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Deng'ten sunu
Merhaba!
Dergimiz hakkmda DGM'lerde görülen kapatrna istemli bircok dava dosyasi bulunuyor. Her bir davu

dosyasi farkh bir hukuksal asamada; bazilan henüz ilk tahkikat asamasmdayken, diger buzrlan
Yargitay'da derdest bulunuyor. Yargitaydaki dava dosyalanndan birisi gegtigimiz ay onandi ve hemen
yürürlüge konuldu; Bu karar sonucu Deng bir ay süreyle kapanldi. Bu yüzden 58. sayumzi bir ay
gecikmeyle yaymlama durumunda kaldik.

Geneide rejirne muhalif tüm yaymlar üzerin degiderek artan oranda baskilar var. Ancak Kürt baSI111
sözkonusu oldugunda bu baskilar fiili ve bogucu engellerneiere dönüsüyor, Bu yüzden bircok kürtcc
dergi ve gazete uzun örnürlü olarmyor, olabilenleri ise dagitnn güclükleri ve madeli olanaksizhklar icindc
ayakta kalrna rnücadelesi veriyor.

Bu olumsuz sürecin son kurbanlanndan birisi de bir süre önce yaym hayauna son veren Roja tezc
gazetcsi oldu. Aglr hapis ve milyarlarca liralik para cczalanna fiili engellemeler de eklenince ynyin
hayan sona erdi. Buna ragmen umudu yitirmemek gerekir. Kürt basim icinde Deng Dergisi gibi büiün
bask: ve cngellernelere ragmen yoluna devam eelen basm organlan oldugu gibi, kapanlanlann yeri dc bos
kalrruyor, her kosulda mücadele bayraguu daha yükseklere tasrmak istcycnlcr glklyor. Roja tezeuin dc
yeri bos kalrnayacaknr,

Egemenler cephesinde baski ve sörnürü düzcnini yeniden i~ler haie getirmeye dönük tutumlar gidcrek
güg kazaruyor. Toplum adim adirn fasist bir yapilanrnarun dar kaliplan icine srkrstmlryor. Egemenlerin
dilindcki "bulundugumuz cografya demokrasiyi islermeye enge!" zirvalan siyasal sisteme.onun ulusul ve
uluslararasi iliskilerine bicim veriyor. Hükümet bu gelismeler karsrsmda geri cekilip siliklesiren, siyasei
dl§1 kalmasi gereken kururnlar; asker, polis, yargi gücleri her gün bir adrrn daha önc cikryorlur.
Toplumsal ve siyasal sorunlar parlamentoda konusulsa bile, cözürn bulabilrneleri parlameruo dl~1
güclerin insaf ina kalrrus görünüyor ..

IMF, ülke kaynaklan üzerine koydugu ipotegi i§~i vc ernekci Ylglnlar üzerinde kurdugu sömürü
aglyla her gegen gün biraz daha pekistiriyor, Buna karsr crkan emck ve özgürlük gücleri, düzen yanhsi
güclerce acimasrzca eziliyor. Rejim, sindirilmis bir muhalcfet ve susturulmus bir toplum arzuluyor. Bunu
saglamak icin Irkgl soven politikalara sanliyor "ig vc dl§ .düsmanlur" sendromunu canh tuturak .
toplumsal bir korku ve gerilimi canh tutmaya cahsiyor,

Ya§adlgliTIlz sürec, dernokratiklesme karsrn güclerin istegine 'uygu bir cizgide gelisiyor. Ar
tarnsmalanyla toplumsal bir bansm saglanmasi amaclanrrken, hükümetin iki yrlhk oyalama ve xürecc
yayrna politikasmdan sonra sadece hirsizlar, cete üyclcri ve katillere kolayhk saglayan bir ~artIJ
Saltverrne Yasasi cikanldi. Bu adum rejirne mllhalif tutuklu ve hükümlülerin F-Tipi'Cezaevleri'llc nakli
ve onlarcaslIllll katledilmesi izledi.

Dü~ünceyi ifade özgürtügti ise tehclit altmda LUwlmaya devam ediyor.
Egemen politikalar sonucu yarattlan toplumsal ve siyasal kirlilik sistcmi temellerinden sarsmaya

. devam ediyor. Rejimin gözbebegi olan ki§i ve kurullliar hakklllda hergün yerii bir skandal palliyor.
Hükümet r;:evreleri bu geli§meler kar§lsmda kitlelerin sesine kulak verip kapsamll bir temizlik vc
elemokratikle§me progrmTii ba§latacaklanna, askeri gÜylerin bai ans ayan iyinde yol almaya c;;ah§lyorlaL
Üniversitelcr, sendikalar, basm kurulv§larl ve yargl gibi bu olumsuz sürece kar~l glkl1lasl gerekcll
kurumlar sürecin birer öznesi haline gelmi§ bulunuyorlar.

Bu nedenle "Beyaz· Enerji Operasyonu" ba§ta olmak üzere, her birisine ilginr;: adlal: veri lell
operasyonlann hiy birisinden, olumlu bir sonuy alinacaglnl salllTIlYoruz. Bütün bu geli~l1lelcri.
sislemdeki yözülme ve kirlenmeyi durdunnaya ve toplumun geni§ kesimlerinde olu§mu§ "temizlik"
beklentilerini kar§lIal1laya dönük politikalann bir parr;:asl olarak görmck gerekir. <;ünkü Ecevit. Bah~eli.
Y J)maz üglüsünün ortakhglildan ba§ka bir icraat beklemek c§yanll1 tabiatllla aykmdlr.
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Bu sayirruzda güncelsiyasal gelismeleri degerlendiren yazrlara yer verdik.
Yazanrmz Kemal Burkay "Degisim sancilan, kaos ve kapisma" bashkh yazisinda hükürnet-ordu

iliskileri ekseninde gelisen olaylan irdeleyerek, yasanan kirlilik ve kriz ortarnuun sorumlulannu 1~lk
tutuyor ve degisimden yana olanlarla buna karst crkanlann mücadelesinde birineilerin basanh olacagrru
vurguluyor. .

Mahmut Kdmc; "Kürt gündeminin degismez belirleyeni: it; causma" bashkh yazismda, Kürt
halkrnm gelecegini karartan, moral ve fiziki degerlerini yokeden "ic cansrna" olgusuna deginiyor ve
buna neden olan parti ve politikaeilarm bir an önce bu tutumdan vazgeyl11eleri gerektiginin altllli _yiziyor.

Aynea. bu sayml1zda ':Demokrasi vc!Kürt Sorununu C;:özümGiri§imi" adlyla faaliyetlerini sürdüren v~
degi§ik Kürt siyasi ~evreleriyle farkh görü§telci politik {ähsiyetleri biraraya getirerek siya<;al bir yapl
kurmaYl amaylayan Giri§imi tamtlel bir yazlyi, Giri§im sekreteryaslllm kaleminden sunuyoruz.
. DBP Genel B~kal1J Yllmaz C;amhbel'in b~ta - Curnhurba§kanl A. Necdet Sezer olmak üzcre.

Türkiye siyasetinde etkili olan siyasi ki§i ve kurulu§ ternsilcilerine gönderdigi bir mekluba cla
sayfalru'lrnlzda yer veriyoruz.

Son yaztllllZl yazanmlZ Munzur C;e'm kaleme aldl. "Bozuk hir pllagzn tekran: Alevi Kürde kimlil;
yamasz" ba~hkh yazlda bilirnseJlik ve ara§tlrrn~ örtüsü altll1da rejirnin politikalanna uygun olarak Alevi
KürtIer üzerindc geli§tirilen yalan ve inkara dayah politikalara deginiyor.

ilgi ve begeniyle okuyacag1J11z1 urnuyoruz.
Yeni bir saYlda buiu§ffiak dilegiyle ...

***

Böyle de olsa rejimin irnaji haline gelmis bürokrat ve siyasetcilerin aslmda nasrl birer iflah olmaz
soyguneu olduklanrn ortaya koydugu icin operasyonlara elbette bir deger biciyoruz. Kendilerini yrllar
boyu kutsal devletin koruyucusu ve kollayicrsr gösterenlerin hirsiz ve talanci kimlikleriyle gün 1~lgllla
cikmak durumunda kalmrs olmalan bizim icin sasrrnc: olmasa da, "vatan millet sakarya "edebiyanyla
uyutulmus olan kitlelerin sarsilmasma yol a'rtlgl icin anlamhdtr,

Öle yandan rejimi isletiyor görünmeye calisan hükümet, generallerden gelen baskilann ardina
saklanarak, antidemokratik uygulamalan pespese devreye sokuyor. En son parlamentonun yall~ma
düzenini iktidarm keyfine göre düzenleyen tüzük degi§ikligi yasalastmldr.

Parlamentonun geriei ve totaliter yaprsi tüzük görüsmeleri srrasrnda bir kez daha ortaya crkn, DY P
Urfa millctvekili Fevzi Sihanhoglu, koalisyonun MHP kanadma rnensup milletvekillerince dövülerek
öldürüldü. '

Diyarbakrr emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve alu polisin, kimligi mechul.güclerce öldürülmesi ve
güvenlik önlemlerinin en üst dcrccede bulundugu, neredeyse her on vatandasa bir polis ve muhbirin
düstügü bir kent rnerkezinde katillerin bugüne kadar yakalanamamis olmasi, siddetten beslenen bazi
merkezlerin yeniden harekete geytigi ~üphesini doguruyor, Bu olgu, ~iddet ~e gerilim politikasuun ivmc
kazanarak, adt ~iddet politikalanyla amlan rejimin, dernokratiklesrne taleplerine bir kar~llJgl olarak
görülüyor, Bu durumda faili mechul cinayetlerin yen iden hortlaulmasi cabalanna sasmamak gerekir.
Öylc anlasihyor ki, egernenler siddeti terne I alan politikalardan vazgecmek yerine, bu politikatun
topluma kabulettirmek istiyorlar,

Öte yandan icinde bulundugumuz süreein tüketici ve yokediei niteligi Kürtler cephesinde de giderek
netlesiyor, Kürdistan'daki yrkrrru "bans süreci" örtüsüyle perdeleyip kitlelerde bos beklentiler yaratan ve
rejime soluk aldiran "dernokratik cumhuriyetciler", Imralr'dan esen rüzgann önünde kayaliklara clogru
savrulunca, yen iden ~iddel politikalanna yönelebilecekleri sinyali verrneye basladilar.

Görülcn 0 ki, varhklanm ~iddete dayah politikalara borclu olanlar, yeni bir kargasa ve ~iddel
dönemine yolacarak bir müddet daha varhklanrn sürdürmek istiyorlar. Oysa böylcsi bir gelisme geerniste
oldugu gibi, özgürlük ve emek güclerine nihai darbeyi indirmek isteycn güclerin isine gelecekiir.
Geerniste bu tuzaga kendi ayaklan ile düsenler, hic degilse bundan böyle rejimin tuzaklarrna düsmemeyc
dikkat etmelidiler,
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casi olsa da ve sonucra bun
larla ilgili kovusturrnalar
dan ne cikacagi bilinmesc
de -cünkü kamuoyu gecmis
deneyimler ncdeniyle pck
urnurlu degil- bu operas
yonlar yine de iyidir. Arna
bu i§ bu adamlarla, Ecev ir,
Yilmaz ve MHP'lilerle na
sil oldu?

Hadi MHP iktidarda ye
ni diyetim. Ama Ecevit'c!e
Demirel gibi kirk yrldrr hu
ülkeyi yönetenlerden. Onca
yil basbakanhk yapn. Ülke
de nasil bir vurgun vc talun
diizeninin islediginin far
krnda degil miydi? En uzm
dan i~lerin buraya vannasr
na engel olmadigi, hcsap
sormadigi icin sorumlu 01-
masi gerekmez mi? Üstelik
Ecevit, daha birkac ay önce,
akrabalan ve yakin cevrcsi
yolsuzluklara batrms, bu

Türkiye' de bir sürcdcn
beri yolsuzluklara karsi
operasyonlar yapiliyor. Gö
rünüste hükümetin ÜC; ortagi
da bu operasyonlan destek
liyor. Banka horturnculanna
karsi operasyonlan baslatan
Bankalar Üst Kurulu Ba~
kam Zekeriya Ternizel' Ece
vitin adarru. Bu operasyon
lara siki sanlmis görünen
ic;:i§leri Bakaru Tantan Ana
vatan Partisi 'nden. Kamuo
yuna temiz yönetim yanhsi
oldugu irnajiru verrneye <tao
hsan MHP de, türn irkci-so
ven politikalanna, Avrupa
Birligi karsithgma, demok
rasi ve degisim cabalanna
ayak koymasrna ragmen, bu
operasyonlara dcstek veri
yor.

Bu bir bakirna iyi. EI
aulan yolsuzluk olaylan he
.nüz aysbergin görünen par-

Kemal Burkay *

_._._ . ....l

r·_·_·-
I Amcrikalilar bu durumu,

"Türkiye barsaklaruu
bosalttyor" diye izah
ediyorlar. Öyle ya, ülkeyi
saran kir ve pas 0 düzeye
vardi ki patlayan
kanalizasyonlar gibi disa
vurdu. Bu dumm yalnizca
ülke insaninin burun
diregini ktrmakla kalmtyor,
dünyanui öteki sakinlerini,
özeflikle Turkiye' nin ddha
yakin iliski icinde oldugu
Avrupa ve Amerika'yi da
ister istemez rahatstz
ediyor.

Degi,im Sanclla.rl,
Kaos ve Kapl,ma.
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~Herseye ragmen.
Ii yolsuzluklara karsi
i yaptlanlart bu hukümet irill
olumlu bir puan saysak bile,
onun ötesinde tartiya
vuruldugu zaman, bu
hükümetin durumu, sorunlart .
qijzmek icin ne yapttg),
duruma hakim olup olmadig,
cok tarusilu:
Ecevit' in baskanligindaki VII
hükümetin alternatifi yok
saytltyor. Bunun bir nedeni
asker destegi ile kurulmus
olmasidir. 28 Subal süreci
devrcyc girip seriatci
Erbakan' 1 )Je onunla birliktc
hukümet kurma sucu islemis
(Wer' i saha disina aunca
meydan dige« ür; partiye
kaldi. Önce ANAP-DSP. DTP
hükümeti, ardindan da
Ecevit' in azmlik hiikumeti
kurulup 1999 secimlerinin
ardindan, idkenin hiikümetsiz
kalmamast ve de kurulacak
hiikionetin "gücli:" olmast
icin, biri irkci-fasist, öteki
milliyetci sol (milliyetciligi
sovenlik derecesinde ..

. solclllu,~u /aflu), ürünciisii
~ liberal olan bu ürü (MHP.
~DSP ve ANAP) bir araya
I getirilip hiikümet kuruldu.
Yani bu bir baklma mechllri
bir hükümel ..

4

dia var..
Evet, bunlann al birini

vur ötekine. Pcki nasil oldu
da böyle bir koalisyon döne
. minde yolsuzluklara karsi
operasyonlar basladi?

Amerikaltlar bu durumu,
"Türkiye barsaklanrn bosalti
yor'' diye izah ediyorlar. Öy
le ya, ülkcyi saran kir ve pas
o düzeye vardi ki patlayan
kanalizasyonlar gibi disa
vurdu. Bu durum yalruzca
ülke insannun burun diregini
kmnakla kalmiyor, dünyarun
öteki sakinlerini, özellikle
Türkiye'nin daha yakin iliski
icinde oldugu Avrupa ve
Arncrika'yi da ister istemez
rahatsiz ediyor.

Türkiye dünyada, gelisme .
bakunmdan ilk yüzün arasin
da bile degil, ama yolsuzluk
lar bakirmndan ilk onun icin
de.. "Büyük ve güclü'' Türk
devletinin isre vardigi yer ...
Bu gereckte acmasi bir du
rum degil mi?

Halka gereeklen yansit
mayi degil, düzenin pislikle
rini, zulmünü, haksrzhgmi
gizlemeyi kendisine görev
cdinmis olan Türk basim bile
artik, pernbe tablolar cizmek
ten vazgecip yolsuzluklann
kanser gibi bedeni sardignu.
her yerden yolsuzluk frskir
digrru, dünyada bunun bir esi
benzeri olmadigim söylüyor.

Eh, böyle birseyi artik
gizlemek mümkün mü? Yc
tedbir almmazsa, barsaklar
bo§altumazsa, bu eerahat
hastaYIöldürür ..

i§te, sevgili okurlar, Tür
kiye'de ~u anda olup biten-

DENGDegi~imSancilan, Kaos ...Olaylar ve Görü~ler
yüzdeu kendisi dc kamuo
yunda büyük tepki toplayan
Dcmircl'i yeniden cumhur-

, baskarn sectirrnek icin akla
karayi secmedi rni, bu ugur
da anayasayi bile cignemedi
.?ml ...
Yillardir ANAP liderligi

ve basbakanhk gibi sorumlu
rnevkilerde buhman Yil
maz.'m durumu da öyle degil
mi? Kcndisinin elbet yolsuz
luktan bir mahkumiyeti yok.
Ama iddialar ne derece hakli
ya da degil ayn bir konu,
kendisiue yönelik yolsuzluk
suclamalanndan, Yüce Di
van' dan kurtulmak icin can
düsmaru Ciller 'Ie uzlasip,
hem de su pek dürüst geci
nen Ecevit'in destegiyle bir
birlcrini aklarnadilar nu?
Kaldi ki bu yolsuzluk düze
ninin bas mirnarlanndan biri
Demirel idiyse digeri Özal' dr
ve dogal olarak ANAP'tl.

MHP'ye gelince, bu bay
lar da, kanli gecmisleri b~r
yana, yolsuzluklar konusun
da da sütten crkrrus kasik de
gillcr, Ülkcyi haraca kesen,
uyusrurucu ve silah ticareti
yapan cetelere onlar kadro
sagladilar, Catlilar, Agcalar,
Oral Celikler, cek sene~maf
yalan onlann bagnndan cik
ti. Sn katillerin bir bölümü
simdi parlamentodalar . Su
kisa iktidar döneminde yo
gun bir kadrola§maya gittik
leri biliniyor. Saghk ve Ba
ymdlrltk Bakanhgl ba§ta 01-
mak üzere, kendilerinde olan
bakanhklarda taraftar ve ya- .
klI1lanna büyük ~lkarlar sag
ladlklanna ili§kin birhayli id-
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icin can anyor. Bu konuda
hükümete degil, disi Bond
<;iller'e yakm .. Zaman zu
man ortahgi velveleye veren,
ülke icin "bir nolu tehditin" .
simgesi haline gelen basörrü
sü konusunda DSP'ye degil,
Fazilet'e yakin .. Avrupa Bir
ligi konusunda ortaklanna
degil, askere yakm .. Ecevit
ve Yilmaz Kürtee tclevizyon
olabilir diyorlar, MHP bunu
ihanet sayiyor.. Buna ragmcn
hükümet kale gibi saglarnl

~u tarn mostra i§i af hü
kürnetin degil, DSP'nin de
gil, hatta Bay Ecevit' in de
degil, Bayan Ecevit'in mari
fetiydi; ama uyumun bozul
marnasi, ülkenin hükümetsiz
kalmamasi icin, Curnhurbas
karu'run ve kamuoyunun t iim
dircnmesine ragrnen, meclis
ten elini kolunu sallayip 91k
h!

Basbakan ve yardrmcilan,
halkm ve hatta, görevleri li
derlerin isregine göre parmak
kaldmp indirrnek olan parlu
menterlerin bile istemedigi
Dernirel"i yen iden sectirmek
icin ülkeyi krizc sokar, aylar
ca ugrastmr, bu ugurda ana
yasayi bile 9igner, yine de
basaramazlar; ama hükürnct
sarsilrnaz ..

Cikardigi kararnameler,
hukuka aykin bulunup CUJ11-
hurbaskam 'ndan döner, arua
bu hükümel sarsllmaz ..

Ba§bakan'll1 Avrupa Bir
Iigi önündeki engelleri u§
mak i<;in Nice'teki zirve top
lantlSll1a gittigi günün arife
sinde, ortagl MHP, AB'yc
kar§l aglr sU91amalarla dolu

marnasi ve de kurulacak hü
kümetin "güclü" olrnasi icin,
biri irkci-fasist, öteki milli
yetci sol (milliyetciligi §o
venlik derecesinde, solculugu
lafta), ücüncüsü liberal olan
bu ücü (MHP, DSP ve
ANAP) bir araya getirilip
hükümet kuruldu. Yani bu
bir bakima mecburi bir hükü
met..

Onu mecburi kilan diger
bir neden de, IMF destegi ile
önüne koydugu ekonornik
prograrmn aksamadan uygu
lanmasi geregi. Bu program
90k "hassas" Onun basanh
olmasi icin hükümette tarn
bir uyum gerekiyor .. Ortah
gm kansmamasi gerekiyor..
Bu uyum olmaz, hükümet
cözülür ve yeni bir secirne
gidilirse ülke bunu kaldir
rnaz, ekonominin dengesi alt
üst olur!.. Hern secimlere gi
dilse bile kim gelecek, hep
aym partiler ve ayru adamlar
degil mi?.

Iste bu yüzden, "vatarun
ve milletin cikan icin" kimse
oyunbozanhk edernezl Hü
kümet tam bir uyurn icinde
olmak zorunda! Asker bunu
istiyor, isverenler bunu isti
yor, IMF bunu.istiyor ..

Böyle oldugu icin, biri
irkci-fasist, biri rnilliyetci
sol, digeri serbest piyasaci bu
Ü9 parti gül gib i gecinip gidi
yorlar! Ecevit Bahgeli'yi, .
Bahgeli Ecevi,t'i, Yllmaz iki
sini birden sindirmek zorun
da! Patlayan nice bunalim,
bir süre sonra su kabarcIklarl
gibi, ü9lü zirvede eriyip gidi
yor. MHP ÖcaIan'lI1 idaml

5

V "Alternatifi
olmayan
hükümet"

Herseye ragmen, yolsuz
luklara karsi yapilanlan bu
hükümet icin olumlu bir pu
an saysak bile, onun ötesinde
tarriya vuruldugu zaman, bu
hükümetin durumu, sorunlan
cözmek icin ne yapngi, duru
ma hakim olup olmadlg.l 90k
tarusihr.

Ecevit' in baskanliginda
ki bu hükümetin alternatifi
yok sayihyor. Bunun bir ne
deni asker destegi ile kurul
mus olmastdir. 28 Subat sü
reci devreye girip seriatci Er
bakan': ve onunla birlikte
hükümet kurma su9u islemis
<;iller' i saha dl§lI1a atll1ca
mcydan diger ü9 partiye kal
d!. Önce ANAP-DSP, DTP
hükümeti, ardmdan da Ece
vit'in azmhk hUkümeti kuru
lup 1999 se9imlerinin ardm
dan, ülkenin hükümetsiz kal-

ler, Ecevit'in, Tantan'rn veya
bir baskasimn, bir bütün ola
rak askerler karsisrnda boynu
bükük ve iktidarsiz hükürne
tin marifeti degil, kapiya da
yanan yumurtarun isleridir,
Onun yaratngi sancilar ve
91ghklardlr.

Ve herseye ragmen bu yi
ne de iyidir. tyi ki yolsuzluk
düzeni arnk yürüyernez hale
gclrnis ve cökmckle yüzyüze
kalnustir, Terniz toplum iste
yen ülkenin ernekci ve aydin
insanlan icin bu iyi bir frrsat
t11" ve bu mücadeleyi hizlan
durnak gerekir.

DENGDegi§im Sancilan, Kaos...Olaylar ve Görüsler
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dev let görevlilerine, basma
ve üniversitelere iletilmesi,
bu kurumlara ve kamuoyuna
mal edilmesi icin kullanilan
araclardan biridir.

Ömegin üniversitelerin,
yani bilirn adamlanrun ccsitli
.konularda nasil dusünüp dav
ranmasi gerektigine general
ler karar verirler. Bunun icin .
arada bir profesör ve docent
leri toplar, brifing düzen1eyip
onJara ders verirler!

.Adliye mensuplan i9iri de
brifing verir, ülkeyi bek1eyen .
tehlikeleri- gösterir, yargic ve
savcilara düseni bir güzel
gösterirler!

Arada bir basina da bri
fing verirler, Hatta sik sik ga
zetecileri toplayip cepheye
götürür, Kürdistm/da gezdi-
, rir, böylece ihtiyat askeri gibi
egitirler: Bastrun rnanipülas
yonu kamuoyu olusturmarun
önernli bir yol ve yöntemidir.
Basin mensuplan bu i§e a!J§
rmstrr ve <_;:ogutesnedir, 01-
mayanlar da baski ve tehditle
yola getirilir, olmazsa isinden
ve asmdan, bazan da basin
dan edilir. .. , '

Brifingler hatta hükümet
adamlanna, siyasilere veri lir.
Bu, bir bakirna direktiflerin
yurnusak bicimde iletilrnesi
dir, incitmeyen tarzda bir ik
na yöntemidir. Siyasiler buna
öylesine alisnuslar ki, bir ara
Cumhurbaskam Sezer, me
mur kiyim kararuamesini hu
kuka aykIn bulup imzalama,.
ya yamt§maYll1ca, Ba§bakan
Ecevit, "askerler size bir bri·
fing versin!" demi§ti ...

Bu kararnameyle ilgili

veriyor!..
Kürdistan' da olaganüstü

hal kaldinlamaz, cünkü ordu
ya göre daha sirasi gelmedi
ve de gelmez!

Ordu istemedigi icin
Kürtee televizyon ve egitirn
olmaz!

Ceza Yasasr' 111n 312.
Maddesi ve Terörle Mücade
le Kanunu'nun .8. Maddesi
degisemez; cünkü ordunun
görüsüne göre ülkenin strate
jik durumu düsünce özgürlü
günü kaldirmaz!

Kimse MGK'ya dokuna
maz, cünkü vataru kurtaran
ve ulusun iyiligini herkesten
90k düsünen generaller bu
kurum vasitasiyla siyasete ve
sosyal yasama yön veriyor
lar, gercek yasama ve yürut
me isini yapiyorlar, Onlar 01-
masa-sivillerin ne halt edece
gi belli oJmaz; vatan bölünür,
seriat egemen olur!

Devlet Guvenlik Mahke
meleri gibi olaganüstü mah- .
kemeler, RTÜK, YÖK gibi
12 Eylül kurumlan birer.ge
neral fermam olan '12 Eylül
yasalan kaldmlamaz, degisti
rilemez ..

Kimse 12 Eylül carkrmn
bir dislisine dokunamaz, 9ün
kü bu daha önceki generat
lerden yadigardir!..

Türkiye'de generaUer (al
baylann, yüzbasilann ve de
uzatmah cavuslann hakktrn
yerneyelim, ama onlan da
generaUer temsil ediyor) 90k
sistemli 9ah§makta ve akhm
za gelebilecek her konllYu
ince ince dü§ünmekteler. Bri
fingler bu dü§ünceJeTin diger

6
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V' Hükümet ne
öl~üdeduruma
hakim? ' '
Ama bu hükümet de aske

re ve IMF'ye mahkumdur ...
Bu hükümetin bir Kürt

politikasi yok. Kendisinden
önceki hükümetlergibi 0 da
Kürt sorununu askere havale
etmistir,
. Yalmzca Kürt sorunu de
gil elbet, bütceden askeri
harcam~ara" silaha, yanior
dunun payma nekadar ayn
lacagina da asker kararverir,
Yani bütce de gereckte aske
Te havale edilrnistir ..

Ülkenin 19 ve dis tüm te
mel politikalanna, izlenecek
stratejilere, ternel taktiklere,
kimin hükürnet olacagma, ki
min olamlyacagma, demok
ra,sinin ne kadar olacagll1a,
hangi yasa ve kararnamelere
gerek olduguna, yasalann ne
lere iiin v.erecegine, nelere
vermeyecegine oTdu karar

bir mektup kaleme ahp dev
letin tüm kat ve kururnlanna
iletir. Ayru gün, sözde Basba
kan'a bagli olmasi gereken
Genelkurmay Baskanhgi
AB 'ye karsi zehir zemberek
bir manifesto yaymlar, Avru
pa ülkelerini Türkiyeyi par
calamaya cahsmakla suclar,
bir baska deyisle Ecevit'i of
saite düsürür, Bütün bunlara
ragrnen hükümet sarsilmaz ..

BöyJe ~ansh bir hükümet
dünyarun hicbir yerinde yok
tur! Cünku onun "alternatifi"
yoktur.." Memleket bu hükü
mete rriahkumdur ..

DENGOlaylar ve Görüsler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yonlar adim adim ilerler. (\!11<!

dcmoki asi yönünde birtek
admi atilmazkeu, hüküruct
birden nazara geldi! Sivil ke
sim ile ordu arasmda kriz
patlak verdi.

Bu i~ "Beyaz Enerji Opc
rasyonu" srrasmda oldu. ki~
leri Bakanhgi'run bilgisindc.
Ankara DGM SaVC1S1l1111de
netiminde jandarma eliylc
operasyon sürer ve Enerji
Bakanhgr'run üst düzey bü
rokratlan göz altina almirken
Hürriyet gazetesinin verdigi
bir habcr, aduu vcrrncdi gi ,
ama silüetini basugi bir jan
darrr.a komuramnu aii sözlcr.
1;.1VÜCID1 etkisi yapu.

General, "bu operasyon
icin dügmeyc biz basnk,
Enerji Bakaru' run bu isten
haberi yok, onu cizin!" dc
mis, Buna hcrn Mesut Yd
maz, hem Ecevit sert rcpkt
gösterdiler. Yilrnaz bu acik
lamaYI 'Je Hürriyet'ln yaYll11-
nl. siyaset<;(ileri SllyJama. hü
kÜlll.;tin ve parlamenlonun
itibanlll di.i§ürme ve askeri
iktidara davet elrne o;abmn
(Jlarat~ yorumladi. Askeri rc
jimlerin yolsuzlukla miicacle
lede ha~afJlt o];lmlyacagllll,
Wo,;lj:(J:~nlzluklann höyksint:
kaumJik. döncmlel d(' boy VCf

(ligipi söyledi. Ecevit ise. lIC11
asb~redokullan kOJllltarda
~imji)'.:' katlar kuUanmadl~1
sert biT üslupla, haberin kay
nagllll "birtaklm gizJi görev
IiIer" (Jlarak niteledi, "bu ~Öl.·

lerjn demokrasinin ül.eJ"lnc
gölge dü~ürdügLlI1ü" söyledi
ve ~ullian eklcdi:

"Neyse ki edindißin'J izle·

V A.$kerlerle
sivilleri kar,.
kar\ilya getiren
son kriz
I§Je memlekctin ve hükü

metin i§leri bpylesine UY1l111
i<;(i:ldegiderkell, yo!sllzluklä-.
ra yöneJik sözkonuslI operas-
.---7'-----

icin baska türlüsil mürukün
degil. Gellendie!" Türki
yenin hakirui olsalar da,
dunyarun hakim idegillerl

Elbet, generallerin bütün
cabalarma, bu olaganüstü 01'

ganizasyonuna, plan ve pro
jelere , andiclara, bildirilere
ve elden düsmeyen, ccnnet
ten cikrna baston ve sopalara
ragrnen -astl olarak da bu
nedenle- sorunlar eksik 01-
muyor, Türkiye.'de arap saC;l
na dönüsmüs, kangrcn 01-
rnus, biri bitrneden on tanesi
uc veren sorunlar, pqpe~e
patlak veren krizler, günübir
lik degisen gündcmler hayau
bir kaosa, ülkeyi cehenneme
yövirir, Il1Salllan~1Zl ugra§tl-
.(Ir durur, Yine dc hükiirnet
hep ":-.",glam"eür, oua birsey
olmaz: Cünkü cnun altemau
fi yokrur, Ülke ona mahkum,
o askcre mahkurndur, Bu ue
denle hükümet ortaklanrun
hern kendi aras!llda, hem de
hükümetle asl~er aras1I1da i§- ,
leyip giden' bir uyum vardlr
ki bll uYllm top patlas~l. dün
ya Ylkllsa et.kiknmcz .. Za
man.Laman si\l:il kesimde
.,:atlak' ,~esJef'C;:lksacla gene
ralierin sesi, y"ni sopaSl yük·
~.dirj('.~·siviik] !}nH h,;kilr, hl
Laya ):,...:-1ir...

olarak, Ecevii ilginc bir sey
daha dernis, basm mensupla
nrun, "Cumhurbaskuui irnza
lamazsa ne olur?" biciminde
ki sorusuna söyle cevap ver
misti:

"Bunu düsünmek bile is
terniyorum!'

