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Bu saymuzda, PSK Genel Sekreter i Ksrnal Burkay'in, Paris 8. Önlversltesl'nde katlldlgl kon-
, feransta yaptlgl ve aglrllkla son geli§meleri degerlendirdigi konusmasmrn tam rnetninin yarusi
ra, özellikle ilgiyle okuyacaörmza inandlglmlz bir diger yazrst daha var.Burkay'm, "Özgürlük
Yolu ve Roja Welat" baslikh yazrstru okuyacak bircok kisi, hlc süphesiz gee;mi~i bir kez daha
degerlendirme otanaörna kavusacak, gene; kusaklar ise merak ettikleri bir tarihin aynntrlanrun
bir kismma, bu iki yaym orqam vasrtasiyta daolsa inebilecekler. -;

PSK Merkez Komistesi'nin gee;tigimiz ayrn baslannda yaptlgl toplantrdan sonra yaymladlgl
bildirisine de, saytalanrruz arasmda ver verdik. Kamuoyunu cok yönlü bilgilendirme arnaciyla
yaymladrörrruz bu bildiride, PSK Merkez Komitesi'nin son geli§melere yönelik degerlendirmesini ,
okuyabilirsiniz.
Yazanrruz Celai Özgür, yazrsinda, yasanan krizin yönünün ne tarata doöru olduöunu deger

lendirerek, güneel geli§melere yönelik belirler:nelerde de bulunuyor, Yurtdismdan zarnanzaman
saytalanrmza yazrlanyla katkida bulunan gazeteci Roni Alasor ise, bu sayrrruzdaki inceleme
sinde burjuva basmmm Kürt hareketine bakl§ml ve Kürtlere yönelh< uygulamalarda baslnm ro
lünü yazml§.

Dergimizin "Ara§tlrma-inceleme-Belge" sayfalannda ver alan Ali Haydar Avel ve Tori'nin
ara§tlrmalannln yanlslra, Mehmet Bayrak'm önsözüyle birlikte yaYlnladlglmlz ve Berivan'$ahin
taraflndan Türke;ele§tirilen Alya Krup'un ara§tlrmaslnl da ilgiyle okuyacaglnlza. inanlyoruz.
Yeni saYllarda bulu§mak dilegiyle ...

Dergimizin yen i sayrsmin yaymlandlgl §U sicak yaz günlerinde, ülksnln gündemi de .ayru Sl-
cakhkta sürüyor, '
. Ordu, planladiklenrn adim adirn uyguladl. Erbakan-«iller ikilisinin ortakllgmdaki hükümet isti
Ja ettL Yeni hükümet, "durumdan vazife ~Ikaran" Ordu'nun talebine uygun olarak, Demirel tara
Imdan Yilmaz'a kurduruldu. Yasanan transfer operasyonlarmdan sonra da, 55. hükümetin "pü-
rüzsüz" güvenoyu almasi bekleniyor.' , '

Son geli§meler, diger bir deyimle yasanan sicakhk, asllnda cok ilgin~ degil. Bu ülkede yasa
yan muhalifler, demokratiar, ilericiler, sosyalistler, ülkenin dünden bu yana nasu yönetildigini iyi
billyorlar., Yani Ordu'nun sistem üzerindeki vesayeti, ortaya yeni C;:lkml§birsey degil. Kendini
fler§ieyin üzerinde gören Ordu, ülkenin tek sahibiymls gibi 10m yasarmn her 'alaruna 'rnüdahate
ediyordu. Son günlerdeki tek fark, bu kez askeri bir darbeye gereksinim duyulrnadan, rnüdaha
lenin yasarna gec;:irilmesidir; ya da bu durum, c;:ivileri'sökülen sistemln civilertnl yeniden yerine
koymak lcin yapilan yeni bir"operasyondur.
Bu operasyonun "magdurianni" iyi tespit etmekte yarar var: Bu maödurtar, hic;:de Erbakan ve

«iller degil. Onlar hic;:süphesiz, sistemin kalkanlanydrlar ve sirndiye kadar da sistem taranndan
beslenmtslerdir. Son kurduklan ortak hükürnet de bunun göstergesidir. Ancak bu ikili, kendi
hrrslanrun kurbaru oldular; ki§i~el ve.partisel cikarlanru daha fazla ön plana cikardilar. Bu du
rum, tam da ~ivileri yerinden cikan sistem i~in bir kurtauet islevi gördü. Özellikle Ordu, Erbakan
ve «iller'in bu durumunu kullanarek tekrar "durumdan vazife C;:lkardl'"ve yeni bir "savunrna kon
septi" ile yeni "düsrnanlar" belirledi. Yani Ordu, bir tasla birden fazla ku§ vurdu. 0, gelinen du
rumda hem yerii düsmantar yaratarak sistemin sürdürülmesi icin suni' gündemler ve dolayistyla
krizler yaratiyor, hern de geli§en devrimci muhalefeti bastrrrnak ic;:inkendine gerekc;:eler olustu-
ruyor... ' ,. ' '

Türn yasananlan yukandaki gibi özetlemek mümkündür, Yasananlarla ilgili aynntilan i9 say-
. falanrruzda da okuyacagnuz i~in gereksii tekrarlara girmek lsterniyoruz. Ancak su da bir ger
e;ek~Egemenler sürekti "durumdan vazife C;:lkarml§lardlr." Ne yaztk ki, muhalifler, devrimciler,
demokratiar, Kürller bu ustallgl göstermekten hälä yoksunlar, Hatta bir krsrrn "solcu" baylan-
rruz, kendilerini "§eriatC;:l'tehlikeye" kar§1 kalkan yaparhale de gee;mi·§ler. .

Egemenler, dinei kesimi sol muhalif kesimlere kars: iyi kullandilar. $imdi bu bestemetertue
/

kars: da, sol muhalif keslrnleri kullanmak istiyor. Oysa bu ülkede a511tehlike bizzat egemehlerin
,kendisidir. Bu baylara dur demenin yolu da, "Ban§ ve Demokrasi Cephesi"nin bir an önce yasa-
ma ge~irilmesidir. '

DENGl,den Sunu

***

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



nemiyle birlikte, yaklasik yüz cl
li yildrr batihlasmaya cahsiyor.
74 yilhk Cumhuriyet döneminde
ise sözde laikbir ülke. Ama ~im
di yeniden islami bir rejime dön
me ihtimali, "seriat tehlikesi"
gündemde.

Ülke 1960 yrlmdan bu yana,
ortalama on yrlda bir askeri dar
beler yasadi. Bu darbeler hicbir
seyi cözernedi, tersine daha da
karmasik haie getirdi, sorunlan
agirlasurdi, Ama ~u günlerde yi
ne herkes darbeyi konusuyor.
Darbe belki olmayacak; cünkü

'Saym bayanlar, baylar,
Türkiye üzerine bu önemli

konferansi düzenleyen ve bu ara
da beni de davet edip konusma '
firsati veren Paris 8. Üniversitesi
Siyasi Bilimler Bölümü'nün yet
kililerine tesekkür eder, konfe
ransi izleyen herkesi selamlanm.

Türkiye'nin günümüzde de-
, rin bir politik krizle sarsildig:
acik. Sistem tarn bir kaos icinde.
Biri gidip biri gelen hükümetler
yönetemiyor. Parlamento itiban
m yitirmis,

Türkiye, Osmanh'nm son dö-

Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Kemal Burkay' In, 28
Mayts /997' de, 8, Paris Üniversitesi taraftndan düzertlenen konje
ranstayaptigi konusmayt yaytnliyotuz.

Türklye slyosol
sisteminde kriz ve
demokrati klesrne
önündekl enqeller
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ratti ve bu. tepkiler alttan alta
yasayip geldi, firsat bul~ugun
da da yüze vurdu.

Bu reformlan korumak icin
yeni toplumsal güclere gerek
vardr, Reformlar ancak kitlelere
dayarnrsa ayakta kahr. Oysa re
jim bunlan, asil olarak orduya,
polise, yani ~iddete dayanarak

. gerceklestirdi, "Sapka.kanunu
na" karsi ctkanlar idam edildi.
En kücük kipirdanmalar siddet
le cezalandmldr, Rejim, ilerici
türden reformlara sahip crkabi
lecek kesimlerin, solun ve hal
km örgütlenmesine ise firsat ta
mmadi,
Kemalizmin Öteki VÜZÜ:'
Sola ve Kürtlere Yönelik
Baskllar '

Türkiye 'de sol, ~u son yilla
ra kadar hep yasakh oldu. Sol-
-cular hep izlendiler, kogustu
ruldular, zindanlara kondular. I

Bundan ülkenin seckin aydmla
Tl da paylanm aldi, Türkiye.' de
yasammm bir bölümünü cezae
vinde gecirmemis aydm, yazar,
sair azdir. Bunlar bazan da dü
-pedüz öldürüldüler, ya da yakil
dilar ..'

1946 yilmda cok paitili ya- -
sama gecildikten sonra da sol
yine yasakti. SoIcular Mussoli
ni 'nin ünlü ceza maddeleri ile
yargilandilar. Hatta Türk rejimi
bu maddeleri daha da agtrlasttr
d~. TUrkiye'de demokrasLhep
tek ayakh .olqu. Bugün bile,
,sözde sözkonusu ceza maddele
rikalkml~ olmasma ragmen, sol
üzerindeki baskIlar son bulina
ml§tJr. Hele Kürt halkma kar§l
yürütülen kirli sava§la birlikte,
ülkedeki tüm demokrasi güc;:leri
gibi, sol üzerindeki baskdar da
kat kat artml§tlr, ~u anda Tür
kiye cezaevlerinde 78 gazeteci
var ve bunlar dünyadaki toplam
tutuklu. gazeteci saYlslmn yak
la§lk yansl.. Yüzlerce baslO
mensubu ise, ancak ülke dl§ma

Türkiye siyasal sistemi~_d_e_k_ri_z_..~.,__ D_E_N_G_
askerler zaten perde gerisinden ,
önüne crkiilar; hükümete emir
veriyor ve istediklerini yaptm
yorlar. ..

Türkiye 'de istikrar olmadigi
acik. Son yillarda ise siyasal sis
tem tümden dengeyi yitirrnis gö-
.rünüyor, Bunun nedeni Türki
ye'nin dünden bugüne cözülemi
yen ve bu nedenle de giderek
agirlasan- sorunlandu. Türki
yenin kendi gercekleriyle uyus
mayan politikalandrr, Türki
ye'nin yöneldigi hedefler, ama
bu hedeflerle bagdasmayan yön
tem ve uygulamalardir.
Kemalizm ve Ustyapl
Reformlarl

Cumhuriyet'le birlikte Türki
ye, Atatürk'ün liderliginde "c;:ag
das" ve "banh" bir ülke olmak'
icin bir dizi reformlara yöneldi.
Laiklik, egitimde dini ögretiye
dayah medrese ,sisteminin terk
edilmesi.skadm haklan, Latin al-
.fabesinin secilmesi, kihk kiya
fette, yani halkm giyiminde ge
leneksel bicimlerin terk edilmesi
gibi .. Bunlara Mustafa Kernal'in
(Atatürk'ün) adindan dolayi Ke-
malizm dendi. '

Kihk kiyafetin zorla degisti
rilmesi, yüzyillar boyu kullarul
mis Arap yazisnun egitimden tü
müyle drslanmasi gibi seyler, -bir
toplumun geleneksel yasam tar
Zl, kültürü ve demokrasi aC;:IS1l1-
dan anla~dmasl güc;:olsa da, ya
pIlanlarm yogunlukla ilerici bir
karakter ve reform niteligi ta~l
cilgl ku§ku götürmez. Ama bun
'lar hemen tümüyle üst yapl re-
formlanydl ve toprak re,formu
gibi kökl}j degi§imlerle birle~
medigi ic;:intoplumu modernize
etmeye yetmedi. '

Diger 'yanda:n, sözkonusu re
formlar, geri bifAsya toplumun
da, ister istemez, I'citlelerin özgür
sec;:iminedegil, tepeden, zor~. da-

,yamlarak gerc;:ekle§tiriIdi. Oyle
olunca da kitlelerde tepkiler ya-

,

Olaylar ve Görü,ler
cikarak tutuklanmadan yakayi
srynrrustrr. ,

'Kemalizrnin sözkonusu re
form]anna karsilrk, bir de öteki
yüzü VaL Biri sol: üzerindeki
baskidir. Digeri ise azinhk
halklara, özellikle de Kürtlere
yörielik baskllardlL Cu~huri
yetin kurulusu ile birlikte siya
sal ve kültürel yasam tek etnik
gruba, Türklere göre bicirnleri
di. Cumhuriyet "Türkiye Cum
huriyeti" oldu, Parlamento
"Türk Parlamentosu", hükümet
"Türk hükümeti", resmi dil
"Türkce" oldu. Öteki halklar
yok sayildilar. Oysa Türki
ye'nin sinirlan cok uluslu, cok
etnik yaprh bir cografyayi kap
s.yordu. Özellikle Kürtier top
lam nüfusun ücte birini olustu
ruyorlardi ve yasadiklan bölge, ,
Kürdistan, Türkiye'nin toplam
yüzölcümünün ücte biridir.

Diger hai klan- ve uluslan
yok sayan bu anlayrsla, onlan
, Türklestirmek, eritmek, yok et
mekicin yogun cabalar harcan
-dr. Bu politika ancak 'siddere

'a- dayarularak yürütülebilirdi. Ni
tekim Kürtier bir süre sonra
ayaklandilar ve direnisleri kan
la bastmidi. Bu ayaklanmalar
ve kanh bastirmalar günümüze'
kadar süregeldi. .'
, Kürtiere yönelik sözkonusu

baski politikasi Türkiye'de de
mokrasinin gerceklesmesinin
önünde de ciddi bir engel oldu,
Militarizm ve polis devleti.güc;:
lendi. Türk milliyetqiligi a§lfl
lrk~l ve §oven boyutlar kazandl.
Ger'rekleri yadslyan bu ideoloji
ülkenin dü§ünce ya~amml adeta
bogdu.

.Kemalizm' i§te, sola ve
KürtIere kar§1 bu yönüyle anti
demokratik ve tutucu idi, Bu
nedenle, ~ok sözÜnü ettigi c;:ag
da§ toplumu yaratmaYI ba§ara
madl; tersine, AtaWrk'ü -bIr pu
ta c;:evirdi ve yaraUlgl dogma
larla bilimsel ara§urmalann,
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Yasal ve demokratik kanal
lann israrla ukanrnasi solu ve
Kürt hareketini yeraluna, gizli
Ilge itti. Baskilar ve §iddet kaci
mlmaz olarak kendi karsinm
yarattr, solun ve Kürt harekeu
nin bir bölümü silahh eyleme
yöneldi. Siddet siddeti büyüttü
ve bugüne gelindi. Simdiki du
rum ise ortada: Türk devlcti yil
lardir Kürt direnisini bastirmak
icin Kürdistanda her türlü ku
rillt bir yana iten acrrnasiz, kirl i
bir savas yürütüyor. Kürdistan
yakihp yikildr. Dört bini ask m
köy, onlarca kasaba yerle bir
edildi. 4 milyonu askin Kürt
yurtlanndan sürüldü.

Kürdistari'da yakilan atesin
kivrlcrmlan Bau 'ya sicradr.
Siddet ve kanundisihk tüm Tür
kiye'yi esir aldr. Mafya güclcn
di ve devletle icice gecti. Dev
ler kurumlan, Kürt halkiyla ve
ülkenin demokrasi güclcriyle
savas icin suc örgütleri olustur
durar. Böyleee devlet, i~kencc
nin yamsira einayet carkina bu
lasti, eski Arjantin 'e döndü.

, Sava,m Yarattlgl Ekonomik
r;öküntü
. Kürtlere karsi yürütülen sa
v~m Türkiye icin bedeli cok
yüksektir. Yapilan resmi acrk
lamalara göre son yillarda sa
vas icin yapilan dogrudan har
eamalar yilda 8-10 milyar dolar
civanndadir. Son yil icinde bu
daha da artarak 12 rnilyar do!a
ra ulasn. Bu, Türkiye gibi 70
milyar dolan askrn drs borcu
olan ve drs kredi bulmakta bü
yük güclükler ceken bir ülke
icin korkunc birseydir,

Arna savasm ekonomik yü
kü'bununla kalrmyor. Savas yü
zünden Türkiye'nin turizmi kö
tü biyimde etkileniyor. ülke
zengin turizm potansiyelin'i de
gerlendiremiyor ve, her ytl mil-'
yarlarca dolar kaybediyor. Tür
kiye'nin üyte birini olLl~LUran

degi~ir?.
Rejim Ülkeyi Terörize Etti

Bugünkü durum yetmisi as
km yilm, bu dönemde izlenen
yanhs politikalann ürünüdür.
Kendini, tazeleyemeyen agac,;
yaslanrms ve cürürnüstür.

Ama yetrnis YII bir yana,
, son 30-40 yilm politikalanna
bir bakahrn. Rejim solu ve Kürt
halkmi ezmek icin yasaklarla,
eezalarla yetinmedi·. Polis ve
asker eliyle siddete yöneldi.
Aynea devlet denetiminde acik
ve gizli siddet örgütleri yaratu.
Adma "Bozkurt" denen irkc: si
vii komandolar buna bir ömek.
1960'h Ylllardan beri en aktif
gladyo, Türk gladyosudur ve
"Kontrgerilla" adInI ta§IYor.
Bunlar einayet ve saldmlan,
provokasyonlanyla ortaltgl kan
gölüne yevirdiler, askeri darbe
lere zemin hazlrladllar.

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

•••
Kürtiere yönelik
sözkonusu baski

politikasi Türkiye' de
demokrasinin

gerceklesmesinin
önünde de ciddi bir

engel oldu.
Militarizm ve polis
devleti güclendi.
Türk milliyetciligi
astn irkci ve soven
boyutlar kazandi.

Gercekleri yadstyan
bu ideoloji ülkenin
dusünce yasamiru
adeta bogdu.

•••

Türkiye siyasal sisteminde kriz...
özgür tarusmanm, demokratik
cözümlerin önünde cid'di bir
ayakbagma dönüstü.

Osmanlt icin yurttaslar pa
disahm kullan idiler. Cumhuri
yet döneminde bu anlayis pek
degismedi. Halk önemsenmedi,
onun örgütlenmesine frrsat ve
rilmedi. Askerler bu ülkenin ta
rihinde hep önemli bir rol oyna
dilar. 1-923'te<Padisahhga son
verdikten sonra yönetimi elleri
ne aldilar ve daha sonra da bu-'
nu hep kendi haklan saydilar.
1946'da savas sonu kosullan
mn da etkisiyle cok partili yasa
ma gecildi ve 1950'de, gelene
ge aykm olarak yönetime sivil
ler geldiler. Ama askerler buna
ancak 10 yil tahammül ettiler. _
1960 darbesiyle yine bir gene
ral cumhurbaskam oldu ..

Bu 74 yil.boyunca, ister tek
parti dönerni, ister 90k partili
döncm olsun, ister askerler, is
tel' siviller yönetsin, yönetim
hicbir dönemde halka dayan
madr; bu nedenle de kendine
güven duymadr, ITürkiye hep
bir fobi icinde yasadi. Uzun YII
lar bu fobi "kornünizm ve Kürt
tchlikesi" üzerine idi. Buna ara
sira, bir esantiyon gibi, "seriat
tehlikesi" de eklendi. 1990'1t
yillann basmdan beri, sosyalist
sistem ve Sovyetler Birligi da
gIldlgl icin artik "komünizm
tehlikesi"nden söz edilmiyor.
Ama "Kürt tehlikesi" devam
ediyor ve rejime göre daha da
büyümüstür, Üstelik buna ~im
di ciddi bir "seriat tehlikesi",
yani radikal Islamm yaratngi
tehdit eklenmistir. Son aylarda
herkes bunu konusuyor: Türki
ye nereye gidiyor? Radikal is
lam ml geliyor? Bunu önleye
eek gÜy hangisi? Kimileri ordu
yu imdada yagmyor. Ordu ise
zaten yoktan beridir ki geryek
iktidar, .. Diger yandan, ~eriat
gelse ncyi yözer, ordu gelse ne

DENGOlaylar ve Görü~ler
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ve islarni tirmarusm nedenini
komsulannda anyor ve saldir
gan, yaytlmaci egilimler göste
riyor.

lste Türkiye''nin dururnu
özetle budur: Icerde Kürtlerle
savasan, seriat tehditi altrnda
olan, siddet batagma görnül
müs, ekonornisi uyusiurucuya
ve kara paraya bagrmh hale
gclmis, asm militarize olmus
bir yapi. Böyle bir ülkenin ken
disi istikrarh olarruyacagi gibi,
bölgede de bansa ve istikrara
liiz~et etmesi beklenemez.
C,kar Yol ~arl've
Demokrasl

Türkiye'de bansm ve de
rnokrasinin önündeki en büyük

. engellerden biri, görüldügü
üzere Kürt sorunudur. Bu so
run, bir türlü gereekel yöntem
lerle cözülmedigi icin zamanla
büyümüs ve diger bir dizi soru
nun da büyümesine ve yeni so
runlann ortaya cikrnasma yol
acrrusnr. '

Ekonomik cöküntünün bas
lica nedeni Kürt sorunudur.
Cünkü Türkiye'nin kaynaklan
yapmaya degil, yrkmaya har
canmaktadir.

Demokrasinin önündeki en
buyük engel Kürt sorllnuel~lr;
yünkü.§iddet Ol'taO:.IOI.ve, rl!lh
tarizmi besleyen, Türkiye YIbir
polis devleti haline getircn, en
basta Kürtlere karsr yürütülen
savas ve onun dogurup büyür
lÜgü siddet ortarmdir.

Kürt sorunu cözülmcden
Türkiye 'ye bans ve dernokrasi
gelemez. Ülkenin ekonomik
oeJi§mesi ise ban§a ve kaynak
la'nn üretime yönelrnesinc bag
lidlT.

Geryekler böyleyken ve yli
lardlr izlenen yanli§ politikaJa
nn Türkiye'yi böyJesine bir ba
taga, kaosa sürükledigi bu elenli
aylk iken, Türkiye'de yönetJcl-

okullann tümüne zorunlu din
dersleri koydular ve camiye git
me gelenekleri olmayan Alevi
lerin köylerine cami kurup, on
lan zorla inanclanm degistir
meye zorladilar; Hiristiyan ve
Yezidi gibi Müslüman olmayan
topluluklar üzerindeki baskilan
da arttrrdilar. Bu yüzden Türki
ye'den Yezidi ve Süryani göc
leri yasandi.

i§te bu politika dinci hare
ketin gelismesinin temel nedeni
oldu. Önce rejimin emrinde
kullanilan, bunun icin tesvik
edilen ve siyasallastmlan isla
mi hareket, güclenerek rejimi
tehdit eder hale geldi. 0 simdi
oldukca güclenrnistir ve aruk
dogrudan yönetmek istiyor...
. Kürt halkina yönelik savas,

bunun yol aytlgl ekonornik cö
küntü, issizlik, yoksulluk, §id
det ve ahlaki degerlerin tahrip
oimasl da dinci hareketin güc
lenmesinin diger bir nedeni.

Sah dönemi Irani 'nda da ay
nen böyle olmustu, Kitlelere
tüm legal ve demokratik kanal
lan ukayan Sah, yalruzca dini
kanah, caminin yolunu acik br
rakrmsti. Ancak rejime muhale
fet de burada örgütlenip patlak
verdi ve ~ah'l alasagt ederken
ülkeyi daha da geriye götürdü.

Türkiye 'de bugün §eriat teh
likesinden söz edenler, izledik
leri yanlis ve dargörüslü politi
kalarla bizzat buna yol acanlar
dir.
Jürkiye Bölgede
Istikrarslzhk Unsuru

Türkiye, Kürtlere kat~l mü
cadeJede iyerde x_aptlklany la
yetinmeyip ikide bir Slmr ötesi
ne, Güney t<.ürdistan'a büyük
askeri operasyonlar düzenliYor.
Bu ise bölgede' geriJimi arttlTl
yor ve böige ban§!a:t1 bir tüm
olarak tehdit ediyor. Iysorunla
nm yözerniyen Türkiye kom§u
lanm su~luyor, Kürt sorununun

Kuzey Kürdistari'da ise savas
yüzünden tanm, ticaret ve sana
yi tarn bir yikim icinde.

Böylece savas ülkenin kay
naklanrn tüketiyor, gelismeyi
önlüyor ve sosyal sorunlan, i§
sizligi, yoksullugu büyütüyor.

lste bu yüzden Türkiye,
ekonomik cöküntüyü önlemek,
döviz bulmak ve kirli savasi fi
nanse etmek icin uyusturucu ti
caretine yöneldi ve kara p~ra
aklama isini serbest birakti. Ul
ke kumarhanelerle donandi ve
Türk ekonornisi uyusturucuya
bagimh hale geldi.

Türkiye kirlendi, bir ceteler
ülkesi oldu. Devlet cetelesti,
Radikal islamlß GeU§me
Nedenleri

Türkiye bakimmdan son yil
larm diger biT önernli gelismesi
ise radikal Islamci akrrnlann
gelismesi ve ülkenirr sistemini
zorlar haie gelmesidir.

Türk rejimi, sola ve Kürt
hareketine karsi yalmzca fana
tik Türk lrk~1 ve milliyetcilerini
kullanmakla yetinmedi, aym
zamanda dinci hareketi kuli an
d t. Daha 1960'lt yrllarda "Ko
rnünizmle Mücadele Demekle
Ti" ve "jli~ Yayrna Cerniyetle
ri" adi altmda dinci gruplan ör
gütIedi ve kiskirtti. Rejim, kit
leleri depolitize etrnek icin dini
uygun bir arac sandi. Onu sola,
özgürlükcü düsüncelere, de-
mokratik harekete karsi bir
panzehir olarak kullanmak ·iste
di.

Son 30 Yll i~inde ülkeyi yö
neten hükümetIerin ve liderle
rin türnü de din okulJanm (Ku
ran kurslan, imam hatip okulla
n ve ilahiyat fakülteleri) te§vik
ettiler ve bu okullarda okuyan
klZ ve erkeklerin saYlsl öteki
meslek okullannI kat kat a§tJ..
12 Eylül 1980 darbesinin ardm
dan ise generaller orta dereceli

Türkiye siyasal sisteminde kriz ... DENG.Olaylar ve Görü~5Ier

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



EM
WAN
TU
CAR

•
BIRNAKIN

si güclerinin cuntalar ve tutucu
sivil hükümetler tarafrndan
ezilmesine seyirci kaldilar. Bu
gün de, yine kisa vadeli ~lkar,
kaygilanyla, Türkiye 'deki bas
ki rejiminin Kürt halkina kars:
yürüttügü, jenosid derecesine
varan kirli savasi, insan haklan
mn pervasizca ~ignenmesini
görmezden geliyorlar. Bu ko
'nuda gösterdikleri tepkiler za
yifur, yasak savma türündendir.

Bu tutumla ne Türkiye istik
rar kazanabilir, ne de bölgedc
bansa hizmet edilir.

Uluslararasi desrege layik
olan Türkiye'deki baski rejimi
degil, Türkü ve Kürdüyle, Tür
kiye'nin bans ve demokrasi
gücleridir.

Biz Türkiye 'nin Avrupa
Birligi'dendrslanmasiru istemi
yoruz, Ama Türkiye bu haliyle
Avrupa icin ancak bir basagns:
olur. Türkiye Avrupa ile ger
cekten bütünlesrnek istiyorsa
degisimi göze almali, Kürt so
rununu bansei yöntemlerle ve
adalet ilkelerine uygun bicirnde
cözmeli, demokratiklesmelidir.

Böyle bir Türkiye kendisi
istikrar kazanacagi gibi, bölgc- .
de bans ve istikrann saglanma
sma da ciddi hizmetler yapabi
lir.

Mustafa Budak
(Ape Selim)

bu kez Ortadogu'da, görünüste,
Iran' m ve benzerlerinin ternsil
ettigi radikal lslamci akimlara
karsi böylesine bir rol veril
mektedir. Gereckte ise radikal
islam sadece bir bahanedir ve
bu, ABD'nin Ortadogu denge
lerinde Türkiyc'ye verdigi rol
dür.

Eger sorun salt radikal is
lamsa, ABD'nin neden Afga
nistan'da en radikal unsurlara,
Talibanlar 'a destek verdigini
sormak ve koyu seriatci Suudi
Arabistan 'la iliskilerini irdele
mek gerekir.

Simdi, Cezayir'de, Lüb
nan'da MIm 'da ve daha bircok
Ortadogu ve Kuzey Afrika ül
kesinde yüze vuran islam radi
kalizminin, bu yesil kusagm or
taya crkmasmda ABD'nin ve
diger Batrh ülkeierin payi yok
mu?

Gercek su ki, ABD ve öteki
Batilr ülkeier kisa vadeli C;:lkar
lan ugruna, böige bansirn, de
rnokrasiyi, insan haklanru, yani
insanhgm daha uzun vadeli ve
gercek cikarlanm ~ogu kez gör
mezden geliyorlar. Bu yüzden
onlar dün Türkiye.'de Sovyet
tehditi gerekcesiyle Türki
ye'deki baski rejimine destek
verdiler, Kürtlerin ve demokra-

ler hala bu yanhs politikada IS
rar ediyorlar. Türkiye 'yi dün
den bugüne yöneten politikaci
lann bu dargörüslülügü akillara
durgunluk verecek türdendir.
Bunlar bir sagrrlar diyalogu
icindeler ve sanki gözlerine
perde cekilrnistir.

Bunun temel nedeni ise, yil
lardrr "vatan millet" adma yara
trlnus olan tabular, ideolojik
zincirlerdir. Türkiye kendi ger
cegmi tarusrnaktan korkuyor ..
Banstan, siyasal cözümden söz
edenler ihanetle suclamyor. Bu
yüzden, bans ve demokrasi yö
nünde güclü bir karnuoyu ya
ratmak son derece güctür. Ül
keyi yönetenler, yaratnklan ta
bularla adeta hem kendilerini,
hem kamuoyunu zincire VUf-
muslardir. .

Buna ragmen, Türkiye'nin
düze ve aydmhga cikmasi icin
bans ve demokrasiden baska
yol yoktur. Ne bugünkü duru
mun, ne §eriatm, ne de darbenin
bir cözüm olmadrgt actk,

Tüm güclüklere ragrnen ül
kede bans ve demokrasi yönün
de bir kitle hareketi baslamisur.
Aydinlardan, kadmlardan,
genclerden, Kürt ve Türk de
mokratlanndan beslenen bu ha
reket yrldan yrla güc;:leniyor.·
Son dönemde i§~i ve isveren
kuruluslart da banstan ve Kürt
sorununun siyasal cözümünün
gereginden söz etmeye basladi
lar. Bans hareketinin giderek
güclenecegine kusku yok.

Uluslararasi bans insiyatif
leri bu gelisrneyi luzlandirabi
lir.
Batlillarm Türkiye Politikasi
Klsa Vadeli I;flkarlara Dayah

Bau Avrupa ve ABD, NA
TO icindeki Türkiye 'yi, gec
miste Sovyetler'e karsi bir is
tikrar unsuru olarak düsündü ve
destekledi. SovyetIer dagrldik
tan sonra da, simdi, Türkiye'ye

--------------~-------='-'--~~r--------~-----------------
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careti yapmakta idiler. Türkiye
bir kara para cennetine dönüs
misrü. .
Türki1.e'yi Yöneten Su~lu ve
Gültliller:

Bu durum, 0 güne kadar
gercegi görrneyen, görmezden
gelen, ya da susan bircok kesi
min, ortaya cikan manzara kar
§lsmda dehsete kapihp tepki

surluk olayi patlak verdi. Su
surluk, devlet-siyaset-mafya

. ücgenini en üst düzeyde, hic bir
kuskuya yer vermeyecek bicim
de ortaya serdi. Suc örgütleri '
devletin icinde yuvalanrms, si
yasal ve ekonomik yasarrn bir
ag gibi sarrmsu. Bu örgütler
devlet himayesinde siyasi cina
yetler islemekte, uyusturucu ti-

Merkez Komitemiz, 8 ay
kadar önce, 1996 Ekiminde
yapugr toplannrun ertesinde ya- .
ymladigr bildiride, ülkeyi saran
siddet ortarmna, dörtbir yanda
yüze vuran cetelere, devlet-

. mafya iliskilerine dikkati cek
mis ve devletin tarn bir ceteye
dönüstügünü dile getirmisti. Bu
bildirinin hemen ardmdan Su-

A

Kurdistan Sosyalist Partisi (PSK) Merkez Komitesi, 1997 Haziran basinda yaptzgl toplanuda ulke ve
dünyadaki son durumu degerlendirdi, kararlar aldi ve kamuoyuna asagidaki bildiriyi yaytnladi:

DEäi,i LE
A'ILIRII

•Ilau KRIZ

PSK Merkez Kornite, gectigimiz aym basmda toplanarak kamuoyuna bir bildiri
yaymladi, Dergimize de ulasanbu bildirinin tarn rnetnini karnuoyunun cok yönlü
bilgilendirrne sürecine katkida bulunmak icin yaymhyoruz. Dt;::NG

CAK

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



vermis olan medyarun I~ine
gelmiyor. Türkiye kendi gerc;:e
gini tartrsmaktan ürküyor.

Yillardir islenen siyasi cina
yetlerin, komplolann bas so
rumlusu Kontrgerilla, yani
Türk Gladyosu, sola ve Kürt
hareketine karsi mücadele ama
ciyla örgütlendi ve sekillendi.
Sovyetler Birligi daglhp da sol
§imdilik bir "tehlike" olmaktan
cikmca, Kontrgerilla'run: bash
ca hedefi Kürt' hareketi oldu.
Üstelik rejim, bu dönemde yük
selen ve bir bölümüyle silahh
direnise geC(en Kürt hareketini
bastirmak icin, zaten pek simrh
olan insan haklanrun ve de
mokrasinin kmntrlanm da silip
süpürdü, kendi yasalanru bile
bir yana itti.

Rejim, 1990'11 yillarda, biz- ,
zat MGK'da aldig: kararlarla
kontrgerillayi ve hatta bir bütün
olarak ordu ve polisi, Kürtlere
karsi savasta tümüyle serbest
biraktr. Binlerce Kürt köyü bu
dönemde yakihp yikrldi. onlar
ca kasaba yerle bir edildi. Siya
si cinayetlerde astronomik bir
tirmams bu dönemde görüldü
ve öldürülen binlerce aydmm,
yurtseverin katilleri "mechul"
kaldi; cünkü bunlan yakalarnasi
gerekenler katillerin kendileriy
di! Uyusturucu trafigi bu dö
nemde devlet güdümlü suc ör
gütlerinin eline gecti ve Türki
ye bir kumarhaneler iilkesine,
kara para aklama cennetine dö
nüstü, Bu yoldan her YIITürki
ye'ye akan onmilyarlarca dolar,
kirli savast finanse ettig] gibi,
Türkiye ekonomisini yöküntü
den kurtardl.
Sava, Seldörü,
"Vatan:.Millet" Edebiyatl ve
$eriat OCÜSÜ:

Kürtiere kar§1 sava~ ie;:inde
Türkiye demokrasiden tümüyle
uzakla§t1, militarizme esi r oldu,

perde olan Erbakan, bu konuda '
da kalkan oldu. Susurluk'u ka
pamak icin ne lazrrnsa yapti.
Agar ve Bucak'in fezlekelerini
bile cekmecesine kilitledi.

Sonucta suc lu diye
DGM'nin karsisma üc-bes te
tikei cikanldr. Bunlann da ya
nn öbür gün göstermelik ceza
larla, ya da düpedüz beraat etti
rilerek sahverilmesi §a§lrtlcl 01-
maz. Yapilan §ey kamuoyu ile
alay etmektir.
Türkiye Kendl Ger~egini,
Kürt Sorununu Tarblmaldan
Urküyor:

Generaller Susurluk'un ay
dmlanrnasi, cetelerin ortaya 91-
kanlmasi icin killanru bile ki
pirdatmazken, hatta, buna ilis
kin meclis arastirma komisyo
nuna bilgi vermeyip rest ceker
ken, tarn da bu günlerde seriat
sorununu, sanki ansizm ortaya
cikrms gibi, tartisma gündemi
nin basma getirdiler. Politik tar
tisma sözde laiklerle seriatcila
nn kavgasi cercevesinde kutup
lasu. Susurluk adeta unutuldu.

Daha da önemlisi, bunca
kirlenmenin, siddetin toplumu
es ir almasmm, devletin ceteles
mesinin, aym zamanda seriatci
akimm bunca gelisip güclenrne
sinin aS11nedenleri tarusrlmadi,
sorunun aS11kaynaklanna inil
medi. Sözde temiz toplum iste
yen ve bu gerekceyle Refahyol
hükümetine karsi savas ,ayml§
olan medya bile isin bu yamru
kansnrmadi,

Bunun nedeni ise acik. Cün
kü bunca kirin, pisligin aS11ne
deni, Ylllardlf izlenen yanlt§
Kürt politikasl ve bunun sonu
cu olarak gelinen durumda,
Kürt halkma kar§1 izlenen kirli
sava§tlr.

BUl1utartl§mak rejimin hie;:
bir sorumlusunun ve Kürt poli
tikasmda ona gözübagh destek

göstermelerine yol acn, Ülke
nin dörtbir yarnnda temiz top
lum istemleri yükseldi. Ne var
ki durum degismedi. Suclular
aym zamanda güclü idiler. Hü
kümette, orduda, poliste güclü
konumdaydilar ve hala öyledir
ler. Öyle olunca da kim kimden
hesap soracak?

Bir krsim muhalefet ve ba
sm, sorumlulugu salt Ciller ve
Mehrriet Agar gibilerine yükle
yip hükümeti düsürmek icin bu
olayi kullanmaya cahsu. Meh
met Agar 'm bu isteki rolü acik.
Zaten 0, "rizikosunu da göze
alarak binlerce operasyon yap
tik" diyerek, pervasizca konu
suyor ve meydan okuyor. Cil
ler' in de sözkonusu yasadisi
uygulamadan haberdar ve so
rumlu olduguna kusku yok.
Bunlar, girtlaklanna kadar su
ca, kana ve irine batrruslar. An
cak, yillardrr süregelen devlet
güdümlü bunca siyasi cinaye
tin, komplonun, uyusturucu ti
caretinin ve öteki yasadrsi isle
rin sorumlulan bunlardan ibaret
degil. Parlamento arasnrma kö
misyonunun bazr üyelerinin de
dile getirdikleri gibi, son 30 yil
da ülkeyi yöneten tüm basba
kanlar, cumhurbaskanlarr,
MGK mensuplan bu durumdan

. haberdardir. Bunlar sözkonusu
uygulamalara evet dernis, en
azmdan karsi crkmarmslardrr.

Sistern bir bütün olarak kir
lenmistir. Dünden bugüne ülke
yi yöneten herkesin eli kirli ve
kanlidir.

Bu yüzden parlamento ara§
tlrma komisyonundan ve DGM
soru§lUrmaimdan bir§ey ylkma
SI beklenemezdi. Sistem kendi
sini yargllayacak degildi. Olay
muhalefet ve iktidar arasmda
bir ie;:politika malzemesi olarak
kullam Imca, hükümet olmak
i<;:in<;iller'in tüm pisliklerine

----------------------~~r----------------------
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ortam gerekir.
Biz, Kürdistan Sosyalist

Partisi olarak, emegiyle geci
rien· ve savasta hicbir ~lkan
bulunmayan halka, aydmla
ra, kadrnlara ve genclere, bu
kirli ortamdan rahatsiz olan
isverenlere, tüm barrssever ve
demokrat insaniara, ülkenin
tüm namuslu, iyi niyetH in
sanlarma sesleniyoruz:

Ülkenin önünü nkayan,
kaynaklarrm heder eden, hal
ka zulürnden, gözyasmdan,
achk ve yoksulluktan, issizlik
ten baska bir §ey veremiyen
yöneticilere, onlarm gerici
politikalarma karsr elele vere
lim,

Crkaryol degisimdedlr ,
barrs ve demokrasidedir.

Bunun icin, öncelikle 'si
lahlar susmahdir,

Partimiz dahil, türn yasak
h partilere özgürce faaliyet
hakki tamnrnalrdrr.

Turn görü§ ve egilimlerin
parlamentoya yanstmasi icin,
siyasi partiler yasasr demok
ratiklestirllmeli, baraj sistemi
kaldmlmah, nisbi temsil sis-
terni getir'ilmelidir. .

Sorunlar ban§ ortaminda,
özgürce tarusilarak ve halkm
.tercihlerine göre cözülmell
dir.
Güneyin i§gali, M-ilitarizm
ve Maceraclhk:

Gecen . yrl Türk rejim i,
PKK'oin bölgedeki askeri var
hg ITI I gerekce göstererek, "KlI
zey Irak" diye nitelenen Güney
Kürdistan' I i§gal i~in pla'nlar
yapml§, "tampon böige" ya da
"güvenlik kugfj;t" olu§lurmaya
h:iL.lrlaOJll1~tl.i~ve dl§ kamllo
yundan gelen tepkiler sonuCLI0
zaman bu plamOl hayala ge<rire
memi~ti, Ancak militaristrcjinl,
son günlerde bU1wn i<rinyeni-

nyla ortaya cikiyorlar.
Bu oyuna gelmemek ge

rekir. Toplumun ezici ~ogun
lugu i~in ~Ikar yol ne seriatte,'
yani ortacag türü bir hayat
tarzmda, ne de dünden bugü
ne ülkeyi bogrnakta olan bu
fa§ist.,militarist ~arktadlr.

Ülkeye gerekli olan barrs
ve demokrasidir. Kirli sava
sm bir an önce sona ermesi
dir. Cetelerden hesap sorul
mastdir.

Bunun i~in de ülke, ege
men güclerin dayattigr gün
demlerden kurtulup kendi
gerceklerini tarusmahdsr ~Po
litikalarda köklü bir degi§im
gerekir.

Kürt sorununda, bugüne
kadar izlenen inkar ve terör
politikasi terk edilip, Kürt
halkmm haklarun tamma ve
e§itlik temeJinde Kürt sorunu
~özülüp ülkeye barrs gelme
dikce bugünkü kaosun, derln
krizin asrlmasi olanaksizdir.
Bu yaprlmadrkca ülkeye de
mokrasi gelemez. Bu yaprl-:
madikca ne yaprlsa bosuna
dir,

Nitekirn, biri gidip biri
gelen hükümetlerin hicbiri so
runun temel nedenlerine inme
digi, gercekci ve ~agda~ politi
kai ar olusturamadigi icin kriz
asilarmyor ve giderek derinlesi
yor. Son olarak Refahyol hükü
meti de arkasrnda daha aglf so
runlar birakarak secime gidi
yor,

Oysa, ,gerekli demokratik
reformlar yapilrnadan gidilecek
yeni bir se9im de hi~ bir ~eyi
degi§tiremez. Bu da kendi ken
dini bir kez daha aldatmak olur.

Her§eyden önce, bunca ya
sak, engel ve baskl sözkonusu
iken demokratik bir se~im
mümkün degildir. Demokratik
bir se<rim i~in deinokratik bir

PSK Merkez Komitesi Bildirisi

bir polis devletine döndü, cete
lesti .. Ekonomi uyusturucuya,
kara paraya bagimh ~ale geldi.

Y illardir süren savasa anga
je güclü bir savas sektörü olus
rnustur. Uyusturucu ve kara pa
ra tacirleri, generaller, polisler,
mafya, bunlarla icice gecmis
politikacilar, siyasi partiler kirli
savastan besleniyorlar.

Bunlann dilindeki "vatan
millet, cakiltasi ve sehit" edebi
yan bir aldatmacadan baska
birsey degil. Bunlar artik ve sa-,
dece kendi asagrlik- cikarlan
icin savasi sürdürüyorlar. Hal-
"km cocuklanrn cepheye, sah
kendi asagrhk cikarlan icin
gönderiyorlar. Bunlar sehit
kanlanru dolara tahvil edenler-

. dir.
lste bunun icin rejimin tüm

sorumlulan. iktidar ve muhale
fet, burjuva basmi, bugün geh
nen durumun asil nedenini,
yanhs Kürt politikasim ve kirli
savasi tarnsmaktan dikkatle ka
"llllyorlar.

Rejim kendi pisliginin üstü
nü a~amaz. 0, kendi ipini ceke-
mez! '

Bugün yakindrklan seriat da
bu baylann ürünüdür. Dünden
bugüne ülkeyi yöneten politika
cilar, darbe üstüne darbe yapan
generaller, so la ve Kürt hareke
tine karsi savastrken, bir bütün
olarak demokratik hak ve öz
gürlükleri brckilarken, Irk~1 ve
dini örgütleri kendi elleriyle
besleyip kiskirtular. Dün dinci
hareketi demokrasi güclerine
kar§l kullandllar, §imdi ise ter
sioi yaplyor, büyüyen §eriat~l
hareketi dizginlemek i~in· solu
ve bir bütün olarak demokratik
gü~leri kullanmak i,stiyorlar. 12
Mart ve 12 Eyliil darbeleriyle
demokrasi güc;lerini ezen, fa§ist
bir c;ark kuran generaller, §imdi
de §eriate kar§l kurtancl pozla-"
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EM WAN TU CAR.'BI,RNAKIN

BiRANiN

Metin Aksoy

ArasI'Sava§aDönü§mesi:
Bu kez, PKK ile var olan

sorunlan nedeniyle Irak
KDP'nin de Türkiye'nin askeri
operasyonuna destek verdigi,

. en azindan sessiz kaldrgt görü
lüyor. Bu nedenle iki örgüt ara
smda catismalar olduguna ilis
kin bilgiler yansimaktadir ..

Bu Kürt hareketi icin, gec
miste de ömekleri sikca görü
len, üzüntü verici bir durumdur.
Türkiye ve ülkemizi bölrnüs
öteki devletler, Kürtlerin özgür- '
lük mücadelesini Kürtler arasi
bir savasa dönüstürmek icin
ötedenberi yogun bir caba gös
termektedirler. Bu ise Kürt hal
ki icin en olumsuz durumdur.
Kürt ulusal hareketi, gecmisteki
sorunlar ve sürtüsmeler ne olur
sa olsun, bundan uzak dunnah
du.

Yaralarr der inlestirmek
degil, sarmak gerekir. Ru ne
denle KDP ve PKK kendi
aralarmda ~ah§maya son ver
meli, varolan sorunlarr görüs
meIer yoluyla ~özmelidirler.

mp hayata gecirilirken, hükü
mete, hatta cumhurbaskanma
bile haber verilmeden baslatil
ml§ olmastdir. Bu da gösteriyor
ki Türkiye' de artik hükümet,
parlamento, hatta cumhurbas
kanhgi makami tümüyle göster
meliktir ve gercek iktidar gene
rallerdedir. Hersey, adeta, ülke
nin bazi pasalann tercihlerine
göre yönetildigi 1. Dünya Sava
§I öncesini hatrrlanyor.;

Kürdistan Sosyalist Part i
si, Türkiye'yi, Güney Kürdis
tan'a kar§l giri§tigi isgal ha
reketi nedeniyle §iddetie pro
testo eder, bu maceraci ve ya
yrlmaci politikayi terke ve
birlikierini der haI Güney
Kürdistan'dan geri cekmeye
~aglrIr.

Uluslararasi gücler bu i§
gale kar§l sessiz kalmamah,
en basta Birle§mi§ MilletIer
Örgütü, Türkiye'nin birlikle
rini der haI geri ~ekmesi i~in
harekete gecmeli, bunun i~in
gerekli yapnrrmlarr uygula
mahdrr,
Özgürlük Sava§lnln Kürtler

den harekete gecti. Gecen Ma
yis aymm ortalannda Türkiye,
yüzbin kisilik bir ordu He Gü
ney'e yönelik bir isgal hareketi
baslatti. Bu Türkiye'nin tarihin
de §imdiye kadar görülmüs en
büyük askeri harekettir.

Türki ye' nin bu saldmsi is
rail'le yapilan bir ittifaki izIe
mistir ve ABD tarafrndan da
desteklenmektedir.

Kendi srmrlan icinde Kürt
sorununu diyalog yoluyla ve si
yasal yöntemlerle cözümden
kacman Türk rejimi,' savasin
yol ayttgl a§JT1militaristlesme
nin, sorunu bu sekilde cözeme- .
menin ve dennlesen krizin ya
rattrgi hrrcmlrgm sonucu ola
rak, cözümü simrlanmn disin
daki askeri eylemlerde aramak
ta ve komsu ülkeiere karsi sal
dirgan bir politikaya yönelmek
tedir, Bu maceraci tutumun bö1-
-gede cok daha büyük capta ca
tismalara, hatta' böigesei savas
lara yol acmasi mümkündür.

i§in ilginci, TC'nin tarihin
deki bu en kapsamh askeri ha
reketin, ABD ile birlikte planla- '
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bulamayan kitleler, yaratrci di
narnizmini yitirerek bir tepki
olarak daha cok marjinal ve cö
zümden uzak egilimlere kay- ,.
maktadtr,
Krizi yaratan üikedeki
egemen anlay.,tu

Sisterne darngasmi vuran
anlayis ülkedeki sorunlan yöz-:
mek, mevcut celiskileri yumu-·
satarak bir uzlasma ortarmru
yaratmak bir yana, 0, mevcutla
TI daha da cözümsüzlüge iterek,
yeni yen i sorunlar ve celiskiler
yaratak ve derinlestirerek var-

kilit noktalardaki güc odaklan
mn, dönüp, bu rejim krizinin te
melinde yatan nedenlere baktrg:
yok. Dünyada bunca olup bi-
.tenlere sirum dönmüs, 'tek ül
ke, tek bayrak, tek millet' td
runde oldugu gibi seceneklerin
tekine, zor ve baskiya iman et
mis, yollanna devam ediyorlar.
Bu durum , sorunlan kangren
lestirerek büyütmekte, mev cut
yanhs yargilan güclendirerek
cözüm arayislanm daha da güc
lestirmektedir. Bunca caba ve
bedele ragmen bir umut l§lgl

Türkiye'de sistemin yapisin
dan kaynakh kriz, degisik za
manlarda yapilan rnüdahale ve
suni tenefüslere ragmen, derin-:
leserek devam ediyor. Sistemin
ideologlanrun iddialanmn aksi
ne, bu krizin hükümetlerin bile
§imi, secim sistemi ya da tek
partili cogunluk modelleriyle
hicbir ilgisi yok. Kapitalizmin
ya§adlgl dönemsel krizlerin ak
sine, Türkiye, dozu giderek ar
tan ve toplumu bir belirsizligin
icine hizla iten sürekli bir krizi
yasryor. Buna ragmen sistemde

sonu nereye
vanr?

Bu krizin
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Dün sol demokratik hareke
te ve Kürl ulusal mücadelesine
kars: bir kalkandi dinci hareket.
1970'lerdcn itibaren ileriei top
lumsal muhalefetin önünü kes
meye yarayan bir set islevini
gördü bu gücler. MC'ler döne
minde dozu artarak devarn eden
sürecte, sol düsünceler clini ve
Irl~~l motiflerle bloke edilmek
istendi, buna uygun kadrolas
malar gerceklestirildi, bu yönde
bir kültür dokusu olusturuldu.

12 Eylül rasist harekcti ise,
bll alanda bir doruk noktasiydr.
Ikinci bir Atatürk'e benzemeye
cahsirken komedilere konu
olan dönemin devlet baskani
mitinglerde Kuran'dan ayetler
tefsir ediyordu. Sol ve demok
ratik gücler icin idam mangala
ri, tarihin taruk olmadlgl i~ken
ce c;;arklan ve blranhk zindan
lar hanl hanl i§letilirken tOplll
ma lek istikamet olarak dinci ve

Refah Partisi sahsinda
geli§tigi söylenen dinci
hareketi dcguran süreci
görmemek, onu, bir an
da uzaydan gelrnis bir
'tehlike olarak göster-
rnek sadcce ve sadcce
bu ülkedeki yagcll~l kal-
.ml§ anlayisa özgü bir
celiski olmalt. Gereckte
ise, bir ccliskiden cok
bir yönetim anlayrsin-

dan söz edilcbilir.

önerdigi e;:ozum önerisi
ise, tarihsel ve siyasal
deneylerin bininci kez
mahkum ettigi baski ve
~iddet yöntemi ...
Iflas etmis bu egemen
anlayisrn degi~ik a(;>
mazlanm irdelemeden
önce, bircok kez vurgu
lanan bir gercege, dinci
hareketin gelisirn süre
eine bir kez daha özetle
deginelim.

kesi var; ancak, otoriter, de
mokrasiyi icine sindirmeyen,
Türkiye'nin gereeklerirre inkar
CI temelde yaklasan bir anlayis
ondan daha tehlikeli degil mi?

Diyelim ki bir irtica tehlike
si var ve toplum olarak buna
karsi durmak gerekir. Evet ama
neden diger tehlikeler unutulu
yor ya da unutturulmak isteni
yor? Neden toplumun bütün ya
samsal degerlerini silip kemiren '
bunca tehlikelere karsi da ayrn
kararhlikla tavir alinrmyor da
irtica adr verilen tehlikenin göl
gesinde onca olay unutulup gi
diyor?

