlne de Evin) 
a Ahmet Altan heye, "Çanlar Kimin İçin Çaliyor" 
(Zengil bo Kı le didin) a Ernest Hemingway heye, 
"De" ya Gorkl heye Q hwd. di vi warl de roman gel ek 
in. Di romana min de macerayek ku nehatibe jiyan
din tune ye, le kesayet xeyali ne. Le lroniyek balkeş 
heye, cara ewil li vir dibejim: nave romane çar sal 
bere hatibO eşkereküin, binerin di hevpeyvlnen min 
yen we deme de heye, le !sal seroke JİTEM'e li xwe 
mikur hat O qertvlzi'ta xwe re rojnameyan da, logoya 
wan dCıvpişk bCı ! Min dOvpişk ji ber nişana çekeke Cı ji 
ber dCıvpişken Amede bi kar an!, le min nizanlbCı ew 
sembola JİTEM'e ye jl. Her wiha berga pirtCıke hatibO 
çapkirin, piştre Arif Dogan derket Cı şikle dCıvpişka 
li ser qertvlzlte xwe re rojnamegeran da. Ahengl, 
macera O herikbari' bi xweşikiya peyve ve giredayi' ye, 
heke mirov sere xwe bieşlne O blst salan li pey behna 
hubre bimeşe, tiştekl ku hisernekeve tune ye. 

- Di romane de tekoşlna kurden baştır u bakur li 
cihen cihe, le di hernan deme de wekf tekoş'in rı şiya
riya neteweyi te zirnan u bi koçberiya peşmergeyen 
ji qetllama Helebçeye xelasbayf re, li Amede ll li 
bajaren d'itir yen ciran akincibana wan a li qempan 
dibe mijar. We deme, li Amede akincibana kurden 
başflr, tesfrek çawa li ge le hererne kir u ji aliye 
peşketina hişmendiya netewf ve ro/ek çawa l'ist? 

Roleke pir mezin llst ji ber bandora wehşeta li 
Helebçeye Q ji ber dilina gel a kesen kincpeşmerge 
hesten neteweyl bi peş ketin. Kurden bakur jixwe 
bere şiyar bibQn 15 tebaxe dirokek giring e, gelek 
bedel dan, le dltin ku biraye wan li all din hene, 
ew hembez kirin. Min xwest bi Ekrem Duhoki du 
aliyen welet bigihlnim hev, eşa wan bi wan bidim 
hesandin, zanibin neyar yek e. Teslrek netewibCıne , 

ya duduyan naven zaroken xwe edi bi kurdi danln, 
ya siseyan muzlka kurdl ya her du aliyan bi hev 
hesiyan. 

- Digel ku bayeren romane bi pirranı li Amede 
derbas dibin, we weki lehenge romane ye sereke ji 
başCıre Kurdistan€ hilbijartiye, sebebek taybel ji bo 
ve yeke heye? 
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Bele, Ekrem Duhokl kurde başOr e, le li bakur ji 
bo wergera nivlseke çi te seri? Bi keçek tirkmen re 
dizewice, bextewarl dibe xewn, li hev nakin, şerten 
siyasi ew ji hev diqetlnin. BOyeren "faili meçhul" ten 
sere wl ji, ew ji cesedan dibine, rast li hovltiye te, 
arkeolog e, lewma pir qala bedena Amed e d ike, ci hen 
diroki bala wl dikştnin, lewma roman hinekl bi çaven 
arkeologeki diherike. Heke min yek ji kurden vir 
bi kira serleheng, dive ew biçOya Duhoke an Hewlere, 
belki Mehabad an Sine. Arınane çi ye, danasi'na 
parçeyen welat e. Duhokl te kuştin, le çawa di ber 
xwe dide, dafıken çawa davejin peşiya wl, ev te ziman. 
Kesayetek çawa ye ew, dikule, ji kOçikan pir ditirse, 
guman je re çe dibin, le werek e ji. 

- Hrın gav bi gav, suren Amede yen diroki u 
bermahiyen din teswfr dikin rı rastiya vf bajari ya 
pirçandi, piro/i Cı pirzimani, tekili nava efsane Cı 

çfrvanoken gel dikin u vedibejin. Ji bo edib rı huner
mandan jederka hesten afiriner, ev tevna dfrokf u 
hebiina keleporek pirçandf ya Amede ye? 

SOr bi xwe roman e, keviren bazalt her roj 
silave didin amediyan, çi efsun! ye ev! Min bere 
got, Ekrem arkeolog e, dive wan biblne, ne bi çave 
keseki ji reze, bi çave arkeologekl, yen ve rastiye 
nizanin min rexne kirine . Ez ji bo wan deran wekl 
yen QasCımodoye Hugo bihonim, pir geriyam, 
bi salan min vldeoya wan kişand, ez çfım min li 
lbadeten wan niherl. Keseki heta ni ha giyayen der
man, aktaren Amede nenivlsandibO. Keseki morik 
O şirik O neyniken Ii ser tabieyan aniye ziman? 
Bajar bi tişten wiha xweş e. Behna Amede heke 
ji we romane te, hiserketi me, an na bila kesek 
nexwlne, me tha xwe eş O azar dlt, bila dubare 
nebe . Li vi bajarl ne tene kurd hene, aş Or, arnawid, 
keldan O tirkmen jl hene, rastiya bajer dive bipeyi
ve di romane de. SOr bipeyivin, der werin ziman, 
kolanen xwaroviço kilaman bejin. Zirnan dive 
helbestl buna, kitkiteyen bermahiyen diroki dive 
bihata ravekirin. Ji bo herhemen qedirbilind werin 
nivisin çi kem e di vi bajarl de. Bingeha ew çend 
helbestvan O nOseren amed! ne ev bi xwe ne? 

- We di "Duvpişk Bi Xwe Venade" de teknfk, 
vegotin u şeweya romana modem rı pe re ji şeweya 
dengbej u çfrokbejen ku nuner u nimuneyen edebiya
ta kurd ya devkf ne bi hev re bi kar aniye. Wekf kakil, 
digel ku romana we bi tevayf di bajarvaniye de derbas 
dibe, le heblına pireya çfrokbej a di romane de, bi min 
da fikirandin ku edebiyafa nivfskf bi sedsalan li di.if 
qede.xeyan a bendan di ber xwe da ye, wejeya devkf jf 
xwedf keleporek bi hez e u ev yek avantajek mezirı e. 
Hfln di ve babete de çi difikirin? 

Şeweya we romane modern e, ji bill we kesen 
din j! wekl ku dibejin. Dengbejl tune ye, bingeh ne 
dengbejl ye Cı ne jl edebi ya ta devkt ye, Plre ya çlrokbej 
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ji bo tevna romane pewlst bu, lewma min ew afirand, 
ji bo dfıvpişk bi xwe venede, ji bo Yeıdan Zaxoyl li 
deriye we bide Cı ji bo hin buyer li wir werin zirnan 
O bi dawi bibin . Ev terz e, şeweya min e, le vegotin 
ne edebiyata devkl ye, min ew bi kar neaniye, heke 
hun wisa bejin we ew baş fam nekiriye. Qeyd, tirs, 
kult, baweriyen civaki, hin diruşmeyen siyasi hene 
ku, heta niha nehiştine edebiyata kurdl bibe modem 
O bigihije asta clhane. Em heja tesira pişaftine ji ser 
xwe davejin, weşangeri bi peş neketiye, editori kem e, 
kesayeta niviskar, baweriyen siyasi li peş e, ne nivisen 
wl, nirxandin kem e an tune ye, rexne hiç tune, 
sohbeten edebi di qenalen em de cih nagrin, niviskar 
pir ji hev didexisin, herhemen hev naxwinin, ji wan 
wetre ku nfıseren dinyaye heml wiha dikin, nabin 
dost Cı hevalen hev, dibin kurme hev. Reqib cihe ye, 
neyar cihe ye. Giyaye hewşe hej tal e, piçeki şlravoki 
bOye, le hej tal e, le baş e ku "giyaye hewşe" ne, ne 
"sitiriyen hewşe" ne Cı qet nebe di hewşe de ne, ne 
''biyani" ne. Keleporek bi heı, dirokek entlke bi şan 
ı1 şeref, bermahiyen diroki tera afirandina edebiyatek 
bi qalite nake. Herhemen komik li ser nave "romane" 
derten, bi zirnan dillıin, tene peyven balkeş didin 
nik hev, ev ne postmodern in ji. Li welate me bOyer 
gelek in, qeyran, qetliam, sosret, xax zede ne, şerten 
romanivisiye xurt in, le ev ter nake, prensiben 
edebiyate hene Cı ev li hemi cihane standard in. 

- Fehim Işık di peşgotina xwe ya di pirttıke de 

dibeje ku romana kurdl ji sa/en 1990'1 tı heta niha, 
ge/ek peşketin pek aniye ii ispat kiriye ku ji ya 
romanivtskariya dingaye ne kemtir e. Di vi wari de 
htın çi dibejin? 

Keke Fehim ji kijan aliyi ve nirxandiye, nizani m, 
le pirbuna romanan bi sere xwe peşketinek e, le 
herhemen me heta li zimanen Ewropi neyen werge
randin, heta xelk Cı alem bi me nehesin, Amerika me 
nexwine, em nabin navneteweyl Cı nakevin nava 
edebiyata dinyaye. Romaniviskaren me ji hi n aliyan 
ve belki li peş in, le bi pirani heremi ne, tewer carna 
devok ten bikaranln. Xelk ne mecbOr e bi tişten em 
dikenin ew jl bikenin, an xemgln bibin. Metnen me 
yen romanan dive di nav xwe de li hev bikin, honayi 
bin, nakokl tune bin O şayesandinen me xurt bin, 
afirandina kesayetan enteresan be, xweser Cı taybet 
be. Mixabin di vi wari de piştl Mehmed Uzun ez 
valahiyeke diblnim. Ez teoriya romanivlskariye 
nikarim biafirlnim, ne hede min e jl, le ez lehengen 
me lawaz diblnim. He gaven teşwiqa ji bo nuseriye 
nehatine avetin, em dibejin em miletek in, le heja 
xelatek me ya profesyonel! ji bo çirokan Cı romanan 
tune ye. Heja şaredarek me ji bo piştgiriya werge
randina herhemen kurdi li zimanen din, amadehiye 
ji nake Cı nafikire jl. Weki em di dinyaye de girav 
bin, tene ne, li dinyaya m1jen pencereya me venabe. 
Em ji ki re dinivlsin? Di nava 30-40 mtlyon kurdan 
de tene ji hezar kesi re! ~ 
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tartışma 

TÜRKiVE'DE KÜRTLER 
'KÖTÜ MÜZiK' YAPMAK ZORUNDA Ml?! 

İBRAHiM HALiL BARAN 

ı. 

Çarpık modernleşme ve ' orijin'i n reddi 
1990'1ı yılların başında PKK hareketinin güç

lenmesi beraberinde bir propaganda aracı olarak 
Kürt müzigini hayatımıza soktu. Hem politik hem 
de 'etnik' anlamda bizi çeken bu müzikler, aslında 
'müzik'ten çok 'marş' özelli~i taşımaktaydılar ve nere
deyse içinde Kürt ve Kürdistan kelimesinin geçmedjgi 
bir esere rastlamak mümkün de~ildi. Aslında 'propa
gandif müzik' çok öncesinde dengbejler geleneginde 
de var olan ve Kürtler içinde yaygın bir tür. Bedirxan 
Bey'in isyanının anJatıldıgı uzun ince şarkılardan 
tutun da Suruçlu dengbej Baql Xido'nun THKO'nun 
önde gidenlerinden Avni Gökoglu için yaktıgı Avni 
Bey Agıdı'na kadar yüzlerce örneginden bahsetmek 
mümkün. Avni Bey Agıdı demişken, bu büyük epik 
şarkıya deginmemek olmaz. 15 dakikalık bir keman 
solosu ile başlayan bu şarkıda, anlatıcı yer yer 'bana 
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bir mendil verin de içime dolan şu Pırat'1 kurumuş 
şu avaya dökeyim ' der, susar ve şöyle der Baqi Xido: 
Menal di/o, menal serdilke dile xorte Kurdana menal, 
mehkame se dewletano menal (İnleme canım, inierne 
ey Kürt gençlerinin gögüs kafesinde duran kalp inle
me, inierne üç devletin mahk.Omu inleme). 