Evet, Eccvir burtun aksini
düsünemezdi, cünkü gökten
yrldinrnlar vagardi: Cünkü
bu kararnarnenin cikanlmasi-
111 gencrallcr istemislerdi ..
Buna karsi cikmak, padisah
ferman lila karsi <;lkmak gibi
birscydi .. Bu ruernlekcrte hü-::
kürnet ordu karsismda i~Lt:
böyle sinmistir. Böylesine bir
hükürner gercekre hükürnet
sayilabilir l11i?,

Isre böyle sevgili okurlar,
bu söylcdik lcrim ashnda bil
diginiz §cylerlll bir tekran.
Görüldügü gibi hükürnetin i§i
kolaydtr; fazlaca yorulmasma
gerek yoktur, Gereckte gene
raller hükümet isini üstlen
mi~lerdir. Haua parlamento ..
nUll da ne yaplp yapmayaca
g1l11onlar dü§ünmekte, ka
llUIl lasanlanlll ve önerilerini
MGK G'_'!ld Stk~cl(:rJigi va
sirasiyla ya da Gellelkllrmay
bildirileriyk, ~u Yil.da bu ge
ne:':llin zü.nlüL k(1n!l~rni?lany
t" bir ~üzcl :;unmakralar. Ge
neraller bll ülkenin toplum
mühendisiclir,

Her ne kadul gencraller
her konuda uzman iseler ve
hatla. bir <;(alt~ma grubunu da
f.konomiyi izlemek i~in ör
gUtlemi~ 015:1Iar bilc, yine de
revazu gÖ!-.lerip bu i~i 3s1111z'
manJnu, rMF'y'~blrah:H~la.r.
Zali.'n para da ordan geldigi

Olaylar ve Görü~ler .DENGOegi~h11Sancllan, Kaos·...
-_._---_._-_----

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



n, Ecevit, Yilmaz ve ötekiler
simdi rni uyandilar". Demok
rasi iizerine gölge ilk kez O1i
düsüyordu? Hem ortada bir
dernokrasi var mi.ki onun
üzerine gölge düstügünden,
ya da onun köklestiginden,
yerinden oynatilanuyacagm
dan söz edilebilsin? Bu de
mokrasi saym Ecevit'in dü~-

lerinde midir? Türki
ye'nin bugünkü rejimi,
eger dernokrasi ise,
böyle bir demokrasi
düsman basmal Öte
yandan, bu hükürner ve
bundan öncekiler de
mokrasi icin, hukukun .
egernenligi icin, 12 Ey
lül fasist rejiminin ku
rum ve yasalanrn tasfi- .
ye icin, Türk Pinosesi
Evren' den ve rakinun
dan hesap sormak icin
ne yaptilar? Gereckte
bugünkü dururnun 12
Eylül döneminden neo
farki var? Daha dün ya
pilan cezaevi operasyo
nunun yararugi dehser
manzaralan hangi de
mokratik ülkede görü-

lebilir? BLIülkede siradan
yurttaslar surda kalsin, ay
dllllar, hatta milletvekilleri
görü§lerini özgürce söyleye
biliyorlar ml? insanlai' özgür
ce gösteri yapabiliyor mu,
hak arayabiliyonllu? Her
yerd~ korku ve ~iddet ege
men degil mi?

Bu hükümet ve bundan
öncekiler, demokratik bir
anayasa, demokratik bir siya
si pattiler yasasl i<;in,dü§ün
ce özgürlügünü ger<;ekanla-

cihlerine göre yönetiliyor ve
hükümet coktandir ki ikinci
plana dü§mü§, kaglt üzerin
deki yetkilerini ku'llanamaz
hale gelmi§, sivil politikacl
lar itibanm yitirmi§ ...

Bundan c;okdaha önemli
ve hükümeti gü<;duruma dü
l?ürecekaC;lklamave müdaha
leier, su<;ve skandal te§kil
eden andl<;larkar§lsmda su
sanlar, demokrasiyi, hukuku,
kendi hak ve yetkilerini ha
tlrlamayan hükümet adam la-

8

cesaret kendilerine nerden gelmisti
ve bu tutumu siirdürebilecek miydiler?

adina parlamento ve biz yonetiriz;"
demiyorlar? Neden PlSlP hazir

durusa geciyorlar? Son olayda bu

bir siyasi partiler yasast icin,
dü§ünce äzgürlügünü gercek anlamtnda

gecerli ktlmak icin ciddi hicbir
girisimde bulundular mi?

Ve kamuoyunun, özellikle de bir
üyesi olmayi arzuladtklari

Avrupa Birligi' nin etkisiyle bazt
ufak tefek, gösterrrielik adimlar
atmaya niyetlendikleri zaman da
generaller karstlartna dikilince
nedcn kararltca direnmiyor,

"bu sizin isiniz degil,. ülkeyi halk

Bu hiikiimct ve bundan öncekiler,
demokratik bir anayasa, demokratik

olaym sorurnlulan saptarnp
hakkinda islem yapilsin ki bu
i§ yol olmasm, darbe kiskirti
cilan cesaret. almasm" diyor.
Oysa bu i§ coktan yol olmusl
Bu kosullarda darbeye ise
gerek var rru? Yukarda ver
digirniz nice örnekten de an
lasilacagi üzere, gereckte ül
ke generallerin emir ve ter-

nime ve bilgiye göre bu gizli
gorevlilerin ardtnda bir örgüt
yok. Biliyorum ki ifi~leri Ba-

. kam, .Tandarma Genel Ko
mutani, GenelkurmayBaska
ru da yok, devletin resmi is
tihbarat orgialerinden bin: de
yok. Sadece perde arkasinda,
demokratik hukuk kurallartru
ozumscyememis, kimligi be
lirsiz bittakim kisiler
var.0 nedenle icerde
ve disarda hickimse
Turkiye' deki rejime
iliskin kaygt duyma
'malzdlr, Yeterki bu
iiziiciiolayin sorum-
lulari bir an önce
saptansin ve hakla-
rinda gereken islem
yapilsin. Eger gere-
ken islem yaptlmazsa ,
toplumdaki cok az sa-
ytdaki dikta rejimi
özlemcileri yersiz ha-
yallere ve heveslere
kapilabilir ve kiskiru
ciliga kalkisabilirler.
Kimse kaygi duyma
sin, demokrasi ulke
mizde bir daha yerin- '
den oynaulamtyacak
bicimde koklesmistir."

Eu ülkede, sözde cok par
tili ya§ama ge<;ildikten blt ya
na, on yllda bir yönetime el
koyup sivillere i§ten el <;ekti
ren.cuntal,ar biTyana, böyle
bir §ey, adl beUi ya da belli
olmayan generallerin siyasi
lerin i§ine burunlanm sokma
l~l, a<;lklamayapmalan, hat
ta pasta atmalan, baSInl bu
ama<;lamaniple etmeleri ilk
mi oluyordu? Besbelli haYlr.
Ecevit "sözkonusu üzücü

Degi~imSancilan, Kaos ... DENGOlaylar ve' Görü~ler,
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V Gelinen
durumun
sorumlusu kim?
Türkiye'nin siyasileri ve

asil olarak halb icin aci olan
bu durumun tek, hatta bashca
sorumlusu, gücü ellerinde
toplayan ve bugün hernen he
men tüm demokratik acihrn
Iann ve degisimin önünde bir
engel haline gelen asker ve
polis degil. i§lerin bu duruma
varmasmda astl sorumluluk,
bizzat dünden bugüne ülkeyi

Bu aciklamaya karsi Ece
vit, "birsey demek istemiyo
rum," diyerek sustu. Yilmaz
ise, "Genelkurmay bu isten
eger rahatsizhk duyuyor ve
sözkonusu generali tespit
edememisse ilgili gazeteden
sorsun," demekle yetindi ...

Peki bu bay lar kendi po
zisyonlannda direnmiyecek
lerdiyse neden sözkonusu ha
beri böylesine sorun haline
getirdiler. Yagrnayacaklardiy
·sa neden gürlediler? Daha
, önceleri pekcok kez yaptikla
n gibi, bu haberi de duyrnaz
hktan gelemezlet miydi? Na
sil olsa sözkonusu olan bir
yolsuzluk sorusturmasi, icis
leri bakarunin dururndan ha
beri var, savcmm denetimin-,
de yürüyor ve jandarmamn
da beUi durumlarda ilk SOJ"ll§

turma yapma yetkisi var ...

nsmalann icine cekme caba
siyla sucladi; sanki ordu za
ten siyasetin göbeginde de
gilmi§ gibil. Yilmaz 'i ise
acikca müfteri olarak nitele
di1.

9

mmda gecerli kilmak icin
ciddi hicbir girisimde bulun
dular mi? Ve kamuoyunun,
özellikle de bir üyesi olmayi
arzuladiklan Avrupa Birli- .
gi'nin etkisiyle bazi ufak te
fek, göstermelik adimlar at- .
maya niyetlendikleri zaman
da generaller karsilanna diki
lince neden kararhca cliren
miyor, "bu sizin isiniz degil,
ülkeyi halk adma parlamento
ve biz yönetiriz," demiyor
lar". Neden plSlp hazir duru
§a geciyorlar? Son olayda bu
cesaret kendilerine nerden
gelmisti ve bu tutumu surdü
rebilecek miydiler?

Kamuoyu günlerdir bunu
tarnsiyor, Ecevit'in ve Yil
maz'm bu C;Ikl§l,ordunun si
yasete müdahalesinden, mev
cut vesayet rejiminden mem
nun olmayan, bunu elestiren
aydinlar ve demokrat insanlar
arasinda bile yeterince destek
bulmuyor, cünkü inandmci
degil, Bu cikism nedeninin
"beyaz enerji operasyo-
nu "nda 'isin ucunun hüküme
tin bir bakanina, ondan da
öte Yilmaz'a dokunmasi ve
belki hükümetin durumunu
etkilemesi ihtimalinden do
gan kaygilar oldugu yaygm
bir kam.

Nitekim genelkurmay'm
Yilmaz ve Ecevit'e-cevap ni
teligindeki sert aciklamasi
hükümet cephesinde yeni bir
suskunluga yol acti. Genel
kurmay sözkonusu generali
eger biliyorsa bilmezlikten
geldi, bilmiyorsa arama zah
metine blle, katlanmadl. Aksi
ne Ecevit'i, orduyu siyasi ta1'-

Degi§lim Sancilan, Kaos...
Türkiye' nin siyasileri ve
astl olarak halki icin act

olan bu durumun tek, hatta
baslica sorumlusu, gücü

elle rinde toplayan ve bugün
hemen hemen tüm

demokratik actlimlann ve
degisimin önünde bir engel
haline gelen asker ve polis

degil. Lslerin bu duruma
varmastnda asil

sorumluluk, bizzat dünden
bugüne ülkeyi yonetmekte

olan sozde sivil
politikacilanndir. Onlar

demokrasinin ve
ozgürlüklerin yerlesmesi
icin kendilerine düseni

yapmadtlar. Cumhuriyetle
birlikte demokrasiye

gecilmis olmadi. Tek partili
donemin parlamentosu bile

asil olarak, özgür
secimlerle degil, atamayla

olustu; secmenler
kendilerine sunulan listeye
, evet demekten baska bir .
secenege sahip degillerdi. !

90k partili döneme·l
gecildikten sonra da i

demokrasi yine lafta kaldi ..
Cünkii yalntzca burjuvalar

ve toprak agalari parti
kurma hakkina sahip

oldular! Demokrasiye özgü
gercek bir cok seslilik,
kaulimcihk, düsunce,

örgütlenme ve propaganda
. özgürlügü hicbir donemde
yasanmadi. Cezaevleri ve

idam sehpalart siirekli
olarak muhalifler, solcular,

Kürt yurtseverleri, halta
bazan hükümet adamlan
ir,.·inr,.-alz§tl.Habfre siyasi

partiler kapatlldl..
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da demokrasiden korktular.
Yönettikleri halka özgürlük
tarurnaktan dikkatle ve israr
la kacmdilar. Sözkonusu an
tidernokratik yasalar ve ku
rumlar, onlar icin kolayci b.ir
yönetim araCl oldu. '

1950'lerde solculan ve
Kürt aydinlanm zindana vc
iskence carklanna gönderen
ler DP'nin sözde sivil poliri
kacilan idi. 1970'li yillarda,

/ hem de askerlerin getirdigi
1961 anayasasmi "lüks" bu
lan vc budamak, geri letruck
icin yarup tutusan; ülkenin
dcmokrasi güclcrinc, sola vc
Kürt halkma karsi asker ve
sivil kornandolan, daha sonra '
"cevik kuvvet" adiru alacak
olan toplurn polisini kullarup
terör estiren; siyasi cinayctlc
ri hosgörüyle karsilayan sivil
Dernireldi. Aym döncmdc
yan Kürtee cikan bir gazcte
ye, Roja Welat'a taharnmül
e~erneyip üzerinde polis tc
rörü estirenler de hern Derni
rel, hem Ecevit'ti. 1990' 1I
yillarin basmda orduyu Kürt
halkma karsi en siddetli bi
cirnde kullanan, f.aili mechul
cinayetlcre paLlama yasatan,
Kürt köy ve kasabalannm YI
krm sürecini doruga varduan,
si viI, genc, hern de kadin po
litikaci Ciller vc onun "sos
'yal demokrat" ortaklan oldu..
o dönem.in binlerce yasadl~1
operasyonunun sorumlusu
özel valiler, polis §efleri, elll-'
niyet müdürleri, igi§leri ba
kanIan DYP listeierinden
meelise ta§ll1dllar ... 1974 Yl-
11l1dasolculan af kapsamI dl
§ll1da blrakan, §imdi polisten

sanayi devrimini basarama
ml§ geri ülkclerde, §ll veya
bu etkiyle girisilen demokra
si denemelerinin hernen tü
rnünün kaderi bu ..Cünkü bu
ülkelerde demokrasinin üze
rinde bicimlenecegi sosyal
smiflar ve iliskiler, diger bir
deyisle, uygun bir altyapi
yoktur. Dcspotik, yani zora
ve keyfilige dayah yöneiim
anlayisi demokrasi kihfi al
tmda 'da sürüp gidiyor. Öyle
olunca da, zorun uygulayicisr
olan generaller ve polis mii
dürleri, sik sik iktidan kendi
.hesaplanna gaspediyorlar,
Türkiyc'de de böyle oldu.
On yilda bir askeri cuntalar
sivilleri bir yana itip yöneti
rni kcndi ellcrinc aldilar, top
luma askerce bicirn verrneye,
sorunlara zaptiyc kafasiyla.
cözürn bulrnaya calisnlar,
Böylece her askeri dönem
derin izler biraktr, demokrasi
yönündeki cabalan yaraladi.
Askerler kislalanna cekildik
leri zaman da korkulan, teh
d.itleri ve perde gerisinden
yönlendirmcleri sürüp gitti.
Bunu güvenceye alan kurum
lar olusturdular.

12 Eylül rejimi ise asker
lerin ülke yönetimi üzeriride
k.i etki ve yönlendirmesini
kururnlastirdi. Onu izleyen
Kürtiere karsi kirli savas dö
nemi ülkeyi tümüyle militari
ze etti, askeri ve polisi görül
memi§ bigimde öne ~lkard1.
Sözde sivil yöneticiler ise,
tüm bu dönemde, özgiirlükle
rin ve demokrasinin yerle§
mesi i~jn gerekli olan hi~bir
~eyi yapmadllar; günkü onlar

----------------------------~' 10-----------------------------

Degi~im Sancrlan, Kaos...
yönetmekte olan sözde sivil
politikacilanndir, Onlar de
mokrasinin ve özgürlüklerin
yerlesmesi icin kendilerine
düseni yaprnadilar.

Cumhuriyetle birlikte de
mokrasiye gecilmis olrnadi.
Tek partili dönemin parla
mentosu bile aS11olarak, öz
gür secimlerle degil, atamay
la olustu; secmenler kendile
rine sunulan listeye evet de
mekten baska bir secenege
sahip degillerdi. Cok partili
döneme gecildikten sonra da
demokrasi yine lafta kaldi,
Cünkü yalruzca burjuvalar ve
toprak agalau parti kurma
hakkina sahip oldular! De~
mokrasiye özgü gercek bir
cok scslilik, kauhmcihk, dü
sünce, örgütlenme ve propa
ganda özgürlügü hicbir dö
nemde yasanmadi. Cezaevle
ri ve idam sehpalan sürekli
olarak muhalifler, solcular,
Kürt yurtseverleri, hatta ba
zan hükümet adamlan icin
cahsti. Habire siyasi partiler
kapauldi. Yani, sözde de
mokrasiye gecilmis olan
j 946' dan sonra da banli an
larnda demokratik bir düzen
olusrnadi. Sivil politikacilar

I da, kendilerinden önceki pa~,
salar gibi, padisahlik döne
minden miras kalnus keyfi
bir yönetim tarziru segtiler.

Böyle olmasl, dünyamlz
da yalnlz Türkiye'ye özgü de
degil. Egel' kendi özgül tarih
seI ko§ullan nedeniyle bir is
tisna le§kil eden Hindis-
tan' Ill, kör-topal bigimde de
olsa süregelen demokratik
sistemini bir yana buaklrsak,
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V VIImaz ve
Ecevit'

Sahnedeki politikacilar
icinde ötekilerden biraz daha
farkh olan, daha' genis bir
ufuk tasiyan Yilmazdir, 0,
zaman zaman demokratikles
me yönünde dise dokunur
öneriler yapiyor, Türkiye 'nin

. Avrupa Birligi'ne katilmasrn
dan yana acik tavir koyuyor
ve bunun i~in olmayacak
§artlar ileri sürmeden, Ko
penhag Kriterleri'nin yerine
getiri1l11esini istiyor, Kürt so
rununun siyasi e;:özümünün
gereginden söz ediyor; ordu
nun sivil ya~ama müdahale
lerinden rahatslZ oldugunu
a~lga vuruyor.

Ancak ytlmaz bu konu
larda kararh ve tutarh degil.
Bazan, üstelik öl~üsünü de

--------------------------~- 11 -----------------------------

iyi ayarlamadan yapugi serr
C;:lkt§lann ardmdan, ordudan
tepki gelince sessizce dönüs
yaplp isin pesini btrakiyor.
Bu kendisi icin de i:ilke icin
de hos olmayan bir dururn.
cDysa söylediklerinin arkasrn
da dursa, uzun vadede hern
kendisi, hem ülke kazanacak.
Cünkü bu iilkenin gereckten
ileri görüslü, degisimci ve
kararh insanlara ihtiyaci var,

Ecevit'e gelince, Bay
Ecevit,' geerniste yaratrigi
imajm aksine, hicbir zaman
ileri görüslü ve degisimci
olamadt. Kullandig: tüm
semboller, sloganlar aldau
ciydi. Adina "bans harckct i"
dedi, ama yapugi savasti ve
Kibns': isgaldi; cok kan dö
küldü. Bunu ulusal cikarlar
icin yaptigrm ileri sürdü ve
kahraman pozlanna büründü;
, oysa ülkenin basina, büyük
bir dert act: ve bugün de gö
zümü zorlastmci ne varsa
onu yaplyor ..

'Güvercini partisine sem
bol olarak secti, oysa sorun
lann cözümiinde hep sahince
politikalar izledi. Bunlardan
biri Kürt soruriudur, Ecevit
bu sorunu hep yok saydi, "[c
odal bir sorun, böIgeseI bir
gerikalnll§llk olaYJ" deyip
garplttl. Kürtiere kar§1 kidi
sava:§l destekledi. Diyalog
clan, ban§e;:l bir ~özü111den
inatla uzak durdu. islam i ha
reketle ilgili tutumu da ben
zerdi. Sorunun insan haklan
ve demokrasi e;:erc;:evesinde
ban§e;:l bir c;:özümü' i~in c;:aba
göstermedi; yasaklarla, bas-

, kllarla sonue;: almaya e;:ah~an-

ve örgütleri büyüdü, ülke gö
rülrnernis derecede militarize
oldu, Turkiye bir polis devle
tine dönüstü.

Bu kosullarda ordunun
böylesine güc kazanarak ül
kenin gercek hakimi haline '
gelmesi, demokrasi denen se
yin göstermelik olmasi ve
politikaeilarm da hükümeti
ve parlamentosuyla bir kuk
laya dönüsmesi, hukukun ye
rini zorun almasi, rüsvet ve
soygunun ahp yürümesi cok
mu sasntici? Bu durumu ya
ratanlar en basta capsiz,
ufuksuz, bizzat kendileri de
mokrat olmayan, c;:agda§ve
uygar olmayan politikacilar
dir, Onlar kendi zincirlerini
kendileri ördüler,

kacar ve afa muhtac hale gel
mis Erbakandi.. 1996 yilm
da, salt hükümet olabilmek
icin Ciller ' in yolsuzlukLan
üstüne sünger cekip onu yü
ce divandan kurtaran, Susur
luk dosyalanm cekmecesinde
gizleyen, temiz vc seffaf top
lurn icin mücadele edenlerle
"gulu gulu dansr yapiyorlar''
. diye alay eden de ayru Erba
kan' di.. Sözkonusu politika
cilar icinde "en sivili", mili
tarist olmayaru sayilan Özal
bile, Kürtleri göcertmek icin
yapilan plarun, düsünce öz
gurlügünün kinntilanru da
ortadan kaldiranünlü TerörJe
Mücadale Kanunu 'nun mi
man dir ve generaller izin
verselerdi, Körlez Krizi sira
smda ülkeyi az daha savasa
sokacak olan da oydu!

Özetle, bu sivil politikaci
lann hicbiri gercek anlarnda
sivil olamadi, demokrat ola
madi. Osmanh padisahlan ne
kadar sivilse bunlar da 0 ka
dar sivildiler .. Bunlar, Kürt
sorunu basta olmak üzere, ül
kenin sorunlaruu bansei ve
demokratik yollardan, diya
log ve uzlasmayla cözmeye
yanasmadilar. Insanlanrrnza
hak ve özgurlük tamYlp ülke
de ban§ ve huzur ortamlm
buna dayandlracakLanna, t0m
despotLar gibi yasakC;:1dav- '
randllar, zora ba§vun;lular,
askeri ve polisi öne sürdüler.
Kürtierin, emekc;:ilerin, solcu
lar1l1, aydmlan'n ve genc;:lerin
istemlerine kar§l sadece §id
det ve zor ... Öyle olrinca da
kaC;:ll1lLmazoLarak §iddet §id
deti dogurdu, §iddet arac;:lan
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acan sey, Ecevit, Yilrnaz, ge
neraller, Islamcilar, §u veya
bu kisinin, partinin veya hii
kümetin kisisel özlern, cikar
ve tercihinin ötesinde, bu ce
liskidir. Yillardir yasanan ve
bir türlü sonu gelmeyen bu
genis kapsarnh bunahm, ka
plya dayanrms köklü clcgi§im
ihtiyaci ile statükonun, degi
simden yana olanlarla, buna
karsi cikan tutueu ve geriei
lerin mücadelesinin ürünü
dür.

Türkiye caga uyum sagla
yacak rru, yoksa geerniste mi
kalacak, sorun iste budur. Yc
sorunun cevabi bizce aciknr.

. Degisim kacimlmazdir, dün
ya ölcüsünde olacaktrr, Degi
sirn kacirulrnazdir; cünkü dc
gisen bir dünyada böylesine
haksiz ve cürümüs bir düze
nin uzun zaman ayakta kal
masi akla, tarihin ve toplu
mun yasalanna aykmdir,

20. Yüzyilin basmda anh
sanh Osrnanh Imparatorlugu
cöküp gitti. Bazilan buna ha
yiflamr, yöneticiler söyle
yapmaYlp da böyle yapsalar
dr imparatorluk yasiyabilirdi
sarurlar. Oysa alt! yüz -yih 'l~
km süren ve i.i<;kitaya yaYI
lan koca imparatorluk aruk
ömrünü tamamlarrusti. Os
manli yayilmayla birlikte ta
lan, yagma ve harac üzerine
kurulmus bir devletri. Bu ya
yIlma, yeni ke§ifler ve yeni
bir teknolojiy1e üretimi hIZla
arttIran, sistemini de yenilc
yen Batl 'nm sllllriannda dur
du. Ondan sonraSI gerileme
kar;;111l1mazdl.Yeni talan ve
.hara<; kaynaklan sona erince, '

uygun bir yürek ve tutumla
ya§amaYl denesin ...

V' Bu kriz nasll.
a,lIacak?
Son krizle birlikte, orduy

la hükümet arasmda uyum
birhayli sarsildi. Bundan
böyle ne olaeak? Rem de
Avrupa Birligi'ne katihm
icin ciddi hazirhklar yapil
masi gereken bir sürecte?

Hükümetin ömrü ne ola
cak? Bu kosullarda ekono
mik pro gram ne ölcüde haya
ta gececek?

Erninim, bu yazryi oku
yanlann <,;:ogu,bu kriz de a~l
hr, birkac güne varmadan
gündem degisir, bu kavga da
unutulur diye düstlnüyorlar
dir. Hakh da sayilirlar. Zaten
aciklamalanyla krizin patla
masina yol acan Ecevit ve
Yilmaz geri adim attilar bi
le ..

Bu ülke krizlere alisik,
daha dogrusu-krizkolik .. YIl
da irili ufakli nice kriz gelip
geciyor ve bundan dolayi ne
ülke batiyor ne de hernence
cik hükümetler degisiyor..
Ama bir sey var, ülkenin te
mel krizi, diger bütün krizle
rin anasi, ülken in ya§adlgl
sürekli kaosun ve cehennem
manzarasrrnn gercek nedeni
degismeden kahyor. Bu, ül
kenin ger;;mj~i, halihazlf du
rumu ile gelecegi arasmdaki
kavgadlr. Statüko ile degi§im
ihtiyacl arasmdaki r;;eli§kidir.
Ülkede olan biteni etkileyen,
§U anda ya§anan r;;e§itli tür
den kavga ve görüntülere yol

12---------------------------

lann yarunda oldu. 0, sözü
nü cok ettigi "hosgürüden
fersah fersah uzak biri ....

Ecevit geerniste kendisini
bir halk adanu.. bir degisi m
umudu gibi sundu. Bu da al
dancrydi. Pratikte halka karsi
kau, emredici, yasakci, bas
kici, ceberrut devletin yarun
da yer aldi. Bu esi az bulunur
baskici devleti bagnazlikla
savundu. Sistemin dernokra
tiklesmesi icin caba göster
medi.

Bugünkü olumsuz durum
da, ülken in icine düstügü
cikmazda, bu kaosta ve ya§a
nan cehennemde Demirel ka
dar Ecevit'in de payi var. Bu
ülkenin yönetirninde kirk yil
du birinci dereceden rol oy
nayan kisilerden biri de o.
Bu yastan sonra degismesi,
demokrat olmasi, hosgörüy
le davranrnasi artik zor, bun
dan öte olanakstz .. Aksine,
ya§hhgm getirdigi dogal ve
kacmilrnaz kayiplar bedeni
ne, düsüncesine ve eylemine
yansiyor. Ecevit ülkeyi 21.
Yüzyila tasryabilecek bir li
der olmak surda kalsm, onu
hala 20. Yüzyila, soguk sa
vas dönernine hapsetmeye
cahsan biri. Onun ülkeye ya
pacagi en büyük -belki de
ilk ve son- iyilik, siyasetten
el etek cekip son günlerini
evinde. Rah§an'lyla ve §iirle
riyle ba§ba~a ger;;irmek olma
h.

Onun §imdiye kadar yap
tIklan akla uygun dü§medigi
gibi, §iire de hir;;uygun dü§
medi; eger vakti kaldlysa, hir;;
degilse son günlerinde §iire
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toplumun politikasuu, ideo
lojisini, giyim kusarmni, bir
bütün olarak ya§am tarzuu
tek bir kahba sokmaya cah
§an Kemalizrnin hegemonya
SI sona erecek.

Gelecegin Türkiyesi iste
böyle olacak. Bu bizzat Türk
halki icin de, herkes icin de
iyidir.

Kuskusuz, dünyadaki de
gi§im dalgasi tüm ülkeleri
ayru anda kapsayamaz; bazi
lan icin görece olarak erkcn,
bazilan icin gey olacak. Bu
degisirnin adimlan, insanhk
tarihine göre kisa, ama tek
tek insanlann yasarmna göre
uzun zamanahr. Türkiyc ise
bu bakimdan bir Irari'dan,
Irak 'tan, Pakistan' dan, Endo
nezya' dan farkli durumdadu.
Türkiye hem cografya, hem
degisim icin gerekli ön ko
sullar, özeJlikle de kitlelerde
ki degisim istemi bakirnmdan
s:agda§ dünyarun suunndadir
ve icindeki tutucu gücler ne
denli direnirlerse dirensinler,
önümüzdeki 10-15 y11önem Ii
degisikliklere gebedir .. Degi
sim dalgasi doguya dogru
ilerliyor ve bugün ona kars:
direnenleri asip gececektir.
Kusku olmasin ki, cok za
man gecrneden bugünkü yö
netiei kusaklar, siyasetciler
ve tutucu bürokratlar, tasidik
lan dünya görüsü ve sartlan
malarla birlikte cekip gide
cekler, yerlerini yeni kusak
lara, degi§ik anlaYI§lara blra
kacaklar.
*Kürdi~tan Sosyalist Partisi

-PSK-
Genel Sekreteri

kosullarda yürümeyen eko
nomi, Osmanh dönerrunde
oldugu gibi, cagm düyunu
umumiyesine, IMF'ye ba
gunlr hale gelmis .. Rejimin
komsulanyla iliskileri gergin,
Kibns 'ta savasti ve yrllardir
ülkenin sol ve demokrasi
gücleriyle ve Kürt halkiyla
savasryor, Son dönemde bu
na islami hareket de dahil 01-
du. Alevilerin dislanmasi ve
lurpalanmasi ise sürüyor. On
yilda bir gelen darbelerle gö
rülmernis ölcüde militarize
olan, hak ve özgürlükleri bu
dayan rejim, ülkenin kendi
halkmdan da koptu. Böylesi
, ne ekonomik temeli cürük,
haktan hukuktan yoksun, kit
le destegini yitirmis yagdl§1
bir rejimin uzun ömürlü 01-
'maSl mümkün rnü?

Böyle bir rejim de aynen
Osmanh gibi cökmeye mah
kumdur. Elbet rejimin cök
mesiyle bazi cevrelerin ya§a
dlgl veya topluma yasatrnak
istedigi türden paranoyak
kaygl ve evhamlar gereekles
meyeeek; Türk ulusu yok 01-
mayaeak, Türkiye de kala
cak; ama yasanacak sözkonu
-su köklü degisirnin ardindan
Türkiye r;:agda§bir ülke ola
.eak. Kürtier özgürlüklerine
kavusacaklar, Kürder ve
Türkler eger yine birarada
yasayacaklarsa, bu federatif
bir birlik olacak. Türkiye laf
ta, degil, gercekten laik ola
cak. ÄJeviler, Yezidiler, Sür
yaniler ve öteki Hrristiyanlar
da baskl görmeden ya§aya
caklar. Bir ye§it dine ve ideo-
10jik basb aracma dönü§en,
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eldekilerin bir bölürnü de
güclü raki pler karsismda yiti
rilinee, Osmanh Balkanlar'a,
Arabistan'a ve Anadolu'ya
sikisti. Üretimi arttiramayan
rejimin, eldekiler üzerindeki
sörnürü ve zulüm carki koyu
Iasu. Yillar icinde ekonomik
dayanaklanru yitirip cürü
müs, kendisini yenilemekte
basansiz kalrrus, borc batagi
icindeki bu haksiz ve yoz re
jim ayakta kalamazdi. So
nucta, Osmanli'run yüzyillar
boyu soyup sömürdügü, zin
eire vurdugu halklar bir bir
kopup özgürlesirken, 0, ikin
ci dünya savasi macerasunn
ardindan cöküp gitti.