Diger yandan 'uzaydan gel
medigine göre bu irtica tehlike
si nerden ve nasil geldi' diye
soran yok. Kimse sorunun kay
nagi, onu doguran kosullar ile
"ilgilenmiyor, varsa yoksa so
nUytur onlar i9in. Böyl.esi sos
yal ve tarihsel yakla§lmdan
yoksun bir anlaYI§m sorunlara

•••

Evet ortada bir irtica tehli-

hguu sürdürüyor. Kaos
ortarm. belirsizlikler,
toplumu ileri ve net bir
gelecek kavgasindan ah
koyuyor. Böylesi ortam
lar en cok soygun carkr-
111 isletenlerin, yaptikla
nru halktan kaciranlann
isine yanyor. Demokra
tik bir ortamda hesabi
sorulacak bir Ylgm SUy,
puslu havalarda ya hic
gündeme gelmiyor ya da

, zaman icinde unutulup
'gidiyor. Onun icin kriz
bi lerek ve planlanarak
pompalandikca pompa
laruyor, neredeyse ege
men anlayism yönetim
tarzi haline geliyor.

Eger degilse 0 za
man bir süredir toplumu
pencesine alrms 'Iaiklik
jrtica' catrsmasmi nasrl
aciklamah? Toplumu iki
ue;:kutba bölen ve herkesi bu
kutuplasmaya tabii olmaya ZOf

layan bu gerilim neyin nesi?
'Laiklik-irtica' causmasi ner
den dogdu ve bununla Türki
ye'nin götürülmek istendigi yer
neresi?

Evet Türkiye'de bir irtica
hareketinden sözedilebilir elbet,
ancak bu Türkiye'nin tek soru
nu degil ki. Buakahm ülkeye
hergün kan kaybettiren Kürt so
rununu, toplumu icten ice ke
miren 'c;:etele§me olayi, illegal
sue;: organizasyonlan , örtülü
ödenek dosyalan, Tedas, Tofas,
Mercümek yolsuzluklan nerede
kaldi? Bunca suc dosyasi nicin ,
bir anda rafa kaldmldi? Nicin
dokunulmazhk fezlekeleri sü
men aln edildi? Devleti bastan
basa kusatan ceteler irticai ha-
reketten daha rm az tehlikeli?
Hukuk dl~lhktan dahei b~yük '
tehlike olabilir mi?

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

itibaren ilerici toplumsal
muhalefetin önünü kesmeye

yarayan bir set islevini gördü bu
gücler. M'C'ler döneminde dazu
artarak devam eden sürecte=sol

, düsünceler dini ve trkct motiflerle
bloke edilmek istendi, buna uygun
kadrolasmalar gerceklestirildi, bu

yönde bir kültür dokusu
olusturuldu.

•••

Dün sol demokratik harekete ve
Kürt ulusal mücadelesine karsi bir
kalkandt dinci hareket. 1970'lerden

Bu krizin sonu nereye vanr? DENGOlaytar ve Görü~ler
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liniyor ve Alevilerin ugradiklan
'baskrlar destanlara, türkülere
konu olmus nitelikte.
, Genclerin özellikle de- ög

rencilerin karsi karsiya bulun
duklan vahsiyane tabloJar gün
lük yasamm bir PaJPSI haline
geJdi.

Bütün bunlara ek olarak
simdi de, en yuvarlak ifade ile
6 milyon oy potansiyeli temsiJ
eden islami kesimin siyasal sis
remden dislandrgrru ve daha
smdiden baski carkmm bunlar
icinde isletilmeye baslandiguu
düsünelim. Bu ne demektir? Bu
baski mekanizmalanmn toplu
mun bastan basa bütün dokula
nna yöneldigi ve artikbaskrya
hedef olmayan hicbir kesimin
kalmadrgi anlamma gelir. Bu,
otoriter baski rejiminin bir ah
tapot gibi toplumun türnünü
sardigi, siddetin tek ve vazge
cilmez bir arac olarak yasanun
her alamnda genisligine ve de
rinligine etkinlestigini ve ku
rumsallastrgrru göstermektedir.
Demokratik bir sistemde bulun
masi gereken bütün kurumlarm
yerine sadece ve sadece siddet .
kurumu islemektedir.

Böylesi bir kör siddet dalga
smm yaratacagi bir SOIlU<;:daha
var, islami hareketin radikaltes-

. mesi ve Türkiye'nin yeni ve
farkh boyutlardaki catismalara
sürüklenrnesi. Aksini dü§ün
mek ise, §iddetin sonu<;:allci bir
yol oldugunu tescil etmek de
mektir. Burada bir parantez ile
yakm ge~mi§ bir deneyimi ha
tlrlatarak ya§anan süre~le' ben
zerligini vurguiamakta yarar
var.

Dogal ve demokratik bir 01"
tamda geIi§en Kürt ulusal cle
mokratik hareketi i2 Eylül fa
§ist rejimiyle bogulmak istendi.
Ülkede e§i benzeri görülmemi~
baskl ve kiYlmlarla Kürt aydll1-

noktasrdir, Simdiye kadar bü
tün kornsu devletler Türki
ye'nin düsrnani idi ve Ordu, bu
17. Türk ülkesini düsman ku
satmastna karsi savunuyordu.
Evet artik düsman sunrlardan
iceri girdi, düsman iceride, top
lumun kendisi düsman. Ordu
dün toplumu savunuyordu, bu
gün kimi kimin adma savuna
cak? Ordu düne kadar ülkeyi
düsmanlara karsi savunuyordu
oysa bugün düsman ülke top
raklannda, 0 zaman savunma
yerine gögüs gögüse rnücadele
ile ülkedeki düsman disanya rru
sürülecek? Milyonlarca düsrna
nm ülkeye girdigini göremeyen
bir ordu, düsman, ülkede kuru
lan koalisyonun birinci ortagi
olarak iktidara oturduktan sonra
uyamyor. Günaydml ..

Sadece bu savunma konsep
ti bile rejimin bütün mantlksal
kurallan hice sayarak saghklr
bir suurdan uzaklastiguu göste
riyor. Kendi toplumunu düs
man ilan edebilecek kadar yal
rnzlasan bir rejirnin mesrulu
gundan sözedilebilir mi?

Öte yandan 6 milyon sec
meni temsil eden Refah Partisi
gibi bir hareketi siyasal alandan
dislamamn ciddi siyasal ve top
lumsal sonuclannm olacagim
düsünmek gerekir, .

Bugün Kürtler siyasal sis
temde kendilerini ifade olanak
lanndan yoksundur. Aynca
Kürtlerin agZtnl ukamak i~in
koca bir baskl aygltl dunnadan
kullamlmaktadlr~

Emek~iler ve dü§ünen ay
dmlar sistem tarafuldan üvey
muamelesi' görmekte ve top
lumsal hi~ biT süre~te yerleri
bulunmamaktadlr. Polis aygltl
ve diger baskl mekanizmalan
onlar i~in de sürekli i§ler du-
rumdadu. '

Alevilere reva görülenler bi-

irkci hareketler adres olarak.
gösteriliyordu. Ta düne kadar,
baylanrmz uyaruncaya kadar...

Görüntünün aksine bu tür
bir politikada hic bir celiski
yok. Eger bu ülkede oldugu gi
bi, ~agdl§1 bir rejimi baski ve
siddetle ebedi kilmak istiyorsa
ruz, elbette 'bütün makyavelist
yöntemleri kullanacak, isinize
geldigi zaman bir gücü digerine
karst kullanacak, yerine göre de '
dün kullandrgunzi bir noktadan
sonra ahp cöpe atacaksmrz, Ya
da isleri hep korku ve tehdit
üzerine yürüttügünüz icin za-
man zaman islemeyen düsman
ve tehdit tezlerini yenileriyle
ikame edecek, dün müttefik
olarak gördügünüz bir gücü,
belkide, böylesi düsman sikmti
SI cektiginiz bir dönemde kulla
nacaksmrz,

Rejimin dün bir yedek güc
olarak dinci harekete ihtiyaci
vardi bugün ise, bir düsrnan
olarak ona ihtiyact var. Surasi
cok acik ki, bu rejim düsmansiz
yasayarnaz,

Bu anlayis krizi daha da de
rinlestirir.

Ordu'nun kamuoyuna acik
ladigi en son savunma konspeti
rejimin bu yarnm göstermek
bakimmdan son derece ögretici
bir .örnektir. Bu tespite göre ül
ke icindeki dinci hareket Türki
ye icin dl§ düsrnanlardan örne
gin, Suriye, iran, Ermenistan,
Yunanistan'dan hatta tarihi dü§
man Rusya'dan bile daha büyük
bir tehlike arzediyormu§. Ülke
deki bir milyolla varall silahh
kuvvetler ise, savunma strateji
si ni ülkeyi bu i~ dü§mana kar§J
koruma temelinde yürütecek
mi§. Bi!" ülke i~in bundan daha
büyük trajikomik ya da büyük
felaket olur mu hi~? Ashnda biT
yerde bu, egemen anlaYI§m dö
nüp dola§lp geldigi son tükeni§

Bu krizin sonu nereye: vanr? DENGOlaylar 'veGörü~ler
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milerini rahatsrz edince, hemen
oyundaki roller terkedilerek
herkes kendi gercek kimligi ile
ortaya cikn. Sözde parlamento
milli egernenligin tek ve
yegäne iradesiymis; yasama,
yürütme ve yargmm her biri ba
glmslz olarak bu iradetun hayat
bulrnasmda ayn ayn roller oy
nuyorrnus! Anayasä ve yasalar,
roplumsal yasamm devarmnda
herkesi baglayan ortak sözles
meymis, herkes bu yasalar kar
§lsmda esit ve yasalara baghy
rms! Ne gezer ...

Bütün bu söylemler, baskrci
rejimin isine yaradrgi sürece
gecerliydi. Bu rejimin yaranna
islemedigi zaman bunlar bir ya
na itiliyor ve ihtiyaci ast! kar§l
layan söylemler öne Ylklyordu.

•••Bugün KürtIer
siyasal sistemde
kendilerini ifade
olanaklarindan

yoksundur. Aynca
Kiirtlerin agztni

ttkamak icin koca bir
baski aygui
durmadan

kullarulmaktadtr.
Emekciler ve

dusünen aydinlar
sistem tarafindan
üvey muamelesi

görmekte ve
toplumsal hic bir

sürecte yerleri
bulunmamaktadir.

Polis aygui ve diger
baski mekanizmalari
onlar icin de sürekli

isler durumdadir.•••

mokratik bir toplumda hertürlü
ifade olanagina sahip, kendisini
sistemin her alamnda temsil
edebilen ve giderek sistemi
kendi yasamsal cikarlanmn hiz
metinde gören bir toplumun ir
ticai harekete kaymasi icin hic
bir neden yok, Demokratik bir
ülkede ~agdl§l akimlann kitle
bagl anlammda destek bulmasi
zaten mümkün degil. Kökten
dinei islamci hareketin daha
cok demokrasiden yoksun dikta
yönetimi ülkelerde gelismesi
bosuna mi? Iste iran, iste Sudan
ve Türkiye. Humeyni Iran'a
uzaydan gelmedi. Kanh Sah re
jimi, deyim yerindeyse iktidan
bir tepsi icinde mollalara teslim
ettikten sonra gidip kahnndan
öldü. .

Türkiye'de mevcut islamci
hareketi siddetle basnrmak cö
züm olamaz.

Hakh ve adil bir sistem,
kendisini bütün tehlikelere kar
§I koruyacak güctedir ve böyle
bir sistemde en basta genis halk
yigmlan 0 sistemi top ve tank
tan daha etkili bir sekilde savu
nabilirler. Demokratik bir sis
tem, her türlü aykm düsünce ve
akimla hesaplasabilen ve kendi
sine güvenen bir sistemdir.
Cünkü ona 0 güveni veren, esit
likci, özgürlükcü, hukuka daya
h degerler sistemi ve bu deger
lerle donanmis halk Ylgmlan
dir, Bu güc, bütün diger silah
lardan daha sonuc ahcidir.

Siddet ve baski yöntemleri,
irticamn panzehiri degil, bizzat
onu doguran etkenlerdir. Irtica
run gercek panzehiri demokra-
sidir. .
Bu ülkede son düdügü
~alan kim?

Bu ülkede adma "demokra
si" denen §eyin bir oyun oldugu
biliniyordu, bu bir kez daha or
taya Ylktl. Oyunun kurallan ki-

lan ve hareketin militanlan top
lama kamplanna ahnarak yok
edilmek istendi ve bu alanda bir
hayli mesafe de ahndr, 12 Eylül
liderlerinin iddiasi oydu ki,
Kürt hareketinin bütün kaza
mmlan yok edileeek isin kökü
kazmacaktr, Ne var ki, tarn da
bu ortamda PKK'nin silahh di
renmesi basladi ve beklenrne
yen bir sekilde geliserek bu
günlere gelindi. Burada düsü
rülmesi gereken kayit sudur: 12
Eylül rejimi ve uygulamalan
olmasaydi PKK direnisi belki
baslamaz, baslasa bile bu kadar
etkinlik kazanamazdr. Sonuc
olarak, diger faktörlerin yamsi
ra PKK silahh mücadelesinin
zeminini yaratan bizzat 12 Ey
lül rejiminin kendisi oldu.

Aym mantik bugün dinci
kesimlere karsi yürütülen bas
kict sürec icin de gecerlidir.
Önündeki bütün yollann kapan
drgrm gören islami cevreler
icindeki §iddet yanhsi güclerin
giderek daha cok prim top larna
SI ve Türkiye karsiti kimi ülke
lerin dürtüklemeleriyle §iddete
yönelmeleri olasihgi kücüm
senmemelidir.

Görüldügü gibi egemen an
layism ne sorunlan cözme ye
tenegi ne de niyeti var. 0 hep
atese körükle gidiyor, belirli ca
balarla söndürülebilecek bir
yangim azdrrarak daha büyük
hasarlar vermesine yol aYIY0r.

Oysa, dinei gericiligi önle
yecek en büyük ve sonucta ka
hCI güc, demokrasi paydasmda
banseil bir ortamda kenetlen
mis kitlelerin kendisidir. De
mokratik bir toplumda, irtiea
run ne denli yikrci oldugunu bi
len kitleler bizzat demokratik
ve mesru zeminlerde böyle bir .
aktnun hakkindan gelebilir ve
ona tarihsel olarak hakettigi ye
ri gösterebi 1irler. Kaldlki de-

------------------------~~~.----------~-----------
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tek verecek.
Mesut Yilmaz'a görev veril

digi günlerde güvenoyu almasi
na süphe ile bakilirken, birkac
gün icinde parlarnerito icinde
sürdürülen operasyonlarla bu
sorun da cözüldü. Bu baski ve
operasyonlar sonucu DYP'clen
cözülmeler ba§la!'ll§, Ordu'nun
kararhhgim gören ve bir daha
DYP ortakhgimn sözkonusu 01-
mayacagiru anlayan milletve
killeri, teker teker ayrrlarak
DTP ya da ANAP'a gecmis ya
da bagimsiz kalnustir. Bu sekil
de Mesut Yilmaz baskanhgmda
kurulacak hükümetin güvenoyu
almasi garantiye baglanrms 01-
du,

Yeni kurulan hükümet pro
tokolünün ve program mm
omurgasim 28 Subat'ta MGK
toplantismda alrnan kararlann
olusturdugu tartisrlmaz bir ger
cek, Bu programm. özeti a~agl
yukan; Refah Partisi sahsinda
irtica denilen siyasal islarru ku
saracak ve tirpanlayacak bir po
litik a izlemek. Refah'm kapatil
mast degil, bu hareketin mali
ve kadro tabarum cökertmek ve
sürec icinde O'nu marjinalles
timrek, amaclananlann baslica
lanrn olusturrnaktadrr. Onun
.icin simdiden islamci finans
kaynaklanrnn üzerine gidi 1-
mekte, kimi Kur'an kurslan ka
panlrnakta, lmam Hatip'lerin
orta· krsimlanrun kapanlmasi
düsünülrnekte, uygun bir atakla
Refah'm en büyük mevzileri
olan yerel yönetimlerin bu par
tiden almmasi öngörülmektedir.
Ileride, bu harekete karsi uygu
lanan operasyonun dogal bir
paryasl' ,olarak, daha baska bir
dizi baski ve sindirme tedbiri
nin rle.vreyesokulmasl, örnegin
islaincl baslmn susturulmasl
gündeme gelebilir.

Ara' rejim süreci i~erjsinde

r: •••Yeni kurulan hükü-
met protokolünün ve
programtntn omur-
. gasuu 28 Subat'ta
MGK toplanustnda
alznan kararlartn

olusturdugu tarttstl- ,.maz bir gercek. Bu
programtn özeti asa-
gl yukan; Refah Par-
tisi sahsinda irtica

denilen siyasal islami
kusatacak ve ttrpan-
layacak bir politika
izlemek, Refah'tn ka-
pattlmasi degil, bu
hareketin mali ve
kadro tabantni t;Ö-
kertmek ve sürec

icinde O'nu marjinal-
lestimrek, amacla-

nanlarzn ba§lzcalarz-
nz (Jlu§turmaktadlr..'..

.
met kurma konusunda mutaba
kata varmis ve böyle bir hükü
metin arkasmdaki oy coklugu
nu deklere etmislerdi, Bu apa
crk ortadayken, hükümeti kur
ma görevi Yilmaz'a verildi. lz
lenen uygulamalar, genel gecer
kurallarm yerine siyasal kaygi
lardan hareket edildigi, bizzat

.' Curnhurbaskam tarafindan da
belirtildi. Yeni hükümet, uzun
zamandir milli mutabakat
hükümeti cagnlan yapan Ecevit
ve DTP ortakhgiyla kuruldu.
Ordu'yu demokrasinin kurtan
eist olarak gören Baykal ise hü
kümete disardan kosulsuz des-

Aksi halde 28 Subat 1997
tarihli MGK'da ahnan kararlar
dan bu yana gecen sürecte olup
bitenlere ne demeli? Nerede
milli iradeyi temsil eden parla
mento? Yürütme nerede, yasa
lann uygulayrctsi yargi nerede?
Düdük cahnrms, demokrasi
oyunu bitrnis, sapka düsmüs,

\kel' görünmüstü,
28 Subat'ran bu yana Ordu,

oynanan demokrasi oyununu
terkederek gercek kimligi ile bu
sürece müdahale ediyor, irtica
hareketine karsi gerekirse silah
h mücadele yürütecegini söylü
yor, bir askeri darbe ile kotan
lacaklar, zamana yayilarak. ve
dolayh baski yöntemleriyle
adim adim ya§amageciriliyor. .

Ordu, verdigi bu brifingler
dizisi ile basta yargi olmak üze
re basmi ve isveren cevrelerini
irticaya karsi verilen mücadele
de saflarma katn, Artik0, ülke-

- nin gelecegi ile ilgili bütün ka
rarlarda "son merci" rolünü
apacik oynuyor. Ardindan par
lamentoya ve hükümete uygu
lanan baski ile RefahyoJ hükü
meti görevi birakmak zorunda
kaldi, Sisternin hükürnet kur
madaki genel gecer kurallan bir
yana itilerek, darbe sürecine ya
mt verecek, bir görevlendirme
ile hükümet kurma görevi
ANAP lideri Mesut Yilmaz'a
verildi.
Dolayh Darbe ya da Ara
Reiim HUkUmeti

Dolayh darbe rejiminin bas
kilannm sonucunda, parlamen
todaki !rogunluga sahip Refah
yol hükümeti düsürüldü ve
Cumhurbaskaru, hükümeti kur
ma görevini ANAP lideri Me
sut Yllmaz'a verdi. Bu görev
lendirmede Ordu'nun basklSl ve
yönlendirmesi saklanrmyor. Zi
ra DYP lideri Tansu ~iUer, Re- .
fah ve BBP ile ortak bir hükü-
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Toplumun gercek gündemini
savunanlann baris ve demokra
si politikalaruu ön plana cika
ranlann önü her türden engelle
kapaulrrus durumda. Sistemin
bütün yasakci ve baski aygrtlan
onlan sindirmek icin calisunl
dlgt, yeni siyasal seceneklerin
kitlelerle bütünlesme yollanrun
nkah oldugu bir ortamda sec;:im

. topluma nasIl nefes aldlrabilir,
krizi a§ma olanaklan nasIl ya
ratllabilinir?

n.; I

Böylesi bir yarnlgrya yol
acan bir anlayrsm ülkeyi görece
bir istikrar icinde yönetmesi
olanaksizdir elbette. Bu neden
le secim, egemenlerin yönete
meme krizini hafifletmek icin
herkeresinde kullandiklan bir
suni tenefüs aygiti olarak gün
deme geliyor. Toplum, arada
bir seyim havaslntn yarattlgl
beklentiler icrine sokularak oya
lamyor, seyimin yaratttgl suni

•••

•••24 Aralik 1995 erken genel secimlerinde olus-
turulan Emek, Bans, Ozgürlük Bloku demokra
si güclerinin kendilerine olan güvenini artttr
mts kitlelerde haklt beklentiler ~arat,,!l{tl: Bu
günde toplumun hattri sayiltr bir k~sl,!!lmn. ~u
bekIenti icinde olqugu v~ d~m~~~rc:z~zgüclerinin
secimlerde ortak z~ve gücbirligi icinde olmasi
tu arzuladigt bilinmektedir.
Bütün dezavantajlarina ragmen demokrasi suc
leri ilkeli ve sorumlu bir yaklastmla bir araya
geldiklerinde secimde onemli bir avantaj yaka
layabilir. Böylesi bir birlik,teli~~n 'y,?ra~ac,?(~l
sonuclar kisa sürede 90k §eYI de~l§t.lrzr nitelikte
olmasa bile, yeni bir ctkis, yeni bir baslangic
olusturabilir.

umutlarla toplumun gercek
gündemi unuturulmak isteni
yor.

'Peki egemenlerin bunun dr
sinda secirnlerden bir beklenti
leri olabilir mi? Gereckten de
bir erken 'veya normal secirn,
yasanan krizin asilmasma yar
duner olabilir mi? Nasil olsun
ki? Secirne katilan partiler, se
cirn. sistemi, adaylann secimi,
düzen partilerinin politikalan,
sistemin ya da sistemi olusturan
kimi güclerin degisim karsrn
tutumu ortadan kalkmadikca,
herhangi bir secim neyi cözer?

gücler bu ülkeyi eskiden oldu
gu gibi yönetemiyor, görece de
olsa rejimi istikrar icinde islete
miyorlar. Cünkü sistemin dikis
tutan yam' kalmadi, Yolsuzluk
lann, cetelesmenin, hukukdrsi
ligm ula~tlgl boyutlann yanki
lan bütün dünyaya yayildi. Ul
kede resmi agrzlann ifadesiyle
bir savas yasaruyor, 13 yilhk bu
savasta yitirilen 40 bine yakin
insan, savasm yaratugr yikrm
ve toplumsal sarsmti.; Öte yan
da Ya§anan bu zehir tablosunun
tarn tersi olan demokratiklesme
ve batiyla bütunlesme iddiala-

yapilacaklardan bir tanesi de;
DYP gibi devletin has partisine
bir cekidüzen vermek, onu, Cil
ler'in basim gektigi cerenin
elinden almak ya da kökten bir
düzenleme ile bu kanadt Hüsa
mettin Cindoruk baskanhgmda
ki Demokrat Türkiye Partisi 9a
nsi altinda toparlamak olabilir,

Bu dönemin gözlerden kaci
nlan, aneak belkide aS11uygula
naeak olaru da, diger müdahale
süreclerinde yasanan baski
carklanm isleterek devrimei sol
muhalefeti susturmak olacaknr.

Bunun ipuclanru asan nite
likteki uygulamalan ise, daha
simdiden görülmcktedir. Sol
muhalif basina yönelik baski
lar, iHD gibi demokratik örgüt
lerin pespese kapaulmasi, HA
DEP, DKP, REFAH gibi parti
ler hakkinda kapatilma davala-:
nrun acrlmast bu süreein daha
da trrrnandmlacaguu düsündür
mektedir.

Bir ülkede siddet dalgasi
hortladrgi zaman, onun S101rh
hedefli kalmasiru düsünrnek
saflik olur. Böyle bir dalga he
men hemen herkesi, giderek
bütün toplumu önüne kaup sa
vuracaktir.

Kurulacak yeni hükümetin
ülkeyi bir erken secime hazirla
masi amaclananlardan bir dige
ridir. Gerci ayaklan yere basan
bir hükümetin bir erken secimi
askiya almasi da düsünülebilir.
Aneak genel kam bir erken se
cirnin kacrrulmaz oldugu yö
nündedir.
'Erken Seoim Neyi ~özer?

24 Aralik 1995 erken se
cimlerin üzerinden iki yil
gecmeden bütün düzen partile
rinin koro halinde bir erken se
yimi daha istemeleririi nasll yo
rumlamah? 01aym özü §udur;
düzen partileri, bir bütün olarak
parlamento ve giderek egemen
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Türkiye Gene) Dagmm -
DaDa Ltd. su

istiklal cad. ipek sk. No: 10
Tel: 0 (212) 249 5111
Beyoglu/Istanbul

Kamuran Ali Bedlr-Xan

da zaten; atgözlüklerini kmp
uzun vadeli bir yaklasim olus
turarmyoruz bir türlü.

Tarihsel önemdeki birlikte
lik sorunu; bunun secirne dö
nük rnekanizmalanru yaratmak
ve bu yöndeki görevleri tespit
etmek son derece önemli. An
cakbu görev tek yanh bir görev

, degil, dernokrasi ve bans ekse
nindeki bütün güclerin ortak
sorumluluk ve görevi sayrlmali
dir. Karsilikh sorumluluk ve
görev anlayrsi icinde bu alanda
mesafe katedilebilir. Tek basma
birilerinin sorumlu yaklasmu .
sorunu cözmeye yetmedigi gibi
bu alanda gereksiz zaman kay
bma ve umut yitimine neden
olabilir.

Secirnde birlikte tavir ya da
ortak bir blok olusturmayi son
derece önemsemek, ancak bu
ise girisirken bunun tek basma
birilerinin istegiyle gerceklesir
bir i§ olmadigrru görerek ona
özgül görevleri aksatrnamak,
tavnrmzm özünü teskil etmeli
dir.

Deng Yaymlari
. Tarlabasi Cad. 232/4
Tel: 0 (212) 235 5382
Beyoglu/Istanbul

güvenini arttirrms kitlelerde
hakh beklentiler yaratrmsti. Bu
günde toplumun hatm sayihr
bir kesiminin bu beklenti icinde
oldugu ve demokrasi güclerinin
secimlerde ortak i§ ve gücbirli-

. gi icinde olrnasim arzuladigi bi-
linmektedir. .

Bütün dezavantajlanna rag
men demokrasi gücleri ilkeli ve
sorumlu bir yaklasimla bir ara
ya geldiklerinde secimde önem
li bir avantaj yakalayabilir.

. Böylesi bir birlikteligin yarata
cagr sonuclar kisa sürede cok
seyi degistirir nitelikte olmasa
bile, yeni bir ylkl§, yeni bir bas
langte olusturabilir,

Ne var ki demokrasi ve ba
ns ekseninde yer alan güclerin
böylesi bir toplumsal ihtiyaci
yeterince idrak ettikleri ve buna
uygun bir davrarus icinde 01-
duklan söylenemez. Bu cephe
de toplumun acil ihtiyaci olan
demokrasi ve barist güclendiri
ci talep ve öncekilerden cok :
farkh kaygilann etkili oidugunu
biliyoruz. Bütün sorun da bura-

iSTEME ADRESi

«IKTI «IKTI «IKTI «IKTI «IKTI «IKTI

Türkiye'de secimin günde
me gelis amaci, topluma, farkh
poJitikalar savunan partiler ve
kadrolar arasmda secim yapma
olanagi sunma ihtiyacmdan
kaynaklanrmyor, Tersine, top
'Iurna, aym politikalan savunan
aym tip kadrolar arasmda bir
secirrt yaprnak, hatta secim yap
mamn da ötesinde önceden se
cilenleri tasdik etmek görevi
dayatihyor. Bu ise, koca bir ya
lan, düzmece bir oyundur, ege
menlerin caresizlige bir care gi
bi yutturmaya cahstiklan bir
oyun... .
Se~imTavrIve Ittifaklar
Sorunu

Peki böylesi kosullarda gün
deme gelen bir secirne karsi
tavnrmz ne olmah? Bu kosul
larda ilk akla gelen secimi boy
kot olabilir elbet. Kuskusuz
önürnüzdeki dönernde ya§anan
gelismelere karsi olarak böyle
bir secenek de gündeme girebi
lir, ancak bu asamada, genis
kit1eleri böyle bir egilime ikna
etmenin güclükleri de düsünül
dügünde, bu secenege sans ta
mmak oldukca güctür.

Bu durumda yapilmasi gere
ken, olanaklar oramnda secim
'atmosferiden yararlanarak de
mokrasi ve bans taleplerini ses
lendirmek, yasanan yolsuzluk
lan, islenen cinayetleri, ceteles
menin ula§tlgl boyutlan teshir
etmek, bir bütün olarak siste
min gercek yüzünü ortaya koy
mak olmalidir. Diger yandan
secim cahsmalan, devrirnci
güclerin kitle baglanru güclen
dirmek ve kille cahsmalan icin
de kendilerini yetkinlestirmele
ri icin iyi bir firsat olarak de
gerlendirilebilir.

24 Arahk 1995 erken genel
secimlerinde olusturulan Emek,
BaTJ~,Özgürlük Bloku dernok
ras.i güclerinin kendilerine olan

Bu krizin sonu nereye van r?Olaylar ve Görü§ler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



rinee bilgiye sahip-degiller. Bu
nedenle, 0 günleri ya§alTIl§ ve
bu iki yaymm crkismda birhayli
emegi gecen biri olarak, onlann
öyküsünü kisaca yazmayi ge
rekli gördüm.

12Man 1971 darbesi sol ve
yurtsever harekette önemli bir
tahribat yapmrs, ama bu kesirn- ~
leri sindirmeyi basaramarmsu.
Bu, bir bakima bir kesinti dönc
mi olmustu. Ve bu dönem nis
beten kisa sürdü. 1974 basmdan

Özgürlük Yolu Dergisi 'nin
cikismm üzerinden 22 YIIgecti,
Roja Welat Gazetesi ise 20 yrl
önee yaym hayanna baslarmsn.
Bu yrllar, kuzey parcasinda
Kürt ulusal hareketinin kitlesel
le~tigi bir dönemdi ve hem Öz
gürlük Yolu, hem de Roja We
lat, 1970'li yrllann ikinei yan
smda Kürt ulusal hareketi üze
rinde önemli bir etki yaptilar,
Gene kusaklar bu dergi ve ga
zete ile ilgili olarak bugün yete-
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istekli davrandi. Yigit, sem pa
tik bir gencti, Bir saghk okulu
nu bitirmisti. Atatürk Bulvan
üzerinde Sanh Han'da tek göz
bir oda kiraladik. Kirast 1500
liraydi. Orhan' a ise sarunrn
1000 lira ayhk ücret verdik. Or
han baslangicta parti üyesi de
gildi, ama örgütümüzün ücret
ödedigi ilk kisi oldu, Ben ve
öteki MK üyeJeii dahil, hicbiri
miz örgütten tek kurus alrmyor,
kendi yaginuzla kavruluyorduk.

Basm kanununa göre, dergi
cikarma izne tab i degildi; an
cak, polise bildirim yapmak ge
rekiyordu. Dergi Ankara'da yl
kanlacagi icin basvuru Ankara
Valiligine yapildi. Ancak bi
rinei sube, basvuruyu aldiktan
.sonra kayitlara bakrms ve "Öz
gürlük" adiyla daha önce bir
basvuru oldugunu söylemisti.
Polisin bize engel cikardignu
düsündük; ama gercekten öyle
olmasi da mürnkündü. Bu kez
"Özgürlük Yolu" diye basvur
duk ve herbangi "bir sorun crk
madi ... Böylece siyasi hareketi
miz bu isimle basladi ve uzunca
bir dönem öyle tamndr.

Bu ise haztr, deneyimli bir
y"t:1 kadrosu ile baslarnadik.
Kurucu arkadaslar icinde, be
nim disunda hicbirinin yazarhk
deneyimi yoktu. istanbul' da
Mehmet Emin BozarsJan'a ug
radim, dergiyi cikarma projesi
ni anlattim ve yazmasrru iste
dirn. Mehmet Emin, degisik bir
adla olma kosuluyla yazabile
cegini söyledi. Cezaevinden ye
ni crkmisn ve besbelli tekrar
girmek istemiyordu. Istanbul 'a
i~im düstükce ona da ugrad1l11
ve böylece birkac yazrsim alrp
yaymladrm, Bunlar Arap dergi
ve gazetelerinden yapilrrus bazt
yeviriJer ile, kendi yazdig: öy
külerdi.

Aynca, Yusuf Kacar ' 111 (I)
t'avsiyesiyle, Hüseyin Santa§

mnda yaym hayatma sokuldu.
Partinin kuruculan arasmda

zengin bir tek kisi yoktu. Hepi
miz parasizdik. Dergiyi crkar
mak icin gerekli parayi tarudrk
ve dost yurtsever insanlardan
topladik. Bu 50 bin lira kadardi
ve dergi isine baslamarmza yet
ti. 0 dönem, 7-8 bin adet dergi
nin baski paras I 5 bin lira dola
ymda idi .. Derginin saus bedeli
baslangicta 10 lira idi.

Dergi icin "Özgürlük" admi
uygun bulduk. Kürt halkimn
özgürlük mücadelesini sembo
lize ediyordu. Sahibini Faruk
Aras olarak belirledik. i§ so
rumlu müdüre geJince, yevre
mizde bu i§e hevesli olanlann
fazla olmadlgml gördük. Ama
Bitlisli Orhan Talun, özellikle

000
Örgütlenme sorunu
Kürt yurtsever hare
ketinin gündeminde
idi ve bu, gecmisteki
egilimlere uygun ola-
rak basltca iki kanala
yöneliyordu: KDP
cizgisi ile sol cizgi.
12 Mart öncesi Kürt
sosyalistleri Türk so
Luile birlikte ve bü-
yük bölümü Türkiye
Isci Partisi' nin safla
nnda örgütlü calisma
yünumüslerdi. Ancak
12 Mart sonrast du
rum degismisti. Kürt
sosyalistleri arasin-
da, artik Türk soluyla
birlikte degil, ayn ör
giitlenme egilimi agu'

baszyordu.
000

itibaren Türkiye solu, adeta kal
dlgl yerden devam etmek üzere
harekete gecmisti. Yeni legal
sol partiler kuruluyor, illegal
olarilar toparlamyor, yeni ya
ymlar -devreye giriyordu. An
cak, geernisten farkh olarak ha
reket daha da bölünmüs ve cok
bashydi.

Türkiye solunun yamsira,
Kürt. sol ve yurtsever hareketi
de yeni dönemde, bir bölümüy
Je eskinin temeli üzerinde yeni
den toparlanmaya cahsiyor, bir
bölümüyle yolunu anyordu.
Kürt solunda bazi kadrolar 12
Mart yorgunuydular. Gene ke
sim ise bir arayis icindeydi.

Örgütlenme sorunu Kürt
yurtsever hareketinin günde
minde idi ve bu, gecmisteki
egilimlere uygun olarak bashca
iki kanala yöneliyordu: KDP
cizgisi ile sol cizgi. i2 Mart ön
eesi Kürt sosyalistleri Türk solu
ile hirlikte ve büyük bölümü
Türkiye i~yi Partisi'nin safla
rmda örgüt!ü cahsma yürüt
müslerdi. Ancak 12 Martsonra
SI durum degi~mi~ti. Kürt sos
yalistleri arasmda, artik Türk
soluyla birlikte degil, ayn ör
gütlenme egilimi aglT basiyor
du.

Kürdistan Sosyalist Partisi
1974 yih boyunca süren hazir
IIk cahsrnalannm ardmdan,
1974 yrhrun sonunda -1975'in
yilbasmda- kuruldu. Baslangic
ta adi Türkiye Kürdistarn Sos
yalist Partisi idi.

Böyle bir partiyi yasal ola
rak 'kurmak mümkün olmadrgi
icin, dogal olarak kurulusu gizli
tutuldu. Rejimin erken bir sal
dinsma yol acmamak icin de
adi ve prograrm hemen kamuo
yuna duyurulrtiadr. Ancak, par
tinin görüslerini yaymak icin
bir ayhk dergi cikarma karan
ahndr ve bu dergi "Özgürlük
Yolu" adlyla 1975 Ylh Hazira-
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. Irak Kürdistarn 'yla ilgili ya
zrda Kürt ulusal hareketinin te- .
orik bir degerlendirmesi yapih
yor, bu harekete kars: varolan
önyargilann ve haksiz suclama
lann yamsira, onun zaaflanna
ve yenilgiye yol acan neclcnlere
de isaret ediliyorclu. Yazt yo
gun tartisrnalara yol acti. Sol
cevreler onu genellikle olumlu
karsrlarken, KDP yanhsi ke
simler bu yazryi yer yer onayla
dtlar, yer yer de sert, hatta hak
siz buldular,

Bu yazida aynca, halkm öz
gücüne güvenme, kitlelerin
devrimci örgütlenmesini temel
alma, Kürdistanin kusaulrmsh
gml göz önünde tutma, yanyana
yasadrgimrz halklarm dernokra
tik gücleriyle ve genel olarak
uluslararasi sosyalizm ve de
mokrasi gücleriyle dayarusma
ya önem verme gibi, TKSP'nin
Kürt devrimine iliskin stratcji
sinin anahatlan da vardir. Yine
bu yazida Kürdistan kavrarni,
"Kürt halkirun kurtulus müca
delesi" terimi, bunun yarusrra
Kürt halkinm istemleri acrk bi
cimde dile getirilmisti ve bu
Türkiye basirunda ilk kez 01-
maktaydi,

Diger yandan, "Acil Görev
Demokratik Ortama Gecistir'
bashkli yazida Türkiye'deki
politik durum degerlendiriliyor,
fasist tirmarusa dikkar cekilerek
bunu önleminin, demokrasiyi
savunup yerle§tirmenin önemi
belirtiliyordu. Türkiye' de de
mokrasi mücadelesini Kürt ve
Türklerin ortak.mücadelesi ola
rak görüyorduk. Bu tutumu
muz, kimi Kürt milliyetyi yev
releri, hatta kendilerini sol SH

yan bazI gruplar tarafll1dan
ek'jtirildi. Bu kesimler demok
rasi mücadelesinin Kürtleri ilgi
lendirmedigini, Kür,lerin müca
delesinin salt anti-sömürgeci
oldugunu ileri sürmekte idiler.
Bu görü§ farkl ytllarca, kamuo-

Güneydeki bu önemli geli§
meier, Kürdistan'tn bu parcra
smda oldugu gibi diger parcra
larda da Kürt kitlesi üzerinde
moral bozucu bir etki yapml§,
dü§kmkhgl yaratml§tl.

Özgürlük Yolu, aglrhkla
Kürt sorununu, ulusal kurtulus
hareketlerini, sosyalizm ve de
mokrasi konulanm isliyordu.
Tüm konulara yaklasmn sosya
list dünya görüsü cercevesinde
idi. Özgürlük Yolu'nun yayin
hayatina basladigr günlerde
Irak Kürdistaru'nda önemli ge
lismeler yasarnyor ve burada
olup bitenler diger parcalardaki
Kürt hareketini de derinden et
kiliyordu. 11 Mart 1970 'te
KDP ile Baas yönetimi arasin
da imzalanan ve Kürdistana
otonorni taniyan anlasmarun
. 1974 yilmda uygulanmasi gere
kiyordu. Ancak Saddam Hüse
yin'in basmda bulundugu rejim
buna ciddi engeller crlkardl.
KDP ise, Bagdat yönetimine
duydugu güvensizligin etkisi ve
ABD'nin krskntmalan sonucu
Irana yanasn, onlann destek
sözüne aldandi, Bu yüzden ili§
kiler gerginlesti ve 1974 Mar
u 'nda, yani dört yil aradan son
ra savas yeniden basladr. Irak
yönetimi bu kez de Kürt direni
§i karsismda caresiz kaldi. So
-nucta Irak ve Iran , Cezayirin
araya girmesiyle, 6 Mart
1975'te antlastilar. Irak güney
de, Iran 'la sorun olan bir toprak
parcasuu iran'a terk etti ve ay
nca, Sattülarap su yolu üzerin
de lran'a haklar tamdr. Iran da
buna karsihk Kürtlere destegini
kesti, sm trim onlara kapadt. Bu
durumda Barzani sava§1 sürdü
remedi ve tek yanh ate§ kesip
onbinle~ce ki§ilik bir mülteci
kitlesiyle birlikte iran'a slgmdl.
C;ogu sivillerden, kadm ve cro
cuklardan olu§an binlerce mül
teci de Türkiye slntrlanna Ylgtl
dt.

adinda Kigili biriyle görüstüm.
Yusuf bu kisinin yazi isinde be
cerikli, ama kuskulu biri oldu
gunu, polisi hep pesinde sandr
glUl anlatrmsti. Bu korkuyla po
listen kacip Avrupa'ya gitmis,
orada yillarca kalmis ve bir sü
re önce Türkiye'ye dönüp An
kara' da bir tercüme bürosu ac
misn. Yasi kirkin üzerinde idi.
Derginin arnaclan, yaym konu
lan konusunda bilgi verdim.
Bize yazmayi kabul etti ve daha
cok drs politika konulannda 01-
mak üzere, bir süre yazdi da.
Kalemi gereckten fena degildi,
kültürlü sayihrdi.

Yazi kadrosu bakrmmdan
iste böylesine zayif bir halde ve
yaym materyali bakirrundan
dogru dürüst bir hazirhgrrmz
olmadan, il~ sayiyi partinin ku
rulusundan bes ay sonra, 1 Ha
ziran 1975'te yayrnladik.

Bu sayrda Santasm dl§ ba
sindan yapug. ceviriterle Ihsan
Aksoy' un "Yola Cikarken"
bashkh bir yazist vardt. Ben de
kendi adimla ve baska adlarla
yazrmsnm. Yazilardan birisi re
jimin kisktrtug: Alevi-Sünni
catismasma- iliskindi ve Alevi
lik konusunu isliyordu. Bir bas
ka uzun yazi "Irak Kürt Ulusal
Kurtulus Savasi" bashkhydi ve

- Güney Kürdistan'daki Kürt di
renisini konu edinmisti. Dergi
nin imzasiz ilk yazrsi ise "Acil
Görev Demokratik Ortama Ge
cri§tir" ba§llgml ta§lyordu.

Özgürlük Yolu'nun cr1k1§I,
özellikle Kürt sol ve yurtsever
crevrelerinde bomba etkisi yap
tl. Ilginin bir nedeni, on Ylla ya
km bir suskunluk döneminden
sonra Kürt kesiminin crlkardlgl
ilk ve oldukcra kapsamh (ilk sa
YI 84 sayfa, digerleri de genel
likle bu boyutta) periyodik ya
ym olmaslydl. Diger yaru ve en
önemlisi ise i§ledigi konular,
yakla§lm tarzl ve kullamlan dil
ve terminoloji idi.
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Aynea Kürt sorununa, sosyaliz
me ve devrime iliskin konular
da gerek Türk solu, 'gerekse
Kürt sol kesimleriyle bircok
polemikler yeraldi. Bu tartis-

. malar yoluyla Kürdistan Sosya
list Partisi'nin görüsleri, prog
tarn hedefleri kitlelere yansidi
ve cesitli konulardaki görüsleri
miz daha da netlesti ..

Güneel gelismeler ve bunla
ra yönelik tutumumuz da Öz
gürlük Yolu'nun konulan ara
smda idi. 1975-1979 arasindaki .
dört yrllik donemde dünyada ve
Türkiye.'de önemli gelisrneler,
Türkiye 'de rejimin baskrlarr,
Kürt halkrrun ve geneI olarak
solun ve demokrasi güclerinin
direnisi Özgürlük Yolu 'nun
sayfalanna yansimrsnr. Bu ha
Iiyle de 0, sözkonusu dönem
icin iyi bir tarnk ve arasurma
yapanlar icin kaynaknr.

7. sayidan itibaren, "san~lt
edebiyat" ba§lIgJaltmda bir bö
lümle Kürtee yayin baslatuk.
Ayru zamanda klasik Kürt sair
ve yazarlan, Kürt dili ve edebi
yau ile ilgili bilgi ve incelerne
ler de bu sayfalarda yer aldr. Eu
bölüm Kürt dili ile yazmayi
mesrulastirma, dil ve kültürü
yayma 'i§le,vigörmenin yanrsi
ra, dergiye olan ilgiyi de artnr
cll.

Baslangrcta kullandigrrmz
dil ve üslup, özellikle de Türki
ye.'deki Kürt sorunu bakimm
dan yumusak ve bir tür ezop di
li oldugundan bir süre toplama
kararlanS"a kar§lla§madlk. An
eak bu baski olmadlgl anlamma.
gelmiyordu. Polis daha ilk saYI
lardan itibaren derginin dagltlm
ve satl§lll1engellemek ic;:ill dev
reye girdi. Derginin 23. saYIsm
da, "Dergimiz ve Yaymlant11lz
Üzerinde Artan Baskdar" ba§ll
gl altmda §öyle deniyordu:

"Dergimizin pkl§lI1dan hu .

Ocak ayma kadar düzenli ola
rak devam etti ve toplam olarak
44 sayi cikn. (Bazi sayilan cift
oldugu icin, gereckte 37 sayi.)
Bu, Türkiye simrlan icindeki
Kürt yaymcrligi bakirmndan bir
rekordu. Cünkü gecmisteki ya
yinlar hem bu dereee kapsamh
degildiler, hem de cok kisa
ömürlü oldular. Cogu 3-4 saYI,
en uzun örhüriüler ise 8-10 sa
Yl...

Özgürlük Yolu'nun ba~hea
özelligi teorik niteligiydi. Der
gide ulusal sorun ve Kürt SOfU
nu c;:e§itliyönleriyle tartl§lld.l.
ilk kez Kürdistan'm ekonomik
ve sosyal yaplsmm geni§ bir
tahlili yapl1dl,Kürt ulusal hare
ketleri geni§ bic;:imde'i§lendi.

sandi ve bir bölümüyle, özellik
le Maoist kesimle iliskilerimiz
koptu.

Derginin 2. sayisiru hazrr
larken bunaldtk, Cünkü ortada
yazi filan yoktu. Orhan Ta
lun'a, "bu isi nasil sürdürece
giz?" diye dert yandirn. Yazi
plamnda herhangi bir katkrsi
olmayan Orhan ise,' "üzülme
. abi, ~Ikannz!" diye bana moral
vermeye ~ah§tl.. 2. saYl.birinei

. sine göre yanm forina daha kü
~ük, 72 sayfa olarak ~Jktl.

Ne var ki dergi stirdü. 2. sa
Yldan soma darbogazl a§lIk.·3.
saYlmlz 96 sayfa olarak ~lktl.
Hem kendim yazmaYl bir ah§
kanhk ve tutku haline getirdim,
hem de ba§ka arkada§lann kat-

0000
Özgürlük Yolu' nun cikis«, ozellikle Kürt sol ve

yurtsever cevrelerindc bomba etkisi yapti. Ilginin
bir nedeni, on ytla yakin bir suskunluk donemin
den sonra Kürt kesiminin ctkardig: ilk ve oldukca
kapsamlt (ilk sayt 84 sayfa, digerleri de genellik
le bu boyutta) periyodik yaytn olmastydi. Diger
yani ve en onemlisi ise isledigi konular, yaklastm

tarzi ve kullanilan dil ve terminoloji idi.
0000

kilan oldu. Ihsan Aksoy yaz
mayi sürdürdü. Yeni arkadasla
nrmzdan Hüseyin Beysülen ya
Zl kadromuza kauldi ve degisik
adlarla, özellikle de Hüseyin
Toprak adiyla ekonomik-konu
larda yazdi. Daha sonra yazr
kadromuza Mustafa Düzgün
katildi ve daha cok egitim ko
nulannda yazdr. .Mehmet Bay
rak kimi yazrlanyla katkida bu
lundu. Aynca disardan, Tütk
sol kesiminden de (Sedat Özkol
gibi) ineeleme ve ceviriler gel
di.

Özgürlük Yolu, sikiyönetim
tarafrndan kapanldigi 1979

Özgürlük Yolu ve Roja \Nelat

yunda Özgürlük Yolu Hareketi
olarak bilinen bizimle onlar
.arasmda ilkesel bir fark oldu.

Özgürlük Yolu, Türk sol
cevrelermde de farkh bicimler
de karsilandi. Örnegin Tip cev
resi soguk karsiladi. Ama sos
yalist bakrs acimiz ve demokra
si mücadelesinde dayanisma
öneren politikamiz nedeniyle,
sol kesim baslangicta genellikle
olumlu karsiladi. Ancak sonra
dan, gerek ayn örgütlenme an
layisuruz, gerekse kimi ideolo
jik görüs aynhklan yüzünden,
solun cesitli kesimleriyle ara
mrzda birhayli polemikler ya-
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dirn. Ali, "Milliyetci Cephe ik
tidanrida bu zor olur, MC'nin
düsmesini bekleyin" dedi. Ben- .
se, eger gazeteyi tutturacaksak,
MC dönerninde crkarmak en
iyisi; yoksa CHP, "ben i provo
l.e ediyorsunuz" deyip üstumü- ,
ze daha. sert gelir, görüsünde
idirn. Gereckten de öyle oldu.
Gazeteyi MC döneminde crkar
dik, birhayli baskr gördük; arna
MC gidip de CHP gelince daha
da katrnerli baski gördük. Ve
eger gazete MC döneminde ya
yma baslamamis olsaydi, bü
yük ihtimalle Ecevit cok daha
saldirgan olacaktt..

Mustafa Aydin askerden
dönrnüs ve cahsmalanrmza ka
ulrmsu. Pratik islerde basanh,
cesur bir gencti, Sahipligi ona
önerdik, kabul etti. Sorumlu
müdürlügünü ise Srddik Bo-
zarslan adli genc üstlendi.

Gazetenin adrru Roja Welat
(Yurt Günesi) koyduk. Kapagm
üst sol kösesindeki amblern do
gan günesi ve yürüyen emekci
'kitleleri sernbolize ediyordu.

Mustafa ile Siddrk bildirim
de bulunrnak üzere bir dilek
ceyle, 0 ara dernek kapamakta
pek ünlü olan Ankara Valili
gi'ne basvurdular. Basvuruyla
birlikte baslarma geleni, Özgür
Iük Yolu'nun Eylül 1'977 tarihli
28. saYlSlndan, "Kürt~e Gazete
<::lkarrnak Yasalara Aykm ml
dir?" ba§hkh y,azldan aynen ah
yorurn:

Ankara'da RO.lA WELAT
adtnda, Kürt<;eve Tiirh;e dille
rinde yaym yapacak /5 gün!iik
bir g4zete (,,'lkarmak isteyen
Mustaj'a Aydzn, bunun i~'il1hir
dilekqeyle Ankara Valili<~i'ne
ba§vur-du. Dilek~'esi emniyete
havale edildi. Mustafa Aydln
ve gazetenin sorumlu müdürü
olarak ba§vuran Szddlk Bo
zarslan, I. Sube'ye I,;'Zkflklann
da, §ube müdürü dilekc;eye hir

Özgürlük Yolu yaym haya
unm ikinci yiluu tamamlarmsti.
Parti örgütü gelisiyor, ~evre
rnizdeki sernpatizan halka bü-.
yüyor ve kitle icindeki etkinli
girniz aruyordu. Bu, dergiden
ayn olarak dahakisa periyodlu,
haber ve yorurn yaru .agu basan
bir yaym ihtiyacrru günderne
getirmisti. istanbul'daki arka
daslardan bu yönde bir öneri
geldi. Ancak ben tepki göster
dirn; derginin türn zamarurmzi
.aldigini söyledirn ve "böyle bir
gazeteye kirn yazacak, onu kirn
yönetecek?" dedirn. "Biz yaza
HZ!" diyerek bana cesaret ver
diler. Buna pek akhrn .yatma
rnl~tJ, bu i~in de dönüp dola§lp
yine kirnin boynunda kalacagl
m tahrnin etrni~tirn .. Arna yine
de, geli§en rnücadelenin ve
kavgamn verdigi co§kuyla bu
i~e giri§tik. 15 günlük, orta. boy,
eski YÖN ve ANT türünden bir
gazete dü§unüyorduk. Dili ise
Kürt~e- Türk~e olacaktl.

Bu konuda bizim dl§lrnlzda
ki bazI insanlann da görü§ünü
aldlrn. Örnegin istanbul' da
Avukat Ali Ya~ar'a, böylesi bir

. gazete dü~ündügürnüzü söyle-

. ***

23 Mart. tarihlerinde aradi,
birkisim kitap ve dergilerimizi
ve posta ile yurt leinden ve yurt
dtstndan gelen yayinlan topla
YlPgötürdü..."

22. sayrdan itibaren baskilar
arttt .ve derginin hemen her sa
yist toplandi. Sik stk sorurnlu
rnüdür degistirmek zorunda
kaldik. Orhan Talun' dan. sonra
sirasiyla Kadir Akel, Mustafa
Kaya ve Sirrt Feroglu sorurnlu
müdürlük yaptilar.