Üç devletten kasıt, Türkiye, Irak ve Suriye'dir. 
Burada da Kürtler vardır ve bu bölünmüşlükleri 

İran'ı da saymazsak Lozan ile resmlleştirilmiştir. 
illuslararası siyasetin ve poli tikanın böldügü Kürt
leri, kahramanları ya da hiç degilse müzikleri bir 
araya getirecektir. Ne var ki sınırlar arasına mayınlar 
çekilince bu halk kendini 'ser xete - bin xete' (sınırın 
üstü-sınırın al tı) diye cografik olmaktan çok siyasi bir 
tabirle bölecek ve 50 yıl gibi bir sürede büyük oranda 
kültürel kimlik degişmese bile, kültürel yaratımlar 
tasnif edilecek kadar belirgin bir ayrıma düşecektir. 

Suriye ve Irak Kürtleri mutfak ve müzikten baş

layarak Araplara benzeyecek, Türkiye Kürtleri ise 
önce Kemalizmin kurumları ve yansımaları ve daha 
sonra da köyden kentlere zorunlu göçle amansız 
bir asimilasyona tabi tutulacaklardır. Büyük oran
da kimliklerini korusalar dahi, örnegin bir kuşak, 

binlerce yılda ortaya çıkmış sosyal yapılarını 'feo
dal' , klasik müzigini 'ilkel', kahramanlarını 'gerici ' 
olarak tanımlayan , dinsel inançlarını da tümüyle 
dışlayan bir çizgi üzerinde durur. Hal böyle olunca 
çogu aşiretler arasındaki 'savaşları ' bir müzik formu 
üzerinden anlatan destanların da, Kürt aristokrasİ

sinden beslenen Kürt Saray Müzigi 'nin de Kürt Sufi 
Müzigi'nin de üzeri çizilir. Bu yok sayma salt müzik
te degil, birer edebi ürün oldukları için edebiyatta da 
yansımasını bulur (Bir başka yazı veya ödev konusu 
olarak Kürt medreselerinin bu süreçteki konumu ve 
görmezden gelinmesi üzerinde de durulabilir). 

Bütün bunlar, bir modernleşme mekanizmasının 
yanlış konum landırılmasının birer sonucudurlar. 
Bu sürecin sonu 'orijin'in reddine dayanacak ve 
yenj yaratımlar, kökleri üzerinde gelişmek yerine 
formdışı olacaktır. Bu aslında salt Kürtlerin degil, 
Kemalist sistemin Türkiye için biçtigi biçimden etki
lenen bütün kültürlerin ortak sorunudur. Jakobenist 
sistemin yarattıgı 'Türk'e benzeyen Kürt de müzigini 
yaparken kendisi dışında her şey olacaktır. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



80'li-90'lı yıllar bu işin çok fazla gün yüzüne 
çıktı~ı ve tekni~in gelişimi ve olanaklarıyla yapıt
ların evierimize girdigi yıllar ... Geleneksel algının 
tümüyle reddedildi~i ve bu yüzden 'piç' bir üretimin 
yaygınlaştıgı yıllar ... 12 Eylül'ün bir yansıması olarak 
arabeskleşti~imiz, jiletçi bir hal aldıgımız, 'durdurun 
dünyayı başım dönüyor' dedigimiz, hiç degilse her 
acının tiryakisi olduğumuz, mesela bir kulunu çok 
sevdiğimiz ama onun bizi hiç sevmediği yıllar ... 
Kürt olarak kabul edilmedigirniz ama bir sorun 
olarak var oldugumuz yıllar ... İşte bu varlık sancısı 
içinde bir 'yokkültür'den kültür var etmeye çalıştı
gımız için de iyi bir şey ortaya çıkarmak mümkün 
olmayacaktır. 

60'1ı yıllar Kürtlerin evlerine dengbejlerin konuk 
oldu~u yıllar ve hayatiarına Erivan Radyosu girmiş. 
Esllka Qadir' ı , Arame Tigran'ı tanımışlar ve Kürtçe 
müzigin başka bir şekilde mümkün olabilecegini 
görmüşler. 70'li yıllarda kaçak yo11arla plakları gir
miş 'yurda' Kürtçe şarkıların, İsa Berwarl, Mihemed 
Arif, Eli' Merdan, Hesen Zlrek, Mamle... 80'lerde 
babam Kürtçe kasetleri topraga gömmüş, kim olduk
tarım Kenan Evren'e sorun diyor. 

Anlatmadan geçemeyecegim: Müslüm'ün babası 
Ulukışla'da askermiş, memleketten ziyaretine gelen
lerden hep radyo istermiş, radyo gelirmiş ama Kürtçe 
şarkılar Urfa'da kalırmış; radyolar küçük, Erivan uzak. 
O yıllarda Mukriyan'da biri Kewok Serıfonisi'ni yaz
mış. Süleymaniye'de bir modem orkestra kurulmuş. 
SSCB'de Kereme Gerdenzeri', rock müzikle 'Hey Peri
şan ' demiş, bütün bir ülke perişan olmuş. Türkiye'de 
de~işen bir şey yok. Adam askerden dönmüş, oglu 
askerden kaçmış, torunu askerligi de aradan çıkaralım 
derken Şivan Perwer'in Halepçe'si bir türkü barda rakı
ya meze olmuş. Mersin'de bir sarhoş, Kürtçe şarkı oku
ınadı diye kurşunlamış gençten bir çocugu, öldürmüş. 

ll. 
'Miisiqa Kurdi' mi 'Kürt müziği ' mi?! 

2000'li yılların başında bir etnik müzik site
sinde Kürdistan adı altında adını bile duymadıgım 

müzisyenlerin eserlerine rastlayınca dünyam kaydı. 
Araştırınarn sonunda Kürtçe müzik yapan Hintli 
bir grupla da tanı şınca dışarıdaki Kürt müziklerinin 
peşine düştüm. Farklı enstrüman, teknik ve forıniara 
ragmen hepsinde aym ruhu görünce, şimdiye dek 
dinledi~im müziklerin çogunun aslında Kürt müzigi 
olmadıgı sonucuna ulaştım. Hatta bunların ruhun 
gıdası olamayacak kadar kötü oldugunu fark ettim. 
Azerbaycan, Gürcistan, Rusya; İran, Belucistan, Hin
distan, Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Lübnan, 
Ürdün, Hicaz, Yemen, İsrail, Mısır, Libya, Fas, İspan
ya ve Avrupa derken geniş bir harita çıkardım. Bu 
müzisyenler dört sınıfa ayrılıyordu: 

1. Kürt olup Kürt müzigi icra edenler (Şivan Per
wer, Kamkaran, Zadina Şekir) 

2. Kürt olmayıp Kürt müzigi icra edenler (Aram 
Tigran, Karapet Xaço, Şefik Mehlan, Uday Saffar) 

3. Kürt olup başka bir dil veya müzik öbe~i
ne Kürt müzigini dönüştürenler. (İzzet Altınmeşe, 
Refika, Hayadeh) 

4. Kürt olmayıp Kürt müzigini başka bir müzik 
öbegine dönüştürenler. (Rabit, Mehmet Özbek) 

Enstrüman, söyleyi ş biçimi, konu, makam ve 
ritim ölçülerine göre kimi tasnifler yaptım. Eger 
bir müzik Kürtçe şarkı söylenerek yapılmışsa sorun 
yoktu, ama Kazim Dawudiyan'ın ve Jamal Orfalli 'nin 
santur ve kaval resitalierini nereye koymalıydım? 

Bir müzigin Kürt müzigi olabilmesi için müzigi icra 
edenin ya da yaratanın Kürt olması yetiyor muydu? 
Örnegin TRT arşivindeki, Cizre sürgünlerinden Aziz 
Kızılgün adlı Kürt saz sanatçısının yaptıgı Türkçe 
müzik, Kürt müzigi kabul edilebilir miydi? Bu, aslın
da salt müzikle ilgili degil. Mesela Yaşar Kemal, Kürt 

T1ROJ 51 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



romancısı mıydı, Yılmaz Güney'in durumu neydi? 
Kürtçede bu durumu açıklayan ama Türkçede 

olmayan bir kavramsal altyapı vardı. Şöyle ki Kürdf 
tamlayanı, hem dili işaret eder hem de tarzı, fakat 
Kürt tamlayanı salt etnik bir kökenliligi ifade etmekte. 
MU.sfqa Kurdl dedi~imizde hem Kürtçe müzik hem 
de Kürt tarzıyla yapılmış müzik anlaşılabiliyor fakat 
Kürt Müziği demek, aynı kavramsal karşıbgı içermi
yordu. Hal böyle olunca Kürt müzigi kavramının tarz 
üzerinden de şekillendirilmesi gerekligini varsaydım. 
Kürt makamları meselesi de ayrı bir sorun yarattı. 

Bütün balılı ve dogulu müzikologlar Kürdi olarak 
bilinen makamları Kürt makamları olarak degerlen
dirirken, Türkiye'deki bütün kaynaklar aksini iddia 
ediyor. Kürdı; kürdil-i hicazkar, acem kürdı; muhayyer 
kürdi ve neva kürdtnin Kürtlerle alakası olmadıgı savu
nuluyordu. Fakat ne hikmetse içinde Türk ismi geçen 
ender makamlar Türk makamı kabul ediliyordu. 

lll. 
Kö ksüzlükl 

Bu arada Mezopotamya Kültür Merkezi'nin 
90'larda çıkardıgı 'kom1ar ise bambaşka bir mecraya 
taşıdılar Kürt müzi~ini. Ço~u şarkı söylemenin ayıp
Jandıgı ailelerin çocukları olan bu gençler, İstanbu l'a 
geldiklerinde Unkapanı'ndan korkarak geçmiş, için
de Kürt olmak olmasaydı müzisyen olamayacak kişi
lerdi. Öldürülmek de dahil birçok bedel verdiler. Ne 
var ki Koma Amed'in Derguş albümünü saymazsak 
ürettikleri müzik genel olarak köksüz bir müzikti. 
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Klasik şarkılar modernize edilememişti, edilenler 
kimliksizleştirilmişti , yeni üretilenler ise romantiz
mi ve aradaki kaval seslerini saymazsak Kürt müzi
giyle bagdaşacak noktaya sahip degildi. Bu gruplar, 
genel olarak devrimci müzik gruplarının birer tak
lidi olmaktan öteye gidemediler ve devamında soft 
bir arabesk üzerinde konumlandırdılar kendilerini. 
Birazcık mürekkep yalamışları da 'kentli müzik 
yapacağız ' diyerek tümüyle 'öz'lerinden uzaklaştılar. 