Son yillarda bir bölürn
Türk ayduu TC'nin durumu
nu da Osmanh"mn son döne
mine benzetiyorlar. Bunda
haklihk payi var. Dumm bir
cok bakimdan gereckten ben
zer. Bir Avrupa ülkesi olmak
la övünen Türkiye, Avru
pa'mn en geri ekonornisine
sahip. Kisi basma düsen ulu
sal gelir bakurundan Yuna
nistan'rn dört kat alnnda, Bu
gelirin önernli bir bölümü de
uyusturucu ve kara para gibi
üretime dayarunayan kirli
yollardan saglarnyor, Türki
ye' de pekcok kisi üreterek
degil, mesru olmayan yollar
la, uyusturucu ve kara paray
Ia, hayali ihraeatla, banka
hortumlayarak, hazineden r;:a
larak, katnu mallarml yagma
layarak servet ediniyor ...
Devlet, halkml sürekli soya
rak, zam ve vergilerle ya§atnl
dayal1l1maz haIe getirerek
masraflarml kar§lhyor. Bu
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lasma yönünde, ie;: e;:atl§ma-,
lardan medet uman hala
bazi örgütler bulunmakta
du. Nitekim, bir kisim
Kürt basin-yayin organla
nnda, bu lanetli niyetlere
her gün tarnk olrnak ola
nakhdir.

Geneli partilerin veya
onlann besledikleri grupla
nn denetiminde bulunan
Kürt basin ve yaym organ
lannda, sloganlasan söy
lemlerle, Kürt Halkmm yü
rek parcalayan bu duruma
ducar olmasmm bas sebe
bi, sanki ie;cansma degil
rnis gibi, pervasizca körük
lenmekte ve hatta bir kah
ramanhk gibi gösterilrnek
tedir, Taraflar kendilerini
hakh gösterrnek icin akil
almaz yalanlara basvur-

Mahmut Klhn~

Kürt toplumunda, ic
sorunlarin t;;ö,zümünde

siddet ilk akla gelen bir
yöntem olarak

hatirlanmakta ve kitlede
prim yapmaktadir. Bu

toplumsal ruh hali
ürkütücü bir boyuta

vardigt halde, ne yaztk ki
toplumunun karsilastigi

veya gelecekte
karsilasacagi sonuclari

irdeleyen bir bilimsel
arastirma da

bulunmamaktadir. Dogal
olarak böyle bir arastirma,

olaytn aktörlerinin
sorumlulugunun boyutlarini
da gözler önüne serecektir.

(,fagda§, modern toplum
~. lann yüzyillar önce ge
ride biraktiklan, toplumlan
en fazla tahrip eden "ic 9a
usrna" veya "ic savas" ola
rak tammlanan ve daha
cok bazi örgütlerin eliyle
sürdürülen kaos, maalesef
bugün hala Kürt Halkuun
en bastaki gündemini 'belir
lemektedir. Sakin gee;:enki
sa arahklann disinda, özel
iikle son yanm asir yildir,
Kürt toplumunda ie;catis
malar kesintisiz devam et
mektedir. Üstelik, bu süre
zarfmda, cok agu bedeller
ödenmesine ve toplumsal
acilar yasanmasma karsin
ortada causan taraflann
acik ve kesin bir üstünlügü
de bulunmamaktadir, Ama
yine de, özellikle iktid~-
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Kürt gündeminin degi~mezbelirleyeni:
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da bu tür acilan, turnden le

get gecrnesi temenni edilme
sine karsrn rnümkün ofmadig;
aciktir. Ancak, yüzyillar ön
cesi toplumsal kosullan göz '
ardi ederek, bu tür toplumsal
felaketleri sürecin normal bir
sonucu olarak görrnek, Orta
Cag'dan günümüze insanh
gm kat ettigi gelismeyi kav
ramamak anlamll1C:l'gelmekte
dir. Dogal olarak toplumlann,
uluslarm köklü toplumsal dö
nü~ümleri, radikal geli~meIe
ri sanC1S1ZolmamaktadLl'. An
cak, bll sancllarm topillmlln
gelecegini karartacak bir bo
yuta ula§masl, her §eyden

I<;:sorunlann cözürnünde §id
det i~kakla gelen bir yöntem
olarak hatirlanrnakta ve kitle
de prirn yapmaktadir, Bu top
lumsal ruh hali ürkütücü bir
boyuta vardigi halde, ne ya
zik ki toplumunun karsilasti
gl veya gelecekte karsilasaca
gl sonuclan irdeleyen bir bi
limsel ara§tlfma da bulunma
maktadlf. Dogal olarak böy le
bir ara§tlfma, olaym aktörle
rinin sorumlulugunun boyut
larml da gözler önüne sere
cektir, Bu önemli eksiklik
yetmezmi§ gibi, yIllardlr top-

)

luma "aydl11"diye empoze
edilen, ancak bu c;:att~malarm
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aktif tarafi olan partilerin kau
örgüt disiplinine tabi, parti
seflerinden direktif alan bazi
kimselerin bll causmayi tes
vik eden yazi ve söylernleri,
durumu daha da vahim hale
.getirmektedir, Bu cümleden
olmak üzere, Gi.iney'deki
partilerin arasindaki causma
lann durrnasi, sorunlann di
yalog yoluyla cözürn bulmasi
icin bazi kücük ve suurh

gruplann her türlü tak
dirin üzerindeki caba
lanru burada hatirla-
mak gerekiyor. Ne var
ki, bunlar hem cok SI

rurh ve hem de y ine
bu partilerin deneti
mindeki 'basJI1,ve ya-
ym organlannca, özel
likle islevlerinin SlI1Jr"

landinlmasi gibi bir \
dezinformasyona ma
ruz kalmaktalar.
Uluslasan her halk gi-
bi, bu modern sürece
girmis Kürt halkmm

Kürt Halkinin en kü~ük bir iradi kattltmt
olmadan dort devlet tarafindan

paylasilmasi ve bugün cok acik bir
bicimde tantkligini yaptigimtz sekilde,
bu devletlerin ü; catismalan kiskirtan

ve tümden Kürt toplumunu tahrip etmeye
yonelik politikalart oldugu aciktu:
Genel olarak, i~ causmayi besleyen

nedenleri, klasik bir yaklasimla "it; ve
dis nedenler" olarak suuflanditmak
olanakiidtr. Ancak her alanda oldugu
gibi bu konuda da' i~ ve dl§ nedenlet

ic ice ge~mi~ bulunmaktadtr.

degildir, Kaldi ki, bu durum,
kitleler üzerinde daha da
olumsuz bir etki birakrnakta
du'. Kürt Halkuun tutsakligi
nm surdürülmesinin temel
nedeni olan i<;:catismayi, bi
lerek veya bilmeyerek tesvik
eden yaymlar, bir tarafta bu
hazin tablonun devamma ne
den olurken, diger tarafta
tüm toplumu siddet girdabma
itmektedir. Kürt toplumunda,

"hain", "satl11k" gibi
hamaset söylemlerin disinda
bir §ey söylenecekleri süphe
lidir. Bunun gibi, son yillara
kadar yanm asirdir catisan
YNK ve KDP'nil1 cephede
cansan taraftarlanna da sor
saniz, size neden canstiklan-
111 acikhkla ifade edemeye
ceklerdir. Cünkü cephede en
ön safta ka111111akitan cogun
lugun, bu 'c;atl§malann gerc;:ek
nedenleri hakkmda bildigi,
sadece parti ~eflerinin söyle
dikleriyle smlfhdlf.

Sadece bu kesim degil,
<;:atl§malarltahrik etmekten
geri kalmayan baZl "kalem

, §örlerin" de durumu farkll

makta, bir taraf "hain", "i§
birlikci" olunca, dogal olarak
diger taraf da "yurtsever" ve
"kahraman" olmaktadrr, Ne
yazik ki kitleler bu sahte
söy lemlerle, geleceklerini sa
ran karanhklan göremeyecek
duruma getiriliyor, Nitekim
bir zaman KDP' nin "hain"li
gini haykiran binler, bugün
lerde YNK icin aym §eyi
söylemekte, böyle giderse
yakin gelecekte, "bin
dirilmis kitalar'un bir
baskasi icin ayru seyi
haykiracaklanndan
kusku duyulmamah.
Ustelik meydanlarda
parti seflerinin söyle
diklerini bagmp c;:agt- '
ranlann, catismalarm
gercek nedenlerinden
haberdar olduklanru
da söylemek zordur.
Bugünlerde YNK'yi
"lanetleyen"lere bu-
nun nedenini sorsaruz,

DENGOlaylar ve Görüsler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



16--------------------------

Gelismeleri yeterince
degerlendirmek, donemin
konjonktürel kosullarindan
azami derecede
yararlanmak, devletlerin

. cikar iliskilerinin farki nda
olmak ve gerekirse, bu
olanaklarin el verdigi bir
dönemde; hir "de facto"
yaratarak, tarihsel
kurumlasmayt saglamak,
Dogal'olarak biaün bunlar.
arttk: ir; cattsmayi geride
btrakmis, toplumsal ve
siyasal birligin olusmasiyla
olanaklt gelismelerdir.
Oysa gelismeler tam tersini
gostermektedir. ir; islerinde
göreceli bir ozgurlugi:
yakalamts olan Güncy
Kürdistan'tn giderek daha
kurumsallasmast ve buna
bagli olarak isgalci
devletlerin bu bolgeden
ellerini cekmeleri
beklenirken, giderek daha
fazla müdahil
olmaktadirlar.

masuu olanakh krlrms ve bu
dumm, siyasi bir kimlige bü
rünerek Kürt toplurnunu,
düsman saldmlannin neden
oldugundan 90k daha fazla .
bir sekilde tahrip etmistir.

Böyleee parcalanrrushk ve
bunun neden oldugu ic catis
manm tek nedenini, isgalci
devletlere baglamak bir ek
siklik olacaktir -.Birinci nede
ninin, Kürt toplurnun yapisal
bir sorunu, uluslasmaya karsi
direnen parcalanrrus bir asiret
yapi ve genis alanlarda etkili
olan lehce ve cografik kosul
lann oldugunu söyledikten
sonra, ikinei bir temel nede
nin de bu cografyarnn, Kürt
Halkimn en kücük bir iradi
katrhmi olmadan dört devlet
tarafrndan paylasrlmasi ve
bugün 90k acik bir bicimde
tanikhguu yaptigirruz sekil
de, bu devletlerin i9 cansma
lan kiskirtan ve tümden Kürt
toplumunu tahrip etmeye yö
nelik politikalan oldugu
aciktir.

Genel olarak, i9 catismayr
besleyen nedenleri, klasik bir
yaklasimla "ic ve dl§ neden
ler" olarak sirnflandumak
olanaklidir. Aneak her alanda
oldugu gibi bu konuda da i~
ve dl§ nedenler ic ice gecmis
bulunmaktadir, Örnegin, bu
catismalann aktörleri partiler,
bir taraftaKürt toplurnunun
dinamikleri üzerine örgütlen
mis, toplurnun örgütlü bir
parcasi durumunda olduklan
halde, digei tarafta Kürt top
lurnunun kültürel ve tarihi
degerlerinden kopuk ve hatta
bunlara zit önyargilarla bes-

önernlisi genis bir toplurnsal
dejenerasyona, rnüeadele ve
gelecege karsi bir toplurnsal
inancsizhga neden olmasi,
bir bütün olarak Kürt. toplu
munun kar§lla§tIgl en eiddi
tehlikedir.

Tabii ki, bu i9 causmala
nn, kaosun 90k yanh neden
leri bulunmaktadir. Bu tür so
runlar tartrsihrken, pek cok
zarnan Kürdistari'm bölün
müs olmasirun ternel neden
. olarak ahndigr ve bunun ayru
zamanda toplumsal parcalan
mishga da neden oldugu, .
Kürt siyasi gruplan veya gÜ9
odaklan arasmdaki i9 catis
mayi besleyen pek 90k neden
arasinda ilk sirayi bu' parca
Ianrrushgin aldig; söylenir,
söyleriz. Bunun, ne kadar
ciddi bir tehlike olusturdugu
süphesiz görülmeli. Aneak,
soruyu tersinden de sormak
gerekiyor; esas olarak parca
lanrrus bir toplumsal yapr, bu
bölünrnüslügün ternel olgusu
degil rni? Örnegin, Kürdis
tan'm paylasmundan önce,
Kürt toplumunda, lehce ve
cografik kosullann da derin
lestirdigi asiretsel parcalan
mishgm bir sonucu olarak;
degi§ik devletlerden yana saf
tutmak, Kürdistan'in parca
Ianmishguu kolay Iastiran en
ternel bir etken oldugugöz
den uzak tutulrnamahdu, En
tehlikeli olan da, bu parca
lanmishgm, bugün siyasi bir
kirnlikle ortaya cikmasi 01-
mustur, 0 halde §öyle söyle
rnek daha dogru olacaktir;
parcalanrms bir toplurnsal
yapr, Kürdistan'm parcalan-
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olanaklann el verdigi bir dö
nernde; bir "de facto" yarata
rak, tarihsel kururnlasmayi
saglamak. Dogal olarak bütün
bunlar, artik je; causmayi ge
ride birakrrus, toplumsal ve
siyasal birligin olusrnasiyla
olanakh gelismelerdir, .

Oysa gelisrneler tarn tersi
ni göstermektedir. ie; islerinde
göreceli bir özgürlügü yaka
lanus olan Güney Kürdis-
tan 'm giderek daha kurum
sallasmasi ve buna bagh ola
rak isgalci devletlerin bu böl
geden ellerini cekmeleri bek
lenirken, giderek daha fazla
müdahil olmaktadirlar. Bir ta
rafta Iran, diger tarafta özel
likle Türkiye bölgedeki gelis
meleri kendi cikarlan yönün
de belirlemek, bölgedeki ha
kimiyetini gelistirmek icin,
gecrnise oranla daha fazla
olanak bulmaktadir, Bu duru
mu, iliskilerin gelismesi ola
rak yorumlamak son derece
yanhstir. Zira her iki dev letin
debu yönlü bir niyetlerinin
bulunmadigi aciknr. Tersine
bu girisimleriyle, 1y celiskile
ri daha da uzlasmaz kilmak
talar. Aynca, Türk devletinin,
bölgede bu denli acik at oy
natrnasnu, sadece bir tarafm
"ihanetine" baglayarak i§Ü1
icinden siynlma kolayhgina
kapilanlar yarnhyorlar. <;atl§
malarm taraflan olduguna ve
.bu devletler de bu catisan ta
raflan kullandiklanna göre,
birinin günahirun digerinden
daha faz]a olmasi bir yana,
her iki tarafin da sorumluluk
larl bulunmaktadlr. Klsaca,

lenen kau ideolojik kahplara
sahip olmak ve isgalci devlet
lerden bi.rinin veyä ikisinin
politikalanna alet olmak gibi,
ic ve dl§ unsurlann ic ice
gectigi pek 90k örnek göster
mek olanakhdir, Burada dik
kat edilecek konu, toplumlan
ie;kargasaya götüren dl§ fak
törlerin önemini azunsarna
mak kosuluyla, toplumsal ie;
dillamikle~in bazr güc odakla-
1"1 eliyle, 1e;catismalan besle
yen birer manivela haline ge
tirilme riskidir. Devamh dis
faktörleri öne cikarmak, sanki
bütün sorumluluklar bunlann
sirtmdayrms gibi bir anlayisla
hareket etmek, Türk devleti
nin de tarih boyunca hep yap
Ugl gibi, bizi yarulgiya götü
rür. Nitekim, Güney Kürdis
tan'da özellikle Körfez Kri
zi'nden sonra Kürtler icin or
taya e;Jkml~uygun ortarru
kullanamayan öncelikle Kürt
siyasi yapisidu, Kürt siyaseti
dir. Kürt partileridir, Bunlann
birbirleriyle catismalan, dis
tahriklerin yarunda, bunlann
ilkel iktidar hevesleri, devlet
Iesmenin bir halkm gelecegi- __
nin nasil belirlediginin, yine
devletlesme olmadan modern
bir toplum olunamayacaguun
yeterince bilinmemesi gibi
nedenler olmustur, Maalesef
bu partiler cagm ruhunu ya
kalayamarmslardir,

Gelisrneleri yeterince de
gerlendirmek, dönemin kon
jonktürel kosullanndan azarni
derecede yararlanmak, dev
letlerin cikar iliskilerinin far
kmda olmak ve gerekirsy, bu

PKK'nin önce KDP
bolgesinde

kurumsallasmak istemesi,
burada müdahaleci
olmaya baslamasi,

Turkiye ile iliskilerine .
daima önem veren

KDP'nin bunu daha da
ileriye goturmesi ve hatta
PKK'ye karsi bir isbirligi
icine girmesi bu partinin

tarihi hatast olmakla
birlikte, onu bu isbirligine

zorlayan PKK'nin
sorumluluklanni da aciga

~lkarmaktadlr. Aym §ey
bugiin YNK'nin etkin

oldugu bölgede
oynanmaktadtr. Üstelik

"Misakt Milli" ozleminin
lmrali'da dile getirildigi
bir dönemde, bu-oyunun

YNK'nin etkin oldugu
bölgede tekrar edilmesi
daha da dikkat cekicidir.

Cok acik bir bicimde
"tavsana kac, taztya tut"
oyunu oynanmaktadtr.
Önce, PKK saldiracak,

. .ardindan YNK'ye "teknik
yardim" yapilarak karsi
saldirtya gecirilecek ...
Tarihte pek cok kere

karsiiasttgtmii, "iti ite
klrdfrtmak" oyunu bu

degil mi?!
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.Türkiye'nin bö/geye
Yl,~lnak yaptig! ve hatta
cesitli kaynaklardan gelen
haberlere göre, baharla
birLikte genis r;apll bir
operasyona hazirlandigt
bir donemde. causmanm
taraft olan partilerin bu
kötü rollerini birakmalan,
bir daha düzeltemeyecek
leri yeni bir duruma neden
olmamalari gere kir.
Bu durumda, PKK
Güney'li partilerin isteklcri
dogrultusunda hareket
etmeli, bu partiler de,
Türkiye'nin derhat ve
kosulsuz Güney
Kurdistan' dan geri
cekilmesi icin her türlü
yola basvurmalidirlar.
Bunu yapmamak, [elakete
davetiye ~'lk(lrmaktan
baska bir anlam
tasimamaktadu, Basartlt
ha/klar gibi Kurtlet de,
özel/ikle Kürt siyasi
orgialeri, "f'flgm ruhu'tnu
yakalamak zorunda/ar.

tismanm haksiz bir tarafi ha
line gelmis bulunrnaktadir,
Üstelik bu partinin Güney'de
ie:;:catismamn bir tarafi haline
gelmesi, hem Güney ve hem
de Kuzey icin cok büyük
riskleri de beraberinde getir
mektedir,

PKK'nin önce KDP böl
gesinde kurumsallasmak iste
mesi, burada müdahaleci 01-
maya baslamasi, Türkiye ile
iliskilerine daima önem ve
ren KDP'nin bunu daha da
ileriye götürmesi ve hatta
PKK'ye karsr bir isbirligi ici
ne girrnesi bu partinin tarihi
hatasi olmakla birlikte, onu

. bu isbirligine zorlayan
PKK'nm sorumluluklanrn da
ae:;:lgacrkarmaktadir. Ayru §ey
bugün YNK'nin etkin oldugu
bölgede oynanmaktadir. Üs
telik "Misaki Milli" özlerni
nin lmrali'da dile getirildigi
bir dönemde, bu oyunun
YNK'nin etkin oldugu bölge
de tekrar edilmesi daha da
dikkat cekicidir. Cok acik bir
bicimde "tavsana kac, tazrya
tut" oyunu oynanmaktadrr,

. Önce, PKK saldiracak, ardin
dan YNK:ye "teknik yardim"
yapilarak karsi saldinya geci
rilecek ... Tarihte pek cok ke
re karsilastigunrz, "iti ite kir
dirtmak" oyunu bu degil
mi?!

KDP'nin Kürt toplumun-
. da büyük itibar yitirmesine '
neden olan, pek cok yurtse
ver Kürd'ün istemeden de 01-
sa bu partiderr uzaklastigi
gercegi varken, aym seyin
YNK tarafmdan da hic sakin
madan tekrar edilmesi; Kürt

'~ Kürt partileri
arasmda neden
slddet, neden i~
eatrsma?

Bütün bunlar bir günde
ortaya cikmadi. 80 öncesi
Kuzey Kurdistan' da, bölgede
egemen olmak isteyen pek
cok örgüt arasmda silahh bir
ie:;:catisma yasandr ve bunun
sonucu bazr grup veya parti
ler tasfiye oldular. Bu Güney
ve Dogu'da da yasandi. Bu
cansmalan baslatanlar, kitle
.lere tek basina hakim olarak,
iktidar olmak ve sözüm ona
cansmalan ortadan kaldir
mak gibi bir nedene sigmabi
lirler. Ancak daha sonra, bu
güne kadar sarkan gelismeler
bunun dogru bir yöntem 01-
madiguu, bir bölgede biten
catismalann, diger bölg eiere
ya ayrn grup ve partiler ya da
baska gruplar arasmda de
varn ettigini gösterrnektedir.
Örnegin; Kuzey' de sorunu
bu bazda cözdügünü düsünen
PKK,. bugün Güney'de ic e:;:a-

Türk devletini bölgeye davet
eden Talabani kadar, Talaba
ni'yi buna mecbur edenler de
en az onun kadar sorumlu
durlar, Kefenin hangi taraft~
mn agu bastigi, bu asamada
pek önemli degildir, zira her
iki taraf da ayru terazinin bi
rer tarafi durumundalar. Dog
ru olan, 'KUrt toplumunun
tahribine neden olan bu onur
suzluklann bitmesi icin, ta
rafsiz ve gelismelere "hizbi
bir beyin"le degil "ulusal bir
suur'Ta bakmaktir.

--------------- 18 --------------
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-Bunu yapmamak, felakete
. davetiye ylkarmaktan ba~ka
bir anlam ta§lmamaktadlr.
Ba§anll halklar gibi Kürtler
de, özellikle KÜlt siyasi ör
gütleti, '\agm ruhu"nu yaka
lamak zorundalar.

MahmutKilinc@c.s.com

sörler olacaktir, ancak genel
olarak toplumun "düsünen
kesimi", olaylara karsi taraf
SlZ ve "ulusal dava" dogrul
tusunda tavir koyrnahdir, So
kaklara cikarak sadece
YNK'yi ya da KDP'yi pro
testo etmek, onlan "ihanetle"
suclamak, dogru olmadigi gi
bi, tek basina hic bir ~eyi de
cözrnez. Ayru zamanda,
PKK'nin de burada bannrna
SIn111 dismda, kurumsallasa
rak iktidarlasma hevesine

karsi koymak gerekir.
Bu kadar -objektif 01a
mayan bir tavir, Kürt
halkimn hakh davasi
na zarar venr.
Türkiye 'nin bölgeye
yigmak yaptigi ve hat
ta ye~itli kaynaklardan
gelen haberlere göre,
baharla birlikte genis

caph bir operasyona hazir
Iandigi bir dönemde, yatl§
marun tarafi olan partilerin
bu kötü rollerini birakrnalan,
bir daha düzeltemeyecekleri
yeni bir duruma neden olma
malan gerekir.

Bu dururnda, PKK Gü
ney' li partilerin istekleri dog
rultusunda hareket etrneli, bu
partiler de, Türkiye.'nin der
hal ve kosulsuz Güney Kür
distan' dan geri cekilmesi icin
her türlü yola basvurmahdir
lar. .

Bir kere, bu cansrnala
nn aktörleriher seyden önce
birbirlerine saygi duymak
zorundadirlar. Bir bölgede
bannmayi, burada kurumsal
lasmayla kanstirmamak ge
rekir. Güney' de banmrken,
burarnn zaten 90k hassas
olan dengeleriyle oynamak
ve üstelik mevcudun yerine
koyabilecek hic bir öneri ve
bunu gerceklestirecek bir gÜ9
de yokken, bu dengelerle oy
namak bölgeyi tehlikeli bir
sürece sokacaktir.

Ikincisi, zarnan yitirme
den sorunlarm tarafslz goz
lemciler tarafmdan yerinde
tespit edilmesi ve bunun
Kürt kamuoyunda 90k yanh
olarak taru§llmasl gerekir.
Her toplumda oldugu gib i '
Kürt toplumunda da kalem-

.gerek yok, Güney 'ive Ku
zey'i ile Kürt toplumunda
pek cok örnegini yakmnniz
da bulabiliriz.

Ancak her toplum gibi
Kürt toplumunun da bu da
yatmalara bir tahamrnül sirn
n vardir, Herkesin kendi isti
kametinde, iq 9at1§malann
son bulmasi ve sorunlarm di
yalog yoluyla ve bansei yön
temlerle cözümü icin üstüne
düsen görevleri bulunuyor.
Tabii ki önce örgütlerin ..:
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Bir bölgede bartnmayi, burada
kurumsallasmayla kanstirmamak gerekir.
Giiney'de bannirken, buranin zaten cok

hassas olan dengeleriyle oynamak ve üstelik
mevcudun yerine koyabilecek hic bir öneri ve

bunu gerceklestirecek bir gÜt;de yokken,
bu dengelerle oynamak bölgeyi tehlikeli bir

.sürece sokacaktir.

rmstir, .
Bir toplumda, ic

sorunlann cözümün-
de siddetin kullarul
masi, bunu kullanan

. gücü, samldigmin
tersine basanya gö
türrnemektedir, Ni
tekim bir birlerine
karsi siddet kullanan
Kürt örgütleri, -bu
yöntem sonucu bir basan eI
de edememislerdir, Ülkesini
isgal eden bir güce karsi hak
libir mücadele olarak bas
vurulacak yöntemlerin ayru
sim, yineo toplumunbir par
casi durumundaki diger- bir
parti veya giice karsi kullan-
. mak yalniz bir politikasizhk
veya demokratik degerlere
bir inancsizhk degil, ayru za
manda ulusal davaya zarar
veren ilkel bir düz manuknr,
Biri ulusal direnisken, digeri
despotizm, zorbacihkur,

Ikinci önernli gercek, i§
galci bir devletle, ulusal da
v:aya iarar verecek bir §ekil-.
de ki§iliksiz, ilkesiz bir i§bir
ligi yine saruldlgl11lll aksine
kimseyi ba§arlya götürmedi
ve bun~an sonra da götürme
ye.cektir. Uzaklara bakmaya

partilerinin, tarihten yeterin
ce ders cikaramadtklarnu
gösterrniyor mu? i§galqi bir
devletle, Kürdistanh diger bir
güce karsi isbirligini mazur
gösterecek hic bir neden 01-
madigi dogrudur, Ancak bu
dogru kadar, 'bu isbirligini
tesvik veya zorlayan girisim
ler de, en az bunun kadar gü
nahkardir.

Bütünbunlar iki önemli
gercegi bir kere daha kamtla-
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gelistirilen birlik inisiyatiflerinin bir seniezini
olusturmakradu.

Bu birlik inisiyatiflerini kisaca özetlersek , bir
tancsi "Demokrasi Hareketi"ydi: Bu ini~ali L
büyük kadro c;:ogunluguyla HADEP ccvrextndcn
geldigi halde, HADEP'i de icine alan yeni bir si
yasi parti kurmayi arnachyordu. HADEP yapilan
masmm yetersiz ve "Türkiye Partisi" olma özel
liklerine kavusamayacagnu ilerisürüyordu. lmrah
kaynakh politikalardan güclüm aliyordu. Bu giri
sim "bagunsiz" bir siyasi olusumu öngörürken,
bagrmstzhklanrn yok edecek hazir HADEP gücü
ne de dayanmak istiyordu. Sonucta, fizik yasalari
icinde i§ olur yere vardi, Öuürülen bir düdük so
nueu, HADEP'e katihm saglandi. Böylece "Dc
mokrasi Hareketi" görece özerk imajiru da tüm
den kaybetti ve ilerdeki satirlarda özü ve niteligi
ilk kamuoyuna acikladrgirruz bildirimizde tarurn
lanan "Demokratik Cumhuriyet Projesi"ne an
gajc oldu,

Ikinci inisiyatif, "Yeni/Blr Slyasi Olusum
Icin Komisyonvdu: Eu komisyon, 15/16 Ocak
2000 günü, "Hür Demokratlar" olarak kendile
rini tarurnlayan alti cagn I111InCA.Melik Firat, Se
lahattin Kaya, Serafertin EI<;:i,M. Emin Sevcr,
Nazif Kaleli, M. Ali Eren) gerceklestirdigi toplau
n sonucu OIU~lU.Bu inisiyatif birlesilebilecek bü
tün Kürt siyasi kadrolan, aydmlan, toplumsal li
derleri ve siyasi egifimleri belirli bir tüzük ve
program etrafmcla cogulcu bir yapilanma icinde
bütünlestirrneyi öngörüyordu.

Bu calismalan yürütmek icin bir komisyon
olusturuldu. Daha calisrnalann basmda Serafettin
EI<;:ive kornisyonun bazi üyeleri, calismalara,
toplantmm belirledigi birlik konseptini benimse
memelerinden ötürü katilmarnaya basladrlar, i9
cekisme ve yapilacak cahsmalann aksamasi yü
zünden komisyon bütünlügünü kaybctti. Serafet
tin EI<;:ive arkadaslan, bir dönem sonra yollan111
aYlrdIlar. Yeni bir parti kurma <;:all~n1(lSll1äba~la
ddar. Umut ederiz ki, bu tutumlanndan vazgec;:e
rek, ortak siyasi ve örgüt1enme <;:all§malanna kall-
~R .

Demokrasi ve Kürt Sorununu Cözüm 'Giri§i
mi, yen i bir siyasi olusumun yaranlmasi amaciyla
yola cikan farkh fikir ve siyasi egilimdeki ki§i ve
cevrelerin olusturdugu bir inisiyatiftir,

Girisirnimiz, hedefledigi amaclara varmak icin
daha isin baslarmda bulunrnaktadrr, 0, kendisini
destekleyecek katihmcrlann psikolojik ve maddi
destekleriyle cvrimlesecek ve saflanna katilacak
politik kisi ve cevrelerin cogalmasryla maddi bir
güc haline gelecektir. Bu nedenle degi§imden, de
mokrasiden ve özgürlüklerden yana olan bütün
kisi ve cevrclerin teerübe ve katkilanna büyük bir
deger bicrnektedir,

Bu girisimimizin icinde kosullar geregi önce
den yer alan bizler hicbir imtiyaza sahip degiliz.
Her asamada bu.girisime katilacak olan siyasi
kadrolar, aydinlar ve Kürt yurtseverleri e~it hakla
ra sahip olacaknr, Herkes kabiliyetine, tecrübesi
ne, birikimine ve pratik enerjisine paralel bir §e
kilde hak ettigi yerde ve görevde olacakur,

Girisirnimiz yola C;:lktlglilk günden itibaren
farkh kisi ve cevrelerin görüs, elestiri ve önerile
rini almaya özen göstermis, yapilanlardan halki
bilgilendirmeye cahsrmsnr. Girisirnimizin gecirdi
gi evreleri ve karsi karsiya bulundugu sorunlan
bundan böyle de halk kitlelerinin bilgisine sunma
ya devam edccegiz. Bu acrklamayi da yapabildik
lerimizi ve yapamadrklanrmzi gösterebilmek; gö
rü§ ve katkrlanmzla degi§ip evrirnlesebilecek
"fikri cerceve'tyi ortaya koymak arnaciyla kaleme
aldlk.