Özgürlük Yolu görüslerimi
zin kitIeler arasmda yayilrna
smda basta gelen bir rol oynadi,
0, kendi basma "bir ajitatör,
propagandaci ve örgütleyici"
oldu. (2)

yana baskilar, engellemeler ek
sik olmadi. Dergimiz Van'da,
Diyarbakir' da ve baska yerler
de yasalara aykirt bir sekilde
toplattldi. Tasrada bircok yere
gönderilen paketlerimiz PTT
taraftndan gonderilen adresle
re teslim edilmedi.Örnegin Er
zurum' a giden tüm paketleri
miz gizli eller taraftndan yok
edildi . Bircok yerde aboneleri
mize dergi ulasmadi ve okurla
rtmtz sürekli olarak bundan
yakmdtlar. Cogu 'zamanadres
lerine 'yeniden gonderdikleri
miz de-aynt aktbete ugradt. Ba
ZI yerlerde, tüm ilerici, devrim
ci bastna uygulanan eskiyaca
tutum 'dergimize ve yaymlan
~mza da uygulandi. Ornegin
Elaug' da, komando denen bes
lemelerin ikide bir kitabevleri
ni basmalart, kitaplan sokak
lara döküp yakmalan bir ya;lQ,
bu tür zorbaltklan onlemeyen.
yani gorevlerini suistimal
eden, $U( isleyen birtaktm ..gö
revliler", bizzat kendileri de
hemen her gün kitapcilari do
lasmakta, hakktnda hic bir top
lama karart bulunmayan sol
dergi ve kitaplan toplaytp gö
türmektedirler. Kendilerine
yaptiklari isin kanunsuz oldu
gu, suc oldugu haurlatildigin
da ise, '!hurasl Elazlg' dir, bu
rada yasalar i§lemez, biz bildi
gimizi yapar"zz!" demektedit
ler. Yani bu i~i, bizzat, polis
üniformasl giymi§ birtaklm ki
§ilerYapmaktadlr.

"Dergimizin 18, 19 ve 20
saYllan hakklnda savClllk(a
sOJ'u§turmaa(lldl ve sorumlu
müdür arkada§lmlzzn ifadesi
ahndl. Derg,imizin Mart saYISI
(22. saYl) ise, kargo yoluyia
Diyarbaklr' a uhi§tlgl gün, Di
yarba,kLrbüromuzun eline gec;
meden polisc;e el konu/du (bin
adet) ve aym anda mahker1!ece
toplama karan verildi. Polis
Ankara büromuzu iki kez, 22 ve
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ti ve bir hafta gecikmeyle de 01-
sa gazete bastldi,

Roja Welat hein rejim, hem
Kürt yurtsever kamuoyu, baki
rmndan bir bomba etkisi yapti.
Irkci ve soven cevreler bir agiz
dan saldmya gectiler. MHP'ye
yakm "Devlet" adh gazete,
"Hizlanan Bölücülük ve Hükü
metin Sessizligi"'ba§hgl altmda
yazdig: yazida, Roja Welat'rn
amacmm "Allahl, Kitabi, Pey
gamberi, soyu, vatam bir olan,
ayrn 'bayrak altinda yasayan
Türk milletini bölmek" oldugu
nu ileri sürüyordu. Günaydm
gazetesinde yazan kontenjan
senatörü Hüsarnettin Celebi,
sirf "Kürtce" kelimesini agzina
almamak icin, "yansi Türkce
~Ikan gazeteler"den söz ediyor,
bunlara karsi cumhuriyet savci-

. lanru ve adalet bakamm göreve
~aglTlyordu .. Ayrn kisi Cumhu
riyet Senatosu'nda yapngt ko
nusmada ise, Türkiye'de Rum,
Ermeni gibi azmhklann kendi
dilleriyle gazete ~Ikarabilecegi
ni, ama Kürtlerin Lozan' a göre
azmhk sayrlmadiguu, bu ne-·
denle de Kürtee gazete cikanla
rrnyacagim ilen sürüyordu. Oy
sa. söylediginin gereekle ilgisi
yoktu. TC'nin slmrlan i<;:indeki'
Kiilder elbet bir azmhk degil,
ama ~'ürklere e§ durumda bir
ulustular ve ismet Pa§a da Lo
zan'da tezini böyle saVllnmu~,
"Ankara 'hükümeti hem Türkle
rin hem Kürtlerin hükümeti
dir," demi§ti. Kaldl ki Lozan
Antla§masl 'mn 38. maddesi,
TUrn TC yurtta§lanna istedigi

. dilden yaym yapma hakkml ta
myordu. Bu madde §öyleydi:

"Herhangi bir Türk uyr1u:
gunun, gerek özet, gerekse ti
earer ili§kilerinde, din, hasm,
ya da her re§it yaym knnula
nyla a{'lk toplanttlarlllda dile-

, digi bir dili kullanmasma karJI
hi~'bir hntlama konulmaya-

Mustafa, bu i~ artik olmayacak- ,
ml~ gibi, üzüntüyle "abi izin
vermiyorlar," dedi, sonra da
yukandaki öyküyü anlatn.

"Sen üzülme, biz gazeteyi
yine de cikannz!" dedim.

Bu isin izne tabi olmadrgim
biliyordum. Basm Kanunu'na
göre, valilige bildirirn yapmak
ve bazi kosullan yerine 'getir
mek (sahip ve sorumlu müdürü,
yönetim yeri adresini bildirmek
gibi) yeterliydi, Aynca Basm
Kanunu'nda veya baska bir ya
sada, Kürtee yaym yapilamiya
cagina dair bir hüküm de yoktu. '
Bütün sorun bildirimi yaptigr
nuza dair elde bir belge olma
siydr. Bunun icin de bir baska
yol vardi: Noter yoluyla tebli
gat.,

Hemen 0 gün ögleden son
ra, bir note re giderek Ankara
Valiligi'ne tebligan gönderdik.
Bunun yanisrra Roja Welat'm
yakmda pkacagma dair, kirrm
zr-sau renkte gözahci bir afi§
hazrrladik, Ankara ve istanbul
dahil, ~e§itli kentlerde yaygm .
bir afisleme yapnk. Son Hava
dis gazetesi bu afise birinei say
fasmda yer vererek "Bir bu ek
sikti!" diye manset atn ve ;'azJll
. anar§istlerin" Kürt~e bir gazete
~lkararak 'memleketi bölmek is
tediklerini yazdl. Ankara Vali
ligi ise büromuza resmi bir yazl
göndererek ve resmi dilin Türk
~e oldllgundan söz ,ede.rek böy
le bir gazeteyi ~ikaramlyacagl
mlZl söylüyordu.

Buna, ragmen gazeteyi ~I
karmakta kararhydlk. <;ünkü
valiligin gerek~eleri yasal de
gildi. Hazuhklarumzl tamamla
dlk. Gazete, 13 Eylü1'de Anka
ra'da, Daily News gazetesinin
tesi,slerinde bastlacagl slTad~
polis müdahale eUi ve baslmevi
vazge~ti. Ankara polisinin dik
katinden ka~lTmak i~in, Musta
fa filmteri alarak istanbul'a git-

göz attzktan sonra, Mustafa
Aydm' a döndü ve ofkeyle, ne
den Kürtee gaze te cikarmak is-

, tedigini, Tiirkiye' de Kürt diye
bir halk olmadigtni söyledi,
Mustafa Aydtn miidiirle tarns
maya girmedi. Daha sonra mü
dür, (aglrdlgl polis memuruna,
"savctltga telefon edin ve bun
lan tutuklaun," dedi.

Aydin ve Bozarslan bir bas
ka odaya almdilar. Sivil giyim
li, kimi "devrimci tipi" btyikli,
kimi sakallt bircok polis memu
ru, kimi zaman ofkelenerek, ki
mi zaman alay ederek oniara
ne diye Kürtre gazete cikarmak
istediklerini sordular.

Bunlardan biri gidip geli
yor ve Aydtn' la Bozarslan' a'
öjkeyle bakarak "basuuzt kese
cegizr' diyordu.

Bir baskasi, "Neden Kürt
re?" diyordu, "Baska dilde fl
kann. Fransizca olsun, lngiliz
ce olsun, lbranice dilinde,
Kamboc dilinde olsuni," diyor
du.

. Bir baskasi: "Siz bu gaze
teyi Ankara' da -basabilecegini
zi mi santyorsunuz?" diyordu,
"Onu basacak' hicbir matbaa
bulamryacaksintz ... "

Aydm' la Bozarslan süku
netierini bozmadllar, polemige
girmediler. Bu arada 2-3 saat
kadar bir zaman gefti ve bir
yerlere telefon ediIdi, birtaklm
kanunlar karz§tinldl ve sonun
da, ba§vurma dilek~esinin alt/
na Kürlj;e gazere flkarmamn
Türk yasalarzna aykm oldugu,
bu nedenle de izin verilmeyece
gi yazllzp, bu husus ba§vurari
Iara ~'teblig" edildi. Mustafa
Aydzn'Ja S,ddlk Bazarslan, bu
yazznzn bir,suretinin kendileri
ne verilmesinde lsrar euilerse'
de istekleri reddedildi ...

Mustafa ve Siddik blfakdm
ca dogru büroya geldiler ve
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cakur," Welat'l satrnaym, hangi dergi Roja Welat'l~ cikisma deli olu-
Polis ve savcilar hemen ha- ve gazeteyi satarsarnz satm! .." yor!" diyorlardi, ..

rekete gectiler. Polis, daha top- dendi. Ocak 1978'de Demirel hü-
lama karan olmadan bulabildigi' kru.eti düstü ve CHP lideriDiyarbakir'da Roja Welat'i ..
her yerde gazeteye elkoydu. Di- satan Hatip Bagnyaruk, Baki Ecevit, bazi bagUTISIZKürt kö-
yarbak u 'a gönderilen 4200 ga- kenli milletvekillerinin de des-Mercan, Bayram Bozyel ve Ri-
zeteye, daha kente girmeden el fat Sefah adh gencler tutuklan- tegiyle yeni hükümeti kurdu.
kondu. Arkasindan toplama ka- dilar. Bu insanlar aylarca hapis- Ancak ne demokratik örgütler
ran da crkanldi ve gazeteyi gö- ne de Roia Welat üzerindeki

T te kaldilar, ~J
türen Srrn Feroglu adh genc tu- baskilar son bulmadi. Ilerici po-
tuklandi. Mardin'de 400-------------------lis dernegi POL-DER'i
gazeteye el kondu, Or- kapamak bile Ecev'ir 'e
han Miroglu ve Nuri SI- 000 nasiboldu. Roja Welat
mr adh gencler bu ne- üzerindeki baskilar ise
denle tutuklandilar. Ay- Özgürlük Yolu' nun baslica ozelligi Ecevit döneminde bir kat
nca gazeteyi dagittrklan teorik niteligiydi. Dergide ulusal daha artti. Kompleksli
ya da salt okuduklan Ecevit, sol saflardaki her
icin, Agn, {gdlr ve bas- sorun ve Kürt sorunu cesitli yönle_- eylerni kendi iktidarma
ka yörelerde tutuklanan- riyle tartisildi. ilk kez Kürdistan' in yönelik bir provokasyon
lar oldu. istanbul'da po- olarak görüyordu. Kürtler
lis gazetenin basildigr ekonomik ve sosyal yapzszmn genis konusunda ise Türkesten
rnatbaayabaskin duzen- bir tahlili yapildi, Kürt ulusal hare- farkh düsünrnedigini za
ledi ve ord1akkalmdl§A200 ketleri genis bicimde islendi. Ayn.. manlaortaya koydu.,
gazeteye e oy u. n- '.f ~ '.f Basin -kornünist ve sos- '
kara'da Roja Welat Bü- <caKürt sorununa, sosyalizme ve' yalist gecinen bazi ke-
rosu'na baskm duzen-. devrime iliskin konularda gerek simler dahil- büyük co-
lendi, ordaki 135 gaze- 'g gunluguyla, bu o1aYI ve
teye, aynca 1000 kadar Türk solu, gerekse Kürt sol kesim- bize yönelik bunca baski
Özgürlük Yolu dergisi- leriyle bircok polemikler yeraldi. ve saldmyi suskunlukla
ne, arsivdeki baska ya- karsiladi, duymazhktan,
yinlara el kondu, Roja Ru tarttsmalar yoluyla Kurdistan görmezlikten geldi. Mus-
Welat'm kliseleri almdi. Sosyalist Partisi' nin görü~leri, tafa Aydin 4 Ekim'de gö-
Ayru gece bir yargrc ka- , zaltma almrnadan önce
ran olmadan Mustafa pro gram hedefleri kitlelere yansidi bir basm acrklamasi yap-
Aydirr'm evinde arama ve cesitli konulardaki gorüslerimiz misti. Bunu Hürriyet.·
yapildi. Sorumlu Müdür Milliyet ve Cumhuriyet
Siddik Bozarslan 28 Ey- daha da netlesti. gazeteleri birkac xaurla
lül'de tutuklandi, Mus- 000 verdiler; üstelik, sank i
tafa Aydm ise, yasal basm acrklamasi bizirn
olarak sorumlu tutula- degilde Ankara Yalili-
miyacagr halde 4 Ekim gunu Roja Welat'rn ilk ü9 saytsi gi'ninmi§ gibi .. Bu haberde.
tutuklandi ve suc olarak "Kürt- MC iktidan döneminde cikn. sanki valiligin böyle bir yetkisi
ce gazete crkarmak" gösterildi.. Demirel Basbakan, Erbakan'la vanrns gibi, "Ankara Valilig]
Oysa yasalarda böyle bir suc Türkes ise ba§bakan yardlmcl- Roja Welat' I yasakladl" deni-
yoktu! lan idiler. iyi§leri BakaOl ise yor, baskllara, yasalann ~ignen-

Baskdar daha sonra da yo- Erbakan'lO partisinden -§imdiki mesine tek kelime ile deginil-
gunla§arak devam etti. 2. saYl ANAP'li- Korkut Özal'dl. ~u, miyordu. TKP yanda~lannln
91kttktan soma, daha mahkeme- zaman zaman, kendisini ner- elinde olan ve 0 dönemdc "Ulll-
nin toplama karan olmadan po- deyse demokrat sanmamlza yo- sal Demokratik Cephe" ~a.~nsl
lis gazeteyi istanbul ve Anka- layacak sözler söyleyen Özal... yapan Politika gazetesi ve Urün
ra'da büfelerden topladl, satlcl- Polis gazete büfelerine baskl dergisi ile TiP'in yaYIl1 orgal1l
lan ise tehdit etti. Onlara: yaparken, "i~i~leri BakaOl biz- Yürüyü~ dergisi ise ne baskdar-

"Tezgahllllzl Ylkanz! Roja zat bu i§in üzerinde düruyor, dan, ne basll1 aylklamaslI1dan
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gerici cevreler TÖB-DER'e.
özellikle de Baskan Gaziog
Iu 'na ve Kurultaya des Lek ver
digi icin DiSK'e karsi kampan
ya acnlar. Burjuva basuunda.
terör olaylarirun arkasinda
"Kürt~üler"in olduguna . dair,
yalana dayah , kiskirucr bir
kampanya acildi.

Rejimin onca aglr baskilan
na karsilik, Roja Welat Kürt
yurtsever cevreleri ve halkm
saflannda büyük ilgi gördü.
Baskrlarsa bu ilgiyi ve sernpati
yi daha da arttirdr. TC'nin tari
hinde, yanyanya Kürtee ~'Ikan
bir gazete olarak Roja Wehit
ilkti. Daha önce Kürtlerin yl
kardrgt bazi dergi ve gazeteler
de de Kürtee yazrlrrusn. Ama
Kürtceye aynlan sayfalar cok
simrhydi ve bunlar daha cok ,~i
ir, fikra türünden seylerdi ..
Kürtceye en genis yer ayiran ve '
en uzun ömürlü olan yine de bi
zirn yaymmuz Özgürlük Yolu
idi. Ancak onda da yaklasik 90
sayfamn ancak 5-6 s'ayfaslIll'
Kürtceye aymyorduk. Roja
Welat ise, Kürtceye genis yer
ayirmamn, Kürtee rnakaleler,
yorurnlar ve kültür sayfalan
icermenin yamsira, daha crki
smda büyük gürültü uyandirmrs
ve ülkenin gerici güclerini aya
ga kaldrrdtgi gibi, Kürt aydinla
nna ve yurtseverlerc de, tarn
tersi bir heyecan vermisti.

Gazetenin iki dilde ylkmasl
mn, yalmzca Kürtge olmayi§l
nm birka~ nedeni yard!. Bir ke
re Kürt dilinde yeter yazar kad
rornuz yoktu. Bunun yamslra, 0
dönemde Kürt~e okuyabilenle
rin saYlsl ~ok azdl. Bizirn arna-.
ClmlZ ise yalmz Kürtye yaYll1
yapmak degil, ay'm zamanda "\
okura politik bir rnesaj vermek
ti. Aynca, gazetemizi Kürtlerin
y(.!nlslra, Türklerin de okurnasl-
TI! istiyorduk. Bu nedenle de
yaymm iki dilden olmasl gerek-

ce indiren agzr baskzlar günü
müzde de devam etmektedir.
Son ytllarda bu baskilann da
ha da siddetlendigi görüldü.
Bircok yazar, yaytnci, gaze te
ve dergi sorumlusu, hatta bun
larin sahipleri, dagutcilari,
okurlan baski ve kogusturma
lara, saldiri ve iskencelere ug
radilar. Fasist saldtrganlik so
nucu hayatlartnt yitirenler 01-
du. iktidar son aylarda, Türk
~e-Kürtre dillerinde yaytn ha
yatma aulan Roja Welat ga
zetesini, yaymdan alkoymak
icin Anayasa'Yl da actk bicim
de ~·ignedi. Bunu basaramaytn
ca 'gazetenin fiilen basimini,
daguimini ve okunmastru. en
gellemek i~in agIr polisiye ted
birlere basvurdu. Bu gazeteyi
daguan ve okuyan bircok kisi
halen fe§itli Werde tutuklu bu
lunmaktadir.

"Kurultaytmiz; bastn ve
kültür üzerinde süregelen ·aglr
baskilann düsünce özgürlü
güyle bagda§madlgml, bu uy
gulamalann gerek 1961 Ana
yasastna, gerek Birlesmis Mil
letler insan Haklari Evrensel
Bildirisi ve Helsinki Konferan
SI ilkeleri basta olmak üzere
diger uluslararasi sozlesmeiere
aykiri dü§tügünü, anti-demok
ratik, irkc: ve soven bir karak
ter tasidigim belirtir. Kurulta
Ylmzz tüm ilerici, demokrat ba
szn ve bu arada Roja Welat ga
zetesi üzerindeki agil' baskzlan
protesto eder, bu duruma bir
an önce son verilmesini ister.

"KuruitaYlmzz, ülkemizde
dü§ünce özgürtügünün tam an
lamlyla ger~ekle§mesinin gere
gi ve bir par~asl olarak' basm
ve kültür üzerindeki her türlü
engellemenin kaldmlmaSlnl ve
her türlü zrkp-§oven uygula
maya son verilmesini ister ve
bu ugurda mücadele eder."

Bu karar nedeniyle, Irk~l-

tek kelime söz etrnediler, Yal
mzca Ankara'da yaym yapan
ve solculukla hicbir ilgisi olma
yan "Yeni Gün" gazetesi, olayi
"Ankam Valilig] Anayasayi
<;ignedi" ba§hgl altmda verdi
ve basm aciklamarmzin tümünü
yayinladr. (Bu gazetede Der-'
simli Teoman Okaygün adh ta
mdik ve dost bir kisi yönetmen- .
di, yaym da onun sayesinde 01-
du ..) Bir de TSiP'in ayhk teorik
yaym orgam Kitle dergisi,
"Ulusal Baskiya Karst Diren
mek Görevimizdir" ba§hgl al
nnda bu olayi haber verdi ve
rejimin baskilanm onurlu bi
cimde elestirdi, Daha sonra,
TSiP'e yakm Sosyalist Gencler
Birligi 'nin yaym orgam "Gene
Sosyalist"; Vatan Partisi 'nin
yaym orgam Sosyalist gazetesi,
aynca Kurtulus grubunun yaym
orgam olan Kurtufu§ Sosyalist
Dergi de Roja Welat üzerindeki
baskilan protesto ettiler. Baski
lar yurt dismda da yer yer Kürt
ve yabancr örgütler tarafmdan
protesto edildi.

Eu konuda Roja Welat'a en
büyük destegi veren ve baskila
ra yigit~e, onurluca kars: ~lkan
ise -Kürt ve Türk- sosyalist og
retmenlerin yönetiminde olan
Türkiye Ögretrnenler Birligi 01-
du. TÖB-DER 'in 4-11 Subat
1978 tarihlerinde Ankara'da
düzenledigi ve 40 dolaymda
demokratik örgütün destek ver
digi Demokratik Egitim Kurul
taYI'nda, egitim, meslek haklan
ve demokratikle~me konusunda
alman .diger önemli kararlann
yamsua, basm ve özeUikle Roja
Welat üzerindeki baskllan kl
nayan ~ok önemli bir karar da
ahnd!. Karar ~öyleydi: ,

"Yzllarboyu ileriei, demok
rat, devrimci basm ve kültür
üzerinde uygulanan ve dü§ünce
özgürlügünü, kültür ve sanat
alamndaki özgür geli§meyi hi-
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'onun ideolojisine, baski rneka- dar 12 sayi ciktr. Bu sayilan ba-
nizmasma ve mevcut yasalann sacak matbaa bulmak, oradan
bile disma düsen uygulamalan- kacirmak, illere, ilcelere ulasnr-
na bir suclarna idi. Savunmayi mak ciddi, ustahkh bir örgüt-
ikisi adma, 0 zaman ancak 20 lenmeyi gerektiriyordu. Cünkü
yaslannda olan Stddik Bozars- gerek Roja Welat'm, gerek Öz-
lan, heyecanh, ama gür bir ses- gürlük Yolu'nun her sayisi hak-
le okudu. Benle Ziya arkadas kmda, pol isiri elinde, 14
ise, avukat olarak aym mealde Lui'nin tutuklama fermanlan
bir savunma yapnk. Sonneta gib i (kralm imzasrru tasiyan,
Mustafa Aydm 0 celse serbest samk yerini ise "hamil"in dol-
brrakildi ve durusrna 11 Ka- durdugu cek benzeri .ferrnan-
srm 'a ertelendi. Üy yargictan lar), pesin toplarna kararlan
olusan basm mahkemesi, 0 za- vardi, Polis gazetenin basilaca-
mana kadar görülmemis bir gml haber aldrg: veya tahmin
hizla davayi P Kasun günü so- ettig] matbaalan ve Roja Welat
nuclandirdi, Mustafa AydmIa Bürosu'nu gözetliyordu. Örne-
ilgili olarak beraat karan verir- gin 5. saymin basrlacagi Genel
ken, Siddrk Boz.arsf an u , tfe ait Emas Matbaasi önüncle
TCK'mn 142 maddesi 3. fikra- günlerce ~arakol kurdu ve bir-
smdan 1,5 yil hapis ce-.. ---IiII[I----------
zasma mahkum etti;
ama onunla ilgili olarak
da tahliye karan verdi, Roja Welat' in ctkssiyla, yukü-

Daha Siddikm tu- müz biraz daha agtrlasti.
tuklulugu sirasinda, ga- I 0 lookY I '
zeteyi crkarabilmek icin Böyece , zgür u 0 u na ve
yeni bir sorumlu müdür kitap yayinlanna bir de 0 ek
göstermek zorunda kal- lendi. Bir kere, baslangicta
dik, Davalar birbirini iz- benden baska Kürtee yazan
ledigi ve sorumlu mü- yoktu. Son sayzlara dogru ba-
dürler ararur duruma I K··
dü§tügü icin, onlan sik Zl gene; er urtce yazmaya
, sik degi§tirmek zorunda alistilar ve siir, fikra, masal,
kaldtk. Siddik'tan sonra röportaj gibi ürunlerle katki
görevi sirayla Fikret da bulundular. Istanbul' daki
Akay ve Mahmut Ces- arkadaslartn vaadleri ise laf
me aldilar. ta kaldi. Bir-iki kez, röportaj

Roja Welat'm yayi- diye birseyler gonderdiler. Ne
mnda, sözkonusu baskl- k b I h h ld h
lar nedeniyle, ba§tan dü- var i, un ar, er a e a-
§ündügümüz 15 günlük yatlannda ilk kez yazl yazan
periyodu tutturamadlk, ve röportaj da hie;okumaml~
En büyük sorunumuz olan ki~ilerce hazlrlanml~tl;
basacak bir matbaa bul- bu nedenle onlan kullanama
maktl. Bu nedenle, ba-, dik .. Ne var ki polisin saye
zan bir ay, bazan iki ay
gecikmeyle Ylktl. Öz- sinde periyodlar gecikince biz
gürlük Yolu ve diger de soluk alzyorduk. Baskzlann
devrimci yaymlarla biT" tek yaran buydu!
likte slklyönetim tara- 0 0 0
findan temelli kapauldl-
gl 1978 Ylll sonuna ka-

Özgürlük Yolu ve Raja Welat

li've yararhydr.
Gazetenin pkt~lyla .saflan

rmzda ve yurtsever gevrelerde
yükselen coskunun da verdigi
gücle, baskilara karsi direndik,
Rejmin saldmlanru Özgürlük
Yolu dergisinde ve bizzat, bir
süre gecikerek de olsa crkardi
glmlz Roja Welat'in 2, sayism
da teshir ve protesto ettik. Roja
Welat'm 2. sayismda "Kürtce
Yaym Yapmak Hakkimizdir ve
Bu Hakki Kullanacagrz" ba§hgl
alunda yazdigirmz yazida sunu
diyorduk:

"Bugün, mevcut burjuva
'yasalah da ~ignenerek, polis
gücüyle Roja Welat'm veya bir
baska gazetenin, derginin pkL
§l engellenebilir. Ama bununla
sorunlar ~özülmez. Turkiye
Kurdistans' ndaki 10 milyonluk
Kürt halkuu bu tur zor yontem
leriyle susturmak aruk olanak
sizdir. Unutmayin baylar: Zor
zoru getirir!.."

Sonunda da böyle oldu, Ya
rtyanya Kürtee yaym yapan bir
gazeteye tahammül edemeyen
rejim, birkac yil sonra karsism
da partizan savasi yürüten ör
gütleri buldu ...

Mustafa ve Siddik'rn avu
kathgiru benle Ziya Acar arka
das aldik. Durusmalan 13 Ekim
1971"de Ankara Toplu Basm
Mahkemesi 'nde idi. Durusmayi
izlemek icirr oldukca kalabahk
bir dinleyici kitlesi gelmi§ti. Ne
var ki salon kücrüktü, üstelik
jandarma, kapl aylk olmasma
ragmen iyeriye dinleyici blrak
mlyordu. Isranmlz üzerine bir
miktar dinLeyicinin salona gecr
mesi mümkün oldu. Kendileri
nin mahkemeye sunmaSl iyin
bir savunma hazulaml§uk. Bu
savunmada geri adlm yoktu.
Tarn tersine, Kürt sorununa ili'§
kin geryekler yok aylk ve dobra
biyimde dile getirilmi§i. Bu bir
savunmadan öte, rejime ve

--------~----r-------~~~----------------------
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Ve bugÜh de, 12 Eylül ön
cesinde oldug\l gibi, yurt i'rinde
tümüyle, ya da bir bölümüyle
Kürtye dergi ve gazeteler ylkl
yor, Kürt~e kitaplar baslltyor.

tel..::r...

Evet, Roja Welat'm ylkl§tn
dan bu yana 20 YII gecti. 0
günden bu yana dünyada ~ok
§ey degisti, Ya Türkiye'de ve
bizim ülkemizde?

Bizde de, neyin ne kadar
degi§tigi aYTI bir konu, ama
dünden bu yana cok ~eyler 01-
du. 1979'un basmda sikiyöne
tim, Özgürlük Yolu ve Roja
Welat'la birlikte Kürt ve Türk
solunun, yurtsever güclerin ~I

kardigt tüm yayrnlan kapadr.
12 Eylül'Ie karanhk bir dönem
basladr, Icerde hapislik, iskence
ve zulüm, disarda göcmenlik..

Ülkede, 12 Eylül cuntasi
sözde cekileli ve secimler yapi
hp sivil bir yönetim geleli ~ok
oldu. Ama ne, ne kadar degisti?
Yine ülkenin en önemli sorun
lan konusunda karar verenler
MGK, yani generaller degil
mi? ~imdi de iskence carki
varhizryla devam etmiyor mu?
En cok politik cinayet su son 5-
6 yilda islenmedi mi? Katiller
yine ararmzda serbetce dolas
rmyor, hatta bizi yönetmiyorLar
ml?!.

YJllar bir de kirli sava~ ge
tirdi. Onbinlerce ölü, binlerce
yamp Ylkllml~ köy ve toplumu
esir alan bir §idde.t ortami, 'rete
ler. .. Her yerde borusu öten 're-

***

ve Türkce olarak mizah da var
d r.. Bu kücük fikralar ilgiyle
okunuyordu. Kürtlerde en ciddi
, konulan 'bile kücük frkralar ve
öykülerle anlatmak bir gelenek
tir.. 0, bu haliyle ajitasyon ve
propaganda cahsmalanrmza
buyük hiz kazandirdi.

olan on milyon dolaytnda yurt
tas var. Gelmis ge~mi§ iktidar
lar bugüne kadar, demokratik
hak ve ozgurlilkleri ve bizzat
bu iilkenin yasalartm, ulusla
rarast baglayici soziesmeleri
pervasizca ~igneyerek halkimi
zm kendi anadilinde yaym yap
masml, kü[türünü özgürce ge
listirmesini engellediler. Bu
gün de, 20. yüzYllm su son ~ey
reginde de bu baskt zincirini
aralamak istemiyorlar.

"Ancak bu ilkel ve fagdl§l
tutumu sürdurmek artik ola
naksizdtr. Demokratik hak ve
özgürlüklerimizi kullanmak
icin kararltytz, Baski zincirini
mutlaka ktracagtz:"

Roja Welat'm ~lkl§lyla, yü
kümüz biraz daha agtrlasu.
Böylece Özgürlük Yolu'na ve
kitap yaymlanna bir de 0 eklen
di. Bir kere, baslangicta benden
baska Kürtee yazan yoktu. Son
sayilara pogru bazt gencler
Kürtee yazmayaahsnlar ve §iir,
fikra, masal, röportaj gibi ürün
lerle katkida bulundular. istan
bul' daki arkadaslann vaadleri
ise lafta kaldi, Bir-iki kez, rö
portaj diye birseyler gönderdi
ler. Ne var ki, bunlar, herhalde
hayatlannda ilk kez yazt yazan
ve röportaj da hic okumamis
olan kisilerce hazrrlanrmsn; bu
nedenle onlan kullanamadik..
Ne var ki polisin sayesinde pe
riyodlar gecikince biz de soluk
ahyorduk. Baskilann tek yaran
buydu!

Roja Welat'la birlikte, örgü
tümüz baklmmdan hein daha
militanca bir ~al~§ma ba§laml§
tl, hem de daha geni§ kitlelere
UIa§IYOTduk.Roja Welat biyim
ve iyerik olarak nitelikliydi. Di
li, hem Kurtyesi, hem Türkyesi
sadeydi. Y01gösterici teorik ve
politik yazllann yamsITa, gün-,
cel konular, haberler i§leniyoT
du. Resimliydi. Aynca Kürtye

kac kez de, mahkeme karan 01-
madan matbaaya girip arama
yapti. Buna ragrnen, on gün ge
cikmeyle de olsa gazete bu
matbaada basilip polisten kaci
nldi. Mustafa ne yapip edip bir
matbaa buluyordu, Drsanya bil
gi sizmasin diye, basilacagi yeri
yakm cevrernizden bile son ana
kadar gizli tutuyorduk. Basila
cagl gün ya da gece, ekipler
olusturuyor ve ani baskm yapar
gibi, matbaaya gidip, polis daha
harekete gecmeden gazeteyi
baska yerlere tasiyor ve postah
yorduk. Matbaa i§~ileri de ~ogu
zaman, polisin eline gecmemesi
icin bize candan bir destek veri
yorlardi. Bu konuda ernekcile
rin, pekcok Türk aydmmdan
daha önyargisiz ve daha anla
YI§holduklanm gördük.

Gazetenin satl§l da benzeri
yöntemlerle oluyordu, Örnegin
Diyarbakirda, gazete ulasir
ulasmaz ekipler hazirlamyor,
bel1i bir saatte topluca harekete
geciliyor, bir-iki saat icinde
kahve ve dükkanlarda 2-3 bin
dolaymda gezete satihyordu.

tu sayiyr 20 bin basrmsnk.
5 bin kadan eie gecrnis, ötekisi
ise dagllml§ ve hemen tüken
misti. 2. sayryi 30 bin bastik ve
daha sonraki sayilarda bu tira
jm altma hi~ düsmedik. Bazi
sayilan ise 40 bin bastigrmrz
oldu.

Sanmm 2. sayrda idi. 10 bin,
gazete polisin eline gecti, Ama
Mustafa Aydin birkac gün son- .
ra, adliye deposuna bakan ka
tiplerin eline biraz para slkl§U
rarak bu gazetelerin tümünü biT
kamyonete yükleyip getirmeyi
ba§ard!.

Baskllan kamuoyuna du
yurmak i~in Mustafa Aydm 1
Mart 1978'de ikiilci bir basm
a~lklamasl yapt!. Bu bildiride
§öyle deniyordu: '

"Ülkemizde anadili Kürt~e

Özqürlük Yalu ve Raja Welat DENGOlaylar ve Görü,ler
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·ANILARI MUCADELEMIZDE
YA~AYACAK

Mustafa Camuba! Hüseyin Ali AkagündüzAbdulselam Aydm. Azad r;mur Acur

nemde gelisti ve onlarca yeni
yazar yetisti. Bu sevindirici ,
güven verici bir gelisrne.

Olumlu ve olumsuz yanla
nyla bugüne bakarken, yirmi
yrl öncesini, 0 günkü kosullan
ve 0 kosullarda Özgürlük Yolu
.ile Roja Welat'm oynadigi rolü
hanrlamak da gereklidir saru
nm.

Özgürlük Yolu ve Roja We
lat elbet sifirdan baslamadtlar,
onlar, kendilerinden önceki ku
§aklarm birikiminden beslendi
ler, ona dayanarak varoldular.
Onlar bir direnis geleneginin,
bir kültür mirasrrun yen i halka
siydilar. Bugün yapilabilenler.
de, 12 Eylül öncesi dahil, daha
önceki dönemlerin birikimine
dayaruyor ve gecmisin mirasina
yeni halkalar ekleniyor.

Ama dagiulmalan, okura ulas
malan nerdeyse olanaksiz]. pe
riyodik yaymlann hemen her
sayist toplaruyor. Hapis ve para
cezalan ise astronomik. Buna
ragrnen dayananlar bir süre
sonra temelli kapauhyor, Depo
lar basihp güzelim kitaplar ha
murhanelere gönderiliyor ...
Zindanlara doldurulan, hatta öl
dürülen yazar v'e gazeteciler ise
cabasi..

Türkiye 20 yilda iste bu ka
dar degisti: ..

Ve bütün bunlara ragrnen,
Kürt dergi ve gazeteciliginde
bu süre zarfmda yine de kü
cümsenmiyecek bir gelisme 01-
du. Özellikle yurt dismda. "Po
litik göcrnenlik" kimilerinin ile
ri sürdügü ve göstermek istedi
gi gibi, tümüyle bir dökülme ya

\
da ytlgmhk örnegi olmadi, EI
bet dökülenler, yilanlar ,oldu.
Ama politik göcrnenler, ayru
zamanda, hem siyasi ve örgüt
sei planda, hem de kültür ala
mnda cok §eyler yaptilar. Yurt
dismda, daha 12 Eylül öncesi
baslamis olan cahsmalar onla
rm gelisiyle hizlandr. Onlar, tü
müyle, ya da bir bölümüyle
Kürtee olan onlarca dergi ve
gazeteyi yaym hayatma soktu
lar. Kürt dili, tarihi ve edebiya
uyla ilgili olarak, önemli bir
bölümü Kürt dilinde olmak
üzere yüzlerce kitap yaymladi
lar. Bu ürünler simdi yurt icine
de yansiyor. KürtIer haftahk ve
günlük gazetelere gectiler.

Bugün artik Kürtee yazanlar
parmakla gösterilecek kadar az
degi]: Kürtee yazi dili bu dö-
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Türk devletinin basm ve ifade
özgürlügüne iliskm anti-demokra
tik .yasalan, Cumhuriyet tarihinin
belli dönemlerinde bazi yüzeysel
degi~iklikler gecirdiyse de, sonucta
Osmanh sansürcü zihniyetinin
1864'te yürürlüge koydugu "Mal
buat Nizamnamesi" kanunlannm
bir uzannsi olmaktan ~lkmadl. Söz
konusu yasa 1908'de Ittihad ve Te
rakki'ciler tarafmdan yapilan bazt
düzenlemelerle yumusauldiysa da,
aradan bir yd gecmeden, 1909'~a
anti-demokrank yönü yeniden agu-
lasunldi: basm ve ifade özgürlUgU
yeniden kontrol alnna almdi.

Birinci DUnya Savasi'mn so
nunda, Osmanh Imparatorlugu'nun
yikrnnlan, Elen, Ermeni, Kürt;
Asur, C;erkez ve diger halklann ka
m üzerinde insa ettirilen Türk dev
letinin, objektif habercilik yapmak
isteyen özgUr basma ve a~lk fikir
lere kalll tepkisi son derece anti
demokratik ve baskrct olmustur.
Hele, Kürt halk ger~egini ifade et
mek gibi bir "tehlike" ve Kürt ba
sm ~ah§an)an sözkonusu oldugun
da, durum daha vahsice ve kanh 01-
mustur, Du anlamda Kürtlere yöne
lik kan bir inkar ve asimlasyoncu
politika izleyen Türk devletinin ba
sma yönelik anti-demokratik baskl
lan iyi incelendiginde, sorunlann

yamnda yer alarak Kürt halkrna
kars: düsmanca propaganda yap
rmsnr.
. Türk basiru, Osmanh impara

torlugu'nun yrkrlmasiyla birlikte
bu kez de TC yöneticilerinin güdü
müne girdi. 1931 Basm Yasasr'mn
kabulünden sonra, 1935'te devlete
bagh Basm Genel Direktörlügü
aracrligryla ilk Basm Kongresi'ni
toplayabilen, kongre sirasmda dik
tatörlük döneminin basbakam Is
met Inönü'nün serefme i9ki kade
hini kaldiran, 19i§leri Bakam ~ükrU
·Kaya ile birlikte Onuncu YiI Mar
§I'rn söyleyen 'türk gazete ve basr
mmn -bazi ufak tefek istisnalar ha
ri~-evrensel basm ahlak ve ilkele
riyle bagdasmayan ve Kürt halkr
nm özgürlügüne kar§1 olan bu
ugursuztutumunda hala ISTaretme
si, düsündürücü oldugu kadar utanc
vericidir de,
DP'nin "ürln Ilürdlstan
palltlillasl Ilemallstleri
---Ifbr

Türk.iye'deki bazt sol ve de
mokrat gevrelerin de destegini ala
rak 14 MaYls 1950'de CHP'nin
parti diktatörlügüne son vererek ik
lidara gelen Demokrat Parti, 15
Temmuz 1950'de, dönemin bek
lentilerine cevap: vermeyen ilk
Türk Basm Kanunu'nu lilkanllysa

temelinde KUrt halk gerceginin ifa
de edilmesi ve Kürt ulusal taleple
rinin dile getirilmesi oldugu görü
lecektir. C;ünkü Kemalistlere göre,
Türkiye'de yasayan herkes
'Türk"tür. Aksini iddia edip yazan
ve yayanlar "devletin bölünmez
bütünlügüne kar~1 düsmanca fali
yetlerden" dolayi ya katledilecek,
ya da amansiz baskslardan, isken
celerden geclrilerek onlarca-yüzler
ce yila mahkum edilecektir.
TUIt _.1. 11lazetecillii
ai.~IIII~!Dia,. hep dlliet
......... du

Kurtulus Sava~1 ssrasmda Kürt
halkimn destegini almak i~in binbir
hile ve cambazhklara basvuran Ke
malistler, resmi ideolojinin boroza
m haline getirdikleri Türk basmuu
·da yanlanna alarak, gasp edilen
haklan ugruna 1925-1938 yillan
arasmda baskaldiran KürtIerin bü
tün isyanlanm basnrmis, KUrdis
tan 'I kan gölUne ~evirmi~lerdir.
Bütün insani hak ve özgUrlüklere
dÜ§man Takrir-i Sükun ve tstiklal
Mahleemeleri'nin yürürlUge konul
dugu tek partili Kemalist CHP ikti
dan yJJlannda, 1924 Anayasasr'mn
"basm özgUrdür" demagojisine rag
men, Türk basmr, bu ytllarda bira
kahm Kürt halk hareketleri hakkm
da objektif haber vermeyi, devletin

Türkiye
Cumhuriyeti'nin
70 yrlhk basm ve
ifade özgürfügü
düsmanhgmm
eshab-i mucibesi
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özel görevier verildi. Son yillarda
bazi ufak tefek se sier ctkrnaya bas
ladiysa da Türk basun 13 yildir sü
ren savasta birakahrn Kürdis
t\ffi'daki insanhk.dis: baskll ve kat
hamlar~, yer v~rmeyi, olaym insan
haklan ihlalleri boyutu üzerinde bi
le durmadigr gibi, Kürtlerin özgür
lügüne karsi yazdrklan haber ve
~ö§e yazilanyla yeni olanak ve im-
kanlarakavusturuldu. Devlet, göre
vi olaylan objektif olarak yansn
mak olan Türk bastnun basm kim-
liginden cikararak, deyim yerin
deyse onursuzlasnrdi, Türk basnu
v s medyasimn belli ellerde kontrol
altma almmasi saglandi, Türk basi
mmn basma gelen bu acikh durum
bize bagrmsiz ve objektif olmas;
gereken rnedyanm devlet veya po
litikacilar tarafmdan kontrol altrna
ahnärak bir ulusu 'ilgilendiren en
formasyonun bell i ellerde toplana
rak yön verilmesinin ne kadar teh
likeli ve cirkin oldugunu göster
mekte.
.. .1979 yih sikiyönetimiyle bir-

. likte asker ve polis baskrsmdan
gözlerini acamayan Kürt halkuun
basma bu kez de her türlü anti-de
mokratik yetkiyle donatilan ':,sö-

"'/Illürge yaliligi" sistemi getirildi.{Jr9
" Temmuz 1987 tarihinden itibaren
"Olaganüstü Hai Yasasi'' kapsarm
na giren 9 Kürt__ilinin "sömürge
ba§bakanhgma" Ozel Harp Daire
s~'nin onaY.1ile getirilen kontr-ge
nllacI Hayn Kozak\(lOglu artlk iste
se "i\(inde Kürt unsurunu 'la§ldlgl
i\,in" normal bir sosyal etkinligi bi
le yasaklayabiliyordu. Türkiye'de
y.asal olarak bastlan kaset, afi§,
fIlm, yaym, dergi ve kitaplar bile,
Kürt ulusal bilincini geli§tirdikleri
tehlikesinden hareketle, sömürge '
bölgesine almmlyordu. Deyim ye
nndeyse artlk "her §ey" Kozakc,:l
oglu'i:t.dan soruluyordu.
. Ancak bütün baskl ve zülme

ragmen Klirt ufu~al' talepleri dahll
da kitleselle§ti, aruk ate§ her tarafl
yakmaya ba.§lIyordu. 10 Nisan
1990'da Olaganüstü HaI Kanu
nu'na dayanllarak 91kanlan "San
sür ve Sürgün Karllrnamesi" olarak
bilinen "413 SaYl1I Kanul1 Hük
münde Kararname", ardll1dan 10
MaYls 1990 tarihinde yapllan yeni
degi§iklerle Kozak910glu 'nun Kürt
ler üzerindeki selahiyeti bir Orta
dogu krall kadar artlnldl. Kozakyl
oglu ye onu hi9 aratmayan meslek
tr.~l Unal ßrkan döneminde ba§ta

,~ .
KürtJer, 70'1i yillann ortalanndan
itibaren biraz nefes aldrlarsa, bir
\(ok legal ve yan-Iegal gazete ve
dergi 9tkartttlarsa da, 12 Eylül
1980'de askerrcuntarnn gelmesiyle
basm üzerine kara bulutlar iyice
cöktü, '

Varhgi-yoklugu bile tarusma
konusu olan basm ve ifade özgür-

" lügü alanmdä varolan kmnnlar da
almarak bütün farkh ve renkli ses
ler susturuldu. Basta Kürtlerin \(1- '
kardiklan yayinlar olmak üzere
m~halif gazetelerin yazar ve sahip
leri l§kencelerden gecilerek, gözal
t~a almarak zindanlara atildi. Reji-
rm savunan bazi gazete1er bile san
sür, kapatma vb, gib i saldmlardan
nasiplerini aldtlar. Onbinlerce tu
tuklunun zindanlarda ölüm-kalim
savasi verdigi, onbinlerce insanm
s?r~ulanarak i§kencelerden geciril
dlgl ve özgürlügün sadece general
lere mahsus oldugu 12 Eylül karan
hk döneminde generallerin halk
oylamasiyla halka kabul ettirdigi
.meshur 19,82 Anayasasr'yla basta
basm, ifade ve propaganda özgür
lügü olmak üzere, toplann, yürü
yü§, demek, sendika gibi örgütlen- '
me haklarma önemli kisttlamalar
~:e.tjrildi. 1983'te 2932.saYlh yasa'
ile Kürt dili ve' gercegine zaten va
rolan yasaklara ek olarak, belli bir
s~r~ i9i~ de olsa yeni yasaklar geti
rildl. Boylece buakahm Kürtge ki
tap, gazete ve dergi 91karmaYI, ya
Saldi Kürt diline yeni yasaklamalar
getirildi.

12 E;ylül karanltgl ve insanltk
dl§1 basktlarl, Türk devletinin Kürt
halkma yönelik' 70 Yllhk inkar
asimlasyon, baskl ve katliam politi~
kalarl arttk Kürtleri isyan ve silahh
mücadeleye ~e§vik ediyordu.
1938'den sQnra örgütlü silahh,mü
cadeleye sarllmayan' Kürtler, TC
devletinin blm~ctl ve demo]:<ratik
yollardan Kürt ger~egini kabul et
meyec;eginden hareketle J 2 Eylül
1980 cuntasmdan sonra sava§a ha
zuhk yapmaya ba§ladllar. 15
Agustos 1984 Ylhnda Kürdistan i§
yi Partisi-PKK tarafmdan ba§latllan
genIla sava§lyla Türkiye'deki Kürt
sorunu gündeme girerek eski .tabu
lar bi~er birer ytktldt. 1983 'te Tur
gut Ozal'm iktidani gelmesiyle
devlet Türk basmma yeni olanaldar
tanldl. Kürt özgürlük mücadelesi
kar§lsmda yer almalan ve Kürdis
tan'daki sava§tn geryeklerini tel"s
yüz etmeleri iyin Türk basmma

da, Kürtier icin bir §ey degi§medi.
DP'nin iktidara gelmesinden 4 gün
sonra, 18 Mayts 1950'de istan
bul'da Kürtier tarafmdan cikanlan
ve toplam 6 sayrsi ~aymlandlg\. bi
linen haftalik ~arkm Sesi gazetesi
ve 1958-59 yillannda Diyarbe-.
kir'de haftamn 6 günü ~tktlgl bili
nen Ileri Yurt adli gazeteler, DP ta
rafmdan Kürtiere verilmis bir hak
olarak degerlendirilmemeli.

DP iktidara gelmeden önce
1948' de Musa Anter ve arkada§la~
nnca Diele Kaynagi (1948-"1949)
ve ~ark Mecmuasi (Ocak 1950) ad
h iki Türkce gazete crkarnhyördu.
Tarihe "49'lar Davasi'' olarak ge
gen 17 Arahk 1959'da yurtsever
Kürt aydmlanna yönelik toplu tu
tuklamalar gerceklestiren "demok
ratik" DP, Kürt ve Kürdistan gerce
gme Kemalistlerden hi~ de farkh
yaklasrnadigim göstermistir. "Suc
lan" Kürt gercegini dile getirmek
~Ian tutuklu Kürt aydmlarma yöne
lik mahkerneler 1960'daki askeri
cuntacilar- tarafindan sürdürülmüs-
tür.:' .

Orgeneral Cemal Gürsel 'in fa
§ist ve gerici .karakte~ ta§,lmaY,lan27
Mayis .asl<:en:darl>eslyle,t ,l96 1.Yl-.
hnda lliirk'Bas)n, YasaSt'näa ollim~l'Y
lu yönde bazt degi§ikliklere gidildi,
Tü:k1er söz ~onusu yaSa degi§i.klik
lennden beh oranda yararlanabil
diyseler de, Kürtlerin 0 dönem ya
ymladtklan Diele Flrat, Roja Ne
we, Yeni Akl§, Deng gibi dergi ve
kitaplar, M Emin Bozaslan'm \(1-
kardlgt Kürt Alfabesi, Ahmede
Xane'nin Mem a Zin romam vb.
yasaklanml§, sahipleri hakkmda
dava a\(tlmt§tlf.

12 Mart 1971 darbesinin gel
mesiyle, TC yöneticilerinin Musol
lil\i Italya'smdan ithal ettigi fa§ist
karakterli anti-demokratik,' anti
Kürt ve anti-Komünist 141 ve
142'nci. maddeleri ba§ta olmak
üzery 146, 163,311 ve 312. mad
deleri yürürltige konularak sol ve
~ürt kimligini ifade edenlere yöne
hk topyekün bir sava§ a:~lldl. Bu
dönemde bir\(ok yazar, aydm ve
yazl i§leri müdürleri tutu'klandl, i§
kencelerden geyirilerek zindanlara
tJklldl. .. '. .'
12 Eylül karanhih Kürt
dilinde varolan yasagl
yasalla§tlrdl

Türk sol muhalif yevreleri ve

----~----------~~I----~----~----
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muhabir hakklOda .lstanbul DOM
tarafmdan dava acilmisnr. Türkiye
ve Kürdistan'a giden onlarca AI
man, Ingiliz, Yunan, Norvecli, Is
vecli, Finli, ABD'li ve daha bircok
degi§ik ülkeierden muhabir ve ye
§itli heyetlerde yer alan sayilan
yüzlerle ifade edilebilecek y~bancl
gözlemciler de Türk devletinin bas
ki ve teröründen nasibini alrrus, do
zajr farkh uygulamalara maruz kal
rmslandir,
TC'nin "demakratik ve
,eHaf' yasalarmdan
kitaplar da nasibini ald.

12 Eylül 1980 askeri darbesin
den günümüze dek Türkiye'dc ya
ymlanan yüzlerce kitap da devlet
teröründen nasibini alrms, tonlarca
SI önce "hapislerde" bekletildikten
sonra yakilarak imha edilmislerdir.
Istenbul DGM, 1994'te Birlesmis
Milletler tarafmdan KürtIere iliskin
olarak yaymlanan kitabi da "bölü
cü" bulup yasaklayarak, hangi "de
rnokratik hukuk" devletini temsil

, etigini göstermisti. Kitap, Dogu ve
Ortadogu uzmanlanmn BM peso
neline verdigi seminer notlanndan
olusuyordu, . ,
Halk tarafmdan se!;ilen
mllletvekilieri zindaßlara
atillyar

Kürdistan'daki savasm sona er
mesi iyin barl§yd yözüm önerilerini
savunduklanndan dolaYl devletin
hedefi hahne gelen, demokratik
yollardan-halk taraftnda~ secrHen
DEP milletvekillen Hatlp Dlcle,
Leyla Zana, Ahmet Türk, Sedat
Yurtta§, Selim Sadak, Mahmut All
nak, Orhan Dogan ve Slm Saklk'an
milletvekilligi dokunumazllklal'l
1994'te kaldmlarak zindanlara alil
ml~, ba§ta DEP eski Genel Ba§ka.m
Ya§ar Kaya olmak üzere DEP mll~
letvekilleri Mahmut Kllm~, Remzl
Kartal, Zübeyir Ayd~r, Ali Yigit,
Nizamettin Toguy, Yüksekova Be
lediye Ba§kanl Nejdet Buldan, din
adaml Mele Abdurahman Dürre ve
yüzlerce özgürlük sava§clsl ile on
binlerce sivil,halk sürgüne gltmek
zorunda kalml§lardlL Türk Ceza
YasaSl'mn 125. maddeSinden
idamla yarplananDEP milletvekil~
lerine, 1995 'te ilegal örgütlerle i1i§
ki kurmak gib i su~lamalar .yapll
ml§, TCK'nm 168 ve '169. madd~
lerine göre cezalandmlarak kendl
.lerine 3,6 yJ! ile 15 Yll araSI degi-

sayih kanunun 8. maddesiyle, yine
aym yasamn "terörle mücadele
eden" güvenlik kuvetlerinin isirn
ve kimliklerinin yaymlanrnasiru
yasaklayan sansürcü 7'nci madde
sinin 12.04.1991 tarihinde kabul
edilmesi ve uygulanmaya baslan
rnasiyla, basta gazeteci ve yazarlar
olmak üzere bütün aydinlara karsi
-yeni bir "hukuk" savasi baslatrldi.
.1991 yihndan bu yana Kürt gerce
gini ifade eden ve sorunun cözümü
i9in görüslerini aciklayan bin dola
ymda gazeteci, yazar, sendikaci,
bilim adamr, hukukcu, politikaci ve .
§ahsiyet hakkmda dava acildr, Yüz
lercesi yargilanarak degi§ik hapis
ve para cezalanna yarptlflldL De
yim yerindeyse aydinlan trilyonla
ra varan para cezalanna mahkum
eden devlet bir nevi "zenginlesti",

Kürt sorununa iliskin savun
duklan düsünce ve sorunun ban§~JI
.yollardan yözümünü istedikleri icin
Anti Terör Yasasr'na muhalefet et
melden zindanlara aulan ve hakla
nnda bir yildan baslayip bin yih
asan hapis cezalan istenen yüzlerce
yürekli Kürt ve Türk aydirn ve
elestirel gazetecilik yapan gazete
sorumlulanndan bazilanmn isimle
rini belirtmek gerekirse:

Dr: ismail Be§ik~i, Yasar Ka
ya, Abdul Melik Firat, Yasar Ke
mal, Doc. Dr, Haluk Gerger, Doc.
D,. Fikret Ba§kaya, AklO Birdal,
Prof. Dr. Yal~m Küyük, Serhat Bu
cak, I§lk Yurt~u,. Recep Mara§lt,

'Münir Ceylan, Ibrahim Aksoy,
'Mehdi Zana, ~erafettin Elyi, Bilge
su Erenus, Feridun Yazar, Hasan
KÜyÜKOba,Raglp Zarakolu, Raglp
Duran, Ay§enur Zarakolu, Abdu.l
kadir Konuk, Günay AsIan, EdlP
Polat, Ahmet Altan, Altan Tan;
Mehm'et Uzun, Ercan Kanar, Hüs
nü Öndül, Sedat Aslanta§, Bülent
Aydm, Baki Karadeniz, ~ydavut
Karadag, Neyati Tamyan, (iasan
Özgün, Slm Öztürk, Cemal Oz~e
lik, Selman <;imen, Mustafa Yll
maz, Ali Demir, Nurettin Yü~sek
kaya, Nesin <;dgm, Adlgüzel Ince
sh, Erdal Kurt, Müslüm YII11l~z,
Mehmet Kesli, Müslüm <;atak, Un
sal Öztürk, Slddlk Ta§demir, Selim
Okyuoglu, Osman Aytar, Zana Se
zen, Orhan <;ah§lar, Muzaffer Er
dogdu vs...