Dei;tinelim; Türkiye'de bir grup 'biz ilk Kürt
çe sinema filmi çektik' dediginde ço~u 1970'lerde 
çekilmiş SO'den fazla Kürtçe film vardı. Yönetmen 
kelimesini Türkçeden Kürtçeye çevirerek 'Serkar' 
(İşin başındaki kişi) sözcüi;tünü kullandıklarında 
'Derhener' (Sanatın üstündeki kişi, sanata dışarıdan 
bakabilen kişi) sözcügü 70. yaşını kutlamaktaydı. 
Kimse de bunu bilmiyordu çünkü kimse araştırma 
gere~i duymamıştı. Öyle ki herkes Kürtlügün de 
Kürdistan'ın da kendisinden başladıgını zannederdi. 

Mühimdir, TRT 6 açıldıktan sonra, Muş'un 
aynı köyünden olan iki dengbej, programa ça~rılır. 
Dengbejlerin köylüleri Muş'ta bir evde oturmuş 
programı izlemekteler. Sesler yanıktır. Köyün yaş
lılarından biri şöyle der: Yahu zaten bizim bu köyü
müz olmasa Kürdistan'm kurulacağı yok. Hakikaten 
onlar olmasa bırakın Kürdistan\ Kürt diye bir şey 
olmayacak. Bir de TRT 6'da çalışan biri var ki akıllara 
ziyan. Bir soruya karşılık şöyle söylüyor aklıewel: 
"-Çok zorlandtk, çünkü ilk kez Kürtçe yaymcılığı biz 
yapıyoruz. Her kavram için sözcük üretmek zorun
da kalıyoruz. " Eşek sudan gelinceye kadar dövsen, 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



'bak TRT 6'nm yayın yapmasım istemiyorlar' diye
cekler. Kimse de durup 'yahu sizden önce 16 Kürtçe 
kanal vardı, hiç mi merak edip izlemediniz' demiyor. 
İşte bu anlattıklarımın Kürt müzigiyle ba~lantısı da 
tam da bu noktada başlar: Köksüzlük. 

IV. 

Ve köklerinden beslenmek ... 
Eldeki ilk Kürtçe müzik kayıtlan 1900'lerin 

başında Antep'te tren yolu işçilerinin söyledi~i bir 
şarkıdır. Birçok araştırmacı bundan bahsetse de 
henüz do~rulanmış bir bilgi olmamakla birlikte 
kayıt pürüzsüzdür. Qubençl'nin 1916 ve 1917 yılında 
Berlin'de yaptıgı Kürt Makamı ve Urfa Makamı kayıt
ları da elimizde bulunmakta. Gerisi daha çok Mısır, 
Rusya, İran ve Irak arşivlerinde yer alıyor. 1929'daki 
ilk Kürtçe radyo yayınının kayıtları hala Moskova' da
dır. Mısır Müzik Bilimleri Akademisi'nin arşivinde, 

Mahmud El Kurdi Camisi'nde kayıt edilmiş 1930 
yılına ait Kürtçe sufi müzikleri bulunmakta. Kahire, 
Erivan, Ba~dat ve Tahran radyolannda da azımsan
mayacak çoklukta kayıt var. Örneıtin, Urfalı ama şar
kıcı Ermeni Circis Gümüştekin'in, Kanada'da kayda 
aldıgı kimi Kürtçe iş şarkıları ve İsrail'deki çokluk
la dügün şarkıları ... Yıllardır arşivlerini açmayan 
TRT'nin arşivlerinde Boratav' ın kayda aldıgı Kürtçe 
masal ve destanlar ile 1937'de Ulvi Cemal ve Muzaffer 
Samözen'in yaptııtı yüzlerce derleme var. 

Bir de sessiz Kürt müzigi var. 1 700'lerin sonunda 
Kürdl tasnifler yapan ve bunları ço~unlukla Hint 
notasma aktaran Heycan~ Mukriyanl'nin çalışma

larının tümüne İran Milli Kütüphanesi 'nden ulaş
mak mümkün. 1830'da yaşayan Mehran Sefa Bey'in 
Ba~dat'ta yaptı~ı Kürt müzi~i çalışmalarının çogu 
kayıp. İstanbul Millet Kütüphanesi'nde bulunan ve 
Haydar Bege Miksl ile Lawik Seyfeddin Hiçhan ' ın 

derlemeleri nota içermese de mühimdir. Yine aynı 
şekilde Cemila Celll 'in yaptı~ı derlernelere de, araş
tırmacının kendisine de şu an ulaşmak mümkün. 

İranlı Kürt şarkıcı Slma Bina, 2 binden fazla 
şarkının derlemesini yaptı, bunları notaya geçir
di ve yeniden okudu. Bu şarkılardan 630 kadarı 

Kürtçenin Kurmanci lehçesiyle söylenmiş. Nizarniye 
Gencewi'nin Leyla ile Mecnun'undan Kürtçe kısım
ları ilk kez ondan dinledigirnde kalbirn yerinden 
fırlayacaktı; çünkü Gencewi, Kürt oldu~unu özellikle 
belirtse de bu bilgi sevgili Türkçü akademisyenle
rin uıtraşı sonucu neredeyse kaybolmuştu. Mehsa 
ve Mircan Wehdet kardeşlerin Nesiıni'nin Kürt
çe divanından derledigi kimi şarkıları seslendirmiş 
olmaları çok önemli. 1970'lerde hem İran hem de 
dünya müzigine damga vuran ve Kürt kızları olarak 
bilinen pop sanatçıları Peri Zenganehi, Marjan ve 
Humeyra'nın yaptı~ı Kürt müziıtini de incelemeden 
geçmek mümkün degil. 

Yine klasik Kürt Saray Müzigi i cracısı ve tarizan-ı 
ekber olarak bilinen Behrem Mensun'nin tar çalış
maları; Kahire'de çalışmalarını yürütmüş olan ve 
Müşir Mihemede Arnidi'nin kızı Senur Arnidi'nin 
kanun çalışmaları; Habil Eliyew'in kabak kemane 
çalışmaları ve özellikle Kürt tasnifleri çok mühimdir. 
Kazim Dawudiyan'ın santur konçertoları, Hacibi'nin 
Kürt senfonileri, Rahmetullah Badefı'nin navaz ve 
tar çalışmaları, kızı Parlsa Badeyi'nin avaz çalışma
ları, Hindistan Kürtlerinden Şafiq Meqras'ın tabla 
çalışmaları, Seberf Caran tekniginin yaratıcısı Azad 
Mirzapur'un tar çalışmaları, Ferid Feryad ile BehrOz 
Panahi'nin keman çalışmaları, yarattıgı Ronak adlı 
tarzıyla dünyada ses getiren büyük keman üstadı ve 
bestekar Bijan Mirtezawi''nin yine keman konçerto
ları, Cemila Celtl'in keman ve piyano konçertoları, 
Dilşad Said'in senfonileri ve elbette ki Kürt soprano 
Diyana Wekll 'in Kürtçe romans ve aryaları, Behram 
Ji'nin new age tarzında yaptı~ı müzikleri, mutlak 
itibarıyla üzerinde durulması gerekenlerdir. Unesco 
tarafından Dünya Mirası listesine eklenen ve koru
maya alınan Ostad Elahi'nin setar resitalleri, lawij 
ve naşideleri, trans müzikleri dünya kadar kıymet
lidir. Şehram Nazerl'nin, Enwer Qeredaxl'nin, Qale 
Mere'nin, Kamkarların, Keyxan Kalhor'un, Miço 
Kendeş' in, Kurdki Peştun müzisyen Zersenga'nın, 

Pakistanlı Kallawi Mahmud Raif Ahmed Kurdl'nin, 
Kürt flamenko sanatçıları Alan Dilan, Nariman 
Goran, İssa Hasan, Bland Mahdi ve elbette ki üstad-ı 
azam Gani Mirzo·nun yaptıgı müzik çalışmaları 
bilinmeden Kürt müzi~i de bilinemez. Yine günü
müz Tahirllerinden 2001 yılında kaybettl~imiz Seyld 
Xelil Eli Nijad'ın ud ve setar ile Baba Tahir'den 
besteledi~i eserleri Kürt müzi~inin köşe taşlarıdır. 
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Yine deginmeden geçemeyecegim Tara Jaff' ın -ki 
bence Kürt müzi~inin prensesidir- arp çalışmaları 
mutlaka incelenmelidir. 2006 yılında dinleyicileri 
ile buluşturdugu ve Kürt müzigi içinde bir köşe taşı 
niteliginde kabul edilen Diley Dlwanem adlı albü
münde ünlü Kürt sufi Mewlewi Kurd (Ebdulrehim 
Mela Seid Mawlawl Tawagozl / 1806-1882) gibi büyük 
bir şairin şiirl erini yorumlam ışlır . Böylelikle yaptıgı 
müzi~in ipuçlarının ancak derin bir kültürel çerçeve 
ile algılanabilece~ini göstermiştir. Kürt müziginin 
de ne tür bir köklü-modern ile yenilenebilece~in i 
göstermesi açısından mühimdir. 

V. 
Müziğe de kimlik gerek! 

Türkiye'deki Kürtlerden birkaçını saymazsak, 
geriye kalanları bence üstelik büyük bir emek harca
yarak kötü bir müzik yapıyorlar. Sebebini az çok 
benim kadar siz de anlamışsınızdır. Çünkü köksüz
lük üzerine bir müzik kuruyorlar ve toplam bir geç
mişten tümüyle habersizler. Kürt müzigini, Kürt 
müzik tarihini, Kürt müzisyenlerini bilmiyorlar ve 
en önemlisi Kürt müzigine kaynaklık edecek edebi
yat bilgisinden yoksunlar. Dahası Mihemed Şexo'nun 
deyimiyle 'Türkiye'de bir müzik dinlerseniz o müzi
ğin söz kısmı gelmeden o müziğin Türkçe mi Kürtçe 
mi olduğunu bilemezsiniz'. Çünkü Türkiye'deki Kürt 
müzi~ine ait bir kimlikten bahsetmek çok zor. Ve bu 
da oluşmadan Türkiye'deki Kürtlerin iyi bir müzik 
yapmaları çok zor. ~ 
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ROKURTEKE PAYiZE 
ÇİDEM BARAN 

Rokurteke payize bO O li me bObu evar. Baran 
wekl bilbi i Cıka misine dibariya. Em weki beqe ji nav 
ave derketibi n azayekl ziwa di laşe me de nemabu. Di 
bine we barane de ne gengaz bu ku bi maya jl. 

Hevale ntin li peş ez li paş em di bine berqberqa 
biruskan de me xwe bera binya gunde Ezdara da. 

Baran bi her aliye xwe ve we roje ne ali'gire me 
bu. Em xafil zeft kiribun O heviyen me yen ku em 
kell beri keliyeke xwe bigihijin gunde Bedare Ii ber 
heriken xwe herikandibu. Rast bO, edi heviyen me 
nemabOn Ci beri ku me ji mfna h eviyen me biherikine 
pediviya me bi şikefteke hebO. War ware me bu O 
em ne xişime wan der O dora bun. Em ne mevan, 
em maJOvan btm u mina ku em ji mezeleke xaniye 
xwe biçin mezeleke din rast e rast em çün şikefteke 
xweş Q ase ku gur jl bi rehetl bi ser ve nedibün. Di 
we rewşa ku barane nedihişt çav çavan biblnin de 
me şikefta xwe dil. Me şikeft dit le xwezi we ji rewşa 
me ditibuna ku be çawa ji serma mina miruden bi 
dizbe ketibinem dilerizin. Tu ye beji qey pepuka ser 
reş dihat diranen me li ser hev nedisekinin. Mina 
tizbiyeki karehani şeqşeq ji wan dihat 

Ji serma ji hal ketibCım. Le xuyabu ku hevale 
min hin ji hal neketibu. Ji xwe her daylm jl ew ji 
min bi heztir Cı jehatitir bO. We roje jl jehatlbuna 
xwe ani der. Piştl ku qasekl behna wl hat ber, xwe 

weki mirişka ku ji nava go la ave derketibe hilweşand, 
hilweşand her du desten xwe li hev hekandin, du se 
caran hO ki re wan. Hesteye xwe ji berika xwe derxist, 
dani quncikekl. Baş bCı ku di nava şikefte de hin pCış Cı 
muş, hin qirşik O mirşiken ziwa hebun. Hevale min e 
hem jehatl hem qeşeng bi koteke heft bela agir ji me 
re vexist O me xwe da ber. 

Çi bO çi nebO we keliye bO. We keliye agirekl gur 
di hinaven min de ji veket. ÇirCısken agir li hinaven 
min dibariyan. Laşe min ed'i ne ji serma ji şewta 
çirüskan dilerizl. Tu ye bejl qey bi edre ketibum le na 
ji kelecane bi taye ketibOm. Tayeke X\veş ku bi hesani 
penase nabe. 

Rewşa min bala hevale min e ku tene xwe tena 
derpeke kinik hiştibQ kişand. Bi we rewşe ber bi 
min ve hat. Her ku nezi min dibO agire hinave min 
gurtir dibO. Betir taye li min cor dikir. Hevale min 
e ku hatibu rex min deste xwe dani ser aniya min Cı 
got; "Çi bu ji te lo? Wekl plra sehra tu xwe ser Q bin 
dilerizini. Eyb e lawo eyb e tu zilam ı zilam. Rabe zQ 
van kincen şii ji X\ve bike hln ku tu nexweş neketl. 
Ji xwe wa xuyaye delaleten te yen nexweşiye ne. Ji 
xwe tu ji bikevi nav dest Cı lingan em e peywira xwe 
ya derengmayi yekcaran dereng bihelin." Dest avet 
binçenge min, ez ji erde rakirim, hem kincen min 
ji min dikirin hem jl di ber de dipeyM; "Tu ye bejl 
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qey hewara barandina barane bu. Hema careke tene 
xweza alikariye bida me ma we dinya hilnaweşa. E 
weleh ger leşker beri me bigihijin gunde Bedare ı1 

wan her du hevalen birindar bi dest bixin em e tu 
caran xwe ji wijdane xwe xilas nekin." Ji denge dile 
min 1 wekl derben ınirkuteki denge wi baş nedihat 
min. Xwede zane be çi di hişe min de dibihuri ı1 be 
çi nedibihurl ... 

* * * 
Min O wl blst ü çar sal bi hev re bürandibun. Di 

her peywira nefergeliye de, di her listike de, di her 
kefxweşl u xemginiye de em ji hev dur neketibün. Le 
h eya We ev are j( ez qet bi we rewşe n ez( Wl nebQbum. 
Rast e, ne vir e. H un bawer dikinnakin ji h un bi dile 
xwe ne. H eya we eva re min qet ew tazl nedltibCı, ji biJi 
wan ketiyen ku dibG mevane xeyalen min . Ere W elem 
tene min ew di xeyalan de şilfitazl dikir. Le we evare 
ne xeyall rast! şilfitazl li peş çaven min bO. Derpe jl ji 
ber ku şii bO tu star nedidaye O mina pelika çixare li 
ser disekinl. De ija were di rewşeke wiha de xwe xilas 
b ike. Ger mirov di karibe xwe xilas b ike .. . 

Min çi jl bikira xilasiya min ji tepe wan tune 
bO. Ma we çawa di rewşeke wiha de xiiasi hebOya? 
Di bine wl derpeke şii de ı1 li ber şewqa egir xeten 
laşe wl yen veşartl jl tev diyar dibOn. DibCı ku av 
bi deve miriyen di goran de ji bikeve. Ere weleh ez 
viran nekim, ez ne kefile miriyan bOm le ava deve 
min weki cewikeke peşiya we teqiyayi diheriki. Her 
ku agir gur dikir şewqa egir forma laşe wl diyartir 
dikir. Forma Jaşe wl ye ku li ber çave min bO ji forma 
laşe wi ye di xeyalen min de bedewtir bu. Singen wl 
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yen bi goşt en ku di xeyalen min de dewsen diranen 
min di wan de çedibı1n. Leven wi yen qalin en ku 
dema diketin xeyalen min di nav leven min de ji 
ramusanan dinepixin. Çaven wi yen reş en ku ji 
ramusaneo min şii dibOn. Pore wl ye gur ku di nav 
lepen min de gijo mijo dibu. Guhen wi yen biçOk ku 
bi gezen min sor dibı1n. Laşe wi ye ku tu ci h ji gireza 
deve min nedifılitl we keliye ne di xeyala min de hari 
bObCı mevane min le mixabin min nikaribO weki wan 
keliyen di xeyalen xwe de bikiraya. 

Ew kell xeyal'ibOn. Xeyalen ku ne feyda wan dida 
min, ne ji xisara wan. Tene dema min dibirin hew. 

We evare şeyten ji dixwest dema min bi tiştine 

xweş here. Di qaqerika guhen min de mina banga 
şerif bixwine digot. Digot; "xeyalen xwe edi pek bine. 
A wa ye li ber te, li cem te ye. De, de, de beziravol" 
Carna şeytan şiretine xweş li mirovan dike ne? Ere 
welehl şlreten wl ji min re pir xweş dihatin O rastl 
jl şlreten wl xweş bQn ne? We evare şlreten wl yen 
xweş para min ketibun ü bandor li min dikirin ma ez 
çi vira bikim. Şeytan di nava hişe min de diçCı dihat. 
Nerlnen min bObtın dil girtiye wi t1 li gor dile xwe 
dillstandin O dibir li ser bedewiya laşe hevale min 
disekinandin. Heya hevale min ji min tune bO, ew 
ketibO heyra her du hevalan. Şiveke biçOk di deste wl 
de di nava tarafa agir dadikir. Agir diquliband vi ali 
wl all. Be ket xuyanl di bO. Ew ca ra me ya ye k emin bO 
ku me peywira xwe di wext de bi cih neanlbQ le ne 
di deste me de bO. Xweda O xweza ne allgire me bO, 
ma em çi bikin? Tişta ku me karlbO bikira me xwe 
avetibQ nava şikefteke. 
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Şev dereng bCıbCı Cı h1n j1 baran ranewestiyabCı. Ji 
şopa agire me j1 tene taraf mabCı Cı qirşik Cı mirşiken 
me ji qediyabCın. Ji wi aliyi ve Xwede bi xera me bu 
ku di nava şikefte de ew qirşik u puşe ziwa hebCın. 
Hebun le qediyabCın. Ji xwe we nebubana kani ji. Pişti 
qediyan kincen me ji axir ji tehna agir ziwa bCıbCın 
le hln ji çaven min ji laşe wi ye bedew ter nebCıbu. 
U agir vemirlbCı u diviyabu em kincen xwe li xwe 
bikin. Peş1 ew rabQ ser xwe, gava ber bi kind!n xwe 
ve çCı pişta wi ket aliye min, we keliye le hay bum ku 
kemaxen wi ji ji keınaxen wl yen di xeyalen min de 
bedewtir bCın. W eki du liben tiriye taylfi ku ji dile xwe 
re gihabin av bi deve mirovan dixistin Cı hemamin bi 
pişta deste xwe ava ku ji deve min herikilıCı heya bin 
qirika min paqij kir. Şeytan li dor min ketibun G bela 
xwe ji min venedikirin. Digotin; "hema hin kincen 
xwe li xwe nekir1 xwe bi paş ve baveje kemaxen wi, 
li hev ba bide, li hev ba bide mina singen keçikeke 
hivdeh, hijdeh sali bi wan bil1ze." Le weki min got ew 
şlreten şeyten en xweş bun. Her çiqas mina terişek 
helila tore xweş Cı şerin ji bin fıkren şeyten bun Cı 

dive mirov xwe bi bene w1 hernede çale. Ger di bine 
we çale de du lib tiriye tayifi hebuna ji. 

We keliye min zora şeyten bir u wi jl kincen xwe 
li xwe kiribCın. Piştre bere xwe da min, rahişt kincen 
min, avetin nava çaven min ı1 bi ken got; "Hevalo, 
hevale delal kincen xwe li xwe bike, tu tehna egir 
nema. Bes ziq ziq li min binere, ez ne meymune 
bave te me lawol Dive em hineki rakevin Cı çawa 
baran raweste dive em ji şikefte derkevin bidin re. 
Beri guren har em xwe bigihijinin Bedare. Ax barane 
ax! Te çi ani sere me tuzani ne?" Evarbaşi da min, li 
nezi koma terafe xwe direj kir, xwe kir kilor Cı çaven 
xwe girtin. Ez ji ji ciye xwe bi koteke rabum. Tu ye 
bej! qey min axaban kiribCı laşe min tev hecin1b0. Bi 
koteke min kincen xwe li xwe kirin, li nezl wi, bere 
min li wl, min ji xwe direj kir. Min xwe ji bo razane 
direj kir le xewa miriyan dihat ya min nedihat. 
Nerinen min li ser laşe wi digeriyan. Kincen xwe yen 
ku yek bi yek li xwe kiribCın cardin yek bi yek hedi 
hedi je dikirin. Leven min li ser laşe w1 neçiri dikirin. 
Diçeriyan, diçeriyan, diçeriyan ter nedibun. Be bersiv 
xwe li ber tava heyve hildidan ... 

Nizanim çawa bO. Rasti ji nizanim, hema hew 
min dit ku şeyten ez ji ciye min rakirim, bi tahfa ez 
birim nezi wl. Pixpixa wl bu, betili bu u ji hal ketibCı. 
Herdu desten wi di nav rahnen wi de diyar bu ku 
wi sar bCı, xwe di ser hev de qurmiçandibQ. Şeytane 
mezin hevsare min kiribQ deste xwe Cı li gor dile 
xwe ez diajotim. Ez li ber wi rôniştandim O deste 
min ye raste bire nezi pore wl. Pore wl di nav tiliyen 
min de, dile min li ber deve min li dahole dida. Tu 
ye beji qey ketibum nava agireki gur Cı dişewitlm. 

Şewateke xweş, şewateke şerin. Ez di nava we şewata 
xweş de dişewitlm, şeytan ji diqaheri Cı di guhe min 

de digot; "Hin tu tam neşewitiyi li tahma leven wl 
binere. Tu ye bibinl ku ew ne weki tahma wan leven 
di xeyalen te de sar in. Hede ya ellah, gavek maye tu 
biçi bihuşte. Wa ye deri hino hino ji bo te vedibin. 
Nema nema ... " 

Hema hew min dit ku şeqamek li rGye min ket. 
Belbelisk li ber çaven min llstin. Bi şeqama wl re 
qameki pekiyabOm. Ji fedya rOye min nedigirt ku ji 
erde rakim li dor xwe binerim. Hevale min mina ji 
lateke ketibe behitibO. Bawer nedikir Q nedixwest 
bawer jl bike. Ji derve şirşira barane Cı berq berqa 
biruskan bCı. Hevale min geh diçCı vi aliye şikefte, 
qeh diçO wl aliye şikefte. Hedani pe nediket. Xwe 
bi xwe digot; "Ya rebbi bila ev xewnek be ma we çi 
bibe? Ma qey dinya xera nabe. Ev kabCısek e, ere ere 
ev kabGsek e Cı bi xeleti hatiye xewna min. Dive ev 
ne rast be. Tişteki wiha qet di bedilan de çenebGye 
we çenebe ji. Na, dive çenebe ... " Bi gotinen xwe re 
deste xwe li kevlkeke şikefte da. Heya je hat qlriya. 
Ez hin di ciye xwe de mina peykerekl şihevketl bel iv 
rawestiyabOm. Sere min di ber min de min ahd li 
şeyten dixwendin. Hevale min nezi min bu. Qaseki 
be axaftin li ser min re rawestiya piştre bi hers got; 
"Li nava çaven min mezlne qebrax, jinmer li min 
mezine!! Yan rOye te nagire ku tu li min mezlni?!" 
Bi gotinen wi re min sere xwe rakir. Min sere xwe 
rakir ranekir tifa xwe ya ku di nava deve xwe de kom 
kiribu avet nava çaven min. Di we barana cor de bi 
lez ji nava şikefte derket Cı çO. 

* * * 
Mina xencereke kalant ku ji deste hedadekl fileh 

derketibe o ketibe deste heft meren kerkere Cı di 
nive dile min de çikandibin, li hev ba dabin ew qasi 
tifa wl ez eşandim. Xwezi ji berdela tife bila guleyek 
bera min bida Cı ez bikuştama çetir bu. Ere welehi 
kem dibejim zede nabejim! We evare derbe ciye xwe 
girtibO. Vaye di ser we evare de heft salen kerkere 
derhas bCın le mina ku heft keli di ser de derhas 
bGbCın hin ji bi we derbe dieşim. Ne gengaz e ku 
neeşim ji. Ji bira min naçe. Xwezi carinan jibirkirina 
tiştinan di deste mirov de ba we çi baş ba ne? U ji 
blra min naçe. Tene ne tif xwediye tife ji ji biramin 
naçe. Ma hevaltiya bist Cı çar salan di heft salan de ji 
bir dibe? Ma jibirkirin ew qas hesan e? Ew tene ne 
hevale min bu, ew xoşeviste min, mevane xeyalen 
min en bi kelecan bO. Di aliyekijiyana min de tene 
ew bu Cı di aliye din de disa n M para wi di ket nive din 
jl para tişten din diket. E de were Cı wi ji bir bike, ger 
ji bir bibe? Ez bawerim kengl giya avet ser karuşe we 
we deme ji bir bibe. 

* * * 
Pişti we barana di rokurteke payize de, pişti 

şireten şeyten, pişti germbuna wan leven leva ku 
ya jer ji ya jor qalindtir, pişti we şeqame Cı ya her! 
giring ji p işti we tifa weki xencereke kalani, piştl 
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demekedu direj min jl ew şikeft terikandibu. Dema 
min terikand ewr vala bubun u ezman çiksayi bu. 
Tu ye beji qey ava reş bi çaven min de hatibCı li bin 
guhe we Iate, li bin guhe we deviye ketibum. Ne ku 
venegeriyabfım gunde xwe. Vegeriyabfım le cardin 
çaven min bi hevale min neketin. Ji xwe ew payiz 
ji wekl rokurtiken xwe ıCı bihurtbu u rojeke daweta 
wt hatibu lidarxistin. We roje, we roje kefene min 
jl hatibu fesilandin. Bi rewşeke ku kefene min e 
ku fesela wi hatibQ danin di dile min de min ew 
gund terikand Q reviyam bajare Stenbole. Bajare 
ku bi reheti we ez di nava xwe de qebul bikirama 
Cı ez qebul kirim jl. Li wir dinyayeke tam li gora 
min hebu le ew ji we dinyaye kem bu U be Wl j! 
tehma we dinyaye tune bu. Leven min li ser laşe 

gelek kesan digeriyan u leven wan ji li ser laşe min 
digeriyan. Leven min dibfın mevanen gelek levan. 
Gelek leven qalind, bi goşt O bedew. Le tehma ew 
qas levan mina dltineke leven wl kelecan nedidan 
min. Min ew ji bir nedikir. Ne leven wl, ne tifa wl. 
Le tiştin tiştinan betir tlnin blra mirov Cı mina 
weneyekl ji deste wenesazekl şenher parez derketi
be li ber çaven mirov zelal dikin. W eki ti şten ku iro 
rasti me hatin. Tu ye beji qey piştl heft salan cardin 
saet, meh, demsal Q sal bi şOn de vegeriyan O ez 
birim we roja rokurtika paylze. Bi ve roje re ew roj 
cardin zindi bu. 
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... ,. 

İro ji rokurteke payize ye u baran mina deve cerekl 
dibare. Berqe berqa ewran sere keliyeke şeva tan ji 
leşkeren mina guren harredike mina robinlvro. Ji ber 
ku di'sa wekl her dayim Yezdan allgire serdesta ye me 
xwe di nava şikefteke de veşartiye. Be ka heya Xwede 
çawa dike. Zike me birçl ye, lingen me tev teqiyan e, 
guleyen me ji yekl peştir giş qediyan e, azayekl ziwa ji 
di laşe me de nema ye. Ya ne wekl we evara beriya 
heftsalan çi bO hOn zanin? We evare ez nefergeleki 
allgire hevalan bOm, ve evare ez şervanek im. We evare 
em du heb bOn, ve evare em heft heb in. Em her heft 
heb jl ji serma diricifin. Em nikarin agir jt vexin. Em 
bi dest u lingan ve ketine rekehe. Em her heft jl zanin 
ku xilasiya me tune ye, le dlsa ji h in heviyen me hene. 
Ger heviyen me miçiqlbuna me ye vega agirekl gur 
vexistibı1na Cı me ye qlr k iribuna bave seyrane Q me ye 
bigotana; "Jixwe we bi wl awayl jt me bidest bixin u bi 
vi away'i jl me bi dest bixin." Min got ya di darika 
heviyan de bi sere dare ve heviyeke me ya çilmisl heye. 
Jixwe gava heviyen mirov mirin we gave mirov jl d imi
re. Ne be hevt, ne jl be xeyal naye jiyan. Xeyal bingehen 
jiyana min in. Hfın dizanin ev şikeft çi tlne blra min O 
ez dixwazim çi xeyal bikim? Ere, ere hOn dizanin. Va 
ez hino hino dikevim nava xeyalan u a niha mina 
hevalen min bi min ne sar e. Ma we çimali min sar be? 
Va ez cardin li pey saet, meh, demsal ı1 salan bi şı1n de 
vegeriyam we ev ara rokurtika paylze ... ı),'f, 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



MEZOPOTAMYA'DA 
KÜRT UYGARLIGININ iZLERi 

RAGIP ZARAKOLU 

Kürtler hiç şüphesiz Ortadogu'nun en kadim, en 
özgün, en gizemli halklarından biridir. Tıpkı aynı 
cografyayı bölüştükleri Ermeniler, Aramiler, Asu
riler, Süryaniler, Keldaniler, Nasturiler, İbraniler, 
Şemsiler vd. gibi ... Keldaniler çogu kez Hıristiyan 
Kürtler diye anı lırlar. ftzidiler Kürtlerin antik inanç
larını günümüze taşımışlardır. Alevi inancı Kürtler 
arasında da kök salmıştır. Ve Müslümanlıgın kolla
rı ... Senar Turgut yeni çı kan kitabında, Kürtlügün 
tarih içindeki yerini, kişiliklerini, önemli tarihsel 
momentlerini başarıyla anlatıyor. 

Kadim halkların tarihçesi 
Bütün bu halkların yaşam biçimleri , inançlar ve 

diller öylesine iç içe geçmiştir ki, aşiret nizamında, 
göçerlikte ve de yerleşik tarım toplumlannda her 
renkten kökü, binlerce yıl ötesine dayanan bir tutarn 
olarak bulabilirsiniz. Sonra Türkmenler ve Araplar 
da bu kadim halklarla ortak yaşama katılarak, bölge
nin tuzu ve biberi olmuşlardı. 

Hakkari Nasturileri (ki inançlan bir zaman İpek 
Yolu üzerinden Çin'e kadar ulaşmıştı) , aşiret niza
mında yaşadıkları gibi, Kürtçe konuşurlardı. 19. 
yüzyılda birçok seyyah onları "Hıristiyan Kürtler" 
diye de nitelemişti . 

Bölgenin otantik halklarından biri olan Kürtlerin 
kökleri, Ermeniler gibi, ta Sümerler çagına kadar 
dayanır_ Onlarda Karduklardan da, Medlerden de 
izler vardır -Ermenilerdeki Urartu izl eri gibi. Ünlü 
destansı yapıtı "Anabasis/On binierin Dönüşünde" 
Asur ülkesinden söz eden Ksenophon, Kardukların 
gizemli öyküsünü de anl atır . 

"Yunan/ar o gün de Kentrites Jrmağı'nm (Botan 
Çayı) aştığı avaya bakan köylerde açık ordugah kur
dular. 200 ayak genişliğindeki bu ırmak, Armeniya'yı 

Karduklar Olkesi'nden ayırır. Yunanlar orada ovay1 
yeniden gördüklerine sevinerek soluklandılar. Jrmak 
Karduk Dağları 'ndan 6-7 stadian (1-1,5 km) uzak
lıktaydt ... Karduk Olkesi'ni aşlıkları 7 gün boyunca 
tek bir gün bile savaşsız geçmemiş li." (Ksenophon, 
Anabasis, Hürriyet Yayınları, 1974, İstanbul, sf. 121) 
~edler de eksik olmaz bu destanda: 

"Şafakta, Yunanlar 37 tekneden oluşan bir köp
rüden geçerek Dicle'yi aştılar... 4 günde Physkos 
Irmağ1'na ulaşıldı ... 6 gün Medya çöllerinde yürü
düler. Köyleri yağmaladılar. Ordan Dicle'yi solda 
bırakarak 4 gün yol aldılar, Kainai şehrine vardılar. 
Bundan sonra 400 ayak genişliğinde bir ırmak olan 
Zapatas'm (Büyük Zap) kıyısına vardtlar. (sf. 69-70) 
Oç günlük yürüyüşten sonra, Medya Suru denen 

T1ROJ 59 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~ 

~ 
ı 
z 
o 
:ı: 

[b 
z 
UJ 
X 

yere vardılar. İç kısımdan sur 
boyunca ilerlemeye başladılar. 
Sur, zift ile tutturulmuş, ftrın

lanmtş tuğlalardan yapılmtşlt. 20 
ayak genişliğinde, 100 ayak yük
sekliğindeydi. Babil ülkesine pek 
uzak değildir. " (sf. 87) 

Destanlarda Kürt izleri 
Yine Ksenophon "Süryaniler

den" söz eder: "Kyros bundan 
sonra yüz ayak genişliğinde olan 
ve insana alışmış balıklarla dolu 
Khalos lrmağı 'na vardı. Suriye
liler bu balıkZara tanrı gözüyle 
bakıyor ve güvercin/ere olduğu 
gibi onlara da zarar verilmesine 
izin vermiyor/ardı. " (sf. 29, çeviri 
hatası: Süryaniler, Suriyeli olarak 
çevrilmiş -R.Z.) Burası Urfa'dır. 

Bugünkü Suriye adının kökeni 
Süryanilikle ba~ıntılıdır. Sürya
niler, bugün de modern Ararnice 
konuşmaktadır. Ve derler ki, antik 
Ararnice Hazreti İsa' nın konuştu
~u dildi. Ve Hazreti Muhammed'in 
en yakın dostlarından biri bir 
Süryani rahipti. Ve Arap alfabe
si, Arami harflerinden türemişti. 
İlginçtir, Ba~dat Yahudileri Arap-
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ça konuşur, Süleymaniye Yahu
dileri Kürtçe konuşurken, Zaho 
Yahudileri nedense Ararnicenin 
bir varyantım konuşurlar. Zaten 
19. yüzyıl sonunda bölgede konu
şulan Aramicenin, Arapçanın, 

Ermenicenin, İbranicenin çeşitli 
varyantiarı oryantalist dilbilim
cilerin sayısız monografilerine 
konu olmuştu. Bu varyantlar 
Kürtçe açısından da geçerlidir. 

Ermeni aşiretleri de aynı 

Ermeni köyleri gibi sosyolojik bir 
gerçekti. Bununla birlikte Kürt 
aşiretlerinin de Ermeni üyeleri 
vardı. 

Daha da ilginci, aşiret kon
federasyonu tarzı, yine kökü bin 
yıllara dayalı bir örgütlenme tarzı 

Sincar DarJı Ezrd11eri (1920) 

vardı. Milli aşiret konfederasyonu 
gibi. Doitudan batıya ve batıdan 

doituya dalgalanan imparatorluk 
yapılanmalarının bitmek bilme
yen savaş alanlarında, aşiretl er 

hayatta kalmanın yolunu konfe
derasyon oluşturmakta bulmuş

tu. Örnegin miliiierin bünyesinde 
Arap ve Türkmen aşiretl eri de 
barınmakta idi. 

Merkezileşme ve denetim 
Bu yapılanma, Kürt beylik

lerinin yapılanmasında da göz
lemlenebilir. Kürt beylikleri, o 
dönemin otonom birimleri olarak 
Osmanlı imparatorluk yapılan 
masına dahil olmuşlardı, Baban
zadeler ve Bedirhanlar örnegi nde 
görüldügü gibi, Kürt beylikleri
nin olası devletleşme yönelimi, 
Bab-ı Ali tarafından merkeziyetçi 
reformlar süreci ile önlenmeye 
çalışı l mıştı. Bu süreç bir yandan 
bölgedeki Hıristiyanlarla Kürtle
rin ilişkilerini sorunlu hale sokar
ken, bir yandan da Ermenilerin 
uluslaşma sürecinin önünü kes
meye yönel mişti. Bu merkezi bir 
baitıntı içine sokulan Kürt beylik-
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lerinin kalıntıları üzerinden sa~lanmaya 
çalışılmış, Hamidiye Alayları ile, Rus 
Çarlı~ı'nın Kazak modeli örnek alınmış, 

bu güç yerine göre Ermenilerin, Sürya
nilerin, Alevilerin ya da merkezle arası 
iyi olmayan Kürt aşiretlerinin, özellikle 
~zldllerin üstüne sürülmüştü. 

Büyük müzisyen Gomidas Vartabed, 
Kürt müzi~inin dünyanın en özgün müzik
leri arasında yer aldı~ını kayda geçer. 

Gezg inlerin gözüyle Kürtler 

Tarihsel süreç içinde, bölgeye gelen 
gezginler Kürtlerden hayranlıkla söz 
etmiştir. Bunlardan biri olan Cladudius 
Jamed Rich, uzun yıllar Kürdistan'da, 
Ninova yakınlarında ve B~dat'ta yaşadı; 

öte yandan Şiraz ve Persopolis'e ilişkin 

son derece ilginç notları da var. (Bk.: 
Edinburg Review, Oct. 1836-Jan. 1837, 
Cilt LXIV, s.18-32.) Rich'in seyahat gün
lükleri eşi tarafından, "Resident at Bag
dat" başlı~ı altında toparlanarak, 1836'da 
iki cilt halinde yayınlanmıştı. Rich bu 
notlarında Kürt beyliklerinin da~ıtılma
sından hemen önceki döneme çok ayrın
tılı biçimde tanıklık etmektedir. 

Bundan sonraki dönem, Kürdistan'ın 

bir çeşit otooorniden daha alt bir kate
geriyi benimsemeye zorlanarak adım 

adım sömürgeleştirilmesi olarak tanım
lanabilir. Bu sömürgeleşme süreci, en 
kıyıcı haline, Dersim Soykırımı ile 1938 
yılında ulaşmış, İtalya'nın Etiyopya'ya 
karşı yürüttügü sömürge savaşı ile 
aynı dönemlerde Dersim'in düşmesi ile 
Kürdistan'ın fethi tamamlanmıştır. 

"Karartma Geceleri" filminin yapımcı

sı olarak tanıdı~ım Senar Turgut, kirli 
savaş döneminde son derece acı bir dönem 
yaşadı. Yaşamı kurtuldu, ama uzun yıllar 
hapis yattı. Ancak bu dönemde, kendini 
Kürt tarihine yönelik Batı ve Do~u kay
nakları üzerinde yogunlaşarak sagaltmayı 
becerdi. Ve ortaya Kürtlerin, Mezopotam
ya uygarlıklanndaki kök ve izlerini süren, 
son derece keyifli bir biçimde okunan bir 
kitap çıktı. "Mezopotamya'da Kürt Uygar
lık Tariht' ile Kürtleri tanımayan ve tanı
mak istemeyenlere, önemli, merakla oku
nan bir kaynak sunuyor. Kürtler, "Vardık, 

Varız, Varolaca~ız' diyor, resmi tarih kar
şısında ... ~ 

• Özgur Gundem'den alınmıştır. 
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Yağınurda TÜSiAD! 
BAR I Ş AVŞAR 

Yagmurda yürüyen mi daha çok ıslanır yoksa koşan 
mı ? Bu soru ve bilim insanlannın her nasılsa bir 
ara üzerinde durup verdikJeri yanıtı, ara sıra mesela 
Posta gazetesinin bir sayfasında "dolgu" haber oluyor: 
Elbette, koşan daha az ıslanmaktadır, zira ya~murun 

altında daha az zaman geçirmiş olur! Tabii, gayet güzel 
dökülmüş bir asfalt üzerinde, sulann birikıneye fırsat 
bulamadan hiç tıkanmayan ızgaralardan akıp gitti~i, 

tabiri caizse "kaymak gibi" bir yolda yagmurdan kaç
maktaysanız! Ve yine de yagmur altında yürümekte 
ısrar ediyorsanız gerçek bir romantiksirriz demektir. 
İşte o yüzden memleketimizde gerçek bir romantik 
bulmak i.m.kan dahilinde de~ildir! Bütün yolları, oto
hanlan ve ana caddeleri de dahil, çukurlarla dolu, ızga
ralan hep tıkalı, gökten gelen sudan daha fazlası sürekli 
ayakJannızı, paçanızı, dizinize kadar neredeyse bütün 
ba~ınızı ıslatıp duran bir vıcık yol üzerinde do~up, 
yaşayıp ölenlerin memleketinde, gerçek bir romantik 
yetişmesi mümkün de~ildir. Oldugunu iddia edenler 
varsa, ya romantik taklidi yapıyordur ya da bir romanti
gin olamayaca~ı kadar saftır! 

TÜSiAD Başkanı Ümit Boyner için hangisi geçerli? 

Bu hanımefendinin TÜSİAD Başkanlı~ı halefi 
Arzuhan Do~an Yalçında~'dan sonra, "daha uzlaş
tırıcı", ''daha yapıcı " ve dahi "daha göz alıcı" bulu
narak selamlanmıştı. Aydın Do~an bu denli köşeye 
sıkışı p elini kolunu kaptırmışken, kızının "patron 
kısmının sözcüsü" olarak ortada kalması pek de 
hoş olmamıştı. AKP iktidarının şimdiki zorlu müt
tefikleri olan liberalleri daha 1994'te parti yapıp 

katara takmaya, o zamandan bu yana da yaptı~ı

nı kafadan atmaya çalışmış "arkaik liberal önder" 
Cem Boyner'in hiç de o kadar eskilerde kalmış gibi 
görünmeyen; tam aksine dinamik, heyecanlı, yara
tıcı , "yeni" bir imajla ortaya çıkan eşi Ümit Boyner, 
biçilmiş kaftan gibiydi bu iş için. Gel gör ki kaftan 
çoktan demode olmuştu ve artık tunik devrindeydik, 
özellikle de türhan altı tunik gayet işlevl iydi : Fazla 
kiloları sakladı~ı gibi hareket rahatlı~ı da saglıyordu! 

Peki giydi~i bu demode kaftanın a~ırlı~ı altında nası l 
ezildi yeni TÜSİAD Başkanı? 

62 TİROJ 

Dejjiştir i lemez maddelerin dejjiştirilemezligini 
zor lama sorunsalı! 

Madde 1 
Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 

Madde2 
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, 

milll dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına sa.lJgılt, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

başlangtç!a belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev/etidir. 

Madde3 
Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 

bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda 
belirtilen, beyaz ay yt!dızlt al bayraktır. Milli marşı 
İstik/al Marşı 'dır. Başkenti Ankara 'd tr. 

Sen tut, Anayasanın bu de~iştirilemez ilk üç madde
sinin (birincisi hariç) de~iştirilebilece~ini öngören bir 
anayasa tasla~ı hazı rlatı Sonra da statükocu görünen 
ya da statüko yıkıcı görünen herkes karşma dikilsin. 
Üstelik sana yol veren büyük agabeylerin de dahil! 

Şöyle olmu ş olabilir mi ? 
TÜSİAD'ın büyük agabeyleri, "statükoları yıka

rak dalga dalga gelen AKP'ye karşı pek bir eski moda 
ve dahi konu dışı kaldık Ümit'ci~im, senin başkanfı
ğmda bizim bu perişan halimiz değişse ne iyi olur ... 
Yapar sm sen ... " 
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Ve muhtemel yanıt, "Peki saym ağabeylerim o 
halde statükonun anayasasmdan başlayalım biz de 
işe, böylece en bi öz statüko yıkzet olma yartşmda 
öne geçelim. Ne dersiniz?" 

"Ne diyelim ala deriz, o/ey derizi Yürü be Ümit 
Hanım ... " 

Gel gör ki bugüne dek memleketteki neredeyse 
bütün "sivil toplum kuruluşları" için anayasa yaz
mış, hatta ikinci tura başlamış Ergun Özbudun'un 
da eş koordinatör olarak içinde yer aldıgı anayasa 
hazırlama ekibi işin hakkını verip, "Anayasa/arda 
değiştirilemez maddeler ne kadar çoksa değişim 
o kadar zor olur, madem statükaya bayrak 
açılıyor, o değiştirilemez maddeler de 
değişsin" diyerek buna göre yazıp 
çizince... Memleketin çukurl u, 
ızgaraları tıkalı, asfaltı patlak 
yollarında yagmurdan koşarak 

kaçacagını sanan TÜSİAD paça
dan bele kadar ıslanıverdi, üste
lik kapalı bir yere de atamadı 
kendinil 

"Eski güzel günlerde 
oldugu gibi" çamura pislige 
bulaşmadan kenara ayrı

lamadıgını , öyle pis işleri 
hükümetlere, askerlere, 
yargıya , basma havale 
edemedigini, sahaya 
bizzat inmesi gerekti
gini ve maalesef bunun 
da bir çözüm olmadı

gını , daha çok çamura 
battıgını gördü böylece 
TÜSİAD. 

Yoksa Türkiye'de rejim 
degişikligi mi oluyor? Koskoca 
TÜSİAD bu hallere nasıl düşü
yor? Bizi daha neler bekliyor? 

Nedir ne degildir? 
Olayın kahramanları şimdi ne yapıyor ona baka

lım: 

Ümit Boyner .. . Ona kalırsa başkanlıgı boyun
ca daha da gelmez "anayasa" duragına... iktidarı, 
muhalefeti, kendi agabeyleri bunca tüy kabartıp 

önüne dikilince, sıkça yurtdışı seyahatlerine çıkmaya 
başlamış zaten. Daha da epeyce turlar herhalde .. . 

Prof. E rgun Özbudun. .. En son TES EV' in 
(Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) anayasa 

hazırlama komisyonunda görüldü ... 
Statüko ... "Yeniden kuruluyor", onu bil
meyen kaldı mı!? 

28 Şubat 1997'den itibaren 
mücadele içinde yaşanan bir 
"degişim" var elbette. Ve şüp
hesiz degişim sadece degişim 
oldugu için, degişiklik oldugu 
için iyi degildir! 

Burjuvazinin en köklü 
örgütü olarak TÜSİAD, küre
sel agahabalarının hızının 

bir süredir gerisindeydi ya 
da belki de "bekleme"deydi. 
Heyhat "beklerken" ne 
kadar hızlı geçmiş zaman! 
Şimdi herkes sırayla dur
dugu yeri izah etmeye 
girişiyor tek tek: 

Mustafa Koç 
Amerikaltiara AKP'yi 
şikayet etmesini açıga 

vuran WikiLeaks ifadele-
rini "izah etmeye" çalışı

yor ... 
İshak Alaton gemiyi terk 

ediyor açık açık: Artık MÜSİAD 
devralmış memlekette ilericilik 

bayragını ... 
Eskı kattanlar modern ıze oldu .. Da ne oldul 
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Bunların hepsini -memleketteki hemen her 
durumda oldugu gibi- tartıp biçip anlayabilece~imiz 
bir ölçü birimi var elimizde neyse ki: Kürt sorunu! 

"Her renkten" burjuvazinin 27 yıldır bütün ülke
yi yakıp kavuran "sorun"la ilgili "kıvırmadan" tek bir 
gerçek karşı çıkışına tanık olduk mu? 

Tüm bu beyefendi ve hanımefendiler, "ilerici", 
"statükocu", "muhafazakar", "sosyal demokrat" 
renkleriyle bütün memleket burjuvası boyunu Kürt 
mezurasıyla ölçmeye kalktı~ında ne çıkıyor ortaya? 

Savaştan kaçıp gelip metropollerde taşerenlan
nın havasız atölyelerinde renkleri solup gidene kadar 
çalıştırılan Kürtlerin yarattıgı ucuz emek piyasasını 
içieri kan a~layarak mı sömürüyerlar acaba? 

Adının ne oldu~unun önemi var mı gerçekten 
sizce böyle devam edip gidecek bir devletin? 

Bayra~ının şeklinin nasıl ya da başkentinin neresi 
oldu~unun? 

En derinlerde debelenip duran "tek millet, tek 
bayrak, sınıfsız, (TÜSİAD hariç) imtiyazsız bir top
lum" fikri, çatır çatır çatlatılmaktayken hayat tara
fından, belki daha az sahne alır gibi görünüyor. 
Ama onun da bir ayarı var. Ve dügmesi de "statüko 
yıkan" iktidarın elinde, kendi veriyor icap ettigin
de ayan. Haberi okuyoruz: "TOSiAD'm anayasa 
taslağma tepki gösteren Hükümet Sözcüsü Cemi! 
Çiçek, Anayasa'nın ilk üç maddesinin 74 milyonun 
ortak paydası olduğunu belirterek, 'değiştirilmeme

li' değerlendirmesinde bulundu." 
Burjuvazi tek parça degil tabii, kırk tilki dolaşıyor 

her kli~inin kafasında kuyrukları birbirine degmeden 
ve o TÜSİAD' cı kafa da burada bin beşyüz oluyor! Hani 
statükolar yıkılıyordu memlekette, ne keskin bir sta
tüko savunusu bu? TÜSİAD'ın Alaton'u takip ederek 
toplu istifalarla dagılıp hep birlikte MÜSİAD'a geçme
siyle yani "biat yöntemiyle" hallolur mu mesele? 

Çılgın proje k<i!ınıyor ortalık, neden olmasın! ~ 
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DEMA HIŞYAR BE GELEK 

Dema hişyar be gelek 
Dibe bahoz G leyi 
Ji dest G linge xwe daveje xelek 
Nasnake çi ye astengi 
Her yek dibe baze azadiye 
Kes nikare xwe bide peşi 
Dibe pepGk G reben her desten wan felek 

Dema hişyar be gelek 
Dike toz G duxan zor G zilme 
Dihecine erd G asiman 
Her yek dibe parçeyek şGr 
Diben an sexwebGn an mirin 
Tu hez nikare xwe bide her wan 
Be faydeye ji wan re kuştin G ferman 

Dema hişyar be gelek 
Ser G bin dike bindesti G koleti 
Nasnake çi ye mirin G mayin 
Dibe agir G peti 
Dev bernade ji doza xwe 
Heta yek mirovek wi himine zindi 

Dema hişyar be gelek 
Dest daveje çand G ilme 
Her yek dibe roşgerek netewi 
Dixebite ne roj dizane ne şev 
Natirse ji girtigehan ji mirine 
Hurdike texte tawanbar G zorbeyan 
Diqetine kindir G kape metingehan 
Dilebite bi hez G şewat 
Hildişine bemafıyan 
GerdGn rahece ji ser sere we 

Weki dar G daristane gelek 
Dema jebe yek darek 
Li ser yek kokek 
Bi dehan caran radike seri 
Berxwe dide çiqas bibine ji eş G jan 
Tunebe ji tu derfet 
Heşin dike. xwe bi şin G giri 
Xilas dike. xwe ji bindest 

Yusuf Dere 
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HEYLA WAYE ... 

Evdale Zeynike 

Be de T emo lawo iro dile mi li hale mi giriya 
Lo gelo bi qedre iliahi sonya emre mi da ronya çavan, ber çave mi biiya 
Xwezi Rebe aleme seri mali! emanete xwe ji bavfi te bistanda 
Wexta bi Sunnerı Memet Paşa re çü Xozane koka egidan O xortan bave te qeliya 

Lo lo lawo bave te binani peza guran girti 
iro ji refe xwe qetya me Mi mame dO biran O keriyan 
Ax weyla waye weyla weye, ax weyla waye weyla weyfi 

Te mo lawo bavfi te binani peza guran girti, ez ji rete xwe qetyam edi rname dO biran O keriya 
Bave te binani qulinge nisane di emre kalbOn o koraya xwe da, lawo digo diqiriya 
Heylo berxo bala xwe bide mala te şewityo çiqas reviyen li sereriyan hebOn 
Dema çav bi hale mi ketin lawo, riya xwe hiştin bi hale mi vegeriyan 
Go; apo bes e gotinen te ne gotinen insani! ve devri ye 
Ne te agir berda me, cigera me heliya 

Lo lo bave te ırısa fenani biherne qesran, jora cimaetan 
Ku lawen nekesan rabOne ser xwe go; apo cihe te ev nin e 
Ez şOnda vegeıfm li hewli poxana sekinim li ser dari!n piyan 
Weyla waye weyla weye, Weyla waye weyla weye 

T em o lawo derdi! mi besi mi n ine berxe, ez nizani m iro te ji mi xi!r e 
Lo agirek bi bedena bavfi te ketiye ji linge mi heyani tepa sere mi dihi!re 
Mizginiya mi li te be lawo, bavfi te eserek wisa paş xwe hiştiye heya dinya ava be 
u erde birnine xirab nabe bina zere ... 

Lo lo lawo heyfa mi t@ ji we heyte ez e birnirim 
Pişti mirina mi her kese rabe dewa dengbljyt, f8i'iye like 
Kes ji gotin O miqaman napirse, 
Her kese li meydane bide hespa xwe li hesabi xwe binere 
Weyla waye weyla weye, Weyla wayt weyla weyl .. 

Heyla waye heyla waye ... 
Bila qeda be li herçar roje ve dunyaye 
Kes pe bawer nabe, emre çüyi berxe edi şOnda naye 
Eze ricakiji Rebi! Aleme bikim, 
Belki Xwede li ser imane emanet@ xwe ji mi bisfine, 
Edi ez nekevim ber deste axeler o ve reayaye ... 
Lawo, ez bi şevfi o roje ewqas diqirim, 
Tu kes denge mi seh nake, mina biiOra H ber guyl gayi . .. 

Weyla waye weyla waye 
Weyla waye weyla waye 

Deşifre: Dawud Rebiwar 
Ji denbej Reso 
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EWŞE 
Yônftımn: Ctmıl OGUZ 

Af'T RLM 

Belgefilmeki diroka 
REWŞEN 

A n ez: 

FEHİM IŞIK 

Dema behsa belgetilman te kirin, dirokeki kevn te 
bira me. Em hemn wisa pe dizanin ku dive belgefilm 
behsa demen diroKı bike, dive mijara xwe beriya 
sedsalan bigre n heke pewist be bigihlne roja me. 
Belgefilme Cemil Oguz, ye bi nave Rewşen ev dttin 
pOç kir O her wiha bi me da farnkirin ku belgetilmen 
diroka nez jt bi qasl belgetilmen diroki giring u 
pewlst in. 

Yen peşiya me dema behsa peyv n nivlse dikin, 
bal dikşlnin giringiya nivlse. Hema di her zimani de 
peşgotineklli ser girlngiya peyv n nivtse heye. Bele, 
bi rasti jl wisa ye. Her çiqas peyv peşi li nivlse vekiri 
be ji ye dJroke li ser piya girtiye a gihandiye roja 
me, nMs bi xwe ye. Peyv her dem fırt ye, ji nesieki 

ta ııi§tiye nesieki din guheriye, weki xwe nema
e; le nivis di ciye xwe de maye, neguheriye, peşt li 
lfiCıltneran re vekiriye. Piştt ku teknoloji peşve ket, 
jı it.parastina di'roke ve ji nivise peve cureyeki din ji 
-<lerlet holt. tdi di jiyana me de ne te ne peyv a nivls 
Mrıe, ffer wiba deng, dimen o dJtbari jt edi parçeyekl 
jiyana me ye. 

Belgefilme Cemil Oguz ye bi nave Rewşen, bi 
vi awa~ xwe ve di pa-.stina arşi'va kurdi de gavek! 
Sir"ın~ e. 

Kurd ev çendin sal in di nav tekoşineki behempa 
de ne. Bi taybet piştl damezrandina Ko mara Tirkiyeye, 
nasnarneya kurdan hatiye redkirin, zimane kurdi 
hatiye qedexekirin, hema berhemen li ser kurdan 
çi bi zimane kurdt, çi jl bi zirnaneki din bi awayekl 
serbest u azad demeketiye ser ruye erde. Kurd ji aliki 
ve bi dare zore hatine qetilkirin, bi alikive jl çand u 
weje O zimane kurdan hatiye talankirin. Kurd li hem
her kuştinan ji, li hember talankirina ziman, dirok Cı 
çan da xwe ji berxwe dane. 

Ev berxwedana kurdan bi taybet piştt salen 90'1 
bi rengeki din ji dornkir. Di salen 90'1 de kurden 
bakur hem bi siyaseta eşkere ve hevnas bCın, hem jl 
di xebaten çandl, wejeyt, zimani O weşani de gaven 
giring avetin. Kovara Rewşene ji yek ji van xebaten 
giring ya piştt salen 90'1 ye. Belgefilme Rewşen ve 
xebata giring ya salen 90'1 berbiçav dike, ew tişten ku 
he di ve dema nezik de hatibun jiblrkirin, xelas d ike. 

Wekl me di sen de got, salen 90'1 ne tene ji ali 
siyasi ve, her wiha ji ali xebaten çandJ, wejeyi, zimaru~ 
a weşani de jl salen giring in. Di salen 90'1 de dewlet 
bi hemO hezen xwe ve Mş dibir ser kurdan. Saziyen 
wan en eşkere dihatin talan kirin, weşanen wan dihatin 
girtin, xebatkaren kurd, ciwanen kedkar li kolanan 
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dihatin kuştin. Yek ji saziyen giring ya wan dema ji 
Navenda Çancia Mezopotamya (NÇM) bu. Li gel Kurd
Kav, Enstituya Kurdi, Stran, Medkom, Newroz, Govend 
u hwd. Navenda Çanda Mezopotamyaye ji ji bo parastin 
Cı peşvebirina ziman, weje a zanista kurdi dest bi xebate 
kir. Kovara Rewşen, yek ji van xebaten NÇM'ye bCı. 

NÇM bi peşengiya kedkaren xwe yen weki Feqi 
Huseyne rehmeti O çendin kedkaren din Rewşen 
derxistin. Rewşen, hem bi naveroka xwe O hem jl 
bi perwerdekirina nivlskaren xwe yen ciwan ve, bi 
salan weki dibistaneki tevgeriya. Beguman, ew paye
ya bilind ya ku di belgefilm de wekl ekoleki wejeya 
kurdi te binavkirin ji bo Rewşene bareki giran be 
ji, disa mirov dikare beje ku Rewşen, di diroka nez 
ya kurdan de ciye xwe girt O diviyabil ev diroka nez 
ya kurdan bihata parastin. Belgefilme Cemil Oguz 
"Rewşen", xizmeta ve yeke dike. Heri kem, ew tişten 
ku kurd di bist-sih salan de ji bir kiribOn, ango ji 
ber hin sedemen 'nediyar' nedixwest bine bira xwe, 
ji birkirine xelas kir. Wan rojen Rewşene, bi kemasi 
Cı teriya xwe ve gihand sedsalen peşiye ji. Tişteki din 
ji; Cemil Oguz peşi le vekir ku dive kurd ji niha O 
peve belgefilme diroka xwe ya nez ji çebikin. Hafızaye 
beşeran tiştan zO bir dike. Ji bo keda kurdan be 

parastin, ji bo bimekirina wan salen bi agir, pewisti 
bi nivts, deng, dtmen Q ditbariye heye. 

Beguman, di her xebateki de, bi taybeti di 
her xebaten ewilin de kemast hene. Ev kemast di 
belgefilme Rewşen de jl dixuyin. Di tem~ekirinekt 
de hin xebatkaren Rewşene xwe te de neditı'"b<ln; b~ 
kişandin ser ve yeke. Her wiha di belgefilmi de ne 
tene Rewşen, hema bi çend deqiqeyan be ji dikariMn 
behsa hin sazt Cı weşanen we deme ji bikin. Ango 
Rewşen ne tene bu. Tişte heri giring ji, çi keseki/e 
tu caran xebata xwe ya taybeti weki ekol neda
ye nasandin. Çekeren belgefilme ji, hin şexsiyeten 
ku di belgefilme de diaxivin ji ku vana hemO ji 
Rewşene ten, kovara Rewşene weki ekol dan nasan
din. BegOman, Rewşen xebatekJ muhtm bO; ne ku ve 
payeya heq nake. Le xwezi ne çeker an ji axaftvanen 
belgefilme ku her wiha xebatkaren RewşentbOn; bila 
dirok we payeya bilind bidana Rewşent 

Gotina dawl: Çi kemasi giringiya belgefilme 
Rewşene ji hole ranake. Dive kurd ji xwediti li van 
xebatan bikin da ku xebaten bi vi rengi bidomin. O 

Kunye : 

Nav: Rewşen 
Senaryo&Derhiner: Cem il Oguz 
Derheneri Dimeni: Cahlt Çeçen 
Kamera: Cahit Çeçen, Savaş Boyraz 
Muzik: Xak - Kamkar 
Vesazkirln: Masum Elmas 
Studyoya Dublaji: Asi Medya 
Vebij: Masum Elmas 
Ziman: Kurdi 
Mawe: 44 deqiqe 

Sala kişandini: 2011 
Sazkar: AFT 
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PERPEROKEN NEMIR YEN JOVAN HORi 
FEWZİ BILGE 

Hunermend ji bo we peşangeha xwe ji hebanoka 
xwe ya binhişl beşek ji pirsgireken xwe yen neteweyt, 
civakl O zayendl bi forma -sembola- perperokan di 
weneyen xwe de tevinandine. 

Wekl ku te zantn perperok hemaya emirkutbOne 
ye le we ew hemaya berovacl peresana we emirdirej, 
heta nemir kiriye. Sirlışta heyheran Cı sirlışta sirtışte 
bi heza hunera xwe percivandiye O ji nO ve civandiye 
ser hev. Di pevajoya afırandina weneyen xwe de be ku 
ji şewaz o formen (lavlavk) ku we derdibirin biqere 
ew herheminan pek anlne. 

Ramanen we di nava hemasaziya we Cı teglnen 
huneri de zivirlne reng, form Cı livan. Formen ku 
afırandine di konsepteke illegal de giş legalize kirine. 
Her çiqas ne rast be ji perperok me xuya dikin. We jl 
jinitiya xwe bi mebuna wan re hewta kiriye. 

Di kompozlsyonen xwe de hunermend tu fikir 
rasterast nedaye tu kesan, xuyaye ku xwestiye tişten 
ku bibeje an ji ji bineren ji xebaten we tişteki bistinin 
hineki sere xwe bi wan bi€şlnin. Belki ji mina Joseph 
Beyfıs dibeje; Ger huner rasterast u vekili be we çaxe 
çima huner? Naxwe huner hewce nake. Weneyen we 
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her çiqast her yek bi sere xwe Q di nava wan de mijarek 
hatibe hunandin jt di gişt weneyfn we de mijarek bi 
teni heye ew jt linerin Q I~I'Wn we ~ serbestiye ne. 
Daxwazen xwe ~ serbestiye di nava skeleten perpero
kan de vqartiye Q xwestiye xwe Q miravan mina wan 
perperokan nazik, baş, bedew Q nemir bike. 

Jovan Hori matdar e, ji ber ku di hunere de 
naverok çi dibe bila bibe teqez ji zergava tegihiştina 

naveroke berfirehtir e. We di forma perperokan de ew 
zergava teng kiriye Q perperok di nava paradoksekf 
de weki form hew yek bi tene hiştiye. u we ve care ji 
naverok di nava formeke de pir kiriye. 

weneyen we bedew, nQjen Q xwerQ ne ıe ne 
behempa ne. Ger tiştek behempa be naxwe ew te wf 
wateya ku huner miri ye. Heviya min ev e ku ev ne 
weneyfn we yfn heri baş bin. 
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Ji aliki ve ji hezkirin Q ne hezkirinen xwe mikur 
hatiye. Bi çaven jineke -hunermendeke- rexneyen 
xwe yen bi dehan sal e ku nekirine O her dem di dile 
xwe de veşartine ji di nava kurahiya herhemen xwe 
de ki ri ne. Bi wan rexneyan he la xwe ya siyasi, di nava 
çanda metingeriye de nezikdayinen xwe yen hunere 
O helwesta :xwe ya politik teyisandiye her şaneyen 
herhemen :xwe. 

Gava mirov di nava herhemen we de tir dibe 
dibine ku ew diroka sedsalan di jiyana we ya rojane 
de be çiqas bandoren kOr yen neyini li we kirine. 
U we bi hba huneren xwe bi formen sembolik ew 
wenandine. 

Pirsgireken miroven nOjen yen ku dibe çare
ser bikirina serdestiya li hember :xwezaye bO O 
mirovahiye di nava pevajoya diroke de ew bi dest 
xistine Q di nava we tekoşine de jine ji rola xwe listiye 
le ji bo ku jin, jina nOjen edi li hemher serdestiya 
meran ji serbestiya :xwe bi dest bixe, huner amOreke 
heri xart e ku di roja me de ji bo jin pe bitekoşin O bi 
serkevin e. Jovan jineke nOjen e O iro arnOreke xurt 
bi dest xistiye. Ez di hewildan O herhemen we de we 
heze dibinim. 

Hunermend ku her dem di nava pevajoya tevnesa
ziya afirandine de nasname -sekna xwe- zelal dike O 
di nava dinarniken veguhestinen civake de xwe, civak 
O dinyaye şirove dike. 

Carinan mina we bi herhemen rasteqini carinan ji 
bi herhemen razber bir O boçinen xwe bi bineren xwe 
re par ve dike. O 

JOVAN HORi ki ye? 

Ew di 1982'yan de li Batmane hatiye dinyaye. Bi 
esle :xwe ji Cizira Botane ye. Dibistana liseye ji derve 
didomine. Di zarokatiya xwe de ji weneye hezkiriye. 
Pişti ku wenesaz Fewzi Bilge li Batmane kargeha 
xwe ya weneyan vekir (Soresor) li ve kargehe heft 
salan dersen huner, estetik, dirok Q wene o weje bi 
zimane kurdi perwerdehi ditiye. 

Hunermend Hori heya niha li Batman, Amed, 
Qoser, İzmir, Antalya, Heskife bi gelek hunermendan 
re peşengehen hevbeş vekiriye. Ji bili wan li Batman, 
Farqin, İzmir, Antalya O Heskife peşengehen xwe yen 
xweser vekirine. A niha li bajare Farqine li Kargeha 
Zembilfroş ya Çand O Hunere de dersen weneyan 
dide. Di şeş salan li wir gelek şagirt gihandine O 
gelek cari ji wan re peşangeh li dar xistine. 

Di nava wenesazen bakur de cara yekem 
p@şengehek a giring ya Şexsiyeten Kurdan li dar xis
tiye O bOye sedema neqaşen giring. 

Peşengehen we yen xweser 

- 1. P6şangeha w6 ya xweser: 26-29 belianbar 
2004,lzmtr 

- 2. P6şangeha w6 ya xweser: 22 rezbar 2004, 
Ooser. 27 rezbar - 03 cotmeh 2004, Batman. 
27 rezber- 02 cotmeh 2005 Batman 

- 3. p6şangeha w6 ya xweser: 2006, Farqtn 
-4. p6şangeha w6 ya xweser: 04-09 rezbar 2007, 

Batman 
- 5. p6şangeha w6 ya xweser: 22-24 gelaw6j 

2008, Farqtn 
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XAÇEPIRS 

Parlamento 
Oıjinal 

Aınüıclc 

Paytexta 
ltalyay! 

1 

Kelb 

Navçeyek 

Pıirt 

MalOmat, 
agah! 

Cejn 

lipa nehana 
alfabeya 

kur di 

Bersiva 

Totema heri 
giring a 

Samiy~ro

javay1 

Zinaren 
teht 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



EVRENSEL BASlM YAYlN 

TARLABAŞI BLV. KAMERHATUN MH. 
ALHATUN SK. N0.25 BEYOGLU IST. 
T· +90 212 255 25 46 Pbx • F +90 212 255 25 87 
onfofilcvrenselbasım com - www evrenselbas•m.com 

em bi pirtuken xwe ye nu 
li fuara Amede ne www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



ÇIL6111 G{jllt)EM l6lşri~ 
PROJEMl AÇII<UYOR(JM. 

i l<i iiCl 8~ YAPI(JU.... HAl>i 
IWWJM 1AJmŞIII l>(J R(JII ... 

ISSN 1305-4775-16 

llllll 
9 771305 477514 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