Girisirnimizin ortaya C;:lkmasltesadüfi bir olay
degildir, 1998 yilmm ikinei yansmda, PKK'deki
cözülme, PKK Genel Baskaru Abdullah Öcalan'in
yakalanmasi ile birlikte ortaya cikan ve Kürt so
runu icin tuzaklar olusturan gelismenirr Kürt siya
seteilen vc aydmlanrun tartisma gündemine gir
mesi ve Kürtier acismdan agula§an kosullan, zor
luklan meveut Kürt kimlikli siyasi partilerin tek
ba§lanna ta§lma olanaklanmn olmadlgl, yetersiz
kaldlgl; dünyadaki soguk sava§ sonraSl degi§imle
rin, bilimsel vc teknolojik devrimin Kürt alanll1da
da yankl bulmasl ko§ullannda degi§ik kanallardan
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Yine yönetmelikte girisimin
cahsrna tarzi: "Demokratik \'('
yasal calismayi. r;all~ma bicimi
olarak secer. Hem kendi i~:\'('
hem de kamuoyu r;alt~malanl1-
da (!;o<~ulcudemokrasiniti yon
temlerini hayata gecirir. Tüm
organlanru secimle tespit edel:"
Kararlart: "ilkesel sorunlarda
uzlasma, ikna, oy birligiyle: .
pratik ve teknik konularda oy
~oklu,~uyla );i)zer. Kararlari. gi
risimin kamuoyuna a~'lklacll,~l
metindeki prensip \1(' yaklastm
lara aykin olamaz:"

Girisimimizin yapacag: 'ra
lismalar:

"a- Belirlenen ilkeler vc
cercevc yaklasimlarr icinde si
yasi kadro, cevre ve aydrnlar
la birebir görüserek kamuo
yuna acrk toplanulara katil
malarrm saglamak icin caba
gösterrnek.

b- Böige toplanhlan yap-
mak, '

c- Seminerler ve konfe
ranslar düzenlernek,

"Demokrasi ve Kürt SOI'U

nunu (:ÖZÜIll Kongresi" hazlI'
lamak: Bu kongrede tartI§ma
ya sunabilecek ilkesel projeler
ha~lrIamak; sunulacak bit·cy
sei ve grupsal ba~ka yeni pro
jeleri de tc§vik ctmek" bic;i
minde yönetmcliktc ifacle edi 1-
mi~tir.

Bu prensiplcrin 1~lgll1dapra
tik bir <;all~maprogrmTii proje-.
lenclirilmi~tir: Aydilliar. siyasi
kadrolar ve qcvrclerle ili~kileri
miz devarn ediyor. ilk böige
lOplantlSlIl125 Kaslln 2000 gü
nü izmir'de geryekle~tirdik. Bu
böige toplantlsl, kallIIm konu
sunda se<;ici davranlldlgl i<;in
200 katdllnClyla gcrycklqtiril
mi~tir. ikinci toplant!, 14 Ocak
2001 günü Diyarbaklr'da sec;ici
ve seviyeli bir katll1mla ger~ek-
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t/ i'r Yönetmelik
ve (:ah§ma Programl

Bu giri~imimiz ilk planda
bir i<;yönetmclik hazuladl. Bu
yönetmelikte giri§imin niteligi
"Olu~mu~ hir örgütlenme hir,;imi
degildir, Fakal hir örgütlenmeyi
de yaratmak iryingerek~;eleri ge
ni~ katzlzmlz toplantlda olan .1'0-

mut fammlan kamuoyuna a~:zk
{anan hildiride ifade edilen gö
reviert' yerine getiren, hu plat
form ve GiRiSiM GRUBU ya
da TOPLULUGDDUR" ~eklin
de tal11mlanml~tlr.

ancak Kürt halkuun (,:'lkarlanna
hizmet etmeyen "Demokratik ,
Cumhuriyet Projesi' nden vaz
ge~'ilmed(~i; tersine daha kahu/
edilebilir hale getirilmeye ryalt
~lldlgl göriildü.

Toplanuya kaulanlar, bu
projeye karsi durmayt, teshir et
meyi, sahiplerin hu projeden .
vazgecmeye davet etmeyi he
nimsedi.

Hem bu olumsuzluklarin üs
tesinden gelebilmek hem de
Türkiye' de ,,;ogulcu iiniter olma
yan demokrasinin hayat bulma
SI ve huna bagl: olarak Kürt .1'0-

rununun ~'jjzümünü programin
da merkez alan yeni bir siyasi
olusuma ihtiyac oldugu görül
dü.

Bu baglamda. yeni bir ko
misyon olusturulmasi, hu ko
misyonun bir calisma programi
yaparak toplantiya kattlmayan
kadro, aydin ve siyasi kesimler
le gorüsmesi, hölge toplanulan
yaptlmast, hu hölge toplanttla
nnda ortaya I,;'lkansonuclara
göre; orgiulenme de dahil tüm
sorunlanmlZl tartl~ahilecegimiz
hir "DEMOKRASi VE KÜRT
SORUNUNU r;ÖZÜM KON
GRESi" hazzrlanmasl karaI' al
t/lwalmdl"

Ücüncü inisiyatif, "Birlik
Icin Girisim Grubu": Bu inisi
yatif Dcmokrasi ve Bans Parti
si'nin <;:agnslyla, DBP'!i bazi
kadrolann, bir kesim Kürt aydi
I11mnve "Yeni Bir Siyasi Olu
§um Icin Komisyon"un bazi
üyelerinin kaulmasiyla olustu,
Bu inisiyatifle, ikinci inisiyati
fin birlikten yana olan <;ogunluk
üyeleri kesinti Li de olsa görüs
me ve tartrsmalanna devam em
'ler. Bu inisiyatif birlik ve bütün
Iügünü korudu.

"Birlik icin Girisim Gru
bu" i le "Yeni Dir Siyasi Olu
sum Icin Komisyon"unun bir
Iikten yana olan cogunluk üye
leri, 26 Agustos 2000 günü or
tak bir toplanti yaparak her iki
inisiyatifin cahsmalanru ortak
lasurmayr, birlcstirrneyi karar
aluna aldilar, Uzun ve genis tar
usrnalar sonucu, ortak egilimler
haline gelen kararlan iceren bir
bildiriyi kamuoyuna sundular,

Bu bildiride yer alan konu
lar ve kararlar a~agldadlr:

"Komisyonlartn dokuz aylik
causmaian ve karsilikli iliskile
ri dei!erlendirildi. Bu zaman
i~il7de, tespit ettikleri hedejlere
ula~madlkla/'l sapfandl. (:ah§
ma/arm hundan höyle "DE
MOKRASi VE KÜRT SORU
NUNU C;ÖZÜMGiRiSiMi"
olarak yürütülme.l'i öngörüldü.

Gene'Zsiyasi dumm eie ahn
dz. Türkiye' nin AB' ye aday üye
lik sürecinde. Kürt sorunu ve
demokrasinin geli§tirilmesi ko
nulannda yaratlfan iyimser ha
vaya ra,~men, Tü.rkiye' nin i~er
de ve dl~'artda eski inkarcz ve
antidemr ':ratik, ~iddete dayah
yaplSlnda lsmr ettigi sonucuna
vanldl. (...)

imrall' da Kürt sorununun
~özümü adzna geli~tirilen, resmi
ideolojiye ha/tlllik !lade eden,
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~ 1- Dernokrasi
Girisimimiz demokrasiyi ev

rensel kural ve kurumlartylu al
gilamaktadtr. Demokrasinin tiim
evrensel kurallantun Türkiy«
kosullartna eksiksiz uygulanma
si, girisimimizin temel amacla
rtndan hiridir.

Bireyin ve gruplann temel
hak ve ozgurluklerini her tiirli:
baskiya karsi koruyan. birey!e
rin gruplartn haklartni devlete
karsi teminat aluna alan, halktn
se(;im yoluyla iradesini ortaya
koymaslfl7 sa<~layan,katillmu
ve §e./fafyünetimi. hireyill ve
gruplarzn kendilerini iizgiirce
i/ade etme, örgütlenme, g('ri~'fir
me ve faaliyet gösterme olallak
lanm sa,~layan hir sistem, hak
ve 'özgürlüklerin kullal1llmasl
_ü,;in temel orramchr.

Türkiye g'ert;e,~ine uygul1 de-

.~ Nihai Amac
Fikri cerceve metninde giri

sirnin nihai amaci: Programm
merkezine Kürt sorununun
crüzumünü koyan bir siyasal .
.hareket ve siyasi örgüt yaratrria
olarak belirlenmistir.

"Fikri Cerceve" rnetninin LÜ

münde yer al an diger görüslcr
asagidadir:

tir" bicirninde ifadesini bul
maktadir,

Fikri cercevede belirlenen
dernokrasi, evrensel demokrasi
dir. Türkiye dcmokrasinin cok
ulusluluga göre yaprlandmlaca
gi öngörülmektedir. Örgüt icin
de, en genis cogulcu dcmokraxi
savunuJ maktad tr,

Türkiyede Kürt sorununun
cözümü icin devletin yapisuun
ulusal ~oglllcllillga göre dcgi~Li
rilmesi talep edilmektedir ve
Kürt kirnliginin Anayasa'da ka
bul edilmesi istenrnektedir.

~ Fikri Cerceve
Girisirn Yürütme Kurulu

ikinci toplanusmda 16.09.2000
fikri cerceveyi bir ölcüde genis
lctmek icin bir calisma baslatti,
bunun icin bir kornisyon olus
turdu. Bu calisma komisyonu,
girisim komisyon üyelerindcn,
bu asamada ihtiyac duyulan be
lirli konularla ilgili görüs istedi.
Komisyon üyelerinin bir kisrru
yazrh görüslerini bildirdiler.
Kamuoyuna komisyonun ilk
toplantismda yayinlanan bildiri
temel olrnak üzere, gelen yazih
görüsler de göz önüne ahnarak
bir fikri ~en;:eve tayin cdildi.

29 Ekim 2000 günü Yürüt
me Kurulu tarafmdan karar alti
na altnan bu metin, tekrardan
tüm girisim komisyon i.iyelerine
gönderildi. Bu fikri cercevenin
Yürütme Kurulu ve Komisyo
nun dl§a yönelik ~ah§malannda
yönlendirici ve güdücü olacagi
gözönüne ahnd t.

Bu fikri cerceve, "Dem okra
si" ve "Kürt Sorunu" ara bashk
lanm icermektedir,

Bu metnin girisinde, girisi
min amaci ve hedefleri;

"Kürt toplumuna yönelik
gelistirilen "Demokratik
Cumhuriyet Projesi" ve devle
tin geleneksel Kürt politikala
rt kar~lsmda halkm crlkarlarl
m yasal ve demokratik yollar
la savunma amaci ile Kürt ay
dm, siyaset~i ve siyasal grup
larm bir araya gelmesiyle
olu~turulmu~ bir giri§imdir.
Kürt toplumunun farkh top
lUipsal kesimlerinin biraraya
getirilerek Kürt halkma daya-

. tdmak istenen crözümsüzlüge
kar~1ortak duru§ sergilemek-

cahsmalardan ve Yürütme Ku
rulu kararlarmdan yazih bir bi
cimde haberdar etrnistir,

lestirilrnistir, Mersin Böige Top
lanusi, 21 Ocak 2001; Van Böi
ge Toplanusi 3 Subat 2001 gü
nü, lstanbul Böige Toplanusi
ise 25 ~ubat ?-OO I günü.yapila
cakttr,

Mart 200 I 'in ortalannda
kongre sorununu bütün yönle
riyle görüsmek üzere kornisyon
toplanusi yapilacaktir.

Girisirnimiz yönetmelige
bagh olarak; KOMiSYON, YÜ
RÜTME KURULU ve SEKRE
TERYA bicimindeki bir kurum
lasmayla cahsmalanrn sürdür
mektedir. Yönetmelikte bu or
gaularm görevleri, üyelerin gö
rev bölüsümleri, karar alma ve
toplanma bicimi aynnulandinl
rmstrr.

Komisyon, cn üst organdir.
Komisyon üyelerinin dörtte bi
rinin veya yürütme kurulunun
istegi ile toplamr,

Yürütme Kurulu, komis
yona karsr sorumlu ve dokuz
kisiden olusmaktadrr, Olagan
hallerde ayda bir, olaganüstü
hallerde komisyon üyelerinin
ücte bir ve Sekreteryarun istegi
üzerine toplamr. Yürütme kuru
lu bugüne dek olagan bir bicim
de ve zamanmda toplanrrnsur,

Sekreterya, Yürütme Kuru
lu tarafindan secilrnekte ve üc
kisiden olusmaktadir, Kendi
icinde Komisyen ve Yürütrne
Kurulu üyeleri ve basmla iliski
ler; sivil demokratik ve siyasi
kuruluslarla iliskiler; mali so
rumluluk §eklinde, görev bölü
mü yapml~t1r. Sürekli görevIi
dir, periyodik olarak 15 günde
bir toplamr. Bugüne dek hep za
manmda toplanml§ur.

Bilgilenmcden bilgi üretme
nin olanakslzhgl; bilgilendirme
nin önemi, a~lkhgm ve demok
ratikligin bir geregi olarak Sek
reterya, tüm komisyon Liyelerini
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l
kesimlerinin katiltmi ile nihai
rözümü, kolaylasnracagi kana
atindedir.

Bu nedenle Kürt sorununun
r,;özümü icin asagtdaki acil
adimlarin attlmast gerekir.

- Tiirkiye' de devletin yupts.
etnik (,;o<~ulculu<~auygun yen i
den sekillendirilmclidir. Bu ya
pilanmaya anayasadan basluu
malulu. Bu yeni anayasada
Kürt varltg: arlk~'a kahul edil
melidir.

- Kürtee her alanda sn;
bestce kullanilmaltdu: Kiirf~'('
egitim dili olarak kabul edilme
Li,

- Kürt dili basin yaytn ala
ninda iizgürce kullatulmalt, ka
musal alanda da Kiirtce' nin
kullantlmasi icin gerekli yasal
ve kurumsal düzenlemeler yaptl
malulu:

- Kürt sorunurtun (;öziimiill
de Kürt halktrun kendisini ii:
gürce ifade etmesi ve demokra
sinin. yerlqtirilmesine akfif katl
l!mlnzn sa<~lanmasl i~'inKiirfle
rin siyasal örgüflenmesi ölliill
deki engeller kaldzrzlmalt(/ir.
Kürt parlilerinin kendilerini ii:
güree ifade etmeferi :;a,~lanm(J
hdll:"

Giri§imin politik ve örgiilsel
bir yap'ya kavu§masl, program
ve ilkelerinin iUke ve (opium
gen;ekligine göre ~ekillenebil
mesi ifin, sürece duyarltllkla
yakla§an bütün ki§i ve fevrele
rin fiziki katlllmlnl, kath ve
destekierini bekliYomz.

t/ 2- Kürt Sorunu
Kürt sorunu Turkiye' nin te

mel sorunlarindan biridir. Giri
simimiz, Kürt sorunu adil-esit
likr,;ibir ~'özüme kavusturulma
dan, diger sorunlartrun rözül
mesinin ve Türkiye' nin r;agda§
demokratik dünya ile biitunles
mesinin mümkün olmadig: ka
naatindedir.

AB tarofindan önerilen Ko
penhag Kriterleri hireyscl hak
larz konu almaktadu: Kiirtlerin
Turkiye' nin toprak hütünliigü
ir,;indekolekti] haklanni kulla
nabilmelerinin toplumsal bans
i~'ingerekli iin ko§ul olduguna
inamyoruz. Bu kolekl~l haklarm
kullanzlma yol ve yöntemi za
man ir,;indehelirlenehilir. Kürt
ler Türkiye' nin irinde hir ..Ulu
sal Topluluk"/ur. Bu kimligi ile
"Kendi kaderini tayin hakkwz"
yadslmadan Türk toplumu ile
han~' i~'in4e hirlikte ya§ari'la is
tejJindedir.

Ciri~'im, Kürt sorununun rö
zümiinün kolffY olmadzgmm hi
lincindedir. Onun ir;inde ~'özüm
de yakm ve orta vadede atzlacak
oLumlu adlmlann tüm topium.

egilimlerin bireysel hak ve oz
giirlükler rerfs'evesinde merkezi .
demokratik yaptya kavusmasi;
iirgiit icinde grupsal hak ve öz
giirliiklerin demokratik otorite
icinde genel hir sentez icinde
kullanilmasi, azinltgtn r,;ogunluk
olma hakkirun korunmasi r örgüt
ici demokrasi anlaytstmszdtr.

mokrasiyi homojen ulkelerden
aytran iizellik. etnik yaptsindan
kaynaklanmaktadn: Bu nedenle
Turkiye' de gercek ve evrensel
degerlere uygun bir demokrasi
nin yerlestirilmesi onun f'ok
uluslu yaptstntn kabul edilme
sinden ve idari yaptstrun huna
uygun olarak yeniden yapilandi
rtlmastndan gecmektedir. Girisi
mimiz evrensel degerlerin esas
ahndzlfz üniter olmayan bir ya
ptlanmantn Tiirkiye' de demok
rasinin kesintilere ugramadan
uygulanahilecegi inancindadir.

Demokrasinin vazgecilmez
kosullarindan biri de laiklik ve
inane özgürlügüdüz: Türkiye ise
bu ölrü{ere uymuyor. Tek dine
ve mezhebe gö/:e sekiltcncn
"Türkiye Demokrasisi" laiklik
alaninda da sakatur.

Demokrasiyi savunanlann
baskalarina göre demokrat olup
olmadigim bclirleyen onemli 01-
gulardan biri de kendi isleyisle
rinde demokrasiyi lIasll algzla
dzklan ve uyguladlklarzdzr.

Ciri§ilnimiz kendi ü;inde de
ülkeye yönelik dü§ündügü kadar
geni~ iizgürlüge sahip hir de
mokrasi anlaYI§ma sahipti!: Ci
ri§imimizin iirgüt i~'idemokrasi
. anlaYIJI; Kiirtlerin farklz 10P
lumsaf, siyasal kesimlerinin hir
liginden olu:jtugunu' ve hunlann
orlak amaUnln Kürt snrununu-n
e§itlikr;i, ~'iizümü oldugu bilinci
ile örgiit i~'i~'ogulcu demokrasi
ye önem vermektedir.

Bu nedenfe; farklz feIse}i

Demokrasi ve Kürt Sorununu ~özüm Giri§imi Yürütme Kurulu
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gesel sorunlar veya bir ülkede görülen hak
ihlalleri, ülkelerin icisleri olmaktan 91knll~:_
tir.Tüm devletler dogustan kazarulan insan
haklanna uyrnakla yükürnlüdürler. En ternel
insan haklan olan yasama, calisma, kendi di
lini konusma hakki tartismasiz herkese sag
lanmahdir. Bu anlamda Avrupa Birligi süreci
Türkiye icin önemli bir dönemectir.

Soguk sava~ dönernini geride birakan in
sanlik, bir yumusama ortarnma dogru hizla
ilerliyor. Uluslararasi sorunlann cözürnünde,
sidderin yerine karsrhkh görüsme ve uzlasma
yönternleri ön plana cikiyor. Bilim, teknik ve
iletisim alanmdaki gelismeler insanhga yeni
olanaklar sunuyor.

Bildiginiz gibi küresellesen dünyada böl-

I

Cumhurbaskani Ahmet Necdet ~EZER, Basbakan Bülent ECEViT,
Basbakan Yrd. Mesut YILMAZ, Basbakan Yrd. Dev!et BAH9ELi,

TBMM Baskani Ömer iZGÜ, FP Gene! Baskani Recai KUTAN, DYP Gene! Baskani
Tansu 9iLLER, CHP Gene! Baskani Deniz BAYKAL, EMEP Gene! Baskani
Levet TÜZEL, HADEP Gene! Baskani Murat BOZLAK, ÖDP Gene! Baskani
Ufuk URAS, sir Gene! Baskant Aydemir GÜLER, TTB Baskant Füsun SAYEK,

TMMOB Baskani Kaya GÜVEN9, TESK Gene! Baskant Dervis GÜNDAY, oiss Gene!
Baskant Süleyman 9ELEBi, KESK Genel Baskani Sami BVREN, TÜRK-iS Gene!

Baskani Bayram MERAL. HAK-iS Genel Baskani Salim USLU, TOBB Gene! Baskani
Fuat MiRAS, TiHV Gene! Baskani Yavuz ÖNEN. iHD Gene! Baskani Hüsnü ÖNDÜL,

MAZLUM-DER Genel Baskani Ytlmaz ENSARiOGLU.

Dernokrasi ve Bans Partisi Genel Baskam Yilmaz <;AMLIBEL Türkiye'nin AB
sürecinde cözmek zorunda oldugu sorunlan ve cözüm önerilerini iceren rnektubu asagida .
isirnleri yazih kisi, kururn ve kuruluslann yam srra dergimize de gönderrnistir. Söz konusu
rnektubu oldugu gibi siz okurlanrruzm dikkatine sunuyoruz. DENG
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Yrlmaz C;AMLIBEL
Demokrasi ve Barts Partisi

Genel Baskam

- Kürtce'nin radyo, televizyon ve diger
kamusal alanlarda özgürce kullarnrru yasal
güvencelere baglanmah, isteyen herkese ana
dilde egitim olanagi saglanmalidir.

- Kürtlerin özgürce örgütlenebilmelerinin '
önündeki yasal engeller kaldmlmahdir,

- Türkiye 'nin idari yaplSl, Kürtlerin yerel
.ve merkezi düzeyde katihnuru saglayacak bi
cimde yeniden düzenlenmelidir.

Demokrasi ve Bans Partisi olarak, Kürt
sorununu kanayan bir yara olmaktan cikara
rak, adil ve demokratik bir cözürne kavustur
mak icin, sizlerin de sorumluluk duygusu ve
cagm bilinciyle hareket edeceginize ina~IYo
ruz.

nscil yöntemlerle cözülebilir. Unutulmamah
ki Kürt sorununun cözümü yalmz Türkiyede
degil, ayru zamanda Ortadogu' da da kahci
bans ve istikrann ön kosuludur.

Türkiye'nin suurlan icerisinde 20 milyonu
askm Kürt ya§lyor. Bugüne kadar izlenen red
ve inkar politikasi Türkiye 'ye hicbir yarar
saglamadi, aksine sorunlan daha da agirlasu
rarak cözümünü zorlasnrdi.

Biz Demokrasi ve Bans Partisi olarak,
Kürt sorununun cözümünün zor olmadigi ka
rusmdayiz, Yeter ki ülkeyi yönetenlerin bir,
kesimi irkci, §oven zihniyetten kurtulabilsin,
sorunun cözümü yönünde adirnlar atabilsin.

Cagdas, demokratik., cogulcu ve kaulunci
bir sistemde Kürtlerle Türkler yeni bir yasa
rm birlikte kurabilirler. Türkiye'deyasayan
tüm insanlann cikanna olan da budur. BUl1Ul1

19m:
- Kürt kimligi ve haklan taninarak anaya

. sal güvenceye kavusturulmahdir .
- Kürtlerin kendi dilleri ile egitim yapabil

me olanaklan saglanmah, kültürlerini gelisti
rebilmelerinin önündeki engeller kaldinlrnah
du.

Avrupa Birligi kita ölceginde ekonornik
entegrasyonu hedeflernenin yarusira, insanh
gm ortak degerleri olan özgürlük, esitlik, in
san haklan ve evrensel hukukun üstünlügüne
dayah demokratik, cogulcu, katihmci bir si
yasal sistem yaratma iddiasmdadir. AB, Ara
hk 1999 Helsinki Zirvesi'nde, bu degerler
cercevesinde Türkiye'yi aday üyelige kabul
etmistir, Bu kararla birlikte, Türkiye'nin eko
nomik, sosyal, siyasal alanda AB normlanna
göre sekillenecegi: demokrasi, insan haklan
ve özgürlükler korrusunda gerekli adimlann
atilacagi karsihkh olarak benimsenmistir.

Bu baglarnda Türkiye, Ulusal Program adi
altmda bir takvim olusturmaktadir. Ulusal
Prograrn' 111 arnaca hizmet etmesi icin Kürtle
rin ternel insani haklanm kapsamasi, yapila
cak düzenlernelerde bu haklann hukuksal gü
vencelere kavusturulrnasi gerekrriektedir.

Ancak, Türkiye politikasma yön veren ki
mi cevreler, tarn üyeligin gerektirdigi ternel
.degisimleri gerceklestirrnek konusunda gö
nülsüz davranmakta, ülkenin yaranna olan
köklü degisim ve dönüsümleri önlemeye ca
Iismaktadrrlar, iq ve dis karnuoyunda yükse
len elestiri ve önerilere kulaklan tikamak, bu
görüsleri ülkeyi bölme arnach cabalar olarak
degerlendirmek dogru degildir,

Sizinde cok iyi bildiginiz gibi Belcika'da
nüfusun %l'ini olusturan Almanlar icin Al
manca egtim.ögretirn ve yaym yapilmaktadir.
Isvicrede dört resmi dil kullarulmakta; Al
manca, Ingilzce, Fransizca ve italyanca egi
tim, ögretim, yazih ve görsel yaym yapilmak
tadir, Hic kimse adi gecen ülkelerin bu de
mokratik yapilanndan dolayi zayrfladiklaruu
ve bölünmeye dogru gittiklerini söyleyemez.

Türkiyenin de bölünme fobisinden kurtu
lup qagda§ demokrasilerdeki demokratik
normlara ulasmasi zorunludur. AB 'ne tam
üye olmanm yolu buradan gecer,

Türkiye'de ~B standartlanna uygun de
mokratik bir sistemin kurulmasmin anahtan
Kürt sorunudur. Bu sorun demokratik ve ba-

-----------------------------25-----------------------------
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Munzur <;fern

Devlet yoneticiierinin
yazip soyledikleri,
Kürt halkina karsi

sürdürülen
baski ve siddet

politikasina, inkar ve
asimilasyon

cabalanna uygun
zemin hazirlamak ya
da onun hakltligtni

kanztlamak
cabasindan ibarettir.

Mustafa Kemal, Erzurum'
dan Sivas'a giderken Cardakl,
Bogazi'nda Dersim A/~vi Kiirr
asiretlerince basüacagt habcri
gelir. Elazii; Yalisi Ali Galip,
Dersim asiretlerini Mustofu
Kemal'e karst kisktrtmak iste
mektedir. Harekettcn bir siirc
sonra M ustafa Kemal ve heyet!
pusuya düser. Pusuyu kuran
cetenin kolbastsi Aliset Efendi.
'Biz Ali Galip'in emrini dinle
meyecegiz . Cünki: siz bu vata
I11n kurtarilmast icin ~'al!§ly()r
sunuz. Biz size yardtm edece
giz' der."

Bir süre önce bu kez inter
net yoluyla "Alevilerin Etnik
Kimligi" bashkli yazisi climc
gecti. Sener, bu yazida sözü
mona Alevilerin ctnik kimlik
lerini irdelerneye kalkisiyor
ama tüm cabasi Kürtren Alevi

Cemal Sener'Ie yüzyüze
konusmuslugum yok. Kendisi
ni yazdiklanndan biraz taruyo
rum. Daha cok Alcvilik konu
sunda yazar. Katiksiz bir resmi
tezci oldugu icin yazlp cizdik
leri de ona göre oluyor. Kafa
smdaki recetelerin dogrulugu
nu karutlayabilrnek icin ger
cekleri en kaba bicimde tahrif
etmekten kacinmaz.

Örncgin, "Atatürk ve Ale
viler" isirnli kitabinda, kaynak
bile göstermeden iftira düzeyi
ne varan asagidaki satirlan
yazdig: icin kendisini sertce
elcstirme zorunlulugu hiset
mistirn.

"Mustafa Kemal'i yakala
Y'P Ingilizler'e teslim etmek
üzere emir alan Dersimli Cete
Reisi Aliser: 'Pasam arkanda- .
ytz meraklanma'

Bozuk bir ]Jlagln tekrarl:
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Benim yasulartm 1930' Ion.
gormediler ama 1950' li/el'i
yasadilar. Egel' raporda
belirtilen türden bir durum

\

sozkonusu olsa idi, bunun
bizim danemimizde de
gorulmesi gerekirdi.
Soykuim, yasak ve
sürgünlere ragmen,
1930' lardan 1950' lilere
gelindiginde bölgede Türkcc
geriledi de Kürtee gelisme
gosterdi denilemiyecegine
göre! baska türlü olmasi
düsunulemez, Oysa, daha
önce de belirttigim gibi
1950' lerde bizim ibadet
dilimiz Kurtceydi. Ben
günlük yasamda ne anne ve
babamdan, ne
komsulartmdan, ne cevre
köylerin halktndan bir tek.
Turkce dua, espin:, atasözü
'-ya da masal duymaml§lmdlJ'.
Alevi beyit ve nefeslerinden

I. bir r;o\~ununTürkr;e
olmaslnzn ar;zklanmaSlnll1
Bruinessen' in be./irttigi gibi
gür; oldugu kamsznda da
de\~ilim. Ben,ce bunun
kaynaglm jran SamYI' /Un,
d(~er bir deyi§le !jiiligin
etkisinde aramak gerekil:

olanlardan biri olrnasi dogaldir,
Dersim'de dogup büyümüs her
insarnrruzm bilebilecegi ve bil
digi gibi, bizim anne ve babala-
. nrruz ne günes ve aya bakar
ken, ne kurban keserken, ne zi
yarete giderken, ne Hrzir ve
Gagart bayramlanrn kutlarken,
ne adak sunarken, ne bebekleri
yikarken, ne lohusa kadiru zi
yaret ederken ve ne de haftamn
belli günlerinde adak §eklinde
mum yakarken Türkce dua edi
yorlardi. Bu dualar, tarnamen
kendi dillerindeydi, yani Kürt
ceydi. Sahsen cocukluk ve
genclik yillanmda onlarca ce
me kauluns biriyim. Bu cern
lerde kullarnlan dilin de yine
Kürtee oldugumr ben im gibi
Dersimde büyürrrüs herkes.iyi
bilir. Buna karsm Türkce dua
yok rnuydu? Vardi elbet, Örne
gin, Türkceye "Gülbenk" diye
uyarlanrrus olan, Kürtcesi ise
"Gulvang" ya da "Gulbang"
denilen dua cogunlukla Türk
ceydi. Ceme getirilmis "ni
yaz"m cern sonrasinda dagrtmu
sirasmda da kimi dervislerin
Kürtcenin yarusira, Türkce dua
okuduklan da olurdu. I

Zaman zaman bazi pir ve
rehberler, beyit söylüyorlardi ki
bunlann ~ogu Türkceydi. An
cak beyitlerin söylendigi bu tür
toplantilan kesinlikle cemlerle
kanstirmamak gerekir. Der
sim'de bunlar ba§ka, cemler
ba§kadlf. Kammca, Bruinessen
de aS11yanh~a burada di.i§üyor
ve Kürt Alevi cemlerini, deyi§
lerin okundugu ayinlerle ya da
Bekta§i cemleriyle bir görüyor,
onlann farkh niteliklerini gö
zardl ediyor. Alevi ibadetini ise
bir baktma deyi§ ve ,Gulbang
(Gülbenk)'lerden ibaret saYl
yor:

olanuyacagun, Alevi Kürtlerin
aslmda asimile olmus Türkler
olduklanru karntlamaya c;ah§
maktan ibaret kahyor, Tabi
böyle olunca da yazi.ibir aras
tnrna yazisi niteliginden crkip,
resmi ideolojinin siradan bir
propaganda aracina dönüsüyor,

Yazar, yazisina, Martin van
Bruinessenden §u almtiyi ya
parak bash yor,

"Ritüel dili olarak neredey
se tamamen yalruz Türkce ku 1-
lanan ve hatta fOc~u Türkce asi
ret adlartna sahip olan Kürtee
ve Zazaca konusan Alevilerin
varligi, bir 'kok yazarin izahat
kabilinden hayal gücünü mes
gul etmis bir vakadir. Hem Kürt
hem de Tiirk milliyetcilerinin
bu gruplartn muglak kimlikleri
ni kabul etmekte giiclukleri 01-
mus ve bunlar stktct ayrtnulan
ortbas eimeye calismislardir"

Martin 'in sözkonusu yazisi
ru okumus degilim. Ancak eger
herhangi bir carpitma ya da ya
zim hatasi yoksa, Martin bu
noktada iki önemli yanlisa dü
süyor demektir. Birincisi, ister
Kurmanci isterse Kirrnancki
(Zazaki) konusuyor olsunlar;
Kürt Aleviler icin "Ritüel dili
olarak neredeyse tamamen yal
rnz Türkce kullanan," belirle
mesinde bulunmak pratik ya
§amdaki gereekle hic arna hic
bagdasan bir belirleme degil.
Alevi ibadetinde Türkc;:e dualar
oldugu ve bu dualarm Kürt
Alevilef i~erisinde de edildigi
dogrudur. Bunlar, Alevi Kürtle
rin ibadetinde tali bir yere sa
nipler. Daha önce bir ~ok kez
yazdlglm gibi, bu saurlann ya
zan, Alevi bir aileden geliyor.
DolaYlslybl da' kendi toplumu
nun ibadet dilinin ne oldugunu
en iyi bilebilecek durumda

Alevi Kürde kimlik yarnasr. ..Olaylar ve Görü~ler DENG
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Unutmamak: gerekir ki
Osmanlilarla iranldar
yüzyillarca paylastm

yüzünden t;;eki§tilerki temel
paylasim alant da

Kurdistan' dt. Bu cekisme,
sadece tarih kitaplarinda

okudugumuz meydan
muharebelerinden ibaret

degildi elbet. Onun
ekonomik, sosyal ve kültürel;

ideolojik-politik boyutlart
vardt. iran Sahlan bu
mücadelede, inancsal

nedenlerle gencllikle Alevi
kille ile daha iyi iliski kurma

sansina sahip olurlar. Bu
isin basmi cekenlerin deyis
ve nefesleri ise cogunlukla

Türkce idi. Özellikle de Sah
Hatayi'nin bu konuda ne
kadar yogun bir calisma

yaptl,~l ve onun tarafindan
okunan dua ve nefeslerin

sonradan Alevi ibadetinde
cokca yeraldtgi

bilinmektedir. lste disardan
gelen bu Türkce dualarin,
Alevi Kürt/er arasznda da

belli ölt;;üdeyer
edinmelerinin en önemli
nedenini burada aramak

gerekir, Bekta§i
Tekkeleri' nde dilin Türkfe
olmasl, bu dilin yazl dili

olarak kullamlma imkanma
sahip olmasl ise beyit ve
deyi§leri kaybolmaktan
kurtardlgl gib i onlara
yaytlma olanagl verdi.