Aynca Kürtlerin ylkardlklan
gazetelere haber geyen, yurt dl§ln
da ya§ayanlar da dahil, yüzlerce.

Kürt muhabir ve gazete cahsanlan
olmak üzere Kürdüm diyen herkese
karsi özel bir kanh savas baslanl
rms, yüzlerce yerel muhalif politi
kaci "faili rnechul" cinayetlere kur-
ban gitmistir. .
Dü,üßceyi. "terijrisf' Uaß
eden rasa Vlkar.llrar

1990'm ilk yillanna gelindigin
de, uluslararasi bircok insan haklan
sözlesmesinin alttna imza atan
Türk devleti, Kürt ulusal direnisini
katliamlarla basnramayacagim an
laymca, yurt disinda ciddi bir §ekil- '
de sarsilan imajim düzeltmek icin
'bu sefer Osrnanh oyunlanna bas
vurmak istiyordu. Bu iy ve dl§ bas
kilar soguk savas senrast dünyada
ki bas döndürücü gelismelerle bü
tünlesince uluslararasi kamuoyunu
yamltmak amaciyla "demokratik
bir maske"ye ihtiyay duyuldu. "De
mokratiklesme ve §efafla§ma':mn·
geregi olarak, Kürt diline yasakla
ma getiren 2932 sayih kanun, top
"lanrna, düsünce ve inane gibi temel
insan hak ve özgürlüklerine simrla
ma getiren TCK'nm 6187 sayih
kanunu ile 141, 142 ve 163'üncü
rnaddeler kaldmldi.

Ancak burada büyük. bir sahte
karhkla karsi karsiyäyiz, Cünkü
yukanda adt geyen maddeler kaldi
nhnca, düsünen, konusan ve yazan
herkesi "terörist" ilan eden, söz ve
ifade özgUrlügüne büylik yasaklar
getiren me§hur Anti Terör Yasasl
sonuna kadar kulanlidl. 12.04.1991
tarihinde kabul edilerek aym tarihli
Resmi Gazete'de Y3ymlanan 3713
saYlh, Kürt geryeginin ifade edil
mesi ve Kürt sorununun ban§cli ve
demokratik yollardan yözüm tartI§
malanm engelleyen "Terörle Mü~
cadele Yasasl"nm dü§ünmeyi kri
minalize eden v.e ,cezalandlran
8'nci maddesinin kapsamI klsaca
§öyle belirtiliyordu:

"Hangiyöntem, maksat ve dü
§ünceyle. o/ursa olsun Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve
mi/etiyle bölünmez bütünlügünü
bozmaYI hede! alan yazlll ve sozlü
propaganda i1etop/anti, göstt!ri ve
yürüyü§ yapl/maz. Yapan[ar hakm- ,
da 2 Yl/dan 5 Yl[a kadar aglr hapis .
ve e/li milyon liradan yüz milyon
liraya kadar aglr para cezaSI hük
molunur."

Komuoyunda' "terörist" yasa
olarak da bilinen sözkonusu 3713

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

Türkiye Oumhuriyeti'nin 70 Yllllk ... DENGOlaylar 've GÖi'ü,ler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



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

Kaynaklar
- Terörle Mücadele Kanunu, 1996.Ba~
.bakanhk Kanunlar ve Kararlar Genel
Müd~ilügü Kararlar Daire Ba~kal1lHu
kukr,:uIbrahim PlIlar
- Report on Freedom of Expression in
TUI'kfY,Int. Assoe. for Human Rights
in Kurdi;itan,Jan 1996._
- Gazeteci-yazar Selahattin.<;:elik'inar
~ivi.
- Oyunun Kurah, 1990, gazeteci-yazar
Zeynep Alemdar.
- BasllI Ar~ivi, ROlli Al.asor. 1')<)2-
1996.

Not'ar
* ~imdiye kadar Avrupa insan Haklan
Mahkemesi'nde, ~ogu Türk devletinin
aleyhine sonu~lanandavalarm saYISIbi
ne yakla~makta
* Dönemin Türk Ba~bakanl Macaris
tan'ln ba~kentiBudape§te'de 5:6 AralLk
1994 tarihlerinde yapllan' AGIT Zirve
si'nden dönerken, ba~bakanhk konu
tunda, yeni olu~turulan tnsan Haklan
Yüksek KuruJu üyeleriyle biraraya gel
di. (iller, "Tamam i~kenceyikaldmlhm
ama 0 z.amanbazI su~lular nasll Iconu§
turulacalcttr?" diye "endi§elerini" dile
getirdi.

kurumlarm, Insan Haklan Evrensel
Beyannamesi (10 Araltk 1948),
Avrupa Konseyi (Londra, 5 Mayis
1949), Insan Haklan Avrupa Söz
lesmesi'ntn insan Haklarmm ve
Temel Ozgürlüklerin Korunmasma
Iliskin Sözlesmesi (Roma, 4 Kasim
1950) ve yine BM'nin tüm halkla
nn kendi yazgilanru belirleme hak
kim da iyeren Kisisel ve Siyasal
Haklar Uluslararasi Sözlesmesi
(1966, 1976), Avrupa Güvenlik ve
I§birligi Konferansi Sonuc Bildir
gesi (Helsinki, I Agustos 1975) ve
benzeri uluslararasi sözlesmelerle
eiddi bir celiski arz edecek ve insan
haklan ihlalleri devam edecektir.
Hukuk ve siyasetini Kürtlere öz
gürlüklerini tammamaya endeksle
yen "<;agda§ ve dernokratik hukuk
devleti" oldugu idasinda bulunan
Ttirk devletinin hala en önernli
uluslararasi iki sözlesme olan Kisi
sei ve Siyasal Haklar Uluslararasi
Sözlesmesi (19.12,1966) ile yine
aym tarihli Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Uluslararasi Söz
lesmesi'ne imza atmamasi 90k dik
kat cekicidir.

Böylece Türk devletinin Türki'
ye'deki dernokratiklesme ve eko
nomik gelisrne önünde büyük en
geiler olusturan Kürt sorununun
karsilikh diyalog ve ban§911 yollar
dan adil bir sekilde cözumune ya
nasmamadaki fanatikligi sürdükce,
Türkiye'ye astronomik ölcüde eko
nomik kayiplara neden olan 13 yil
dir süren savasia yasamim yitiren
20 ile 30 bin insamn yamslra yeni
onbinlerin kam akacak, ~imdiye
kadar yaklhp-Ylkllan yakla§lk 3 bin
kadar Kürt köy ve yerle§im birimi
ne yenileri eklenecek, milyonlarla
ifade edilen iy Kürt gOyÜ gidere~

. kabaraeak, ge~mi§ ylilarda oldugu
gibi Kürt insanma hayvan ve kendi
dl§kllan yedirilmeye devam edile
eektir.

acmasi, dl§a acilma gibi büyük bir
ihtiyaci olan Türk sermayesinin
Gümrük Birligi 'ne kabul edilmesi
dönemine denk düsünce, bu sefer
yeni bir Osmanh oyununa basvu
ruldu. 23 Temmuz'da bazi yasalar
da yapilan degi§ikliklerin ardmdan
OB arifesinde i~ ve dl§ kamuoyunu

. yamltmak amaciyla 8'nci maddede
yeni degi§iklikl~re gidildi. Burada
dikkatleri ceken Terörle Mtieadele
Kanunu'nun düsünrneye önemli Sl
mrlamalar getiren 8'nei maddesin
de 4126 sayth kanunla yaptlan de
gi§iklikle sadece "hangi yöntem,
maksat ve düsünceyle olursa 01-
sun" cümlesi kaldmlarak, eezada
bazi indirimlere gitme gibi sahta
karltklara basvurulmustur.

Hukukcu Sayin Mehmet Ali
Aslan'm dedigi gibi, 9agd3§ ve de
mokratik hukuk devletlerinin top
lumdaki bütün din, idoloji, inane,
etnik ve kültürel kimlikler arasmda
denge kurma gibi bir durumunun
aksine, daha cok idoloji -Kerna
'lizm- ile yogrulan TC kanunlanmn
birbirini tarumladiklan ger~egi göz
önünde bulunduruldugunda, birkac
maddenin üzerinde cynanmasi ve
ya yürürlükten kaldmlmasi fazla
bir §ey degistirrnez. Cikanlan veya
degi§tirilen bir-iki maddenin islevi
ni görecek 90k sayida kanun vardir.
Yani halk deyisi ile "Eski tas eski
hamam." Cünkü "Halki rrk, din,
böige farkhhklan vb. gözeterek is
yana tesvik etmek" gibi 312 ve
benzeri sayih kanunlar var olduk
~a, Kürt sorunu ve ~öztim yollarl
özgürce tarlt§llamayaeak, konu§ma
cesareti gösterenlere yönelik baskJ
. ve terör sürecektir.

KIsaea konuyu toparlayaeak
olursak, TC yasalan kökten bir de
gi§iklige ugram.adlkya, Ttirk devle
tinin de üyesi ol.dugu BM, Avrupa
Konseyi Ve AGIT gibi uluslararasl

sen cezalar verilmistir.
'1990'11 yilarm ilk yansmda

Kürtier taraftndan olusturulan ve
legal planda faaliyet gösteren Hal
km Emek Partisi-HEP 14 Temmuz
1993 'te Özgürlük ve Demokrasi
Partisi-ÖZDEP 30 Nisan 1993'te,
Demokrasi Partisi-DEP 16 Haziran
1994'te, Dernokrasi ve Degisim
Partisi-'DDP ise 19 Mart 1996'da
kapanlrms, yöneticileri tutuklan
rms, haklannda ge§itli davalar a911-

. rrusnr. Sözkonusu partilere yönelik
baski ve terör uygulanrrus, basta
eski DEP milletvekili Mehmet Sin
car olmak üzere yüzü askm üyeleri
katledilmistir. -5u anda ise yasak
lanma tehditleriyle karsi karsrya
olan Kürtler tarafmdan olusturulan
Halkm Demokrasi Partisi-HADEP
ile Dernokrasi ve Bans Partisi-DBP
üzerindeki devlet kaynakh baskilar
artarak s ürmekte. 3 Haziran
1996'da gerceklestirdigi kongre so
lonunda indirilen Türk bayragt ba
hane edilerek, basta HADEP Genel
Baskam Murat Bozlak olmak üzere
yen i secilen bütün yönetieileri tu
tuklarruslar ve daha sonra serbest
birakilrnalanna ragmen, bir sonraki
celsede bircogu hakkmda hapis ce
zalan verilmistir. .
Muhalif Türk partileri de
hedef

Kürt scrununa olumlu yakla
simlanndan ve part i programlann
da Kürtlere ili§kin görüslerinden
dolayi Türk partileri de devletin
bash ve teröründen nasiplerini al
ml§lardlr. Son yt.llarda TC Anayasa
Mahkemesi 'nce kapatllan Türk
partHeri §unlardlr: Türkiye Birlqik
Komunist Partisi (16 Temmuz
1991), Sosyalist Parti (10 Temmuz
1993), Sosyalist Türkiye Partisi (30
KaSlm 1993) ve Sosyalist Birlik
Partisi (7 Haziran 1994). -Emek
Partisi'nin kapaulmasl iyin de Yar
gHay Ba§savcIllgl Haziran 1996'da
Anayasa Mahkemesi'nde dava ay-

G~=rÜkBirliji i~interör·
yasasmda son osmanh
oyunu .

Aneak, Terörle Müeadele Ya
saSI'nlll 8. maddesine dayanarak
ba~ta Kürt sorunu, dti~ünen ve ko
nu§an aydm ve politikaellar olmak
üzere bütün aydmlara kar§l ba§latJ
lan terörün ulusaJ ve uiusiararasl
planda giderek büyük tepkil,ere yol
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Cöllo, 1900-1920'li yillar ara
smda Bozok-Kayseri-Maras-Toros
yörelerinde daga ytkml§ ünlü bir is
yancidir. Hakkinda yeterince aras
urrna ve inceleme yapilmadrgi icin
Y3§aJ"ll1 ve mücadelesi konusunda
aynnnli bilgi ve degerlendirmelere
sahip degiliz. Fakat Cöllo'ya yaki
lan destanda bir takirn önemli ipuc
lan verilmektedir. "BaZISt Hazreti
Ali' dir derlet-Z Sen misin tannnm
aslaru Cöllo" denilerek, ya§a~itgl
dönemde yoksullardan ve ezilen
lerden yana tavnyla s;agmmen bü
yük eylem adamlanndan ve önder-

lerinden biri olan Hazreti Ali ile ki
yaslanrnasi, kendi döneminin Ali'si
olarak kabul edilmesi, Hazreti
Ali'nin sifatlanndan olan "Tannmn
aslaru" sifatuun halk tarafrndan ona
yakrstmlmasr, eyleminin kabul
görmesinin ve toplum üzerindeki
büyük etkisinin acik bir göstergesi
dir. Durum böyle olmasa bu ben
zetme ve kiyaslamalann ortaya S;tk
masi oldukca zordur. Ashnda böyle
bir durum sosyal isyancihgm özel
liklerinden "önemli bir yönünün
yansimasidir.' Halk isyanciyi ken
dinden sayryor, eylemini hakh

••
o

•I

buluyorsa onu en üsr mertebeye
yükseltir. Hak ve adalet dagmcrs:
olarak görür. Bir anlamda isyanci
nm eylerni, kendi araYl~lI1Hlözlem
ve isternlerinin anlatrrm olrnakta
du. Böyle bir izdüsümü olmasa
böylesine yüceltilmesi, böylesine
saygr görmesi, hakkmda destan ve
türküler söylenmesi mümkün de
gildir. Pertev Naili Boratav 'm de
digi gibi "halk kahramanuu secer."
(1) Aciknr ki, bir katil, bir hirsiz,
bir soyguncu, yol kesen, capulcu
luk yapan, fakir fukaraya zulmeden
biri ·kahramandan sayilmaz. Halkin
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asker cikiyor. Pasta soygunundan
elde ettikleri paraYl sayarlarken, ta
mmadiklan sivil giyimli bir yüzba
§l kendilerini basiyor ve vuruyor.

. Ne onlar yüzbasryi tarumaktalar, ne
de yüzbasr onlan, Cesedlen Kon
ya'ya götürülüyor, fakat burada ta
rnyan cikrmyor. Bir süre sonra Cöl
lo''nun cesedi, olay yerine giden
babam tarafrndan teshis ediliyor.
Hatirladigun kadanyla Cöllo' nun
öldürülmesi 1920'li yillardu," (3)

Yine böigeden olan ve Cöllo
konusundaderlemeler yapan Avsar
kökenli l'\hmet Z, Ozdernir de ko
nuyla ilgili önernli aynntilar ver
mektedir. Bu derlerne ve arasnrrna
ya göre "halk arasmda Cello ya da
Cello diye söylenirse de, daha cok
Cöllo bicimi yaygmdir.
. Cöllo kimilerine göre Sanz'1I1
Incedere köyünden, kimilerine göre
de ,Pmarba§l'.nm Kadih köyünden
olup asil adi Ismail'dir. Cöllo genc
ya§ta bir aganm yamnda cobanhk
yapiyor. Fakat aga ücretini verme-'
yince e§egini satlp bir t.oplu taban
ca altyor, Bundan soma da e§kiya-
hga ba§hyor. '

: C;:öllo'nun e§kiyahgl yirmi yLl
kadar sürer. Bu süre iyerisinde
Kayseri ve ~evresindeki zenginleri
soyar, Elde ettigi mallan ve parala
n yoksullara dagltrr. Böylece halk
araslOda saygmhgl artar. Özellikle
Kayseri ve Talas'la oturaJJ B,rm.eni
"9'eRum ailelerinin takllarulJ alt!'.
Bu arada Kayseri zenginlerinin de
taktlarllll almaya kalktnca, Kayse
rili zenginler onu hükümete ~ikayet
ederler. Takibe 9lkan jandarmalar
C;:öllo'yu yakalayamazlar.

o srrada Kayseri, Ankara iline
bagIt-bir sancak merkezidir. C;:öllo
bir gün, arkada§l Gücük Hasan 'la
birlikte Kayseri'den Ankara'ya git
mekte olan posta arabaslIlJ Bogaz
'köy ,ylk1§1I1da soya!'. B unu' is
taribul'daki padi§ah duyunca s;ok
ktzar ve C;:öllo,'nun üzerine sivil gi
yirnli zabitler gönderir. Bu zahitler
den biri <;öllo'yu TomaJ'za civann
da vurur, öldürür."(4)
, Ahmet Z. Özdemir bu, bilgileri
Pmarba§l; Sanz ve eski adl CIIla
vuk oLanMirnar Sinan yörelerinden
derlemi§tir .

Destandan ve sözlü anlahmlar
dan anla§uacagl gibi C;:öllo'nun et
kinligi Adana, Mara§, kayseri,
Konya, Bozok, Ankara, Sivas yöre-

bunalmasma, mazlumun ahina bag
Iarmstir. Bunun icin de pesinden
demistir ki, "mazlumun alu / tah- .
tmdan indirir §ahl.'~ Derinlemesine
incelendiginde görülecektir ki, so-:
nucta arayt§ ve istem, ulasilsm ya
da ulastlmasm kullugun olmadigr, .
kimsenin.ezilrnedigi, baski görrne
digi, hak ve adalete dayanan bir
düzendir.

Sosyal isyancihk bütün yönle
riyle ele almmasi gereken cok bo
yutlu.bir olaydn, Incelendiginde
Cöllo ve' benzeri diger sosyal is
yancilann ,ya§aml bu geryegi yahn

. bir §ekilde -dogrulamaktadrr. So
nucta ortaya cikan kimlik, mazlum
dan, ezilenden yana bir kimliktir.
Yagmaya, dizginsiz sömürüye, so
riu gelmez dayanilmaz baskilara
bas egilmeyecegini, gtinü geldigin
de kar§l konulacagmi gösteren bir
tavirdirv.Olayt degerlendirirken bu
yönlerini de göz önünde tutmakta
yözümiemeler acismdan sanmm
,yarar vardir,

Cöllo, daga yanmda ~ah~hgl
agadart lI.akslzhk ve eziyet görmesi
fizerine Ylkml§hr. AYlll böigeden
olan ve konuyla ilgili ara§trrma ya-

, pan Mehmet Bayrak'lO bu konuyla
ilgili,derlemelerinden olaya l§tk tu
tacak aynnhlar yakalamak Olasldu.
Derleme, Kayseri - SarlZ bölgesin
de, ktiyük ya§ta C;:öllo'yu dogrudan
gören ,ve ev~erine gelip gittigini
söyleyen Av§ar kökenli Hacl Be
bek ailesinden olan Nadir Gür
büz'den yaplln)I§t1r. Nadir Gürbüz
konuyla ilgili a§agldaki bilgileri
vermektedir: '

"(<;öllo) SarlZ'm Incedere kö
yündendir. Daha yeni yeti§kin
genyken bibisiyle birlikte' Pazarö
ren'deki akrabalarmm yamna'gez
meye gidiyor. Orada bir yoza (yoz,
kesimlik erkek davara denmekte
dir) yO'ban duruyor. Uzuri süre
yobanltk yapmasma ragmen yoz
sahibi aga hakklm vermiyor. Aga
hakktm vermeyince, 0 da aztk ta§l
yan e§egi sanp, bir dolma tabanca
ahyor. Bundah sonra e§kiyahga
\ba§hyor. E§kiy~~ yaphgl suada
zaman zaman blzlm' aileye (Hacl
bebekler) gelip gittigi oluyor. C;:öllo
yirmi sene kadar dagda kalm. Kay
seri esnafmdan ve Kayseri yevre
sindeki zenginlerden mal allP, fu
karaya vermesiyle tin salml§h. Bir
gtin arkada§l Gücük Hasan'la bir
,likte Postayt soyuyor ve, takibine

isyanciyt 0 mertebeye ylkarmasl
icin bir takim erdemlerin, bir takun
niteliklerinin olmasi, toplumu gö
zeten, mazlumu ve ezileni koruyan,
yigitlik ve mertlik töresine uyan bir
tallm eylemlerinin bulunmasi 'ge
rekir. Bu anlarnda bu tür isyancilar
halka göre "haksizhgm öcünü alan,
adaletsizlige karsihk verme özle
mini gideren kahrarnanlar'tdir.
"Halk kültür ürünlerinde kahrama
na kendi tasimak istedigi ozellikleri
verir. Kendi yapmak istedigi ey
-Iemleri ona yaptmr." Bu anlamda
"eskiya sorunsah, yökü§ asamasm
daki gec feodal dönem toplumunun
celiskilerini yansitir." (2) "

Anadolu isyancihk gelenegi
toplumsal acidan incelendiginde
yarplCl bir gerceklik görtilecektir. ,
Sosyal isyancilann ya da erdemli
eskiyalarm mücadelesi, istemleri,
özlernleri, genellikle halkm ozlern
ve istemleriyle yakl§maktadrr. Bu
nedenle halk yogu zaman kendini
isyancmm ki§iligil!de görmüs, söy
leyernedigini eyleminde bulrnus,
isyancmm ki§iligiyle kimdi ki§iligi
ni özde§le§tirmi§tir. Yapamamgml
yapan, söyleyemedigini söyleyen
isyancllara sahip ytkarak, onu ye
'§itli §ekillerde destekleyerek egili
mini aylk bir §ekilde ortaya koy
mu§tur. Eger istemlerde böylesine
yak:t§malar ,olmaSa, böyle bir sahip
lenme de ortaya ytkmaz. tsyancmm
bannmasl, korunmasl, uzun süre
direnmesi, halkm kollamasl- olma
,dan söz koilUSU olamaz. Örnegin
gelmi§ geymi§ en ünlü isyanctlar
dan olan, 1595-1610 yillan arasm
da isyan ederek defalarc;l Osmanlr
ordulanm yenilgiye ugratan Kalen
deroglu Piri Memed'in, 1828-30
ytllannda A,ydm ihtilalini geryek- .
le§tir'en At.yah Kel Mehmet
Efe'nin, 1896-1911 Ylllarl arasmda
Ege daglanm Osmanh'ya dar ge
tiren C;:akrrcah Mehmet Efe'nin;
20. yti~Yllm Hk yeyreginde Yörük
Ali :VeDemirci Mehmet Efelerin
isyaTll Ylllar Ylh sürmti§tür. Bunun
bir gizeminin, bir aytklamasmm
bulunmasl gerekir, l§te <) da isyan
Clllm halkla bütünle§mesidir.

Halklll a§agldaki özdeyi§leri bu
duruma uygun 'olarak geryekligi
btittintiyle yansltmaktadu: "Alma
mazlumun ahml / gökten indirir §a
hini" , "Kurt bunalrrsa köye iner /
kul bunalrrsa daga ytkar." Yani
halk daga ytkamn eylemini k~lun
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bu son qc;saki digerlerinin yarunda
solda surr hükmündedir." (5)

Özetle yaptigurnz arastirma ve
yöresel anlatimlardan §U sonuclar
ortaya cikmaktadrr: '

1) Cöllo'nun astl adi lsmail'dir.
Cöllo takrna adi, kanumzca halk
, arasmda söylenen "Cöl begi" deyi
minin kisalulmis §eklidir, Hüse
yin'e Hüsso, Hasan'a Hasso, Meh
met' e Memo dendigi gibi.,

2) Kayseri bölgesinde yerlesik
bulunan Avsar Türkmenlerinden
dir, Avsar Türkrnenleri Kayseri
bölgesine 19. yüzyilda Osmanh'nm
agrr baski ve kryirnlan sonucu zor
la iskän edilmis, bu iskän sonrasi
asiret mensuplan oldukca yoksul
düsrnüslerdir. Unlü Türkmen asik
lan Dadaloglu ve Seyit Osman bu
iskän'm sözcüleridir,

3) Cöllo, kimilerine göre Kay
seri-Sanz'm Incedere, kimilerine
göre Pmarbasr'run Kadih köyün
dendir. Agrrllk Incedere köyünden
oldugu yönündedir.

4) Yoksulluk nedeniyle <;0-
banltk yapan Cöllo'ya, aga hakkim
vermemis, böylelikle sefil ve care
siz kalan Cöllo esegini satip bir ta
banca alarak eskiyahga baslarnak
zorunda kalrmstir.

5) Eskiyahgi boyunca agalar,
e§raf ve zenginlerle ugr2.§ml§, fakir
fukarayt korumu§tur,

6) tsyanclhgl yirmi ylla yakll1
bir sUre gibi uzun sürmü§tür. Bu
stirede eylemleri ve etkinligiyle
ünü geni§ bir alana yaytlml§tlf.

7) Hazreti Ali seviyesine yük
seltilmesi, halktn sevgisini kazan
dlgml ye eylemlerinin desteklendi
gini göstermektedir,

8) ÖlümU bir posta soygunu
sonraS1 olfnu§tUl'. Bu soygun A.h
met Z. Ozdemir'e göre Kayse
ri'den Ankal'a'ya giderken Bogaz
köy ~tkl§mda, Ahmet KemaJ'e göl:~Djyarbaku' yolundadlr, Ahmet Z,
Ozdemir soygun sonrasl TomarzCl
civarmda vuruldugunu,söylemekte
dir.

9) Bütün anlattmlara göre Göl-
10, sivil giyirnli bir subay ya da ko
mise!' ,tarafmdan vurulru'ak öldürül
mü§tür.

Talllkhk ettigi olaylarla ilgili
amlanlll yazan <;:ankmll Ahmet
Kemal'in, Teke ve Ege böIgelerin
de ünlenen KöstUklü Osman Efe ve

türemisti ki bu adam on, onbes se
ne kadar esti savurdu. Nihayet Di
yarbekir' de Pos ta arabalanm so
yarken bir Komiser tarafmdan vu
rulup öldürüldü. Zenginlerden al
mak ve fakirlere vermekle rneshur
,dur.

Izmir vilayetinde türeyen Caki
Clveya Cakircah da onbes seneden
fazla hükümeti i§gal etmis, Avru- i
pa 'ya kadar §öhreti yayilmis bir '
haydut idi. 1908 senesinde Mesru
tiyet' in ilamm müteakip istirnan et
ti.

Istiman istipdat zamanmdan
kalma bir tabir idi. Böyle meshur
eskiya hayatina dokunulmamak
yaptig, §ekavetin hesabi sorulma
mak sarnyla eskiyahktan vazgece
cegini vaadeder ve hükümet de
karsrsmda aciz kaldigr bu adamm
§eraitini (kosulunu) kabul eylerdi.

1908'de mebusan meclisi aci
hrken Cakicr'rnn kizanlanndan Ha
CI Mustafa ile Yär Ali nam-i diger
le Arap Ali Istanbul'a gelmisler ve
önlerinde davul zurna ile gezmis
lerdi.

Arap Ali zayif, ~ok,uzJln boylu,
milli zeybek kiyafetinde, yalmz be
linde pala, elinde tüfek yoktu. Haci
Mustafa'ya gelince enine boyuna
dalyan gibi bir adam olup ~ak§rr
üzerine lata -bir nevi cüppe- giy
rni§ti.

Sirkeci'de "fezayiri Bahri Se
fit" otelinde oturuyorlar irni§. Bir
ikindi üstü otelin önünde palalarla
zeybek oyunu oynadlklanOl gör
düm. 0 iki§er metrelik boylarl ile
ceylan gibi SlyraYI§lan, bl~aklarl
mn parunsl insan! hayran ediyordu.

Sonra tekrar §ekavete ~tkml§lar.
Nihayet bir müsademede e§kiya
k~bgl zaman ba§l kesilerek götü
rülmu§ ve karlsmm §ehadeti ile Ga
ktcl'run cesedi oldugu anla§udlgrn
dan ayaklanndan aSllmak sureti ile
te§hir edilmi§tir. Kendisinin izale
sinden sonra ~etesi de dagtlml§tll'.

'Bana da Gaktcl derler
Yar fidan boylum
Bo§ degil martinim dolu' naka

ratll tUrkü bir zamanlar herkesin
agzrndan dü§mez idi, Gankm hava
lisinde tUreyen' Egri Ahmet de hü
kümeti 12 sene kadar i§gal etrni§ti.
Gerke§li Hafrz'm da ~ok hunha~ 01-
dugunu, Kara Sülügün ise bir hayli
kätal §ekavet yaptlgml hem§erile
Tim hep bilirler. Bununla beraber

000
Anadolu isyanciltk ge
lenegi toplumsal aci
"dan incelendiginde
~'~rplq',Qirgerceklik

gorulecektir, Sosyal is
yancilannya da er
demli eskiyalarin mü
cddelesi, istemleri, öz
lemleri, genellikle hal
km özlem ve istemle
riyle ~akz~maktadlr.
Bu nedenle halk (;.ogu
zaman kendini isyancl
mn ki~iliginde görmü~,
söyleyemedig ini eyle-
mind~ bulmu~, isyancl
nm ki~ilig iyle kendi ,ki
~iligifii özde~le~tirmi~
tir. Yapamadlglnl ya-
pan, söyleyemedigini
söyleyen isyanctlara
sahip pkarak, onu ~e
~itli ~ekillerde destek
. leyerek egilimihi a~lk
bir ~ekilde ortaya koy

mu~tur
000

leri gibi Orta Anadolu'nun genis
bir kesimine yayilrmstir. Yirmi yil
kadar "esip savuran", aldiklanm
fukaralara dagitarak "fukara baba
SI" olarak ünlenen Cöllo, dönemiy
le ilgili arulanru aktaran Cankmh
Seyhoglu Ahmet Kemal'e göre
1920'lerde Diyarbakir yolunda bir
yü~ba§l rarafmdan vurularaköldü
rUIUr.

Cankmh Seyhoglu Ahmet Ke
mal amlannda konuyla ilgili olarak
a§agldaki bilgileri vermektedir:

"Cocuklugumda Konya, izmir
tarafmda ün salan. Efe Osman ile
biladi §arkiyede Topal Tecu isrnin- '

, de iki haydudun menkibesi hikaye
olunur idi. Sonralan Kayseri, Ada
na, Konya, Sivas taraflanru haraca
baglayan Cello isiminde bir §aki
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dele yöntemlerini cok iyi bildig],
destanda söylendigi gibi eJindeki
"dünyayi gören" ünlü aynah rnarti
riiyle usta bir atici oldugu anlasil
rnaktadir. Zaten usta bir atrci olma
sa bu kadar kalabahk ve zorlu ~em
berleri, bu kadar kolayhkla yanp
kurtulmasi oldukca zordur. •

Artik yoksulluktan ve ezilmis
Iiklerden gelen, zenginlere, agalara,
halb soyanlara elaman dedirten,
zalirnin düsmam, mazlumun, Iakir
fukararun koruyucusu, "zenginden
ahp da fakire verrnekle rneshur"
olan bu yigit insamn macetalau
tüm Türkiye'ye yayilrmstir. Her
yanda Cöllo firtmasr esrnekte, dil
lerde Cöllo adi gezmektedir.

Hakkinda vur ernri Iermaru ve
rilmistir. Arkadasi Kücük Hasan ile
birlikteköse bucak, dag bayu de
meden 800 bir §e~iJde aranmakta
ve izlenrnektedir. Iste bu siralarda
Diyarbakar yolunda gafil avlanir ve·
bir yüzbasi tarafmdan vurularak öl
dürülür. "Gafil ba§l tez keserler" ya
da "gafil ku§un aVClSIc;:okolur", sö
zünü ya§am bir kez -daha, ael bu
§ekilde dogrulaml§tlr.

A§agldaki dörtlük bu konuyla
ilgili bilinmeyen ~ok önemli bir ay
nntty! vermektedir:

"Toplandtlar bir araya geldiler
C;öllo'yu abnan tutak dediltlr
Bir derede iki aslan yediler
Biri Kü~Uk Hasan öteki <;öllo'·
Bürada kullantlan "al" sözciigü

tum demektir" Sözlü kaynaklar
dan derledigimiz ve burada verilen
bilgiye göre ilgililerin C;öllo'yu or
tadan kaIdlfmak ic;:inbir araya gele
rek bir plan olu§turduklan, bu pla
na uygun olarak deyi§i söyleyenin
deyimiyle al ya da tuzak haztrla
dlklarl, bunun sonucun(la tuzaga
dU§Urülen C;öllo ve Kü~ük Ha
san'm öldUrüldüklerini ögreniyo
ruz. Destan, yeterli belgenin olma
dlgl yerde bir takJm ayrmttlar vere
rek olaym aydmianmasl konusunda
önemli bir i§levi yenne getirmekte
dir. Böylelikle Ylllar )'111 esip savu
ran zalimin korkusu, mazlumun
kor~yucusu' olan, aldlklanm fuka
ralara dagltan <;öllo'nun Y3§anll da
benzerleri gibi·,hüzUnlü bir §ekilde
son bulur.

<;öllo'nun Y3§aml ve maceralan
konusunda ..ok önemli aynnhlar
veren bu destan, kammlzca iinUniin
doruga ula§tlgl ve vuruldugu dö-

korkuyla andlgl, hasimlannmken
disinden kÖ§e bucak k~tJgl bir dö
nemdir. Destanda söylenene baki
hrsa <;öllo'oun maceralan bu dö
nemde gazetelerde de yaymlanrms
olmah, Fakat hang i gazetelerde ne
zarnan yaymlandi, bunlan §imdilik
belirleme olanagmdan yoksunuz,

Destanda ge-.en "Gecenki pos
tada bin lira vurdun ITarnam eyle
din mi noksant Cöllo", "Dokuzyüz
lirayi bir ~Iden aJdm I ~~di k~pat
tin mt ziyäm E;öllo" dizelerinde
söylendigi gibi birseferinde posta
Yl vurur. Postamn miktan bin lira
ya yakm olan külliyetli miktardaki
parasma el koyar. Bu eylemi, "ka
pattm rm ziyäm C;öllo" dendigine
göre devlet güclerinin kendisine
verdigi bir zarar dolayisryla yapmis
olmah, Kayseri • Tekgöz bölgesin
de bir yatl§mada kendisini izleyen
ve yöneticilere yardun eden Cer
kezlerden besini bir arada vurur.
Yöneticilere korkulu anlar yasanr.
Aldtgl paralan, mallarl fakire fuka
raya dagthr. Fukara babasl diye
ünü geni§ ~evreye yayllir. Kayseri
esnafmdan aldlgl kum3§lan dagdlf
ken kullandtgl öl~U elindeki mar
tindir . Böylelikle ilginy davraru§la
n ve kullandl~ ilgin~ yöntemlerle
yoksul, kimsesiz ve ezilen kesimle
rin büyUk sevgisini kazanlf.

Bu niteliklerinden dolaYI bazI
kesimler onu Hazreti Ali gözÜyle
görmeye b3§lar. Du durum eylem
lerinin ~9a onaylandlgl, d~stek
lendigi anlamma gelmektedlf. Bu
·korkusuz ve gözünU daldan budak
tan salonmaz tutumu kaT§ltlanm
daha da korkutur. Kayseri daglarl
m, Toroslar bölgesini kendisine
. mesken tutar. Bir seferinde Everek
deresinde ath yayan binlerce insan
tarafmdan muhasaraya ahnlf. "De
reler ahndt .mubasaraya" dizesi bu
durumu a,nlatmaktadlf. Du dize bir
b3§ka ge§itIenmede "Everek dere
sinde kaldt muhasaraya" bi~iminde
ge9ffiektedir. (5) Dir b3§ka dörtlük
te ge~n "<;öllo'nun meskeni dag
larm b3§t I Everek yolunda kurdu
sav3§l" dizeleri Everek civarmda
büyÜk bir ~tl§maya· girdigin.in de
gi§ik bir anlattmldJl. Zoriu blf mü·
cadeleden soma ustaca bir yöntem
le bu kuptmaYI yarar, muhasara
dan kurtulur ..BUutBbunlardan <;ÖI
lo'nun 9att§ma, gerektiginde ka9-
ma, taki~i1erdeD kurtulma, ku§at
ma)'l yarma gibi konularda müca-

Cakucah Mehmet Efe'yle birlikte
C;öllo'nun da ~ok ünlü ve etIqli 01-
dugunu a~lk~a belirtmesi olayi
kavramak ve degerlendirmek ~
smdan önemli bir ayrmndir. Des
tanda söylendigi gibi Cöllo köken
olarak Avsar asiretindendir. Des
tanda ge~en §u dizeler, bu durumu
kesin olarak aerklamaktadir: "Nes
lini sorarsan kendisi Av~ar I Ashn
neslin Avsar Collo'dur adm."

Yoksul bir kökenden gelen Cöl
lo'nun isyan dönemine iliskin y~
rmnda oldukca ilgin .. anlar var,
Agalhgm, yoksullugun, ezilmenin
ne dernek oldugunu bilen Cöl
lo'nun Kayseri'de zengin kizlannm
baslanndaki takilan alarak yoks~l
lara dagrtmasi buna bir örnektir.
Kirsal aIanda y.ll§ayan kadm ve ksz
lann ba§ takilanmn anlamnu, dege
rini ve zenginligini arastiranlar ve
buralardan gelenler iyi bilirler. Bu
takilar genellikle altmdandn ve el
emegi goz nuru zen gin bir el i§..ili
gine sahiptir.

C;öllo bir seferiode arkada§l
KU..Uk Hasan He birlikte Yozgat'l
basar. Destanda ge-.en "Kü~ük Ha
san ile Yozgat'l bash I AraYlp bu
luyoT hasmml C;öllo" ya da "Kar§l
dan ~lklOca Yozgat korkardl I
Olanca mUrfeze ayaga kalkardt" di
zeleri bu durumun yanslmasldlf.
Samyorum Yozgat basklm hasmml
ya da haSl'mlanm araYlp bulmak
amaclyla yapllml§ bir baskln oIma
h. Verdigirniz dizelerden Yozgat'm
C;öllo'dan ~k ~ekindigi a~lk~ an-
13§1lmaktadlf .

Yine böyle bir i1gin~ olay da
Kayseri Talas'13 Y3§amr: Pe§inde,
anlahmlara göre be§bin sUvari var
iken güpegündUz, ögle üzeri Kay
seri'yi basar. "TaIas'm yolunda ke
silen sa..lar I Sa~1 kesilenler niyaza
ba§lar", "KlZlar ahm takmaz oldu
~ma" dizelerinde anJatlldlgl gibi
zengin klZlarmm b3§ takJlarml,ahr.
TaJas 0 dönemde Kayseri zenginle
rinin, özellikle de tefeci zenginlerin
oturdugu se~kin bir böigedir. Des
tanda da belirtildigi gibi orada daha
sonra jandarmalarla C;ö1l0 arasmda
btiyük bir ..atl§ma 9tkar. Ahali se
yir i~in toplamr. C;att§mada dört
jandarma <;:ö110tarafmdan vurulur,
bir90k insan yaraJanlf. C;öllo,olay
lardan burnu kanämadan kurtulur.

Ru olaylarm Y3§andlgl dönem
ünüilün doruga ul3§hgl, adIDI, se
venlerin sayglyla, sevmeyenlerin
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Everek yolunda kurdu savasi
Pesinde dolarur Siav~ onbasi
Verildi vur emri ferrnaru <;:öllo
2LGezersin daglan gelme buraya
Athlar yayanlargeldi araya
Dereier ahndi muhasaraya
Yine yanp ~lktt meydam Cöllo
22.Elifi okuyan fehmeder be'yi
Eger yerindeyse i§ olur iyi
Daglarda bir yigit türernis deyi
Cümle alem duydu narmru Cöllo
23.Sarl altm yere düstü tune oldu
Bu dünyada insan soyu piy oldu
Geldi gecti bunca yigit nic'oldu
Dünyada kim sürrnüs devraru Cöl-

10 .
24.Toplandtlar bir araya geldiler
Cöllo'yu ahnan tutak dediler
Bir derede iki aslan yediler
B iriKücük Hasan öteki Cöllo
Dipnotlar
1) Boratav, Prof. Pertl}v Naili,

Folklor ve Edebiyat I - 1982, Adam
Yayinlan, istanbul1982, Sayfa 132
2) Celnoravö, Dr. XSinia, Köroglu

ve Yanosik - Türk ve Slovak Halk
Kahramanlan Arasindakt Benzer
likler, Alli Tmna Dergisi, Eylül
Ekim 1988, Detmold-Alrnanya
(3) Bayrak, Mehmet: E§kiyahk ve

E§kiya TÜJküleri, Yorum YaYII1I<1n,
Ankara 1985, Say'.fa 229-232, Aynl
eser, 2. Baskl, Oyküleriyle Halk
Anlat! Türküleri, Ankara 1996.
Sayfa 459-46l.
(4) Özdemir, Ahmet Z.: Öykülc

riyle Agltlar, KültÜl' Bakanhgt Ya
Ylluan, Ankara 1994, Sayfa 197.
(S:) Kemal, (,::aUk;mb Hacl $ey

hoglu Ahmet: GÖri:i.p t§ittiklerim,
Cilt I, <;:ankm MatbaaSl, <;:ank1l'1
1931, Sayfa 105-107
(6) Ugur, Sait: iyel Folklorll, eilt

1, c. H. P. Halkevleri Yaymlal'1,
Ankara 1947, Sayfa 203
Genyosman, Kemal Zeki: Türk

Destanlan, Hürriyet Yaymlan, is
tanbul 1972, Sayfa 436

Sözlük
Al: Tuzak, pusu
Anda derilmek: Oraya birikmek
Aynalt Martin: Nam1usunda ayna

bulunan martin tüfegi. Bu ayna ge
rideki tehlikelerin kolayca görül
mesini saglamaktadrr. Aynah mar-

Gazeteier gitti Firenk icine
ÜnÜl1tiretiyor her yam Cöllo
10.Bagdat't Basra'yi dolandm

geldin
Mert oglu mertlerin belini kirdin
Gecenki postada bin lira vurdun
Tamam eyledin mi noksam Cöllo
. 1lPostayi vurmakla sen cok ya
ruldm
Dua edenlerden intizär aldm
Dokuzyüz lirayi bir elden aldm
~irndi .kapatrm mi ziyäm Cöllo
12.Sivas viläyet de Kayseri mer-

kez
Cekiyor korkunu isiten herkes
Tekgözde vurdugun bes tane

Cerkez
Tavuk mu sanarsm insaru Cöllo
13.Atma biner de dört nala yürür
Aynah martini dünyayi görür
Zenginden ahr da yoksula verir
, Sen misill fukara babasi Cöllo
14.Ashn neslin Avsar Cöllo'dur

adin
Garib bülbül gibi dagda feryadin
Bu muydu dünyada ahdin ~urac

dm
Namm korkutuyor duyam <;:öUo
15.ismini duyanlar kara giyerler
Kimi yaglt kimi yavanl yerler
BazlSl Hazret-i 'Ali'dir derler
Sen misin tannnm aslam <;:öllo
16.Bilmem deli misin bilmem ser-

seri
Tarn ögleyin baslhr mt Kayseri
Pe§inde dolauu be§bin süvari
Sen misin dünyaJUn sultam <;:öUo
17.Aynah martini parlar kucakta
Gümü§lü cezvesi kaynar ocakta
IsslZ dag ba§lIlda san slcakta
Göresin geldi mi yuvam <;:öHo
18.YÜce dag ba§lI1m güUeri kokar

. <;:öllo'nun kur§unu daglan yakar
Dökülmü§ kuma§lar ~ala kim ba- .

kar
Kutnunun kum~m harm~JlI <;:öllo
19.Kar§ldan ~tkmca Yozgat kor-

kardt
Olanca mürfeze ayaga kalkardt
<;:öUorriartinini ~i.fte takardt
Fakir fukararun kalkam <;:ölto
20.<;:öllo'nun meskeni daglann

b~l

E$kiya Cöllo'nun Destanl
LIste geldi yine merdoglu merdan
Yönünü cevirse acihr meydan
Au arabau kendi kahraman
Kus olsa ucurrnaz düsmani Cöllo
2.Neslini sorarsan kendisi Avsar
Görenler Cöllo'nun isine sasar
Nedir Cöllo bunca tuttugun isler
Yine kattm toza dumam Cöllo
3.Krahn kizmm sacmi kesti
nnu heybeyi t.erkiye asti
Kücük Hasan HeYozgat' r basti
Arayrp buluyor hasrmru Cöllo
4.Böyle er gelmemi§ Adem'den

beri
Sag elinde martin heide hanyeri
AltJbin Talash koca Kayseri
Diktin orta yere ni§anl <;:öUo
5.<;:öllo'nun meskcni fakirin yur-

du
Fakir fukaraya ihsam vardl
Zenginden alch da yoksula verdi
Yüce dag ba~mm merda:ru <;:öUo
6.Erciyes daguu bntar ml tartar
Tartarlffi diyenin beläsI artar
Teslim 01 vaktinde yakaYl kurt.aI·
Bekletirler sana zindam <;:öUo
7.Kayseri ga.rbma bir cenk kuml-

du
Ahali cem oldu anda derildi
lylerinden dört candarma vuruldu
Görenler seyretsin alkam <;:öllo
8.Talas'm yolunda kesilen saylar
Sayl kesilenler niyaza ba§lar
Nedir <;:öllosenin yapugm i§ler
Her yanda estirdin·tufam <;:öUo
9.KlZlar allm takmaz oldu sayma
Nam-t §an yürütlün <;:iniMayine

nemde yakilrmsur, Samyorum des
tarn Cöllo'yu.yakmdan tamyan ve
maceralanni aynntilanyla bilen bir
~tk söylemistir. Destanda Cöllo'ya
yönelik övgülerin yarnsira kirni
elestirilerin yöneltilmesi, olaylara .
tamkhk etmeyenlerin bilemeyecegi
cok önemli bir takim aynntilann
verilmesi bu karurmzi güclendir
mektedir. Ne yazik ki. bugün söyle
yen a§lk konusunda bilgi sahibi de
giliz. Destarn 1930'larda Ankara
yöresinde tutuldugunu sandiguniz
el yazmasi bir defterden aldik, Des-.
tarn deftere yazdiran A~tk Mustafa
isminde biridir.
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Ramazan Adlgüzel
, 1.1.1950-....

1982. Sayfa 218
Özdemir, Ahmet Z.: Öyküleriyle

Agltlar, Kültür Bakanlrgi Yaymlan,
Ankara 1994, Sayfa 197-199
Ugur, Sait: 1ge1Folkloru, C.H.P.

Halkevi Yaymlan, eilt I, Ankara
1947, Sayfa 203-204
EI yazmasi, sözlü ve yazih kay

naklardan yaptigirmz derlerneler

dezaye mmgori
9iyae QIfUCe rnlj U äümen e
Gunde Sarucan ket rese

/gl/:an e
Lace Dtttul! xemitendm
BI Ala Reng;n
Gon tece mm gar;
Gori merxase mm gor;
Geliye Mendo bl dar {j ber e
Kevlre Sarucan tev heliyane
.. milisan {j 9avsoran
Deza dane ber gulebaran
Gor; dezaye mm gori
Gor; merxes« mtn gor;
De§ta Oxiye bl dar {j bi ye .
Gunde seracs» Ir berwar e
Pexasen 9avsoran .

dan ber §e§glran
Gor; REMOye mtn gorl
Gor; merxas~mm gor;

IM/.c;R'~/te xopana Hanowere dur e
Remoye mm ku§tm bt §e§glfan e

tnkev« mala csvsoren
gel/ace Roma Tlrkan

Gor; REMOye mm gor;
Gor; merxase mm gor;

~re, Zirek

.
Özdemir,

Gencosman, Kemal Zeki: Türk
Destanlari, Hürriyet Yaymlan, ls~
tanbul 1972. Sayfa 436-437
Kemal, <;,ankmh Seyhoglu Ah

met: Görüp Isittiklerim, Cilt I,<;an
km Matbaasi, Cankm 1931', Sayfa
105-107
Kemal, Yasar: Gökyüzü Mavi

Kaldi, Toros Yaymlan, Istanbul

i Kaya, Cihat Kaya,.Gazi Gözetmen, Mehmet
ya, Nihat Kaya, Nurettin YlldlZ, Orhan Kaya,

Remn, Siracetti~Kaya, Selahattin YlldlZ, $ükri

Kalle~c;ekatledili~inin 10. yinnda aruyo
ruz. Amslnl rnücadelemlzdeya~atacaglz.

tin isyancilar arasmda meshurdur.
Ordu yöresinde isyan eden ünlü is
yanci Hekimoglu'nun da aynah
martiri kullandigr bilinrnektedir. Bu
durum türkülere de yansimrstir:
"Hekimoglu derler benim ashma /
Aynah martin yaptirdim da narinim
kendi nefsime" dizeleri bunun bir
clrnegidir.
Cem olmak: Toplanmak
Elif: Arap alfabesinin ilk harfi
Firenk: Yabanci ülkeler, özellikle

Avrupa ülkeleri.
Intizar: i1en9, ilenme
Kayseri garbi: Kayseri'nin bau

taraft
Kutnu: Sirmah, parlak, herkesin

edinemedigi degerli bir eins kumas.
Bu kumastan eskiden, özellikle kir
sal alanda 90k yaygm olan ü9 etek
ler yapihrdr. Kutnudan üy etek gi
yinmek varsilhgm bir göstergesiy-
di. .
Muhasaraya ahnmak: Cevrilmek,

kusatilmak, cembere ahnmak.
Nam-t §an: San; §öhret, ün.
Süvari: Ath.

I

Talas: Kayseri'de eskiden özel
likle zenginlerin oturdugu bir yerle
§im bölgesi,
, Tekgöz: Kayseri'de bir bölge.
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ler'de bir sekilde yer aldigi, Kürt
efsane ve dini inancrndaki örnek.leri
ile görülmektedir, Örnegin Siya
mend Q Xece admdaki Kürt efsane
sindeki Siyamend, ~eli§kili davra
mslan ile öne crkmaktadtr. Bu ce
liskilerin en carpici olaru, sevdahsi
Xece'yi kacirrna olayidrr. Siya
mend, sevdalrsi Xece'yi kendisine
verrnek istemeyen yedi bela yedi
kardesinden zorla ahr, atrrun terki
sine atarak mernleketi Siliva'ya
dogru yola cikar. Yolculuklanrnn
bir yerinde, yollanrun üstündeki
Süphan dagindan gecerler. Siya
mend, dagda bir dag kecisi sürüsü
ne rastlar. Sürüdeki bir tosun, bir
dag kecisi düveyi, diger tosunlar
dan dövüserek altr, önüne katarak
sürüden aymr. Bunu gören Siya
mend'in yigitlik damari kabarrr.
Gf'LÜ önünde tosunun yaptlgl yigit
lik gösterisini kendisine yedirernez.
Anndan inerek düveyi diger tOSUIl
lardan kendisi i~iö alarak götüren

'.

düzende idiler. Ancak Hu~i kültü
rünün homojen, yani tek tip bir kül
tür olrnasi, Hurri kültürünü ~agdl~l
diger Onasya külrürlerinden kahn
cizgilerle aymr, Ornegin diger top
lumlann tannlanmn ölümsüz olma
lanna karsm, Hurri tannlan ölümlü
idiler. Tannlar, insanlar gibi dogar,
büyür, evlenir, cocuk sahib i olur,
ölür ve sik görülmese bile gömülür
lerdi. Diger toplumlann tannlan
hep iyilik tannlan olmalanna karsr
hk Hurri tannlan ~e~!§kilerini' bün
yelerinde tasirlardi. Ornegin, Hurri
ulusal tanncasi Sawuska ask ve sa
vas tanncasi idi. Bu tannca ask
tanncasi olma özelligi ile diger tan
nlann arasmda yer almaktaydt, Bu
nun gibi, Med yerel tanns 1 Vayu
ölüm ve yasam tannsi idi.
. Hurri toplumunun cok tannh

dirr' inanenun bir olgu olarak ken
dinden sonra gelen dini inanclan
etkiledigi, onlarla i~ i~e günümüze
degm uzanarak torunlan olan Kürt-

Toplumlann dinsel ve mitolojik
düsüncelerin etkisi altinda teplurn
sallasuklan kabul edilir. Dinin,
Kürt kökenli Hurrili boylann top
lumsallasmasinda etkili oldugu, öte
yandan Hurrili boylann, tannlanrun
yer aldl~ toplumsal tapinaklann et
raftnda toplanarak merkezi bir yö
netime gittikleri tarih yerinin cesitli
dönemlerinde görülmüstür. Bunun
sonucu olarak da konfederasyonlar,
imparatorluklar kurulmustur. Bu
nedenle Kürtler'in dini inanclannur
tarihi kökeninin irdelenmesi, inane
gruplanmn öne crkanlarak toplum
sal uzlasmaya ket vurulmaya ~ah
§!ldlgl, Kürtlerin kültürel kirnlikle
rini kazanarak birlikte ya§adlgl
halklar arasmda ki§i1igini kazanma
smm engellendigi son dönemde,
birlik ve beraberligin saglanmasm
da büyük önem tasir.

Kürt kökenli Hurrtli boylann
tüm diger ~agda§lan Onasya halk
lan gibi, baslangrcta cok tannh bir

--=- r-.
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Kürtlerinin InaJ1~larlna
.Kadar Uzanan Inan~
fjizgileri:

ArHurriti Boylann foktmmli
donemieri ve bu donem tanrtlart:

I - Hurrili tannlar
2 - Mittani tannlan
3 - Urartu tannlau
4 - Med tannlan
1 - Hurri Tann/an
a - Hurri boylartnm Hint-A v

rupa kokenli tann/an
a l - Tann Mitra
a2 - Tann lndra

- a3 - Tann Varuna
. b - Hurrili boylarui ulusal fall-

nlari
bl - Tann Anü
b2 - Tann Kumarbi
b3 - Tann Tessup
b4 - Tannca Hepat
b5.- Tarmca Sawuska
b6 - Tann Nerigal
'b? - Hurrililer'in diger önemli

tannlan
Hurri ülkesinin dinsel kültürü

hakkinda bilinenlerin yogllnillgll
Huirice yazrlrms belgelerde yer ah
yordu. BaZI eski verilere göre gü
nümüze kadar gelen mitoloj iler
Hurri kökenli idiler. Bu mitoloji
tannlannm ~ogu insanca yasarnak
ta, insan gibi görülmekte ve sik gö
rillen bicimde ölümlü olarak tarntil
maktadirlar. Onlarda insanlar gibi
doguyor, büyüyüp evleniyor, yocuk
sahibi oluyor ve de sik görlilmcse
bile , gömülüyorlardl.

Hurrili insanlar, tannlara köle
lerin efendilerine yakla§tlklan gibi
yakla§makla, onlarm iyiligi, esellli
gi i9in eller inden gelen i yapmak
tayd!.lar. Böylece insan ile lanrl ara
smda i1i§ki, ahp verme ili§kisi hali
ne girmi§ ve bu ili§kilerin kurallan
dini ayin kurallanlla esas olmu§lar
dIT.

Hurriler inany bakmill1dan ho
mojen degillerdir. Tal1ldlklan tann
lan kendi tannlan gibi kutslIyor, .
kl!:idileri ile özle§tiriyorlardl. Bu- .
nun yanmda tüm Hurri tannlan
bölgede diger Hint Avrupa kökenli
halklar tarafmdan da kutsalllyorlar
dL Bunun sonucu olarak ye§itli
Hurri tannlan baZI ülkeier ve de
bölgelerde, özellikle merkezi Ana
dolu'da bulunan Kizzuwana (Ball
Kilikya) bölgesinde, Kuzey Suri-

da , tarihi Hosab beldesine bagh,
Van'a ortalama 76 km, uzakta, 40
hanelik bir köydür. Yedisalkim kö
yünün batismda uzanan derin ve
uzun kanyon-vadide yer alan sayi
SlZmagaralar ile boyalt kaya resirn
leri prof. Dr. Oktay Belli ve ekibi
tarafmdan saptanmisur. Saptanan
kaya resimleri ahsilmis §ekilde de
mir oksit (Fe02) ile yapilmis, koyu
ktrrruzi veya kremidi bir renktedir.
Bu resimlerden:

1- Geyik üslünde tanri betim
lemesi

Tann betimlemesi , ayakta ge
yigin üstünde duran figür bir tannyi
betimlemektedir. Hayvan üzerinde
ki tann veya tannca motifi 90k eski
dönemlerden beri betimlenen ve
özellikle Önasya dünyasmda ge
yerli olan bir motiftir. Benzerlerini
Neolitik dönemden itibaren (Hurrili
boylarda Paleolitik dönemde) he
men hemen bütün antik yag boyun
ca Anadolu ve komsu ülkelerin sa
natlannda görmek olasidir.

Tann figürlerinin betimlenme
sinde genel kompozisyon dikkat ge
kicidir, Kollar yukan dogru kaldi
nlnns olup adeta tannyi "selamla-,
ma" pozisyonunda yansiulmakta
dir. Konturlar düzensiz görülmekle
. beraber, dikkatlice bakrlmca boyut
larm normal ölyülerin cercevesinde
olduklan gözlenebilir. Eller ü9 par
makh olarak gösterilmistir. Bunun
figürü yizen sanatcunn anatomi bil
gisinin yetersizligi He ilgili olmadi
gtm düsünmek gerekJidir. Olasihk
la dini bir inane veya bir kült ile
baglanUlJdlr_

Z - Hayvan üzerinde tannfa
betimlemesi

Hayvan üzerinde dllran tannya
cepheden betimlenmi~tir. Bu motif
prehistorik dönemlerden itibaren
geyerli olan ve binlerce Yll kullam
lagelen bir temadlr. Buradaki figilr,
ana tann9amn olaslltkla hayvanlar
hakirnesi 'versiyonunu andlrmakta
dir. Betimleme baktmtndan digerle
rinden farkslzdlr. Ancak ana tema
olan tanrl9anm dogurgan ve üretici
özelligi tümü ile canlandmlml~ttr.
Kalyalar belirgin bir §ekilde dol
gundur ve yanlara ta§ml§tlr. Kal~a
ve bacaklann abaruh dolgun hatla
rina kaT§lll, belin ince bir §ekilde i~
lendigi figür canhhk kazanlr. Gör
ketrili statik duru§u klsmen yumu
§aktJr. (19)
Hurrili 10,larln Kökenl
Olduklarl Günümüz

tosunla dövüsrnek ister. Xece kendi
durumlanm Siyarnend'e hatirlata
rak onu serbest brrakmasrm ister. I

Ancak Siyamend, dilveyi tosundan
almak icin onunla dövüse tutusur.
Siyamend dövüsün bir yerinde to
suriu düsürerek alnna ahr. Tösunu
bogazlarnak üzere iken tosun iki .ar,
ka ayag: ile Siyamend'in gögsüne

- iki cifte indirir, Siyamend bu 9ifte
lerin etkisi ile az ötelerindeki ucu
rum dan a§agl düset. Ucurumun or
talannda Siyamend bir agaein dah
na saplanarak ölür, Kendi celiskisi
ne kurban giden Siyamend'in pesin
den Xece'de ucurumdan atlayarak
yasamma son verir.

Diyarbakir-Mardin 'icarayolu
üzerinde ~eyhan (~exan) denilen
yerde, Kürtler tarafmdan kutsal sa
yilan bir ziyaretgah var. Bu ziyaret
gah, inanca göre evliya ve enbiya
lann sultam durumundaki Sultan
Seyhmus'a (Seyh Musaye Zuli ya
da Stltan ~exmuse Enzeli)'ye aittir,
Yukarda degtnildig] gibi burast
Kürtlerin bir ziyaretgahi durumun
dadir. Ziyaret yerinde Sultan ~eyh
mus ve de onun kardesi Seyh Da
vud'a .ait, bina icinde birer makarn
lan vardir. Gece ziyaret yerinde ka
hnmasi halinde erkeklergecelerini
Sultan ~eyhmus'un ziyaretgahmda,
kadmlar ise, ~eyh Davud'un ziya
retgahmda gecirirler, ~eyh Davut
erkeklerle erkek, kadmlarla kadin
oldugu .icin, kadmlar ~eyh Da-:
vut'un ziyaretgahmda kalmayi ter- .
cih ederler. Bu inane , kesindir ki,
Kürtler'in 90k tanncihk dönemle
rinden kalma bir inaru§tIT_

Bu iki örnekte verildigi gebi bir
Kürt kültür kimliginin saptanmasl
iyin Kürtlerin dini inancmm köke
ninin irdelenmesi gerekir ..
fjoktanrlclhktan Yezidilige
IJzan~n fjizgide Kürt Din
Inanclßln Kökeni

Kürt, kökenli Hurrili boylann
yerle§im alanlannda Dulunan mev
cut magara duvarlaTlna Hurrili in
sanIarm yizdikleri insan, tann, tan
Tlya, güne§ ve hayvan resimleri gü
nümüzden 15 bin Yll öncesine ta
rihlendirilmi§lerdiT. <;ok saYlda gö
rülen bu insan, tann ve tannya be
timlemeleri, 0 yagdaki Hurri insanl
run dini inanylan hakkmda küyüm
senmeyecek ölyüde zengin bilgiler
sunmakta ve bu boylarm yak tannci
dü§ünceye 0 yIllarda inandlklan
görülmektedir. (18) Ömegin: Yedi
salklm köyü Van'm güneydogusun-
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dördüncü bölürnünde , Yashtlar
(yuceltrneler) X. bölümünde yer
verilrnistir, Bu uzun genel duaya· ait
metinlerde Mitra anlasrna tanns:
olarak, sulan dagnan, bitkileri filiz
lendiren, ya§am verici tarm olarak
gösterilmektedir. Mitra'rnn yaptlgl
bu anlasrnalar insanlar arasindaki
istekli ve isteksiz anlasrnalardir.
Bunlar kadin ve erkek arasmdaki
anlasmalar türündendirler.

Mitra bin giz, on bin kulak sa
kmgänhkta insanlann hareketleri
nin 'kesilrnesine dikkat etmektedir.
Eger bir kisi dogru iliskilerden sa
parsa, bu kisi kim olursa olsun,
on:JI1 'toplurnsal konumuna bak
maksizm, tahtmdan inip onun evini,
'kabile ve ülkesini yok etmektedir.
Ama Mitra, onu kutsayanlara zen
gihlik ve mutluluklaruu bagrsla
makta ve onlani iyi ürün ve yagmur
sunmaktadrr. Bu görüs onun rann
sal yarurun ürünüdür ve bu nedenle
ona kanh ordulara karsi savasa gi
den krallar da tapmmakta idiler.

O,.l§lgm tannsidir. Yasht X'do
xondan Haradan (bir dagj'dan ge
len, tek kurbana deger tann ola.rak
bahsedilmektedir. Ona ölümsüz, ilk
kez ,alM yüceltilere eri§en. hlzll at
lara sahip güne§ denilmektedir. Bu·
rada Mitra güne§ten ayn·olarak ki
§ilendirilmektedir.

Eski r;;okta~ncihk, Avesta· ya
zltlannda yen,iden düzene sokul
mu§tur. Burada ~ok eski· panteon,
Yashtlar'da yeniden canlaridmlm'l§
ur. Mitra. bti Yashtlar'a aittir. Ahu
ra Mazda tarafll1dan· yaralilan
YashrIar (bunlar Amesha Speilta:
lar'dan, Ahura Mazda'nm·yardlmcl
larl) daha al<;:akrütbedeki melekler
dir. Dünya düzenini korumada yar
dIrn almakta ve böylelikle kötülüge
yani Ahriman ve yardlmcdanna
Kar§t koymaktadlrlar. .

Yazhtlar'da (melekler) Mitra
hakkmda daha yo1<.aydmll!tlclcllr.
Yazht X. Mitra'da sular dagltan ve
bitkileri filizlendiren tanriYI gör
mektedir. Mitra birle§menin ve <;:a
h§manm tannsl olarak yani düzeni
garantileyen Hindistan inanclI1daki
Mitra gibidir. Yasht, aynl zamailda
Mitra'nm kol'uyucu ve velimliligin
koruyucusu ki§iliklerinden bahset
mektedir.

Mitra ya§amllll, tannlar arasln
dq_kisava§m en büyük galibi olarak
sürdürm,ektedir. Bu (beyaz, atll
yenkyl ve kuvvetlilerin ~kuvvetlisi)
tann. Ahura Mazda tarafll1dan, de
gi~c.n dünyaYl (Ahura Mazda'nlll

.a - Mitra
Mitra'ya kutsal.kitap·Avesta'mn

wa festivali yazitlan bulimmakta
dir. Burada Hitit krallanndan Mu
wattalis'in duasi ilgi ~ekicidir. Bu
duanm daha girisinde tannca He
pat ile karsilasrlmaktadir. Bu dua-
, da kral Hurri boga tannlan Hurrris
've Sarris'ten (tann Tessup'un dört
tekerlekli savas arabasina kosulan)
yardim istemektedir. Bu bogaya
gök tannsi "Hatti'nin bogasi" adiru
takrmstir. Oysa bu boga tannlar
Hurri kökenli idiler,

Hurriler'in en önemli tapmma
merkezleri, merkezi bölgede bulu
nan Kummani (Comani), km (m)
Anni, Quemenu, Quumme 'olarak
adi gecen, günümüz Türkiye-Irak
smm, Habur sirnr kaprsnun Irak ta
rafrnda kalan Zaho sehrinin yaki
nmdaki vadide (Geliye Sipi) aranan
§ehirdir. Baska sehirlerde de bazi
Hurri mezheplerine rastlanmakta
dir. Bunlardan Arrina, Ankuwa ve
Uda mezhepleri bir kac örnektir.
Onemli Hurri mezheplerinden Sa
muha mezhebi Malatya cevresinde
ve Hurriler'in yogun olarak bulun
dugu bölgelerde görülmekteydi. Bu
§chir ve bölgelerde Hurri kökenli
ask ve savas tanncasi Sawuska
kutsanmaktaydi, Bu tannya aym
zamanda Hitit krallarmdan Hattu§i
Ii III'ün koruyucu tarlflyaSl idi.

Hurri tannlaruim ba§mda FlTtl
na tanrlSl Te§§up tannlann babast
tann Anu'nun oglu, günc§ tannSt
Kumarbi tann~a Hepat, Sawu'§ka,
tann Ninatta, Nubidag. Kubaba,
Narigal gelmektedir. Huni tannlan
kralhk düzeninde oldugu gibi vera
set yolu. iJe tannhga geliyorlardl.
Dü§ünüldügüne göre tannlara ken
dilerine krall an gibi baktlflyorlardJ.
Bu da özellikle yukan Diele'nin do
gu böigeIerinde olmaktaydL.

Yukan Suriye'deki Alalah ve
Ugarit , yukan Mezopotamya, Dic
le'nin dogu ve kuzey bölgesine ka
dar olan alanda Huni §ehirleri ve
bu §ehirlerde taplOaklar vardl. Nuzi'
§ehrinde yapIlan ~ift_taplllak gibi
Huni ·kraUanndan Atal ~an'111§ehri
Urki§'te tann Narigal adlOa bir taPl
nak yap!lrrp§tl. Bu tapmakta, kral
Atal ~an'dan kalma bir plaketten
anla§lldlgma göre tann Narigal.
Hurrilerin önemli tannlanndan biri
idi. (20)

A) Coktanrlh Dönem
1-Hint-A J!rupakökenli tann

lar
Aylkhga ,kavu§turulabilen ya

zltlar arasmda Ritit\bölgesi, Hu~u-

ye'de Mari ve kuzeydogu Babil'de,
Luwiyan, Hatti, Hitit ve bazi Serni
tik boylar tarafmdan kutsamyorlar
dl.

Hurri ~ehrinden Nuzi'de (Ker
kük yakinlarmda) bir yift tapmak
yapilrrusu. Bu tapinak tannca Sa- .
wuska ve gök tannsi Lubagada ve
de tannlar krall, tann Tessup icindi.
Bu ve diger tapinaklardaki kurban
törenleri cok cesitli idi. Bu törenler
bütün aynntilan ile uygulanmak
taydilar. Cok zengin olan bu tören
lere ait yazitlarda, törenlerde veri
len yemeklere katilan konuklann
listeleri yer alrnaktaydi.

Nuzi'deki saray tapmagnun du
vanndaki duvar resimlerinden anla
§tldlgi gibi en önemli tannlar boga,
inek ve dana resimleri ile simgele-
.niyorlardi. Tann Tessup boga, Tan
nca Tepat inek ve .bunlarin oglu
Tilla dana ile simgelenmislerdi.
Cocuk tann Tilla, Urartu'da Tura,
Kizuwatna'da Satruma olarak ta
mrrmaktaydi.

Cogu Hurri ayinlerinin tarihi
bilinmemektedir. Bu da sorun yara
nyor, Ayinlere iliskin yazitlar Hitit
krallan Mu§ili§ ve MujatalJis'in ya
zitlanndan toplanml§tlr. Bu yazlt
lardan anla§tlacagl gibi Hurriler'de
din büyük önem kazamyordu,. Bu
nunla kalmaYlp diger böIge halkla
nm da etkileri altma allyorlardl. Di
ni yazltlar. geneJ1ikle parya par~a
olduklanndan bunlarm tarn olarak
larihlendirilmeleri gÜylÜr.

Hurri merkezi ~ralhg;na bagh
Anapha (Arrafa) kralhgmm ye§itIi
§ehir ve bölgelerindeki toplumsal
tapmaklar (panteonlar) bütün kralh
gm böIgesei tapmagmda birle§tiril
mi§tir. Bunlar düzenli depolarda ve
tannlara sunulan rü§vet armaganla
Tl lislesinde görülebilir. ikincisi, ya
ni Hurri §ehirlerinden Nazi'de bulu
nan yöresel tannlar Arrapha bölgesi
ba§§ehri Al-TIlani'de kralhgm diger.
köylerinde taplmlan tannlar ile bir
likte görülmektedirler. Yine Huni
§ehirlerinden. kuzey Suriye'de bu
lunan Mari §ehrindeki toplumsal ta
pmakta da yok saYlda tann bulun
maktaydl. Bu ufaclk yetde bu·kadar
tann yer alamazdl.· Ancak bu tapt
nakta bulunan tannlann tümü Huni
tannlan degil. ai'alannda Hurri kö
kenli olmayan, ancak Huniler tara
fmdan benimsenen tannlar da var
d..
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•••En cok yüceltilen bir
tanndir indra. Indra,
kuvvetli bir sekilde
insan bilinci olarak
gösterilmektedir.
Indra'mn en etkili
-silalu,§im§ektir.
. Ifkiye fok
dij§kündür. Tann
Indra'nm ifkisi
kutsal Naoma'dlr.

Indra'nm ba§tagelen
karakteri kaynayan,

engellenemez
kuvveti, kahrama

figürü ve
kahramanca
cesaretidir.•••

lar, sürüler, yilkilar artardi.
Hitit panteonunun tanncalannm

basmda Hepat görülmetedir. Yazih
k.iya'da betimlenen Hepat, kaya ka
bartrnasmda Te§§up'un karsismda
bir panter üzerine binmis olarak be
timlenen tannca Hepat'da firtma
tannsi Tessup gibi bir Hurri adt ta
srmaktadrr. Ancak bir Hitit yazinn
da Hitit bas tanncasi Hepat'a "Hatti
memleketinde sana Arrina'nm gü
ne~ tanncasi denir. Fakat uzak
memleketIerde sen Hepat ismini
ahrsm" denmektedir.
. Hepat adaletin koruyucusu ola
rak kutsanrnaktadir. Tanncanm
Proto-Hattice ismi WUTu§emu'dur.
Tannca Hepat Hitit ülkesinde Arri
na §ehrinin günes tanncasr, her 01-
kenin anasi, babasi olarak görül
mektedir. Kusurlan bagl§layan
mahkemenin basidir. Tanntann
kurbanlanru 0 paylasunr, sikayetle
ri 0 dinler ve ülkelerin sirnrlanrn 0
belirler.

Hepat Yazihkaya'da, diger ka
dm tanncalar gibi silindir ~eklinde
bir §apka ile görülür. Hepat kültü
nün merkezi Kizzuwatna'daki (Ball
Kilikya) Kummanu (Kapadokya
Kummanasi) idi. Ancak Hitit dev
letinin yikilmasindan sonra Hepat

c - Tann Tessup
Tann Te§§up, tann Kumar

bi'nin ogludur. Tannlar krall, yag
mur ve frrtma tannsi Tessup, Hurri
kökenlidir, Tessup'un yönetim mer- .
kezi Kumme (Kummiye olabilir),
Zaho §ehri yakmmdaki Geliye
Sipi'de aranmaktadrr.

Tann Tessup'un silahlan yag
mur, futma, rüzgar ve §im§ek idi.
Tannrun dört tekerlekli ~erri§ ve
Hurris adh tann bogalar tarafmdan
cekilmekte idi. Tessup bu arabanm
üstünde, ayakta görünmekte idi.

/ Tann Tessup'un tanncasi, bereket
.ve dogurganligm tanncasi Hepat
idi.

Hititler Hurri halkmm dinine
büyük bir ilgi duymuslardi. Ger
\!ekte Hilit metinlerinde yüzlerce
Hürri tannsnun adr gecmektedir,
Hatta Hurriler'in ba§ tannsi Tessup
ile tanncasi Hepat Hitit panteonu
nun bas tannlan olmuslardi. Ashn
da bir futma tannsi olan Te§§up He
bereketin, dogurganhgm tanncasi
olan tannca-Hepat ogullan Upellu
ri, günes tannsi ~imegi, ay tannsi
Kusuh, yildiz tanncasi Sawuska,
dag tannlar Namni ve Hazzi, boga
tannlar Hurris ve Serris Hitit pante
onunda yer alan en önemli Hurri
tannlandir. Hurri dininin bu suretle
bir taraftan astral tannlara diger ta
raftan naturel kuvvetlere dayanan
bir din oldugu ortaya \!lkIY0r. Asta
bi de Hurriler'in ulusal bir kahra
mamdir,

Hurri bas tannsi Te§§up ve aile
bireylerinin figürleri Yazihkaya ka
yallklanmn üslüne betimlenmi§tir.
T3§§uP bu betimlemede ba§mda te
pesi sivri ve boynuzlu bir tann taci
bulunan sakaIh bir durumda göste
rilmi§tir. Te§§up tann ta\!h iki §ah
sm omuzuna basml§ durumda ayak-
ta durmaktadlr. Te§§up sag elinde •
bir topuz tutmakta, ileriye dogru
uzattlgl sol eli Uzerinde de Hitit Hi
eroglifleri ile fJTIma tannS1 ideog
ramlan bulunmaktadlr. Flrtma tan
nst' Te§~up'un yamnda ve arka
planda b3§mda yine bir tann tacI 13-
§Iyan bir bo~a yatmaktadlr.

d - TanrlfaHepat
Tann Tenup'un tann~asl Hepat

Hurri kökenlidir. Tann\!a Hurri top
lumunda üreme ve bolluk tann\!asl
idi. Hurrilerin inanl§ma göre Te§
§up il.c Hcpat birlc§ince bol ve fay
daIl yagmurlar ya!ar, yeryüzü ya
§arß kazanrr, tarlalar bol ürünle do-

yaratngi) korumak i~in, özel olarak
gönderilmistir,

b - lndra
En ~ok yüceltilen bir tanndir

indra. Indra, kuvvetli bir §ekilde in
san bilinci olarak gösterilmektedir.
Indra'nm en etkili silahi, §im§ektir.
t~kiye cok düskündür. Tann ind
ra'mn ickisi kutsal Naoma'dir. Ind
ra'mn basta gelen karakteri kayna
yan, engellenemez kuvveti, kahra
man figürü ve kahramanca cesareti
dir.

c - Varuna
Tann Varuna dünyanm yarati

CISI ve koruyucusu olarak tarumr.
0, dünyadaki ahlaki düzeni savun
makta, bunu koruyanlan ödüllen
dirmekte, kötüye kullananlan da
cezalandirmaktaydi. Varuna daha
sonra Mitra'njn arkadasi olarak bi
linmektedir. Bu ikisi, tannlann ba
§mda, evrensel karakterli, günes ile
özel olarak baglannhdirlar.

2 - Hurrili Boylo,nn Ulusal
Tannlan

a) Tann Amt
Gök tannsi AnG, tann AI'a

lu'nun ogludur. 0,kendisinden son
ra gelen tannlannda babaSI , gökte
fl§klran yasam suyunun koruyucu
sudur. Dünyayi yönetir ve yazgisrm
kararlastmrdi.

Tann Kumarbi'nin babasi olm'
tann Anü i~in normal günlerde
ayinler düzenlenmekteydi. Anü'nün
etkisi Sam i halk Kanaitler üstünde,
Asur krah ~amsi Adad I. dönemin
de , Assur frrtma tanns I Adad. ile
aym lutularak devam ediyordu.
Tann AnG ,Kanait halkl arasmda
tann EI olarak tammyordu.

Akkad §ehir devletlerinden
Uruk'ta gök tannsl AnG eski Yunan
tanns I Zeus ile kar§lla§tmlmaktay
dl. Oysa Uruk'taki dini merkezde .
ger~ekte Hurriler'in a§k ve sav8§
tann~a .Sawu§ka'mn kar§lhgl olan
tann~a t§tar bulunmaktaydl. Hurri
merkezlerinde ise AnG birle§tirilen
k1sImiar birden bire normal bir gö
rünü§ alml§ ,ve AnG i~in normal
günlerde ve bayram günlerinde
ayinler düzenlemi§tir.

b-Taflrt Kumarbi
Gök tannSI Kumarbi, tann

Anii'nün oglu, tann Te§§ip'in ve
tanrl~a Sawu§ka'nm babasldu.
Gökteki tannlann kralhg.m da ya
pan tann Kumarbi haklunda daha
fazla bilgi edinilemedi.

----~~----~~~~--~-----------
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olayi gibi vaftiz ediyor.
Avesta ögretisi temizlik icm

baska bir terim kullanmaktadir. Bu
terim Qareno'dur. Bunun kelime
anlarru pmlnh, §an ve ihtisam ola
rak kabul edilebiJir. Bunlar seytan
larm ölümü icin yapnklan savas
larda kendini göstermis olan kutsal
yaradilislarla karakterize edilirler.
Anahita'mn Avesta'mn Yasht bö-'
lüm bes, 96. maddesinde gecen Qa
rene (temizleyici) gücü, bütün sula
nn güeü kadar kuvvetlidir, denil
mektedir. 0, büyükbir hizla bütün
ülkeierden geemektedir. Get;tigi ül
kelere anlatilmayacak kadar yok
olan zenginlik ve ihtisarru getir
mektedir. Bu kutsaL su kendisine te
mas edenlere bütün ihtisamim sun
maktadir.

Dini temizlemenin acrklamasm
da bugünkü modern aciklamalann
hit; biri dini amacla ilgili aciklama
lar degillerdir. Din insan yasarmnda
olumsuz, yok edici bir faktör degil
dir. Pozitif ve bir seyler sunan bir
olgudur.

Anahita, samldigr gibi sadcce
su tanncasi degildir.Onun yalt§ma
alam cok daha genisti. Ahura Maz
da ona , "Yildizlardan asagtya in ki
ülkenin kuvvetli efendileri sana ta
pabilsin, savascilar sana hizh atla
nn galibiyetinin parlayan gücünü
(Qareno), papazlar aktl lilrgt ve
Ahura Mazda tarafmdan ölüm üze
rindeki galibiyetine sahip dini kiz
lar g~lecekteki e§lerini sana yaka
f1§lan ile bildirebilsinler. Bunlann
hepsi sen onlara iyiligin ve güeünle
sunmahsm" demi§tir. Böylelikle
Anahita tanf! Mazda'nm iSlegini
yerine getirmi§tir. Ya§ak prensibi
olarak suyun diger ya§am ili§kile
riyle ili§kisi vardlr. 0, bütün enerji
sini 'bütün ya§am §ekilLerincle ve
yer~evesinde a~lklama!tdlr. Su kut
saldlT. Nersde bulunursa bulunsun,
ya§am güelinün sembolüdür. Ama
bu sembol dolu bir geryeklikle his
sedilmemektedir.

Anahita demi§tir ki, "Ahura
Mazda beni iyi yaradlll§1 korumak
iyin devreye sokmu§tur. Benim ih
ti§am ve pmlnmla hayvan ve insan
lar dünyada hareket edebileceklir.
Bu iyi yaradl!t§lan, yObanlll1ll süru
sünü korudugu gibi koruyallm."
Onun bu a~lklamalarllla kar§lll
onun bir su tanrtyaSI oldugullclan
hiy ~üphe duyulmamakladlL

I - Tann Tishtrya
Suyun bir de bir tannS1, tann

Yazdtkaya ve Malatya kabart
malannda erkek tannlar arasmda
görülen tannca Sawuska'mn bazen
kanath, bazen kanatsiz olarak be
tlmlendigi ve elinde bai ta ta§ldlgt
anlasilmaktadrr.

g- Tann Nerigal
Mezopotamya'da Tell EI Amar

na'da bulunan bir mitoloji de Eres
kigal tarafmdan yönetilen gölder He
alt dünyada oturan önemli tannlann
kaldrklan yerler arasmdaki zorlu
haberlesmeye degmilmektedir. Bu
mitolojide anlatildrgma göre tann
lar bir bayram yemegi hazirhgr
icinde idiler. Bu tannlar kizkardes
leri Ereskigal'a bir haber saLarlar:
"Biz a§aglya, senin yanma gelerne
yiz. Sen yukanya yamrmza cika
mazsin. Onun iyin yemek payim al
maya birini gönder." Bunun üzeri
·ne Ereskigal habercisi Namtar'i
gönderir. Ama tannlardan biri olan
Nerigal onu azarlar. Namtar bunu
hammefendisine anlattigmda Eres
kigal onu §u sözlerle geri gönderir:
"Ben im hizmetcimi kabul etmeyen
tannyi bana gönder ki O'nu öldüre
cegim."

Namtar, Narigal'i bulmakta bi
raz zorluk t;ekmi§ti. C;ünkü Neri
gal'in babasi tann Ea, O'nu kizgtn
Eriskegal'e kaf§l koruyordu.

h - Tannca Anahita
Anahita, 'tann Mitra ile görülen

bir tannca idi. Avesta dininin önde
gelen tannyalanndan biri olan Ana
hita, suyun ve tüm lrmaldarm tann
~asld1f. Anahita adl, "temiz" anla
mmdadlf. 0, suyun temizleyici
özelligine sahiptir. Bu adm ta~ldl~
temiz ve temizlik anlaml, dini an
Iamda bir temizliktir. Buradaki te
mizleyici su, Leke ve kiri ylkaran su
degildir. Bu su kendi ya~am verici
gücünü onunla ili§ki kuran ki§ilere
surian sud ur. 0, temizlerken hiy bir
§eyi yok etmez. Aksine kendinden
I:>ir§eyler verir. Günkü Aveste'daki
temizlik, "düzeltmek, ya§amm em
rine sunmak" anlamma gelmekte
dir. Anahita temizleyicidir. 0, te
miz olmayam lemizledigi. it;in de
gil, su tannyasl olarak ya§am düze
nini (Yazo-da) ger~ekle§tirdigi iyin
ondan "temizleyici" olarak söz edi
liyor. Anahita'nm a)1a kueagmdaki
yoeugu temizledigi kabul ediliyor.
0, aym zamanda erkegi ve kadml,
evlilikte.temiz olmalan iyin temiz
lemektedir. Yani bir yerde Anahita,
yeni dogan yoeugu ve evlenen ka
dtn ve erkegi, hristiyanhktaki vaftiz

kültü de ortadan kalku.
Yazihkaya'da tannca Hepat'm

arkasmda Tessup ile Hepat'm ogul
lanndan yine bir pars üzerine bin
mis oLan Hurriee adt Sarruma,
onunda arkasmda kizlan Mezullas
He torunlan Zintuhi durmaktadtr.
Te§§up'un arkasmda da kutsal aile
nin ogullanndan, bir ayaguu bir da
gm üzerine basrms olan Ionaras
durmaktadir, Tessup'un sirtma bas
ttgl tannlarda Nanni ve Hazzi dag
tannlandir.

Hepat'm oglu ~arruma'mn yo
cuklan ~armannis ve Allanzunis
adim tasimakta idiLer. Hitit civi ya
ZIStmetinlerinde tanncanm adi yO
gunlukla Hepat, az olarak da (su)
eki ile birlikte Hepadtdjsu §eklinde
görülür. Hurri inetinLerinde Hewat
sekltnde de görülür. Bu nedenle
kutsal kitap Tevrat'taki Hava (Eva),
Hurri tanncasi Hewa(t)'a cevnlme
ye yalt§tlmaktadtr. .

M. Ö. 2 bin yihna ait isimler
den Hepat'm ikinei ögesini meyda
na getirdigi §ahls adlan arasmda
Pudu-hepa, Dadu-hepa, -Musu-he
pa, Gilhu-hepa, Kelus-hepa, Erum
hepa, Mena-hepi, Ummi-hepit, ~u- -
war-hepa gibi isimler görülrnekte
dir. Bunlarm hepsi Ummi hepit ve
~uwar hepa dismda Hurrieed'ir.

Tannca'mn kültü Hurri etkisi
nin egemen oldugu ~umuha, Hur
ma Uda, Wasudawanda, Abzi§na,·
~ulupa§a, Katapta vb. Hilit ülke do
gu ve güneydogu bölgelerini ·kapsa-.
maktaydl.
lTann~a Sawu~ka
Hurri kökenli, tann TeHup'un

klzkarde§i tanflya Sawu§ka, Hurri
toplumunda einsellik ve sav3§ tan
nyaSl olarak kutsanlrdl. Sanat mer
kezi Hihewe (Musul) §ehrinde olan
tannya Sawu§ka'nm heykelinin has
talan iyile§tirdigine inantllfdl. Bu
nedenle tannyanm heykeli birkay
kez MlSlr'a götüT.ülmü§tü.

YlldlZ 'tannyaSI Sawu§ka, Yazl
Itkaya'da uylan,yukan dogru kalklk
kanatlar ta§lmakta ve eteklerinin ön
klsml ayllarak bit"baeagl gÖTÜLmek
tedir. HilitLer'in Lelvanisi He e§ tu
tulan tannya Sawu§ka'nm, SaVa§yl
karakteri nedeni ile bir defa erkek
tannlar arasmda a§k tannyaSI ka
rakteri ile bir defa da kadm tannlar
arasmda yer aldlgt saptanml§ur.
Onun arkasl11da ellerinde yuvarlak
aynalar ta§lyan tannya nedimeler
kendisini takip etmektedir.

--------------------~~~--------~----------
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rehragnas ve Rapithwin, kutsal ev
liya düzeyindeki tannlar idiler. Bu
sayisiz kutsallardan her birinin in
sani arm isleri ile ugra§aeaklan bir
günleri veya aylan vardi, Bunlar
gökteki tann siralamasmda ücüncü
srrayi almaktaydilar. Ilk olarak
dünyadaki ahlakm koruyucusu, dü
rüstlügü savunan Asa'drr. Bunun
büyük düsmaru, sadakatsizligi, YI
kirm, kizgm ruhlan, büyücüleri
dünyaya getiren lndra'drr. Ikinci
olarak, rann gücünü savunan
Ksathra Varia vardir. O'nun düsma
ru sarhoslugu _ye düzensizligi geti
ren Saura'dir. Ucüncü olarak yarau
Cllllll ktzi olan , baglihk ve itaat ku
rallanrn savunan Armaiti'dir. Dör
düncü ve besinci olarak da dürüst
Iügü ve ölümsüzlük, yasam ve geli
simin güclü kaynaklan Huruathat
ve Ameretat'dir. Bunlann düsman
lan achk ve susuzluktur. Tann Sra
osa'run figürü Zerdüst mitolojisinde
itaati simgelemektedir. Bu gökteki
evde, altmci tahttadrr. 0, kötünün
itaatli ve güclü savascis: olarak ta
rnnmaktadrr. Söylendigine 'göre
Sraosan, bir dagm dorugunda, gü9-
lü .1§lklandmlrIll§ bir evde oturmak
taydi. Bu ev bin sütun üzerine ku
rulmustu, 0, dünyaya alnn nallan
olan dört atm yektigi arabasindan
bakrnaktaydi. Buradan, kafalanm
sava§ oklan ile ezecegi §eylanlah
aramaktaydi. Sraosan'm ba§llca
dü§manlan klzglnlIk, tahripkar
ataklan ile iyi yaradllt§1 kendi kÖlü
yaradlIJ§ma büken Aesma ve daha
sonra da Ahriman olarak lanll1an
§eytanlann ba§1 , köt.üHik;düny,lSl
mn yaratlelSl, Zcrdü§t'ü etkilemeye
yalt§an yalanci ve aldatan Angra
Mainyu'dur.
C) Evliya.Düzeyindeki
Krallara Inanl' Dönemi

Evliya düzeyindeki krallaI'
M'~dli boylann dini inalll§lannda
üyüneiJ sJraYI almaktaydl. Oillar
tannlardan daha az, efsane bhra
manlanndan daha <,;okönemli idi
ler. Bu evliya düzeyindeki hüküm
darlan ~öyle siralayabiliriz: Yima
(Cem§id), Thraetona (Feridun), Ke
resaspa ve ZerdÜ§l.

Bu evliya düzeyindeki hüküm
darlarm her birinin yanll§ uygula
malan yard!. Ccm§id (Yima), 0 za
manlarda bin Ylldan fazla dünyaya
ban§ getiren din adamlanndan ve
kahramanlardan ilki idi. 0 zaman
giderek <,;ogalan insanlaI' il(in c1ün
yanm daha yok geni§lctilmesi ka-

len en son galibiyete götürür.
Ahura Mazda ve ölümün efen

disi Ahriman arasmdaki savasta
dindar olan kimse kendini Maz
da'ya adarmstir. 0, suyun, bitkilerin
ve Ahura Mazda'mn tarafim tut
mustur. Bununla onun dini tavrrlan
evrensel olarak belirlenmistir. Bu
demek oluyor ki dindar kimse dün
yamn kader in i tayinden sorumlu
dur. Eger yagmur yagmazsa, bu
dindarlann sucudur.

Dinin Tishtrya'ya verdigi kuv
vet ve görünüs kendiliginden gel
mektedir. 0, dinini secmistir, Bun
dan, kendi seciminden sorumludur.
Arnao dinin efendisi ve egemeni
degildir.

i-Tann Verehragna
Gene, kuvvetli Verehragna'ya

gök tannlanndan daha cok güveni
liyordu. 0, bir zaman boga, bir za
man ku§ gibi görünüyordu. Daha
sonra yine frrtma rüzgarlanna dö
nüsüyordu.

j- Tann Rapithwin
ilk evrensel inancta inandmcih

gm tannsidir. 0, dünyanm sonunda
yenileme getirme vi:..kötülügü yen
mek icin yeniden eanlanaeak, hük
mü eline alacaknr. Rapithwin dün
yanm altmdaki yerinden ilkbaharda
gelip sulan isttmaktadir. KI§m ise,
kisa bir süre icin yönetimi seytana
devretmekted Ir.

k- Tann Vayu
Medya'da Vayu adl ile tanman

bir rüzgar tannSl kutsanmakta idi.
Rüzgann dünyamn nefest oldugu
nu, canlllaTln nefeslerinin bundan
geldigine inanlhyordu. Bundan do
laYl tann Vayu ya§am ve ölüm ola
rak tanlßlyordu. YaplSI ile tann Va
yu iyi ve kötüyü bir arada ta§lmak
taydl. Ya§am lannsl olarak iyiyi,
ölüm tannsi yönü He de kötülügü
-simgeliyordu. Bu iki yönlü tanrmm
iki yönü arasmda devarnh bir yatJ§
ma yard!. Vayu tUrn canhlara ya§a
ml veren atrnosferi ve havaYl idare
ettigi gibi yeryüzü He gökyüzü ara
smdaki ili§kileri de düzenleyen tan
n durumunda idi. Bu tann, bölgede
ilk her §eyi yaratan lann olarak am
hyordu. Zamanla etkinligini yitir
mesine ragmen bölgede yine de
önemli tannlar arasmda yer almak
ta~d1.
BJEvllya Qüzeyindeki
Tal'lrllara InaDl' Dönemi

Zendü§tlügün geli§imi zama
nmda eski tannlar, Vayu-Atar, Ve-

Tishtrya'si vardi. °yagmurun tan
nstydi ve yildiz Sirius'ta kendini
gösteriyordu. Onun onuruna güzel
bölümleri olan dualardan olusrnus
8. Yasht aynlmisnr. Büyük ve kü
cük bas hayvanlarla insanIar, Tisht
rya yildrzmm yükseJmesinin hasre
tini cekiyotlardi. ° ne zarnan kcp
disini ufuk noktasma yükseltecek,
yasarmn gücüne sahip olan tann ne
zaman suyun .yeni kaynaklanndan
ü§kITacaktl, onu bekliyorlardi. .

Akilh insanlann prensipleri,
daglardaki yabani veevcil hayvan
lar ve düzlükler onun gelisini has
retJe bekliyorlardi. Cünkü onun ge
li§i ile Ari ülkeleri iyi bir YIIgecire
ceklerdi. lrmaklar insanlärm evleri
ne ve bitki köklerine inebilmek
icin onu beklemekteydiler. 0, bü
tün seyranlardan daha güclüdür.
~eytanlann prensi Ahriman onlan .
bütün yildizlara, suya karsi koyma
lan icin gonderrnisti. Ama beyaz
bir atin gücüne sahip Tishtrya onla-
1'1 yenrnisti. Bulutlan bir araya top
layip yagrnuru yagdrrrmsti. Ama
yine de onun kaybettigi zamanlar
olrnustur. Tishtrya'ya ait bir duada
bununla ilgili fevkalade bir habere
rastlanmaktadir. 0, beyaz bir at gü
zelliginde dünya sulanrun yamna
gelmistir, Orada siyah at §eklindeki
seytan Apaosha ile karsrlasrrusur.
Onlann Tishtrya'mn kacmasiyla so
nu\:lanan yarpl§ma üy gün sürmü§
tü. 0, "Ahura Mazda, ba na v_ebit
kilere aCl ve dine aCI. insanlar bana
diger tannlara yaptlklan gibi kur
banJar sunmakta ve yüceltme §arkl
lan ile tapmmaktadlJ'lar. Eger bana
onlar 0 §ekilde tapmsaydllar 0 za
man on at gücüne, on devin, on bo
gamn gücüne, daglann ve ITmakla
nn gücüne sahip olurdum" §eklinde
yakarml§tlr.

Bunun üzerine Ahura Mazda
onu hak ettigi yüksekliklere ylkar
ml§t1r. Bununla 0, büyük güce sa
hip olmu§tur. Sava§ yeniden ba§la
ml§tlT. Apaosha yenHmi§ ve dünya
sulannm yamnda kovulmu§tur.
Burada anlatllmak istenen §ey, tan
nlann yazllml§ olan dualarclan ve
kurbanlardan yoksun olmayacagl
dir. Bu geryekte budalaca bir dü
§ünce olarak görülüyor ama bu di
nin terne! anlaYI§mm 1§lgmda derin
bir anlaYl§a sahipti_. Burada den
rnektedir ki bütün dindarlar diinya
da tannnm yardlmcllarldlr. Dindar
tann ülkesini ilerletir, günlük dua
ve kurbanlanyla tann ülkesinin
Mazda dininin ögretisi ile birle§tiri-

------------~~~-----------
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bir kavgaya giri§mi§tir. Gandrew
canavan oniki insam birden yutabi
len, yagmurun önünü kapatacak ka
dar büyük kanatlan olan bir kustu,
Keresaspa, tutustugu kavga sonun
da bu kusu öldürmüstü,

$eytan Dehak dünyamn sonuna
yakin Demawend dagina kapanldi
gl yerden crkacak, insanlardan öcü
nü alacaku. Bunun icinde önüne
gelen yerleri yakip yikacakti. Kere
saspa da insanlan kurtarmak icin
dirilecek ve Dehak'i öldürecekti,

Evrensel dünya okyanusunda
kirlenmez kaynaklan ile binlerce
göl olusmustur. Bu kaynaklardan
türn öbür agaclann tohumundan
olustugu, cok tohumlu Gaokedan
agaci olu§mu§tu. Olümsüzlük geti
ren bu agaclIl tohumlarl yapllan di
ni ayinlerde Homa olarak bilinen
bir dag bitkisinin suyu iJe kan§tlfl
hp tannlara adak olarak korllyacak
§eytanlar gönderecegine söz verir.
Nerigal alt dilnyanm kap'tsma kadar
indirildiginde Ere§kigal onu klzglO
hkla öldürmeye kalkl§lT. Bulun
mu§, fakat harap olmu§ bir tabletten
anla§lldlgllla göre NerigaJ, Eriki
gal'i sonunda dize getirmi§tir. O'nu
sa\=Janndan tutarak tahtmdan a~agl
ya sürükleyerek ba§lI11kesmek iste
mi§tir. Erikigal ya§amml bagl§la
masl iyin Nerigal'a yalvanrken §un
Jan söyler. "Nerigal, istersen be
nimle evlen. Sen in kann oLurum.
Ben egemen oldugum alt dünyaYI
emrine vereyim. Siz efendim, ben
hatununuz olurum. "Nerigal buna
kar§lllk, aylardu arzuladlgiOtZ bu
isteginizi yerine getirecegirn."
1· Hurriler'in diger önemli

tannlan
Hurriler'in önemli tannlan ara·

sinda boga tannlar Hurris, $erri§,
tannca Sawuska'mn hizmeici rann
lan Ninatta ve Kulitta, ay tannsi
Kuzu, günes tannsi $i'miga·Luba·
gada, tannca Hudena, Hudellure,
dag tannlan Nunni ve Hazziidiler
yeraur. '
2· Mittani Tanrllarl

Mittaniler de Hurriler gibi yok
tannyi kutsuyorlardi. l-lurrili olan
bu boy, Hurriler'in kutsadiklan
Hint-Avrupa kökenli tannlar ile
ulusal tannlan kutsadiklan gibi,
bunlann bir de yerel tannlau vardr.

Mittaniler eIe gecirdikleri
memleket halklanrun tannlanru
kendi panteonlanna ahyorlardr. Bu
nunla ülke bütünündeki halklan
kendi merkezi kralhklannda birlcs
tiriyor, ülke bütünlügünü saghyor
lardi. Bunun sonucu olarak Mirtani
panteonundaki tann saYISI giderek
artiyordu. \

HUlTL kökenli rann Tessup'un
tanncast Hepat, Mitraniler arasinda
üreme ve bolluk tanncasi olarak
kutsarnyordu. Mittaniler inarusina
göre Tessup ve Hepat birlestiginde
bol ve yararh yagmurlar yagar, yer
.yüzü taze yasarn kazarur, tarlalar
bol ürünlerle dolar, sürüler artardi.
(Yakin Ark 11Anadolu-Sernseddin
Günaltay)

Mittani tannlan arasmda Kuzey
Mezopotamya'mn Miuani öncesi
tannlan da vardi. Bunlar rann Iskur
(anlami Adduya gök tannSI Tq
§up), ondan sonra Sin ve Kuzuy
(Hurri tannlan $imige ve 'Kuzuy
kar§lhgl) geliyor. Yakilldogu'da
önemli bir ismi olan Harranll Sin
de bunlarlO araslOda yer ahyordll.

Mittanili lannlan tann TC§§lIp
ile ba§latmak daha uygun olur. Ka
hat §ehrinin efendisi, Kurdali Ner
gal bunu takip ediyor. Uha§umman
§ehrinin efendisi Ei§arri, Anu ve
Antu, Enlil ve Ninlil, bunlal'l izli
yor. Mittaniler'in Hint-AvrUI)a kö·
kenli tamil an Hurriler'de oldugu
. gibi Mitra, indra ve Varuna iclilcr.
Bunlardan soma da hanedallin ko
ru';Jlan olan birkay tann geliyol'.
Mittani tann\=alan da Hurriler'in
a§k ve sava§ tanflyasl Sawu§ka gel
mektedir. Bunu bereket tannyaSI
Hepat, tann Nerigal'm e§i Belat,
tann Eia§arri'nin e§i Damkina. Hur
ri öncesi tannya olan i§hara takip
eder. Onlardan sonra da daglar. ne- .

•••
Dinin Tishtrya'ya
verdigi kuvvet ve

görünü§ .
kendiliginden
gelmektedir. 0,
dinini secmistir.
Bundan, kendi
seciminden

sorumludur. Arnao
dinin efendisi ve
egemeni degildir.

•••

mSI vardi, Cemsid bazt sosyal stmf
lar olusturmustu. Olusturulan her
simfa bir görev vermisti, 0 zaman
aldatma, achk, hastahk ve ölüm
yoktu, Bunun nedeni seytanlann in
sanlärm hizmetinde oluslan idi.
Ama yine de ily kism tehdit ettigi
bir tehlikc vardi, Cemsid bu üy ki
§1I1insanhgl ve hayvanlan korumak
icin bir war yaptirdi, Bu wara in
san vc hayvanlan yerlestirdi.
War'in kapist kendi mühürü ile
mübürlenmisu. Burada oturanlar
hosnutluk icinde , rahat bir §ekilde
yastyorlarrms ve yeterinden fazla
da yiyecege sahiprnisler. Hayvan
ve insanlar magararun tepesindeki
delikten gökyüzünü seyrediyorlar
ml§. Bir yil onlar i~in bir gün gibi
geciyorrnus. Her kirk senede bir,
her ~iftin bir oglu ve kizi oluyordu.

Cernsid'in yaptirdrgt War, bir
tasvire göre ölüler sehri idi. Cernsid
de günahkar olarak kabul ediliyor
du. Cünkü 0 tannrann erkini ken
dinde görrneye baslamisn. Bir bo
gaYI kurban ederek insanlan ölürn
süzlestirmek istemistir, Bu da Med
toplurnunun inanclanna ters düsü
yordu. Bundandir ki Cemsid'e ölü
leI' ülkesi verilrnistir.

.lnaruldigtna ~örc Cernsid Med
toplumuna bu tutum ile ters düs
müs, bunun icin de kardesi Spitjura
tarafmdan ikiye aynJarak öldürül
rnüstür. Daha sora da onun yerine
kral olarak Med toplumunun basma
zalim Dehak gctirilmistir. Söylen
digine göre Dehak Üy kafah , aln
gözlü, Üy aglzll bir canavardi. As
!tnda Dehak yalanci bir §eytand!.
Insanlan dogru yoldan ylkarrnak,
evlerini Ylkmak, yani ocaklaflnt
söndürmek, ate§lendirip hastalan
dmnak iyin Ahriman taraftndan ya
raUlml§tl. Bu yOzden de ondan kur~
tulmalan gerekiyordu. Ondan kur
tulmak iyin de daha sonra Feridun
olarak tamnacak olan Thraetona
Dehak'a kar§1 sava§ a9ml§tlr. Feri
dun sopaslIll ona sapladl. Sopamn
sapiandigl yerden, ~an yerine Yllan
lar, akrepler, yiyanlar, kertenkele
ler, kurbagalar, kaplumbagalar fl§
kIrml§tll'. Bu yaratlklann insanlara
zarar getirecegi dü§üncesi'i]e Feri
dun Dehak'l öldürmeyip onu De
mawend dagmda bir magaraya ka
payarak magaranm agztm yüzügü
ile mühürlemi§tir.

Ü~üncü evliya düzeyindeki kral
. ise Keresaspa'dlr. Kercsaspa, Gand
rew canavan ile evrensel okyanusta
dokuz gün, dokuz gece devam eden
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,Bu §ehirde eie gecen yontuda rann
Teiseba'run sag elinde savas baltasi,
soi elinde bir asa görülmektedir.

Günes tannsr Siwini Urarru tan
nlar listesinin ücüncü srrasinda yer
almaktadir. Ibadet yeri Urartu kral
hgmm yönetim merkezi Tuspa ~eh
ri olan Siwini'nin tanncasi Tuspu
ea'dir. Urartu tannsi Siwini Hurri
tannsi Sirniga ile aym tanndir. Tan
n ~iwini'nin esi tannca Tuspuea ,
Urartu tanncalan Iistesinde ücüncü
sirayi almaktadir.

Tann ~iwini'nin sembolii ka
nath günes kusudur. Kült kazanlan
nm kulpunda tannca Tuspuca'run
kanath kadm figürü, bezeme ögesi
olarak kullamlrrusur. Tann Siwini,
Ainntepe'de (Erzincan) ~Ikanlan
bir plakette görülmektedir, Plakctin
üst kismmda kanath bir günes var
dir. Günes, I§mlanm plaketin üs
tünde yayrnaktadrr,

Günes tannlan Ortadogu halk
lannm dini inanclannda önemli bir
yer tutmaktadir. Günes tannsi Urar
tu tann listesinin son siralannda yer
ahyordu. Selardi, Urartu Ay Tan1'lS1
idi.

Urartular tannlanm bazen hay
van ve kuslann bazi organlarma
benzetmis olmalanna ragmen ge
neide insan seklinde betimlernisler
dir.

Urartu kraillgl yok geni§ cogra
fi bir alanda ya§ayan, birbirinden
ayn, egemenligi altmdaki kapall
topluluklan tek bir rnerkezi yöne
tim altmda toplayarak onlan Urar
tula§l1rml§l1r. Bunu saglarnak i~in
de merkezi bir devlet dini olu~tur
rn'j§lar~lr. Bu nedenle de Urartu
krallan I§puni ve Menua, bagh ülke
ve böige halklannm tannlaTlI11ken
di tannlan ile birle§tirerek panteon
lannda toplarnl§lardlr, Bagh hai klar
bu yolla rnerkezi Urartu yönetimin
de, Urartu kralhgml!1 Medler tara
fu:idan Ylklldlgl M. 0: 600'e kaclar
kalml§lardlr. Böylece Urartu dini
Anadolu'nun dogusundaki yüksek
yaylalann, .Kafkas ötesi böigeierin,
kuzeybatl Iran bölgesinin kültürel
ve siyasi ögelerini bünyesinclc top
layarak birle§tirici bir rol oynallll§
Ur.