Bruinessen'in, Jandarrna
Genel Komutanligr tarafindan
hazirlanan bir rapordan aktardi
gl §11 satirlar da dikkat cekici
dir:

"Zaza Alevilere gelince:
Bunlarda mezhep ve' ibadet dili
Türkcedir. Ayinlere istirak
eden/er Turkce konusmak mec
buriyetindedir ... "

Daha önce de belirttigim gi
bi Bruinessen ' in yazrsiru oku
yamadigim icin bu saurlan na
sil yorumladigiru, karsit görüs
lere yer verip vermedigini bile
rniyorurn. Ama raporda yer
alan iddianm, gereekle bagdas
madigi da gözönündcdir. Baska
seyler bir yana, Türkce bilmc
yen bir toplumda, Türkcenin
konusulrnasnun zorunlu hale
getirilerneyecegi, bunun mad
deten mümkün olmayacagi
acrktir.

Benim yasitlanrn 1930' lan
görmediler ama 1950'lileri ya
§addar. Egcr raporda belirtilen
türden bir durum sözkonusu 01-
sa idi, bunun bizim dönemimiz
de de görülmesi gerekirdi. Soy
kinrn, yasak vc sürgünlere rag
men, 1930'lardan 1950'lilere
gelindiginde bölgede Türkce
geriledi de Kürtee gelisme gös
terdi denilemiyecegine göre,
baska türlü olmasr dü§ünüle
mez. Oysa, daha önce de belirt
tigim gib i 1950'lerde bizim
.ibadet dilimiz Kürtc;:eydi. Ben
günlük ya§amda ne anne ve ba
bamdan, ne kom§ulanmdan, ne
c;:evreköylerin halkmdan bir
te~ Türkc;:e dua, espiri, atasözü
ya da masal duymaml§lmdlf.

A1evi beyit ve nefeslerinden
bir ~ogunun Türk~e'olmasmm
aC;:lklanmaslIllllB ruinessen 'in
belirttigi gibi güc;:oldugu kam
smda da degilim. Bence bunun

kaynagiru Iran Sarayr'run, diger
bir deyisle ~iiligin etkisinde
aramak gerekir.

Unutmamak gerekir ki Os
manhlarla iranhlar yüzyrllarca
paylasim yüzünden cekistiler ki
temel paylasim alaru da Kür
distan'di. Bu cekisme, sadccc
tarih kitaplarinda okudugurn uz
meydan muharebelerinden iba
rer degildi elbct, Onun ekono
mik, sosyal ve kültürcl; idco!o
jik-politik boyutlan vardi. Iran
Sahlan bu rnücadelede, inane
sal nedenlerle genellikle Alevi
kitle ile daha iyi il iski kurrna
§ansma sahip olurlar, Bu j~in
ba§1I11cekenlerin deyis ve nc
fcsleri ise c;:ogunlukla Türkce
idi. ÖzeHikle de Sah Hatayi' nin
bu konucla ne kadar yogun bir
calisma yapngi ve onun tarafin
dan okunan dua ve nefeslerin
sonradan Alcvi ibadetinde cok
c;:ayeraldigi bilinmektcdir, i~lC

disardan gelen bu Türkce dua
lann, Alevi Kürtler arasinda da
bclli ölcüde yer edinmelerinin
en önemli nedenini burada ara
mak gerekir. Bektasi Tekkelc
ri'nde dilin Türkce olmasi. bu
dilin yazi dili olarak kullarulma
imkaruna sahip olmasi isc beyit
ve deyisleri kaybolmaktan kur
tardigi gibi onlara yayilma ola
nagl verdi.

~ener, J. Gcncl Komulanh
g1l1aait aym raporda "20-30
ya§la/"ll1dan yukandakilerfe
Tiirkr;e anla§mak mümkiin ikel/
10 ya§Lndan kür;iik r;ocukfarla
Türk~'e konuJmak imkalll orla
dan kafkmak üzeredir," dcndi
gin i ve "Bu netice Dersim Ale
vi Türkferinin benlikferini kay
betmeye ba§ladlkfal"ll1o \'e ift-·
mal edilirse günün birinde
Tiirk dili ile konu§ana tesadfit"
edilmeyece,qillin delilidir;" ek-

Alevi Kürde kimlik yamasr... DENGOlaylar ve Görüsler
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Kurtlerin yasadigi kent merkez
lerinde bu yasaga uyulmasuu
saglamak amactyla memurlat
gorevlendiriliyordu. Koyunden
sintrli arttk satmaya gelen Kiirt
kiiyluleri hi~ Türkce bilmedikle
ri icin "kontrol memurlari" 170

yakala nrnaktan kurtulamtyor
lardt. Erzincan Valisi Ali Kema
LiBey' in yazdigma göre, her
Kurtee kelime icin bes kurus
ceza kesiliyordu. Bir koyunun
eh kurusa sattldtgi donemde
1930' lu ytllarda bes kelimelik, ,
iki cümleyle mel~amlm ifade et
mek zorundaki bir kisi. bir ko
yun degerinde ceza odemek 20-

runda kalt yordu. " Saus icin ~'e
virmene basvurma zorunlulugu
, nedeniyle saustan elde edilen
gelir, ceza olarak odenip elden
gidiliyordu:" (Dos:. Dr. Fikret
Baskaya, Paradigmarnn iflasl,
Doz Yaymlan, Istanbul, 199.1,
8.56)

Buradasunu da unutmamak '
gerekir; Türklerin asimilasyo
nuna dair yapilan bu tür deger
lendinneler, Alevi Kürtlerin ya
§adlklan bölgelerle slmrh kal
mlyor. Süimi Kürt bölgeleri is:in
de benzeri tablolar slk sik k<lr~l
m.rza C;:lkmaktadlL

Bence 1930'lu ylllarda yazl
lan bu tür raporlan degerlencli
rirken, en ba§ta devletin 0 y.d
lardaki Kürt politikasml gözar
dl etmemek gerekir. Nedir bu

. politika?
1930'lu yIllar, IrkC;:1,"Ti.irk

Tarih Tezi"nin §ekillendigi ve
buna uygun kat! adlmlann at11-
dlgl ylllardll'. Bu teze göre,
Türkler s:ok eski dönemlerde
ya§adlklarl böigeierden ylkarak
dünyamn dört bir yamna yayll
ml§lar, oral ara medeniyet ta§l
ml§lar. Eski büylik uygarllklar,
(Mezopotamya, MlSIl', Anadolu,

yak olan, her sekavete yataklik
eden Rusaray, Mitini, Sincigi,
Kürtkendi, Kelarik koylerinin
asli birsekilde kayda tabi tutu
larak bunlardan gerekenlerin
Trakya'va nakli ve bolgelerdeki
bazi relslerin il merkezinde ve
polis nezareti altinda ikamet et
tirilcrek emniyete alinmalari
gerekmektedir. Türk olan Alevi
kiiylerinin Kurtee konusmalari
na ve Türk dilinin butioi bolge
ye yaytlmasi icin esasli tedbir
ler almaya ihtiyac vardtr.

3. tt bolgesindeki bazi me
murlartn Kurt irkina mensup
oldugu bilinmektedir. Örnegin;
Erzincan Sorgu Hakimi Sevki .
Efendinin Kürtleri himaye etti
gi ve geceleri evinde Kürtleri
topladtgt gerceklesmistir. Bu .
adamin her ne sekilde olursa
olsun il bölgesi disina nakline
ve bu gibi memurlar hakkinda
daayni islemin yapilmasina lü
zum vardtr. ,

4. Arz ettigim bu meselenin
en onemlisi, birinci maddede
adl gefen köyIerin kesin surette
tedibi ve lrken Kürt oldugu ke
sinLikle bilinen memurlann bir
an önce yerlerinden almm.asl
dir,"

Soma ne oldu dersüliz?
Soma 1930 yllmda Pülümür
Harekau ba§lauldl, KürHer §id
detli direni§ gösterdiler; her iki
taraftan ela kaYlplar olelu. Arka
smdan da Erzin~an yöresinde
Kürts:e c;:okkau bir §ekilde ya
saklandl.

Bu yasakla ilgili olarak
D09. Dr. Fikret Ba§kaya §unlan
yazlyor:

"Nüfusunun %3 il'e'% 4'ü
dl~mda Kürtr;e' den ba~ka dil
bilmedigi dönemde, Kürtr;e'nin
kullamlmaSI yasaklanml~tl.
(Resmi olmayan durumlarda)

lernesinde bulunuldugunu belir
tiyor,

Aslinda bu tür degerlendir- .
melere ya da "Türklüge yönel-:
mis tehlike"ye dönemin resmi
belgelerinde cokca rastlanmak
tadir,

Örnegin, 1925 Direnisinin
ardindan Kürclistan'da bir gezi
ye cikan ve aynntih bir rapor
hazirlayan Cankin Milletvekili
ve TBMM Baskaru Abdulhaluk
Rencla da yine ayru konuya de
ginerek söyle diyor:

"Kiirtler dillerini hakim
kilmislar ve Turkce ögrenmeye
muhtac olmadan biaün islerini
gorebiiecek duruma gelmisler
ve Tiirk erkeklerinin %80' ini
Kurtee ogrenmeye mecbur bi
rakmislardir. "

1930 yihnda Erzincan' dan
Basbakan Inönü 'ye yazdigi
mektuplarda Genel Kurrnay
Baskaru Fevzi Cakmak'in ser
giledigi tavir da bu cercevenin
dismda degil. Ancak 0, olduk
s:a dobracldlr ve J. Genel Ko
mutanhgl'ndan farkh olarak
Kürtlere Türk deme geregi duy
muyor ..Tersine onlann Kürtlü
günü aS:lks:akabul ediyor ve
kenclilerine kar§1 askeri harekat
da 'dahil, sert önlemler almma
SlnI öneriyor:

U(" ,)
"Erzincan Merkez ilresinde

10,000 Kürt vardll', Bunlar Ale
viliktenfaydalanarak Türk köy
lerini Kürtle~tirmeye ve Kürt
dilini yaymaya fall~maktadlr
lar. Bir kar; sene sonra Kürtlü
gün bütün Erzincan' I istila edl
lecegi;1den endi~e edilebilir,
Ölfen Türk, fakat Alevi olan
Türk .köyleri Aleviligin Kürtlü
gü temsil ettigi zihniyetiyle (ma
lisanIanm terk ederek Kürtr;e '
konu~maktadlrZar, Bu iJe Öna-
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~ Osmanh Devleti
Türkleri asimile
mi etti?
Cemal Sener, yazisimn bir

yerinde "Demek ki; Aleviler
önce Tiirk~'e biliyorlar. Türk
~e' nin yerini Kürtr;e ya da Za
zaca alryor. Eu. durum, Türk 1(1-

rihi, Osmanll-Alevi ili§kileri,
Osmanll-Kürt ili~kileri ile de
ko~ut sayLllr. Osmallll' da kuru
lu~ yLl/annda Türkmen ayn",~1
vardl. Bu Falih SUlf(ln Me/1Inel
dönemine kadar devam elfi.
Döan:;e dev§irme gelene,~i 0.1"
manll' da hakim oldukr;a Tiirk
men dü~manlt,~lI1a ko~ut olarok
Alevi dü§man/rgl da ai·w. Tiirk
men' in önünde iki yot vardl. Ya
Sünnilqip ümmetle~ecekli veya

3. Heteredoks, ya da islam
dl§l bagUTISIZdinler olarak ka
bul edilen dinlerin kaynag:
Kürdistandir; Ehli-H1"lQ, Ezdi-

_'Hk, Sebeklik gibi Alevilige <,:ok
yakin olan inanclar, Kürt halki
arasmda varhklanru sürdür
mektedirler.

Aleviligi elbet bir halb ma
letmek mümkün dcgil. 0, dcgi
sik halklardan insanlann inan
cidir.

Arna eger tarih icersinde de
gi§ik toplumlann bu inancla
iliskileri irdelenccck 01ursa.
Kürtlerin ona en yakm hal klar
dan biri oldugu da rahatca gii- ,
rülebilir. Daha dogrusu Irani hir
halkolan Kiirtler, Türkler gibi
sonradan gelip Alevilikle karsi
lasmadilar. Onlar, bu inanein
sekillendigi topraklann bir hal
ki olarak uzun süren tarihi sü
recte, onun temelini olusturan
inane ve kültürlerle icice, yan
yana yasadilar. Bu hamurun yo
gurulmaslI1da onlarin payi kü
cümsenecek gibi degil.

Türklestirrnenin yayginlasnnl
rnasi hem Türklere yönelik
güncel tchlikcleri önlernek ba
knrundan önemlidir ve hern de
bu yolla eskiden Türk olari in
sanlarm asillanna dönmeleri
saglarur ki bu tarihi adaletin
-gerceklcsrncsi anlamma gelir.

Beri taraftan, Alevi ibade
tinde Türkce dualarm bulunu
§unun, etnik kimlikle bir iliskisi
olanuyacagi da gcryegin 'bir di
ger yüzüdür. Diyclim ki Islam
dininde ibadet Arapcadir. Bun
dan hareketleAraplar dismda
kai an müslüman halklan ve ta
bii bu aradaTürklerle Kürtleri
Arap asrlh olarak görmemiz mi
gerekir?

Öte yandan Türklükle Ale
vilik arasinda Sünni baglar ku
ran ve hatta Aleviligi "Türk
Düsünce Tarzi" ya da "Türk is
lanu" diye yutturmaya kalki
sanlann, §u noktalan nasil acik
layacaklan merak konusuclur.

1. Cemal ~encr'in de belirt
ügi gibi Türkler Alevilikle 10-'
11. yüzyillarda tarustilar. Peki
ondan önce Alevilik yok muy
du? Elbet her yönüyle bugünkü
gibi olmasa cla vardi. Aleviligi
islam' 111 bir mezhebi olarak al
gilasaniz da vardi, onu bu sat!r
larm yazan gibi islam'dan etki
lenen islamdl§l bir inany olarak
görseniz de ...

2. Saptayabildigim kadany
la, Alevi din adamlaruun slfat
lan ile ibaclette kullamlan temel
terimlerin hierbiri Türk<;e degiL
Örnegin, pir, rehber, dede, ana,
baba, mür§i~, §lX(§lh), seyid
(sey), dervi§, talib, Gulbang
(Gulvang), sema, ziyaret, cem,
<;ua, ylrahx, beyit vs. Bunlanll
bir bölümü Farsca ve Kürtye,
diger bölümü ise Arap9a ya da
öteki dillerden gelmedir.

Cin, Latin Amcrika'dakiler da
hil) Türklerin eseridir, Türkler
medeniyerin babasidirlar. Türk
Dili bütün dünya dillerinin ana- .
sidir (Güncs-Dil Teorisi) VS"

Bu dönem, aYI1lzaman da
Kürtlerin varhgimn inkar edil
digi, onlann dag Türkleri ola
rak ilan edildikleri yillardu,
Resmi teze göre Kürt diye bir
halk olrnadigi gibi, Kürtee diye
bir dil cle yoktur. Kürtee 'deni
len dil, Türkcenin daglarda ya
sayan bozuk bir sivesidir.
"Kürtlerin kökeni, kimligi, dili
ve kültürü ile ilgili" resmi ra
porlann ise bu ideoloji ve poli
tikaya hizmet etmek arnaciyla
. hazirlandigi' tartisrna götürmez.
Tabii aYI1ldevlet bir yandan
Kürtlerlc ilgili rsmarlama tezler
hazrrlatirken, bir yandan da bu
konuda en kücük bir farkli gö
rüsc hayat hakki tammryor, tar
usma olanagirn ortadan kaldm
yordu. Bu, öyle bir dönemdi ki
resmi teze aykin anlamda Kürt:
sözcügünü kullanmak bile kel
leyi koltuga almakla e§ anlam
hydl.

Dcvlct yöneticierinin bu
yönde yazip söyledikleri, bu
dönemde Kürt halkina karsi
sürdürülcn baskl ve §iddet poli
tikaslt1a, inkar ve asimilasyon
9abalanna uygun zemin hazlfla
mak ya da onun hakhhgll1t ka
I1ltlamak yabaslI1dan ibarettir.
Devletye verilmek istenen me- .
saj özündc §U idi: Kürtlerin ya
§adlklan bölgelerde eskiden.
Türkler vardl, bu Türkler asimi
le oldular, dolaYlslyla da Kürt
diye bilinenler Türktür. Kürtle
rin Türklcri asimile etmeleri
d'urumu bugün hala da devam
ediYor. Tür~ük tehlikededir.
Böyle ol~nca da Kürtlerin §id
detle cezalandmlmalan ve

--------------------~------30----------------------~-
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maktan öteye gitmeyecekleri.
aciknr,

Ancak eger Osmanh döne
minde asimilasyon olayi irdele
nirse, ortaya ctkacak sonucun
hic deSener 'e haklihk kazandi
racak tarzda olamiyacagmi pe
sinen söyleyelim. Bakm nasil?

Bir kere Osmanhnm devlet
dili Osmanhcadir; yani Osman-

, 11Türkcesi .. Devletle halk ara
smdäki iliskilerde kullamlan di
lin Türkce olmasi ise ister iste
mez Türkcenin yayginlasrnasi
na hizmet edel' ve pratikte de
öyle olmustur,

Osmanh tarihinin aym za
manda bir devsirme tarihi oldu
gu biliniyor. Sirf Yeniceri
Ocaklarr'run yüzyillarca Hiris
tiyan cocuklanru devsirmekle;
diger bir deyisle onlara Türkce
ögretip asker yapmakla, oyna
dlgl role bakmak bile, ~ener'l·n.
söylediklerinin ne kadar hava
dan seyler oldugunu ortaya ko
yar.

Söz bu konulardan ac;:tlllll~-_
ken, Bektasi Tekkeleri 'nin rol
lerine deginrneden gecrnek de
olmaz. Kimi arastirmacilar tara
fmdan "iskan ve Kolonolizas
yon" kurumlan olarak nitelen
dirilen bu Tekkeler, yüzytllarc,a,
bir yandan Aleviligi Bekta§ilige
c;:ekme,diger y~mdan Türkc;:eyi
yaygmla§tlfma gibi bir. (onksi
y'~)1lasahip oldular. Asimilas
yon üzeritie konu~urken §unu
unutmayahm; Türk boylarl
Anadohj'ya geldiklerinde nüfu
SUll oldukc;:a küc;:ükbir bölümü
nü olu§turmaktaydilar. Ama
Türkler iyi organize oldular,
devletler kurdular ve zalllanla
dillerini yaygmla§tIrdllar. Bu
gün Türk olduklanlll söyleyen
lerin ~üyük c;:ogunlugunun asi
mile edilmi~ bu yerli halklann,

özellikle de Hiristiyan halklarm
cocuklan olduklan tarusma gö
türmez ..Acik söylernek gerekir
se; eger C. ~e!1er'in lllal1'tlglyla
yola cikrhrsa, Türkler Anado
lu'da bir azinhk durumuna dü
serler. Yani 0 ve onun gibileri
·nin, Dirnyat' a pirince -giderken
evdeki bulgurdan olmalan isten
bile degil. Öte yanclan, pratikte
de rahatlikla görülebilecegi gibi
Arnavut, Bosnak, Bulgar ve
öteki bir cok halktan insaular,
Alevi ya da Bektasi olup türkle
sirlerken, K ürdistan ' da neden
bu cark hep tersine dönrnüs 01-
sun? Diger bir deyisle nedcn
hep Türkmenler asimile olmus
olsunlar? Kürtlerin de asimile
olduklan düsünülernez rni? Gü
nümüzde eger bazi yerlerde
Kürtee bilmeyen, yani Türkce
konusan Aleviler kendilerine
Kürt diyorlarsa, nederii nedir
bunun? Bu, en basta onlann
asimile olmus Kürtier olrnala
nndan ileri gelmiyor mu?

Bütün bunlar gözöni.ine
almdigmda ise Cemal Sener: in
Osmanli dönemini degerlendi
rirken "Turkce bilenin 'katli
VaClI)'tir" demesi ya da "Ben
babam' zn Kürt ol.~a idi Clsimife
olamzyacqglnz tam tersine Türk
oldugu ir;;i!7 asimile oldu<~Ullll,
Türk Tarih.ini, Os'rnanll Tarihini
ve Alevi Tarih.ini okuyul1ca ö,1-
rendim," demesinin bir deger
ta§lmayacagl aglkllr.
o istese, Osmanh dönemin

de, Kürtlerin asimile edili§leri
ne ili§kin bn: sürü bilgiyi edinc
bilir, pek c;:okörnek olay göre
bilirdi. Gezip gördügünü söyle-

. digi E.rzincan, Elazlg ve Malat- ,
ya yöresinde, böylesi düzincler
le köy v~.

20. Yüzyilm ba§lannda
Kürdistan'da bir gezlye C;:lkml~

"katli vacip" ti. lste Osmanltya
karst bitip tükenmek bilmeyen
Celali Ayaklanmalart böyle
basladi. Merkezi otoritenin
gücieri karsisinda yenilen
Türkmen' in onunde caniru kur
tarmak ,ic;in tek yol kalmisu.
Kus ucmaz kervan gecmez dag
koylerine 'yertesmek: Türkceyi
derhal unutup Kurtee ya da Za
zaca ögrenip canlartni kurtar
mak. j ste Horasan. Türklerinin
Kürtlesme macerast böyle bas
ltyor,"

Aslinda bu satirlara gözatan
siradan biri, burada yapilarun
tarihe iliskin bir yorumdan cok,
bir senaryo yaratrnak oldugunu
anlamakta zorluk cekmez saru
yorum. Bir kere yazar, Celali
isyanlanru sirf Alevi Türkmen
isyanlan olarak görüyor ve
bunlara neden olarak da Os
manli'run Alevi politikasiru
gösteriyor ki her iki belirleme
de gereekel degil. Ne Celali is
yanlan sirf Türkmen isyanlan
du, ne de onlann tek nedeni
Alevilige yönelik baski politi
kasidu, isyanlann ternelinde,
bundan öte bir clizi ekonomik
ve ,sosyal nedenler val'.

Peki bu isyanlar suasmda
Türkmen ya da öteki halklardan
·.insanlarm canlanm kurtarmak
ic;:inKürdistan 'nm daghk .böl
gelerine.slgmml§ olcluklan dü
§ünülemez mi? Elbet dü§ühüle
bilir. Ne var ~i bu i§ oldu mu

. olmadl ml, olduysa hangi dö
nemde, nasIl oldu? Kimler ge
lip gittiler, nerelere yerle§tller;
gerc;:ekten asimile mi oldular, .
'yoksa asimile mi ettiler; bunlar
ciddi ara§hrma konulandlr. Oy
sa $ener, bu konulara ili§kin tek
bir somut bilgi ve beIge vere
miyor. Somut verilere dayah 01-
mayan §eylerin ise bir iddia 01-
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~ Horasan'dan gelme
olaYI ve Alevilik,
Kürtlük, Türklük
Aleviligi bir Türk inancl,

Alevi Kürtleri de Türk göster
meye ~ah§anlann vazge~ilmez
malzemelcrinden biri de Hora
san' dan gelme olaYlCilr.Tabii
kimler, ne zaman, nasll gelmi§
ler; bll konucla netlik yok. Söz-

Kuzey Horasan' a yerlestirilcn
ve kuzeydeki sünni Özbeklcre
ve Tiirkrnenlere kars: kullant
lan Dersim kökenli bu Alevi
Kürt asiret topluluklanndau bit
bolümic, savas sanrast baris
asamastnda eski topraklanna
geri donüyorlar. i§te 'Hora
san' dan gelme olayt" budur.

Gereckten bugünkü asiret
durumuna bakilirsa, Hora- ,
san' daki asiretlerin -ki burada
ki iki asiret konfederasyonun
dan biri Zafiranlü (Cemisgc
zek), digeri SadLi1'dur: Birincisi
Dersim' in Cemisgezek, öfeki
Sadyan asiretiy!e baglanultdtr.
Asiret alt birimleri Dersim' in
bir yansrmasi gibidii:" (Mch
met Bayrak, Azadi Gazetesi, .
[2- [8 subat [995 vc 19-25 ;;u
bat 1995)

Beri taraftan, Dersimc da
ha büyük göclerin bugünkü
iran vc Irak Kürdistarn 'ndan
olduguna da kusku yok.

Ornegin, Isbak Sungurog
lu'nun bu göclerlc ilgili olarak
verdigi bilgiler clikkat cekicidir.

" ... Sah ismail ise. zaptetti
Si bölgelerde emniyeti f('mill ('t
mek, ifin kendi tebaas1I1dan
olan Dinbilli a~iretil1i tedihr! .
giri§ince etrafinda bulunan bii
tün Irak Kürt/eri korku/anndan
batlya dogru ka~'I11agohO~'/a
ml§lar ve gelip Van, Bitlis, Di
yarbekir; Harput gil?i daRM
böigeiere yaYllml§lar ve hUII

/w'dan bir klsml bilhassa sorp
daglara ve vah~i me~e ormclI1-
lanna sahip ve aYI1l zamando
yol ugragl da olmayan Der
sim' i bir yurd olarak sefllli~/er
ve buraya yerle~mi~/erdi." (is
ha.k Sunguroglu, Harput Yolla
nnda, 1958, c. 1. s .134-135 ..
Malmisamj, Kud, Klrmanc, Dl-

konusu olan, kimi söylentiler
dir.

Horasan 'dan gelenler üzeri
ne kafa yorarken en basta su
nun unutulmamasi gerekir, Ho
rasan 'da yalruz Türkrnenler de
gil, Farslar ve Kürtlcr de yast
yorlar. Yani Horasan bir Türk
yurdu degil, Farsm, Kürdün,
Türkrnenin ortak yurdudur, Do
layisiyla da bu ülkeden Kürdis
tan'a söylendigi tarzda göcler
olmussa bile bu, gelenlerin
mutlaka Türkmen olduklanm
göstermez. Bunlar pekala Kürt
de olabilirler ki öyledir deo
Kaldt ki Dersirn yöresindcn bu
ülkeye, yani Horasan 'a Kürt
ler' in yollandrgr, claha sonra ise
orayla Dersim arasmda gel-git
ler oldugu bilinen bir gerccktir.

"...iran' 111 Kuzeydogu eya
leti kuzey-dogu Horasan' da bir
kac yüzbin Kürt yasamaktadtr.
(. ..) Buradaki asiretler üf grup
ta toplanmtsttr. $adLU,Zefiran
La ve Keyvanlü. Kullandtklart
dil Kurmanci' dir. (. ..) Özgün
gelenekleriyle, Cemiskezek diy«
adlandinlan genis asiretten
gelmekteler. r;emi~kezek' lilel'
huraya, J600' de Sah Abbas ta
rq/indan Özbek ve Türkmen' le
re kar~l sIlur korumaelh,~l ifin
göndaildiler. Daha kÜfÜk Kürt
a~iretLerinden kiifÜk gruplar,
bir süreden heridir buralara
yerle~mi~ durumdalardl zoten.
Geriye kolonial' da daha sonra,
gene Sahlar tarajmdan oraya
gönderilmi~lerdi." (M. von
Bruinessen, Aga, ~eyh ve Dev
let, s. 213.)

Yazar Mehmet Bayrak ise
ayn.1konllya ili§kin §öyle söy
lemektedir:

"Safevi Sahlan tal'afmdan

-----------------------------32----------------------------

olan Binbast Noel, arularmda
bu konuya iliskin olarak bahn
neler söylüyor?

"Kürecik Kurtleri arastnda
2 Eylül1919
Gurrejik (Kürecik] Kiirtleri

nin basi olan Omer Aga' ntn
ikametgahtna varmak icin bu
gün Urem köyüne kisa bir yol
euluk yapttk ...

Asiret toplam 2520 haneli
38 köyden olusmaktadir. Bunla
rtn icinde 495 haneli 4 Türk
köyü de bulunmaktadtr.

Yola yaktn ovada bulunan
ve hukümet ile daha yakin ilis
ki icinde bulunan büyük köyler
den ü~ veya dordünde kiiylider,
özellikle de daha egitimli olan
lar, Turkce'iyi Kürtce' ye tereih
etmektedirler ve gereckten de
baztlan Künce'y! tamamen
unutmuslar. Kendi dillerini bil
medikleri icin ayiplandiklann
da ise, akict bir sekilde Türkce
kullanmadtklart zaman, hükü
met memurlarina ulasamadik
lannt soyleyerek kendilerini
hakli cikarmaya caustyorlar.
Köyleril1 fogunda ise, köylüler
sadece Kurtee konusmaktadtr;
sadeee bir-iki biiyük Türk<;e
bilmektedir." (Binba§l Noel 'in
Günlügünde Orta Anadolu
Kürtleri-6, haftahk Hevi Gaze
tesi MaYls 1998, saYl 77, in
gilzce'den c;:eviri:Huri Tu§ik
Özkmt)
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~ Dersimlilerin
Türkce macerasi
Resmi tezci arasturnacilann

ve özellikle cle bölgede görev
yaprrus yöneticilerin, öteden
beri Alevilerle ve özellikle de
Dersimlilerle ilgili yazilannda
bu bölgede Türkce konusanla
nn miktanna iliskin gereckte
varolmayan tablolar cizdikleri
biliniyor. Daha önce deginilen
J. Genel Komutanligi raporun
da da belirtildigi gibi, yerine
göre bir yanda bu tür yanlis bil
giler "Her'kes ayinlerde Türkce
konusmak zorundadu," nokrasi
na kadar vardinhrken, bir yun"
dan da "Kürtlerin, Alevilikten
yararlanarak Türkleri asirnile
ettikleri" ileri sürülüyor, Yani
resmi arastirmacrlar, politik
amaclanna bagh olarak yerinc
göre, durumu degi§tihyor, bir
birine Zlt §cyler söylüyorlar.