Urartular'da iJk~ag dogu toplu-
_lukJannda oldugu gibi gücrlü bir ya
§am sevinci vardl. Bu sevgiden do
JaYI Urartular öldükten sonra ycni
den dirilecekleriile inanlyorlarcll.
Urartu'da mezarlann oda ve ev bi
yiminde yapllmalanmn nedeni bun-

gü~ arasmda mücadele baslamis ve
haien devam etmektedir. Tann
Ohrmazd en yüce tann görülmesine
ragmen, arkasmda, ondan daha bü
yük ve güclü Zarwan vardi. Ahri
man'm ise tannsal bir gü~ olup kötü
olarn ve k.ötülükleri yönlendirip yö
nettigi belirlenir.

Muttani boylanmn kutsadiklan
önemli tannlar arasmda günes tan
nSI olarak kutsadiklan Mitra gel
mektedir, Mitra'mn Ohrlazü ve Ah
riman arasindaki catismada hakem
konumunda olduguna inanihr. Mit
ra inamsmda tüm yaraulrms olan
lann bir kisrmmn iyi tannya bir kis
mmm kötü tannya ait olduklan esa- .
SI vardir. Bu yaranklar da ait olduk-'
lan tannlan oramnda iyi ve kötü
olarak degerlendirilir,

Tann Haldi'nin tanncasi Aruba
ni (Natuni olabilir) idi. Tannca
Arubani bereket tanncasi idi. Sava
~a cikan tannlar Tann' Haldi tara
fmdan kutsamyordu. Tüm savasla
nn tann Haldi'nin yardirm ile kaza
mldigma inamhyordu. Krallarm se
fere cikislanndan önce kendilerine
yardimci olmasi iyin tann Haldi'ye
dua etmeleri' bundan dolayidrr.
Krallarm yaptrrdrklan tapmak, ka
pI, kült merkezleri, sulama kanalla
n, ekilen bag ve bahcelerin verimli
olmast iyin tann Haldi adma, yum
belirli gtinlerinde kurbanlar verilir
di. Tapmma yeri Mu§a§ir/Ardiene
§ehri idi.

Tann Haldi M. Ö: 13-11 yüz
Ylllan arasmda, yogunlugu Hurri
kökenli boylann olu§turdugu .~on
federasyonlar döneminde M. O. 9.
yüzyJlda kurulan merkezi yönetim
düzenine geyi§te, konfederasyona
egemen boylann, gün ge~tikye de
kralhga bagh boy ve beyliklerin
tarmsl olmu§tur.

FJJ1ma ve gök gürültüsü tannsl
Tei§eba, Urartu tannlan listesinin
ikinci slfasmda yer almaktaydl.
Hurri tanr1Sl Te§§up ile Urartu tan
nSl Tei§eba aym tannlardlr. Bu tan
rmm da tapmma merkezi K/ Qume-
na veya K/ Qumme §ehridir. .

Tann Tei§eba boa üstünde,
ayakta durur bir §ekilde resimlerde
betimlenmi§tir. Tei§eba'mn tann~a
SI, Hurri tann~asl Hepat'la bir tutu"
lan tannya Huba'du.

Tann Tei§eba'mn sava§ylhgl,
tann Haldi ile birlikte amtsal Me
her kapl yazltmda yer almaktadlr.
Tann Tei§ebe adma Tei§ebani
(Kurmir Blur) §ehri kurulmu§tur.

hirler, gökyüzü, yeryüzü tannlan
gelir. Bunlann siralamasmda da
dag tannlan nehir tannlanndan ön
ce gelirler. Mittanili dag tannlan,
kuzeyin dag tannlandir.
3- Urartu TanrllaFi

Urartu dinine iliskin en önemli
belgeier Van ~ehrinin kuzeyindeki
daghk alanda yükselen Zimzun da
gmda bulunmustur. Bu dagda ele
gecen dini bel geier Urartu Krall I§
puni ve oglu Menua'ya aittirler. Bu
belgelerde tann adlanrn iceren bir
liste yer almaktadir. Listede resmi
bir seküde tanman 49 tannnm adi
gecrnektedir. Bu listenin basinda
Urartular'm en önemli tannlan Hal
di yer almaktaydi, Bu yazitlarda da
belirtildigi gibi tann Haldi'nin adi
cok srk bir sekilde gecmekteydi,
Gök tannsi olarak kutsanan tann
Haldi tapmagi icinde duvarlara asrh
kihclara, kalkanlara rastlanrmstir.
Tann Haldi resimlerde cogunlukla
tek boynuzlu bir hayvanm üstünde,
ayakta veya oturur durumda göste
riliyordu. Bazi resimlerde de kanat-
11 olarak betirnlenmistir. Bazen de
okcularm srrtinda, ~arpraz bir sekil
de sirtlanrms duruyordu.

Arrapha (Arrafa) bölgesi ko
rnünleri icindeki Abena §ehri ko
mününde yöresel tann saie (Sario,
onun e§i Tupkilian I§tar (ya da Ak
kubili I§tar) ve Akkadh Nergal ve
onun e§i Hummele'ya taplruhyordu.
Komün panteonunun bir ba§ka lis
tesinde tann Nergal'in yeri mittani
tannsl Zarwa(n) ile degi§tirilmi§tir.
Listede tann Zarwan'dan önce bir
tann~a Azzuihe , Zarwa(n)'dan son
ra da onun e§i Zari gelmektedir.

M.Ö: 4.yy belgelerinde yer al
dlgma göre Zarwan dinine bagh
olanlarm aydmhk ile karanhk gibi
iyi bir tannya, Zarwan'a ve kötü bir
yarallga inandlklanna inandlklan
belirtilmektedir. Bu dini inanca gö
re daha bir §ey yokken gökyüzü ve
dünya, hiy bir yarauk yokken gök
te, yerüstünde bir §ey vardlr ki, 0
da Zarwal1'dl. Bu·ad kader parlakh
gl anlamma gelir.

Zarwan Mittanili boylar arasm
da Göktannsl, uzay tannsI, zaman
tannsl ve kader tannsl olarak bili
nirdi. Yine bu boylarm inancma gä
re, dünya yaratllmadan ·önce ve
Zarwan varken, uzun bir süre sonra
Ohrmazd (Ahura Mazda) ve Ahri
man dü§üncesi ortaya ~lkrnl§, dün
ya yaratJlml§tlr. Ohrmazd ve Ahri
man ortaya ~Ikttktan itibaren bu ih

----------------------~~~----~~--------------
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-Devam Edec:ek-

KürtIere adim veren Kardumias,
(bkz. "Kü~.t Kökeni Büyük B?y
lar") 11 - Ulkenin efendisi Burias,
12- Gidar, 13- Dur, 15" Hala, I 6-
Iyilestirrne tanncast Harbe, 17 -
Hava tannsi Huda 18 - Kamulla, 19
- Gök tannsi $agamuna 20 - Gök
tannsi Sumliye 21 - Nurgal, 22 -
Gidar, 23 - Marttas, 24 - Sugurna,
Siumaliye, 25 - Sihu, 26 - Sugab.

Bu tannlarm c;:ogukraUara da
ad olrnuslardr,
5· Med Tanrllarl

Medli boylar Gutiler'in, Lu
lular'm, Hurriler'in vc Kassiler'in
eski dinlerini degistirmeden devam
etmislerdir. Bu anda Kassi tapmrna
c;:e§itleriMedya'ya girmistir.

Med böigesei tannlan, Mer
lik'ten, Hassanlu'dan ve de Zivi
ye'den C;:lkanlan metal esyalarm
üzerindeki sekillerden tanmmrs,
kültür sahnesine crkrruslardrr. Bu
tannlann ortak özellikleri yan-in
san yan-hayvan §eklinde betirnle
rneleridir. Cikanlan metal esyalann .
üzerinde canavar, §eytanlann ka
nath sfenkslerin ve piffin rcsimleri
nin olusu bunlann bir baska ortak
özellikleridir. Bunlar Hurri mitolo
jilerinde de vard l.

Medler baslangicta yani M.
Ö:7. yüzyihn baslannda Zerdü~t
ögretisini berninsememislerdi.
Medya'da 8. ve 7. asrrlarda din ala
mnda baZI degi§iklikler olmu§tur.
Heredot'a göre daha Med krall Ast
yages (5'84-549) zamanmda din
adamlan Magiler, Med sarayrnda
resmi olarak görünmez alem haber
eileri olarak görev yaplyorlardl.

Heredot ve Bisitun yazltlanna
göre 6. aSlr ve 5.aslr ba§lann~a Ma
gilik bir meslek olarak, Magller de
bu mesIek smlfmm ki§ileri olarak
görülüyorlardl. Daha sonra ortaya
C;:lkangerc;:egigöre Magi.le~Ze.rdü§t
öneesi dü§üneemn temsllellen ola
rak kabul edilmi§lerdir. Bunlann
Zarathus't olduklarl Med Krall Ast
yages ve hatta yine Med Krall Ke.y
Aksar'm döneminde Zerdü§t ögrell
sinden aldlklan bir dini benimse
diklerine inan!lmaktadlr

Bilinen Med tannlan:
Med dini inanc;:lanm biTkac;:dö

·nemde ineelenmektedir, bunlar:
1 - C;ok tanh dönemin tanr\ ve

tannc;:alanna inalll§ dönemi
2 - Evliya düzeyindeki lannla

ra inanl§ dönemi

dan i1eri geliyordu. Ölen kisinin
orada da ölmeden öneeki yasarmru
sürdürecegine inarnhyordu. Bu ne
denle ki§i öldügünde sevdigi e§ya
larla gömülüyordu. Bunun icin de
zenginlerin, soylulann, krallarm ve
de kral ailesinden gelenlerin mezar
lannda cok kiymetli esyalar vardi.
Bu esyalar Urartu'daki sosyal fark
hlasmayi ortaya koyuyordu.
4 • Kassi Tanrl ve
Tanrl!talan

Kutsal Huma senliklerinde ka
dmlan takmdiklan igne baslan ve
kayis tokalannm üstündeki resimle
rinden ve Kassiler'in Zenrdüstlük
öncesi zamanlarda ibadct eden kisi
lerin isimlerinden anlastldigt gibi
Kassiler günese tapiyorlardt. Bun
lar tannlaruu hava, atmosfer ve yer
olmak üzere üc;:basamakta tarumak
taydIlar. Bu, tannsal figürlerle süs
lü, üst üste konrnus panodan olu
san bronzla da ifade edilmektedir.

Kassi rannlau dünyarun düzeni
ile yakm iliskileri olan tannlardir.
Yine Kassiler, ulusal tannlan ya
mnda Hint-Avrupa kökenli Mitra,
lndra.: Varuna gibi tannlau da kut
sarlardi. Arkeolojik bir arasnrrna
ile eie gecen bir panoda Mitra, ev
rensei öküzü ile yer almaktadir.
Onlann alunda, merkezde atmosfer
lndra yer alrmsnr. indra'ya as!anlar
ve bir av kusu cslik etmektedir. En
alttaki panoda yeryüzü tannsi Na
salya yer almaktadlr. Bunlar iyile§
tiriei, genc;:le§tirieive dogurganltg;In
tannlandlrlar.

Dinsel temalan eanlanduan
plakalar arastnda ikonofrafik bir

. birlik vardl!'. Tannla)' daha r;:okka
nath, rahipler normal olarak ortala
nndan harsoh (bag) iJe bagh aym
elbiseler giymi§ler. BunlaT uzun
durlaI' ve biTpüskül ile son bulmu§
tur. Birc;:okahm ve gümü§ plakalan
hayvanlan süren ve. sonradan Zer
dü§t tarafmdan yasaklanan kanh
adaklar ir;:inmangal hazlrlayan ra
hipleri gÖsteriyorlar. Aym zamanda
yine Zerdü§t tarafmdan yasaklanan
Huma ic;:kisinikan§t1l'lyorlar.

Bilinen Kassi kökenli tann ve
tannr;:alar

I - Ka§§u, 2 - Suqamuna, 3 -
Sumalya, 4 - Kar Durnias, 5 - T~I
Dunias, 6 - yeryüzü lannc;:asl Mm
as, 7 - Güne§ tanrtc;:asl Surias, 8 -
Flrttna tannc;:asl Ubruas, 9- Dagla
nn tannc;:asl Simalias, 10 -Kas.si
lCT'inBabil'de kurduklan devlete ve

3 ~Evliya düzeyindeki krallara
inarus dönemi,

4 - Büyü dinine inarns dönern
leri.

Medli boylann inarus döncmle
ri hic;:suphesiz birbirinden belirg.U1
c;:izgilerle aynlrmybr. Bunlan dö
nem olarak ele ahp incelemek gere
kirse:

1 - Medlerin coktaunh dönemin
tann ve tancalanna inarus dönerni
ve dönemin tannlan:

a - Tann Ahura Mazda.
Med tannlannm basmda rann

Ahura Mazda (Ohrrnazd) vardi.
Ahura Mazda günes' ile simgelen
mekteydi. Tann Ahura Mazda iyi
nin ve olumlunun kaynagi, 1§lk,gü
zellik, gercek ya§am, saghk ve ~an
sm kaynagi idi. 0, insanlara tann
sal düzeni getirmistir.

b - Tann Mitra
Hurri Muttani, Kassiler tarafm

dan kuts~nan Hint-Avrupa kökenli
tann Mitra, Medler tarafrndan da
kutsanmaktaydi. Medli boylar, gök-

. teki yildizlann Mitra'nm gözlcri .01-
duklanna inaruyorlardi. Mitra gök
teki istkh sarayinda oturur, dört kr
raun cektigi bir savas arabasinda
göriilürdü,

Günes ve gökylizü tannsi ola
rak tarunan Mitra aym zamanda
yeryüzünün düzenini koruy_an bir
tann idi. toplumsal düzeni saglama
sunn yarunda hakhnmda koruyucu
su idi.

Sav"a§ tanrlsl olar~k tanlnan
Mitra, disiplipi, itaati ve ecsarctl
·simgeliyordu. Krallan, genr erkek
leri, yeti§kinleri koruyan MlIra, do
gurganhgm, üretkenligin ~anlsl Idl.
Adalet onun tarafindan dagllllird!.

'Yllm sonbahanna denk gelen
günlerinde, geee ve gündüz olmak
üzere Medli boylar Mitra bayramlnl
kutlarladl. Onun ic;:inyapllan tapl
naklarinda din adamlan ,kutsal ate~i
yalayor, dini etkinlikleri xönetiyor
lardl. Bu dönemde Medh kadl11lar
taplOaklarda, tann ve tannc;:alara
'hiz;net etmek ic;:in görevalmaya
ba§laml§lardlr. Kadmlar bu alan~a
egitilip tapmaklara ahnlyor, blr
ömür boyu taplllaklarda kallyorlar
dl.

Tann Ahura Mazda'mn ön slra
da kutsanmasmdan sonra tann Mit
ra Med toplumunda ikinei slraya
getirilmi§tir.

DENGKürtler'in Dini lnanclanmn...Arasnrma-lnceleme-Belqe
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kütturü olmasaydi Geyikli Ba
ba, Baba Ityas ve belki de Haci
Bektas kültürü olmayacakti"
diyerek bu hususa vurgu yapi
yordu. (Bkz. Anadolu'nun
Gizli KüJtürü Alevilik, ist.
'1990, s. 110)

Arasturn acr Dr;' Cemsid
Bender de Kürt Uygarllgmda
Alevilik (ist. 1991) adh ~ah~
masmda konuyu daha da boyut
laadirarak; "Ebu'l- Yefa, Ana
dolu Aleviliginin ve Bektasili
ginin ilk kilometre tasi, iLk ide
ologu olmustur .. uygulayictst
ise Hact Bekas Veli'dir" sapta
masmda bulunuyordu. (age, s.
79)

Tanmnus Kürdolog Martin
. van Bruinessen ise Ebu'l-Ve
fa'nm kimligi konusunda ~u

yid Ebu'l- Vefa-yt Kürdi'nin he
terodoks inanclara mensup bir
mutasavvif oldugunu, Anadolu
ve Mezopotamya'da Babai/Ale
vi ögretisinin düsunce babasi
ve Babai Isyani liderleri Baba
Ilyas, Baba Ishak ve Hact
Bektas-t Veltnin onun halife
leri oldugunü belgeleriyle or
taya koyuyordu. (Bkz. Babai
Ier Isyam, ist. 1980, s. 95-1(3)

Daha sonra biz, bu ve ben
zeri kaynaklardan yola cikarak
Anadolu Alevihgtnin ana inane
ve kültür kaynaklanndan biri-

. nin Vejailik oldugunu vurgu
ladtk. (Bkz. Halk Hareketleri
ve (:agda~ Destanlar, Ank.
1984)

Daha sonra, arasnrmaci Ne
jat Bfrdogan da, "Ebü'l Vefa

Anadolu Aleviligi'nu: inane
ve kültür kaynaklan irdelenir
ken, resmi ideolojinin bu konu
da sundugu kaynak Ahmed Ye
se vi ve kuramcisi bulundugu
Yesevilik tarikau idi. Oysa Ah-

. med Yesevi'nin Anadolu'daki
dinsel misyonu Sünniligi yay
mak oldugu gibi, Yesevilik de
Sünni bir tarikatti. Buna karsm,'
özellilde Ittihad ve Terakki dö
nemiyle Cumhuriyet dönemin
de yapilan resmi görüs yanhsi
yaymlarda, bu sapnrma bilincli
olarak sürdürülüyordu.

Brldigirniz kadanyla ilk
kez, arasurmaci Ahmet Yasar
Ocak, basta Ebu'l-Vefa
Menaktbnämesi olmak üzere
Dogulu ve Bauh kaynaklardan

. yararlanarak; Tacii'l Arifin Sey-

've
Meno kibnö mesi

Tocü'I-Arif7n
E'bu'l-Vefa-YI Kürdi
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da Velayetnllme'sinin .bilinip
tanmmamasi kuskusuz büyük
bir eksiklikti.

Söylenceye dayah bu tür
kaynaklarda; Hacr Bektas'a,
ates icinde ya da bugday ceci
üstünde namaz kildinlmasi ör
neginde oldugu gibi, adma ve
üstüne yazrldiklan kisileri res
mi egernen dine yaklasnrma c;a
basi güdülse de; yine de önemli
ipuclan yakalayabiliyoruz.

i~te bugüne kadar üzerinde
yeterince durulmayan Tacü'l
Arifin Menalabnamesi, Alman
arasurmaci Alya Krup'un
"Studien zum Menaqybname
des Abu't-Wafa" (München,
1976) adh eserinden cevrilerek
sunuluyor.

Öte yandan, gecmis Secere
ve benzen dinsel belgelerde Pi
ran-i Tarikat, Mür§idan-I
Rah-i Hakikat (Gercek Yolun
Onderleri) ve Ocakzadeler
(Ocak Sahipleri) olarak nite
lendirilen Dersim Kürt Alevili
gi önderleri ve Dersim Pante
izmi (9oktanrlc!llgl) üzerinde
de Ebu'I-Vefa'mn etkin bir ko
nurnu oldugunu görüyoruz.

Sözgelimi, Dersim Panthe
onu'nun bas Tannsi H'ZJr (Xl
ZlT)'dan sonraki 12 Ocak sahi
binden biri olan insan-tanri ko
numundaki Kuren (Kure§).
Ocagina iliskin Secere'de; eski
bir belgeye dayamlarak, Ebu'l
Vefa'run Alevilikteki saygm
yeri vurgulandiktan sonra §öyle
denrnektedir: "Seyyid Ebu '1-
VeJa'mnMeymune isimli anne
si de mübarek oglu ile beraber
kuzeyde dagZzkbir bölgede bu
lunan bilad-l Kürdistan'a gel
mi§tir. Kendisine annesi Bakis
yani (:oban diyordu. 0 beide
lerde epeyce ya§adl. Güne~
balpkla slvanamazdl. Annesi
vefat edince, Seyyid Ebu'l-Ve
Ja, $eyh Ebu Muhammed $en-

carpici bilgiyi veriyordu: "Ön
celeri önde gelen Kürt yol kesi
cilerinden biri yani 'eskiya';
fakat degisip ermis olduktan
sonra rsan Arifin (Bilgele
rin Tael) diye.anilmaya basla
mis, Onun aractligtyla Bagdat
sufi gelenegi Türklerin gele
neksel Anadolu mistisizmini et
kileme firsati bulmustur. insan
lar hala Siirt'teki mezanni zi
yaret ederler." (Bkz. Aga,
~eyh ve Devlet; Özge yay.
Ank. 1992, s. 262)

Ebu'l-Vefa, 1026 yihnda
lrak'm Ekrad (Kürtler) bölge
sinde Kusen ~ehrinde dogrnus
ve 1107 yilmda ölmüstür, Eski
kaynaklar, kendisinin Hülasa
tii't-Tevhid adinda tasavvufi
bir eseri oldugunu bildiriyorlar.
Ancak bugüne kadar bu esere
ulasilrms degil,

Bircok ünlü düsünür, ku
rarnci ve ögreti sahibi gibi
Ebu'I-Vefa adma da sonradan
yazrlmis bir Menalabname
vardir. Sihabüddin Ahmed
Vasiti admdaki bir Vefai sey- .
hince ölürnünden yaklasik 250
yil sonra kalerne alman Tezki
retii'l-Muttakin, diger adiyla
Menalab-l Tiicu'l Arifin adh
bu menakibnarnenin, elimizde
biri Arapca orijinali, digerleri
Osmanlica ~evirisi olrnak üzere
birkac yazrna nüshasi bulunu
yor.

Onun ögrencisi konurnun
daki Haci Bek~a§-I Veli'nin yi~
ne ash Arapc;a olup Osrnanhca
~evirisi de bulunan
VeJayetname'sinin bugüne ka
dar ~e§itli yeni yaymlan yapIl
dlgl halde; .Haci Bekta§'m yam
ma Baba Ilyas ve Baba ishak
gib i Anadolu Alevi önderleri
nin piri konurnundaki Tacü'l
Arifin Ebu '1-Vefa-YI Kür
di'nin ve 250 yll soma ba§kasl
tarafmdan kaleme almml§ olsa

beki'nin yantna. gitti. Ondan
manevi dersler aldi ve manevi
yatta zirveye yiikseldi," (Kure
solu Zeki Dede: Seyyidlerin
Tarihi Secereteri ve Asiretler,
yayimlanmarmscahsrna).

~eeere'lerde, Dersim ocak
zadelerinin Seyyid olduklan
yani Ehl-i Beyt soyundan gel
di!deri anlatilmaya cahsthrken;
Kureys (Kures) ocagi, yine
Seyyid olarak sunulan Ebu'l
Vefa araciligryla Imam Zey
nel Abidin'e baglanmaya cah
silmaktadir. Oysa kendisine at
fedilen Menakibnamesindc
anadan ve babadan yana Kürt
oldugu acrkca vurgulanan
Ebu'l-Vefa'run "Seyyid" olma
SI nasil gereekel degilse . dün
den bugüne Zazaki (Dimilki)
konusan ve kiiltur geleneginde
Weriya Kuresi (yani Kureys'in
Hurisi) ve Xorte Kuresi (yani
Kureys'in oglu) gibi Dimilki
soylemiyle "yardimci me/ekle
ri" bulunan bir kültün mensup
lartnin Ehl-i Beyt soyuna mad
deten baglanmast actktir ki
olanakli degildir. Belli bir po
litikanui ürünü olarak verilen
bu tür Secere'lerde esas olarak
amaclanan maddi baglilik de
gil, manevi bagliltkur. (Bu ko
nuda aynca bkz. Ertugrul Da
mk: Dersim Alevi-K ürt ve Za
za Mitolojisi ve Pantheonu
Üzerine; Birikim Dergisi,
Agustos/1996, s. 64-67)

Tüm bunlarl;
Meniilabname ve Secere'ler
deki benzer yakla~lmlan vurgu
lamak ve irdeleyeci bir gözle
incelemenin gerekliligini belirt
mek i~in söylüyorum. Bu tür
belgelerden, ancak irdeleye~i
ve ele~tirici bir yak:la~lmla ya
rarlamlabilecegini belirtmek
gr.Tekiyor.

~irndi, Alya Krup'un kendi
alanmdaki özgün ~ah~mastnl
izleyebiliriz.

DENGTäcü'l-Arifin Ebu'l-Vefa-yr...Ara,tlrma-inceleme-Belge
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8- Aym eser 1922, s. 148, dipnot 4.
9- Babinger 1927, s. 36, dipnot 3.
10- BIez. Islam Ans. Cilt: I, Babai (Cahen); ayru eser 1969.
11- Bkz, Ayru eser, s. 2. .
12- Bkz. BI. 11, s. I.
13- Bkz, Edebiyat Listesi.
14- Bkz, H.}. Kissling, "Dervislerin Mucizeleri", ZDMG,
107, N. F. 32 (1957), s. 248-361;.aym eser "Parapsikolojik
Acrdan Islam Mistisizmine Bakrs". Neue Wissenschaft Dergi
si i~inde 9 (1960-1961), 2. Dergi, s. 1-14. Güneydogu Avrupa
ve Ortadogu Ar~brmalan konulu Prof. Dr. Ki~sling'in 60.
DogumyJlma ithaf edilen yaymdaki ~all§mama bkz. 17, s.
116-126.

1- Brockelmann'daki elyazmalan konusunda Prof. Dr. Kiss
ling bana bilgi verdi.
2- Kissling 1963, s. 63, dipnot s. 6
3- Babinger, Arapca elyazmalannm Nasyonal Bibliotek'teki
v;u:hglOdan habersizdi.
4- Islam Ansiklopedisi, Cilt: 2, Kirmasti (Babinger); aym eser
1922,5 .. 148, dipnot 4; aym eser 1927, s. 36; aym eser 1928, s.
93, dipnot 7.
5- Babinger 1928, s. 93, dipnot 7. Kissling (1963), Seyyid Vi
layet'in Arapca Menäkspnämesi'ni "Abu'I-Vefa Tacü'I-Arifm
Menäkipnämesi'ni ~'dan Osmanhca'ya ~virtmi~tir. '
6- Kissling 1963, s. 62 Babinger'i kaynak olarak göstermi~lir;
1928, s. 93, dipnol 7.
7 - Babinger 1922, s. 148, dipnot 4.

Tschud Hj. Kisslingin verdigi ve .:
istedigi gib i kullanabilecegirn Os
manh kismi tercüme ve Bibliote
que Nationale'in Arapca elyazma
smm bir rnikrofilmi bulunmaktay
eh. Önümüzdeki yall§manm basirm
na kadar elime gecmeyen el yaz
masi "Menäkibu' l-Kudsiye fi
Me!l3sübü'I-Unsiye" adh (12) Ba
ba Ilyas'dan ve bundan dolayi da
Selcuklu dönemi üzerine önemli
bilgiler sunan eserdir.

Önünüzdeki cahsmaya temel
olan versiyon, E. Gross'un (13)
gösterdigi-bir Menäkibnäme tercü
mesidir. Bu bicimiyle J968/69 kl§
sömestrisinde Münih Universitesi
Felsefe Bölümünde doktora tezi
olarak sunulmustur.

Menäkibnäme'nin tatihsel veri
ler konusundaki verimliligi bir yan
dan, bu olaganüstü aciklayici bilgi
ler konusundaki zenginlik diger
yandan, temel versiyonu icinde ay
Tl bölümler olarak yaymlanmasi
fikrini getirdi. Bu anlamda önünüz
deki cahsma 1. bölümdür. Henüz
daha üzerinde y.all§llan 2. bölüm,
adi gecen Menäkibnäme 'nin "Ola
ganüstü aciklayrcilanyla" ilgilidir.
Bu cahsmada, icinde bulunan yak
lasik 700 keramet ve kehanet, pa
rapsikolojik fenomenler (14) olarak
simflandmhrken ve böylece Islami
bir Harikalarkodeksi (Wunderko
dex) ile ilgili bir temel ta§1 atrlrms
olacaknr.

Böyle bir a y r r im ,
Menäkibnäme'nin hacmi dolaYISIY
la (187 foL) daha uygun olmustur.
Bu nedenle konunun tümden tercü-

dan (5) dolayi; onda, meshur eski
Osmanh tarih y a z a r i
A§lkpa§azäde'nin atalan sayilan
$eyh Seyyid Ebu'l-Vefa (Abu'l
Wafa Tac al-ArifiIi) ve 13. yy. Kü
cükasyasi'mn Sufi-Hareketi 'nin,
Selcuklu Sultam Giyasettin (1235-
1259) döneminde sahneye cikan
Baba Ilyas arasmdakr baglanti hak- .
kinda önemli aylklamalar bulundu
gunu umuyordu. (6)

Bundan dolayidir ki Babinger,
bu eseri özellikle arasunlmasi ge
reken Menakipnamelerin listesine
alrmstir ve aym zamanda Menakip
name'den "degerli" (7), "cok
önemli" (8) ve "tuhaf' (9) diye sö
zetmistir,

Ancak ne Osmanhca kismi ter
cüme (Kissling 1963'de bu 'kam
daydi) ne de Arapca elyazmasi
(önünüzdeki yah§ma) bu baglamda
olumlu bir §ey getirmemistir.

Ancak Babinger tarafmdan ima
edilen dogrultuda yapilan arastir
malarda önümüzdeki 'yah§mada
Selcuklu tarihinin henüz az arasn
nlrnq bir bölümüne, yani Babaiy
ye-tarikatmm (l0) tarihiyle ilgili
bölüme bir katkt sunulmustur.

Önünüzdeki yall§ma aym za
manda, Islami dini efsanesinin
KissHng'in (ll) metodik prensibi
yeryevesinde tarih kaynagt olarak
nasil degerlendirilmesi gerektigini
göstermeyi önüne bir görev olarak
koymustur, Böylece Rifa'iya tari
katinin eski tarihlne (Frühgeschich
te) dair bir katki ortaya Ylkml§ur.

C;all§ma malzemeleri olarak,

H. J. Kissling (1), "~eyh Sey
yid Vilayet (1451-1522) ve Muh
ternel Menakipnarnesi" ile ilgili
DZMG 113 N.F. 38 (1963, S. 62-
68) rnakalesinde, "Münakib Abul
Wafa Tac al-Arifin"in Osmanhca
el yazmasmm giri§ bölümünü ince
lemekte. Bu ayrn zamanda W.
Pertsch'in §u katalogunda bulun
maktadi r: "Tü rk EIyazmal an" ,
Gotha (Viyana 1864, S. 137, Nr.
166). '

Arastirmalar, adi gecen
Menäkibnäme'nin daha önce Arap
ya olarak yazilan, Menakipna
me'nin bir kismi tercümesi oldugu
nu ve bunun sadece bir nüshasmm
kaldtgirn .ve onun da Paris 'teki
Biblioteque Nationale'de oldugunu
göstermistir .

Bu, W. Mac Guckin De Slane
tarafindan, Catalogue des Manisc
rits Arabe de la Biblioteque Natio
nale, Paris 1882-1895, 2036 noda
tarif edilmis ve C. Brockelmann ta
rafmdan GAL'ma (1937-1949,
Sup_pl.-Cilt 2, 999, No 29) almrms
nr,

Ayrn zamanda (1963) Kissling,
Menakibname'yi daha aynntih bir
sekilde degerlendirmis (2) ve bu
önernli görevi cömert bir bicimde
bana doktora tezi olarak birakrms
ur,

Osmanh Menakipnamesi'nin
(3) önemine Babinger bircok kez
deginmistir, (4) Babinger, bu Me-
nakibname'nin t ar ih c i \
Asikpasazäde aracrhgiyla, Seyid
Wilayet'e dayandigina inandigin-

Abu'l Wefa Tccü'l-Ariiln
·Menäklbnämesi
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9- Age, s. 67.
l-O-Age, s. 350.
H-Age, s, 350.
12-Kar~t1~tmna i~inbkz. dipnot 2.
'13- Kissling 1945-1949,s. 183, dipnot 4. Age, 1967 (I), s. 67;
Age..1967(2), s. 129, dipnot 7.
14-Onder 1959, s. 84,
1.6-H, Bölüme bkz.
17- Siez. islam Ans. eilt: 3, a1-RifaiAluned bin Ali Abu'I-Ab
bas (Margoliouth). V, .Bölümebkz,
18-Trimingham 1971, s.291, Nr, 23. Kar§lIa~tlnnai~inV,
Bölümebkz.

bunlarm tarihi bilgileri tamamladt
gmdan veya yadsidrgmdan dolayi
kolay degildir. ,

Menäkibnäme ve vilayetname
.1.t:rindaha önceki Osmanli kronik~
leriyle belli bir akrabahk olustur
malan ve onlarla formel ve icerik
itibanyla uyustuklan icin, -Kisslin
gen' in arasnrmalan bunu karutladi
menaktb ve vilayetnamelerin der
vi§ tarikattnm Osmanlt tari~iyle
iliskili yanlan konusunda bircok
olayi icerdikleri varsayirm ortaya
cikmaktaydi. Onder 1959'da surrla-
n yazmakta: .
.' - 13. ve 14. yy.'da degisik tari~
katlara mensup olan veya herhangt
bir tarikatta lider ve pirlik rolünü
oynayan ve böyle~e Anadolu'da
genis capta üne sahip olan §eyhler~
le iJgili bu menäktbn~meler -kl
bunlar ~1?gunluklabu kisilerin sa
dik izleyicileri tarafmdan konusma
biciminde yazrlmrstir- büyük veya
kücük boyutta kendi ~aglarmtnyo
litik ve sosyal olaylarma da degm
mektedirler. Cok sayidaki bu
me n äk ibnäm e ler ar as md a
A§lkpa§az~de Elvan <;el~~j'nin
atasi Baba Ilyas al-Horasani ile 11-
gili yazd1&tünlüdür, (14)

Baba llyas, Babaiyye .tarikan
nm kurucusu ve Osmanlt tarih ya
zart Asikpasazäde'nin dedesi idi ve
-tüm aynntIlanyJa a~lga cikmamis
olsa da-:bu Menaklbname'nin kah
ramam Abu'I-Wafa Tac'ül- Ari
fin'in tarikatma mensuptu. (16)
. Ancak bu bir Ktlrttü ve iki ne
hlr ülkesi arasmdaki ülkede ya§a
makta ,je etkin olmaktaydl. 0 Rifa
iya tarikat,na mensuptu ve Ml
slr'daki Rifaiya kolunun ismi OHa
atfen verilmi§tir. ( 18)

11- Abu'l- Vefa Tac'ül-Ari·
fin'in Arap~a
Menäklbnamesi'nin Osmanhca
klsmi ~evirisi

1- Abu'I-Vefa Tac al- Arinn'in
Babaiye tarikatmm kurucusu Baba
ilyas aI-Horasani ile ili§kisi.

1-Kissling 1945-1945. '5, t8~, dipnot 4. Btz. l300b 1924,s.
63.
2- Tschudi 1914;HaDaner 1'925;Gross 1927; fir_ 1911.
3- Tschudi 1914.s. IL '
4- Babinger 1922,s. 148. '
5-Kiyling 1945-1949.s. i94.
6- Kiyling 1952, s. 86.
7- Kissling'in Menllibnime de!erlendinncs!nc ili§1tin 1"~
It~malanda sayllabilir: 1950 s. 112-176; 1951 s. 322-333;
1952s.,86-109; 1953 s. 233-289; 1956 s. 237-268; 1963s. 62-'
68; 1964 s. 143-179; 1967 s. 128-166.
8- Kissling 1957, s, 349.

(menäkibnäme veya vilayetname)
sadece azi incelenmistir, Bu incele
melerin yapilmasi, Türkiye'de eski
basimlann giderek azaldigi ve bü
yük ~apta sann ahndigi v~bir daha
görUlmemeküzere özel kitapliklar
da kiskanc eller tarafinden saklan
dt&t göz önünde bulundurulursa,
daha da önem kazanmaktadrr.

Kissling kendi menakIbne ~a
hsmalan ile bu ~ah§ma a.lanmaye
ni itme sagladt. 0 özellikle de bu
yazimlann metodik arastmlmalan
i~in temel taslanm koydu:

- Bu tür yazmalarda, agrrhgm
kutsaIhkta im yoksa okuyucuyu ve
dinleyiciyi bir kahrama~n _dl§>,:a
sam bicimi konusunda bilgilendir
mekte mi oldugu önemlidir. (8)

- Vilayetnamelerin tarih.kayna
, gl olma degerine gelince, onlann
b~k acidan önemli oldugu söyle
nebilir. (9)

Degi§ik sözlerle:
Vilayetname ve

menäkibnämelerin tarihsel boyutun
tasiyicilan olma özelliklerinin. b~
lincüstü yanmm baslamasiyla bitti
gini kural olarak.almak hatalara yol
acar, (10)

Sonne:
• Yasamla ilgili bilgiler, etki

alanlan ve politik olaylar sözkoaa
su yapitlarda yer alsa da geneade
inandmcr olarak kabul edilebäider,
Kutsal ama~1tyazlmlardan 9M1k
lan i~in, bu verilere §üpheyle Ibak
mak yanll§ olur.

Daha önce isimlefi \lerilen
menäklbnäme ve vilayetname de
gerlendirmelen, §u ana kadar özel
Hkle de sadece bu yazlmlann kut
'salhk olan amacml ve bilin~üstü
yanml öne ~tkarml§lardlr. Oysa bu
yazrmlar i~erisindeki Y3§ambilgi
leri, etki alanlan, politik ve sosyaI
olaylar ~ok az gözönüne almml§t1r.
Bu yapllrrken, meßaktb ve vilayet
namelerde bulullan bu bilgileri ta
rihte bilinen. ger~eklerle her
haliükärda uyum i~ine sokmak,

mesi -Gross, Schud ve Hallauer ~a
hsmalannda yapnklan gibi- yapil
manustir.

Ögretmenim Prof. Dr. Hans 10-
achim Kissling'e beni bu ~ah§ma
konusunda tesvik ettigi; damsman
ltk yaptlgl ve elinizde bulunan Os
manhca kismi tercümenin nüshasi
m verdigi icin en.denn tesekkürle
rimi borcluyum.

1-Giri§
Menakib ve velayetnameler

Müslüman kutsal velayetlerle il
gilidir. Daha dogrusu bunlar "kah-,
ramanca ve mükemmel olaylar ve
yigitliklerle" ilgilidir. (1)

Az say ida bulunan
Menäkibnäme 3.ra§tlmlalan -genel
de ceviri halinde- özellikle de 20.
yüzyihn birinci ~yregindedirler.
(2) 0 zamanlar sanki dervislik ve
kutsalhklar arasnrmasmda yeni bir
dönem acacaga benziyorlardr,
Tscudi 1915'de §unlan yaziyordu:
"Sadece daha önemli yaztmlar ya
ytnlandiginda, konu sistematik bir
bicimde irdelenir ve karsilasurma
II din bilimlerinde kullantlabilir
ler." (3)

1922'de Babinger §Uvurguyu
yapmakta: "Burada da arastirma
yapmaya baslanmasi ve cok sayt
d a k i vilayetname 'v e
menäkibnämeler sayesinde Os
manlt ermis ve kutsallar tarihi
derlenmelidir." (4)

1945-49'da Kissling §unu v.ur
gulama'kta:

- Dt<gi§ikmenäklbnäm~ ve vi
layetnamelerin foLklorik a~ldan
ara§tmlmalannda särpriz som.~~l~
verecegi v<c bu vesileyle Dervl§hk
kurumu konusunda daha güvenifu
bilgiye saitip olunacagma 'dair lcc
sin kanaat getirmektedir. (5)

Ancak i952'.de Kissling kODO
hakkmda sisltematik ,bir ara§ttrma
nIß yapIlmad~gltesb'i:tindebulunur.

- Sayt1an9O~a .o'1upve mmen
basllan Der'VLnrazll artßln
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(1338), s. 302-311;Köj rülü (1935), s. 58; Babinger (1922). s.
134, dipnot 1 ve 2 (edebi kaynak olarak gösterilebilir). Babin
ger (1928), s. 92, dipnot 3; Islam Ans. i(eyhusrev mad. (Hu
art); islam Ans. A~lkP3§amad. (Fahir Iz); Birge (1937), s. 23.
16- Gelecek bl. bkz.
17- Yukandaki bl. blez..
18- ilgili bölümle kar~!l3§tmruz.
19- Kissling 1963, s. 62.
20. Trimingham' a göre biThalife. kendinden öncekinin h<lleti
olmak zo~undadegil~ir. 1971, s. 81, dipnot 1.
21- Bkz. Islam Ans. Tarika mad. (Massignon).
22- A~lkpa~azade1332, s. 46, (yaYlmlanml§11928. s. 43).
23- Ta§köprüzade 1927-1928, s. 5. Köprülü'nün 1918'de ya
Ylmlananeseriyle kar§lla§tmruzs. 233. A§lkpa~azade'denbil
giler aIctanlmaktadlr.Aym zamanda s. 353, dipnot 3'e bkz.
Y3§ar 1909-1935ile kar§lI~§t1rmlZ,Cilt 11,s. 359 aym bilgileri
iyen:nektedir.
24- Islam Ans. Cilt-I'e bkz.
25- Cahen 1969, s. 53-64.
26- K~lia§tlTlmz, Önder 1959, s. 84-88.
27- Elvan <;:elebi'yeili§kinolarak Babinger'in 1928'deki ese
riyle~. Dipnot 8'de T3§köpTÜzade'nineserine dilckalyckil
mektedir. 1927-1928,s. 22; Babinger 1928, s. 93 .
28- Bkz. islam Ans. Cilt Ir,A§lkP3§amad. (Fahir Iz); Babill
ger 1928, s_58.
29- Cahen 1969, s. 58.

1- Islam Ans. Kirmasti mad. (Babinger), 1922, s. 48, dipnot 4.
Babinger 1928, s. 93, dipnot Tye bkz. Asikpasazade, 1332, s.
10. (Yaymlayan Ali'nin önsözü ve Menäkibnärne hakkmda
bilgilenmek iyin bkz. s. 18, dipnot 60).
2- Pertsch 1864, s. 137, No: 166.
3- Kissling 1963, s. 62-68 (Yaymlayarun önsözü ve A~lkp3.§a
zade ha~mda bilgi).
4- Bkz. Islam Ans. Cilt 2, Kirmllsti mad. (Babinger), aynca
Babinger (1928), s. 93, dipnot 7. Babinger'in sandlgl gibi Sey
yid Vilayet'in Osmanhca Menlllubname'nin yazan olmadlgml
1963 yJlmdaKissling ortaya ~lkanllJ~tlI.(5. 63).
5- A~lkpa§azade1332, s. (5), 1928, s. 3. Bkz. 1928, s. 93, dip
not 7 ile kar§Jla§tmJ1lz;"Soyagacl Tablosu", s. 11.
6- Babinger 1928, s. 92, dipnot 3.; Y3.§ar1327,1909-1935,
Cilt: I, s. 233, Cilt: 11,s. 359.
7- Bkz. tslam Ans. Cilt: I, Babai mad (Gahen).
8- islam Ans. Cilt: I, A§lkP3§amad. (Fahir iz).
9- Ya~ar 1327, 1909-1935,Cilt I, s. 224.
10-Siez. Trimingham 1971, s. 4 ve Tabela-l.
11-Bu konuda blez.Islam Ans. Key.husrev-IImaddesi (Huart).
12-Babinger 1928, s. 93, dipnot 3; Islam Ans. Cilt I, Babai
mad (Cahen).
13-Blez.islam Ans. Cilt I, Babai mad (taben) ve Cahen
(1969), s. 56.
14-Babinger 1928, s. 93, dipnot 3.
15- Bu isyanla ilgili olarak öncelikle bkz. Cahen (1969), s. 53-
64; Ya~ar(1327,1909-1935) Cilt II, s. 359,361-379; KÖPTÜlü

Osmanlica "Abu'l-Wafa Tae
al-Arifin'in Menäkrbnämesi'tne
dikkatleri ceken ve önemine isaret
eden ki§iFranz Babinger idi (I).

Bu menäkibnäme Seyyid Vila
yet'in (2) halifesi Baba Ilyas 'in to
runu Os man h tar ihc isi
Asikpasazäde'nin damadi (3) tara
fmdan hazirlauldigr iyin, Babinger,
bunun A§lkpa§azade'nin (4) atasi
Baba Ilyas ile ilgili yazdigi tarih
eserinde degindigi Abu'I-Wefa Tac .
al-Arifin'i (2) ilgilendiren - ki bu
konuda- menäki bnämede herhangi
bir isaret yok- Osmanh
Menäkibnämesi oldugu sonueunu
ylkartml§t1:

"Ben ki fakir Dervis Ahmed
A§lkf' yem ibn §eyh Yahya ibn §eyh
Süleyman ve ibn BaU Sultanu' IAU
A§lkpa§a'yem ve ibni Mür§idü' 1- _
iif{jk Muhlis Pasa'yem ve ibn Kut
bu' d-devran Baba /lyas halifetus
Seyyid Ebu'l-Vefa Tac id-Arifin ... " .
(5)

Aylk ismi Sueaaddin Abul-Ba
qab Mi Horasani (6) olan Baba 11-
yas'm Horasan'dan Anadolu'ya
göcrettigi ve orada Babaiye tarika
tun (7) kurdugu biJinmektedir. (8)
Bu tarikat, Cuneyd'e (298h/910)
dayanan mistisizmin (9) Bagdad
ekolüne aitti. (10) Selcuklu Sultam
2. Giyaseddin (1235-1259) (11)
Keyhusrev döneminde bu ki§i sufi
lere kar§l kanh bir kmm gereekles
tirdi. (12) Onun ögrencisi Baba Re
sulullah, "sahte peygarnber" (14)

bu ayaklanrnanm (1239) örgütleyi
cisiymis, (15)

Henüz aciklanmamis olan, Ba
ba Ilyas ";n, sözkonusu
menäkibnärnenin Mezopotarnya'da
ya§ayan ve etki gösteren kahramani
Kürt kökenli Sufi Seyh Muham- .
mad b. Muharnrned Abu l-Wafa
ne-al- Arifin (1020 ile 1101 arasi
yasamis, kirni kaynaklara göre ise
1026 He 1107) ile olan iliskisidir.
(16)

Ne Osrnanhca krsmi tercürnede
(17) -ki Kissling bunu aym zaman
da bu soru nedeniyle incelemisti
ne de büyUkbir ihtimalle elimizde
bulunan menäkibnämenin Arapca
smda (18) böyle bir iliski He ilgili
bir ipueu bulmustur. Bu nedenle
Kissling bundan sözkonusu
menäkibnämede yer alan Abu'l
Wafa Tae al- Arifin'in (19) aym

. isirnli baska bir ki§i oldugu varsa
ymuna gitmistir, Cünkü bu, yakla
§Lk.yüzyil haJifesi Baba llyas'tan
daha önce ya§aml§tJr.

Bu arada Asikpasazädc'de ismi
gecen Abu '1-Wafa Tae al Arifin 'in
Kürt kökenli Muharnmed b. Mu
hammed Abu'J-Wafa Tac al-Arifin
He'aym ki§i olduguna ve gereckten
de onunla Baba Ilyas arasmda bir
baglannmn olduguna dair deliller
yogalmaktadu. Bu olgu §imdiye
kadar edindigim bilgilere göre §öy
ledir:

Osmanl i tarih yazan
Asrkpasazäde'nm atasi olan Baba

ilyas aJ-Horasani, onun deyimiyle
bir Abu '1-Wafa Tae al-Arifin hali
fesiydi (20) ve onun tarikatma (21)
baghydt,

Bu olgu Tasköprülüzade tara
fmdan barnbaska bir baglamda tas
dik edilmektedir. 0, Baba Ilyas 'm
ögrencileri arasinda Geyikli Baba
isminde bir seyhin oldugunu söyle
rnektedir: "Sözü ge~en seyhe, ho
casi §.eyhin ismi soruldugunda;
Baba Ilyas'in ogrencileri arastnda
oldugunu ve seyh. Abu'l-Wafa al
Bagdadf tarikattna mensup oldugu
cevabtru vermistir," (23)

Son zamanlarda 'yogun bir se
k.loe Babaiye (24) ve Baba Ilyas
(25) ile ilgilenen Cahen, Türk tari
hinin bu bölümüyle ilgili yeniden
tartisma saglaml§ ve bu baglamda
önemli sorular gündeme getirmis
tir.

Sorunurnuzla ilgili önemli olan,
Cahen'in 1969 yilmda, "Anado
lu'da (26) Selcuklular tarihiyle ilgi
I.~yeni kesfedilmis bir kaynak" adh
Onder'in cahsmasi ve burada de
gindigi ve henüz 1957'den itibaren
kesfedilmis ve 733/1332 yrhna ait
olan Menäkbu'I -Kudsiye Ci Me
nasibi'1 -Unsiye" adh elyazrnasr
mn yazan gizernci ~air olan A~lk
pasam n (28). -t a rihc i
A§lkpa§azade'nin (29) dedesi- oglu
Elvan <;elebi'dir.(27)

Bizirn iyin §u baglanti önemli
dir:
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lam Ans. Cilt I. Babai (Cahen).
40- Birge 1937, s. 45'de A§lkpa~azade'ye aufta bulunmakta-
dIr, 1332, s. 204. Aymyazar 1928-1929, s. 201. .
41- Birge 1937, s. 43; Eflaki'nin Menalubu'l-Arifin'ine atlfra
bulunuyor. Cl. lluart'IO.~evirisinde Les Saint's des derviehes
toumeuers 1918, I, s. 2%, H, s. 20.
42- Babinger 1928, s. 94.
43- Yukanda belirtildigi gibi. bkz. Kissling 1963, s. 63 f.Os
manhca metinlerin yazarl olarak Seyyid Vilayet görülmemi~,
onun tarunmaml§müridi görülmü§tür,0 da §öyle ifadesini
bulmakradlr: "Ben ki fakirim, günahk'arun, elinden bir~eygel
meyen biriyim, ama umudunu yitinneyen bir hizmetkanm; AI
lah'dan yardlm dileyen, Padi§ah'm da,bagl~lamasml isteyeo
bir ki§i olarak Seyyid Vilayet' e hizmet etmek i~ingeldim
Konsrantinapol'e ... ~eyh Allahm evinden aynldlgmda MI
slr'da ayllmaml~iki tane Menälabnfune getinni§. Bu .
Menälabnämeler, ~eyh Ebu'l-Vefa'ya aittiF.Ben zavalll bir in
san1m,benim bu kadar gücüm yok ama ~eyh'in e~rine uyarak
ve bunu dini bir,görev bilerek, gücüm yettigince ikisini de ter:
CÜ1neeuim."(Osmanhca elyazma~l,7 v, 8 r).

30~Qaraman, Yunan hükümdan, Babinger (1927)ye bkz. s. 35
ve Babinger (1928), s. 92, dipnot 3 ile kr~.Cahen (1969), s.
58. '
31- Cahen 1969, s. 58. Bkz. islam Ans. A~lkP~a mad. (Gie
ye). Heqeyden önce Soyagaci Tablosu 'na bkz..
32- Önder 1969.
33- Önder 1969, s. 88.
34- Trimingham 1971, s. 70, dipnot 1.
35- Trimingham, sorum üzerine banamektupla kaynak~Yl
bijdiremeyecegmi yazdl. Buna ili~kinkaynakyaYl,Triming
ham 1971. s. 282-299'da bulmak mümktin olmadl.
36- A~agldakiilgili bl. bkz.'
37- Önder 1959, s. 86.
38- Elinizdeki ~ah~marunV. Bölümüne bkz. Aydm'daJcjRifai·
ler, Ibn Batuta (1304-1377) tarafIildanda konu edilmi~lerdir.
Bkz. Cahen 1969, s. 62, dipnot 2. Ibn Batuta kaynak olarak
gösterilmi§tir: Voyages... (~eviri: Gibb, 1929,s. 436, s. 447).
Aynca Babinger ('1922, 1935).
39- Cahen 1969, islam Ans. Cilt l Bek~hiyya (Tschudi); is-

temel ifadenin kaynagim belirtme
mektedir. (35) Elirnizdeki bu yaz
rna ile ilgili kaynaklardan almma
rI' l~ olsa gerek.
. Menäkipnämeden ögrendigirni

ze göre (36), Abu'l-Wafa Tac al
Arifin bir dönem Buhara'da kal
rmstir, Baba llyas al-Horasani ile
baglannsunn buradan kaynaklandi
gl düsünülebilir.

Elvan Celebinin "Menäkib
u'I-Kudsiye fi Menasibi'l- Urisi
ya"da (B.1.6), Ahrnad ar-Rifa'i'nin
kerametlerine deginrnesi tesadüf
olmasa gerek. (37) Buna bir acikla
ma, Baba I1yas'm, Abu'l-Wafa Tac
.al-Arifin'in de oldugu gibi Rifai-
ye'ye mensup olusudur, (38)

Bu baglamda Haci Bektasm,
Baba ilyas ve -Baba Ishak'la (39)
olan baglanusi ortaya ctkartlmah
du. C;ünk~ muhtemelen Haci Bek
tas, Baba Ilyas'm ögrencisiydi:

" ... Hau Bektas Horasan' dan
kardest Mentes ile birlikte gelmi§
tir, Bk önce Sivas' a ve oradan da
Bui:a liyas' a (40) gitmistir. .

"Kucük Asya' da etkinlik gös
teren ve halkt tarafindan Baba Re
sulullah olarak adlandinlan Baba
Resul' un halifesi olan Horasanli
Haci Bektas." (41) .

2· Seyit Wilayet'in Ku§lm
Götürücü Peygamberiikten Geli-
§i .