Beri taraftan bugünü bir ke
nara blrakahm; eibet Dersimli
ler i<;erisinde eskiden de Türkge
bilenler vardl. Bunun nedeni ise
kimllerinin idelia ettikleri gibi
on1ann Türk ya da TürkTI)en 01-
ma1an degil, ba§ka §eylerdi:

Yeri gelmisken §unu belirr
mek gerekir: Munzur Aga'nll1
köyü Mircan, Mircan (Mercan)
dagrrun eteklerinde ve Dersirn
tarafmdadir, Dagm öte yakasi
ise Erzincan sirurlan icerisinde
dir ve buralarda Kürtler, Errne
nilerle birlikte Tiirk köyleri c1e
var. Sözkonusu Türkler, Alevi
dirler, Munzur Aga'run öldürü
lüsünün on1ar arasmda büyük
sevinc yaratngi ve bunu bir
bayram havasinda karsiladiklan
ise dogrudur.

Derler "Öldürülen, Kürtlerin
Beyi'd.ir."

MIrean' 111 tepesi duman
Derler "Türk köylerine bakan
zirvelere gidersen
Türkleril1 bayramm.1 görürsün

Bayreme Tirkan 0

Vane, "no wo ke kf§fyo bege
kirmancan 0."

Bir diger varyantta da:
"Mircani ser 0 tef a duman 0

Vane, sona diyare dewane
Tirkan

Munzur Aga cansiz yatiyor
Tann askma gelin
Cikin zirveye bakin

Erzincan'a
Türklerin bayrarrudir,

den gelrneme, 30 yI11askm SÜ

redir bu kesim icerisinde cesitli
c;:ah§malar yapmama ragmen bu
tür bir belirlemeye sahsen rast
larrus degilim. Dersim 'de Türk
Aleviler icin "Tirken Elewi"
(Ale vi Türkler) deniyor. Ama
Kürt olup da-asimile olrnus
Kürtlere "Kürt" dendigini de :
yakmdan bilenierdenim. Elazrg,
Erzincan ve Malatya yörelerin
de bu durumdaki Kürtlere rast
lamak mümkün,

Yozgat, Tokat yörelerinde
de böyleierinin bulundugunu

, farkh 'kisilerden duymusumdur,
Nitekim bu be.lirlemeye, ya

ni Alevi Türkiere "Türk" denil
mesine, Dersim halk türkülerin
de de rastlaruyor. Örnegin,
1930'lu yillarda komsu Boliyan
asiret reislerinden Diyap Aga
tarafindan öldürtülen, Kecelan
büyüklerinden ünlü Munzur
Aga üzerine söylenen türkünün
bir varyantmda:
Munzur A,xayfsare no ra,
Bhe §ere diyare Erzingani
Sima ve Heq kene, _
Bayreme Tlrkan 0"

rmli veya Zaza Kürtleri, Deng
Yaymlan Brosür dizisi, 1996, s.
41-42'den naklen)

Kirmancki (Zazaki) konu
san Kurtiere ayru zamanda D1-
mil dendigi, Dinbil1i de dahil
bu terimin cesitli varyantlan 01-
dugu bilinrnektedir,

Sunguroglu'nun verdigi bil
gilerden de anlasilacagi gibi,
Irak Kürdistaru'ndan kuzey-ba
tiya dogru gerecklesen göc, sa
dece Dersim'e degil, ayru za
manda Van, Diyarbekir, Bitlis
ve Harput yörelerinedir. Bugün
Dersim 'de bu1unan bazi asiret
ler (Ahm, Demenan, Hayda
ran), aym isimlerle Agn, Van
ve Hakkari yörelerinde de ya§l
yorlar. Diyarbekir, Bitlis, Bin
gö) ve Elazig illerinde yogun
bir Zaza/Dirml nüfus var. Bu
göclerin yapildigi yerlerde; ya
ni Kürdistari'm Güney parca
smda Lolan ve Alan bölgeleri
nin bulunmasi ise aynca dikka
te deger bir olgudur.

Sunguroglu yukanya ahnan
sözlerinin devarrunda, bahsi ge
cen göcten sonra Sah Ismail'in
Rumyeli Nur Ali Halife adm- .
'da bir Kizrlbas seyhini Der
sime yolladrgrru, onun da ora-.
da ~ii)igi yaygmla§hrarak mez
hep celiskilerini yayginlasmasi
na neden oldugunu da söylüyor.
Dersimlilerin sii degil de A1evi
oluslan gercegi bir yana btraki
hrsa verilen bu bilgiler dogru
dur.

Cemal Sener ' in)aktardigma,
göre, ara§tmnacl irena Melikoff
Alevi Türklere Kürt deni1digi
§eklinde bir görü§e sahip.

Melikoff'un, bUfWneye da
yanarak söyIedigini bilmiyo
rum, Kesin olarak "böyle bir
belirleme yoktur" demek iste
mem ama A1evi Kürt bir aile-
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lar, Bu da isteristemez, daha
fazla Türkce düsünmeye, ko
nusrnaya ve yazmaya itti.

Ne var ki yine de Dersimliler
arasinda Türkce bilenler san Lldlgl
kadar cok olmadi ve Türkce, hic
bir dönemde halkm günlük yasa
mma giremedi,

Söz Türkce konusma mese
lesinden acrlmrsken, Ihsan Sab
ri Gaglayangil 'in anilannda yc
ral~n bir olaya deginrnek yerin
de olur. 1937 yihnda Elazigda
görülen Sey Riza ve arkadasla
nrun daVaS1l11,görevli polis ko
rniseri olarak izleyen ve S,ey
Rrza'yi daragacina bizzat görür
müs olan Ihsan Sabri <;aglayan
gil, amlannda bu olaya degjnir-'
ken "Saniktar Türkce bilmiyor.
Mahkerne 'karart aciklandt. Yedi
kisi idam cezasina carptirtlmts,
(...), ,

"Verilen hükmü iyi an lama
dilar.

"idam Tünne" diye bir vey
vela koptu," diyor.

Üstelik, düsünün ki bu da
vada yargilananlar, Dersim ' in
ileri gelenleri, yani Türkce ög
renme §ansl en yüksek olal1 ke
simidir.

Devlet yeLkililerinin, köyleri
ziyaretleri suasmda .si.,irekl~ola
rak kar§Ila§tlklan ki§iler, 'nirk~
ye ,konu§abilen bll kesimdi.
Türkye bilmeyen erkeklerLl1 ise
dogal oIa,rak onlarIa herhangi
bir diyalogu olmazdl. Kadlnlar
arasmda ise Türk~e bilen zaten
hemen hemen yoktu. DolaYlslY
la da günlük ya§amda yeri 0]
mayan Türkye'nin yocukl,tr ta
rafmdan bilinmesi c1emümkün
degildi,

Türkye'nin l?ersim'de, <_;ok
slmrlI da olsa günlük ya~ama
girmesinin ilk basamagl, 1938
sürgünlerinin 1950' lerde geri

bunlar, Balya ve öteki kimi ma
den yataklan da aym sekilde ,
cazip i§ merkezleridir.

Örnegin; Karesi eski Muta
sarnft M. Ali Bey, arulannda,
1908 yihnda Balya Madenlerin
de meydana gelen bir grevle il
gili bilgiler verirken, önce Ban
dirma'ya, oradan da bir araba
-tutarak Balya'ya gittigini, bir
kac bin iscinin daha yolda iken
kendisirii karsiladrgiru söylüyor
ve, "Iscinin basinda Kürt taife
slnden Mevlüt isminde 'bir topal
vardi. Eu adam bana hitap ede
rek bir de nutuk soyledi," diye
ekliyor.
, (Oya Baydar, Türkiye i§yi

Suufi Tarihi'nden nakleden, A.
Ta§, Türkiye Kürdistaru: Eko
nomik ve Sosyal Yapi, 1985,
s.181)

Zonguldak körnür madenle
ri, daha 19. Yüzyil'dan itibaren
Dersim ve Erzincanhlar icin
cok sayida kisinin cahsmaya
gittigi önemli bir i§ alärudir,

5- Dersimliler okumaya
acik insanlardir, 0 yüzden de,
hali-vakti yerinde olanlar, öte
den beri olanak buldukca yo
cuklanm okullara göndermek
ren geri kalmazlar.

i§te bi.itün bllnlar, Dersimli
ler arasmda Türkye bilme ora
mm nisbeten yükselten n~den
lerdir. islami egitim gönne iste-
. gi nasll ki Sünni Kürtleri, med
reselere yöneltiyor ve Arapya '
bilenlerin saYlsmm yogalmasl
na neden oluyorduysa, Alevi
Kürtler de bu i§ Türkge'nin le
hine geli§iyor. Ne var ki Kü.it
medreselerinde egitim dili aym
zamanda Kürtyc olup, ögrenci
ler buralarda Kürt dili ve edebi
yahm ögrenme olanaklan.na sa
hip iken, Alevi-Kürt ögrenciler
böyle bir olanaktan yoksundu-

1· Alevi Kürtier cografi yer
lesim itibariyle Türklere kom
sudurlar. Bu da ister istemez
enlan -bir cok yerde günlük ya
samda (carsi-pazarda) yüzyüze
getiri yordu.

Alevi Türklerle Kürtlerin
yanyana ya da iyi-yeyasadiklan
bolgelerde din adamlau genel
.likle Kürtlerdendir. Yani Kürt
din adamlan, sadece oradaki
Kürtlerin degil, ayru.zamanda
Türk Alevilerin de pir ve reh
berleridirler. Dersim'li pir ve

, rehberlerin, Bayburt'a, Gümüs-
I

haneye, Sivasa kadar giderek
taliplerini ziyaret ettikleri bili
niyor. Böyle olunca da din
adamlarirun talipleriyle daha iyi
anlasabilmek icin Türkce ög
renrneleri dog~ldlr.

2·Devletle iliskiler nede
niyle insanlann Türkce ögren
me geregini sürekli duyduklan
bilinen bir gercek, Zaten baska
türlüsünü düsünrnek de mantiki
degil,

3- Inane ortakhgirun, Alevi
Kürt ile Türk arasmda, iki yanh
olarak birbirlerinin dillerini ög
renmeyi tesvik eden bir neden
oldugunu kabul etmek de aym
§ekiide manukidir.

4· Dersim, Erzincan ve Ma
latya yöresi A1evi Kürtleri, es
kiden beri geyim nedeniyle
Türkiye'nin batlsmdaki i§ mer
kezlerine gidip yab§maktalar.
Erzincan- Trabzon ve istanbul
'hathmn hem geyen yüzyIllarda,
hem de 20. YüzyIlll1 ortalanna,
kadar oldukya canh oldugu ve
bir hayli Dersim Türküsü'nde
ondan bahsedildigi biliniyor.
19. Yüzyllm sonlannda, istan
bul'daki Kürt hamallann yo
gunluguriun Alevi Kürtierden
olu§tugu söylenebilir. En azlO
dan saYlca önemli bir kitleydi
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tamamen asimilasyona göre programlanmis,
devsirme yuvalart niteligindeki Yauli Böge

Okullanrun devreye girmesi, erkeklerin askere
gidip gelmek zorunda oluslari, is 'amactyla
böige disina kitlesel gidip-gelmelerin ortaya
cikmasi, 1960' lardan itibaren okul sayisinda .
meydana gelen hizlt arttsur .. "Ulusal talepler
onemli degil, onemii olan siruf mücadelesidir,
i§fi suufinin dili birdir, dil ve kültürün fazla bir
onemi yok," anlayisina sahip olan Türk Sol
hareketinin bu 'i§e,yani asimilasyona büyük

katki sagladigtni altini ~'izerek bel{rtmek gerekir

Türkcenin Dersimde, fok suurlt da olsa
giinliik yasama girmesinin ilk basamagi,

1938 sürgunlerinin 1950' lerde geri doniisleridir.
. Sayilari az da olsa siirgunden donen bazi
ailelerin, biraz da fiyaka olsun diye zaman

zqman Türkce konustuklari oluyordu.
Ama bundan da iinemlisi, 1950' lerden sonra
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yansitrruyor.
Asiret isirnleri baki-
I '

nundan da dumm
farkh degil. Örne
gin, resmi dökürnan
larda ya da konuyla
ilgilenen bazi kisile
rin calismalannda
asiret isminin sonu
na "h" eki, veya
"u§agJ" sözcügü ge
tiriliyor (Alanli, De
rnenanli, Lolan U~a-·.
gl, Semkau U~agJ
vs).
Acrktir ki bunlar,

. Kürt asiret isimlcrin
de olmayan, sonra
dan eklenmis seyler
dir. Halk arasmda
kullanilmazlar. Kürt
se asiret isimlerinin
sonunda normal ola
rak "an1' c;:oguleki
val' (Kure§an, ~ ix

mamedan, ~adyan: Abasan ...)
Dersim' de "an" c;:oguleki
"(m" ~eklinde telaffuz edil ir,
hata pralikte, sondaki "n" haifi

. de atlhr ve '·'u" ile bitirilir
((Kuresu, ~ixmamedu, ~adlYü,
Abasii ...) Kimi yörelerde ise bu
. ek "on" dur.

~öyle bir dü§ünüyoJum dlt;
Kure§an, Alan, Demenan, Lo
lan, Heyderan (Haydaran), Ai'e
zan (Areyan), Bamasuran, ho-

I liyan, ~adiyan, Suran, ~IXl1la-

Ylsll1dayer alan C;eko'ya ait
"<;::emCemat" ba§hkh yazlya
bakabilirler.

Yine yer adlanna ili§kin
ölarak da gerc;:ekte varolmay;:l.n,
abartlh tablolar c;:iziliyor.Hatta
yöneticiler bu yola ba§vurur
ken, önce yer ve a§iret isimleri
.l1i keyiflerine göre degi§tiriyor,
Türkc;:eye gevirisini yaplyor ve
ya orijinalini degi§tirip Türkc;:e
ye uygun bif form veriyor, ar
kasmdan da bunu Türkc;:e isim-

lere örnek olarak gösteriyorlar.
Ya da hem Kürt hem de Türk
toplumunda kullarulan ortak ki
~iisimlerini tasiyan asiretlere
ait isimler, yine Türkce isimlcr
diye Ianse ediliyor.

Bu nedenle de Dersim 'cle
yer isimlerinin "cogunlugunun"
ya da "büyük c;:ogunlugunun"
Türkce olduklarma iliskin dc
gerlendirmeler, gercek dururnu

daha önce de bahsettigim bana
ait "Dersim' de Alevilik" isimli
cahsmarrun 123. sayfasmdaki
"Kürt Aleviler 'de Ibadet Dili
ve Dualar" bölümüne, Mehmet
Bayrak'm "Alevilik ve Kürtier"
kitabuun 120 ve sonraki sayfa
lan ile Deng ve Birnebün dergi
sinde crkan yazilanna, Kir
mancki olarak yaymlanan Vate
Dergisinin Wisar 2000, 11. sa-

dönüsleridir, Sayilan az da olsa
sürgünden dönen bazi ailelerin,
biraz da fiyaka olsun diye za
man zaman Türkce konustukla-
1'1 oluyordu. Ama bundan da
önemlisi, 1950'lerden sonra ta
mamen asimilasyona göre
programlanrrus, devsirrne yuva
lan niteligindeki Yauh Böige'
Okullanmn devreye girmesi,
erkeklerin askere gidip gelmek
zorurida oluslan, i§
amaciyla böige disma'
kitlesel gidip-gelrnele
rin ortaya crkmasr,
1960' Iardan itibaren
okul sayismda meyda
na gelen hizh arnsnr,
"Ulusal talepler önemli
degil, önemli olan simf
mücadelesidir, i§c;:iSI
rufnun dili birdir, dil
ve kültürün fazla bir
önemi yok," anlayisina
sahip olan Türk Sol
hareketinin bu ise, yani
asimilasyona büyük
katki-sagladigmi alnru
cizerek belirtrnek gere
Kir.

Yeri gelrnisken su
nu da belirteyim; Ale
vilerle ilgili yazi yaz-
. maya ba§ladlglmdan
beri Dersim dl§mdaki
bölgelerde Alevi Kürt-
lede sürekli konu§maktaYlm.
Bunlarm ibadet dili ile ilgili
verdikleri bilgilel' de Der-
sim 'deki durumla paraJellik
gösteriyor. Hemen rumünün
söyledigi §ey, ibadet dilinin bir
.süre öncesine kadar Kürtc;:e-ol
dugu, Türkc;:e'nin sonradan yer
le§meye ba§ladlgl §eklinde 01-
du.

Alevilerde ibadet dili ve
Kürtc;:edualar hakkmda daha
geni§ bilgi edinmek isteyenlel',
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kisiyle alevlenen asiret celiski
leri ile Alevi-Sünni celiskisiydi.
. Öte yandan Grmgrm vc ccv

resindc bunlar olurkcn, !930'cla
. Dersirn-Erzincan yörcsinde.
Kürtceyi ve Kürtlügü yaygin
lasnnyorlar diye üzerine 0IJe
rasyon düzenlenen, köylcri ya
kilan vc katlcdilenler icerisinde
Lolan. asireti de vardi. 1938
soykmmmdan yine bu asirctin
önde gelenleri de paylanna dü
seni aldilar. Dersim Xormck
(Hormck)'lcrinin durumu ise
daha da körü oldu, Asiret licleri
Beltal Efencli ile ailenin öteki

. bireyleri ya§ ve cinsiyet aynrru
yaprlmaksizm öldürüldülcr.
Kurtulabilen az sayidaki ki~i 0
an köyde olrnayanlardt. Bu ai
lenin yegeni ve ayrn asirerrcn
olan Sait Kinruzuoprak'm poli
tik düsüncclcri vc cahsrnalan
ise bilinmcktcdir. Dernek olu
yor ki, kendine Kürt dernenin
kelleyi koltuga alrnak anlarnina
geldigi bir döncmde, bazi Kürt
asirct ileri gelenlerinin Türk 01-
duklanru söylemeleri, etnik
kirnlik saptama yönünde fazla •
anlami olan bir §ey dcgil. Bu.
Alevilerin "Hakiki müslüman
biziz" demelerinin bir benzeri
dir. Baski ve zulürnden korun
ma duygusu, devletle iyi geci
nerek cikar saglama istcmi vc
asimilasyonun etkisiylc topl~lm
larm tarihindc hu tür ~cylcre
rasLlanabiliyor.

Yine .)encr' in Melikoff 'ta n
yaptlgl bir ahnt! da dikkati ye
kiyor. ~ener bu ahntlYI yapar
ken §öyle diyor: "Kürt~'e ya da
Zazoco konu§on Aleviler Kiirr
ya do Zaza ml? Yoksa Türt.:
mü? Bakahm hu kOl1uda Mefi
kaff ne yozml§,"

Bunlan yazdlktan sonra ela
Me1ikoff'un söylediklerine ge-

tI' Alevilerin
"Türklügü"ne dair
Sener, Alevilerin Türklükle

rini kanulamak isterken kimi
ahnulara basvuruyor ve tek tek
örneklerden hareketle genel so
nuclara varmaya cahsiyor.

Kaynaklanndan biri yine M.
von Bruincsscn'in sözkonusu
yazisidir. Bruinessen, Bingöl,
Mus, Varto bölgesinde buhinan
Lolan, Horrnek ve Balaban a~i
retlerinin ~eyh Sait hareketinc
destek vermediklerini,
1930'!ardan bu yana da bll a§i
rcllerin önde gelenierinden ba
zIlanl1ln kendilerini Türk say
dlklanl1l yazlY0r. Ku§kusuz
söylenenler dogru. Dogru ama
bunlar ~ener'in Türklük tezine
pek dc yardlmcl olabilecek §ey
ler degil1er. 0 a§iret1erin Seyh
Sait hareketine destek verme
meleri Kürt olmaYl§lanndan
degil; Hamidiye Alaylanl1ln ya
rattlgl sorun1ar, bunlann da el-

bu ek'e yer verrnezler,
2. Dcrsiru'de "A§agl Kara

calli diye bir asiret yok. Renda,
muhtemelen A§agl Karaballi
demek istemis. Beri taraftan
bahsi ge~cn asirctin ismi "Kara
ball!" degil, Qerebaliyau'dir,
Bu ikisi, hem form olarak hem
de anlam olarak birbirlerinden
farklrdrrlar, Yani dogrusu "Yu
kan Karaballi", "A§~gl Kara
ballI" dcgil, "Qcrebaliyane Co
ri", Qerebaliyane Ceri" dir.
Renda, bu isirnleri Türkceye
cevirip öyle yaznus. Yine bura
da bahsedilen öteki asiret isim
leri de §öylcdir: Bahtiyarli:
Bcxtiyaran, Koc U§agl: Qo
can/Qozan, Maksut U§age
Maksudan, Sam Usagr: Sem
kan, Aslan Usag): Aslanan, Bit·
Usag): Bcytari'drr.

medan, Pilvankiyan, Gulabiyan,
Baliyan (Boliyan), Karsanan,
Carekan, Zerkan, Melkisiyan,
Xorrnekan (Hormekan), Kimso
ran, Alan, Usenan, Kaliyan,
Kalan, Gulniyan, Kudan, SlX
hesenan, Abasiyan, Avasiyan,
Bcxtiyaran, Kurrnesan, Pez
gewran, Kocan (Qozan) Sem
kan, Resikan, Lacinan, Qereba
liyan, Feratan, Dewrescernalan,
Seydan, Sekekan VD.asiretler
den hangisinin ismi, neden
Türkce olsun? Tabii listeyi daha
da uzatmak mümkün.

Iste size, degindigirn carpu
malara bir örnek:

Örnegin, Cankin Milletve
kili ve TBMM Baskam Abdul
haluk Renda, Seyh Sait direni
sinin hernen ardindan hazirladi
'gi Kürdistan ile ile ilgili rapor
da, Dersim asirerleri ile ilgili
olarak bir yerde söyle diyor:

,.... Abbas Usag«, Ferhat
Usag), A§agl Karacallt, Yukart
Karabaüs. Bahtiyarlt, Kor; Usa
gl, Maksut Usag), Sam Usag),
Aslan Usag«, Bit Usag) gibi
isimlerin de/a/etiyle esasen
Türk olup dil ve Alevilik sebe
biyle Kurtluk iddiasinda bulu
nan ve neslen, kendilerinin de
itiraf euikleri gibi Horasan' dan
gelme Türk olduklart anlastlan
bu asiretleri
-Dersim' in hemen altl(lda er
kekleri haien de Türkr;e konu§a
bildikleri cihetle- asimile etmek
diger Kürtleri asimile etmekten
daha kolaydlr" Deng Dergisi,
yJ! 1992, saYl 21' den nakle
den).
. 1. Sözkonusu a§iretlerin

isimlerinin arkasmdaki "u§agl"
sözcügü ile "l!" eki, daha önce
de beliruigim gib i Milletvekili
nin kendi ek1emesidir. Dersim
lilerin kenctileri bu sözcük ile
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gini belirterek yöre Kürtlerini
Türkmen göstermekten ger i
kalrruyor. Her seyden önce,
sözkonusu üg asiret, iddia edil
digi gibi Türkmen olsalar bile, ,
yine bu da 0 yörede Alevi-Kürt
olmadrgi arilarruna gelmez. Ni
tekim, Moltke de sözkonusu
mektubunda orada bulunan
Kürt beylerinden bahsediyor,

Öte yandan, bu yöredeki
Alevi Kürtlere Senerin belirtti
gi gibi "bazilan Kürt diyor," .
degiller. Bu, bizzat onlann ken
dilerine verdikleri. addir. Daha
dogrusu 0 yöre halkirruzm ken
di ulusal kimliklerinden, yani
Kürtlüklerinden .yana herhangt
bir kuskulan yok. Peki bugün
durum böylede geerniste nasil
dr acaba? Kendilerini nasil nite
iendiriyorlardr? Biz yine' 20.
Yüzyilm baslanna dönelim ve
sözü yine görgü tamgl Noele
birakahm:

"Gecelemek icin Kiznan
köyünde durakladik, Bizl büyük
bir konukseverlikle karsuayan
. köy Atmali Kürtlcrinin (Rtwt
yan' in alt grubu yasadigt 40
haneden olusmaktaydt. Bu
Kiirtler Kizilbas idi. (. ..) Krztl
bas olduklanni ögrendi,~imde
büyük bir §a§kmhga ugradim.
Kendi kendime ~u soru.yu SOl"

dum: Bu insanlan Kürtlerden
aYlranfark nedir? Onlar Kürt
~'ek()nu§u.yol~Kürt giysileri gi
yiyor, Kürt türküleri söylüyor,
Kürt gelen.ek ve ve görenekleri
ne inamyorlardz. Bunun da öte
sinde büyük bir Kürt a§ireri
elan Atmalz a§irelinden. gelmek
tedirler ki bu a§iret, ir;inde bir
r;ok Sünni Kürt gruplanm da
banndlrmaktadlr (Haftahk H e
vi gazetesi, 25 Nisan-1 MaYls
1998)

(. ..).

rum .
Sener devam ediyor: "Koc

giri konusunda arasttrmalarty
la ünlü Baki Öz de bu konuda
Ömer Lütji Berkan ve lrena
Melikoff' u dogrulamaktadtr. 0
da arastirmasi sonucu: Korgiri
asiretinin Ortasya' dan Anado
luya gelen bir Türkmen asireti
oldugunu, esasen lzolu oldukla
rtnt, Dersim' den buraya yerles
tiklerini Seyhhasan asireti ile
akrabaltk iliskilerinin bulundu
gunu, sonradan Kürtlesmis
Tiirkmen boyu olduklaruu yazi
yor."

Dilin kemigi, resmi tarihci
lerde ise yalanm srrun yok. Eli
ne kalemi alan, carurun istedigi
ni bir cirpida ya Horasan Türk
meni, ya Ortaasya Türkü yaplp
cikrveriyor. Tabi bu arada sapla .
saman birbirine kansrms; ideo
lojiye göre tarih yazanlar agl
smdan bunun bir önemi yok.

hol asireti, bilindigi gibi
Kurmanci konusan, bir kesimi
Alevi olmakla birlikte büyük
~ogunlugu Sünni olan ve Kür
distan 'da oldukca genis bir ala
na yayilrms bir Kürt asiretidir.
Seyhhasanan asireti ise Der- .
sim 'de yerlesiktir, Kirmancki
(Zazaki) konu§ur. Ama yazar
bir guplda bu a§iretleri akraba
yaplyor, Kogkiri a§iretini de
yanlarll1a kattlktan soma hepsi
ni birlikte Ortaasya'ya bagh
yorlar. Anla§llan, 1930' larda
dünyaYl Türk yapmaya kalkl
§an uydmuk resmi tarih tezi öl
memi§, hala ya§IYor.

Bundan ayn olarak ~ener,
Mara§ yöresi Kürtlerinin Türk
lüklerini ispat igin de hayli ter
döküyor ve bu arada Alman
Generali.Moltke'nin Atmah,
Sinemili ve KlIH;;ltkabileleri
igin "Türkmen kabileler," dedi-

ciyor ve §u almtryi yapryor:
./ " ...Sordugumda kaynqkla
rtmdan biri bana, 'Soy olarak
Kürt degiliz.fakat inanclanmit
dolaytstyla eza gördük, daglara
slgzndlk, Kürtiere kansttk ve
Kurtier olarak adlandirtldtk ..

Bunu söyleyen hir cok ayak
lanmada etkinligi bulunan ta
runmtsKürt asireti Kockiri'
lardandt."

Dikkat edilirse bu sözleri
söyledigi ileri sürülen kisi
"Kürtlere kanstik ve Kürtler
olarak adlandmldik," diyor. Ya
ni onun sözlerinden Alevi-Kürt
yok anlanu degil, tersine var
anlanu cikiyor. Üstelik Meli
koff ondan bahsederken "kay
naklanmdan biri" diyor. Yani
öteki kaynaklar bu görüste de
giller. Kockiri asiretinin geg
miste Kürt ulusal mücadelesin
de yeraldigi, savastigi ve bu
yolda büyiik bedeller ödedigi
biliniyor. Hai böyle iken icle
rinden bir kisinin "Biz Türkme
niz" demesini onlann "Türk
menliginin" kesin bir kamt! gi
bi kabul etrnek, tarn bir keyfi
liktir. Kaldi ki. gereckten bu asi
ret Türkrnen olsa bile bundan,
Sener ' in iddia etügi gib i Alevi
lerin Kürt olmadlklan Türk 01-
duklarl sonucu glkmaz. Onca
Kürt nüfusun ya§adlgl Kogkiri
de bir a§iret Türkmen oldu diye
herkes Türkmen mi olm?

Bütün bunlann ötesinde,
Melikoff'un tarafslz bir ara§tu
maCl oldugunu,söylemek zor.
Kü~tlere sempatisi oldugu söy
lenemez. Bekta§ilerle Aleviler
konusunda yazarken, bir gözü
hep kapalldu onun. Yakla§lmm
da Türkgülük var. Son ylliarda
bu eksigini klsmen de olsa ka
bul enigi yolunda duyumlar var
ama ne derece dogru bilmiyo-
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Seyhasan. asiretinin Malat-
ya' daki köyünde Zazaca k()/1L/

§an bir tek kis! yoktur. Bu da
Zazacantn sonradan ö,qrenildi
gini gosterebilir." diyor.

Iyi de bu köyün halkm: n
asimile olup Zazaca'yi unutma
SI, Dersim daglan arasinda ya
sayan koca asiretin asimilasyo
nundan daha kolay dcgil mi?
Pek tabi bu daha manuki bir
aciklama tarzidrr ama isine gel
medigi icin Sener isin bu yani
ru bir kenara birakiyor.

Nuri Dersimi, Srxhasanan
(Seyhasanan) asiretinin bu gün
kü yerlerine gelmeleriyle ilgili
olarak sunlan yaziyor:

"Binaenaleyh Cemisgczck
Kürt emiri, zeka, comertlik, cc
saret ve kahramanhgty!a maruf
büyük Slghasan' In birhayli zu
man saltanat sürüp vefatuidan
sonra sülalesinden ge/mir olup
30 sene daha Cemisgezek Kiirf
Emirliginde kuvvetli bir salta
nat kurmus olan Emir Pir Hii-
. seyin' in 16 evlacll olup öldük
ten sonra Emirlik el'lallan l'l'
km:defleri araslI1da raksim
edilmi§ti. Pir Hüseyin Bey' ill 5
evladmdan biri olan 11.S',~ha
san' In Garbi Dersim' in SI,qha
san.an a~i!"etlerinin ecdadl 01-
duguna katiyen ~üphe yokl.ur.

i§te C_;emifgezek' ill Kürt
.Emir/igi ah(adll1dan olal1 11.
Sljjhas(ln'll1 Karahat, Ahbo.l',
KU'gan ve Ferhat isimlerilldeki
dörf evladt Dersim' de buhll1wl
esas yer/i Kürt kabileleri Fe ah
fadll1dan miraslanl11 alarak hu
gün birer teamül etmir a~ir('l
kabile haline gelmirlerdir.·' (Y.
Dr. M. Nuri Dcrsimi, Hatlra
llm,Öz-Ge YaYll1lari 9, Ankam.
1992, s.l38)

Yeri gelmi§ken, SQZkOIlL1SU
Melki§i Beyligi ile ilgili ba§ka

di. Sonunda yoldan geqen biri
si, bebegin aglomasint duydu
ve mezart acmak Ü;'ill adam
toplade. Cocuk büyüdü ve "Me
zardan gelenler" (Sinemilli) di
ye arulan asiretin kurucusu 01-
du." (Hevi, ayru sayi)

Sinemilli asireti mensuplan
bugün de Dersim-Elazig yöre
sinden Maras'a göcettiklerini
söylcrlcr, Bu arada Dersirn 'de
Sine isrninde bir köyün varolu
§U dikkat cekicidir. Köy Hozat
ilcesine .bagh olup ~eyhasanan
asirerinin yerlesik oldugu yöre
dcdir, "Mil", "MIlan" ise bir
cok boyu olan büyük bir Kürt
asiretinin adidir ve yazirun
bundan sonraki bölümlerinde
yeralan Nuri Dersimi 'nin tarih-
9i M. Emin Zeki'den yaptigi
almtidan da anlasilacagi gibi bu
asiretin, Yavuz Sultan Sclim
zamarunda Dersim' den güneye
göcettigine iliskin bilgiler var,
Muhternelen Sinemilli asireti
de "MlIli"lerin bir koludur ve
ismi de "Sine MIIIl"lcri ya da
"Sine'nin MIllt"leri anlamllla
geliyordur.

Dikkat cdilirse Moltke'nin
sözkonusu a~iretlerle ilgili hcr
hangi.bir yakmdan incelemesi
yok. Oysa Noel yöreyi gezmi§,
kendilerine konuk olmu~, ko
llu§mu§, gclcnck vc görcnekle- -
rini, dillerini, inanr;:lannl yakm
dan inceleme olanagl bulmu§.
DolaYlSlyla da onun gözleme
dayanan bilgilerinin, muhteme
len birilerinden duyduldanlll
aktaratan Mollkc'ye nazaran
daha saghkh oldugu rahathkla
söylenebilir. Hele bu bilgilcr,
bugünün ya§ayan gerc,;egiylc
c,;akl§lyorsa!

~ener, ~eyhasanan a§ireti
ile ilgih olarak da bir yerde
"Dersim' de Zazaca kon_u§an

Bu koylüler ile yapttgtnuz
konusmalar, on/arm da en az
Sünni Kürt/er kadar Kürt milli
yetcisi ruhuna sahip olduklart
ni gostermistir. Kendini göste
rcn genel düsünceyi ise siiyle
ifade ediyorlar: 'Biz Kürdüz ve
burasi bizim ülkemiz, Ne yazik
ki, bizi yerimizden eden ve huk
meden ~u belalt Turkler var
(Kiicümseyerek romi' ler olarak
adlandirmaktadirlar.i Biz onla
n scvmiyoruz ve onlartn stkict
varltklartndan kurtulmak isti
yoruz' Ev sahibimiz Süleyman
Aga savastn etkilerini aciklar
ken, köyün büyük bir bölümü
nun askerc altnmamak icin
daglara kacugim, askere alt
nanlartn ise, ilkfirsatta nasil ,
kacuklaruu anlatarak sunlan .
ekledi:

"Türklerden ve kavgalartn
dan. bize ne" (Hevi, ayru sayi).

'Ycri gclmisken, romi ya da
rumi bir kücürnseme ifadesin
den r;:okKürtier arasmda Os
manhlar Romi, Osmanh devletf
isc "Dcwlcta Rome" olarak ad
landlflhyor. Bu terim bir hayJi
Kürt Türküsünde de gec,;mekte
dir.
, Noel devam ediyor:
\'Aksu l1adisi' nden (Kiirt

~'.e'de Abc Spi) yukanya tlrma
nqrak, Hasan Aga Sarayt diye
bilinen ve Sinemilli a§iretinin
iki reis; olan Tapu Aga ve Asa!
Aga' 111/'1 kl~/ari kaldlklan köye
vardlk. Sinemilli sözcügünün
kökenine ili~kin hikaye §öyle
anlatillr:

'Altl yüzyll önce Harput'un
gümü~ madenlerinden buraya
göqettik. Orada hamile olan bir
genr klz ya~amaktaydl. Onu
canlt canll gömdüler. Kapatll
d/gl kabirde (Kürtqede Sin) qo
cU,fjunudojfurdu ve onu emzir-

Alevi Kürde kimlik yarnasi ... DENGOlaylar ve Görüsler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



--------------- 39 ---------------

4- rytelki§ilerin Iran Kürdis
taru 'yla; özellikle de Erdebil
~eyhleri ile kurduklan iliski
c1ikkat cekicidir. Bilindig] gibi
Erdebil Tekkesi ve Erenlerinin,
Alevilikte istisna bir yeri var.
_ 5- Baytar Nuri, Seyh Ba
sal;' 111 asiretinin ileri gelenleri
nin Dersirn 'c geldikten Sonnt
miraslanru oralarda daha önce
yasarnakta olan Kürtlerclen
devraldiklanru söy lüyor. Yeri
· gelmisken bu görüsü dogrular
· nitelikte bir gözlerni aktarrnak
istiyorum:

Bugün Bingölün Kig; ilce
sine ait köylerden iki tanesinin
ismi Lettig ve Agdad (Ag
datj'dir, Her iksinde de Kur
manei konusulur, inane olarak
Sünnidirler, Bu köylerin halb,
Dersim' den geldik1erini söy ler
ler. Öte yandan Dersim 'in .Sey
hasanan rmntikasmda Sey RI
za'run köylerinin bulundugu
rrunnkarun adi da Lerngdu.
Onun merkezi köyünün Agdad
oldugu ise biliniyor. Yine, Der
simden baska yerlere; örnegin
Cizre ' ye,' Irak Kürdistarn 'run
Sinc ar bölgesine göcler oldugu
nu bir cok ara§tlrmacl yazmak
tadu_ Dersirn Kürtleri ile Sinear
yöresi Ye,zidi Kürtleri araslIlda,
hern fizY9nomik ve hem de
inang, gelenek ve töreler bab
mmdan val' olan büyük bcnzer-.
lik, ara§hrmacll,ann dikkatini
geken bir dUlUmdur.

Aym konuya deginen Nuri
Dersimi, tarihe;:iM. Emin Ze
ki'ye atlfta bulunuyor ve; "Hü
lastü Tarih EI Kurd u Kurdistan
adh eserinln 419. SayJasII1Il7
devamll1da "Md" kabiles! ah
fadmdan M,lan a~ireti/7.emen
sup 55 kabJlenin isimlerini ta-

· mamen zikrediyoJ'. Ve bu 55
a~iretin Sultan Selirl1 zam.anla-

ginde ie;:huzursuzluklar basgös
teriyor ve olaylan yausurmak
üzere Iran 'dan ErdebiI'li Sul
tan Hoca Ali (Sultan Eliye Si
yahpus) arabulucu olarak ge li
yor ve onlan bansunyor. Bans
arnaciyla baskasnun degil de
Erdebilli Sultan 'm geli§i cok
dikkat cekicidir. Ancak Der
simlilerle Erdebilliler arasmda
ki iliskiler bu kadarla suurh de
gil, daha siki ve ileri düzeyde
dir.

"14'77' de yönetim Haci
Rüstem Bey' e geqiyor. Kiirtler
bu donemde, genellikle Erde
billi $eyh Cüneyt' e yaklastyor
lar. Akrabaliklar kuruluyor ve
ve Safevi Seyhlerinin Kiirtlükle
ri öne flkarak 'Mam, Mamo
lar'la, yani 'Amca'lik deyimi
Kürt prensleri ile Safevi Seyh
leri arastnda öne eikiyor." (Ka
leciwan, Deng dergisi, s.43)

Kochisar meydan muh are
besinde ise Beyligin basindaki
Pir Hüseyin Bey, Idris-i Bitli
si'nin sol yamnda yeralarak Sa
fevi ordulanna karsi savasiyor.

Demek oluyor ki:
1- Cemal SenerIn yazrsm

da, Türkmenlerin Anadolll 'ya .
gö~ettik1eri tarih olarak bahset
tigi dönemlerde Kürtler D~r
sim' de varlar. Ba§langle;: teu'ihi
1200'den daha gerilere giden
Melki§i Beyligi bir Kürt Beyli- .
gi olarak ya§amllli sürdürmek
tedir.

2- Bu beyligin hüküm sür
düg~ topraklar -ki merkez Der- .
sim' dir- yüzYlllarca Kürdistan
ismiyle bilinip tamndl, öyle
amldL

3- Melki§ilerin, gerektigin
de öteki Kürtlerle birlikte hare
ket etmekten gekinmedikleri
idris-i Bitlisi ile yukanda degini
len ili§kilerinden de anla§lhyor.

Alevi Kürde kimlik yarnasi. ..
bilgiler verrnek te yararh OIUL

Serefname 'de Cernisgezek
Beyleriyle (Melkisiler) ilgili
bölümün bir yerinde §u bilgiler
yer ahyor: .

"Üf klsma ayrilan Melkisi
ler Kürdistan'da büyük ihtisam
lan, hizmetcilerinin, taraftarla
rirun ve kendilerine baglt olan
larin cokluguyla ünyapmtslar
dir ... Ülke/ai ise genislik ve
önem bakimindan. uzak yakin I

herkesce 'Kurdistan' özel adtyla
tanindi; öyle ki berat ve emir
namelerde ve diger sultanlik
belgelerinde bu ad geftigi za
man, yalniz bu önemli vilayet
anlastlir ; aynca Kürtler ara
sinda 'Kurdistan' sözcügü gq:
tikce, bundan yalniz Cemiske
zek Vitayeti kastedilir," (Seref
Hal'1,Serefuame, Yöntem Ya
ymlan, Istanbul 1975, s. 209)

Deng Dergisinin YII 10, sayi .
57' de yeralan bilgilere göre
1201 'de Melik Muharnrned
Melkisi bu beyligin basindadir,
Bu, dönemde Melik Muharn
med, Eyyubiler yarunda savasa
katihyor ve fethedilen Eleskirt
Cemisgezek topraklanna katih
YOLBeylik, Uzun Hasan döne
minde klsa bir süre igin Akko
yunlulann denetiminde kahyor,
ancak Emir ~eyh Hasan klsa
sürede ülkesini onlardan kurta
nyoL ~eref Han, bu kurtarma
i~ini ~u cümlelerle dile getir
mektedir.

"( ...) Emir $eyh Ha'san ön
ce Allah' a tevekkül ederek,
sonra da etrafinda toplanml§
olan ülkesinin cesu;' ve kahra
man Kürtle,rine güvenerek, ül
kesini gaspedenlerJ kar§l anSI
zm harekete gefti ve onlan ül~
keden fzkardl. (...) (Deng Der-'
gisi a.g.s. dan naklen, s. 39-40)

Bir ara c;emi§gezek beyli-
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hm.
Pir Ahmet, $. Süreyya 'run

Suyu Arayan Adam kitabindan
bir almu yapiyor, Burada, ~.
Süreyya yedek subay olarak
Munzur Daglanrun Ezincana
taraf olan yakasmda askerlik
yaparken basindan gecenleri
aktarmaktadrr. Arularm bir bö
lümünde sunlar var:

'". .Fakat asil §a§kll1b,~zm
ikinci derste oldu. Daha ilk sual
. cevaplarda olustu ki , bil asker
ler yalntz hangi dinden oldukla
'mu degi], hangi milletten olduk
lanni da bilmiyorlardi. Biz hau
gi milletteniz? Deyince her kaja
dan bir ses ciku? Biz Türk de,~il
miyiz deyince de, 'estagfurulluh'
diye karsilik verdiler. Tärklii,~iJ
kabul etmiyorlardi.":

Scvkct Süreyya 'run bu LlI1l

sma karsihk "Pir Ahrnet"in
yazdiklan ise söyle:

,....Sizleri bilmem fakat ben
yukaridaki saurlart okudugum
da tüylerim diken diken oldu,
Dusünebiliyor musunuz, diis
man vatanimtzi isgal etmis,
halkimtz vatan, namus ve ("0/7

derdine düsmüs. lrk ve inane
farki gozetmeksizin kendi vata
mn! dü§man istilas1l1dan kur
tarrna tela§1 i~erisindedir. Bi,.

. provakatijr ajan gitmi§ ve bu
atq ~'emberi i~erisinde 0 dü§
mana kar§l sava~an kahraman
. askerlerimizin araS1l1a, 11"" ,'e
inanr; larkl sokmaktadlr ve ay
rlca bu kahraman halk evlo(la
rlm cahillikle su~lamakfa{l!r."

~öyle bir di.i§ünelim: Bura
da~. Süreyya'nll1 yaptlgl ~ey
ne? 0, askerlikte ba§lI1dan ge
~en bir olaYI anlatlyor, §öylc
§öyle oldu, diyor. Buna kar~lhk
"Pir Ahmet" ise bunlarll1 yanll§
olduklannda lsrar ediyor ve ya
zara aglr sUylamalarda bulunu-

Bu "pir" sözcügü, eger onun
adi degil de sifat olarak kulla
rulrrussa yanhsnr. Cünkü, Ah
met'in ailesinin Alevi din
adamlau icerisindeki yeri "pir
lik" degil, Bu aile, gercek an
lamda rehber de degil, Onun
ailcsi atanrms, yani tayin edil
mi§ rchbcrlerdendir ve dinsel
hiyerarsideki yeri mürsid, pir
ve rehberden sonra gelir. Pir
Ahmetin kendisine "Dede" de
mcsi dc ayru sekilde dogru de
gil. "Dikrne" sözcügüne gelin
ce; bu durumdaki rehberlere
'Tikme" denir. "Tikme" sözcü
günün Türkcedeki "Dikme"
anlarnmda olup olmadigi nok
tasi bir yana, bu kelime özel bir
sifau ifade ediyor ve dolayisiy
la Türkcc'ye uyarlanmis Ior
munu ya da cevirisini degil,
orijinalini kullanmak gerekir.
"Ahmet Dikme"nin ailesine
-ce Tikme Gole", "Tikme Are
zu," temsil ettikleri dergaha ise
kendisinin de belirttigi gibi
"Tckaye C;e Tikrne Arezü" de
niliyor.

Bu kisa bilgilendirmeden
sonra gelelim "Pir Ahmet Dik
me"nin yukarlda söyledikleri
neo Onun, kitabuun yukanda
adl gc<_;;enbir yerinde, "Munzur
dedigi dagll1 güney yakasmda
bir tek Kürt yoktUl~" §eklincle
bir cümle ge<;:iyor."Pir Ahmet"
in burada kastettigi, daha dog
rusu ele§tirmek istedigi ki§i ta
nJnml~ yazar ~evket Süreyya
Aydemir'dir. Pir Ahmet, kitap
<;:lgmda~evket ~üreyya'dan bir'
kay 'ahntl yapml§ ve kendisini
"Yalanclhkla" hatta "ajan-pro
vakatörlükle" su~laml§.

,ljimdi isterseniz, Pir Ah
met'in böylesine köpürmesine
neden olan ~evket Süreyya'ya
ait görü§ler nelerdir, ona baka-

tI Bir "Dede"nin
incileri
~ener' in kaynaklanndan bi

ri de "Pir Ahmet Dikme'tdir.
~ener, sözümona Dersimlilerin
kökeninden bahscderkcn sözü
bu kisiye 'getiriyor ve "Pir Ah
met Dikme iste bu. tarihsel alt
yaptyt biletek kalktp ~öyle :>:a
zabiliyor: 'Munzur dedigi da
gm güney yakastnda bir tek
Kürt yoktur. Orada Ya,yayan
Seyh. Hasan asireti tamamen
HoraS017 kokcnli Türklerdir.
Daha doguya, Pidümür' e gel- .
diginde ise, Areli, Lolanli, Sah
velanli, Kemanli, Carekanli ve
daha bir cok asiret oturmakta
dir. Bu asiretlerden hic biri
Kürt degildir. Tamamen Türk
kökenli asiretlerdir. Ben bu ko
nuyu her platformda tartismaya
haZlnm."

Ger~i bu yaZllun konusu
"Pir Ahmel Dikme," nin görü§
lerinin degerlendirilmesi degil
ama ~ener onu kaynak olarak
gösterdigine ve 0 da ~ok ciddi
iddialarda bulunduguna göre,
söylenenlere klsaca deginmek
gerekir.

Bunu yaparken de önce "Plr
Ahmet Dikme"nin kendisini ta
I1ltt~lyla ilgili söylediklerine bir
ka<;:cümle He deginmek yerin
de olur sal1lyorum. "Ahmet
Dikme" "Haykmp Duyurama
dlklanm" kitabll1da ismini "Pir
Ahmet Dikme" olarak yazml§.

rinda Dersim' den hicret ederek
Elcezire' nin kuzey mrntikasi
boigeterinde yerlesmis oldukla
rtru anlatiyor," diyor (M. Nuri
Dersimi, Hanratim, s.142)

Görülüyor ki Dersim' e ge
len de, göceden de Kürtierdir.
Türkmenler ise piyasada yok
lar.
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arasnrmanus, ya okuduklanru
anlarnarrus, ya da gen;:egi bile
bile tahrif etmeyi i§ edinmis,
Bence, onun durumuna uygun
düsen sik, ücüncüsüdür. 0, ger-
<;egibiliyor, bilmesine biliyor
ama gercek, gönlünden gecen
lere uymuyor. Uyrnadigi icin
de haksiz yere Sevker Sürey
ya'ya cauyor,

LaI' aramrzda bana öyle ge
liyor ki "Pir Ahmet"'in Sevket
Süreyya Aydemir'le ilgili fazla
bir bilgisi de yok. Bilindigi gib i
Sevket Süreyya, atesli bir Türk
rnilliyetcisi ve rejimin ideelog
lanndandi. Mustafa Kernalin
cok güvendigi biriydi. O'nun
atamasi ile yillarca TBMM ka
tipligi'yaptr, M. Kemal' in Y<i
~al11ll1manlauldrg: 3 ciltlik Tek
Adam kitabmm yazan da Sev
ket Süreyyadan baskasi degiL
Ve iste "Pir Ahmet"in, yalanci
hkla, ajan-provakatörlükle suc;:-
.,ladlgJ Sevket Süreyya'ya bu
Sevket Süreyya'dir,

Tikme Ahmet'in ailesi Der
sim 'de "Tikme rehber' olarak
bilinen ve saygi duyulan aile
lerden biridir. Bu aileyi yakm
dan tarurna olanagirn olrnadi
ama elbet inan<;lan, 'duygulan
.ve dü§ünceleri a<;:lsllldanöteki
Dersimlilerden farkh degiller.
Onlar da geqmi§te Kirmancki
(Zazaki) konu§aj1 diger Der
simliler gibi kendilerine "Kir
mane" diyorlardl. Birileri onla
ra "Türk" deseydi, ku§kum yok
ki bunu reddeder ve büyLik bir
ihtimalle de ~evket Sürey
ya'mn bahsettigi askerler gibi,
"estagfurullah" diye kar§lhk
verirleI'di. Pir Ahmet'in ashnl
inkar ederek KlfInanc ve Ku
manci 'yi bir yana bual<.tp Türk
menlige sanldlgml görseiercli,
c;:okrahatslz olurlardl.

cephanesine konmak isteyen
Kürt kabilelerinin gizlendikleri
yerlerde yaptlan kesifler, bunla
rtrt en cetinleri oluyordu ..."

Buna karsihk "Pir Ahmet"
in söyledikleri ise söyle:

"Simdi yalanin ve cehale
tin simgesi olan bu satirlar hu
susunda kls~ bir aciklama yap
mak istiyorum'' diyor 'Munzur
. dedigi dagtn güney yakasinda
bir tek.Kürt yoktur," diyor.

Görüldügü gibi Sevket Sü
reyya burada da bizzat yasadik
lanru anlatirken, ':Pir Ahmet"
ayrn kof sözlerle onun yalan
söyledigini ileri sürüyor. Bu
arada .sözlerinin bir yerinde,
"Gerek Pülumür ve gerekse
Ovactk'ta olsun, bir tek devlet
askerine herhangi bir saldtri
olmamistir...." demekten de geri
kalrmyor,

"Pir Ahmet' kitabmm önsö
zünde cok okudugunu, arasur
digrm, birikimli oldugunu söy
lüyor. Neden bunlan yazma ih
tiyaci hisetti bilemem ama yu
kanda yapugi belirlernelercok
degil, siradan bir "okumusun"
dahi sarfedecegi sözler degil.

"Pir Ahmet" acaba 0 dö
nemde ya§ananlan, Dersimli
lerle Osmanh ordusll arasmda
meydana gelen ve resmi belge
lerde de yeralan onea <;at1~ma
Yl, uzun sava~lan bilmiyor mu
ger<;ekten? Ötekilerini bir yana
blrakahm, ~evket Süreyya'nm
anlathgl.dönemde kendi köyü
ne yakm sayllan mesafedeki
Cibice Bogazl 'nda, olduk<;a
kanh c;:al!§malar sonucu 36. Tü
me~in Dersimlil€I' tarafmdan
teslim almarak silahlanna el
konllldllgundan da ml habersiz?

Bu durumda "Pir Ahmet"
ic;:indogal olarak ü<;§ey dü§ü
nülebilir. 0, ya hi<;okuyup
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yor. Peki "Pir Ahmet" neye da
yanarak böyle bir iddiada bulu
nabiliyor? 0, Sevket Sürey
ya'nm yarunda nuyrrus? Hayir,
Kendisi 0 tarihlerde henüz dün
yaya bile gelmernis. Yarunda
olan birisiyle mi konusmus?
Hayir. Elinde eiddiye ahnaeak
saglam bir beige mi var? Hayir,
o da degil, °halde neye daya
narak bu kadar kesin konusabi
liyor?

~. Süreyya askerlerden duy
duklanndan memnun olsaydI,'
yani onlarm kendilerini Türk
görmemelerinden sevinc duy
saydi, belki de "Pir Ahmet"
kuskuya düser, onun gercegi
tahrif ettigini söylerdi ama öyle
de degil. Tersine askerler ken
dilerine Türk demedikleri icin,
s. Süreyya'run yüregi "Pir Ah
met"inkinden kat kat daha fazla
yaruyor,

"Pir Ahmet" kiziyor, cünkü
:? Süreyya'run anlattiklan,
onun "Dersirnliler Türktür" te
zini, daha dogrusu saga sola
yutturmak istedigi safsatalan
tuz-buz ediyor, Herhangi bir
ciddi gerekceye sahip olmadig:
icin de ajitasyon <;ekmeye kal
kI§lYoI', i<;ibo§ vatan, millet
edebiyatlyla pa<;aYl,kurtarmaya
<;ah§lYor.

Aneak "Pir Ahmet"in slkm
hlan bu kadarla da smlrh degil.
~. Süreyya'mn görüp ya§adlk
lan, onu <;ileden <;tkarmaya de
vam ediyor.

"Yalnzz bizim taburun degil,
bütün cephemizin en sag kana
dllun dayandlgl Munzur dagla
rlJun daimi karlarla örfülü zir
velerinde, tehlikeli geritlerinde,
ne dü§mamn, ne de bizim 01-

. mayan ve daha ziyade her iki
tarafa pusu kurup, iki tarafzn
da camna kiyarak, silahma,

DENGOlaylar ve Görü~ler Alevi Kürde kirnlik yamasl. ..
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Gercegi yansitmasa da
kimi din adamlarintn bu
tur bir iddiada
bulunmalarinin maniiki
bir nedeni de var. ister
Alevi, isterse Sunni
olsunlar, din adamlarirun
otoritelerini kabul ettirme
ve sürdurmede guclu
silahlara ihtiyaclari var.

. Geleneksel toplumlarda
l'. hem soy-sopun saygt
i gösteriLen kutsal bir yere
.' dayandtrtlmasi, hem de

sir-keramet sahibiolma.
bu konuda basvurulan en
onemli iki aracttr. Dikkat
edilirse ocak kuruculari
sadece soylartru
peygambere
dayandlrmakla yetinmez,
aym zamanda,her·birinin
hir imtihan edilme,
macer«Sl vardll: Bu yolla
da, on/ar §öyle ve hÖyle,
slr-keramet,sahibi
olduklanm kanltlaml§
olmaktalar

gelme olayi cok sik olarak, söy
lenir. Ocaklan temsil edenlerin
ti.imü oImasa bile önemli bir
kesimi bunu söylerler. Arna on
lann kendilerini "Türkmen asi
reti" olarak nitelendirdikleri be
lirlernesi ~e~er'in kendi yarat
mastdir. Cünkü Alevi din '
adamlan geleneksel olarak pey
gamber soyundan geIdiklerini;
yani "Ehlibeyt" ya da "Evlad-i
Resul" olduklanru söylerler.
Zaten bu yazida bunlan yazan
Sener, baska bir yerde yazdik
lanyla da kendi kendisini ya
lanhyor, Örnegin Pir Ahmet
Dikrnenin daha önce bahsi ge
gen kitabma yazdigi önsözde .
§öyle diyor:

"Alevilikte dedelik gelenek
olarak babadan ogula ge~er.
Cunki:Alevi dedesinin soyu Hz.
Aliiye, 12 imamlar yolu ile ula
sir. Dolaytsiyla inanca göre,
dedeler "Evlad-i 'Resul" yani
peygamber neslindcndirler."

Yalancuun mumu yatsiya
kadar yanarmis, Senerinki 0
kadar da sürmüyor, ne yapahml

Beri taraftan, din adamlan-
11m peygamber soyundan gel
dikleri yolundaki görüsün dog- .
ruluk payi nedir, onun üzerinde
d~ durmak gerekir, Burada he
men sunu belirteyim ki, sadece
Alevi din adamlan degil, Sünni
din adamlan olan Seyhler de
Muhammed soyundan geldikle
rini iddia ederler. Bir ba§Ina bu
biIe, sözkonusu iddiamn her iki
kcsim bakirrnndan da dogru 01-
madrgmi ortaya koyar.

Gervegi yansl,tmasa da kimi
din adamlanl1l1l bu tür bir iddi
ada bulunmalanmn mantlki bir
nedeni de var. ister Alevi, is
terse Sünni olsunlar, din adam
lannm otoriteIerini kabul ettir
me ve sürdürmede güc;:lüsilah
lara ihtiyaglar,l val'. Geleneksel
toplumlarda hem soy-sopun

'" Horasan. Alevilik,
Kürtlük ve Türklük
~ener'in yazlsmda OcakIar

la ilgili olarak §u satJrlara rast
hyoruz:

"...Dersim böfgesinde ocak
farm tümü kendilerinin Hora,
san'dan geime Türkmen a~ireti
oldugunu ileri sürerler."

·Dogrusu, bu Horasan'dan

fIele hele, "Pir Ahmet"in,
Alevilere tarihte esine az rastla
nan ölcüde zulmeden, onlan kr-
. rrmlardan geciren, köylerini ya
kip-yrkan, sürgüne yollayan,
dillerini, ibadetlerini yasakla
yan birini kendisine "Ata" ola
rak. segtigin ibilselerdi hic affet
mezlerdi onu.

Ne var ki "Pir Ahmet" bu
konuda yalruz degil. 1938 Je
nosidi sonrasi nesiI icerisinde
asluu bu sekilde inkar eden,
baska kimlik pesinde kosan ve
kendilerine ata arayanlann sa
YISI hig de az sayilrnaz.

Elbet kendisini nasil görü
yorsa öyle tarif etmesi, herkes
gib i "Pir Ahmet" gibilerinin de
hakkidir. Kimse bir baskasma
zorla kimlik verernez. Fakat,
konu bucerceveyi a§lp bir böl
geyi, bir halb ilgilendirir haie
geldi mi i§ degisir ve 0 zarnan
baskalarinm da söyleyecek sö
zü olur.

Bütün bu yazilanlardan son
ra benim sözkonusu iddialann
sahiplerine bir sorum oIacak.
Söylendigi gibi eger Hora-
san 'dan gelen Türkmen asiret
leri Dersim 'e yerlesip asimile
olduysalar ve orada bir tek Kürt
de yasarrnyorsa, peki Türkmen
leri kimler asimile etti? Yoksa
gökten birileri mi indiler de
yaptilar bu isi? Bu soru yarut
bekliyor,

Alevi Kürde kimlik yarnasr. .. 'OENGOlaylar ve Görüsler
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koydu.
Yine onun, 1. Dünya Savasi

sirasmda Ruslarla görüsrnelcr
yaptigi, Dersime girmcmcJcri
yolunda talepte bulundugu bir
cok Dersimli tarafindan bilin
mektedir. Hatta onun Rus yet
kililerle yaptigi yazih bir anlas
madan da bahsecliliyor.

A. Gaxi' nin torunu Kazlln,
dedesinin bu eylemi ilc ilgili
olarak söyle söylüyor:

"Evet, onun bu alanlarda
da hayli ~'ah§malart olmus. Ör
negin, 1.Dünya Savasi SII'GSIII

da, Rus Ordusu Plemuriye ta
raftnda Soya Tale' ye kadar
ilerlediginde, o gidljJ Rus ko
mutanla konusmus. Yeti ge/mi:j
ken Junu da soylcyelim, A/iy(1
Gaxi Türkce bilmiyormus ama
Ermeniceyi rahat konusuyor
mus. Ruslarla görü§me/erinde
de Ermenice konusmus, Ermeni
tercümanlar aractltk etmis, ce
virmisler.

Aliye Gaxi, a gorüsmetcr SI

rasinda Rus komutana diyot ki
. "Biz Türk degiliz, Kürdüz.
Türklerle aramiz bozuk ve on
im' la savas halindeyiz, Dersime
girmeyin, bize destek olun, si
lah verin direnelim ki Turk zul
milnden kurtulaltm," Oi'ada bu
konuda anlasmaya variyorlar
ve Ruslardan epey silah ve cep
hone a!t.yor. Türk devletinin si;
rekli bize dü§manca davrmmia
s! ve sonunda da katietmesinin
nedenlerinden hiri budur."
(<;em, Munzur, Tamklann Oi
liyle Dersim 38, Per iYaYll1la1'l.
istanbul, 1999, s. 163)

Bir halkm gerc;:ek duygllla
nl1l ve kullamlan sosyolojik
kavramlan en iyi yansllan kay
nak1ardan biri hic;:ku§kuSLlZ
halk türküleridir. Ben yakla~lk
30 ylldlr, 'Dersin\ Türküleriyle

Yüzyihn baslannda ya§aml§
olan Erdelan Beyligi ailesinden
tarihci ve sair Mesture Harum
bu terimi "Kirmac" olarak ya
zar. Isrnail Besikci ile Muzaffer
Erdost'un Kürtlerle ilgili ara§
tirmalanna da yanstdigi gibi
Kirmanc terimi Hakkari- Van
yöresinde de 'halk arasmda kul
lamlrnaktadir. Yine Srrnak ve
Suriye'nin kuzeyindeki Kürt
Dag: rmntikalannda da kur
manci konusan Kürtlcr kcndile
rini böyle adlandinyorlar. Kürt
Dagi'rnn Ö yöredeki Kürtier
arasmda "C;iyaye Kirmenc"
dir. M. V. Bruinessen'in verdigi
bilgilere göre 20. Yüzyilm bas-

. lannda Güney Kürdistau 'daki
20 asiret arasinda yapilan bir
arastirmada, bunlann dokuz ta
nesi kendilerine "Kirmanc" de
mektedirler. Esasmda bugün
Güney ve Dogu Kürdistan'dan
gelen Kürtlerle konustugunuz
da her an bu terimi duyarsiruz.
Edebiyat ve politik dilde ise bu
terim hernen hemen en yaygin
olarak kullarnlamdrr, Güney

. Kürdistan 'h arasurrnacilar,
Kürtceyi tasnif ederken ilk eIde
onu Kuzey ve Güney diye iki
gruba ayirarak "Ku-manci
Xwarü (Güney Kürteesi),
Kürdistan'm kuzeyinde konu
§alan Kurmanciyi ise KJrman
CI Seru (Kuzey Kürt~esi) diye
tarif ederler.

~ündi bir de Dersimli pir ve
rehberlerin kendilerini nasJl ta
rif ~ttiklerine bir gözatalrm.
Onlat kendilerine Türkmen mi
diyor, yoksa ba§ka bir §ey mi
hep birlikten izleyelim.

Bilindigi gibi, 1916 Ylhnda
Kurc§an a~iret lideri Aliye Ga
xi Nazlmiye, Mazgirt ve Pertek
üzerine yürüdü, devlet memur
lanm kovdu ve yönetime el-

saygi gösterilen kutsal bir yere
dayandmlmasi, hem de sir-ke
ramet sahibi olma, bu konuda
basvurulan en önemli iki arac-
. tir, Dikkat edilirse ocak kuru
culan sadece soylaruu peygam
bere dayandirmakla yetinmez,
aYI1lzamanda her birinin bir
imtihan edilmc rnacerasi vardir,
Bu yolla da, onlar söyle ve
böyle. sir-keramet sahibi olduk
lanru karutlarrus olmaktalar.

Dersimli ocak sahipleri,
soylanru peygambcr soyuna
dayandirsalar bilc, pratikte KIf
manc (Kürt) aduu tasirlar. Bu
bölgede Knrnancki (Zazaki)
konusanlar kendilerini krr-:
manc,: kurrnanci/Kirdaski ko
nusanlar ise Kurrnaue diye ad
landmrlar, Kurmanclar, KIr
mancki konusanlara Dmnli,
Kirmancki konusanlar da Kur
manci konusanlara bazan Kir
mancbazan da KIrdas derler.
Dogu Dersim'de Alcvi ve Sün
ni farki gözetilrncksizin Kur
manci konusanlara bu ad veri
lirken, Bati Dersim ' in bazi yö
relerinde Alevi Kürtier bir bü
tün olarak (Kirdaski ve Kur
manci konusanlar) Kirmanc,
Sünni Kurmanclar ise "Trrk
(Türk)" 'diye adlandinlir,

Kirmanc adl, I<ürdistan'm
degi§ik böigelerinde ya§ayan,
farkli din ve mezhebe sahip
olan, farkh lehc;:eleri konu§an
Kürtlerin kullandlklan ortak
addlf. "Kurd (Kürt)" sözcügü
bir kenara blraklhrsa, KIf
manc, Kürtler arasmda günü
müzde en yagm olarak kullanl
lan ortak addlr.

Örnegin, Ahmedc Xani
Kürtierden bahsederken hem
"Kurmanc" hem de "Klr
manc" terimlerini kullanlr. 19.
yüzytlm ikinci yansl ile 20.
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Lemin derdo derdo
o wo ke Elezize viisayi de

lemm .tito ve ~/are
De lawo bzraye ml Flndlq o.
Ah be Türk'tür, ah zlIldlktlr.
Ah derdirn, dert
YanaSlcaElazlg'a götürüp

astlklan
Ah be, karde§im FlIldlk'llf .

~ener'in; Bminessen'in,
Dersim Alevilerini Türkler'e
yakmla§tlran bir diger adetin cle

Türkünün bir diger varyan
tmda ayru olay su sözlerJe ifade
ediliyor:
Ne lawo Tirk 0, lemin 11.0

zindtq 0

Türk Türk Türk
ZlI1dlkTürk
Götürüp astiklan
Beyim Fmdik

Unutmayahm Usene Seydi,
Dersirri' in en etkil i Pirlik ocagl
olan Kuresan' dandir. Hern asi
retin ileri gelenlerinden biri, .
hem de pirdir,

Su sözler de Usrvan asirct
reisi Qcmer (Karner) Aga'rnn
oglu Fmdik icin söylenen tür
_küdenalinmadu. Fmdik Aga,
Sey Riza ile birlikte idam cdi
len Dersimlilerden bindir.
Tlrko Tlrko Tlrko
Tirko, ztndtq 0

Berdo darde kerdo
Bege mi Ftndiq 0

Sey Use icin üzülüyorum
Gökreki Tann sahirtir ki

reisidir Kürtlerin,

likte idarn eclilcli.Ona yakrlan
agrtta:
"Heje mi yeno ve Sey Usenf

re
Heqedina cor veneno ke

reIse kirmanci yo,"

Karde§,
l-hdlf diyor ki,
Talan edili§imiz, neden bu ka
dar basitle§ti
Kürtier arasmda.

Hozat yöresi Kure§anlann
büyügü, Pir Usene Seydi 1937
de Elazlg'da Sey Rlza ile bir-

Terne Bavayi "Baba'run To
runlan" Sey Riza ailesi icin
söylenir, Imame hesil'i Hekas
tedilenler ise 12 Imamlar 'dir,

Bir diger türküde de Hayda
ran asiret reislerinden Xidire
All (Hidu.Aga)'nlll agzindan
§u sözcüklere yer verilmektedir.
"Bira
Xidir vano, "No kelepure ma
Werte kirmancfye de
9i ra honde bfyo uciz"

-5ahandiyor, "Caruruzm
kiyrnetini bilin

Basmuzda dolasiyor kafirin
yasalan."

A§frf merdena mi re qayil .
nebene

Tarne Bavayl kerde imame
hesiri.

Asiretler ölürnüme razi
olrnazlar,

Baba~l1lntorunlanru esir Imam
lara cevirrnisler.

katfrf.

Sahan vano, "qedere cane xo
bizane

Ma ser 0 cerent: qanune

Ah oldu oldu, Sahan'im oldu.
Sahari'un öldü öleli
Kmlrrns tilsmu Kürtlügün."

türküde söyle' söylenmektedir:
"Ax de biye biye, Sahane.mi

biye
Sahans mi ke merdo niimerdo
Sfkfyo tilsime kirmancfye.".

"Dögü~ün karde§1er,bu a§iret
kavgasl degil,

.Kürtlerle zalim Türklerin
hesapla§masldlf_"

Hozat cephesinin ünlü si
lah§örü ~ahan üzerine söylenen

Mereve Kirmancan a
zalimane Tirkaiz 0."

1937-38 Savasmm anlatildi
gl türkülerin birinde ise Ivise
Seykali'nin agzindan §unlar
söylenmektedir:
"Bira perode na qewxa a§fre

nfya,

Pir Bava'rn
Yanasica Hozat'a gitmis
Beyligini aliyor Kürdün

söyle ve böyle ilgilenmekts
y_im.Yaklasik 120 türküyu.cba
zrlanrun birden cok varyanti)
ortaya cikrnalanna neden olan
olaylarla birlikte 1993 yrlmda
"Taye Kilame Dersimi" adiyla
kitap halinde yayinladim. On
dan sonra da Türkülere ilgim
kesilmedi. Srrf Kurnancki olan
yaklasik IS0'den fazla türkü
ile hasir-nesirim, Bu tiirkülerin .
hic birinde Dersimlileri Türk
ya da Türkmen diye nitelendi
ren bir tek sözcük mevcut de
gil. Ama bir cok türküde Der
simliler icin

-ki bunlar arasmda 1938 ön
cesinin en ünlü ve etkili pir ve
rehberleri de var- Kirmaue söz
cügü geciyor,

Örnegin, 1933 yilmda Der
simliler taraftndan öldürülen
Söy Riza'rnn oglu Bava Ibra
hirn üzerine söylenen türküde,
Sey Riza'run agzmdan söyle
nen sözler arasmda sunlar var.:
"Pir Bavaye mt
"tekito ~fy()Xozato vesaye,
"Ciino begligena Kirmanci,"
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ünlü bir ziyaret yeridir, insanla
n oraya gidip dua ediyor, kur
banlar kesiyor, derde derman
olur düsüncesiyle toprak görü
rüyorlar, Sirridi ne durumdadir
bilernem ama 30-40 yrl önce
böyleydi.

Agucan, Dervis Cemal ve
San Saltuk Haci Bektasca tayin
edilen halifenin neslinden gelip
gelmedikleri kesin degil. Söz
konusu olan sadece bir söylen
tidir. Bu tür söylentilercle yakis
tirmalarrn cok oldugu ise belli
olan bir §ey.

Kaldi ki öyle olsalar bile bu
onlarrn aslen Kürt olmadiklan
anlamma gelmez. Tersine Hacr
Bektasi Veli, eger bu isi yap
missa.Kürt bölgelerinde Kürt
hai ifeler görevlendirmesi akla
en yatkm ihtimaldir. Ancak bu
konuda, bu varsayima haklihk
kazandirrnayacak bir dururn
var, Haci Bektas Tekkesi'nde
dini liderin belirlenmesinde, se
cim, yani kollektif kararla gö
revlendirme esas iken, sözko
nusu Seyitlerde babadan-ogula
gecme prensibi gecerlidir. Ayn
ca asiret mensuplanrnn rürnü
nün kutsal bir nitelige sahip 01-
duklan kabul edilir ve pratikle
din adaml görevlerini yerine
getirmeseler de kendilerine
saygl g(jsterilir, elleri öpülür.
Hacl B,ektafm görevlendirdigi
ki§iler acaba ona ka1'§lyah~tllar
da ba§ka bir sistem mi ,oturttu
lar ki bu farkhhk ortaya <;lktJ')

Okuyucuya komik gelecek
ama ~ener bu arada Öcalan' a
slglllll1aktan da geri kalmlYor.

"Turk basznznda; 'Kürtle§
mi§ Türk' ya da dagh Türk' ita"
delerine ylilarca kar§l pbp
dalga ger;enlerebakzn Öcalan
Türklerin Kürtle§mesinde oldu
gu gibi ne cevap veriyor:

----------------------------45

gerekir. Dersim 'le Haci Bektas
tekkesi arasinda, inane yakmh
gtndan ötürü bir yakmhk ve
sernpati olsa da, her ikisinin
yüzyillarca karsit noktalarda
yeraldiklan acrkur. Dersim,
baskilara karsi direnen, Osman
h otoritesini kabul etmek iste
meyen bir siyasal cizgiye sahip
iken, Hacl Bekta§ Tekkesi ge
nellikle devletten yana bir tu
turn icerisinde oldu. Hata Bek
tasi dedelerinin Krzilbaslara
karsi Seyhulislamlar gibi "katli
vaciptir," fetvalan verdikleri bi
le olmustur, Nitekim M. Bay
rak Piristineli, Arnavut Bekrasi
sairi Seyyid'in:

"Yetmis kafir oldürmekten
sevapttr

Kim öldürür ise bir Kizü
bas' r" diye yazdigiru belirtiyor.
(M. Bayrak, Alevilik ve Kürt
ler, s,76)
1.Dünya Savasi yillannda

Osmanh Hükümeti'nin Dersim
lileri ikna edip kendi tarafina
cekrnek icin arabulucu olarak
görevlendirdigi Tekke'nin ba
smdaki Gelebi Efendi'nin, Der
simlilerden fazla yüz bularna
YlP elibos olarak geri dönmesi
ise bu konuda dikkatle egilin
mesi gereken bir olaydlr.

Ge<;en yüzYlllarda Dersimli
lerin Hacl Bekta§ Tekkesi'ni zi
yar,etlerine gelince; I'mdogru
mu degil mi bilemem ama 01-
maSl yok dogal bir ~ey. Der
sim'deki bizim Duzgll1 Bava,
ya Dewa Kuresfi'ya da Glmglm
(Varto), Hll1lS,Bayburt, Erzin
can Gümü§hane ve Sivas'a ka
dar uzanan geni§ bir alandan·
,ziyaretyiler geliyorlar.

Osmanh zamamnda Sinop'a
sürülen Kure§an a§ireti ileri ge
lenlerinden Dewrc§ Slleman
(Dervi§ Süleyman)'ll1 türbesi

Alevi Kürde kimlik yarnasr ...
Haci Bektas Tekkesi ile olan
iliskiler oldugunu yazdigiru be
lirtiyor ve su almtiyi yapiyor:

"Haci Bekias' In arasttrma
Cl Molneux-Seel (1914:66) ta
rafindan da Dersim disindaki
en onemli hac merkezi olarak
gosterilmistir."

"Bununla birlikte Ball Der
sim' deki ür;kucük Seyit soyu,
Agucan, Dervis Cemal ve San
Saltuk HaCI. Bektasca tayin edi
Zenhalifenin neslinden geldik
lerini, soylicyor" diyor.

Bit an icin varsayahm ki
yukanda sayilanlann hepsi
dogrudur, Peki bunun Cemal
Sener ' in görüslerine katkisi ne?

Sadece Dersirri'de degil, ge
nel olarak Aleviler icerisinde
Haci Bektasi Veli'ye saygi du
yulur, bunda kimsenin kuskusu
yok. Ama Aleviler ondan cok
Hz. Ali'yi, Ana Fatma'yi, Hz.
Hüseyin ve öteki Imamlan se
viyorlar, Bundan hareketle Ale
vi1er Araplara özel bir sempati
besliyorlar, onlara yakmlar, ya
da Arap asilhdirlar demerniz
mi gerekir?

Burada belirtilmese bile,
eger kastedilen Haci Bektasi
Veli'nin kimligi ise 0 da tartl§
mahdlf. Kill1ileri onu Türk as11-
h sayarken, kill1ileri 7. imam
,Musayi KaZlll1'111torunu oldu
gu görü§ündeler.

Bunu da geyelim; Hacl
Bekta§i Veli etnik kökenlerine
göre aYlflll1 gözeten bir anlaYl
§a ml sahipti? Ku§kusuz degil.
o nedenle de ~ener bo§una
, zahmet etmesin, bu gibi §eyler
onun teorisine katla saglamaz
lar.

Ne var ki Hacl Bekta§'a du
yulan sevgi ile D~rsim- Hacl
Bekta§ Tekkesi ili§kilerini bir
birinden ayn de'gerlendirmek
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türküleri icerisindc, onlann
Kürt olmadiklarma ya da Türk
olduklanna iliskin bir tek söz
cük gecmiyor, Bir basina bu bi
le ~ener'ill uyduruk teorisini
pacavraya ccvirecek bir durum
dur.

2. Piyasa sanatcilan dismda.
yani Dersim toplumu icersinde
yasayip da 0 ccrccvcdc türkü
söyleyen ozanlar icerisindc
Türkceyi dil olarak kullanan.
onunla söyleyen bir tek san at
kar mevcut degil. Otantik Der
sim müzigindc bir tck Türkcc
örnek yer alrruyor,

3_Gecmis yüzyillarda ve
10. Yüzyihn baslarinda Alevi
Kürtier arasma giden.jiralan
gezen, kendileriylc röportaj lar
yapan onca yabanci gözlemci
var. Bunlann aru, mektup ve
raporlannda, etnik kirnligin be
lirtilmesi gerektiginde, Alevi
Kürtler hep "Kürt" olarak nitc
lendiriliyorlar. Tabi bu keyFi bir
tuturnun SOIlUCU degil. Alevi
Kürtler, kendilerini Kürt olarak
tarutiyorlar, Yani onlann cmik
kimliklerinden yana herhangi
bir sorunlan yok.

4. 20_ Yüzyilm baslarmda,
özellikle 1908 Mesrutiyct clcv
rirni ile T.C.'nin kurulusuna ka
dar, Kürller kültürel ve politik'
alanda faaliyet gösreren bir
hayli örgüt kurdular. Alevi Kürt
aydmlar, özellikle de Dersimli
ler bu öl'l~ütlerill hem kurulu§la
nnda, hem de sonraki faaliyet-

. lerinde etkin olarak görev aldl
lar.

Türk hükümetlerinin 0 dö
nemde bu örgüllcrdcn büyük
rahatslzlik duydugu ve orladan
kaldmlmalan ir,:inc;:abaharca
dlgl ise biliniyor. Örnegin M.
Kemal'in Malatya'daki 15_
Alay Komulam ilyas Bey'e.

radikal sol rüzgardan bir genc
lik kesimidir.,."

Burada önce ufak bir aynn
nya deginmekle bashyaynn i~c_
Dersimliler Zaza olmalanna
ragmen kendilerini asla bu
isimle adlandirmazlar, Daha
önce de degindigim gibi, onlar
kendilerine "Kirrnanc" der,
"Zaza" adiru ise biraz da kü
cümseyerek Sünni Zazalar icin
kullarurlar, Bunun, dini inane
aynligma dayanan tcpkisel bir
aymm oldugu karusmdayim.

Öte yandan hic kuskusuz,
Sener'in "60 yasindan yukatt
olan ve kendisini Kürt ya da .
Zaza diye ifade eden yani Türk
olmadiguu ifade eden bir tek
Afeviye rastlamadim," belirle
mesi, onun ahskanlik haline ge
tirdigi, gerr,:egi ters-yüz etrne
cabasmdan öle bir §ey degil.
Bu satirlann yazan, onun bah
settigi Alevi kesimindendir ve
o kesimden insanlarla hemen
her gün yüzyüze ya§ayan, ko
nusan, röportajlar yapan, yazan
biridir. Eger durum böyle 01-
saydi benim de görmem gere
kirdi. Scner, merak edip te
Medya TV programlanna da
rru bakmadi acaba?

Fakal dogrusunu söylemek
gerekirse, 011U11 bu sözleri yai.
maSl.l1asevindim_ iyi ki de böy
le yapml~. Günkü bunu yapma
saydl, belki de yazllanlll oku
yanlar ir,:erisinde kendisini cid
diye alanlar r,:lkardt.

So(un Dersimlilerin kimligi
olunca bir kar,:önemli konuya
özet olarak deginmeden ger,:
mek olmaz.

L Dersimlilerin kimlikleri
ne yer verilen türkülerden bazI
örnekler sundum. Bunun d~§I11-
da da r,:oksaYlda lürküde bu.
yönde belirlemeler var. Dersim

Alevi Kürde kinilik yamasl. ..
'Kürt- Türkü veya Tiirk Kürdie
böyte olusuyor. Belirgin bir
özellik olarak bunu sürekli gö
zonüne getirmek, saglam objek
(lf degerlendirmeter icin büyük
önem tastr. Türk-Kürt kardesli
ginde böyle bilimsel yaklasmak
büyük änem tasir"

Öcalan hangi kosullarda ve
hangi amaclarla bu tür sözler
ediyor; bunun tarüsilmasi bir
yana; Senerin, söylenenleri
yorumlamasi yine keyfidir.
Öcalan, hcm Kürtlerin türkles
mesinden hem dc Türklerin
kürrlesmesinden bahsederken,
~ener onu tek yanh; sadece
Türklerin kürtlesmesinden bah
sedilrnis gibi sunuyor. 0, Brur
ncsssen'in "Yüzytllar boyunca
izleri sürülebitecek olan bazi
asiretler dillerini Türkce' den
Kilrtce'ye ya da tam aksi sekil
de de,~i§tirdiler," seklindeki
sözlerini yorumlarkerr de olaym
karsilikh olma özclligin; bir ya
na birakiyor, hep Türkmenler
asimile oldular iddiasinda bulu
nuyor. Yani kaynak olarak gös
terdigi almuyi yorumlarken bi
le dürüst davranrmyor,

Sener, "Bu satirlartn yazari
oiarak, son on ytldtr Alevi olup
da Kürt~'e ya.da Zazaca ko.nu§
tuklan halde kendilerini Türk
ofarak itade eden Alevi yerle
§imlerinin %75' in.i gezmi:j, gör-'
mü§ birisiyim""

'Kendileri Zazaca ya da
Kürtr;eyi bildiklel'i halde hatta
Türk~eyi bozuk bir §ive ile ko
nU§fukla1'l halde bugün 60 ya
§wdall yukarz olan ve kendisini
Kürt ya da Zaza diye ifade
edeil yani Türk olmadlgLnl lfa
de eden bir lek Aleviye rast la
madtm. Kendisini Kürt ya da
Zaza olarak (fade eden. kesim
ise son Ylllarda Kürtrülük ve
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Dersim-Kor;:kiri Kürllerinin
bu dönemdeki ulusal-demokra-

Sl"
Garbi Dersim a~air rüe_sa-
imza

tik taleplerininin siralandigi da
ha baska yazrh belgeler de
mevcut.

1920'de kurulan 1.
TBMM'de yer alan 72 Kürt
milletvekilinin olusturdugu par
lamento grubunun resrni adi '
"Kurdistan Grubu"ydu ve Der
sirn,milletvekilleri de bunun
aktif Üye leriydiler,

Karnuoyuna yönelik propa
gandada Kürt ulusal taleplerini
ve direnislerini "gerioilik"lc,
"yabanci parrnagi" ile VS., acik
lamaya cahsan devlet, gizli bel
gelerinde ve zaman zaman da
komuoyuna yönelik aciklama
Iarda gercegi dile getinnekten
gerikalmryordu, Kürt direnme
leri ile ilgili olarak Türkiye'nin
eski cumhurbaskanlanndan Ce
lai Bayar sunlan söylüyor:

"Seyh Sait, Bir Kürt Cum
huriyeti kurmak istiyordu. (, ..)
Dersim lsyani. tamamen Kürt
lerin siyasi düsüncelcridir.
Bunlar ne anarsisttir, ne sudu),
ne budur. Bunlar dogrudan
dogruya müstakil bir Kürt hü
kümetini kurmak istiyorlardi.
( ...) Dersimliler'in, Kürtlük hc
sabina en idealistleri Kocgiri':
de toplandilar, teskilat yaptilar.
Sivil, a~kCr butün kuvvetleriyle
oraya toplandilat. Orada mü
hirn bir kuvvet te!jekkii! e·/'ti.
Ko~'giri'de isyan pktl. (. ..) Kor
giri bence diger isyanlmT(} hep
sinden mühimdir ..." diyor.· .

(Tercüman gazetesi 10,9.
1986. Aynca Kurtul Altllg: Ce
lai Bayar Anlatlyor. B.:Nuri,
HatIratIm,. Öz-Ge Yaymlan,
Ekler Bölümli s. 230'dan .nak
len) \

Seyid RIza. 1937'deki dire
ni§ suaslIlda ingiliz Dl~i~leri
Bakanhgl 'na yazdlgl mektupta
yine Türk hükümetinin Kür( ve

keleri dogrultusunda yogun bir
propaganda faaliyeti vardi. Ce
miyet 'in gazetesi Jin bölgecle
cikartihp dagrtihyordu, 0 dö
nern, Heyeti Temsiliyenin
Dersim'le ilgili olarak Elazlg
Valiligi'ne verdigi talirnat.ise
söyledir:

"Harput. Vati Vekili Servet
Bey'e

Sivas-v, Kaslm.1919
"Dersim' deki Kurdistan re

al! Cemiyeti gibi iftiraci der
neklere enge! olunmasi ... "

M. Kemal yönetimi tarafin
dan ahnan bu kararlar ve yolla
nan tamimler de gösteriyor kr
Malatya, Dersirn ve Sivas yöre
lerinde Kürt milliyeteiligi hayli
canhdir, Aynca, Dersim-Kocgi
ri Kürtleri bu dönemde ulusal
taleplerini acikca dile getirrnek
ten ve gerektiginde onlan silah
zoru ile almayi düsünmekten
geri kalmadilar, Cokca yayin
lanmasma ragmen biz yine de
§u belgeyi vermeden gecrneye-
-Iim. A§agldaki telgrafi Anka
ra'ya ceken Dersimlilerden
baskalan degillerdi.

"Elaziz Vi/ayeti Vasuastyla
Ankam Büyük Millet Meclisi
Riyasetine

Sevr muahedesi mucibince
Diyarbekir, Elaziz, Van ve Bitlis
vilayetlerinde müstakil bir Kür
distan tqekküt etmesi lazzm ge
hyor, binaenaleyh bu te§,kil
edilmelidir. Aksi taktirde bu
hakkl si/ah kuvvetiyle alr(wya
mecbur kalacaglmzzl beyan ey
feriz.

25 Tqrini Sani 1336 (1920
M·C.J

yolladrgi tarnim söyledir:
"Malatya' da bulunan 15.

Alay Komutani llyas Bey' e
Slvas-19.9 ..1919
(, ..) Bu sebeple evelemirde

bu denilenlerin siiratle derdest
leri ve Kürtlük eereyanina 0 ta
raflarda asla müsait zemin bi
rakilmamasi laumdir. (...)
Kürtluk cereyanitun kökünden
sökülüp atilmast pek mühim-

, dir."
. (Osman Aydm, Kürt Ulus

Hareketi 1925, Wesarien Weqfa
~exSeid, s. 58)

Ayru Mustafa Kemal, SI
vas'ta Heyeti Ternsiliye 'ye aym
yönde kararlar aldirtmaktan da
geri kalmaz:

"26. Eylü11919- Temsil Ku
rulu, Ingilizler hesabina calisti
gml ileri sürdügü Arapgir Kür
distan Yükselmek Kurulu Der
negi ve benzerlerinin yok edil
mesi ifin Elaug ViIayeii' nin
dikkatini cekme karari aldi."

(Abdurahman Arslan, Sam
sun 'dan- Lozan' a Mustafa Ke
mal ve KÜ111er,(1919-1923) s.
52, nakleden 0, Aydm a.g.e. s.
5~ .

Görüldügü gibi, Ingilizlerin
vizesi ve onayi ile Anadolu'ya
gecmis olan M. Kernal, daha 0

günden baslayarak Kürt yurtse
ver ki§i ve kurulu§lanm, keyfi
olarak ingilizlerle ili§ki icyeri
sinde göstermeye C;:~Ül§lYorve
bunlann "yokedilmeleri"ni isti
yor.

Dönemin en etkin politik
örgütü olarak kabul edilen Kür
distan Teali Cemiyeti ile Alevi
Kürtler'in baglan ise yine 01-
dukga ileri düzeydeydi. Kocyki
ri-Dersim Kürtleri Cemiyet'te
c;:okaktiftiler. Bu bölgelerde
Cemiyet'in bir eyok§ubesi ku
rulmu§lu. Onim programl ve il-
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sahip crkma kararhhklarmdan
acilmisken isterseniz size daha
eskiye dayanan bir baska göz
Iernimi anlatarak yaZIYInokta
hyayim: 1976 yilmda Der
sim'in Pulur (Ovacik) ilccsinc
bagh Ortinigc köyündc, 1938
sürgünleriyle konusurken, Mc
med (Mchrnet) ismindeki köy
lü, aralannda kendisi gibi sür
güne yollananlann da bulundu
gu kalabalik köylü grubunun
gözleri önünde vücudundaki
yara izlerini göstcrmis, arkasm
dan da 0 izlerin hikayesini an
latrmsti bana. 1938' de sürgüne
götürülürlerken, Pertek'de Mu
rad nehri kcnannda günlcrcc
bcklctilcrek iskenceden gcciril-,
misler, Iskcncecilcrin üzerinde
en cok durduklan ~ey ise, onla
ra Kürt degil Ti.irk olduklarimn
söyletmekrnis. "Bize yapma
diklanru birakmadilar. Cok aCI

cektik. Vücudumuzu yanp ya
ralanrruza tuz dökmek, eil Iazla
aci vereniydi. Bu yara izlcri on
dan kalmadir, Ama hic birimiz
'Kürt degiliz, Türküz ' deme
dik.

"Ne yapnysalar 'Biz Kür
düz, Kürdoglu Kürdüz,' dcdik,'
dernisti.
, Evet, SOykll:1I11kosullannda
bile Dersimlilerin sergileclikleri
tavir buydu. Ve iste Cemal ~e
.ner ' in "60 yasindan yukan
olanlar kendine Kürt dcmiyor
lar" dedigi, kirnlik bulmaya ~a
h§ugl insanlar da bu insanlar
dir.

0, 76 ytlhk siSlcmin bozlIk
plag1l11bir kcz daha dinleterek
Ali~cr, Sey Rlza, Aiiye Gaxi,
Usene Seydi ve Nui'i Dersimi
gibilerine kimlik yamamaya s::a
h§lyor.

Komik dcgil mi?

bildiler. Bu halkm, dayanma
gücünün cok yüksek oldugunu
kabul ctmek gerekir, Dünyanm
baska yerlerinde olsa, kac halk
buna dayarur, dircnirdi; bilerni
yorum.

Kaldiki günürnüzde kendi
lerine Kürt demeycn Alcvi ke- .
simi icerisinde Türk olduklanrn
söyleyenlerin sayisi yine de
abartildrgi gibi degi]. Böyleleri
nin büyük cogunlugu Kürt ya
da Türk yerine kendilerine
"Alevi" diyorlar, Yani inancla
nrun ismine yanhs bir anlam
vererek onu etnik kimlik yerine
koyuyorlar.

Bazilau ise Kürtlüklerini in
kar etmcmcklc birlikte, srrf bir .
aliskanlik olarak kendilerine
Türk diyorlar. Benim Malatyali
Kürt tarudiklanm var ve ulusal
kimliklcriylc ilgili bir sorunlan
da yok.

Yani kendilerini Kürt görü
yorlar. Bu ailcdc, ya§1 60'111
üzerinde olan baba, konusma
sirasmda sik sik "Bizim Türk
ler" lafiru kullaruyor. Kürt 01-
masma ragmen neden böyle
söyledigini sordugurnda, "Tabi
biz Kürduz ama, hepimiz ayrn
vatanda ya§lYoruz, Kürdü Tür
kü farketrnez, dilimiz alrsrrus
öyle söylüyoruz," diye yarut
vcrdi. Yine konusma arunda,
Kürtiere Türk diyen 40 ya§ Cl

vanndaki kizma aym soruyu
yönelttigimde ise "EI bette biz
Kürdüz, ashrruzi inkar edecek
degiliz. Ama iste okulda surda
burda hep öyle söylendi, dil
ah§kanhgl olmu§," kar§lhg1l11
alrum. llginytir, hayli kalabahk
olan bu ailenin öteki bireyleri
Türk kelimesini aYI11anlamda
kullanmyor, Kürde "Kürt,"
Türke ise "Türk" diyorlar.

Söz, Kürtlerin kimliklerine

Kurdistan politikasina degini
yor, Dersim' de olanlan da bu .
~er~eveye oturtuyor. Yani onun
icin Dcrsimliler KÜI1, Dersim
isc Kürdistan'tn bir parcasidrr,

Dersimlilerin 0 dönernde
Milletler Cemiyeti dahil disa
yönelik olarak yapnklan basvu
rularda da Dersim \de olanlar
hep bu ccrccvede degerlendiri
liyor. Yani kendi sorunlanm
Kürt sorununun bir pars::aSIola
rak görüyorlar.

Digcr taraftan, Alevi Kürt
ler icerisinde kendisini Kürt
olarak görmeyen, göstcrrneyen,
hatta "hepimiz Türküz" diyen
ler yok mudur? Elbet Senerin
söyledigi gibi degil ama böyle
leri de var. Peki bu hangi ko
sullann ve döncmin bir olgusu
dm?

Dikkat edilirse 1940' lara
kadar Alcvi Kürtier kendi etnik
kimlikleri konusunda S(oknet
ler. 1920 ya da 1930' larda dev
let yöneticilerinin raporlanna
da yanstdigt gibi Alevilerin
kendilcrine Türk demeleri sur
da kalsm, bir cok yörede Alevi
lik Kürtlükle, Sünnilik ise
Türklükle ayru anlamda kulla
rulmaktadir, Ne var ki özellikle
dc 1938 soykmmmdan sonra
bu dururnda bir degi§iklik göze
carpryor.

Bu yillardan 1960'a gelene
kadar ki nesil icerisinde ulusal
duygular bakimmdan bir zayif
lama var.

On ca baski ve terör, dünya
mn hemen hemen his::bir yerin
de rastlanmayacak katlhkta sür
dürülen 'lfkS::lve asimilasyoncu
s::abalan gözönüne ahnlfsa, bu
nu da dogal kar§llamak ger.ekir.
Bravo Kürtiere ki yine de bü
tün bu barbarhklar kar§lsmda
hepten sinmediler ve dayana-

,,
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