Daha önce Abu'l-Wafa Tac al
Arifin (AWTA) t~rafmdan Arap~a
yazllml§ menaklbnamenin Osman
hca Klsmi Tercürnesi'nin (bundan
. böyle OKT diye ge)=ecektir) giri§
bölümünde, Seyid Wilayet - onun
isterni üzerine Osmanhca klsmi ~e
viri yapllml§ur (43) ile

Mendlahntimenin 2. bölümü
sayfa 48' de (-118) baslamaktadtr
ve onun ogullartna atfedilmekte
dir. $eyhin Yahya, Omer, Mah
mud, Halis' ve Muhlis isminde 5
oglu vardt. Bunlardan $eyh Muh
lis babastntn izinden giderek, onun
mücadelesini devam ettirmis ve
hatta 6 ay Konya' da tahtta otur
mus ve daha sonra iktidan Kara
manogullari hanedanligirun kuru
cularina ve §eyh Baba llyas' In ta
lebesi Nure Sufi'ye btrakmtsur .
Eser, yazartn babast ve $eyh Muh
lis'in oglu Astk Pasaya kadar
iaanmaktadir, 0 Selcuklular döne
mindeki olaylarla ilgili r;ok önemli
bilgiler sunmakiadtr ..." (32)

Önderin birinci eIden incele
rnek istedigine dair söz verdigi (33)
el yazmasi ona göre 4937 nurnara
alnnda, Konya'da Mevlana Müze
si'nde bulunrnaktadir.

Bircok kez bu elyazmasmm
nüshasim almaya ~ah§marna rag.
rnen, bugüne kadar elirne gecme
rnesinden dolayi, Abu'l-Wafa Tac-
. al-Arifin ile Baba Ilyas arasmdaki
iliskiyi arastirmanm ertelenmesi
gerekrnektedir.

Böylesi bir iliski ile ilgili son
isaret Trirningham' dan gelmekte
dir. Bu, Abu'l Wafa'dan bahseder
ken Kürt oldugu vurgusunu yap
makta ve böylece bu kutsal kisilik
hakkmda türn kuskulan ortadan
kaldlrmaktadlr

Kürt kutsal ki§iligi Abu'l Wafa
Tac al' Arifin ile Baba lIyas Hora
sani'den (34) olu§an alternatif bir
aklmdan, Bagdath gelenegine bagh
babalar dahi etkilenmi§lerdir.

Maalesef Trimingham, bu

Abu 1'Wafa al Bagdadi'nin ha
lifesi olan Baba llyas al-Horasani
münakib al-Kudsiye'ye göre muh
temelen Sultan 1. Keykubad döne
minde (1219-12~7) Horasan'dan
Rurn'a gelmistir, Onun oglu Muh
lis Baba (Pasa) (30), onun oglu
Asrk Ali Pasa 've onun oglu da
"Menäkibul-Kudsiye'tnin yazan
Elvan C;elebi'dir. (31)

Önderin el yazrnasmm tarifi
söyledir:

" ... EI yazmastnda 6. sayfadan
itibaren $eyh Dede Garkin ve
Seyyid Ahmed Rufa' i' nin olaga-

. nüstü uygulamalartndan söz~dil
mekte, daha sonra Seyh Baba llyas
Horasaniye deginilmekte ... Onun
Rum' a (Anadolu) gelisi uzun actk
lamalarla anlaulmaktadir, Onun
talebelerinin sayist ve olgunluk de
rec eleri tarif edilmektedir ...
Mendkibndme devamla, Seyh' in
Anadolu' daki itibartm, Oflun ola
ganüstü davranislartni ve' onun bir
ordu saytst kadar olan talebelerini
ve Selcuklu Sultant 1. Alaeddin
Keykubad' In Seyh' i ziyaretini an
latmakta ... Onu ziyaretinden sonra
Alaeddin Keykubad, $eyh' in sadik
bir talebesi oluyor. Eserin bir son
raki bolümiinde, uzun uzadtya son
raki Sultan Il. Giyaseddin Keyhüs
rev' in Alaeddin Keykubad'i nasil
zehirlediginden ve daha sonra
onun yerine ger;tiginden, onun na
sil $eyh' e ve onun talebelerine ta;
vlr aldlgmdan, birr;ok talebenin
nasll öldürüldügünden ve Amasya,
Diyarbekir, Antalya ve Konya' da
aglr r;atl§malar pktlgmdan bahse
dilmektedir. Bunun sonucu
Meniiktbnamenin J. bölümü $ey
hin ölümüyle kapanmaktadlr.

,
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E1 yazmasi iyi okunakli ve. tü
müyle sesli harfleri iceren nesih
yazl ile yazilrrustir. Ber sayfada 13
satir yer almakta. 85. sayfadan iti
baren yazl degi~mekte, ll? sayfa
dan itibaren arahklarla da olsa ön
ceki yazl bir' daha görülmektedir.
Yazanlann adlan yazth olmadigt
gibi, yazildigi tarib de belli degil
dir.

Kissling, menäkibnäme'nin ya
zllI§ tarihi olarak sonradan
899/1483 yilmi vermektedir: .

. - KI1SrriiTercüme'nin Dervisle
re son derece iyi gözle bakan ve
.sözkonusu mürid ve tercümanlara
merhametle yaklasan IJ. Sultan Be
yazid (1481-1512) döneminde ya"
zlldlgl kesindir. Bunun kamu,
menäkibnäme'nin giri§ bölümün
deki Osmanh tarihiyle ilgili bölüm
de(fol. 3 r-7r) en son ve halen hük
meden Sultan Beyazid Irden söz
edilmesidir.... (58)

4- Osmanh Krsml Tercümesi
nin Ba§kaca Osmanh Elyazmala
ri
. Adi gelten Gothaer el yazrnasi

nm dismda, Babinger ve Kissling'e
göre. menäkibnämenin -rnuhteme
len kismi tercümeler- baskaca Os
manh el yazmalan bulunmaktadir:

lstanbul: Bkn. istanbul Kütllp
haneleri Tarih Cografya Yazrnalan
Kataloglan Fas. VI (Istanbul
1946), S. 252'den itibaren.

KissJing, degindigi eserin Got
haer Krsrni Tercümesinin aymsi 01-
dugunu söylernektedir. (59)

lstanbul: Kütüphane Esad
Efendi. "Menakib-r Tac-ul-Arifin"
adi altinda 2427 nolu eser, Babin
ger'e göre Gothaer Hs. ve Istanbul
Kütüphaneleri (60) aym oldugunu
söylemekte (61). Babinger'e göre'

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

53-,~arani 1355, Cilt I, s. 127.Orada Matar al-Badarani olaralc
adlandmhyor. Irak'taki Lihf ve Badar yöresine göre adlandm
hyor. Bu yöre. Irak'm Lihf bölgesindedir. Aynca Badarani yö
resinden bahsedilmektedir. BIez,Yaqut 1955-1957.Cilt I;s. 3
16.Lihf'e ili§kinolarak bkz. aym y!lZar1955-1957,Cilt 4, s,
14. Badarani'ya ili§kinolarak bkz. Isnavi 1390-1391, Cilt I, s.
276, dipnot 1.Aym zamanda Samani 1382-1386,Cilt H, s. 19.
54- Osmanllca metin, s. 8 r ve 10. .
55- Osmanllca metin, s. 26 r ve 13 ile kr§.
56- Pertsch 1864, s. 137,No: 166.
57- Bkz. Brockel'llann 1937-1949, Ciltl, s. 441.
58- Kissling 1963; s. 64. .
59- Kissling 1963, s. 68.
6O-·Bkz.A§lkpll§llZ3.de13~1,s. 10, dipnot 1, (yaymlayan
Ali'nin önsözü). Defter-i Kütübhane-i Esad Efendi gibi.
61- Babinger 1922, s. 148, dipnot 4.

. 44- Kissling 1963, s. 63, s. 66. . ,
45- Gösterilen Soyagacl, Kissling 1963,s. 65'de bulunmakta-
dir. -
46- Kissling 1963, s. 66.
47- Aym yazar 1963, S: 66.
48- Aym yazar 1963, s. 66.
49- A§agulaki bl. kr§.
50- Osmanhca yazma, 8 v, 12. "Oglu oldugu", "genci veya
ögrencisi oldugu" anlamma gelmektedir (Köprülü 1918, s_
233, sallr 5). Bu anlamda belki de "oglu edinmi§dir" §eklinde
anla~llmahdlr.
51- Kissling 1963, s. 66:
52- Arawa elyazmalan s. 17 ve 9 ile kq.; s. 11 i1e21; s. 129
ile s. 25 kq, Böylece.Sarani'de de 1355, Cilt I, s. 127'de Adi
bin Musafir'in deobjr hizme~inin oglunu ~ocukyuvasma aldl
gl belirtiliyor. Bkz. Islam Ans. Cilt l'de Adi bin Musaflr (Trit-
ton). .

menäkibnämede yer alan bu bilgi -
Hayataddin üzerine olmasa da- ger
yege dayanmaktadir:

Menäkibmäneden (AB) ve Os- I

manh kismi tercümeden (OT)'den
AWTA 'nm e§i Hüsniye ile olan
·evliliginin kutsalhgr dolayisiyla ya
cuksuz olusunu ögreniyornz.

Varisi olarak ve "mistik ve dini
yaplstndan kaynaklanan vasiyetin
de" (warit.al-hal wal-mal) üvey er
kek kardesleri Salim'in iki 'oglun
dan birini atamis ve ona oglu gö
züyle bakrmstir. (52) AWTA'mn
bu yegeninin ismi Hayataddin de
gil, Matar al-Badara'idir. (53)

O'I'tingiris bölümündeki bilgi
ler böylece Hayataddin degü, Ma
tar al-Badara ile ilgilidir: "... Ha-
·yat-ed-Din ... ki hazret- i Ebu 1-Ve
lanun hazret- iResul Calaihi s-sa
lat was-salam) emriyle ogludur ...
ve hemen Ebu I-Vela ile iki kardes
tyyallaridur."(54)

Buna göre Peygamber Muham-
·med'in dilegiyle, Hayataddin veya
Matar AWTA'mn evlathgi olarak
halefi olmustur, OT, bu veriye
aciklayici bir bilgi de sunmaktadir:
(55) Gereck bir rüyada peygamber

. Abu'l Wafa Tac al-Arifin icin yedi
ogul secmekte: bunlar arasmda
Matar al-Badarai de var, ancak Ha
yataddin yok aralannda!'

3· Osmanh Kismi Tercümesi-
nin Tarifi ve Tarihleninesi '

Du ~ah§maya kaynakbk eden .
Osmanhca Klsmi Tercümesinin
(56) Gothaer elyazmasl 187 say-
-fadan ofusmaktadrr, Ancak
Meiläklbnäinenin sadece 171
sayfast AWTA ile ilgilidir. Geri
ye kalan 16 sayfada Mubyid.din
ibn al-Arabl'nfn "al-Futuhar al
Makkiya"smm kopyasi yer almak
tadir, (57)

menäkibnämenin Kürt kökenli kah
ramam Abu I-Wafa Tac al-Arif'in
arasmda akrabahk oldugu ortaya
cikmaktadir. Böylelikle Sayyid Wi
layet de peygamber soyundan gel
meymis, Buna göre bu iliski AW
TA'mn silsilesinde yani Sayid Wi
'layet'm soyagacmda yer almasmda
ve zaman olarak aralarmda yakla- .
§Ik400 yil bulunmasmdan kaynak
lanmaktadir. (44)

Bu akrabahga "delii" olarak
sözü gecen giriste Seyid Wilayet,
soyunu Pir Hayateddin'e kadar
sayrnakta (45):

Seyid Pir Hayat-ed-Din; Seyid
Muharnmed; Seyid Cihangir; Seyid
!"Iabi; Seyid Alem-ed-Din; Seyid
Ishak; Seyid Ahmed Sitt bin Halil.
(St. 24. III. 148J) (st. 4. IV. 1476)

Pie Hayateddin Kürt kökenli
AWTA He §u §ekilde akraba imis:
" ... Hayat-ad-Dindur-navvara ilahi
markaduhul - ki Hazret- i T~c- ul
Arifin ile iki kardes iyyallandur ve
hern Tac-ul-Arifin Hayat-ed-Din't
ogtu edinmistir.

"Kissling'in daha önce "tuhaf'
ve "hususi" dedigi bu akrabahk
(47) bagma göre, Hayataddin'in
Abu'l AWTA He kayin-eniste 01-
masi gerekirdi. (48) Ancak AW
TA'mn büyük bir ihtimalle kizkar
desinin olmaytsi (49); akrabahk ba
~nm bu yorumu da tatmin edici 01-
muyor. Buna ragmen böylesi bir
akrabahk bagl olsa bile, yine de
Hayataddin AWTA ile kanbagiyla
akraba olmaz ve peygamberin so
yundan gelmis olmaz.

Bunun dismda AWTA bu Ha
yataddin' i evlat edinmis olabilir.
(50)
. Kissling'in evlathk edinmenin'
Islam hukukuna kabaca ters düs
mesine degmmesine ragmen (51),

Abu'l Wefa Tacü'I-Afirin... DENGAra,tlrma-inceleme!"'B~lge
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8- Ara~a elyazmasl 3 r, 4 f. Blez.Ismail Pa~a al-,Babani1945-
.1947,Cilt I, s. 277.
9- Aleppo (Halep)'in kuzeyindeki dag; bkz. Yakul 1955-1957.
Cilt 1, s. 331.
10- Bu konuda bkz. Zmkli 1373-1378,Cilt V, s. 213; Broc-.
kelmann 1937-1949Cilt 1,s. 341.
11-Arapya elyazmasl, 2 V, yukanda sol sütunda.
12-"Bilgelerin Tael", bkz. Braune 1933, s. 51.
13-Arapya elyazmasl, 4 r, 3 f.
14-Arapya elyazmasl, 3 v, 19-10 r ve 4 r, 27-4 v ile 15V., 1f.
15-Blez.Sibt ibn al-Cavzi 1380-1381.
16-Blez.Brockelmann 1937-1949, Cilt I, s. 347 ve 589, s.
777; ZlfIkli 1373-1378,Cilt 9, s. 324.

62- Bkz. Omberg 1844, s. 211.
63- Kissling 1963. s. 68.
111. bölümün dipnotlan
1-Mac Guckin 1883-1895, s. 363, No: 2036. Blez.Brockel
mann 1937-1949,Cilt 11,s. 999, No: 29.
2- Mac Guckin 1883-1895, s. 363, No: 2036.
3· Bkz. Brockelmann 1937-1949, Cilt H. s. 999, No: 29. Arap
ya elyazmasl 3 r, 2 f.
4- Ismail Pa~aal-Babani 1945-1947,Cilt I, s. 277.
5· Ayn, yazar·1951,CiltI,.s.114.
6· Aynt yazar 1945-1947,Cilt I, s. 277.
7- Kissling 1963, s. 63'de Osmanhea elyazmasma dikkat yeki-
liyor. .

mektedir.
Ismail Pasa Al-Babani (1945-

1947; 1951) yazan ve yazilan za
mam (777h) dogrulamaktadir. Sa
dece yazann nisbeti (Sabrisi) birin
de Samdisi (4) ve bir digerinde
Sehrisi' dir. (5)

Menäkibnärne'nin birkac nüs
hadan olusmus olmasi gerekir, Is
mail Pasa'da (6) bulunan kesinlikle
tek ciltliyrnis. Seyid Wilayet'in
Misir'dan getirdigi ve daha sonra
Osmanltcaya tercüme edilen
Menäkibnäme ik.i ciltliymis. (7)

878 H/1473-74 yihndan kalma
iki ciltli Paris elyazmasmm Os
manhca yazmada kullamlmadrgi
ortaya cikmaktadir. Cünkü OT ile
orijinal arasmda farkhhklar ve ek
lemeler vardir. Bu nedenle Paris el
yazmasmm, baska bir 3. versiyonu
oldugu anlasihyor. Sonuncusunun,
orijinalin direkt kopyasi olup olma
dl~ tespit edilemiyor.

Birinci versiyonun baslangici
söyle:

"El-hamdillillah müfeyyid ba
harü'l-hakayik rnin kulubu's-sadi
kin ala araz- iriyazü 'n nüfus ez-ze
kiye.

"Paris nüshasmda yazar giriste
§u sözleri yazrmstir:

"Kaies eseyhü 'I emam el-Alern
el-Arif el mukaddes Sihabuddin
Ebu'l-Hadi Ahmed bin Abdul
rnüm'im es-Sehir bis-Sabrisi El
Vasiti el-hamd.." Kapaksayfasmda
(fol. 2v) AH'nin olusumuyla ilgili
kirni aciklamalar, sahibine ait notta
yer ahyor:

984H/Ocak 1577 yihrun zu
ka'de aymda Cabal Banakusa'dan
(9) olan bir adam .tarafmdan -isirn
okunarmyor- Halep müftüsü Umar
b. Abdalwahhab b. Mahmud b. Ali
b. Muhammad al- Uradi al- Kadi
ri'ye (950-1024H/1543/44-1615)
(10) saulmt§. 1006H/1597-98 Ylhn
da ba§ka bir Kadiriya adamtnin

, Paris elyazrnasuun bilinmeyen
yazan, Arapca orijinalin yazan ola
rak Sihabuddin Abu'l Huda Ahrnad
b. Abdalmun'im a§-~abrisi qal
Wasiti(3) isminde bi1!ini söyle-

yukardaki Hss ile Upsala (Üniver
site kütüphanesi Co deks
CCCVII)'mm (62) ayru olusu.
Kissling'e göre bunlardan farkh bir
Menäkibnärne ve Istanbul Kütüp
haneleri katalogunun 555 sayfasm
dan devarnla da deginilen Hs'e uy-

. gundur, (63)
m- Abu'I-Wafa Tac al-Ari

fin'in Arapca Münakipnamesi
AWTA'nm Menäkibnärnesinin

görünen tek Arapca nüshasi, Paris
Bibliotheque National'de 2036 no
lu ''Tazkirat a1-Muktadin atar uli
s- Safawa- Tabstrat al-Muktadin
bi-Tarik Tac al-Arifin Abi I-Wa
fa"dlr. (Tezkiretu 'I-muttakin ve
tabsiratu-l-rnuktedin. M.B) (Aide'
memoire de ceux qui marchent sur
les traces des gens de purete et in
dica teuer pour ceux qui suivent la
voie d-Abou des hommes qui ont
obtenu la connaissance parfait de
Dieu) (I)

1- Arapca elyazmasmm taribi
ve tamtumi

Paris elyazmasi iki eiltden
olusmaktadir (2). 1. cilti 84 sayfa
olmak üzere, toplam 183 sayfadan
olusrnaktadirlar. Her sayfadaki sa
ur saYIsI 29'dur. EI yazrnasi, birkac
sözcük haric sesli hart1erle yazil
mamisur, ancak noktalamahdir. EI
yazrnasi geneide okunakhdir,

Paris e l y a z m a s i ,
Menäkibnämenin ilk sekli degil,
878H/1473n4 yilindan kalma bir
nüshasidir. Oysa orijinali, Paris el
yazrnastrun en son sayfasmda
okundugu gibi,}77/0cak 1376 Yl- .
lmm Ramazan baslangremda biti
rilmistir,

2- Arapca elyazmasinm yaza-

Abu'l Wefa Tacü'l-Afirin., ,DENGAra,tlrma-inceleme-Belge

mülkiyetinde oldugu görülüyor; ek
birnot bunun en azindan böyle 01-
dugunu gösteriyor. (li)

3- Arapca elyazmasmm olu
§umu

AWTA'mn menäkibnämesinin
olusurn nedenleriyle ilgili özelde
birsey bilinmiyor. Genelde ~u söy
lenebilir ki, tarikatlarda ünlü §e!>,h
lerin ve ögrencilerinin hayat hika
yelerinin yazilmasi normal dir.

Yazara (Sabrisi) cahsrnaya bas
ladiktan sonra, AWTA'nm evlatla
nndan (varisleri) izin almadan
onun hayatiyla ilgili yazma konu
sunda süpheler dogmus olrnah. Te
sadüfert 73H/1371-72 yilmda Ku
düs'te -hacdan dönerken- Matal al
Badarai'nin bir halefi ile kar§'L1a§
misnr. Onun ismi Tacaddin Abu 1-
Wafa-Muhammad b. Nuraddin Ali
b. Armad al-Kabrit aJ-Ahmar (12)
b. Da'ud b. Abd - alhafiz b. Mu
hammad b. Badr b. Yusuf b. Bad
ran b. Ya'kub b. Matar b. Salim.
Bu varisler ~abrisi 'yi
Menäkibnärneyi yazmasi icin gö
revlendirmistir, (13)

4- Arapca elyazmasmda Sab
risi'nin kaynaklan ve tasdikleyi
cileri

Menäkibnämenin baslangicm
da (14) Sabrisi kaynaklanru ve tas
dikleyicilerini ismen vermektedir.
Metinde yazih ve sözlü anlaurn
olarak aymm yapilmaktadir ve tas
dikleyicilerin ismi verilmektedir.
Kaynaklara ise zaman zaman veya
celiskili veriler oldugu zaman bas-
vurulmaktadir. .

Yazth Kaynaklar
Yusuf b. Qizoglu Sibt Ibn al.

Cavzi'nin (15) (581 H/lI85-86 do
gumlu ve 21. Zül-Hicca
654Hjl0.1.1257 ölüm) Mir'at az
Zaman fi Ta'rihal- A 'yan adh
eseri. Mir'at az-Zaman, yazann do
gumundan ölümüne kadarki genel
bir hikayedir. (16)
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35- Age.
36- Age.
37- Arapca elyazmasi, 7 r, 10 f, 15 r. 12 f, OT icinde 15 r, 12.
15 v. Ravzat ula's-Safa; al-Muridin ar-Risala al-Izziya, bu ko
nuda bilgi veren diger Arapca kaynaklardir.
IV. Bölümün Dipnotlarr
1- Bkz. Islam Ans. Cilt 11,Al-Kushairi, Abu-Kasim Abdulke-
rirn bin Havazin maddesi (Massignon). .
2- Bkz. Islam Ans. Cilt I, Al-Herevi, Abu lsmail Abdullah bin
M. rnaddesi (Moh. Ben Cheneb), islam Ans. Cilt I, Al-Ansari,
al-Haravi maddesi (De Beaurecueil).
3- Bl<z. islam Ans. Cilt ll, AI-Ghazali, Abu Hamid M. b. M.
maddesi (Macdonald); islam Ans. Cilt 11, yaZlYl kaleme alan
(Watt).
4- Gunairni at-Taftazani '1974, s. 171.
5- Arapya elyazmasl 5 r, 6 belirtiliyor.
6- OT a~aglda belirtilmekte, 11 r, 8 f.
7- Kissling 1963, s. 63; Brockelmanh 1937-]949 Cillll, s.
999, Nr. 29.
8- Arapya elyazmasl, 5 r, 6 f; Osmanhca elyazmasl 1I r, 9 f.
9- Bkz. Islam Ans. AI-Culiayni, Abu'! -Maali Abdiilmelik,
,Cilt II, (Brockelmann, Gardet).
10- Arapya elyazmasl, 43 v, 20 ff
11- Arapya elyazmasl, 5 r. 8; Osmanllca elyazmasl I 'I r. 10.

17- Bu konuda bkz. Zmkli 1373-1378, Cilt V, s. 188; ßroc
kelmann 1937,1949, Cilt n, s. 118, s, 147. Satanufi 1330.
18- Braune 1933, s. 2.
19- Frank 1911, s. 84.
20- Frank 1911, s. S4.
21- Sabrisi, bu yazmayi kalerne alan kisiden bahsetmiyor.
22- Bkz. ZlfIkli 1373-1378, Cilt4, s. 198.
-23- Bkz, Brockelmann 1937-1949, Cilt TI, s. 177 ve 228.
24- Aym yazar 1937-1949, Cilt Il, s. 228. Aynca bkz. Calabi
1321.
25- Bkz. Brockelmann 1937-1949, Cilt H, s, 177.
26- (Eine Javanische BS). Bu eser, Dreves ve Poerbat Jaraka
(1938) tarafmdan Flemenkyeye yevrilmi~tir. Bunun iyin bkz.,
Brocke!mann 1937-1949, Cilt Il, s.. I77.
27- Age, S. 177.
28- Brockelmann: Age, Cilt I,s. 434; Zmkli 1373-1378 Cilt
II,s. 286.
29- Brockelmann 1937,1949, Cilt I, s. 434.
30- Bu yazlrun yazarmdan Sabrisi bahsetmemi§tir. Bu neden
le eser qelirlenememi~tir.
31- Age.
32- Age.
33- Age.
34- Age.

Abul-Abbas Ahmad b. Mu
hammad b. a§-$ihab

. imaddaddin Isrnail, sözu en son
gecenin oghr

Abdalauwal b. Asad b. Hasan,
AWTA 'mn mezarhk bekcisi

'IV- Abu'I-WafaTac al-Arifin
yasarn öyküsü

AI-Qu~ayri (376H/n6-
4655H/l074) (I); Al-Harav i
(396H/1005-48I H/I 089) (2) ve <LI
Gazzali (451 h/ 1058-505/ I1 I I)
(3)'nin cagdas: olarak AWTA Hie
ri 5. vüzyila rastlayan gizemcisiydi
(m.itasavvif). "Sünni Sufizsrni" bu
yüzyila damgasnu vurrnustu.

1- Yasam Tarihleri
. AWTA'nm dogum günü olarak

12. Reeeb 417h/29. Agustos 1026
(5) ve 41Ih/l020/21 (6) söylen
mektedir. Ölüm tarihi olarak da
495h/l107 (7) ve 20. Rabi I501 h/8
Kasim 1107 (8).

Ölüm günleri arasinda daha
dogru bir saptarna olanakhdn, cün
kü menäkibnämede 50lh/ll07 ola
rak gccmektedir. Söyle ki AW
TA'dan 4 YII sonra Muhammad al
Gazzali ve 10 YII önce al-Cuwayni
Imam al Haramain'in (9).öldükleri
söylenmektedir. (10) Bu Gazzali
icin dogrudur, al-Cuwaini ise
478/1085/86'da ölmüstür. Buna
göre Aw'TA'nm 488h/1095'(le öl-'
müs olmasigerekir.

Menäkipnärnenin verilerinden
hareket ediJ irse, AWTA tarn 83 se
ne 7 ay ve 8 gün yasamisur (I I), 0

duydugu Sufilerinin yaklasik 40 hi
kayesinden olusuyor.

Al- Husain b. Nasr Ibn Hamis
Al-Mansili'nin (doium. 20, Muh.

'460H/1.12.1067, ölüm Rabi'II
. 552H/MaYls 1157) (28) Manakrb
al-Abrar wa-Mahasin. al-Ahyar'I.
Onun eseri "Manakrb al-Abrar",
"Risalat al-Kusairr''nin bir taklidi
olup, Sufilerin genelojilerini icer
mekte. (29)

Ravdat uli s-Safa'fi Menakib
. as-Saiyid Abu l-Wafa'. (30) .

Dalil dawi l-Istifa'rmn Mana
kib a- Saiyid Abu l-Wafa'. (31)

Uns al-muridin al-wasifin li
manakyb as-Saiyid Tag al-Arifin
Abu

l-Wafa'. (32)
Tatwie as-Sada as-Surafa bi

Manakib a-Saiyid Tae al- Arifin
Abu I-Wafa. (33)

Fahr Zain al-Abidin bi Sirat as
Saiyid Tag al-Arifin. (34) .

Ma'In ar-Rasifin min Manakib
as-Sayid Tag al-Arifin. (35)

ar-Risala al-izziya.
(36)608H/1211-12 yilmdan bir ge
neologie Saiyid Badr b. Yusuf b.
Yakub b. Matar'a ulasiyor.

$abrisi 'nin menäkibnämede sö
zünü ettigi asagidaki kimi isimler
kimlikleri bilinmeyen, karutlanarru
yan Irak'tan §u kisilerle ilgili olma
hdir:

'Abu t-Tayyib Ahmad b. al-Isir
di al-Umawi

Ali b. Yusuf as-Satanufi'nin
(dogurn 644H/1246-47, ölüm Zül
Hicca 713H/Mart 1314) (17) Hah
cat al-Asrar wa-Ma'dan al-An
:war.fi ba'd Manakrp Abdulkadir
al-Gilani'si.

Bu es er Abdulkadir al-Gila
ni 'nin en önemli biyografisidir.
(18). Kitapta Abdulkadir He ilgili
saygrlica ifade edilen bir dizikutsal
kisilikler yer almaktadir. (19) Bun
lar arasmda AWTA da (20) vardir.

AI-i§raf ala Mlmaklb as- Sa-
da wal-asraf (21) .

Hikäyät al-Imam al-Yafi'i. Bü
yük bir ihtimalle, Abdullah b. Asad
al-Yafi'nin (dogurn. 698H/1298-
99, - öl üm 20. Cum. H.
.768h/22.2.·1367) (22) "Rava ar-
Rayahin fi Hikäyät (manakrb)
as-Salihin"dir.
. "Rava ar-Rayahin" birbirini iz
leyen 500 hikayeden (23) olusmak
ta ve "Nuzhat al-Uyun an-Nawa
zir wa- Tuhfat al-Kulub al-Ha
wazir" ismiyle de bilinrnektedir:
(24) .

Daha detayli bir inceleme, Sab
risi'nin genellikle Yafi'nin "Hula
sat al-Mafahir Fi'htisar a§-~eyh
:Abdulkadir wacana- a Mim
man'azzamahu min a§-~uyuh al
Akabir"ini (25) kullandigtrn gös
termistir. Bu eser, "~cäib al- Ayat
va'l Barähin va-Irdäf Garälb
Hikäyät Ravza'r-Rayähln" ola
rak (27) bilinmektedir. Bu, Abdul
kadir al-Gilani 'nin 'birbirini izleyen
200 hikayesi ve onun cok saygt
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24- Arapca elyazmalan, 86 r, 19 f.
25- Nereye ait oldugu ortaya Ylkarllamaml~llf.
26- AlIah'a yalvararak, düsündügü bir seyahate cikrnak istedi
gini, bu konuda kendisine yardirnci olmasuu dilernis.
27- Arapca elyazmasi, 86 v, 16-871'. "Mir'a'tnm nereye ait 01-
dugu bilinmemekledir. .
28- Arapca elyazmasr, 87 1',8 ff; OT IS viI -19 r.
29- Arapca elyazmasi, 87 v , I3 ff.
30- Arapca elyazma~l. S·.' v, 10 f. .
31- Arap~a elyazmidarma göre (931', 14) 0, Kürt kökenll ~u
nabeke (~unbuki) i1eri ya~ma Irak m Haddadiye, ßatiha yöre
.sinde y~adl ve orada öldü. Bkz. Yakut 1955-1957. Cilt 11, s.
227; Streck 1900-1901, 11.Cilt, s. 305. Aynca Sarani 1355,
Cilt I, s. 114; Aidarus 1970, s. 58 f; Trimingham 1971, s. 2R I,
NI'. 23; islam Ans. Cilt I, Adib Musafir maddesi.
32- }\l""dpyaelyazmasl 87 v, 13 ff.
33- Onderlerinin ölümünden sonra 0 yöreyi terketmek, gö~ebe
halk i~in Sik slk y~anan bir olguydu.
34- A~ elyazma~l, 8.1',8 v; OT'da 19 r, 10-19 v.
35- iumaniye ve Vaslt arasmdaki Yukan Zab Innagl, Irak Ja
nm a1an1andlr. Yakut 1955-1957, Cilt IV, s: 413; Streck 1900·
1901, ßölüm 2, s. 303 f, BI. I, s. 16; Le Strange bkz. 1924, s.
37, s. 73; islam Ans. Cilt H, al-Irak maddesi (M. Hartmann).
36- Arap~a elyazmasl 5 r, 5; OT II 1',7.
37- Arap~a elyazmasl, 8 v, 19 v, 9-20 r.

ve 437h/1045/46 veya
440h/lü48/49'da da ölmüs oldugu
söylenrnektedir. Yazara göre ikinci
tarihin daha dogru oldugu söylen
mektedir. (29)

Menäkibnämerun yazari, AW
TA'nm baska kardesleri olacagi
konusunda hicbir seyin bilinmedi
gini söylernektedir. Yazar, Zeynep
isminde bir kizkardesi oldugunu
söyleyenlerin yaruldrklartm söyle
mektedir. (30)

AWTA'mn üvey kardesi Sa
lim, daha önce AWTA'mn ögret
meni Abu Muhammad Talha as
Sunbukl'nin (31) ögrencisi idi. Da
ha sonra üvey kardest AWTA ile
karsilasrms ve onun ögrencisi 01-
mus. Baska bir versiyona göre, Sa
lim ne Sunbuki ne de kardesinin
ögrencisi olmus, aneak Abu Bakr
b. Hawwara'nin bir ögrcncisinin
ögrencisi olmustur. Aneak bu ver
siyon -Sabrisiye göre- gercege en
az uyamdrr, (32)

3- Cocukluk ve gen~ligi
Abu I-Wafa al- Kadirin hamile

kansi birkac adarruyla birl ikte,
Mer'a bölgesini terk etrnistir. (33)
Yolda henüz anne karmnda olan
AWTA ilk rnucizelerini hissettiri
YOT. (34)

Annesinin hedefi Qusan (35)
bö.lgesi olmahydr, cünkü AWT A
orada dünyaya geldi. (36)

Gencligiyle ilgili anlaumlar
cok efsanevidir. Daha bebekken
ondan önce ve sonra bircok Islam

12- Arapca elyazmasi, 5 1',8.
13- Trimingharn'da oldugu gibi 1971, s. 49, dipnot 6, Vasui
kaynak olarak gösteriliyor; 1305, S. 41-44; Sarani 1355, Cilt I,
s.116.
14- Arapca elyazrnasi asagida belirtiliyor, 5 r, 4; Osmanhca
elyazmasi (01) 11 r, 5 f.
15- Arapca elyazmasi 7 r. 6 ff; OT, 151',5 ff, 161', 10-16 v.
16- Arapca elyazmasi 8r, 8. Vasiti gibi 1305, s. 41,4. sanr,
OT'de (15 r, 6) eksik, , .
17- VasIti'de 1305, s. 41,4. saurda 111neksik. Orada,"al-Hasan
a1-Murtaza al-Akbaral-Andi okunabiliyor.
18- Bu konuda blcz. Islam Ans. Cilt I, yazan Ali bin al-Huse
yin Zeynelabidin (Zeuersteen).
19- Yakut'a göre Zabala, Kufe'nin güneyindedir, A~-~ukuk
(1955-1957) Cilt III, s. 129.
20- Menaklbnäme'de 'Hayaslm'; Yakut'da 'HlSIm' ~eklinde.
Zabala i1e a1-Qa arasmdaki uzakhk 6 mildir. (Yakut, 1955-
1957), Cilt IV, s. 42~.
21- Bu konuda bkz. Islam Ans. Cilt IV'de Sahl at-Tustari
maddesi (Massignon).
22- Esa~ "al-Hauwari1' (Zlrikli 1373- I378), Cilt 9, s. 109.
Goldziher' de (1872, s. 777, dipnot 3) "Huwwazi" Huwwazi
yun soyundan, Aidarus'da (1970, s. 39). ~a elyazmalan
ona atfedilmi~tir. Bunlar, sadece onun mucizelerini anlatmak
tadlr.
23- Arapya elyazmasl, 87 C, 16 f.

minde bir risale yazdigr söy
lenmektedir. (24)

Abu'l Wafa al- Kadir, Sultan
(wilat) tarafmdan, peygamberin so
yundan gelenler takip edildiginden,
ülkesinden kacip; bir Kürt asireti
nin yarnna, dogudaki El-Mevhide
ti'l-Tahtaniye'de Bani Nargis'e
(25) kacmisur.

Zabala ve Hayatim'de tehlike
son bulduktan sonra ve Abu'l-Wa
fa al-Kadir oral ara gitrnek istedi
ginde, Kürtler ona yarunda kalrna
lan icin yalvarrmslardir, cünkü onu
"karanliklardan kurtaran" olarak
görrnüslerdir. Bir rüya kerameti
(istihara) (26) onun karar vermesini
saglarmsnr. Orada kahyor ve asire
tin önde gelenierinden Sirkuh b.
Abu l-Ammar an- Nargisi'nin kr
zryla evleniyor.

Kadirun ismi Fatima Umm
Kultum'dur. Dogum günü bilinmi-
yor. Ölüm tarihi ise
menäkibnämeye göre- tarn
429h/l037/38 olarak beliniliyor.
Kocast Abu'l-Wafa- al-Kabir ile
birlikte Mera (27) yöresinde gö
rnülrnüstür.

Evlendikten kisa bir süre sonra
Fatima Umm Kultum, AWTA'ya
hamile kaliyor, ancak cocugu,
ölüm saatini ve dogrnayan oglunun
önernini bildigi söylenen kocasnun
ölümünden sonra doguruyor. (28)

Abil-Wafa al-Kabir'in Fatima
Umm Kultum ile evlendiginde Sa
lim isminde bir oglu daha varml§

DENGAbu'l Wefa Tacü'l-Afirin ...

zaman 411 h/l 020/2l 'de dogrnus
ve 495/1101 'de ölrnüs veya
417h/l026'da dogm us ve
501h/lI07'de ö l m ü s t ür ,
Menäkipnämeden (12) -ki burada
85 yil yasadig: yazrh- yazrh kay
naklardaki verilerden bu cikanla
rmyor,

2- ismi ve Soyu
ismi Muhammed, yan ismi

Abu'l-Wafa ve saygmhk ismi (Ja
qab) Tac al-Arifin'dir.

Kürtler 'de -ki soyu anne tara
.fmdan bunlardan gelmektedir- Ka
bis (13) al-Kurdi ismi ile lamm
yordu.

Onun g e n e loj i s i
menäkibnämeye (15) göre söyledir:

Muharnmed Abu'l Wafa Tac
al-Arifin b. Huhammad Abu l-Wa
Fa al-Kabir al-Aridi b. Muhammad
«(6) b. Zaid b. Hasan Ibn (17) al
Murtaza al-Akbar -Arid (veya Ari
di) b. Zaid b. Ali Zain al- Abidin
(18) b. al-Husain b. Abi TaJib.

Irak sehirleri Zabla (19) ve Ha
yatim'de (20) ya§ayan AWTA'nm
babast Seyyid Muhammed Abu 1-
Wafa al Kabir, menäkibnämenin
bir kaynagrna göre Sahl at-Tusta
ri'nin (21) bir ögrencisiymi§. Bas
ka bir veriye göre ise onun sufilik
ögretmeni Abu Bakr Ibn Hawwara

. (22) isminde biriymis. (23)
Abu'I-Wafa al-Kabir'in ögreti

sinin ternel kurallanyla ilgili (fl
Usul ad-din) ve "Hulasat at-Tav
hid fi Kawa 'id at- Tasawwuf" is-
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50- Bkz. Islam Ans. Ci" H, Kalansuwa mad. (Björkmann) ve
Menze11932, s, 174-llj9.
51- Arapca elyazrnasi, 6 r; 22-6 v: Osmanhca elyazmasl (OT)
14,3-15 r.
52- "ilm" i~in bkz. islam Ans. Cilt II (Macdonald).
53- Arapya elyazmasl 9 r, 10 f; Osmanhca elyazmasl (OT), 20'
v, 13-22 r, I. .
54- Arap~a elyazmasl 9 v, 4-10 r, 23-10 v, 10 v; Osmanhca
elyazma~l 22 r, I ff, 10-24 r, 4.
55- Nereye ait oldugu tesbit edilememi§tir.
56- Ali al-Hamadani'ye Allah'tn seslendigini duyar ve Allah
ona herhangi bir yere yerle~mesini, insanlarl dogru )'ola ~ek
me sini yani Allah'a götünnesini ister (Teufel 1962, s. 122).
Ve "Abdülkadir al-Gilani'yi §ehil' hayatl slkar, 0 kendisinin
.bozulmasmdan korkar (safllgmdan, temizl iginden kaybetmek
ten korkar) ve rekrar .;:öle dönme,k. ister. ~ehrin ';:Jkl~kaplSlJ1-
dan ~lkarken görünmez bir el tarafmdan rutuluf ve bir ses .
ODun~ehirde kalmaS1ßl ister. ~ehirde de inaneml hi~ bozma
dan devarn edebilecegine garanti verir". (Braune 1933, s. 14).
57- Bkz. Hartmann 1914, s. 121 f.
58- Arapr;:a elyazrnasl, 10 v, 10-11 r, 24: Osmanhca elyazmasl
(OT), 24 r-25 v, 2.
60- Andrae'ye göre (1931, s. 306, 309), MüslümanJar pey- .
gamberlerinin imajml ve Kur'an'da öngörülen bi.;:imiyle ger
~ekle~tirilen evliliklerde ~iftlerin sevgilerini.al~alt:mamak i«in
~aba göstemli~lerdir. Buna ragmen bir«ok Zuhhad ve Zö1i
bat 'I', lawip etmedilderi halde seksüel sotunlan ~ok gizli bir
§ekilde dile getirmi~lenii ... (Goldziher 1961, Cilt n, s. 394).
61- Arap~ elyazmasl 11 r, 24 v; OT 25 v, 3-26 r.
62- ~a elyazmasl 34 v, 22 f; OT 76v, 6 ff. .
.63- AraJl\:a elyazmasl 30 r, 8 f; OT 65 v, 4.

38- Juynboll'dan sonra (1910, s. 195). "Mumayrz", iyiyi-kötü
yü birbirinden ayirma yetenegine sahip kisi. Cocugun, bu ye
tenegi yedi yasmdan sonra kazandig; kabul edilir, "TamY1Z",
birbirinden aYlTabilme yetenegi demektir.
39~ Arap~a elyazma~l 8 v, 18-9 r; OT 20 r, 20 v.
40- Nereye ait oldugu tesbit edilememi§tir. Vaslti'ye göre
(1305, Bölüm 1, s, 41, saUr 8) Bagdat'a yalon kü~ük bir yer.
41- Sarani de verilen bu bilgileri dogruluyor. U~teler, inziva
ya§aml i.;:indigerlerini kazanmaya ~ah§lyorlar. Inziva yerine
ve ögretiye sadlk kalacaklarl konusunda and i~iyorlar:, Tacu '1-
Aritin, ~anbaki' nin eline yemin i.;:erve sonunda §unu a~lklar:
"Bugün yuvama bir ku§ geldi, daha hi~bir üstadm yuv.asma
böyle bir ku§ gelmemi~tir."(Horten 1915, s. 75'de) ~arani kay
nak: olarak: gösterilrrii§tir. Vaslti'ye göre (1305, BI. I, s. 41),
Abu'I-Vefa Tacu'I-Arifin'(AWTA)'mn ~unbuki'ye dönmeden
önce bir e§k.lya oldugu söyleniyordu. .
42- "Halva"ya ili§kin bkz. Hartmann 1914, s. 120-122, 145;
Andrae 1913, s. 302. .
44- Arap~a elyazrna~l, 5 v. OT 12 v, 13 r. .
45- Buna ili§kin bkz. Looplis 1948, s. 54 f; Gros 1927, s. 40;
Teufel 1962, s. 129.
46- Arap~a elyazrna~I"5 v, 29-6 r; OT 13 r, 10,13 v,
47.- Sarani'ye göre (1355, Cilt I, s, 116), Abu'I-Vefa Tacü'l
Arifin CAVT A) bu unvam Irak'ta ilk alanlardan biriydi. Bkz.
Hartmann 1914, s. 43, s. 57; Andrae 1918, s. 306.
48- Dünyada Allah' 1ß gizli logesi gibi ~e§itli smlflardaki ulu
lardan olu§mu§. En ba§ta üstad (Qulb) gelmekledir. Bkz. Bm
uene.
49- Peygamberin koruyucu ~ilahlan tümüyle sufilerdi. Bkz.
Gross 1927, s. 41, dipnol2; Islam Ans. al-Qadir maddesi
(Wensik).

diyor. Burada kutsal kisi olan Ali
al-Acemi ile tamstyor, Bu, AW
TA'YI gezginliginden dolayi elesti
riyor ve insan cemiyetinde ya§ama
smin daha .yararh oldugunu (56)
tavsiye ediyor. (57) Ancak rüya ke-"
hanetinden sonra AWTA Ali al
Acemi'nin bu nasihatine uyuyor ve
orrun kizi Hüsniye ile evleniyor ve
kisa süre sonra köyü Kalernini
ye'ye dönüyor. (58)

AWTA, Hüsniye ile olan evlili
gini hicbir zaman gerceklestirerni
yor. Cünkü onun tarikat kurallarm
dan birinin -degismis olmasma rag
rnen- bekarhk (60) oldugu anlasih
yor.

Kansi ailesinin zoruyla ondan
bir "erkek cocugu" istediginde, ye
geni Matar al-Badari 'yi kendi ta
kipcisi olarak auyor. Bunun üzeri
ne kansi kendini ibadete veriyor ve
hayanru tann adarnlanna (Gottes,
maenner) bakmakla geciriyor. Bu
nun üzerine ona "Sitt al-Fukara"
(61) ismi veriliyor.

S. Ün, etkilenme ve tesir
. ilk zamanlar AWTA'ya toplu

luk önünde vaaz vermesi zor geh
yor. Öyle görülüyor ki, Kürt olan
annesinin yanmda büyüdügünden,
Arapcavi cok az bilivor. (63) An-

dahil ediliyor. "Tac al-Arifin" (Er
mislerin tacr) (47) onur ismidir ve
efsaneye .göre Hizir'm (49) da ka
tJldlgl gizlilik adamlannm (rigal al
gaib) (48) bir toplantismda, gökten
gelen isiklann tac biciminde bir .
Qalansuwa'nin (50) kafasma yansi
mastdir. (51)

4- Ögremm ve Dönüm Ylllafl
AwrA' nin ögrenirn yillannda,

tarihsel acidan inandmci olan olay,
hocasi Sunbuki'nin verdigi görev
üzerine, Buhara'ya gönderilmesi-

. dir. Buhara '0 dönemler, Transoxa
nien'de Muhamedilik (Müslüman)
dünyasmm en büyük merkezi olma '.
ününe sahipti. AWT A burada bilim
(ilm) (52) okumaktadir ve ögreni
minin sonunda ögretmenlik yetkisi-
ni ahr (icazet) .

o zamanlann Buhara sultam,
AWT A sayesinde dininden dön
müs ve onun arkasmdan Kalemini
ye'ye kadar gitmistir ve orada da
gömülmüstür, Sufi-cernaatinde 0,
Muhammad at-Turkumani olarak
tarnnmaktayrms. (53)

Buhara'dan döndükten sonra
AWT A, kendi se9tigi iffetli yasa
ma geciyor, Bu ya§am 24 yil sürü
yor. (54) Bu zaman icerisinde yolu
nihayet Kesiriye (55) bölgesine gi-

ululannm gösterdigi (37) rnucize
leri göstermekteydi; tannsal rah
rnetleri ve onu kutsal ki§i olarak
bekleyen görevlere dair i§aretler
vardir.

Ve daha sonralan, Tamyiz (38)
yaslannda anne karmnda ve ilk
genclik yaglannda gösterdigi muci
zeleri hatirlamaktaydi. (39)

10 yasma kadar Qusan'a bagh
Kaleminiye'de (40) annesinin ya
mndaydi. Burada, sonraki ögretme
ni Abu Muhammad Talha as-Sum
buki onu ziyaret ediyor ve ögrenci
si olarak kazanmak istiyor. (41).
Ancak. AWTA 'nm annesi oglunu
din adamligma henüz layik bulmu
yor. Ama kulübeye (halwa) (42)
vuran bir I§lk, anneriin AWT A 'run
yüce kisiye hizmeti icin secildigine
bir isarettir. Böylece AWTA, on
yasmda Haddadiye'deki Seyh Sun
buki'ye gitmek icin yola koyulmus
ve yolda tüm canh yaratiklar gele
cegin kutsal kisisine (44) biat et
rnislerdir. A\VTA 'rnn gelecegini
bilen ~unbuki, onun kutsalhgmi
hisse der. (45) AWT A nihayet ulas
ugmda, ~unbuki onu §u sözlerle se
lamlar: Marhaban bi-Abi'l-Wafa
allazi bi-ahdihi Wafa. (46) Bu an
dan itibaren "Abu' 1-Wafa", ismine

DENGAbu'l Wefa Tacü'I-Afirin ...Ara,tlrma-Inceleme-Belge
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77- Ali b. Muhammed al-Cavzi al-Kurasi al-Bagdadi, Abdur
rahman ibn al-Cavzi 'nin babasi. Bkz, Zirikli 1373-1378,Cilt
IV, s, 89; Islam Ans. Cilt 11,ihn al-Cavzi, Abdurrahman bin
Ali maddesi (Brockelman), .
78- Sözü edilen AsadAbu'n-Nasr B. al Fadl al-Mihani Mac
daddin Abu'I-Fath (H. 461-M. 1069; H. 527-M. 1133),Kah
hala 1376-1381,Cilt 11,s. 250.
79- AE, 13 v, 18 ff, 48 v, 12-49 vr, 19;OT, 32 r, 11-32v , 108
v, 13-111 r, 2. Bkz. Vasui 1305, s. 543, s, 22 ff,
80- AE, 14 r, 13,30 r, 7; OT, 33 v.B, 65 v , 3. Abu'I-Vefa Ali
b. Akil al-Hanbali al-Bagdadi i~inbkz. Zlrikli 1373-1378,Cilt
V, s. 129.0 Abdulkadir al-Geylani'nin hocaslydl. (Braune
1933,s. 5, dipno(4). Frank'm belirttigi ölüm tarihi (H. 513-M.
11l9)'dur.
81- Adl geyen Vazir ibn Hubayra degil, ~linkiibu H. 499-M.
1I05Ylimda dogmu§. Bkz. Mason 1972.
82- AE, 52 v,.26; OT, 120 r, IL
83- Abdullah b. Muhammed b. al-Qaim al-Muktadi Bi Am!"ul
lah Halife al-Qaim'in torunu. Tek erkek evlat, babasl öldiigiin
de daha dogmaml~.Babasl ise Muhammed Dahirat ad-Dill. lek
oglu al-Qaim. 0 genliken ona tacl venneyi kararla~llnm~lardl
(Weil 1846-1851,Cilt 1lI, s. 122 t).
84- AE, 27 v, 9 ff; OT, 59 v. 8 ff.
85- Abu'I-Abbas Ahme~ b. al-Mukladi al-Mustazhir Billah.
Abbasi Halifesi. H. 487-M. 1094Ylhndababaslnm yerine gey-
.mi§ti. AI-Muslazhir H. 512-M. 1118Ylhndaölmü~.Bkz. islam
Ans. AI-Mustazhir Billah maddesi (Zettersteen).
86- AE, 53 v, 7 ff.
87- Bkz. Frank 191L
88- islam Ans. Ciltl, 2. bas., Adi bin Musafir llladdeSI(Tri!
ton); islam Ans. i. bas. Cilt I, (Huart) zikretmemi§.

64- Arapca elyazmasi 14 r, 15 f, 49 v, 17 f; OT 33 v ; 8 ff, 113
r, 6 ff.
65- Tükürükle ve sihirle iyilesrirme bkz. Reinfried 1915, s. 39,
dipnot 3; s. 59 a, dipnot 3 ve 5.
66- Goldziher 1872, s. 770, dipnot 3.
67- Arapca elyazmasi (AE) 14 r, 17 i,50 r, 1 f; Osmanhca el
yazmasi metin (OT) 33 v, 12 f, 113v, 3 f. Aymsnu Abdülka
dir Gey1anianlatmaktadir. Abdülkadir, bütün güclü i~dürtüle
rine ragmen kitle önünde konusmaya karar veremernis; bir
Iranh olarak egitimli Araplar'm kar§lsmdakendisini rahat bis
setmemi§tir. Daha sonra Muhammed ve Ali gelip, onun bu
toplum kar§lsmda ilk konu§masml yapmasl i~in ikna ederler
(Braune 1933, s. 14;Horten 1915,s. 110).Sufi Kora~i,kera
mel göstererek bir Iranh'mn bir anda ArapyaYlanadili gibi ko
nu§maslm saglanll~.Bkz. Loomis 1948,s. 71.; Toldo 1901·
1914, Cilt I, s. 350 f.
68- Arap<;:aelyazmasl (AE), 14r, 18;OT 33 v, 8 ff, 113r; is
lam Ans. Cilt IV, Baba Tahir maddesi (Minorsky).
69- AE, 14,8-16 r;OT, 34 v, 8-37 v.
70- Abu Cafer AbduJlahal-Qaim Bi Amrullah-Abbasi Halife
si, H. 391-M. 1001Yllmdadogmu~., .
71- AE, 13v, 18 ff, 54 v, 24-46 r, 13 r, 11 f; 101 r, 8-102 r, 7.
72- Menillclbname'yegöre, Bagdat'la Vasit arasmda bulunan
Cabbul yöresinde topraga verilmi§tir.Blez.Sam'am 1382-
1386,Cilt 1Il, s. 194.
73- Bkz. 1lI.BI. dipnot 14.
74- AE, 46 r, 13 f; OT, 102r, 7 ff.
75- Bu kOlludabkz. islam Ans. Cilt I, Ahmed·b.Hanbel mad.
(Goldziher); islam Ans. 2. bas. Ahmed b. Hanbal (Laoust). Ri
vayete göre Ahmed bin Hanbal, bir yangm sonucu ya~amml
yiiinni§tir. (Goldziher 1961;Cilt H, s. 257).
76- Bkz. Hf. Bölüm, dipnot 14.

vardir,
AWTA'nm konusma gücü tüm

izleyicileri 0 derece etkiler ki, al
Qaim Bi Amr Allah bile sonunda .
onun müridi olur. (82) Ve Kha
lef'in torunu Abdallah (83) hasta
landigmdan ve hicbir doktor onu
iyilestiremediginden, onu AW
TA'ya gönderir.

AI-Mustazhir Billah (85) is
mindeki Halife, AWTA 'run en ina
nan müridi olmustur. Öyle ki AW
TA'mn ölümünden sonra, onun ar
dmdan rnenäkibnämede de yer alan
bir §iir ile yas tutmustur. (86)

6- Adi b. Musafir He Görüs
me

Menäkibnärnede yer alan AW
TA'nm Adi b. Musafir al Hakkari
(467h/1074.- 557h/H62) (87) yani
Yezidi tarikati kutsal kisisi ile bu
Jusmast He ilgili haberin bir parya
dogruluk paymm oldugundan hare
ket edebiliriz. Yani ikisinin birbiri
ni tamdig: konusu dogrudur. Cün
kü Adi b. Musafir AWT A 'run ho
casi Abu Muhammad Talha a§
Sunbuki'yi tarnmaktaydi. (88) Bu
nun dismda AWTA' dan, Adi tar<i
ftndan yazilrms iki Qaside'de bah
sedilrnektedir. Buna a§aglda degi
necegiz, Böylece AWT A ile Adi b.

etmis. Ancak gemiciler bunlan
nehrin öte yamna tasimazlar. So
nunda AWTA ve adamlan Utman
al Muabbirani (72) isminde bir
adam tarafmdan karsiya gecirilir
ler, AWTA'mn olaganüstü güce
sahip müridleri, suyun üzerinden
yürüyerek veya havada ucarak (73)
onu takip ederler.

Nehrin diger tarafmda cok sa
ytda onun kutsalhgma inanan insan
onu beklemekteler. Her cuma aksa
rrn vaaz verdigi Bagdat'daki cami
nkhrn nkhm dolar ve bunlar inane
lanm degi§tirirler. (74) _

AWTA'mn kutsalhgim dene
mek iyin önlemler alan Halife, Ah
mad b. Handal'in (75) kabrinin ba-:
nsma düsen yölden demir bir kür
süyü rerigi kizanncaya kadar ISltU.

Cok sayida insamn, Halife'nin
ve Bagdat'ta en tanmmis 40 din
adarrunm ve filozofun gözlemi al
nnda, AWTA, yanan kürsüye ona
birsey olmadan oturur, (76) Daha
sonraki rnünakasada Abu'I-Hasan
b. al-Gauzi (77) ve Asad b. Abu
Nasr as-Safi'i Abu I-Fath'i (78) ye
ner. Din adamlanna -biri disinda
tüm sorulanm unutturur. (79) Kar
"§Itlan arasinda Abu'l-Wafa b. Aqil
al-Hanbali (80) ve ibn Hubaira (81)

cak bu durum degi§iyor. Cünkü
sonralan dinleyicileri, mükemmel
Arapcasmdan dolayi hayretler icin
de birakiyor. (64)

Efsanede bunun srm kendisi ta
rafindan aciklaruyor: Dedesinin ba
basi olan peygamber, rüyasma gi
rerek tükürügünü (65) AWT A 'mn
agzina üflernis (tafala), (66) bu
olaydan sonra Arapcayi anadili gibi
konusmaya baslarms, (67)

"Arnsaitu agamiyan wa- asbah
tu 'arabiy an" (Aksam bir yaban
ciydrm (Kürt), ve sabah bir Arap
oldum) (68).

insanlar üzerinde brrakngi te
sirden dolayi -toplantilanna gelen
ler coktular- (69) onun vaazlan bir
cok Müslümam daha anlamh bir
yasama ulasnrrmsur. Düsmanlan
.ve kiskananlar onu dönemin halife
si olan Qa'im Bi'Amr Allah'a (70)
sikayet ederler. AWTA ise insanIa
nn kalplerini coktan fethetmis ve
kisa zaman sonra Husain 'in de
vamcrsi olarak kraliyet de ona ait
olacak, (71) Bunun üzerine bilgi
toplamaya baslayan Halife, AW
TA' nm tesiri tasdiklendikten sonra,
AWTA 'y: Bagdat'a yaruna cagmr,
Efsaneye göre, onbinlerce insan
Diele'nin kiytsina kadar onu takip

DENGAbu'l Wefa Tacü'I-Afirin ...Ara§tlrma-inceleme-Belge

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



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

senin yerine carni kurun." (Goldziher 1910, s. 33). Aynca Lo
omis'de bir~okbelgeIer bulmak rnümkün: 1948. s. 104. dipnot
12 ff.
93- AE, 41 r, 2-41 v, 1'68 f, 10 ff; Osmanltca tekst (OT) 90 v.
6-92 T.
94- AE, 168 r. 18.
95- Bkz. Frank 1911, s. 45_
96- islam Ans. Cil! I, Adi bin Musafirmadde~i (Trilton. Hu
art).
97- Frank 1911, s. 7 f.
9S- Frank 1911, s. 112,113-125. Aynca s. 29 ff.
99- Frank 1911, s_120 ff.
.100- Frank'a göre 191 I, s. 29. "Adi bin Musafir"in "dl Ahmed
Ibn ar-Rifai takma adl verilmi~.Kaside-I de aYIli~ckitdede
gi~tirilmi~_
101- Fnmk 1911, s. 125 f_
102- Frank 1911, s. 2Hf.
103- Frank 1911, s. 112 ff.
104- Frank 1911, S. 112; dipnol5, s. 29 ff.
105- Arapya elyazrnasl 16v, 28-17 r, 38 v, 9-39 r.

89- Bazi. Bazi kendini ~ünyamn.önemli mistik~i1erininsern
bolü olarak gönnü~lür. Ornegin,-"'bdülkadiTGeylani'nin tak
ma adl "al-Bazi al-A~hab" (Beyaz Atrnaca), (Braune 1933, s.
6, dipnol 3). Irak'ta ilk olarak bu ünvam Mansur al-Batahi al
ml~ur. (Vasl!.i1305,2. BI. s. 4), Abu'l-Vefa'mn daha sonraki
ögrencisi Ali bin al-Hiti' dir. "Büyük ku§uyakalamanm zama
m gelmi§tir, blrakm bizi onu tutahm." (AE, 139 v, 26-27 r)_
90- ~arani 1355, Cilt I, s. 126. Abdurrahman el-Tafsunci Meh
med'de ise (1938. s. 50) adl Abdurrahman Tafsonci'dir. Bü
yük bir ihtimalle Abdllrrahman a1-Tafsunei'den bahsedilmek
tedir. Tafsunei ad., Diele nehrinin dogu laYlSlndakibir yerin .
adldlr. Bagdal ile Vasit arasmdadu. (Bkz. Yakut 1955-1957,
Cilt IV, s. 35).
91- "Hai" ile ilgili olarak bkz_islam Ans. 1. Bas_Cilt 11(Mac
donald); islam Ans. 2. Bas. Cilt IIJ (Gardet)_
92- Jamama'dan gelen peygamber. geri kalan suyu talep elti,
bll suyu daha önee kularum~u.Geri kalan suyu da alarak kendi
temizligi i~inkullanm.~_Bu suyla da fi~llan doldurarak onlara
venni~ ve suyu götüren insaniara; "Bu suyu göti,irün,lcilisele
rinizi Ylktlktansonra, suyla yerlerini ylkaYll1ve YlkUgmlzkili-

En yüksek gökteydim Fe MIf
hammed' in l~lgmda ve iki yaym
üzerindesevenlerin cemaati vardi.

Cennet bahcelerinin güzelli
ginden yaslar akmaktaydi.

Ve bagtrdtm: "Hey, ben (fr-Ri
fa'] Ahmed'im I" (104)

"Sen in emrinde , .senin huzu
rundaki yarattklartn zirvesi (ku
tup) (Pol).'"

ikinci kez ~'aglrdlm; ve bilgele
rin tact Ahu'i-Waid (Toc al-Arifin)
(dedi):

"Senin hizmetinde , kiyamet
gününun sultant!"

AWTA ölüm yaiagmdayken,
ölümünden sonra onu yikamast icin
Adi'yi ~aglfml§.

Adi Hakkariden geldiginde,
AWTA'ya onu karanhktan aydll1h-

Qaside 1 (103)

aslanlar üzerinde;.
Ama ben, kaya parcasi üze

rinde adim atmaktaydrrn. Bunlar
arasmda, Qadiri ve ibn ar-Rifa'i
'(102) vardi.

Ve Abu'l wara da adamlar
arasmdaydi, Onlart hücreye da
vet ettim, hepsini .

Bir Triltkgelage (?) tuttuk ve
ge"mi~ He gelecekten siyrtlmam
tamamlanmrsn.

Bu insanlar beni denemek is
temekteydiler, üzerime hizla ge
len kizgm bir yrlanla,

Ancak elimde bir kargi vardi,
üzerine attlgIm.

Bana bütün (?) adamlar gel
mekteydi, beni ziyaret edip, halimi
sormak icin; bana gelmekteydiler

Lales Daglan'nda ün ve mut
luluk iqinde yasamaktaydim,

AI-Qadiri ve Ibn ar-Rifai
(100) ve benzerleri gelmekteydi.

. Ve Abu I-Wefa - 0 yUrekli deli
kanh!- aslanlar üzerinde geldi. An
cak ruhu ve gövdesi olan birseye
binmedim, ama ben i takip eden
saglam bir kaya üzerinde gittirn,

Biz, ben ve ulular kar§lla§tlgl
rruzda, durdular ve üzerinde egildi
ler, tipkt bir babamn cocuguna yap-
ngl gibi. .

Qaside IV (101)

lusmasi ve yukanda söylendigi gibi
etkilenmesi ihtimali yok degildir.
Ancak AWTA tarafmdan gercek
ten de 7 yil tutuklu blrakIldlgl is
patlanarruyor, Adi 'nin, AWTA ta
rafmdan Hakkari'ye gönderilmesi,
böylelikle AWTA'mn etki alanm
dan yeterince uzak olusu nedeniyle

. tümden yanh§ degildir. Yezidi
ler'deki bir inanea göre, Seyh Adi,
kendisine gönderilen bir vahiy ne
deniyle, Musul'dan Hakkari daghk
kesimine ~ekilmi§tir. (97)

.Bu sonu~, Adi'nin (98) AW
TA'dan bahsettigi ü~ Qasidesinde
tasdiklenmektedir. IIL ve IV_Qasi
de'de Adi'nin AWTA'nm etkisi al
nnda oldugu dönemi anlatmaktadir.

L Qaside'de ise AWTA, onun
"ernrindedir":

Qaside 111(99)

Musafir'in görüstükleri konusunun
inandmci olmadigr dogrultusunda
herhangi bir argüman yoktur.

Bu k.ar s il aj m an m -k i
menäkibnämeye göre bu karstlas
ma olrnustur- aynnnlan kismen ef
sanevj olmahdir. Adi b. Musafir
zorla AWTA'nm Irak'taki etki ala
runa girmistir. "Bir giivercin evini
terk etmis ve kendine vahsi kartal
lart (89) (ustastz müridler) tutmayi
görev saymis" .:diyordu AWTA et
rafmdaki insanlara ve hizrnetcisi
Abdarrahman Tafsunci'ye. Adi'yi
yakalamastm buyurmustu, Ve 7 YII
Adi, AWTA'mn tutsagi kalmis.
Adi AWT A 'mn su tasiyicrsidir ve
su kayismm (qirba) izleri onun sir
unda kalrmsnr. Bu dönemde Adi,
mistik durumunu (91) kaybetrnistir.
Bu arada AWTA'nm kansi Hüsni
ye Adi'ye, AWTA'nm abdest ahr
ken agzmdan tükürdügü suyu i~
mesini (92) tavsiye etmistir. Böyle
likle eski haline dönecek ve özgür
lügünü alacaknr dernisti Hüsniye,

Bunun üzerine AWTA, Adi'yi
affediyor ve ona etki alam olarak
Hakkari'yi gösteriyor. Burada Adi
onu keza büyügü olarak tamyor
(93)_ Bu anlamda Adi, Hakkari'de
etki gösterirken, sunu söylernistir:
Hakkari de Tac al-Arifin'indif.
(94)

Adi b. Musafir'in yasarmyla il
gili bilinmektedir ki, Suriye'nin
Baalbek yöresinden gelmekte ve
Musul yakmlannda Lalis'e (95)
yerlesrneden önce ~ok gezmistir.
Lalis'te kendi adiyla arulan Adawi
ya'yi kurmustur, (96) Bu nedenle
gezginlik Ylllannda AWTA He bu-
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13- Margoliouth'un eserinde (1907, s. 290), onun biyografisi
ne iliskin notlar verilmektedir: 0 Bakuba yakmlanndaki Rau
ha kasabasma nisbetle Rauhani olarak adlandmlmaktadtr.. O.
619 H, 1222 M yrlmda öldü. Aynca bkz. Samani 1382-1386,
CiltlI,s. i65.
14- Arapca elyazmasiI Aß) 138 r, 2. s. ve devanu,
15- Buna iliskin bkz. Islam Ans. Cilt lll, al-Rifai.rnaddesi
(Margoliouth).
16- Bkz. Aidarus 197.0, s. 58.
17· 1971, s. 263. _
18-1305,s.6-7,42.
19- Adi g~en Abu Bakr.lbn-Hauwari 'dir. Bkz. IV. 81. 22 no
lu dipnot.
20- AE'na göre (100 v , 17) bu, Abu Bekr al-Hauvari'nin' laka
blydl. Eski zamanlarda Kufe ve Basra, eski Irak'lIl iki önemli
~ehriydi. Sonraki zamanlarda bu isim Irak ve Cibal olarak bir
likte amid •. (Bkz. islam Ans. Cilt 11, Irak maddesl. M. Harl
manrr).
21- Burast. Vasit i1e Basra arasmda nÜfusun' en yogun oldugll
bir yerdi. Ancak 7 ve 8. ytizYlllarda Hüsrev Perviz döneminde
Fual ve Dicle'nin t~maslyla bu yerle~im birimi ortadan kalk
ml~tlr (Yakut 1955-1957, Cilt I, s 450; Le Strange 1905, s. 26
vd.).
22- Aynca Vaslti 1305, s. 42.
23- Bkz. Tarika maddesi, islam Ans. Cilt IV (Massignon). Ay
nca blcz. Trimingham 1971. s. 31-66, s. 103.
24- AE, 101 r, 6; aym eserde 102 r, 9 vd. Sanmi 13~5. Cilt I.s.
114. Aynca bkz. Vaslli 1305, s. 44, 23 vd. ~lInl>lIkiye-Vefaiy~
dl~mdaki tüm hlrkalar Cüneyd'e geri gitli.
25- AE, 91 v, 3 s. vd. Bkz. Sarani 1355, Cilt I, s. 114. Bkz. IV.
81. 41 nolu dipnot.
.26- AE, 93 v, 7 f. Muhtemelen EI-Murazi adlndan sözellnekle
dir. Bkz. Ztrilcli 1373-1378, Cilt VIII, s. 98.

V. BöIümün Dipnotlari
1- "Silsile"ye iliskin bkz, Islam Ans. Cilt I, Derwish (Dervis)
maddesi (Macdonald), Islam Ans. 2. Bas. Cilt 11,Darwish
(Dervis) mad. (Macdonald).
2- Hoca Sahl at-Tustari ve amcasi icm bkz. Islam Ans. Cilt IV,
Sahl at-Tustari maddesi (Massingnon).
3- Bu konuda bkz. Islam Ans. Cilt I, Dhu'-I Nun (Zunnun),
Abu'l Faid b. lbrahim al Mrsri maddesi (Carra de Vaux) ve is
lam Ans. 2. Bas, 11.Ciltte Smith tarafindan kaleme almnus ya
zilar.
4- Bkz,OT, 16 r "Hayyat". Abu Abdullah Muharnmed Hubay
~a at-Tabii iyin yukandaki metne bkz.
5- Peygamöerin <;agda§lanndan Cabir b. Abdullah b. Amr al
Hazraci al-Ansari (16 v, 607 -78 h 697) i~in bkz. Zirikli 1373-
1378, Cilt 11,s. 92.
6- OT, 16 r, 10-16 v; Ara~ elyazmasl (AE)--, Cebrail, Pey
gambere "qaml~ al-ihn, tac ve hlrqa" giydirmi~tir. (Thoming
1913, s. 67; Ritter 1920, s. 244 t).
7- Bkz. Horten 1926, s. 47.
8- Hlrka'ya (Hlrqa) ili~kin bkz. Cilt I, Abu Bekr Abdullah
maddesi (Buhl).
9- islam Ans. 2. bas. Cilt-I, Abu Bekr, ilk Halife maddesi
(Montgomery Watt).
10- Pamuktan külah (ba~hk), MlSlr'da "araqlya" olarak adlan
dmhr (Wehr 1956). Bkz. Dozy 1845, s. 280 ff. Aym zamanda
MorgoliOUlh 1907, s. 307, dipnot I.Sufi (lilinde "hlrqa" anla
mlnda; manto ve turban da denebilir (Mehmed 1938, s. 49).
11- AE, 7 r, 16-7 v; OT, 15 r, 3-16 r. .
12- Irak'ta Flrat nehri klYIsmda bulunan bu yere Hit adl veril
mi~lir. Bkz. Sarani 1355, Cilt I, s. 125; Meluned 1938, s. 50,
85,89 dipnotlar; Drewes 1938, s. 53, 71 (Ali b. ai-Haiti). Ali
bin al-Hili, H. 564-M. 1168 Ylhntn ~ubal aymda öldü. Mezart
Zariran'dadll". Bkz. Yakut, 1955-1957, Cilt 1Il, s. 140. Bu Icay
naklarda babasmm adl Nasr olarak verilmektedir.

-Zun-Nun al-Misri, d. 859
-Israfil al-Maghribi
-Abu Abdallah M. Hubaisha at-

Tabi'i
-Jabir al-Ansari as-Sahhabi
-Ali ibn Abi Talib, d. 661.
Bunun a c i k l a m a s t

menäkibnärnede bulunuyor:
Abu bakr ibn al-Hauwari tal al

Iraqam (20) -ki bu haydut cetesinin
basi al-Bata'ih (21) etkiliydi (22)
dönmek istediginde, tüm Irakda
tarikatma (23) mensup olacag: bir
seyh bularnarms. Böylece Abu
Bakr as- S tddiq 'in rüyasma giri yor
ve onun üstüne lurkayi geciriyor ve
böylelikle Abu bakr ibn al-Hauqari
mistik zincirin (masyaha) Irak'taki
kurucusu oluyor. (24)

Abu Muhammad Talha a~-~un
buk i de bir hayduttur -Abu Bakr
Ibn al-Hauwari'nin ögretisi- Abu
bakr Ibn al-Hauwari tarafmdan
döndürülmeden. (25) Daha sonrala
Tl ~unbuki, Ibn al-Hauwari 'nin ög
retisini yayrnaktadrr. Ogreucileri
arasmda AWTA'IlI11 drsinda Abu,
Said b. Magis, Mauhib, Mawahib
ve Utman b. Merveze (26) vardrr,

bu esyalar Abu Muhammad Talha
. as-Sunbuki 'nin mülkiyetine ge
ciyor. Bu da onlan AWTA 'ya veri
yor. Esyalar, AWTA öldükten son
Ta, ögrencis! Ali b. al-Hiti 'nin (12)
oluyor. 0 ise Ali b. Idris al-Baqu
bi'ye (13) veriyor. Ve daha sonra
esyalar kayboluyor, (14)

2. Abu I-Wafa Tac al-Arffin
ve Ahmad ar-Rifa'i'nin Ortak
Dini Zinciri

Rifaiya tarikatmin k.urucusu
Ahmad ar-Rifai'nin (15) soy zinci
rinin ve silsilesinin -kimi farklar
olmasma ragmen- aym oldugu söy
lenmektedir. (16)

Bu anlamda Trimingham (17)
Ahmad ar-Rifai icin tiy silsile ve
ren Wasiti'yi (18) göstermektedir.
Bunlardan ücüncüsü önem tasi
maktadrr:

- Ücüncüsü ... olagan degildi.
o Abu Bakr al-Hawazani (19) al
Bata'ihi"ye gitrnis ve uykusunda
Abu Bakr as-Siddiq tarafmdan hir
karun ona verilmesinin yamsira ög
renim hat n arasmda sunlara ulas-
mt§tll .

- Seyid as-Sufiyya Sahl at-Tus
tari, d. 886 veya 896

ga' götüren kurtanci oldugunu söy
lemi§tir,(I05)

V- Abul-Wafa Tac al-Ari
fin'in ve tarikatuun dini zinciri

l-Silsile
AWTA'nm baslangic zinciri

(silsila) (1) veya dini dayanagi-ki
bu mistizmde hocalann Muham
med peygamberin direkt ögretimi
ne dayamyor- iki türlüdür:

- DI§ yoldan (tanq zahir), su
yolla Peygambere ulasiyor: 8- Abu
Muhammad Talha as-Sunbuki, 7-
Abu Bakr ibn al-Hauwari. 6- ahl
at-Tustari, 5- Muhammad as-Sau
war (2) 4- Zun-Nun al-Misri (3) 3-
Abdallah b. Haiya (4), 2- Cabir al
Allsari (5) 1- Bilgisini Cabrail'den
alan Hazreti Muhammed.

- Allegorik icsel (7) bir yol sa
yesinde (tariq batin), Hrrqa'run (8)
sembolik örtüsünün (Gewand) soy
zinciri, Abu bakr Ibn al-Hauwari
üzerinden giimekfe. Bu, asil rüyada
Abu Bakr as-Srddiq (9) tarafmdan
döndürülüyor, ona ahidde bulunu
yor ve onun tarafindan bir hirka
(l0) ile giydiriliyor. Abu Bakr al
Hauqari uyandrgmda, bu esyalan
üzerinde tasiyor. (11) Daha sonra
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40- AE, 162r. 3 ff. ,
41-lslam Ans. Cilt 11,Derwish (Dervis) maddesi (Macdo
nald); Trimingham 1971.S. 103.
42- Bkz. islam Ans.l. Bas. Cilt I; Abd al-Kadir al-Djili mad
desi (Margoliouth); Islam Ans. 2. Bas. Cilt I, Abd al-Kadir
Djilani maddesi (Braune),
43- Islam Ans. Cilt 11,Derwish maddesi (Macdonald). Qadiri
ye'ye.iliskin olarak bkz, islam Ans. Cilt I1I, Kadiriya maddesi
(Margoliouth).
44- AE, s. 149r, 9; Drewes (1938, s. 189).Mehmed (1938, S.
50); Margoliouth 1907, s. 270;
45- Margoliouth'ta oldugu gibi, 1970, s. 271 (Abu'l-Sa'd.al
Qailavi); Mehmed (1938. s. 50): Keylevi. Sarani'de (1355,
Cilt I. s. 127):Kiluri. OT'de (123 v, 2): Kayluri. AE (150 r.
24) Qilaviya yöresinin adi verilmistir, Burast Distrikt Nahr
Malik'e aittir. (Bkz. Yakut·1955-1957,Cilt IV, s. 423).
46- AE (s, 151v, 21-156 v) ve Ol (s. 123r, 4); Drewes (1938.
s. 53,131) de: Macid al-Karwijoe. Sarani'de (1355. CilLl. s.
128)':t.1!lcidal-Kurdi. AE'na göre (156 v, 9 ff) 120 YI) ya~a
ml~ur.Omrunün 40 YlhmSultan Saif ad-Daula'ya hizmet ede
rek ge..inni~tir. 40 yll d:lAbu'l- Vefa'mn ögrencisi oJmu~[Ur.
Geriye kalan 40 Yllise Cabal Hamrin'de bir §eyholarak ya§a
ml~ur.
47- Blez. IV. BI. dipnol 90. .
48- MenilkJbnäme'deki "Calar" (AE, 159 r, IO t) ile (156 v-
159 r) bölümleri ona ithaf edil1l1i~tir.Onun, i1eriya~lardaSa
mara'ya ~ok uzak olmayan Qantarat ar-Ra§ruj'ta(Irak'ta) öl
dügü bili.nmektedir.AWTA ile Ali b. al-Hiti'nin ~agda§1oldu
gundan, Ibn al-Mulaqqin'in verdigi (1973 s. 425) ölüm tarihi
679 H-1280M. dogru degildir. Ona göre,.adl Cakir az-Zahid,
Muhammed b. Desun al-Kurdi al-Cili''dir. Zahabi iseZ"habi
ise (1960-1961,'Cill IV, s. 275), Muhammed b. Muhammed b.
Rustem a1-Kurdial-Hanbali <;akir az·Zahid'den söz etmekte
dir. Kesin olmamakla birlikte 590 H-1193 M'de öldügli bilin
mektedir.

27- AE, 93 v, 10. Bu konuda bkz, Islam Ans. Cilt I1I, a1-Rifai
maddesi (Margoliouth); ~anmi 1355,Cilt I, s. 115,93 r, 95 r.
Arapca elyazrnasi, biyografisinden az sözedilen ~arani'ye it
haf edilmistir,
28- Takma isimlerden birisi böyledir. Bkz. Aidarus 1970, s.
14.
29- AE, 90. varak vd. 8 ff; OT, --
30- islam Ans. Cilt 1II, al-Rifai maddesi (Margotiouth), Man
sur hirkayr, amcasi Muizaddin AbuTalha a§-~unbuk.iIbn Mu
sa Ahu Said al-Husayni a1-Bataihiar-Rabbani'den alnusur.
Abu Muhammed Talha as-Sunbuki'nin babasi, aym zamanda
Abu'J-Vefa'run hocasrydi. Rivayete göre, a§-~unbuki buM
kayr rüyasmda gördügü hocasi Ibn al-Havari'den a1ml~(Vasiti
1305, s. 6, satir 23).
31- Vasiti 1305, s. 6. Bkz. Aidarus 1970, s. 14; ~anllli 1355.
Cilt I, s. 116.
32- Mistik tarikattn ~e§itlikadernelerde geli§mesine ili~kin
olarak bkz. Trimingham 1971, s. 103 (özet). .
33- Trimingham 1971, s. 281, Nr. 23, s. 49, dipnot 6: Triming
harn, bu "kökten dincilik" kavTaJDlrunkaynaglnt belirtrniyor.
Benim yazJll ba§vurumakar§tnTrimingham, bunun kaynaglru
a~!klamakistemedi. Bumm, Sayyadi'ye (1306) ait oldugu sa
mhyor. Ancak bu kaynaga ula~mammümkün olmadl.
34- 1306,Cilt VI. s. 33; Cilt 10, s. 75.
35- Yemeni (na'l) ve seccade, dervi~lerinya§ammdaönemli
bir rol oynuyordu. (Thoming 1913, s. 164vd.).
36- AE, 17 r, 14 ff; OT, 39 r, 12 f 13v. Bazi kaynaklar Ahmed
ar-Rifai'nin dogum yJllolarak 505 H-II06 M. tarihini ver
mektedir (Islam Ans. Cilt rv. ar-Rifai maddesi). Ebu'I-Ve
fa'run bu dönemde hala ya§lyorolmasl gerekiyor.
37- AE. 17r, 20 ve 18 r,25; OT, 39 r, 13,39 v, 3, 41 v, 3.
Nah! Daqla, Basra yaktntndadu. islam Ans. CilllU, a1-Rifai,
Ahrned b. Ali Abu'I-Abbas maddesi (Margoliouth).
38- AE, s 17 r, 18 ff; OT, 39 v, If.
39- AE, 17 r,24 ff; OT 9 v 8 f.

. Ve AWTA bir defasinda §unu
söylüyor: "Benden sonra, en
one-nli Hoca Mansur al-Ba
ta ihi' dir. Öne flktlglnda onü izle
yin, fünkü nnun ögretisi dogru
olandir." (40)

3: Kadiriya Heolan baglann
AWTA ve Mansur al-Bataihi,

etraflanna bir grup ögrenci topla
yan hocalardi. Böylesi gruplardan
bircok vardi ve bunlar muhtemelen
tarikat kuruculannm ölümlerinden
sonra bir veya iki nesil en seckin
ögrencilerle yasarna devam etmek
istiyorlardi. Ancak bunlar uzun sü
reli olmadi, "Ancak VI. yy'da Sel
cuklular hareketinin sükunetsiz dö
nemlerinden kalrrus örgütlenrneler
yeniden belirdiler." (41) Bu. eski
örgütlenrnelere Abdulkadir AI-Gi
lani'nin (42) kurdugu Kadiriya da
(43) dahildir. Menäkibnämede
baslarda AWTA'nlO tarikan ve
olusmakta olan Kadiriye arasinda
belli baglantilann olduguna dair
bircok ipuclan var. Bu anlamda
AWTA'nm öliimünden sonra ög
rencileri Baqa b. Baue (44); Abu
Said al-Qailuwi (45); Abu Muham
med Macid al-Karwi (46); Abdur
rahman el-Tafsunci (47); Ali b. al-

Mubarek (34) tarafindan tasdik
lenmektedir: Zawiyat as-Sunbuki
buna göre Kahire'nin al-Azbakiya
mahallesinde, $unbuki-hara'dadlr.
Bu zawiya -Mubarek ve Triming
harn'rn verileri aymdir -933/1526
yihnda Ahmed b. Muhammad as
~unbuki tarafmdan kurulmustur,

Menäkibnämede, AWTA'mn,
yasadig) dönemlerde Mansur al
Bata'ihi'nin tarikatma bagh oldu
gona dair hicbir veri bulunmamak
tadir, Hatta Mansur ve onun birbi
rinden ayn olarak tesir gösterdikle
rine dair isaretler vardir. AWTA
ölümünden önce iki vasiyi, (35)
~eyh Mansur ve bunun 0 dönem
henüz .yocuk yaslarda olan yegeni
Ahmad ar-Rifai'yi (36) kendisinin
devamcilan olarak secmistir, An
cak Mansur'a stfatlanni götürecek
olan dört kisi, ~eyh Adi b. Musafir,
Ali b. al-Hiti, Matar al-Badara'i ve
~eyh Hivna, ne Mansur'un bulun
dugu Nahr Dagla (37) bölgesini, ne
de kendisini tammaktalar, (38) Bu
rada AWTA, onlara bu §eyhin tari
katmi tamtmakta;Mansur ve adam
lannm gittig! yolun bll§hba§ma bir
yol oldugunu ve kendi kurallan bu
lundugunu söylemektedir, (39)

Bunlann hepsi, basta Rtfa'iya ta
rikatmm kurucusu Ahmad ar-Ri
fai'nin dayisi Mansur al-Bata'ihi
(27) ar Rabbani (28) olmak üzere,
"al-Bataihi" unvamru tasrmakta
lar. (29)

Ancak Rifa'iya, Ahmad ar-Ri
fai'nin kurucusu oldugu dini tari
kat, 0 dogmadun önce de vardi ve
basi Mansur al-Bata'ihi idi. (30)
Mansur öldükten sonra, oglunun
degil (31), ancak yegeni Ahmad ar
Rifa'i'nin tarikatin basim 'tekmesi
ni istemekteydi (masyaha). (32)
AWTA ve Mansur al-Bata'ihi'nin
ayru hoca (Sunbuki) ve aym dini
soy zincirine (silsile) mensup 01-
duklan gercegi, Awl'A 'run RI
fa'iya ile iliskilerinin bir acrklama
smm olrnasi gerek. Cünkü Tri
mingham Misir'daki Rifaiya -Tai
fesi icin "Shunbukkiya-Wa
fa'iya"yi gösterrnektedir. (33). -
Birlesik tarikat- Abu Muhammed
Abdullah ash-Shunbuki; onuncu
yüzyil, Abu I-Wafa'Tac al-Arifin
(m.ibm M.) ile, 417H/I026-
50IH/II07. Ahmad ash-Shunbu
'ki'nin zawiyesi 933/1526'da Kahi
re'de kurulrnustu.

Böyle bir zawiyenin var olusu.
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63- Islamda rosenkranzla ilgili olamk bkz. .Goldziher 1890,s.
295-300; Kirfel1949, s. 1-72. '
64- AE, 16v, 22 ff; OT, 38 v, 6 ff.Mansur al·Batahi ve Ah·
med erifai'den ba§ka Abdülkadir Geylani "~eyhli"~"ÜIlV<tnl
aiJIlar.Diger baZllan ise degi§ik ünvanlar allrlar: Ornegin Ali
b. al-Hiti, bastpn (ukkaz); ~eyh Hivena, agaytan yaptlml§bir
iyki yanagl (q~'a); Macid al-Karvi (Kurdi), "dilenci «anaiV
adln! alml§.(Hartmann 1914, s. 130, dipnot I. Aynl yazar,'
1915-1916,s. 50. Yine sözgelimi ~eyh Bavlin "demir sopa"
lakabl ile amhr (~a'l-hadid). (Bkz. Menzel 1932, s. 179, dip
not 2). Yine Ramazan al-Macnun'a "k,hy"lakabl verilir
(Seyt).
65- AbI!Said Mubarek al-Mutiarrimi de, ondalThlrkaYIalml~'
t1r.Bkz. ~raune 1938, s. ~O, dipnot 2; Mehmed 1938, s.,46,
dipnot I; Islam Ans. Cilt I, Abd al-Kadir Djilani madde:li
(Braune). .
66- AE, 67 r, 12-67 V.; OT, [42 v, 8-144 v.
67- Drewes 1938, s. 53.
68- "Zaviye", ashnda bir binanm kö~esi. acrlsldlr.Hlristiyan
din a~amlarmm hücresid.ir.Sonr.t bir cami veya mescidrlir.
BIez:Islam Ans. Zawiya maddesi (Levi-Provencal).
69- Islam Ans. Abd al-Kadir al-Djili maddesi (Margo[iouth).

49- AE, 145 r, 28-145 v,1O, 148v, 23-149 r; 151r, 17 ff-151
v; 154r, 26; 158v, 21 f. Bkz. Mehmed 1938, s. 50,85.88;
Drewes 1938, s. 72, 92, 135; Morgoliouth 1907, s. 270.
50- AE 67 v, 20; 68 v, 4 ff; OT 144r, 8f; 146 r, 4 ff.
51- Bkz. islam Ans. Cilt I, Abd al-Kadir al-Djili maddesi
(Morgoliouth); Islam Ans. 2. Bas. Cilt I,Abd al-Kadir al-Dji-
lani maddesi (Braune). .
52· Drewes 1938, s. 53.
53- Tri'mingham1971, s. 49, dipnot 6.
54- 1933. s. 5.
55- AE, 131 v, 24 ff; OT,--
56· AE, 131v, 29-132 r,165 r, 16f; OT,--
57· 1938, s. 53.
58- Kendilerine "kacr1kRamazan" ve benzeri sifatlar yakl§ura
rak, dünyamn ilgisini c;:ekmekistemi§ler:Bkz. Toldo 1901-
1914. Cilt lIl, s. 93; Widdengreen 1935,s. 42-111. .
59- Blez.Islam Ans. 1 ve 2. bas. Abd al-Kadir Djilani (Abdül
kadir Geylani) maddeleri (Braune, Morgoliouth).
60- Blez.111BI. dipnot 14.
61- Adi bin Musafir de Dogu ve Bau'ya k~1 bayrak acrtl
(Frank 1911, s. 115).
62-

~imdi Kadiriye'nin temel ef
sanesinde, bu baglannmn yer aldig;
bölUmün i~erigi aktanlacaknr. Bu
efsaneyi Menäkibnämeye göre ve
riyorum. Ashnda iki efsanedir ve
bunlar icerik olarak birbirine cok
benzemekteler. AWTA, Abdulka
dir'in ögretmeni olmayi, kendisine
e§deger buldugu i~in reddetmekte
dir. Efsane I Drewes'de (57) de bu
lunmaktadir- ve menäkibnäme'nin
versiyonundan sonra verilecektir.

Efsane I
AWTA hizmetcisi Ramadan al

Magnun'u (58) Abdulkadir'in ya
mna Gilan 'a gönderir -0, meshur
olmadan önce burada yasarnakta
dir- ve onu Bagdar'a getirmesini
söyler. Ancak Abdulkadirin kus
kulan vardrr, cünkü Gilan Bag
dat'tan cok uzaklardadir, I§te 0 an
Ramadan al-Magnun parrnagmi
gösterir ve Abdulkadir, AWTA'YI
camide insaniara vaaz verirken gö
.riir. Ramadan Abdulkadir'i kucak
layarak, onun bayilmasuu saglar ve
kendine geldiginde, Bagdat sokak
lanndadir. (60) Carniyi sorar ve
ona carni gösterilir. Carniye girdi
ginde, AWT A onu disanya cikart
tmr, Bir daha girmeye ~ah§lr, an
cak AWTA onu bir daha cikartnnr.
3. denenmeden AWT A kürsüden
iner, Abdulkadir'e dogru gelir ve
onu §u sözlerle kucaklar: "Bagdath
insanlar, gelecegin kutsal adam I
icin ayaga kalktrnz, ~ünkü onu ya
ralamak icin iceriye girmesini önle
rnedim, ancak dikkatlerinizi ona
<;;evirip,onu unutmamanlz i~in yap
tim. Ka(asl üzerinde bir sancak gö-

rüyorum, dogu ve bauya (61)
savrulan." Daha sonra AWTA Ab
dulkadir 'e döner ve §unu söyler:
"Su an zaman (62) bizim zamaru
rmz, ama bir gün senin olacakur.
Irak, senin icin yaratilnus. Bir sefer
öten her horozun sesi kesilmis. an
cak senin horozun her zaman, en
yen i güne kadar ötecektir." Ve son
ra kendisine güllerden bir celenk
(sibha), bir sopa (ukkaz) ve tesbih
(64) verir. AWTA'ya bundan son
ra, zorunluluk ve ahd almasi öneril
di.~ji1de, bunu reddetmekte ve §unu
söylemekte: "Bunu Dac al Muhar
rimi'ye (65) verecegim. 0, bunlan
alacaknr", Ve sonra AWTA, Ab
dulkadir'e §unu söyler: "Senin za
rnarun geldiginde, -kafasmdaki bir
beyaz sac: göstererek (66)- bu be-
yaz basi aklma getiL" ,

Efsane 11
Muhammed Muzaffer al-Bada

ri'nin rivayetine gäre, dedesi §unla
TI söylemis:

Birgün AWTA Zawiye'de (68)
bulundugunda, "genc bir yabanci
(acami) (69) kendisi icin geldigin
de ve i~eriye girrnek istediginde,
kapiyi acrnalanrn" söyler. Kisa SÜ
re sonra yabanci bir adam geldigin
de, AWTA onun girisine izin ver
mez. Ve nihayet onu kabul edel' vc
hatta birkac adim ona dogru gider
ve §unlan söyler: "Allah icin, seni
yaralamak icin reddetmedim, ancak
ör-rrncim olmak icin geldiginden
korktum."

AWTA 0 dönernler Abdulkadir
ile bir rakabetten korkmuyordll,

Hiti ve Muhammed Cakir (48),
Abdulkadir al-Gilani'nin cevresin
deydiler ve onun ögretisini bir son
raki nesile aktarmaktaydilar. Bu
nun aciklamasi, Kadiriye'nin söy
ledigi bicirniyle söyledtr- AWTA
kendisinden sonra henüz tamnma
yan Abdulkadir'in büyüklügünü
önceden görmüs. Bu nedenle AW
TA; Abdulkadir"i basindan beri
kendisiyle ayrn düzeyde degerlen
dirrnis ve bu nedenle ögrencisi
yapmaml§. (50) Var sayilabilir ki,
AWTA Abdulkadir'i tamrrusur,
cünkü 0 18 yasmda (51) Bagdat'a
okumaya gelrnistir. (52)

Ancak kesin olan -k i,
rnenäkibnäme bunu bizzat vurgula
makta-, Abdulkadir'in hicbir kez
AWTA'mn toplantrlanna.katilma
dlgldlr. (53) Ve Braune de (54)
Abdulkadir'in ögretmenleri arasm
da, AWTA'nm ismini vermemek-
. tedir.. Ve buna ragmen
Menäkibnämeye gäre- AWTA 'rnn
izleyicisi Matar al-Badara'i dahi,
ölümünden önce, oglu Seyh Abu'l
Hair Karam b. Matar ona hangi ta
rikata mensup olmasi gerektigini
sordugunda, Qadiriye'yi söylemis
tir. (55) Cünkü Abdulkadir al-Gila
ni AWTA'dan sonra kutuplann
kutbudur (qutb al-aqtab). (56)

Yine de AWTA'run gelenegi.
yasiyor gibiydi. Kadiriye'nin var
olan bu gelenegi gaspederek Ab
dulkadir al-Gilani 'ye baglanmalan
m getirrnis ve böylelikle ikisi ara
sinda bag kurmaya büyük bir ihti
malle yolacrmsnr,
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casi old.ugu icin, (13)
Hariciler'in (14) onun icin ters

bir inanelau var. (15) Onlan her
zaman dönrneye davet ediyor. An
cak bunlar yanrn gönüllü döndük
lerinde, onlara lanet okuyor. (16)

leinden geldigi Kürtlere kar~1
dini yükürnlülüklerini yerine getir
memelerine ragmen anlayishdir.
Onlann cok Srrat'dan (17) gec;tigi
ni görür ve onlar arasmda lanetli
yoktur ..(18)

. Bir sema (19) esnasmda, Kürt
ler'le alay eden biri -bcni sanki bir
Kürdün ogtuymusum gibi dairede
dönderdiler- AWTA tarafindan is
tenmeyen biri ilan ediliyor ve bu
nun üzerine 0 kisi göz nurunu kay
bediyor, (20)

Müridleri arasmda hayretler bi
rakan §ey ise, AWTA'nlO basir.ya
§ama kendini verenlere, sarap icen
ve müzik yapanlara karsi anlayisl:
olmastdir. Onlann cezalandmlmasi
istendiginde, ellerini gökyüzüne
(21) ccvirip, §unJan söylüyor:"

Oh, Allahirn, öbür dünyada,
onlar yeryüzünde nasil iseler, orada
da öyle yasat." (22).

12-AE, 30 r, 25 ff.
13, AE, 30r, 29-30v;OT, 66v, 7-67
V.
14- En eski Islam tarikati mensuplan,
Bu konuda bkz. islam Ans. CiltH,
Kharidjiten (Hancilik) maddesi (Levi
DellaVida).
15- AE, 26 v, 2-27 r; OT, 57 r, 2-58 V.

lq- -Bkz.Rudolph 1959, s. 152.-
17- Cehennemde kuruJan laldan ince
Sirat KöprüSü,ki bu k,öprüdenge"enler
Cennete gidebilirler. Bkz. Müller 1967,
s.20l.
18- AE, 25 v, 14 Cf; OT, 55 v, 1ff.
19- "Sama" (Sema), statik müzik kültü
(Kissling 1950,S. ISO). Bkz. isiam
Ans. Cilt IV, (Macdonald); Robson
1938.
20- AE, 38v,).6 f; OT, 84 v, 10 f.
21- Jacob'da (1897, s. 8) ~u ifade yer
almaktadu: <;okaz ki§inin bildigini
sandlglmlz, baZIAraplar'm namaz SJra
smda ellerini ba§lannm üstünde yuka
nya dogru kaldmnalannm, ashnda Is
lami kurallarla bagda§madlglgörülür.
22- AE, 42 v, 15-43r; OT, 95 r, 10-96
r.

70- AE, 68 r, 18-68 v; OT, 145v, 7-
146 r.VI. Bölümün Dipnotlan
1- AE, 7 v, J 1; 16 v, 13;Ashab al-Ha
dit ile ilgili o1arakbkz, Islam Ans. Cilt
H, (Goldziher), 2. ba~. (Schacht).
2- AE, 7 v, 12;OT, 16 v, 13.
3- AE, 7 v, 12;OT, 16 v, 13. Vasiti
.1305,S. 41. .
4- OT, 17 r, 1.
5- YUllllmaz"dogru bir ögreti" olan
"consensus ecclesiae" (mutabakat) bu
ögretjde yamlgl yoktur. Bkz. Goldzi
her, .1910,s. 53. Islam Ans. Cilt II,
Flkh maddesi (Goldziher).
,6- AE, 7 v, 14.Bkz. islam Ans. Cilt H,
Hadith (Hadis) maddesi (Juynboll).
7· AE, 29 v, 2 ff; OT, 64v 2 ff.
8- Raflzi ::;iileringe[lel adldlL C;:ünkü
onlar, Ebubekir'in, Omer'in ve Os
rrian'In imamltgml kabuJetmezler.
Bkz, Watt 1964, s. 111-121.
9- AE. 29 v, 16,40 r, 1 ff; OT, 64 v,
12-65 r, 87 r, 12-88 r.
10-AE, 28 v, 27-29 r; OT, 63 r, 5-63 v.
11- Mihrap, Cainilün Mekke'ye dönük
duvannda bulunur; yani imamm cema
ale namaz ktldlflrken bulundugu y"er.

bakihrsa - Osmanh Kismi-Tercü
meye göre- her dört mezhebe de
mensup imis. (4)

Ancak genelde konsensusa (5)
bagh ve dogru ve inamhr eserlere
göre hareket ederrnis. (6)

I. imam'a yaklasum koyu bir
Sünnilik teskil etmekte: Bu konuda .
Abu Bakr as-Stddiq'In arkasmda
du, cünkü bunu allah ve peygarn
beri böyle istemislerdir. Bununla
AIi'ye haksizhk edilip edilmedigi
sorununa yönelik sunu söylemekte
dir:

Dedem Ali'ye göre, takipcili
gin hakka göre yapilmasi, iktidann
haksizhga göre yapilmasmdan da
ha önemlidir. Peygamber Abu Bakr
ve Ayseyi birinci takipci olarak
secmistir. Biz de ayrnsim yaprp,
onun sevdiklerini sevmeliyiz. (7)

Bu sözlerle, Allahm tüm ceza
lan (9) öngördügü Raifizileri (8)
etkilemis ve cevirmistir, Ve yine de
onu ziyaret eden AJeviye karst an
layishdir. (10)

Efsaneye göre Ali, dua sirasin
da yüzünü mozelesinde bulunan
AWTA'ya cevirip, mihraba (11)
yönelmistir. (12)

Ve Ali keza onun ve AW
TA 'mn: kabrini ziyaret etmek iste
yen -iki adama da gözükmüstür, 11-
kin kirnin kabrine gideceklerine da-

. ir hemfikir olmayan adamlara, Ali,
ilkin AWTA'mnkine gitmelerini
emretmistir, ~ünkü onu zaten gör
dükleri ve AWT A da onun bir par-

~ünkü 0 dönemler henüz tarnn
rmyordu ve büyüklügü ve önemi
ancak AWTA'mn ölümünden son
ra kavrandi. Daha ~ok, Abdulka
dir' in onu örnek olarak alrnak iste
digi icin geldigini zannetmis (al-iq
tida bihi). Ancak buna müsaadeli
degildi. Daha sonra Abdulkadir'In
ondan almak ve ona vermek icin .
geldigini ögrendigmde (ta'hud
minni wa-a hud minka), kuskulan
kaybolmustur, Cünkü ancak böyle
Abdulkadir günün birinde aym dü
zeyde olur, Tam da bunu kastedi
yordu.

AWTA, Abdulkadir'e sunlan
söyler: Sen in vaktin geldiginde, bu
beyaz sacl: basi hatirla. Ve: Ben
yasarken, tüm büyüklügünü elde
edersen, sen benden ben de senden
almrn, Ikimiz e§ degerli olurduk ve
hicbirimiz qigerinin altmda olrnaz
dik, Ancak biri digerinin ögrencisi
olursa, 0 zaman birbirinden ala
mazlar. Cünkü ustarnn (üstad) gü
cüne mürid (murid) hicbir zarnan
ulasamaz. Tipki her zaman denizin
-.bir parcasi olarak kalan körfez gibi,
ne kadar büyük olsa da. (70)

Vi-Abu~1 Wafa Tac al-Ari
fin'in mezhebi veya dini bir oku
la mensup olusu

Sabrisi'ye göre, AWTA'nm
mensup oldugu mezhep tartisma
götürmez. Bazilanna göre "Ahl"
veya "Ashab al-Hadit!"'e (1) (Ha
dit inanchsi) mensup irnis, Baska
lanna göre Hanbeli (2), ama ~afii
(3) irni§ de. Ancak dogru versiyona
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TÜRKiYE GENEL DAGITIM
DaDa Limited ~irketi

istiklal Cad. Ipek Sok No: 10
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Tel: 0 (212) 249 51 11 - Fax: 0 (2]2) 2514449

DENG YAYINLARI
Tarlaba§l Cad. Kalyoncu Kullugu Mah.

No: 232 D: 4
Beyoglu / iSTANBUL •

Tel: 0 (212) 235 53 82

Türkce Izahh Kürtee Gramer/4. Baski Kamuran Ali Bedirxan 300.000
Dersen Zmane Kurdi/S. Baskr.. Baran 400.000
Kürdoloji Biliminin 200 Yillik Gecmisi Rohat ~ 350.000
Dawiya Dehaq/Tiyatro KemaI Burkay !..~ : 150.000
Diwana ye~~.-~i~~a Du~uym;-~~wra A~di Ci~er~in rr«.•d.~.r:r:rtf.t,:; 7;;0.000
Ferheng (Sözlük) Kürtce-Türkce/Türkce-Kürtce. D.Izoh I.:;;.:.~,.;...•., ;,t.,.. ,~;.;..!:~OO.OO0
Geernisten Bugüne Kürtler ve Kürdistan 3. Baski v ) ,~.J,{::' ~ ( " !i,,~'ii:,;t-·,.l l~
Cografya-Tarih-Edebiyat -Cilt-1/(Toplatlldl) Kemal Burkay 750.000
Kürtler-1-2 Cilt-(Sosyolojik ve Tarihi inceleme) Bazil Nikitin ....:..:.: \.-:650.000
Ferheng (Sözlük) Zazaca-Türkce Malmisamj ;.: : ~.,..,'.:L.:.500.0oo
Yak.llan Siirin Türküsü ~ , · Kemal Burkay .., .: ~ ::.,.· 350,000
Azadi ü Jiyan-6zgÜ~lük've Yasam ; Kemal Burkay.. ..' :',T::.. ';t.~.~..~ 400.000
Diwana Srseyan-Diwana Caran (Toplauldi) Cigerxwin , j:~}X;:. ~~ ,..}..500.000

. !,',"': ''''!j,,~ 4i.~ikErn Biruvism : ~%,t;~.tf:.. ~1;;300.000
E B . . - 1 . .\ .. ,':~"r:r \;,,* 300000m lXWlnln : ~~i. :.,~.:., ,... .
E B . 2 'l(:"~" IJ.1i!''1'oJI / 300 000m lXWlnln- "' U,.;.,'~~...... .
Jiyana Bextewar Ereb Semo :~~.:.,: .400.000
Sivane Kurd Ereb Semo 400.000
Kürt Sorunu Bans ve Demokrasi iToplanldu Ali Dicleli .400.000
Kürtler Zohoo(li~EI Dahoodi .400.000
Berf Fedi Dike (~ier) : Kemal Burkay 350.000
Gula <;lle ,~; i: L ~ Ferhad Can 400.000
Secme Yazilar -I (Toplauldi) Kemal Burkay 600.000
Secme Yazilar -2 ; Kemal Burkay 600.000
G "l" E D . -, ro'lt 1 ("1' l hld) M C' .......~... '," . \ öiI ~'':;' ,., i!ftlCl"'OO'0U umse y eFSi~.~l~"'".~~.I.;OPaa I unzur ye.H.: ...•".,-:i.:~<-.~ ~·:5rt#;2'}:!~~~.,.
Mem ü Zin (Toplatlldl) :~::..: Ehmede Xani.. 1.600.000
PSK 3. ve 4. Kongre Belgeleri (Tükendi) : 250.000
Genclik Sorunu Ißro~§üt.~m·i~~l.Jr(Tükendi) Celal Özgür 200.000
Kad~ Sorunu (Brosür Dizisi) - ·~Tü~e~di) ~ema" Burk~y ,;.~~.~~..~f:~:~'..200.000
Sendikal Harekel(~{§;..·.pzs.) C[ukendi) Ibrahim Metlß :!·;: '! ';~..;: 200.000
Din ve Siyaset (Brdsür Dizisi) (Tükendi) Kemal Burkay ; 250.000
Alevilik (Brs. Dz.) (Tükendi) Munzur Cem 250.000
Kird, (Brs. Dzs.) (Tükendi) Malmisamj 250.000
Evdale Zeymkß Ahmet Aras .400.000"" . '. ,Carin (Rtibailer)(Toplatlldl) Kemal Burkay 400.000
Hükümlü Yazilar .Ibrahim Aksoy .400.000
Biranined Mm Ahmede Mirazi .400.000
Idyornen Kurdi Ahmet Cengiz Camhbel. .400.000
Ayak Topunun SultanhgifTürkce-Kürtce Mizah) Cemali.. : 600.000
Divana Pencan-Divana ~e§an Cigerxwin 750.000

(* DENG YAYINLARI * DENG YAYINLARI *J

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



TürkiyeGenel Dogltlm
0000 LimitedSirkef

istiklolCod. lpek SokoNo: 10
Tel: 0 ~212) 249 51 11-
Fox: 0 (212) 251 44 49

Beyoglu / istonbul

DENG YAYINlARI
"lorlobosi Cad. KalyoncuKulluguMoh.

No: 232 Doire: 4
Tel-Fox:0 (212) ,235 53 82

Beyoglu / Istonbul

isteme Adresi

DERSEN

Z.MANE
KURDi

Cojrafya • Tarih
Edebiyat

KÜRTLER
ve

KÜRDisTAN

•

CEMALi
,ahin,ahiya
goga "ngan

qlSe - l;irnli. - ben8

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg


