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Otokritikle başlamak gerekiyor. Tecrübeli bir kadro 
değildik. Diğer yönüyle tipo baskıyla işe başlamıştık. Bu 
nedenle ilk sayımızda bazı eksiklik, imla ve yazım 
hatalarımız vardı. Amaç en eksiksize yürümek 
olduğuna göre eksiklikler yanlışla korunamaz. 
Okuyucumuzu en güzeline layık görüyoruz ilk sayımızı 
iş öğrenme sayısı olarak değerlendiriyoruz. Dergimizi 
eleştirel bir dille incelemenizi ve yazılı olarak 
eleştirmenizi bekliyoruz. 

İkinci sayımızı Uluslar ve Etnik gruplar konusuna 
ayırdık. Araplar, Farslar, Çerkezler ve Gürcüler üzerine 
de birer yazı almayı planlamıştık. Sorumluluk alan 
arkadaşlarımız görevlerini yerine getirmediğinden 
hedefimize ulaşamadık. Ancak yine de tartışılmayan 
veya az tartışılan böylesi canalıcı bir konuya dikkat 
çekmek önemlidir. Belki insanlarımızı meraklandırır , 
kendini araştırmaya başlar. Kendine gelmek için 
-birçok halk açısından- hafif bir uyarıcı niteliği 
taşıyabilir. Dergimizin sayfaları bir okyanusta ne kadar 
yüzey kaplıyorsa bizde uluslara o oranda değinmiş 
olabiliriz. Uluslar Okyanusu ifade ettiği için, biziml<..i 
sadece bir deyinmedir. 

Bu sayımızda Dr. Yalçın Küçük "Ulusun Oluşumu 
Ekonomi ve Politika", Dr. Cemşid Bender "Arkeolojik 
Verilerin ışığında Kürt Uygarlığı ve Tarihi ", Dr. Attila 
Erden " Kazdağı Türkmenleri ", Sırn Öztürk "Ulusal Sorun 
Üzerine Tartışma Başlıklan ", Gürdal Aksoy 'Türk İslam 
İdeolojisinin Üç Düşmanı : Yahudiler, Ermeniler ve 
Rumlar"ı Ycl.?-dı. 

Arkadaşlarımızdan Medeni Ayhan "Kürdistan da 
Sosyal Yapı Üzerine Notlar", Tolga Ersoy " Lazlar ve 
Doğu Karadeniz Tarihinden Birkaç Satır", Azad Baran 
'Türk Komedyasının Üç Komiği: Lazlar, Kürtler ve 
Çingeneler", Eyüp Demir ve Abdurrahim Koçhin ;Tarihte 
Ermeniler ve Ermenistan"ı yazdı. 

Üçüncü sayımızı, yine canalıcı bir konuya ayırınayı 
planladık. "Kürt Solu, Türk Solu ve Sosyalizmin Genel 
Anlamdaki Sorunları " konusunu işleyeceğiz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle 
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ÖZGÜR BiLiM Ulusun Oluşumu: Ekonomi ve Politika 1 Y. Küçük · 

ULUSUN OLUŞUMU: 
• • • 

EKONOMI VE POLITIKA 

Modern ulus, modern devlet ve mo
dern devletin demokratik biçimi, tarih 
sahnesine aynı zamanlarda çıkıyorlar. 

Dogum sancılannın, on beşind ve on ye
dinci yüzyıllar arasına denk düştügü 
söylenebiliyor; önemli bir saptamadır. Bu 
dönem, on beş_ ve on yedinci yüzyıllar 
arası, Marx'ın "burjuvazinin çocukluk 
dönemi" olarak nitelendirmesine de ola
nak saglıyor; bu nitelerneyi bilgece bulu
yorum. 

Marx'ın ve daha sonra Lenin'in millet
ler teorisinde bu saptamanın önemli bir 
yer tuttugunu düşünüyorum. Bir 
başlangıç saptaması olarak çok zengin 
oldugl.ll1da kuşku yok; ancak burapa. 
yine de, tartışma geregini duyuyorum. 
Tekrar ele alınarak açılmasında önemli 
yarar görüyorum. 

Bu kaygımın bir nedeni, insan aklının 
"association" sapmasıyla malul olmasıdır. 
Sözcük olarak "ortaklaştırma sapması" ile 
ifade edilebilecek aklın bu sürekli bozul
ma egilimi, bir arada ortaya çıkanlar 

arasında, çok kolaylıkla bir dinamik ilişki 
kurma yatkınlıgıdır. İnsan aklı, ne yazık ki 
işçi ücretlerinde artış ile sarhoşlu~un 
çogalmasının aynı zamanda 

· gözlemlernesi halinde, bunlardan 'birisini 
digerinin nedeni olarak görme egilimini 
sergiliyor. Burada da, ulu, devlet ve de
mokrasi arasında, bir · "association" 
çarpıklıgı olup olmadıgına bakmak istiyo
rum. 

Ancak sonucumu şimdiden yazmakta 
bir sakınca görmüyorum; bu saptama 
özünde dogru ve zengindir. Ama ben 
burada, tekrar ediyorum, yeni bir 
tartışmanın da verimli ola~$ına 
inanıyorum. 

"Demokrasi" kavramı ile başlanabilir; 

ulusların oluşumu ve bu sürecin kendisi, 
kesinlikle demokratiktir. Bir toprak 

Dr. Yalçın Küçük 

· üzerinde bir ulusun oluşumunun ve tarih 
sahnesine çıkışının genel demokratik
leşme sürecını başlatıcı, başlamışsa 
.hızlandırıa ve hızlanmışsa geliştirici bir 
etkiye sahip oldugunu, rahatlıkla, tek
rarlıyabiliyorum. Böyl~e. Lenin'nin, "her 
ezilen ulusun burjuva ulusculugunun bir 
genel . demokr'atik içerigi vardır" 1 
çözüınlemesini tekrarlamış oluyorum. Bu 
tekrardan sonra bu demokratik içerigin 
sınıfsal temelini ele almak istiyorum. 

Önce bazı ilkeleri hızla yazmam gere
kiyor. . Bir: Demokrasi, bir devlet 
biçimidir. İki: Demokrasinin ortaya 
çıkması için mutlaka iki sınıf ya da gücün 
bulunması zorunludur. Üç: sınıfsız top
lumlar için demokrasi kavramını kullan
mak yalnızca bir karışıklıktır. Dört: De
mokratik bir · biçimin ortaya çıkması ve 
kendisini gösterebilmesi için sadece sınıf 

. ya da birden fazla gücün olması yeterli 
degildir, bunlann mücadele halin~e 
olmasını zorunlu görüyorum. Beş: Iki 
sınıftan birisinin pasifize edildigi durum-
larda demokrasiden söz etmek 
ikiyüzlülük oluyor. Altı: Ulusun 
oluşumunun bir baskıya karşı 
gerçekleşmesi, ekonomik . oldugu 'kadar 
politik bir gereklilik ve gerçekligi 
yansıtıyor. 

Güzel, şimdi sınıfin niteligine gelmek 
istiyorum. Modern uluslann, Fransız ve 
İngiliz uluslan akla geliyor, oluşumun 
"burjuva" niteligi çok vurgulanıyor; Fran
sa'da Ondördüncü Louis ve Maliye Nazın 
Colbert ve İngiltere'de Sekizinci H elli}' ~e · 
"şansöylesi" ya da Maliye . N azın, daha 
sonra farklı bir nedenle idam ettirdigi, 
ütopyaa Thomas More akla geliyor. Her 
ikisi için de despotizm, merkantilist poli
tikalar ve· sanayileşme önde görünQyor. 

Burada biraz durmak ve Lenin'e 
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dönmek istiyorum. Lenin, ulus sorunu

nun çıkışını iki tarih dönemine baglıyor, 

ikincisi, kapitalizmin olgunluk dönemidir. 

Birincisi ise feodalitenin çözüldügü ve 

mutlakiyete karşı mücadelelerin oldugu 
dönemdir, bir anlamda, burjuvazinin 
çocukluk dönemine uzanıyor. Bu ilk 

dönem ulusal hareketin karakteristigini 

ise şöyle özetliyor: "Ulusal hareketlerin 

uyanışı ve genel olarak siyasal 
özgürlükler ve özel olarak ulusal haklar 
için mücadele baglarnında, bu hareketle
re, kütlenin· en ' kalabalık ve en hantal ke-

simi olan köylülügü çekme.''ı. Feodalite

nin çözülüş süreciyle birlikte ve büyük 

olasılıkla çözülüşü çabuklaştırmak için, 
aynı zamanda mutlak iktidarı elinde tut
maya çalışanlara karşı gelişen ulusal 
halkçı hareketler, içilerine, en büyük 

kütle olan köylülügü alıyorlar. 

· Lenin'den aldıgım bu noktaya önem 

veriyorum; ulusal hareketlerin, çok büyük 

ölçüde köylü kütlesine dayandıgı 

gerçeginin vurgulanmaya ihtiyacı 

oldugunu düşünüyorum. Gerçi Lenin de 
işaret ediyor, burjuvazi, dogalıkla ve ha

reketin başında, .ulusal sürecin liderlegini 

eline alıyor. Ancak her zaman öyle mi? 

Daha dogrusu, emperyalist aşamada da 
böyle mi? Sormak geregini duyuyorum. · 

Bunun dışında tşaret etmek istedigim 

ve ancak burada geliştirmek imkanına 

sahip olmadıgım bir başka nokta var? 

Ben, devlete karşı mücadelenin, özellikle 

sanayi kapitalizminin prograrnı olarnaya
cagı görüşündeyim; Adam Smith'in ise, 
özünde fizyokrat oldugunu ve fizyokrasİ
nin de topr.;tk sahipliginin görüşünü sa
vundugunu ileri sürüyorum, yazdıgımı 

hatırlıyorum. 'Yasak köylülügün bilincin

de ve karşısındadır, . köylülük, devlet 

dendiginde sadece vergi memuru ile jan

darmayı anlamak durumundadır. Vergi 
memuru ile jandarmaya ve dolayıs,ıyla 

devlet müdahalesi ve devlete karşı 

olmak, köylülüge tarihin kanla kalkt1gı bir 

bilinç durumu oluyor. 
. Böylece, köylülük ile .ulusal hareket 

ve ulusçuluk arasında daha yakın bir bag 

kurduktan sonra, tarih sahnesine üçlü bir 

çıkışta devlete gelmek istiyorum. Burada 

da, düşüncelerimin yazımını kısa tl..!tabil

mek için, Lenin'inden bir başka aktarma 

yapma geregini duyuyorum. Lenin, "her 

ulusal hareketin egiliminin uluSal devlet
ler · kurma yönünde" olduguna işaret edi

yor ve bu durumda modern kapitalizmin 

gereklerinin daha iyi bir biçimde yerine 

getirilecegini y~ıyor.3 
Yalnız .benim buna ekleyeceklerim 

var. Ekleyeceklerim, ulus formasyonu so
rununu aşarak, daha çok Marx'ın bir 
genel egilimiyle ilgili görünüyor; buna ilk 

kez, buradan daha ayrıntılı bir biçimde, 

bir başka çalışmarnda ele almış bulunu 

yorum.4 Marx'ın düşüncesinde olgunluga 
ve gelişmişlige ayn bir egilim 

görüyorum. Nicel gelişmenin nitel bir 

duruma yol açması için, gelişmenin fazla 

ve olgunlaşmanın ileri olmasından yana 

bir .egilim gösteriyor. Marx'da gelişmiş 

ekenomilerin uygarlıgına ve zengin ulus
Iann kültürüne ayn önem verfldigi 
görülüyor. Rusya marksizminde, zaman 
zaman Rusya ulusal kültürüne ve Rus ulu

suna aşın bir önem verilmesi, belki de, 

böyle bir egilim ile rahat bir konuma 

kavuşmuş oluyor. 
Ancak benim burada özellikle işaret 

etmek istedigim nokta bundan ayrıdır; 

devlet. sınıfların ve ulusal hareketin belli 

gelişimin sonucu oldugu kadar; hem 

sınıfların ve hem de ulusların gelişimi için ' 

de gerekli olabiliyor. Sovyet sosyalizmin
de bunu açıkla görmek mümkün oldu; 

Sovyet sosyalizminin, devletten hemen 
vazgeçememesi, emperyalizm ile 
kuşatılmış ve emperyalizmi yenme 

gücünden yoksun olmasının yanında, 

içerde, kendisini , işçi sınıfını , çogalma ih

tiyacının da rolü olmuştur.5 Aynı biçimde 

devletin ulusal hareketin gelişkinliginin 

bir sonucu ve bir yönelişi oldugu kadar, 

ulusal hareketin geliştirkisi oldugunu da 
düşünüyorum . ' 

Bu en çok dil alanında kendisini belli 

ediyor. Ulusal dilin tekleşmesi, diyalekle
rin ortadan kalkışı, pek çok durumda, 
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Bir Me ydanda Uluslar Mozayiği 

devlet formasyonundan ·önce degil sonra 
gerçekleşiyor. Feodalitenin çözülüşü 

, süreciyle ortaya çıkan uluslaşmada, bu 
Lenin'in birinci dönemine rastlıyor, 
Fransızca· ve kapitalizmin emperyalist 
aşamaya yerini bıraktıgı zamandaki ulus
laşma, Türkçe, ulusal devletler kurulduk
tan sonra gelişiyor ve tekligini kazanıyor. 

Son nokta yapmak istediSim 
tartışmayı pazar sorununa ve uluslaşması 
gecikmiş ve böylece emperyalist 
döneme sarkmış uh.islann sorunlarına ge
tiriyorum. Burada önemli nokta şudur: En 
son formülasyonunu Stalin'in yaptıgı 
Sovyet ulusla~ teorosinde pazarın ayrı bir 
önemi var. Ulaslar teorisinin Stalin'in 
yaptıgı Sovyet uluslar teorisinde pazarın 
ayrı bir önemi var. Uluslar teorisinin Sta
lin'de kalan formülasyonuna göre ·ulusun 
devlet kuracak olgunluga erişmesi için 
bir milli pazara sahip olması gereklidir, 
devlet kuracak ulus niteligiyle milli pazar 
özdeşleşiyor. · 

Bu düşüneeye itiraztarım oldu, bunu 
daha önce dillendirdim ve burada, çok 
kısa olarak özetle aktarmak istiyorum. 
İtirazımın temelinde pazarın ve pazarla 
birlikte genellik kazanan mübadelenin en 

güçlü etkisinin dilin· bütünleşmesinde ve 
tekleşmesinde görüldügüdür. "Milli" 
pazar gelişkinligi ve hızı ölçüsünde, dilde 
bütünleşmeyi ve çok zaman da 
tekleşmeyi saglıyor. 

Benim devlet olacak nitelik ve güçteki 
ulusu "milli" pazar ile eşitleyen 
düşüneeye temel itirazım da bu nokta
dan başlıyor. Bİrineisi şudur: Eger dilin 
tekleşmesini ve bütünleşmesini sagtayan 
bir başka dinamik, yüksek dozajda politik 
eylemlilik bunlardan birisidir, varsa pazarı 
olmazsa olmaz olarak düşünmenin yersiz 
olacagını düşünüyorum. İkinci nokta 
açılmasını, yine Lenin'den bir aktarma ile 
başlamak istiyorum. ·Lenin, "ekonomik 
mübadelenin gerekleri, bir devlet içinde 
yaşayan milliyetleri, birlikte yaşainayı is
terlerse, çogunlugun dilini ögrenmeye 
zorlayacaktır" diyor6 Lenin'in bu sapta
ması, Devrim öncesi Rusya koşullarına 
uymakla kalmıyor, , Lenin'in açıkça 
tartışmadıgı, emperyalist aşamada diller 
sorununa da ipuçları getiriyor. Pazar, her 
zaman dillerde teklige yol açmıyor. Dev
rim öncesinde milletler hapishanesi ola
rak adlandırılan Rusya devleti içinde 
yaşayan milletierin çogunun, çogunlugun 
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dili olan Rusçayı ögrenme zorunlulugu, 
pazarın, en azından iki dillige yol 
açtıgını, çogunlugunun dilinin daha çok 
geliştigini ve uluslaşmada geç kalmış ya 
da boyunduruk altında yaşayan halkiann 

dilinin gelişmedigini ve zamanla gerile
digini görmeye imkan veriyor. 

Bir parantez açmak durumundayım, 

pazarın yasası , emek deger yasasıdır. 
Emek deger yasası ise sanıldıgından 

çok daha basit ve 5anıldıgından çok daha 
yaygın bir yasadır, en az çabalar yasası 
olarak da ifade edebiliyorum. İnsanoglu, 

her işi yaparken, en az çaba harcama 

~ egilimindedir, pazarda ve s?)mürge 

koşullarında yaşayan insanogıu için en az 
çabalar yasası çogunıugun ve aynı anla
ma gelmek üzere, ezen ulusun dilini 
ögrenme olarak gelişiyor. 

Belki de entelijansiya, devrimd 

olmadıgı sürece, en az çabalar yasasının 

en çok esiri olandır. Bu nedenle en çok 

sömürenindiline yatkınlık gösteriyor. 
Devrimd, zoru zorla ortadan 

kaldır andır. 

. Burada parantezi, içinde bir parantez 
açarak, sürdürmek istiyorum. Bir: Kürtçe 

en çok Kürdistan köylüsü için bir özlem 
olmuştur. İki: Kürdistanlı aydın önce iki 
dilli ve daha sonra, ana dilinin körelmesi 
süreci içinde, tek çiilli ve . Lenin'in 

sözleriyle, "çogunlugun dilini" bilen 

olmuştur. 

Devam ediyorum ve üçüncü noktayı 
yazıyorum : On üç ve on beşind yüzyıla 
ait seyahatname bırakanlar Türkiye· Erme
nistanı'nda insaniann iki dilli olduguna 

işaret ediyorlar. Celaleddin Rumi 

zamanına ait bir seyyah, Konya'da, insan

lann, Elence, Ermenice ve Türkçe olmak 
üzere üç dil konuştuklannı yazıyor. 

Dördüncü nokta şudur: "Çok okuyan 
degil, çok gezen çok bilir" sözünün Orta 
Çag'dan kalma oldugunu sanıyorum. Çok 
okuyan, bir ya da iki din kitabını sürekli 

okuyandır. Çok gezen ya da çok gören 

ise, Orta Çag'ın aydını durumundaki 

tüccarlardır, tüccar, bilendir. İslamın ku- -
rucusu Peygamber Muhammed'in bir 

tüccar olması, bu nedenle, garip degil 

' . 
gerekli ve normal görünüyor. Peygamber 

· Muhammed'in başka bir dil bilip bilme
dlgi konusunda bir bilgiye sahip degiliz, 
ancak "kurban" sözcügünün İbranice ve 
"Kuran" sözcügünün da Süryanca kaynaklı 

oldugu kesindir. 
Pazar ve beraberindeki mübadale her 

zaman dillerin tekleşmesine ve 

gelişmesine yol açmıyor. Bununla birlikte 

kapitalizmin hızlı geliştlgi dönemde, 
"milli" pazarın hızla bütünleştigi ve 

geliştlgi dönemde, pazann, Fransızcada 
oldugu gibi, dilin te_kleşmesine yol açtıgı 

kesindir. Fakat bu kesinligi yine de kesin 

olarak anlamamak gerekiyor. Büyük 
Fransız Devrimi'ni yapan büyük Fransız 
milletinin tümü, "Fransızca" konuşmakla 

birlikte birbiriyle anlaşamıyordu. 
Beşind nokta ise uluslaşması ,gecik- · 

miş ve emperyalist aşamaya sarkmış 

halklar ve uluslarla ilgili oluyor. Burada 

söyleyeceklerim ise çok .nettir. Emperya- · 
list aşamada, sömürge veya yan 

sömürge topraklar. için "milli" pazardan 
söz etmek ne ölçüde mümkün 

olabiliyon Salt böyle bir soru, uluslaşma 

ile "milli" pazarın geçers~ligi kesin 
olduguna göre, böyle bir eşitlik, 

emperyalist aşamada uluslaşmanın ileri 
aşamalara götürelemeyecegi anlamına 

geliY.or. Bu ise saçmadır. 

özetliyorum, pazar, dilde 

tekleşmenin ve dolayısıyla uluşmayı ileri 

aşamalara götürmenin araçJimndan birisi

dir. Ancak, mükemmel bir araç oldugunu 
söylemek mümkün olmuyor. Daha da 
önemlisi, emperyalist aşamada pazar, bir 

toprak üzerinde çogunluk halkın dilini 

degil de, uluslararası ticareti elinde tu

tanlann dilinin ögrenilmesine yol 
açabiliyor. Daha ileri giderek bir paradek
su saptamak bile mümkün olabiliyor. Di
yarbakır pazarında sürekli mübadale 
yapan Kürtler, halk dillerini kaybeder ya 

da en azından Lenin'in işaret ettigi an

lamda iki dilli olurlarken, Diyarbakır 

pazarıyla hiç teması olmayanlar sadece. 

ve sadece Kürtçe konuşuyorlar. 

Bu, beni, çok önemli gördügüm bir 

sonuca götürüyor. Dilin ve ulusun pınan 
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köydedir. 
Köylülük, ilkel dilin ve embriyonik 

halde ulusun yatagıdır. 
Bu, ulusun oluşumunda bir sapta

madır, ancak böyle bir saptamanın, 
pazarın uluslaşmayı geliştirici işlevini 
tümden gereksiz yaptıgını düşünmemek 
gerekiyor. Çok geniş planda, pazardaki 
mübadele çerçevesinde kurulan ilişkiler, 
hem dilin tekleşmesine ve hem de dav- . 
ranışların, yaşam biçiminin birbirine 
yaklaşmasına yol açabiliyor, köyde en 
saf, ancak en az gelişmiş biçimde duran 
dilin ve ulus çekirdeginin serpilebilmesi 
için, pazarın eksiklik ve yetersizligininin, 
telafi edilmesi zorunlulugu ortaya çıkıyor. 
Bu, politik eylemdir. 

Politik eylemi, çok geniş anlamda 
alıyorum. Yakup Kadri'nin 'Yaban" 
romanında, Kurtuluş Savaşı yıllarında, 
İstanbul 'dan Anadolu'ya gelen 'Türk" 
aydınını , Anadolu'daki Türk insanıyla her 
bakımdan anlaşamamasının aoklı öyküsü 
yazılıyor, ancak, çok uzun sünneyen bir 
kurtuluş. mücadelesi, dil ve ulus birliginin 
gelişmesinde önemli adımlar oluyor. 

Tolstoy'un "Harp ve Sulh" romanı da 
çok ögreticidir, savaşlann, sanıldıgından 
çok daha fazla birleştirici bir rolü 
görülüyor. Şaşırtıcı görülebilir, Cengiz 
Han'ın Mogoı İmparatorlugu üzerinde 
yazanların hemen hemen hepsi, bu 
şiddet dolu kuruluşun, Batı ile Dogu'nun 
birleşmesinde en önemli dinamiklerden 
birisi oldugu konusunda birleşiyorlar. 
Daha da önemli bir nokta var. Mogol 
yayılmacılıgı Türkçe · ile Mogolcanın, 
ayrılması çok zor bir biçimde, birbirinin 
içine ginnesine yol açabiliyor. 

Burada Türkiye Kürdistanı'nda, 1980 
yıllarının ortalarından itibaren yükselen 
mücadeleye de işaret etmem gerekiyor, 
1980 yılianna gelindiginde, Kürtçe, 
yazımı , diktatöryal kararlarla, yasaklanmış 
ve kentlerde kaybolmak üzere olan, 
köylere sıgınmış bir dil durumundaydı. 
1980 yıllarının ortasında Kürtçe, yatagına 
çekilmişti. 

Bugün ise bir ulus dili olmak üzere 
hızlı bir gelişme içindedir. Bu gelişme 

ise, bir pazar genişlemesinin türevi ola
rak ortay~ çıkmıyor, tümüyle, yükselen 
bir politik eylemliligin ürünü olabiliyor. 

Bitiriyorum, ancak, son bir soru sor
mam gerekiyor: Sovyet sosyalizminin 
çözülüşü, ulusun oluşumu tartışmal~rına 
ne tQr bir aydınlık getiriyor? Böyle bir.so
ruyu fonnüle etmeden ve çok kısa da 
olsa, cevap aramadan, bu inceiemenin 
bitmiş sayılabilecegini sanmıyoruıil. Çok 
kısa cevap bulmayı denemek istiyorum. 

Bir: Ulus, insanlar için bir kirnlik'tir. 
Sosyalizm ise bir başka kirnlik'tir. Sosya
lizmin çözülüşü ile insanların, eski kimlik
lerini bulmak istemelerinde çOk 
yadırgatıo bir yan gönnüyorum. 

İki : Ulusçuluk bir halk gerçegidir ve 
mutlaka dinsel akımlarla. içiçedir. Sovyet 
pratigi, din ve ulus gerçekilgi karşısında, 
hep zigzaglı ve pragmatik bir potitika iz
liyor. Halbuki din ve ulus cephesi, daha 
kararlı ve daha sogukkanli yaklaşımları 
gerekli kılıyor. 

Üç: Sosyalizmin öncesinden kalan 
ulusal husumetleri ortadan kaldınnak, 
ancak topyekün sosyalist ahlak ve kimligi 
ön plana çıkannak ve inatla 
yerleştinneye çalışınakla mümkündür. 

Emek deger yasasını saklı tutarak 
sosyalist ahlakı ve ortakçı düzeni 
yerleştinnek mümkün degildir. Emek 
deger yasasının bir görünümü, en az 
çabalar yasası ise, bir diger görünümü de 
hep harcanan çabanın karşılıgını alma 
hırsıdır. Sosyalist insan ise, karşılıksız 
emek harcayabilen insandır. Bu olmadan, 
sosyalizm öncesinden kalan ulusal husu
metleri ortadan kaldınnanın imkansız 
oldugunu düşünüyorum . 

Dört: Sosyalizmin kendisini sürdür
dügü sürece ulusal husumetlerin ortaya 
çıkmamış olması, sosyalizmin gücünün 
göstergesidir. Sosyalizmin çözülüşünden 
sonra ulusal husumetlerin ortaya çıkışı 
degil, dogrudan dogruya sosyalizmin 
çözülüşü, Sovyetik sosyalizminin kuru
luşundan gelen zayıflıkların bir sonucu 
olmak durumundadır. 

· Beş: ön Kafl<asya'da7 husumet tarih 
öncesinden bir kalıntıdır. Burası, tarih bo-
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yunca, çeşitli emperyal güçlerin savaş 

alanı ve sınır bölgesi olmuştur. F.ımenis- 

tan, hep bir ileri karakol işlevine layık 

görülüyor, Roma zamanında Roma'nın, 

Persler'e karşı tampon bölgesi fonksiyo

nunu üstleniyor. Daha sonra Osmanlı 

yayılmacılıgına karşı İran'ın tampon 

bölgesi durumuna geliyor . . Buna karşılık 

Osmanlı Türkleri de Kürtleri ileri karakol 

olarak kullanmak istiyorlar. 
On dokuzuncu yüzyıldan itibaren Kaf

kasya ve Ön Kafkasya'ya yerleşen Rusya 

sömürgedl~ri lle Osmanlı Türkleri ve İran 

arasında bu bölge halkları birbirindeh 

nefret etmeyi ve birbirini kırmayı 

·' ögreniyorlar. Ermenileri,'Türkiye Ermenis

tanı'nından sökmek · isteyen Osmanlı 

Türkleri'nin "Hamidiye Alaylan" adı 

,ıltında Kürt aşiretlerini kullanmalan son 

derece ilginçtir. · 
Altı: Rusya İmparatorlugu'nun 

yıkılmasıyla bagımsızlıklannı ilan eden Er

menistan, Gürcistan ve Azerbeycan, 

Trans-Kafkasya Federasyonu adı altında 

beraberligi deneme akılligını 

gösteriyorlar. Ancak, Ermenilerin, 

"bölgenin yahudileri" sayılmaları, Azerbey 

can'a güveneneme ve Batı 'da ve Arap 

cephelerinde yenilmelerine karşın Kafkas 

Cephesi'nde ilerlemesini ·sürdüren Os
manlı Devleti'nin baskılan, bu federasyo

nun, kısa zamanda yıkılmasına yol açıyor. 

Yedi: Ben, eger güvenilgi saglanmış 

olsa, Sovyet iktidannın, İkind · Savaş'tan 

sonra Dogu Avrupa'da kalmayacagını ve 

Birinci SavaŞ 'tan sonra da Ön Kafi<asya'jl 

sovyetize etme geregini duyı'nayacagına 

inanıyorum . Dogu Avrupa'dan çekilme 

hep bir Sovyet niyeti olmuştur ve 

Garbaçov bunu, en haince ve en felaketli 

bir biçimde yapmıştır. 
Sekiz: Türkiye üzerine Tezler dizisinin 

beşind kitabında yer alan "Dogu ve Batı 

İçin Ortak Kronoloji" tablosunu çok 

ögretid_ buluyorum.s Bu tablo son, derece 

özet bir biçimde, Batı'nın "bolşevizm 

virüsünü" sınırlama ve genç Sovyet ikti

dannın da kendi güvenlik kuşagını, cor

done sanitare, oluşturma kaygılarını 

gözler önüne seriyor. Batı, AnKara'nın da 

bolşevik olup olmayacagıru tartışırken, 

aynı zamanda bir bagımsız Kürdistan'ı ve 

hatta bagimsız Lazistan'ı tampon olarak 

kullanıp kullanamayacagırun hesabını 

yapıyor. 

Dokuz: Sevre Antiaşması içinde 

Kürdistan'ın yer alması, bu sırada, 

Batı 'nın, bolşevik virüsünü Kürdistan dev

letiyle önleyecegi tiesaplannı da 

yansıtıyor. 

On: Sevre'in imzalandıgı Agustos 

1920 tarihinden itibaren ise bölge tarihi

nin en canlı olaylan birbiri arkasından 

sahnelenmeye başlıyor. Tablo'da bunlarl 

açıklıkla göstermiş durumdayım, tekrarla

mak istemiyoq.ım. Yalnız, Koçgiri'de 

Kürtler'in Ankara'ya ültimatom vermeleri, 

Ankara'nın düzenli kuwetlerinin · Çerkez 

Ethem'in solcu gerillaoru tasfiye etmeye 

başlamalan, · Mustafa Suphi ve ar!<a

daşlannı ortadan kaldırılmaları kararı hep 

Sevre'in hemen izleyidleridirler. , 

Onbir: Bu tarihten hemen 59nra ve 

1921 yılında, Azerbeycan, Ermenistan ve 
Gürcüstan, "sövyetize" ediliyorlar. Ön 

Kafkasya'nın sovyetizasyonu, genç Sov 

yet iktidarının, Güney'deki güvenlik 

kuşagı sorununu hallediyor. 
Oniki: Ankara ise, solcu _ gerillaları, 

komünist hazırlıgı ve K~giri ayaklan

masını bastırdıktan sonra, ınönü'de pro

pagandaya yönelik "zafer" haberlerini 

yayıyor ve daha sonra Sakarya'ya kadar 

çekilmek zorunda kalmakla birlikte işgal 

kuwetlerine karşı önemli bir başarı elde 

ediyor. 
Sakarya, kemalist kuwetlerin Anado

lu'yu kontrol · edebileceklerinin işaretini 

veriyor. 
Bunun sonucunda Lenin'in, Enver 

Paşa'ya ihtiyao kalmıyor ve Enver 

Paşa'nın ölümüne yolculuga çıkmasına 
izin veriliyor. · 

bnüç: 1921 yılında Ankara'nın savaş 

alanını kontrol edebileceginin işaretlerini 

vermesi 1919 yılında, Türkiye Ermenis

tanı'na kadar bir inceleme g~zisine çıkan 

General Harbord Misyonu'nun raporlannı 

teyid ediyor. Artık durum netleşmeye 

başlıyor. 
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Ondört: 1920 ve 1921 yıllannda, 
Azerbeycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın 
sovyetize edilmesinde, DoSlJ'daki Kara
bekir Kuwetleri, Kızıl Ordu'nun ·en yakın 
yardımcısı durumundadır. Ankara, kendi
si türünden burjwa milliyetçisi olan 
Azeri musavat partisinin yardım talepleri
ni karşılıksız bırakıyor, Ermenistan ve 
Gürcistan'ın bolşevize edilmeleri 
karşılı~nda, sınır vilayetlerinde, Ankara 
lehine düzenlemeler saglıyor. 

Bütün bunların sonunda ve · çok kısa 
bir zaman içinde, Ankara'da, eninde so
nunçta Batı ile işbirjigi yapmaya jstekli bir 
burjuva milliyetçisi hükümet, kontro-lü 
eline geçirmeye başlıyor. Bu emperya
lizm için Sevre'i ve bagımsız Kürdistan'ı 
dosyaya koymak anlamına geliyor. 

Böylece, bir yanda Türkiye 
Cumhuriyeti ve diger yanda Sovyet Ön 
Kafkasya dönemi başlıyor. · 

Sovyet politikası, sovyetize edilen 
Ön-Kafkasya'da sosyalist kimligi 
yerleştiremedigi için, sosyalizmin çözülü
şünden sonra, tarihsel husumetler, 
güçlenmiş uıu5aı birimler arasında, daha 
büyük bir şiddetle tarih sahnesini yeni
den dolduruyorlar. Uluslararası husumet
ler, sosyalizmin gerçekleşmesi nedeniyle 
degil, Sovyetler'in ve bölgenin, yeteri 
ölçüde, sosyalistleşememesi sonucunda, 
tarih sahnesini, yeniden dolduruyorlar. 

Bu incelerneyi burada bitiriyorum. 

.. 
DİPNORAR 

1. 'The bourgeois nationalism of any
oppressed .nation has a general democ
ratik content that is directed against 
oppression and it is this content that ve 
uncanditionallysupport" W.l. Lenin, Col-. 
lected Works, Vol.20. p.412 

2. The iypical features of the first peri
od ara: the awakening of national move
ments and the drawing of the peasants, 
the most numerous and the most slug
gish seetion of the population, into these 
mowements. in connection with the · 
struggle for political liberty in general, 
and for the rights of the nat_ion in particu
lar" ibid., p .401 

3. 'Therefore, the tendeney of every 
national movements is towards the for
mation of national states, under which 
these reguirementss of modem capita
lism are best satisfied." ibid., p.396 
. 4. Yalçın Küçük, Marksist Damar, Se

kizinci Saptarna, İstanbul, 1992 
5. Yalçın Küçük, Sovyetl~r Birliginde 

Sosyalizmin Kuruluşu 1925-1940, Istan
bul, 1988 

6. 'This is pemfectly true, because the 
requirements of economic exchange will 
always compel the nationalities living in 
one·state (as long as they wish to live tQ
gether) to study the language of the ma
jority." W.I.Lenin, Collected Works, vol. 
19, p.354 

7. "Ön-Kafkasya" ya da "Kafkas Berisi" 
sözcüklerini öneriyorum. Ermenistan, 
Gürcüstan ve Azerbaycan için, Türkçe'de, 
benim kitaplarıma kadar, kullanılan 
sÇ>zcükler, Batı dillerindeki Tran~ 
Kafkasya ya da Rusça'da Za-Kafkas 
karşıhgı Kafkas ötesi'dir. İsimlendirme, 
Moskovo'ya göre yapıldıgı içir-ı, Ermenis
tan Gürcüstan ve Azerbeycan da, Mos- · 
kovaya göre Kafkas ötesi'nde olduk
lanndan, böyle adlandırılıyor. Ancak An
kara'ya göre, bunlar, ötede degil beride
dir. Bu nedenle kafkas-berisi ya da Ön
Kafkasya sözcüklerini kullanıyorum. 

8.)'alçın Küçük, Türkiye Üzerine Tez
ler, Beşinci Kitap, İstanJ?ul, 1992, s. 477-
488. 
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DoGU VE BATI İÇİN 
ORTAK KRONOLOJİ 

12 Şubat 1918 Vehlp Paşa, Dogu'da hUcumu 

başlatıyor. 
2 Mart Enver, Kafkas Islam Ordusu'nu kuru

yor ve kardeşi Nuri, komutan. 

12 Mart Rauf, Trabzon'da Kalkas Barışını 

görUşOyor. 

12 Mart, Erzurum zapt ediliyor. 
14 Nisan TUrkler, Batum'u Işgal ediyor. 
22 Nisan Ön Kafkasya Federal Cumhuriyeti ku-

ruluyor. · -

26 Nisan Türkler, Kars'ı alıyor. 
26 Mayıs Bagımsız GUrdstan Cumhuriyeti Ilan 

edlllyor. 
27 Mayıs Bagımsız Ermenistan Cumhuriyeti 

Ilan edlllyor. 
28 Mayıs Bagımsız Azerbaycan Cumhuriyeti 

Ilan edlilyor. 
4 Haziran GUmrU'de, GUrcU, Ermeni ve Azeri 

Antlaşmaları Imzalanıyor. 

9 Haziran Enver hUcum emrlnl veriyor. Doku

zuncu Ordu Komutanı Yakup Şevki Eıi

van'a kadar llerllyor. 
20 Temmuz Nuri Paşa, Gence'yllşgal~edlyor. 

Ve Islam ordusunu kuruyor. 
5 Agustos lnglllzler, BakU'yU Işgal ediyor. 

14 EyiW Batum Vllayeti hakkında yasa 

çıkanlıyor 

14 EylUl Avusturya-Macaristan banş Istiyor. 

15 Eylül TUrkler, BakU'yU Işgal ediyor. 

15 EylUl Makedonya cephesinde bozgun. 

19 EylUl Filistin cephesinde bozgun. 
29 EylUl Almanya, banş karan alıyor. 
1 Ekim Emir Faysai, Şam'a giriyor. 
5 Ekim Almanya, banş Için Washlngton'a 

başvuruyor. . 
6 Ekim, Ingilizler Beyrut'u alıyor. 
6 Ekim Türkler, Hazer Denizi kıyısında Der-

bent'l alıyor. 
14 Ekim Ahmet !zzet sadrazam. 
27 Ekim lnglllzler, Halep'e giriyor. 
30 Ekim Mondros MUtarekesl. 
31 Ekim Mustafa Kemal, ordusunu, Ali Fuat'a 

bırakıyor. 
1 Kasım Enver, Talat, Cemal, Ulkeyl terk 

ediyor. . 

3 Kasım Ittihat ve Terakki, 'TeceddUt Fırkası' 

oluyor. 
7 ,Kasım Yedinci Ordu ve Yıldırım Ordulan 

Grubu ıagvedlllyor. Kemal, Harbiye Ba

kanlıgı emrine çagnlıyor. 
9 Kasım TUrkler, Petrovsk'u Işgal ediyor. 
1 O Kasım Musul, lnglllzler'e teslim edlllyor. 

13 Kasım Işgal Kuvvetleri BOyUk Fllosu, 

lstanbul'da: Calthorpe, Amet ve Sforza 
Yüksek Komlser ve Milne, komutan oluy

orlar. 

1 7 Kasım Türkler, BakU'yU boşaltıyar ve 

lnglizler Işgal ediyor. 
22 Kasım Harbiye Müsteşarı lsmet açıga 

alınıyor. 

22 Kasım Türkler, Petrovsk'ı boşaltıyor. 
4 Aralık TUrkler, Kuzey-Batı lran'ı boşaltıyor. 

20 Aralık Vahdettin, Kemal'i kabul ediyor. 
21 Aralık Vahdettin, Medis-I Mebusan'ı 

dagıtıyor. 
23 Aralık Siyasi suçlar Için Genel Af 

çıkartılıyor. 
24 Aralık Fevzi Paşa, Genelkurmay Başkanı 

oluyor. · . 
24 Aralık, Ingilizler Batun:ı'u Işgal ediyor. 

1 Ocak 1919 Enver ve Cemal ordudan 

çıkartılıyor. 

2 Ocak lnglllzler, Tlftls'l Işgal ediyor. 
8 Ocak Tehclr suçlan Için özel Harp Dlvanı ku

ruluyor. 
13 Ocak Fahrl Paşa, Medine'yi tesilm ediyor. 

15 Ocak K. Llebknecht ve R. Luxemburg Ber-

lin'de öldUrUIOyor. . 
29 Ocak HUrriyet ve ltilaf Fırkası programı 

hazırlanıyor. . 
30 Ocak Hüseyin Cahlt, !smail Canbulat, Kara 

Kemal, Tevfik RUştu, Ziya Gökalp ve diger 

lttahçılar tutaklanıyor. 

1 Şubat Türkler, Elviye-I Selase'yl, Kars, Arda

han, Batum'u boşaltıyor. 
2 Şubat Ittihat ve Terakki'nin varlıgına el konu

yor. 
8 Şubat Donanma ve MUdafaal Milliye Cemiy

etleri'nin varlıgtna el konuyor. 
16 Şubat Ermeni birlikleri, lskendeiun'u Işgal 

ediyor. 
25 Şubat Liman von Sanders, Malta'da otur

maya mecbur ediliyor. 
25 Şubat Istanbul'da Işgal Kuvvetlerı karma 

polisi göreve başlıyor. 
2 Mart All lhsan, Haydarpaşa Gan'nda, 

Ingilizler tarafından tutuklanıyor. 
3 Mart Vllayat-ı Şarkiye MUdafaal Hukuki MU

liye Cemiyeti'nin Erzurum Şubesi kuruluy

or. 
4 Mart Birinci Damat Ferit HükUmeti kuruluy

or. · 
4 Mart Pontus Gazetesi'ne göre Trabzon Cum-

huriyetı Ilan edlllyor. ' · 

9 Mart Damat Ferit, lttihatçı avını başlatıyor. 

13 Mart Azerbaycan temsilcisi Ahmet 

Agaogıu, Paıis'e giderken, Istanbul'da 

Ingiliz polisi tarafından tutuklanıyor. 

21 Mart Bela Kun, Macarlstan'da Sovyet rejimi 

kuruyor. 
2 Nisan Donanma ve MUdafaal Milliye cemi 

yetleri kapatılıyor. 
8 Nisan Yozgat Harp Dlvanı, Bogazlıyan, 

Kaymakamı Kemal'l !dama mahkum 

ediyor. 
30 Nisan Kemal, Dokuzuncu Ordu müfettişi 

atanıyor. 
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8 · Mayıs Rauf, kendi lsteglyle, Bahriye'de~ 
emekli oluyor. 

tO Mayıs Kazım, On Beşincı Kolordu komu-
tanı olarak atan!Yor. 

t5 Mayıs Helenler lzmlr'l Işgal ediyor. 
t6 Mayıs Kemal, Samsun'a harek~t ediyor. 
t 7 Mayıs Refet, Slvas'a Oçanca Kolordu ko-

mutanı olarak atanıyor. 
19 Mayıs Kemal, Samsun'a çıkıyor. 
25 Mayıs Kemal, Havza'ya geçiyor. 
2 Haziran Vehlp hakkında ceza! kovuşturma 

başiatılıyor. 
19 Haziran Amasya Yaranı buluşuyor. 
22 Haziran Amasya Tamimi gönderiliyor. 
28 Haziran Versailles Antiaşması imzalanıyor. 
5 Temmuz Dlvanı Harp, Enver, Talat, Cemal 

ve Doktor Nazım'ı !dama mahkum ediyor. 
13 Temmuz Vahdettin, Idamlan lmzalıyor. 
23 Temmuz Erzurum Kongresi başlıyor. 
30 Temmuz Harbiye Nazın Nazım, Kazım'dan, 

Kemal ve Refet'l tutuklamasını Istiyor. 
4 Agustos lsmet, Askeri Şura'ya atanıyor. 
9 Agustos Kemal ordudan çıkanlıyor. 
16 Agustos Kemal, Clemanceau'dan hakaret 

gören Damat Ferlt'e gönlUnOn aha telgraf 
gönderiyor. -

4 EylUl Sivas Milli Kongresi toplanıyor. 
21 EylUl Kemal Paşa - General Harbord 

görOşmesl yapılıyor. 
22 EylUl TOrkiye Işçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası 

kuruluyor. 
11 Ekim Harbord,lstanbul'a'dönUyor. 
16 Ekim New York Times, Harbord Raporu'nu 

yayınlıyor. 
20 Ekim Kemal Paşa lle Salih Paşa Amasya'da 

buluşuyorlar. 
27 Aralık Heyet-I Temslllye, Ankara'ya 

taşınıyor. 
1 O Ocak 1920 Ankara'da Hakimlyet-I Milliye 

yayınlanıyor. 
15 Ocak MOttefik.ler, Oç Kafkas bagımsız cum

huriyetini de facto tanıyorlar. 
21 Ocak MUttefik.ler, Harbiye Nazırı Merslnll 

Cemal Paşa lle Genel Kurmay Başkanı 
Cevat Paşa'nın görevden alınmasını 
Istiyorlar. 

28 Ocak Meclis-I Mebusan, Misak-ı Milll'yl 
kabul ediyor. 

3 Şubat Ferit Fevzi, Harbiye Nazırı oluyor. 
9 Şubat · Meclis-ı Mebusan h OkUmete gOven 

oyu veriyor. · 
16 Mart Istanbul, MOttefik.ler tarafindan, res

men Işgal ediliyor. 
9 Nisan lsmet, Cefalettln Arif, Hallde Edip, 

Doktor Adnan, Ankara yoluna çıkıyorlar. 
11 Nisan Kurtuluş mOcadeleslne katılanlar Için 

Idam karan açıklanıyor. 
12 Nisan Meclis-I Mebusan feshedlllyor. 
23 Nisan Ankara'da Millet Meclisi açılıyor. 
27 Nisan Ferlk Fevzi, Ankara'ya geliyor ve mil

letvekili yapılıyor. 

28 Nisan Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti Ilan 
ediliyor. 

3 Mayıs Kuwel lcraiye veklllerl, Bekir Sami, 
Cami, Fevzi, !senet, Isenall Fazıl, Hakkı 
Behlç, Celalettin Arif, Yusuf Kemal, Adnan, 
Dr. Rıza Nur. 

7 Mayıs Sovyet - GOrcO Antiaşması ve 
GOrdstan'da komanıst partısı legallze edi
liyor. 

tt Mayıs Bekir Sami başkanlıgındakl heyet 
Moskova'ya gidiyor. 

24 Mayıs Kemal hakkında ldap1 karan kesln
leşlyor. 

27 Mayıs Suphl , BakU'ye geliyor. 
t Haziran Amerikan Senatosu, Ermeni Man

dası Projesini reddedlyor. 
3 Haziran Çiçerin, Misak-ı Milli'ye mutaba

katını açıklıyor. 
t5 Haziran Suphl, Kemal' e mektup yazıyor. 
Haziran Çerkes Ethem, Yeşil Ordu Merkez Ko

mltesl'ne giriyor. 
t4 Temmuz Gizli TOrkiye KornOnist Fırkası ku

ruluyor. 
t8 Temmuz TBMM, Misak-ı Milli Için yemin 

ediyor. 
t9 Temmuz Batum'un Pontus Kongresi top-

lanıyor. 
tO Agustos Sevres Antiaşması Imzalanıyor. 
t9 Agustos Ankara, Sevres'l reddedlyor. 
24 Agustos Moskova'da TOrk-Sovyet 

. Antiaşması parafe ediliyor. 
1 EylUl BakU Dogu Halklan Kongresi ts>p

lanıyor. 
4 EylUl Tokat Valisi Nazım , Kemal'In adayına 

karşı, Iç Işleri Bakanı seçiliyor. 
tO EylUl BakU'de TOrkiye KornOnist Fırkası bi

rinci kongresi toplanıyor. 
tt EylUl Vatana Ihanetyasasının kapsamı siya

si ve askeri alanda genişletiliyor. 
t3 EylUl Kemal, M. Suphl'ye bir yetkili 

göndermesl haberini gönderiyor. 
t4 EylUl Kemal, All Fuat'a, 'komUnizme ve 

bolşevlzme alenen aleyhtarlıgı muvafık 
görmem' diye bildiriyor. 

t4 EylUl Kazım Paşa, Erzurum'a ulaşan Ilk 
Sovyet dlplamatı Upmal Angarsk.ly'ln 
kornOnist eylemin legallzasyonunu talep 
ettlglnl Ankara'ya ulaştınyor. 

28 EylUl Kazım Paşa hOcumu başlatıyor ve 
Sarıkamış 'ı alıyor. 

EylUl Kautskly, Vandervelle, Macdonald, 
GUrclstan'a gidiyorlar. . 

ıl Ekim Upmal Angarskly, Ankara'da geliyor. 
t8 Ekim Resmi TOrkiye Komanıst Fırkası kuru

luyor. 
20 Ekim Allşan Beg Koçglrl, TOrk kuwetlerine 

saldırarak önemli miktarda silah alıyor. 
24 Ekim Partlzan ve dOzenli kuwet komutan

larının birbirini suçlamasına yolaçan 
Gediz'de ' TOrk-Helen çatışması 
gerçek.leşlyor. · 
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26 Ekim Hakkı Behlç, bir tatnlmle, Yeşil Ordu 
lle Resmi Türkiye Komanıst Partisi'nin 
blrleştlglnl duyuyor. 

30 Ekim Türkler, Kars'ı alıyor. 
7 Kasım Türkler, GUmrU'yU alıyor. 
8 Kasım All Fuat Batı Cephesi'nden alınıyor ve 

Isınet lle Refet Batı ve GUney Cephesi Ku
mandanlan oluyorlar. 

15 Kasım Koçglri, KUrt özerkilgi Için Ankara'ya 
ultimatom veriyor. · 

23 Kasım DOzenli Ordu Simav Komutanlıgı 
kuruluyor. 

2 7 Kasım Partlzan kuvvetleri komutan vekili 
Çerkes Tevfik bunu kabul etmiyor. 

30 Kasım Kemal, Çerkes Ethem'ln partlzan 
kuvvetlerine karşı hareket kararı alıyor. 

3 Aralık Ermeniler'le Antlaşma Imzalanıyor. 
5 Aralık Bilecik'te, Ankara'dan Kemal, 

Istanbul'dan !zzet ve Salih buluşuyorlar. 
6 Aralık Kemal, !:zzet ve Salih'! gözaltına alarak 

Ankara'ya götarUyor. 
6 Aralık Erivan'da Ermeni Sovyet Cumhuriyeti 

· Ilan ediliyor. 
7 Aralık Türkiye Halk lştıraklyun Fırkası kurulu

yor ve legal olarak çalışıyor. 
7 Aralık Filistin ve Irak için Ingiliz mandası 

açıklanıyor. 

24 Aralık lsmet. Ethem'i hain ilan ediyor. 
27 Aralık DOzenli birlikler, Ethem'in partizan 

kuvvetlertne karşı savaş kararı alıyorlar. 
28 Aralık M. Suphi Kars'a geliyor .. 
29 Aralık Ethem. Meclls'e çagrıda bulunuyor , 

· ve !zzet ve Salih'in serbest bıraktimasını is
tiyor. 

30 Aralık Ethem'e 'teslim ol' çagnsı yapılıyor. 
2 Ocak 1921 Yeni Dünya'nın Ankara merkezi 

basılıyor ve Arif Oruç tutuklanıyor. 
5 Ocak Ethem yeniliyor. 
Ocak Koçgiri isyanı başlıyor. 
1 O Ocak 'Birinci lnönU Zaferi' Ilan ediliyor. 
11 Ocak Hocaogıu Salih tutuklanıyor. 
19 Ocak Yeşil Ordu'nun kapatılması için hare-

kete geçiliyor. 
27 Ocak Zeynetullah Naşvlranov tutuklanıyor. 
29 Ocak M. Suphl ve arkadaşları öldUrUlüyor. 
1 Şubat Nazım ve Şükrü, Türkiye Halk 

lştırakiyun Fırkası'nın feshedlldigini 
açıklıyorlar. 

8 Şubat Gürcistan Elçisi Mdivani Ankara'ya ge
liyor. 

11 Şub'at Gürcistan'da Sovyet rejimi Ilan edili-
yor. · 

15 Şubat Türkler, Koçgiri isyanında, 

Ümraniye'ye hOcum ediyorlar. 
1 7 Şubat Ali Fuat Delegasyonu Moskova'ya 

ulaşıyor. 

21 Şubat Bolşevik kuvvetieri GQrcQ sınırını 

aşıyor. 

23 Şubat Londra Konferansı'na Istanbul'dan 
Tevfik · Paşa, An~a'dan Bekir Sami· 

katılıyor. 

23 Şubat GOrcistan'a ultımatom· vertlerek Ar
dahan ve Artvin alınıyor. 

25 Şubat Tiflis düşüyor ve Gürcistan Sovyet 
HükUmeti kuruluyor. 

1 Mart Moskova'da TOrk-Afgan Antiaşması 

Imzalanıyor. . 
11 Mart Binbaşı All Rıza, Batum'u Işgal ediyor. 
11 Mart Bekir Sami - Birand Antiaşması imza-

lanıyor. · 
12 Mart Mehmet Aklfln yazdıgı manzume, 

milli marş kabul ediliyor. 
13 Mart Bekir Sami - Sforza Antıaşması Imza

lanıyor. 
16 Mart, Moskova'da T!ltk -Sovyet Anlaşması 

Imzalanıyor. 

15 Mart. Talat, Ermeniler tarafından 

öldUrUlüyor: 
16 · Mart . Londra'da Brttiş-Sovyet Ticaret 

Antiaşması ve Türk-Brttlş Malta· Tutsaklan 
Antlaşmaları imzalanıyor. ' 

17 Mart Albay Kazım, Batum'da Türk 
HükUmeti'ni Ilan ediyor. 

19 Mart Türkler, Batum'u boşaltıyor. 
19. Mart !zzet ve Salih Paşalar'ın lstanbul'a git

melerine izin vertllyor. 
30 Mart Ikinclinönü Zaferi. 
12 Nisan fes yerine kalpak giyilmesi kabul edi

liyor. 
9 Mayıs Çerkes Ethem, gıyabında, !dama 

mahkum ediliyor. 
9 Mayıs Tokat Mebusu, Nazım ve arkadaşlan 

komüniım suçundan agır hapse mahkum 
ediliyor. 

1 O Mayıs MUdafaal Hukuk Grubu kuruluyor. 
24 Mayıs Yardım Için gelen Hintli Mustafa 

Saglr casusluktan id~ ediliyor. 
14 Temmuz Savaşta yararlık gösteren mah

kumların affı kabul ediliyor. 
16 Temmuz Enver, Kemal'e hep sUrgün 

yaşamaya razı olmayacagını yazıyor. 

5 Agustos Kemal, Uç ay süreyle, başkomutan 
yapılıyor. 

12 Agustos Sakarya Zaferi. 
19 Agustos Kemal, 'Gazi' ve 'Müşir" Ilan edili

yor. 
31 Agustos Enver'in, namıdlger All'nin, Ana

dolu'ya geçmek Uzere oldugu haberi 
alınıyor. 

5 EylUl Halk Şuralan Fırkası toplantısı yapılıyor. 
29 EylUl Tokat Mebusu Nazım affedlllyor. 
Eylül Enver'In Moskova'dan ayrıldıgı haberi 

alınıyor. 

13 Ekim Kars Antiaşması Imzalanıyor. 
23 Ekim Malta tutsakları Için Istanbul 

Antiaşması Imzalanıyor. 

Kasım Malta tutsaklarının bir bölOmU 
Inebolu'da çıkıyor. 

7 Aralık Malta'dan serbest bırakılan eski 
başbakan Salt Halim Paşa, Roma'da Erme- . 
nller tarafindan, öldUrUlüyor. 
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Arkeolojik verilerin ışığında 
KÜRTUYGARLIGI VE TARİHİ , 

Biz Kürt Tarihini açıklamaya çalışırken 
öncelikle Kürt tarihinin antik çağdaki 
varlığına ışık tutacağız. Çünkü bu çağ 
yalnız bizi değil tüm insanlığı ayağa 
kaldırdı. Mağara yaşamından kurtardı. 
Günümüzdeki Kürt halkı ile antik çağdaki 
ZAGROS'ta yaşamış halk arasın~ bir ba~ 
kurmaya çalışacağız. Kürt halkı kim?. Hangı 
alanda ve hangi zamanda ortaya çıktı? Şu 
hususu peşinen vurgulayalım ki uzun 
zaman tüpeli~?e .v~ ?zellikle ?-10 bin yıllık 
bir zaman dilımı ıçınde kavunler arasında 
zaman zaman karışmalar olmuştur. 
Günümüzdeki Kürt halkı işte bu barınanın 
ürünüdür. Bu harman binlerce yıl kendi 
kendini yenilemiş ancak temel çizgisini 
sürdürmüş, aynı kültürle yuğrulmuş ve 
bütünü içinde birlikte olma özelliğini koru
muş kimliğini ve varlığını yaşatma olanak
larına sahip olmuş bir harmandır. O halde 
bu varlığı yani bu halkı sentez bir halk ola
rak değil antik çağdan çıkıp gelen bir halkın 

. devamı olarak algılamalıyız. Zaman zaman 
oluşan kavimler karışması bu halkın temel 
özelliklerini , kültürünü ve uygarlığını orta
dan kaldıramamıştır. 

İşte günümüzde Hititlerin, Sümerlerin, 
Luvilerin, Frigya ve Lidyahların ve benzer 
bazı diğer kavimlerin tarih sahnesinden 
tümüyle silinmiş olmalarına karşın bu ka
vimlerden yedi bin yıl daha eski olan Kür~ 
Halkının Mezolitik çağdan başlayarak 20 cı 
yüzyılda da otuz milyon gib! büyük . ~ir 
nufus birikimiyle var olması ınsanlık ıçın 
büyük bir şanstır. · Çünkü tarih içinde b~ 
halk kadar uygarlık yaratmış başkaca eski 
bir halk dünyada mevcut değildir. 

Peki bu halkın yaşadığı mekan hangisi-
d. ? 

ır. 

Evet Kürt halkının ortaya çıktığı ve 
yaşadığı mekan ZAGROS'tur. ?6 d~v~ silsi~ 
lesinden oluşan kartporstal giızellıgındekı 
CUDİ dağını da içine alan bu yöreyi en 
geniş anlamıyla biz toroslardan başlatarak 

Dr. Cemşid BENDER 

ıçme Van-Urmiye gölleriyle Hazer'in 
güneyini de katmaktayız. Güney 
Kürdüstan'daki Ki,irt yerleşim merkezleride 
ZAGROS deyiminin içinde yer alır. · 

ZAGROS, insanlığın mağara hayatından 
kurtulup meskene girdiği, meskenler den si
teler ve devletler oluşturduğu yöredir. Bu 
yazımızda günümüzden on iki bin yıl ge~
lere giden bir uygarlıktan söz edeceğız. 
Özellikle ÇA YÖNÜ, NEV ALA ÇORİ 
başta olmak üzere bazı sitelerden 
başlayarak Antik Çağdaki Kürt uygarlığını 
anlatmaya çalışacağız. 

Mezolitik çağdan sonra ZAGROS'ta bi- · 
liı1en en eski yerleşim merkezleri 
ÇAYÖNÜ ve NEVALA ÇORİ'dir. 
Dünyanını bilinen en eski ye~~eşi_ı:n merkez
lerin den birisi olan ÇAYONU Höyüğü 
üzerinde durmak istiyoruz. Bu site, Diyar
bakır'ın (Amed) Ergani ilçesinde bulunu 
yor. İ.S'dan önce 7250 ile 6750 yılları 
arasında tarihieniyor çatal höyükden . 
İsa'dan önce 7250 yıl Jeriko II'den 2750 yıl 
daha eski. Bu bulgularla Yukarı Mezopota
mya'Q,ın uygarlık açısından Aşağı Mezopo
tamya'dan çok daha eski olduğu ortaya 
çıkıyor. Bu konuya tekrar döneceğiz. Bilim 
adamları neolitik çağa devrim çağı 
gerçektende öyledir. lşte bu ı:n~cizenin 
şimdide diğer çağlar arasın.~a Y.ennı vurgu
laylım . Ondan sonra ÇAYONU ve NEV A
LA ÇORİ'deki bulguları anlatmaya 
çalışalım. 

P ALEOLİTİK ÇAG insan tarihinde 50 
bin ile 11.000 li yıllara tekabül etmekte. Biz 
11.000 dedik ama aslında bu süre yontma 
taş denen eski taş döneı:ninin başlarına 
değin uzanır. Bu dönemde ınsanlar mesken 
olarak doğal mağaraları, kayaaltı 
sıoınaklarıiıı ya da açık havada dal, çalı 
çı~ı ve hayvan postlarından ~aptıkları ilkel 
barınakları kullandılar. Süreklı oturulmayan 
bu barınaklar besin kaynaklarını bulma zo
runluluğuna göre kolaylıkla yer 
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değiştirmeye neden olmaktaydı . Üretim ko- maya başlamasıyla ilgili dönemi öyle beş 

nusunda hiç bir bilgiye sahip değildi o za- yüz bin, ikiyüzellibin yıl gibi yakın tarihlere 

manki insan.. Bu dönem ve daha önceki değil iki milyon gibi çok uzak bir döneme 

insan için İNSAN HA YY ANI deyimi kul- şutluyorlar ve diyorlar ki ilk mağara insanı 

lanılmıştır. Taparlayıcı niteliği olan doğada bugünkü insan türünden farklı özellikteydi. 

kolaylıkla bulunan iri çakıl taşlarından kaba HOMO SAPİENS NEANDERTHA-

aletler yapan insan hayvanı, yaşamını LENSİS dene bu insan · türü sonraları 

güçlükle sürdürebildi. İnsanoğlu'nun topa- tükenerek yerini düşünen insan da olan ve 

layıcılığı 500 bin belki de 250 bin yıl önce günümüz insanlarının özelliklerini taşıyan 

başladı. Antrapolog Morgan'ın V AHŞET HOMO SAPİENS türüne bıraktı. 

dönemi olarak adlandırdığı İş .. .. .. d H' . 1 . Günümüzden dört yüz 

bu toparlayıcılık dönemi te gunumuz e ıtıt erın, bin yıl gerilere giden bu 

tüm insan ömrünün % 98 Sümerlerin, Luvilerin, dönemde insanların 

ini temsil ed~yor. Yani Frigya veLidyalıların ve mağariıda . 10-12 kişilik 

kentleşme, tarıma . başl.ama benzer bazı diğer kavimlerin gruplar halinde yaşadıkları 

v~ hay~anları evcı~~ştırme tarih sahnesinden tümüyle sanılıyor. 
dönemı olan Neolitık çağ . • . 
ile yazılı tarih dönemi top- sılın~ş olmalarına .k~rşın Anadolu'da söz konusu 

landığından bu bizim Neo- bu kavımlerden yedı bın yıl bu döneme sırasıyla Erga-

litik dönemde dahil · daha eski olan Kürt IJi ve Hakkari'de, Anta-

günümüze dek geçen Halkının Mezolitik çagv dan lya'nın 30 km. ka<4lf Kuze-

. · ybatısındaki Karain · 

zaman süresı ınsan başlayarak 20 ci yüzyılda da 
n1 2• · mağarasında , Kürdistan'da 

ömrünün sadece 70 sı otuz milyon gibi büyük bir ayrıca Samsat yöresindeki 

kadar zamana sığmaktadır. nufus birikimiyle var olması Şehremuztepe'de, Gazian-

İşin ilginç yanı bu % 98 
lik toparlayıcılık dönemi 
günümüzde de çok küçük 
boyutta da olsa devam et
mektedir. Gorden Chil
de'nin "Tarihte Neler 
Oldu?" eserinde tapar
layıcılık dediğimiz hayvan 

irisanlık için büyük bir tep yakınındaki Dülük Va-

şanstır. Çünkü tarih içinde disinde ki Şarklı Mağarada 

bu halk kadar uygarlık raslanıldı. 

yaratmış başkaca eski bir Bunlardan 

halk dünyada mevcut Şehremuztepe'de alt ve 
orta P ALEOLİTİK 

değildir. ' döneme ait bulgularla 

öldürme, yiyecek toplamanın hala Malaya 

ormiınlarında, Orta Mrika'da, A vustura

lya'nın kuzey-batı yörelerinde, Güney afrika 

çöllerinde sürüp gittiğini görmekteyiz. Yine 

aynı Yazar'a göre Devrim Çağı dediğimiz ' 

NEOLİTİK ÇAG'da yakın zamanlara kadar 

dünya planetinde var olmuştur: 

1. S. 1800 lü yıllarda Yeni Zelanda'nın 

yerlileri olan MAORİLER'in araç ve 

gereçleri Neolitik Çağ'daki araç ve 

gereçlere uymaktadır. Demek ki istisna da 

olsa ekonomik alanda gerek Mezolitik çağ , 

gerekse Neolitik çağ bir zaman kesimiyle 

sınırlı kalmıyor. Günümüzde de 

yaşanabiliyor. Bu bulgu, günümüzden en az 

on bin yıl önce bu dönemi aşmış olan 

ZAGROS halkının önemini ve becerisini 

kanıtlar. 

Bazı bilim adamları da insanın alet yap-

karşıtaşılması bizim için 
çok ilginçtir. 

PALEOLİTİK ÇAGI MEZOLİTİK 
ÇAG İZLEDİ 

Buzul çağımn sonlarına doğru 

günümüzden yaklaşık 11-12 bin yol önce 

yeni iklim koşulları belirmeye başladı. Bu

zulların _ kuzeye çekilişi günümüzdekini 

andıran yeni çevre ortamları yaratıyordu. 

Buna bağımlı olarak bitki ve hayvan türleri 

de değişmeye başladı. Kalın postlu iri hay

vanların yerini daha küçük ve çevik olanlar 

alıyordu . Buz kuzeye çekildikçe ZAGROS 

yörelerinde ılıman iklimler • oluştu . . Bırnan 

ikiimin daha da ısınmasıyla sub-tropikal 

yörelerde ortaya çıktı. Bu yerler ise Fas'tan 

Mısır'a kadar yayılan coğrafyalardır ki bu 

topraklar o tarihlerde ZAGROS'un ılıman 

iklimine karşın yarı çöl alanlara dönüştü. 
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Neolitik çağın ortaya çıkmasına yaraya
cak olan ·bu çevresel ortam yani Mezolitik 
çağ bulgulan Karain, Beldibi, Belbaşı, 
Maçunçay, Baradız'da bulunduğu gibi ko
numuz açısından da bu döneme ait bulgu~ 
larla URFA-BOZOVA'daki Söğüt tar
lasında karşılaşıldığını görmekteyiz. Yani 
Kürdistan coğrafyasının Paliolitik çağı gibi 
Mezolitik çağında varisi olduğunu 
görüyoruz. Bu çağın en büyük özelliği OK 
ve YAY'ın keşfedilmiş olmasıdır. Aynca 

dönemde yerleşik düzene geçmiş, 
tanıncılığa başlamış ve hayvanlan evcil
leştirmiştir. NEOLİİİK ÇAGA'a ait veriler 
coğrafi koşullannda el vermesi yüzünden 
tüm dünyada ilk önce ZAGROS'ta yaşandı. 

Eski Başbakanlardan ve Tarih Profesörü 
Şemsettin Günaltay'ın da dediği gibi bu 
yörelerde tarihin şafak vaktinden beri 
Kürtlerin atalan olan GUTİLER 
yaşamaktaydı. Bu önemli konuya tekrar 
döneceğiz. 

Ha ran Oniversitesi Kalmttlan 

mikrolit denen minik aletli bir yapımcılık 
da ortaya çıkmıştır. Mezolitik çağın en 
önemli izlerinden birisi de bu çağ insan
larında sanatsal yaklaşımların başlarrı'asıdır. 
Çünkü mağara duvarlarında kırmızı boya 
ile yapılmıŞ insan ve hayvan süsleriyle 
karşılaşmaktayız. Bu mağra içi resimlerden 
HAKKARİ'de Y ükseko,vadaki mağaralarda 
bol miktarda bulunmaktadır. 

MEZOLİTİK ÇAGI, DEVRİM 
ÇAGI NEOLİTİK ÇAG İZLEDİ 
Bize göre bu çağ İNSAN HA YV A-

Nl'nın İNSANLAŞMASI dönemidir. Bu 
çağın en önemli özelliği kentleşmenin bu 
sürede ortaya çıkmış olmasıdır. İnsan, bu 

Neolitik çağlarla ilgili olarak Aikeolog
lar araştırmalara giriştiklerinde önce en eski 
olanlarını değil çağımıza en yakın olanlan 
keşfettiler. Aşağı Mezopotamya'daki 
JERlCHO gibi. Ancak bundan da eskisinin 
olacağını hesaplayarak daha eskilerini de 
aradılar ve sonuçta Kürdistan'dakileri bul
dular: Özellikle vurgulayalım ki en eski 
yerleşim merkezleri olarak bulunanlar 
1983-1991 tarihleri arasında yapılan kazılar 
sonucu keşfedildi. Görüyoruz ki bu tesbitie
rin tarihi çok yenidir. Ve çok heyecen veri
cidir. İşte Neolitik çağa ait bu son bulgular 
1983 yılına kadar elde edilmiş eski bilgileri-
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de alt üst etmiştir. Biraz sonra geniş şekilde 

üzerinde duracağımız gibi o tarihe kadar 

uygarlığın Jericho'nun bulunduğu aşağı Me

zopotamya'da başladığı . sanılırken 1983 

yılından sonra uygarlığın Yukarı Mezopota

mya ya da Mezro-Botan dediğimiz 

Kürdistan'da başladığı anlaşıldı. 

İlk uygarlığın aşağı Mezopotamya'da 

başladığını öne sürenler bu bilgiler ele 

geçmeden önce böyle düşünmekte 

haklıydılar. Çünkü Neolitik Çağ için 1956 

GAP Projesinin uygulanacağı alanlarda 

hızlandinlan çalışmalar sonunda Yukarı 

Mezopotamya'nın uygarlık alanında ilk 

olma özelliğini kanıtlıyan . diğer 

Hpyüklerden Samsat yakınlanndaki ve 

Fırat kıyılarında bulunan GRİTİLLE ve 

HAY AZHÖYÜK; Malatya'nın 40 Km. 
kadar doğuSl!)lda yine Fırat kenanndaki 

CAFERHOYUK, Elazığ yakınlanndaki 

BOYTEPE ve Elazığ'ın Kovancılar ilçesi · 

yakınlarındaki SARAYBAHÇE Höyükleri 

tılı yıllara kadar var olan • . ~ 

bilgiler , yumağı, bu ~ezoh~ık ç~~dan sonra. 

yöredeki Jericho ZAGROS ta bdmen en eşkı .. 

höyükleri 'Jcazılarak elde yerleşim merkezleri ÇAYONU 

ortaya çıkmıştır. Bu 
höyüklerinde büyük 
çoğunluğu erken Neolitik 
çağ tarihle'nmiş olup 1. ö. 
yedi binli yıllarda var 
olmuşlardı. e~l~~ilm!şti. . , . Bu ve NEV ALA ÇORİ'dir. 

:tfoyüklenn tarihı ıse ~ · Dünyanını bilinen en eski 
O. 4750 lerden daha eski- 1 

. k 1 
• d b ... 

lere oitmiyordu Ancak yer eşım mer ~z ~rm en ırısı 

1956Yılında Konya'nın .. o.lan ÇA YON!! J!öyüğü 
Çumra İlçesi uzermde durmak ıshyoruz. Bu 

yakınların~aki.. site, Diyarbakır'ın (Amed) 

ÇATALH<?YUK ?ulu- Ergani ilçesinde bulunuyor. 

nun~~ ~şler .. bı~d~n İ.S'dan önce 7250 ile 6750 
değışıverdi. İngılız Bilım 

• . 

Adamı J~ms .. Mellart Je- ydları .. a~~smda tarı,hlem~or 

riche ile ı. o. 4750 ile çatal hoyukden. İsa dan once 

sınırlı olan tarihi- 7250 yıl Jeriko ll'den 2750 yıl 

Çatalhöyük , ile 1. ö. daha eski. Bu bulgularla 

6500-580<?. yıllar_ı~a Yukarı Mezopotamya'mn 
çıkardı._ Boyl_ece Neolitik uygarlık açısmdan Aşağı 
çağa aıt tarıh 1750 yıl , , 
daha eskiye gitmiş oldu. Mez.opota~ya dan çok daha 

1956 da bulunan eskı oldugu ortaya çıkıyor. 

Prof, Hauptman ve ar
kadaşları ise aynı yörede 
140 kadar site (höyük) 
tesbit etmişlerdir. İşte 
Çayönü ile başlayan ve 
sırasıyla şimdi yukarıda 

adlarını yazdığırrıız 

höyüklerin tümü de biraz 
sonra üzerinde ayn bir 
öneroJe duracağımız NE
V ALA ÇORİ ile birlikte 
MEZRO-BOTAN'da yer 
alan höyüklerdir ve Arke
ologlara göre de tüm bu 
höyükler arasında BİR 

KUL TÜR BİRLİGİ 
TESBİT EDİLMİŞTİR. 

Bu höyüklerin tümünde 
Çatalhöyük'ten sonra 
1964 te yani sekiz yıl sonra Halet Çambel- . 

Robert J.Braidwood ve Mehmet Ozdoğan 

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki ÇAYÖNÜ 

kazılarını başlattılar. ÇAYÖNÜ'nun yöresel 

adı kürtçe olup QOTE BER ÇEM'dir. Arka

daşımız Şerefettin Güneli Erganilidir. Arke

olog Halet Çambel'.~!l i~~eği üzerine kendisi 

bu söcüğü ÇAYONU olarak, tercüme · 

etmiştir: Bu k~ılll!, günümüzde de 

sürmektedir. ÇAYONU kazıları bir gerçeği 

ortaya koydu: Bu kent merkezinin tarihi 

Konya'daki Çatalböyük'ten de 750 yıl daha 

eskiydi, 1. ö. 7250-6750 yıllan arasına ta

rihleniyordu. 

tarihi diğer çevrelerde bulunan Neolitik 

çağa ait höyüklerden daha eskidir. 

Ancak çevredeki yani Mezre-Botan'daki 

kazılar diğer Höyüklerde gerek KEBAN 

barajı sularının altında kalacak alanlarla 

Şimdi bu höyükleı:den ÇAYÖNÜ ile 

Urfa il sınırları içindeki SAMSA T'a yakın 

kesimdeki NEV ALA ÇORİ üzerinde -en 

eski höyükler olmaları nedeniyle- detaylıca 

durmak istiyoruz. 

NEV ALA ÇORİ kazıları GAP projesi

nin sıkıştırması sonucu bir İsveç firmasının 

gerekli finansmanı karşılanması sonucu 

Alman uyruklu Prof. Harald Hauptmann 

tarafından 1983 ve 1991 yılları arasında 

yapıldı. Kazı sonuçları hakkında Prof. Ha

uptmann "Muhteşem, Muhteşem" 

sözcüklerini kullanmıştır. Çünkü insanların 

tarımcılığa başladıklarını kanıtlıyan en eski 

ilk iki buğday türüne ve mercimeğe bu kent 
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1 
merkezinde raslanılmış ve evcil hayvan ke-
mUcJ.eri de bu kazıda ortaya çıkmıştır. 
Ancak Nevala Çori'den de daha eski yeni 
bir Höyük daha Kürdistan'da bulundu. 

Bu konuda bana bir mektup yazan 
değerli Arkeolog • Suha Bulut şunları 
söylüyor: 

"Hocam eskiden en eski tarımsal mer
kez bir zamanlar Çayönü olarak biliniyor
du. Şimdi sular altında kalan Nevala Çori 
onu salladı, eskilikte .. Ancak Ben Size foto
kopisini bunlarla birlikte gönderdiğim bildi
ri q:zetinde görüldüğü gibi HALLAN ÇEM 
İ. O. 10.200 ze tarihlendi. Bu da Nevala 
Çori'den daha eskidir. Hallen Çem'de 
Kürdistan'dadır. Düşünceniz nedir?" 

Görüldüğü gibi aşağı Mezopotamya'nın 
en eski yerleşim merkezi olan Jericho'dan 
bu Zağros'taki HALLAN ÇEM kenti 5450 
yıl daha eski çıkıyor. 

Ancak HALLAN ÇEM ile ilgili 
çalışmalar henüz açıklanmadığı için ve de 
kesin sonuçlar henüz belirmediğinden bu 
hususta ele geçen bulgulara kişisel olarak 
ulaşmış değiliz. 

Biz şimdi Mezro Botan'ın bilinen ve 
araştırılan en eski kenti ÇAYÖNÜ ve NE
V ALA ÇORİ üzerinde duracağız: 

Bu konulardaki bilgileri Prof Haupt
man'ın kazı raporlarıyla Veli Syvin'in Ana
dolu Arkeolojisinin ABC sinden özet olarak 
derledik. 

Bu iki kent tarih olarak seramiksiz Neo
litik dönem içinde yer alıyor. Bunlardan 
Ç.ayönü günümüzden 9000 yıl öncesine g~
dıyor. İnsanların ilk besin üretimi aşamasını 
gerçekleştirdikleri döneme ilişkin çok 
gelişkin bir toplumsal yapıyla 
karşılaşıyoruz. Tanıncılık ve hayvanları eve 
cilleşlirme olayını anlatmadan önce kentin 
mimarı özelliğini şimdi gözler önüne sere
ceğiz. . 

Kazı raporlarına göre yapı kalıntıları bu 
dönem için doğal görünen basit 
barınaklardan ibaret değildir. Aksine her 
ünite iyi tasarlanmış, kullanım ve yaşam 
alanları iyiden .. iyiye · belirlenmiş ve 
kalıplaşmıŞtır. Uç yapı katı halinde 
karşımıza çıkan Seramiksiz Neolitik çağ 
çayönü mimarlığında en g_elişmiş ve ilgi 
çeken nokta IZGARA PLANLI VE 

HÜCRE PLANLI evlerin yapılmış 
olmasıdır. lzgara planlı yapılar genellikle 
IIX6.5 m. boyutlarındadır. Aralarında 
boşluklar bırakılarak inşa edilmiştir. Taban
larında taş ızgaraların üstü dallarla örtülü 
olup çamur sıvaoarak sabitleştirilmiştir. 
Böylelikle taban altında devamlı bir hava 
akını yaratılarak nemin insan sağlığına ya
pacağı · olumsuz etkiler ortadan 
kaldırılmıştır. 

Üstteki hüçre planlı yapılar da ayrı ayrı 
bağımsız birimler halinde inşa edilmiştir. 
Burada yerleşmenin tam orta yerinde 
dünyanın ilk KENT MEYDAN! diyebile
ceğimiz 45 X 35 m. genişliğinde bir alan 
yer almaktadır. İçinde dikilitaşların 
sıralandığı bu alanın etrafında özel önemi 
olduğu saptanan büyük yapılar 
yükseltrnektedir. Bunlardan en büyüğü 
IlxlO m. boyutlarındadaydı. Tabanı da 
üstün teknik becerinin ürünü olan beton 
sertliğinde bir mozayikle kaplanmıştı. Mey
dandan uzaklaştıkça evler küçülmekte daha 
yoksul insanların yaşadığı kesimlere 
varılmaktaydı. Bu durumu ile yerleşmeni'n 
düzenli ve önceden tasarlanan biçimde ku
rulduğunu açıklayan Arkeolog VELi 
SA YlN bu ilk kenlte sosyal farklılaşmanın 
bulunmasını NEOLİTİK ÇAG için BEK
LENMEYECEK OLGULAR 
OLDUGUNU vurgulamaktatlır . . 

Izgara planlı yapılacia hücre planlı 
yapılar arasında ortaya çıkarılan 12 X 10 
metre boyutlarındaki geniş aviulu bir 
yapının üç küçük odası içinde 
gövctelerinden ayrılmış çok sayıda insan ka
fatasına raslanmıştır. 600 kişiden oluştuğu 
sanılan kent nufusunun yüzde 70 şinin bu 
himıda gömülü olduğu hesaplanmaktadır. 
Jşte ilk kez ÇAYÖNÜ'de karşılaşılan -tarih 
eskiliği açısından- bu olgunun daha sonraki 
tarihlerde aşağı mezopçtamyaya ve 
Çatalhüyük'e kadar ATA KUL TU geleneği 
olarak yayıl.dığını anlamaktayız . neolitik 
çağın ,bu geleneğinde ölen aile bireylerinin 
kafaları gövdelerinden ayrılarak boyalada 
süsleniyor ve ev içinde saklanıyordu. Yine 
Arkeolog Veli Sevin'in bildirdiğine göre, 

ÇAYÖNÜNDE kafatası kültüyle ilgili 
töresel bir yapının inşa edilmiş olması çok 
ilginçtir. · · · 

Ayrıca bu yapının AVLUSUNDA belki 
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de SUNAK olarak kullanılan büyük taş 

levha üzerinde yapılan araşırmada insan ve 

hayvanların kurban edildiği ihtimalleri be

lirmiştir. 

ÇAYÖNÜNDEN DAHA ESKl Olan 

Samsat Civarındaki NEV ALA ÇORİ'ye ge

lince Bu kent merkezi de seramiksiz Neoli

tik yerleşme merkezlerinin başında gelmek

tedir. Üç yapı katı halindeki bu yerleşme bi

riminde 10 X 6 ya da 16 X 6 m. boyut

larında son derece özenli taş duvartarla 

örülü sekiz-on adalı yapılarta 

karşılaşıyoruz. Bu yapılar Çayönündeki 

hücre planlı evlere benzemektedir. 

Yerleşme merkezinin batısında yuvarlak 

planlı değişik bir yapı türüyle tanışıyoruz. 

Bu yapının tabanı cilalanmış büyük taş lev

. halarla kaplanmıştır. Tam ortada 3 metre 

yüksekliğinde dikdörtgen biçimli dikili

taşlar yerleştirilmiştir. Yine aynı kesimde 

kalkerden yontulmuş 37 . santim 

yüksekliğinde bir insan yontusunun 

GÖVDE bölümü bulunmuştur. Dikili

taşlarda da kabartmalar bulunduğundan bu 

yapının törensel amaçlar için kullanıldığı 

saptanmıştır. Nitekim Prof Hauptmann Ne

vala Çori'de ilk mabedi bulduğunu açıkladı. 

Yerleşik düzene geçişin . gereği zelzele, 

tufan gibi yabanı hayvan tehlikesi, yangın 

gibi afetierin ortaya çıkması ve kentlerin 

tarlalarındaki ürünlere büyük zarar vermesi 

ZAGROS'ta ilk kez TANRI fikrinin ve 

arayışının ortaya çıktığını kanıtlıyor. Çünkü 

daha önce MEZOLlT1K çağda mağaralara 

yapılan hayvan resimleri arasında Tanrı fik

rinin doğduğuna ilişkin resimlerin yer 

almayışı bu savımızı haklı çıkarır. Topar

layıcı ve avcı olarak yaşayan ilkel insanın 

ev hark detdide olmadığı için T ANRI'yı 

düşünüp bulmasına zaman ve imkan yoktu. 

Yukarıda az önce belirttiğimiz gibi Prof. 

Hauptmann ilk iki buğday çeşidini ve mer

cimeği de ehlileştirilmiş hayvan kemikleriy

le birlikte NEV ALA ÇORİ'de buldu. NE

V ALA ÇORİ Kürtçe'de Çöldeki vadi 

anlamına gelmektedir. 

Nevala Çori ile Çayönü'nde yerleşik 

halk . çakmaktaşlarını, doğal camdan 

yapılmış bıçağı, orağı, kemikten iğneyi 

üretmiş, sap ve bileziklerle malabit ve 

bakırdan dövme yöntemiyle basit bız, iğne 

ve küçük hancuklar Y,apmışlardı. Yine 

taştan bilezik ve boncuklar da yaptılar. 

Maden öncesi dönemin kesici, kazıyıcı, . 

dürtücü aletleri bir doğal cam türü olan ob

sidyen den elde ediliyordu. KürdistaJ:ı'da o 

tarihlerde Bingöl, Nemrud dağı ve Süphan 

dağlarında obsidyen çok ıtıiktarda vardı. Bu 

maddenin güneye yayıyılmış kentelere de 

bucalardan pazarlandığı sanılmaktadır. 

Neolitik çağla ilgili olarak şimdi çok 

önemli bir konuya geliyoruz. Yazımızın 

başında değinipte . sırası gelince açıklama 

yapacağımızı söylediğimiz bir konudur bu: 

Zağros'ta, Mezro Botan'da en eski olma 

özelliğini koruyan Çayönü ve Nevala 

Çori'nin yanı sıra yine aynı bölgede Neoli

tik dönemin daha ufak köy ve 

yerleşmelerine raslamaktayız. Bunlar Sam

sat'ta Fırat kıyısındaki Gritille ve Hoyo 

höyük, Malatyadaki cafer höyük Elazığ 

yakıı;ılarındaki . BOYTEPE ve SARAY

BAHÇE Höyükleridir. 

İşte Arkeolog Veli Sevin söz konusu 

eserinde bu saydığımız Höyüklerle 

ÇAYÖNÜ ve NEV ALA ÇORl arasında 

BİR KÜLTÜR VE UYGARLIK 

BlRLİGlNlN ORTAYA ÇIKTIGINI yaz

maktadır. Aynı bilim adamı bu ORTAK 

KÜL TÜR ÜN Suriye ve Mewpotamya'da ki 

çağdaşlarından ÇOK DAHA GELİŞMİŞ 

OLDUGUNU belirtmektedir. 

Prof. Sevin sözlerini şu tümcelerle nok

talıyor: 

Bu yörelerde yerleşik yaşamın köklü bir 

geçmişi olduğu ve kendine özgü bir yapıyı 

sergilediği kanıtlanmıştır. A. Erzen'de Doğu 

Anadolu ve Urartular adlı eserinde Kalkoli

tik çağdan başlayarak Kuzeyde Kafkas 

eşiğinden batıda Malatya'ya Elazığı 

bölgelerine güneyde Kuzeyde Suriye ile 

doğu da Urmiye gölü, kuzey batı İran hav

zasına uzanan ge ni§ bir .. coğrafi alanda çok 

kuvvetli bir KULTUR BİRLİGlNlN 
olduğunu söyler. (DAU. TIK Baskısı. An

kara. S. 15). Prof Hauptmann'ın Berlin'de 

izlediğimiz NEV ALA ÇORl kazılarıyla il

gili TV Programında aynı gerçeğe parmak 

bastığım gördük. Böylece Kürdistan'da 

yerleşik yaşamın köklü bir geçmişi olduğu 

ve kendine özgü bir yapıyı sergilediği 

kanıtlanmıştır. Biz gerek Prof Haupt

mann'ın, Prof Veli Sevin'in ve Erzen'in bu 

önemli bulgularından sonra üç önemli 
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sonuç çıkanyoruz: 
. BİRİNCİSİ: Bu Bilim adamlannı da be
lirttikleri gibi Antik Çağ'daki Kürdüstan'da 
ortaya çıkan bu kültür ve uygarlıklardan 
çok daha farklı üstünlükler göstermektedir. 

tKlNctst: ZAGROS'ta yani Yukan Me
zopotamya'da ki büyük alana yayılan ve bir 
ucuda Güney Kürdüstan'daki Şehrizur'a 
kadar inen bu yörelerde ortaya çıkan tüm 
yerleşim merkezleri arasın~.a bir kültür bağı 
ve uygarlık birliği vardır. Oyleyse bu kent
lerde yaşayan insanlar aynı kökenden 
olmuşlardı Toprak birliği kültür birliği 

_. muhtemelen dil 

Neolitik çağın izlerini taşımaktadır. 
Karaz seramiğinin anası sayılan koyu 

· yüzlü açkılı örnekleri Neolitik Çağ'da Amik .. 
ovası, Elazığ Altınova, Tunceli Pulur,. Ma
latya, Siirt, Diyarbakır, Kargamış ve Elbis
tan'da ki yerleşim yerlerinde de ortaya 
çıkmıştır. 

Bu tür seramiklere erken dönemi 6500-
5800 geç dönemi 5500-5000 olan Neolitik 
çağ kenti Konya'daki Çatalhöyük'te raslan
mamıştır. Üstelik İ. Ö. 4-3 binde geç kalko
litik ve tunç çağının karaz seramiği, coba 
keramikleri "saklı asta bezemeli" keramik-

ler Kürdistan'da Gedikli, birliğiıtin o sıra bulunan 
eşyalar, takılardaki ortak 
ve benzer yapı , dini 
inançlardaki büyük ben
zerlik bu savımızı haklı 
çıkaracak nedenlerdir. 

Neolitik çağm ortaya 
çıkınasma yarayacak olan bu 
çevresel ortam yani Mezolitik 
çağ bulguları Karain, Bel di bi, 

Obeyd ve Ninova'da bu
lunduğu halde bu seramik 
zenginliğine Orta . anado
lu'da rasianılmaması hayli 
ilginçtir. Arkeolog ufuk 
Esin'de aynı konuda Veli 
Sevin gibi kültür ve uy
garlık birliğini ZAGROS 
yöresindeki ilklerle sınırlı 

ÜÇÜNCÜSÜ: Neva
la Çori ve Çayönü ile 
diğer habercileri ve ben
zerleri olan yöre 
Höyükleri bulunduktan 
sonra eskidenberi ege
men olan bir düşünce 
Aşağı MezopÜ
tam'yadan, Yukan Me
zopqtamya'ya 
(ZAGROS'a) geldiği 
sanılıyordu . Oysa bu son 
kazılardan sonra kültür 
ve uygarlığın Yukan 
Mezopotamya'da 

Belbaşı, Maçunçay, Baradız'da 
bulunduğu gibi konumuz 
açısmdan da bu döneme ait 

bulgularla 
URFA-BOZOVA'daki Söğüt 

tartasmda karşdaşıldığını 
görmekteyiz. Yani Kürdistan 
coğrafyasmm Paliolitik çağı 
gibi Mezolitik çağmda varisi 
olduğunu görüyoruz. Bu çağm 

en büyük özelliği OK ve 
YA Y'm keşfedilmiŞ olmasıdır. 

tutar. Bu bilim 
adarnımızın yargısı 
şöyledir: "İ. ö. 6 binden 
başlayarak önce Neolitik 
sonra Kalkolitik çağ boy
unca bölge Kültürü 
güneydoğu güneyanadolu 
Suriye ve Mezopotamya 
ile sınırlıdır. Önce Neoli
lik ve Mezopotamya ile 
sınırlıdır. İ. ö. 3 binli 

başladığı orada geliştiği ve buradan önce 
aşağı Mezopotamya'ya indiği ve tüm 
dünyaya yayıldığı gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Bu yörelerdeki seramiksiz erken Neolo
lik çağa ait bu ilginç bilgileri verdikten 
sonra i Keramikli Ne~litik ve Kalkolitik 
çağiann da ZAGROS da ortaya çıktığını 
vurgulamamıza sıra gelmiştir. Zağros 
kültürünün vı:. ortak uygarlının keramikli 
sürecine M.Ozdoğan tarafından Ergani 
ovaSında yani Nevala Çori yöresinde 
yapılan incelemeler sonucunda bu 
bölgedeki PAPAZGÖLÜ, KİKAN HARA
BESİ, GÖLBENT MEVKll, GRİ HA V
SARİK, GÜLHANI TEPESINDE ras
lanmıştır/ Elazığ çevresinde buluduğunu 
söylediğimiz SARAYBAHÇE de serarnikti 

yıllarda (kendi yaratması) 
yerli karaz kültürü bu yörelerde egemendir. 
Anadolu ile . bağlantılar az da olsa 3 bi nde 
mevcuttur. Ama asıl 1. ö. 2 binde bu 
bağlantı çoğalır. Çünkü bölge Hitit uy
garlığının egemenliğine girmiştir. İ. ö. I 
binde ilişkiler yine ZAGROS'a yani 
Doğuya dönmüştür." (Bkz. U, Esin "Tepe
cik, Tülintepe, Altınova (Elazığ) ve 
Değirmentepe (Malatya) Kazıları Bilimsel 
toplantı Bildirileri Tütibak Ank. 1984 S. 
89-90) . 

Yazımızın başında uygarlığın Aşağı Me
zopotamya'dan Kürdistan'a gelmediğini ak
sine Kürdistan'dan aşağı Mezopotamya'ya 
indiğini vurgulamıştık. U. Esin ve diğer ar
keologlann yukarıda şimdi açıkladığımız 
bulguianna göre de Antik çağ kültür ve uy-
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garlığırun Orta anadolu'dan ya da batı ana
dolu'dan Kürdistan'a ulaşmadığının da 

böylece kanıtlamış oluyoruz. 

O halde ZAÖROS'taki kültür ve uy
garlık hem en eski hem de kendisine 

özgüdü'r. Bu konuda hiç bir kuşku yoktur. 

Şimdi Neolitik Çağ'ın mimariden ve ele 
geçen alet ve edavattan sonra ki özellikleri 
üzerinde duracağız. 

NEOLİTİK ÇAGDA İNSAN, İLK 
KEZ ZAGROS'TA TARIMCILIGA 

BAŞLADI 

Dünyamızda . Neolitik çağ ilk kez 

Kürdi_stan'da başladı. Neolitik çağın en 
büyük özelliği yerleşik düzene tarımcılıkla 

birlikte geçilmiş olmasıdır. Dünyada ilk 

buMay. ~eşi~l<!~i ve mercimek bu yörede 
ekılıp bıçılmıştır. · 

Yerleşik düzene geçilirken erkeklerin 

avl~n~ayı _sü~dürdüklerini, kadınlarında ye
nebılen bıtkiler arasında bizim buğda

y~ızın, arpamızın atası olan yabani otlara 

aıt t~h_umları _topladı~ları sanmaktayız. İşte 
Neolıtık devrım bu gıbi tohumların bilinçli 

olarak toplanıp topraklara · ekilmesi ve eki
len topraklarında yabanıl otlardan temizlen
mesiyle başladı. 

Yiyecek üretimi alanında mutlak bir de
netim kurabilmiş tek canlı türü insandır. 

Hayvan insan, böylece . insan olabildi. 

yarlıksürdürme diye bilimadamlarınca ad
l~ndır_ılan _Lutku sonucu insanoğlu ileriye 
yönelık dıye yaşama savaşı içine girmemiş 

olsaydı, alıştığı yiyeceklerin bulunmadıoı 

yörelere gidemeyecek, yeryüzüne yayıl~
mıyacaktı. Yiyecek üretiminde hem miktar

ca hem de çeşitçe mutlak bir denetim kur
masaydı kalabalık uluslar durumuna gele
miyecekti. İnsanlık tarihinde ad ve iz 
bıkarmış olan dönemler VARLIK 

SÜRDÜRME gi~şimleri sonucu ortaya, 

ç~k~ış ol~n . gelışmelerle . belirlenmiş ve 
bıçımlenmıştır. Bu şekildedir ki 

Kürdistan'da ilk bahçe ve tarla tarımcılığı 

başlamış tahıllar ve ekip biçilen tarım bitki
leri sayesinde insanoğlu tarım oğlu yiyicek 
bollu~una kavuşmuş ve bunları depolayarak 
mevsım dışı süreçte tc de kullanmasını 

?ğrenmiştir. Bu bolluk ve depolama sistemi 

ınsanı yamyamlıktan da kurtaımıştır. 

HAYV ANLARIN 
EVCİLLEŞTİRİLMESİ 

İşte buğdayın ve arpanın keşfine imkan 

veren yabanıl atların bol bol yetiştiği 

Zağros'ta o dönemlerde yabani koyun, keçi, 

sığır ve domuzlarda yaşıyordu. Avcıların 

tanıncılığa başladıktan sonra yakalad~ları 

hayv~ları besleme ve yerleşik düzenin ' 
gereğı ağıl ve ahır gibi hayvanıara özgü 

yapılar yapma olanaklan da ortaya çıktı. 

Hayvanlarla birlikte yaşamışta olabilirler. 

Başlangıçta bu da çok doğaldı. Hayvan, 

tarım ilişkisi böylece ortaya çıktı. Sürüler 
beslendi. İşte Neolitik çağın üçüncü özelliği 

de HA YV ANLARlN EVCILLEŞTİRİL

MESİDİR. · Prof. Hauptmann'ın raporuna · 

gör~ Nevala Çori'de kent içinde koyun, 
keçı, domuz kemikleri bulundu. Evcil
leştirilen hayvaniann yanı sıra geyik, yaba-
ni sığır gibi hayvanların avianınası da 

devam ediyordu. Evcilleştirilen hayvanlar
dan süt elde edilmiş, bundan da zaman 

~~in?e ~u. yörel~rde yağ, yağurt ve peynir 
uretılmıştır. Antik çağa ait bu ürünlere ait 

bilgiler_ Kürt ~utfak Kültürü ve Kürt ye
meklerı adlı kitabımızda detaylı bir şekilde 

. açıklanmıştır. Tarihi verilere · göre en 

önemli gıdalar arasında yer alan bu 

ürü~lerin günümüzden en az 9 bin yıl önce 
Cudi, Nemrud, dağlarıyla çevrili Zağros 

yöresinde yaşamış halk tarafından . 

~e~fedildiği Nevala Çori ve Çayönü sitele
rının ortaya çıkanlmasıyla kanıtlanmıştır. 

Bize göre Neolitik çağa kucak açan 

~ürd~~tan'ın yukarıda söz konusu ettiğimiz 
sıtelerı olmasaydı daha kestirme bir deyim
!e. b'u yörede Neolitik çağ yaşamam ış olsa 
ıdi aynı yörelerden başlayarak güney Irak 

balçığında yani aşağı Mezopotamya'da 1. ö. 
3 binli yıllarda yaratılan kent hayat•ı, devlet, 

yazı, kanun, matematik gibi toplumsal 

faktörler ve tunç endüstrisi ortaya çıkmazdı. 
Neolitik çağ bu gibi gelişmelere ilk basa
mak olarak · kalmamış , ayrıca demografik . 

anlamda daha sonraki çağlarda kentleşme, 

hayvanların evcilleştirilmesi ve tanıncılık 

ned~niyle Yukarı ve Aşağı Mezopota
mya da nufus artışlarına neden olmuştur. 

. Tarihte ilk kez etnik yapılanmalarda bunun 

~oğal vsonuc~. olarak gerçekleşmiştir. Neoli
tİk çaga devrım çağı denmesi de bu olağan 

üstü gelişmeyle ilgilidir. Çayönü'nde 600 

kişinin , Kalkolitik dönemde Elazığ-
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Altınova'daki 20 kusur Höyükte 3000-4000 
kişinin yaşamış olması ve her birimde orta
lama 170 insanın bulunduğuna ilişkin var
sayımlar uygarlık alanındaki bu büyük 
başarının önemini gölgeleyemez. Üstelik 
bazı bilim adamlarının öne sürdükleri bu 
rakkarnların da çok sağlıklı olduğu da öne 
sürülemez. 

KALKOLiTİK ÇAG 
(Bakır-taş) çağı da denen bu çağ l.ö. 

6000 ile 5000 li yılların yarısına tarihlen
mektedir. Arekolog Veli Sevin'in de dediği 
gibi_ geç Neolitik'ten erken Kalkolitik çağa 
geçışte Kültürel bir kesintiden söz edile.ı 
mez. Kalkolitik çağ, erken, orta ve geç 
olmak üzere üç ana bölümde incelenmekte
dir. Bu dönemin en önemli özelliği bakır 
aletlerin giderek taşın yerine geçmesi ve 
kökü Neolitik çağın geç dönemlerine uza
nan boya bezemeli çanak, çömleklerin 
görülmesidir. Kalkolitik çağa ait örneklere 
orta anadolu ile Akdeniz'de Mersin 
yörelerinde de raslanılmaktaysa da 
Zağros'ta şimdi Keban baraj gölünün suları 
altında kalan ve bu dönemin en eskl bulgu
ları olarak Altınova'daki Tülintepe, 
Norşuntepe, Korucutepe, Samsat ve Van 
gölü kıyısındaki Tilkitepe ile Musul'daki 
Halaf başat öncü! Höyüklerdir. Konumuz 
Antik çağ da Zağros yöresi ·olduğundan biz 
bu kazı sonuçları üzerinde özetle duracağız. 
Çünkü bu yöredeki KALKOLİTİK ÇAG 
MERKEZLERİ, ANADOLU'DAKİ Dİ
GER YÖRELERE DE ÖNDERLİK ET
MİŞTİR. 

Evet Neolitik çağdan Kalkolitik çağa hiç 
bir kesinti olmadan girildi. Zağroslu toplum 
dört bin yıl gibi büyük bir zaman dilimi 
içinde kendi önünü açtı. Kalkolitik 
sözcüğünün aslı Khalkolitiktir. Türkçe eser
lerde Kalkolitik olarak yazılagelmiştir. 
Kökeni ise Yiınail dilinde bakır anlamına 
gelen Khalkos ile taş anla:mına gelen Lit
hos'tan türemiştii. Bu döneme bakırtaş çağı 
dememizde bundan ileri geliyor. Bilindiği 
~ibi . bakır madeni Diyarbakır'ın Ergani 
ilçesınde bulunuyordu Zagroslu sakinler bu 
madeni kullanmaya başladılar. Bu maden
den araç ve gereç yaptılar. Onların bu ma
deni bulup değerlendirmiş olmaları işte 
şimdi incelediğimiz bu çağa Bakır-taş çağı 

adının verilmesine neden oldu. Bu 
dönemde, bakır madenine daha uzakta 
kalan kentler yine taş, kemik, pişmiş toprak 
vb. den yapılan araç ve gereçleri kul
landılar. 

ZAGROS'ta da taş-bakır iç içeliğini ko
rudu. Bu dönemde Kürdüstan'da tanıncılık 
daha da ilerlemiş, tarım araçlarında büyük 
gelişmeler olmuştur. Dokumacılığında bu 
çağda ve Zağros'ta başladığı öne sürülüyor. 
Bu konuyla ilgili olarak Kürt Tarihi ve Uy
garlığı adlı kitabımızda detaylı bilgiler ve
rilmiştir. Çömlekler ise henüz çemlekçi 
çarkı bilinrnediğinden yine elde yapılmakta 
bunların üstlerine kalın astar boyadan sonra 
ge~rı:ıetrik süslemeler eklenmekteydi. Kal
kolitık çağın başlangıcı ve bitimi bir 
Höyükten diğerine değişiklik göstermekte. 
Ancak en eskisi Mazro-Botan'da ortaya 
çıkmıştır. Neolitik çağı yaratan bir halkın, 

, kalkolitik çağı da yaratmış olması doğaldır. 
Zağros ünitesinde Kalkolitik çağa ait 

y~~leşim · merkezlerinden birisi olan 
TUL1N1EPE'de 35 haneli bir kentle 
karşılaşmaktayız. Burada yaşayan nufusun 
180 olduğu varsayılıyor. Köyün evleri 
kerpiç duvarla örülrnüş, · dörtken Planlı iki 
ya da çok sayJda adalı yapılardan 
oluşmakta. Ev aralarında sokaklar, avlular, 
açık alanlar bulunuyor. Bu alanlarda büyük 
fırınlarla, ocaklar yer almakta.. Ele geçen 
pişmiş topraktan kadın idealleri, burada ev 
kültürünün varlığını kanıtlıyor. Gerek 
Tülintepe ve gerekse eski Kürdüstan'daki 
tüm benzer merkezler arasındaki kültür 
birliği-Neolitik çağdaki gibi- bu çağda da 
karşımıza çıkıyor. Van İl Merkezinde 
yakınlarında ve Van Gölü kıyısında yer 
alan Tikitepe ise diğer Mezopotamya 
yerleşim merkezleriyle muhtemelen CAM 
ticareti yapmaktaydı. Çünkü Nemrud ve 
Suphan dağlarında doğal cam türü olan Ob
siyen kaynakları vardı. 

URFA ilinin Siverek ilçesindeki ÇAVİ 
tarlası, halaf dönemine ait Tholos denilen 
yuvarlak planlı mimarhğıyla ünlüdür. Bu 
gibi yuvarlak ev örnekleri aynı yörelerde 
günümüze kadar varlığını korumuştur. 
Ozellikle Harran ovasında.. Urfa 
yöresindeki Kalkolitik çağ kentlerinde 
Halaf Seramiğiniı:ı başat bir kullanım aracı 
olduğunu görüyoruz. 
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Geç Kalkolitik çağa gelince eski 

Kürdistan'da o tarihlerde nufusun eskisine 

ôranla arttığı anlaşılıyor. Elazığ-Malatya

Urfa, V an ve eski Güney Kürdistan 

yörelerinde-yani tüm Botan ve genel deyi

miyle Zağros'ta ortak kültür, ortak düşünce 

sımsıkı birlikte varlığını sürdürmekteydi. 

Prof Dr. Veli Sevin'in de vurguladığı gibi 

"Kalkolitlik çağ'da orta anadolu'da homojen 

bir KÜLTÜR BlRL1G1NDEN söz edilmez

ken ancak yalnızca Doğu Anadolu'nun batı · 

kesimi ile Güneydoğu Anadolu'nun ve 

Çukurovanın Mezopotamya-Suriye 

kültürlerinin kapsamı içinde olduğu 

söylenebilir." -(Bkz. V. Sevin. Anadolu Ar

keolojisinin ABC si- Sy. 35). Aynı gerçeğe 
yazımızda değinmiştik. Şimdi yeri geldi 

Veli Sevin'in bu önemli görüşünü de 

açıklamış olduk. 

GeÇ Kalkolitik çağın doğu ve güney 

doğu Kürdistan yörelerine ait merkezleri 

şöyle sıralıyabiliriz: Malatya yakınl~ndaki 

-ARSLANTEPE ile DEGIRMENTEPE, 

• Keşan yöresindeki KORUCUTEPE, TÜ

LİNTEPE, TEPECİK, ÇAYBOYU, ve 

NORŞUNTEPE, Urfa ilinin ~~verek İlçesi 

yakınlanndaki HASSENHÖYUK ve KUR- _ 

BANHÖYÜK, Çukurova'da YÜMÜK-
TEPE.. . 

Fırat kıyısındaki Değirmentepe bunların 

içinde en geniş şekilde incelenebildi. Kazı 

raporlarına göre bitişik düzenli yapı 

külliyelerinden oluşan bu Değirmintepe 

güney yönünden kalın bir duvarla 

çevriliydi. Avlu ya da ara sokaktarla birbi

rinden ayrılan külliyelerin ortasında, duvar

ları beyaz sıva üzerine kırmızıyla yapılmış 

resimlerle bezeli, içinde sunak, sunak 

masası, anıtsal fırın ve adak çukurlan bulu

nan .Tapınak bölümüyle karşılaşıyoruz. 

Yoğun bakır üretiminin yapıldığı 

Değirmentepe'de bulunan - taştan damga 

.mühürler ve - ·mühür ~skılı "Kap

kapamalan" geç Kalkolitik çağda burada 

ufak çaplı bir-~~caret merkezinin oluştuğunu 

gösteriyor. 1. O. 4 binli yıllarda Mezopota

mya'da ortaya çıkan geç Uruk Dönemi (1. 

ö. 3400-3200) ile Kuzey Suriye ve 

Zağros'ta yeni ticaret meı:Jruleri çoğalmaya 

başladı. 

Aşağı. Mezopotamya ile Zağros'taki Kal

kolitis keı:ıtler arasında bir açık pazar 

oluşmuştu. Ticaret gerçekten üretim ile be

raber Botan'da bu çağda iyi örgütlenebilmiş 

ulaşım kolaylıklan da bu ticaret üslerinin 

Fırat nehri kıyılarında kurulmasına yol 

açmıştı. Altınova'daki - Tepecik ile 

Norşuntepe bu türde ticaret merkezleri için 

örnek gösterilebilir. Yukan Mezopota

mya'nın kendi olanaklanna ve geleneklerine 

göre kurulan bu üslerde bakır, kurşun, ve 

gümüş ticareti öndegitmekteydi. Ticari akti

vitenin dışında kalan halklar ise genel ola

rak , tanmcılık, avcılık ı ve balıkçıllkla 

uğraşmaktaydılar. Siverek ilçesi 

yakınlarındaki Hasehöyük ise pişmiş taştan 

yapılmış çok sayıda silindir mühür 

üretimiyle bu sanat dalında ticari gelir elde 

eden bir kent merkezi olarak karşımıza 

çıkıyor. Bu dönemde el yapımı koyu yüzlü, 

açkılı ·el yapımı kaplan n yanısıra çömlekçi 

çarkının aynı yörede kullanılmaya 

başlaması açık renk seramiğin çoğalmasına 

yol açtı. Ancak yapımı çömlekçilik tunç 

çağında da bir süre önemini korudu. 

YAZININ ÖYKÜSÜ 

Öncelikle Keban daha sonra da GAP 

Projesinin dayatması sonucu özellikle Ya! 

bancı ülkelerin gijişimiyle 20 nci yüzyılın 

ikinci yansında başlatılan arkeolajik 

kazılardan qpce var olan . bilgiler ışığında 

yazının 1. O. 3000 li yıllarda Sümerler 

tarafından keşfedildiğine inanılmaktaydı. 

Yazımn vatanı Aşağı Mezopotamya olarak 

kabulleniyordu. Bu çivi yazısıydı. Bu tarih

ten bin yıl sonra Mısırlılar hiyeroglif 

yazısını keşfederek yazılı döne~e girdiler. , -

Asya'da ise Çinliler yazıyı 1. O. 1500 lü 

yıllatda bulup kullanmaya başladılar. (Bkz. 

Prof. Dr. Wolfram Eberhard, Çin Tarihi. 

1947. s. 70-71) 

Görüldüğü gibi Mezopotamya · halkı 

Çinlilerden 1500 ve Mısırlılardan 1000 yıl 
önce yazıya başlamışlardır. Yazının keşfi 

önemli bir olaydır. Çünkü tarih öncesi ve 

tarih sonrası deyimleri yazının keşfine 

bağlanınıştır. lnsanhkta Uygarlık tarihi, 

yazıyla başlatılmaktadır. -

- Bu bulgu tarihin başlaması açısından 

Mezopotamya'nın önemini ortay~ koyar, 

kültür ve uygarlık açısından da dünyanın 

tüm diğer yörelerine göre öncülüğünü 

kanıtlar. 
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Ancak son kazı çalışmalarıyla eski kazı 
çalışmalarının zaman için de aydınlığa 
kavuşturulması sonucu Mezopotamya 
bölgesinde Sümerlere mal edilen Çivi 
yazısının sanıldığının aksine Yukarı Mezo
potamya'da başladığı ve oradan çevreye 
yayıldığı anlaşılmıştır. Sümerlerin de Sami 
halklanndan olduklarına ilişkitı var
samıyiarda tartışma konusudur. Nitekim Si
yasal Bilgiler ve Düşünce Tarihi adlı eseriy
le 1986 de İsveç'te Master hazırlayan Bilim 
Adamı ŞerefhanCiziri Tarih ve Uygarlık 
adlı kitabında sümerlilerin sanıldığı gibi 
aşağı Mezopotamya halklarından 
olmadıklarını aksine Zağros'tan Aşağı Ma
zopotamya'ya indiklerini batılı kay
nakçalara dayanarak açıklamaktadır. Samj 
.H:alklar böylece Sümerler dışlanınca Akad
lar, As ur lar, Amoriler ve Aramileri e sınırlı 
kalıyor. 

Ünlü Yabancı Bilim Adamlan ve Arke
ologlarda Yukarı Mezopotamyanın Sü
merler üzerindeki etkilerine değin
mektedirler. Bunlardan Çatalhöyük'ün 
Kaşifi Jeams Mellart'ın "Yakındoğunun En 
Eski Uygarlıklan adı bildirisine bakmak ye
terlidir. Jeams Mellart . bu yazısında 
Kürdistan'daki Halaf Kültürünü 
tanıtmaktadır. Bu kültüf merkezimiz 
Musul'un Arpaciyah Kürt böİgesinde bulu
nuyor. Bu kültürün dağılımı Fırat'tan Büyük 
Zap'a kadar bir yay çizer. Kuzey sınırı ise 
Toros dağlarına kadar uzanır. Mellart çanak 
çömlek sanatı açısından aynen: 1'0lağanüstü 
uygarlığın gelişmesine örnek bir kültür mer
kezi" diye yorumlar TEL HALAF'ı (a.g. 
Makale S. 95) Çanak ve çömlekten ayrıca 
mimarlık, din, taş oymacılığı, dokuma 
sanatı da çok ileri düzeydiydi. Tanıncı olan 
Tel Halaflılar ekin biçrnek için parlak 
çakmaktaşından orak ve bıcak kullandılar. 
Obeydi kültürünün açık etkileri görülür. 
Obeyd kültüröde 4400 ile 4300 lü yıllarda 
Tüm Mezopotamya'ya yayılmış daha sonra
ki tarihlerde de Jeams Mellart'ın bildirmesi
ne · göre Aşağı Me.zopotamya'daki 
SÜMERiERİ ETKlLEYEREK YENİ BİR 
DÖNEMİN BAŞLAMASINA NEDEN 
OLMUŞTUR. Obeyd Kültürünün merkezi 
ise V an ilinin doğu yörelerinde bulunmakta
ydı. Yazı Saııatı her ne · kadar geniş 
anlamıyla Sümerler . zamanında kul
lanılmışta olsa, başlangıcı ve yaratılışı_ 1. ö. 

5000 li · yıllarda ZAGROS'taki . TEL 
HALAF Kültüründe ortaya çıkmıştır. 
Yazının başlangıcı Tel Halaftaki vazolarda 
görüldü. (Bkz. M. E. Maalovan 'L' Auror de 
la Civilisation de Mezopotamie-LPndra. 
1961 S. 65-96). Aynı Yazar "Yazının 
Keşfi" adlı 1965 yılında Londra'da 
yayınladığı bir başka bildirisinde de yazının 
keşfınin 1. ö. beş binli yıllara götürmekte * 
işaretinin yıldız, Tanrı, Cennet işaretinin şu, 
işaretinin de dünya adlı eserinde Zağros'ta 
bulunan Tel Halaf kaplarında ortayı.ı çıkan 
altıgen mühürler üzerinde bazı sihirli 
işaretiere ve totem tasvirlere raslanıldığını, 
bunların daha sonra yazıya dönüşmüş 
olacağını söyler. (Bk. a. g. e. Alan 
Yayıncılık İst. 1983 baskısı S. 64-65) Prof. 
Dr. Bilge U mar'da YAZININ 2000 li 
yıllardan sonra ancak Asurlular araçılığıyla 
bögünkü Anadolu'ya girdiğini ve 1. Ö. 1200 
lü yıllarda bile Anadolu'nun Ege bölgesinin 
ve Helen Dünyasının hala TUNÇ çağını 
yaşadığını yurgular. (Bkz. Türkiye Halkının 
ILk Çağ Tarihi Cilt I. S. 15) 

TÜNÇ ÇAGINDA ZAGROS-BOTA~ 
Sosyal yapıda yeni . gelişmelerin 

başladığı bu çağda sulu ziraatin sağladığı 
bol ürün elde etme ve kentler arasında ticari 
ilişkilerin artması nüfusun çoğalması yukarı 
Mezopotamya'dan sonra aşağı mezopota
myada ki yörelerde de etkisini gösterdi. Gu
tilerin yanı sıra Zağros'un doğu kesimlerin
de ve aşağı mezopotamya da daha eski ta-

. rihlerde Zağros yöresinden . koparak bu 
bölgeye yerleşen Sümerler ve komşulan 
Elamlıların devletleşmeye gittiklerini 
görüyoruz. Çağa tunç adının verilmesi bu 
dönemde madenierden yararlanmanın 
yaygınlaşmasıyili ilgilidir. Araç gereç ev 
eşyalan ile süslenmek için kullanılan ma
denler bakır, kurşun, altın ve gümüştür. 
Bakırın yumuşak olması yüzünden kalayla 
alaşırnı yapılıyor ve bundan tunç elde edili
yordu. Küçük heykellerin yapılmasında 
gelişmeler flğlanmıştı. Bunlar arasıda 
tunçtan ve elektrondan (altın-gümüş 
alaşımı) yapılmış Ana Tanrıça, boğa ve 
geliş heykelcikleri ile karşılaşıyoruz. Ana
doluda bölgeler birbirleri arasında kültürel 
ve ekonomik bir bağ vardı. Nusaybindeki 
Girnavaz kazılarında şehirler kentler siteler 
arası yol şebekesinin ortaya çıkması birbi
rinden kopuk çevresi koru{lla surlan ile 
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y~v~li. ~entler yerine, birbirine bağlı · ve 

ilışki ıçınde bütünlük arzeden halk kitlesi 

ile karşılaştığımızı anlıyoruz. t.ö. 3600 Iü 

yıllara çıkan bu bı,ılgu yani devrin anayol

ları üzerindeki ele geçen bilgiler, hayret ve 

hayranlık uyandırmaktadır. Batı anadolu ve 

Tarakyada henüz hiçbir uygarlık belirtisine 

rastlanılmadığı bu tarihlerde kentler arasıda 

anayolların bulunması Arkı;ologların 
hay

ranlık duymalarına neden olduğu kadar 

Zağros yöresinin antik çağdaki öndediğini 

pygarlıktaki baştalığını da kanıtlıyor. B~ 
konuda 1984 tarihli Girnavaz kazı raporun

da Arkeolog Hayat Erkanal şu bilgiyi veriy

or: 
"Bu yolların en önemlilerinden . birisi 

Kaşyari y~ludur. Kaşyari aslında bir dağ adı 

olup klasık çağlarda Masius, daha sonraki 

dönemlerde Tur Abidin ve günümüzde 

MARDİN EŞİGİ olarak tanınır. Batı kenan 

k~sin ~larak belirlenmeyen daha çok Mar

dın-~ıdyat bölgelerini kapsayan bu dağlık 

arazı doğuda Dicle ile kesilmektedir. 

· Güneyden dik yamaçlara yükselmekte ku

zeyde ise Dicle ve Diyarbakır'a doğru uza

nan düz alanlarla sıralanmaktadır." "Hayat 

Erkanal Ka:şyari yolunun Diyarbakıra 

ulaşmak için büyük bir stratejik değer 

taşı~ğını bu sözlerine eklemektedir. 

Malatya, Midyat, Diyarbakır ve Van'a 

kadar uzanan bir yol düzeninin daha o tarih

lerd,e kurulduğu ve adlarını, daha önce 

saydığımız siteler arasında da yan arterierin 

yapılarak Aşağı Mezopotamya'ya kadar 

uzanan bir yol şebekesinin bu döneinlede 

varlığı büyük bir olasılıktır. lşte bu ulaşım 

~ola:yl_ı~ı :>:ör~ de ve aşağı Mezopotamya'da 

tıcarı ılışkılenn başlamasına ve gelişmesine 

aynı süreçte pek çok · icat ve keşiflerin 

yapılmasına neden oldu. 

Yollar kadar bu çağda sulama kanal-

. larınında yaygıntaştığını görmekteyiz. 

Tanıncılık açısından bu çok önemli bir 

aşamadır. Dicle ve Fırat başta olmak üzere 

su ~aynaklarının pek bol olduğu Zağrosta 

nehırler boyu kentleşmelerin çoğalıp 

gittiğini görüyoruz. 

Bakınız bu konuda Tarihçi Gordon Chil

de ne diyor: 

"Sulama kanallarının kazılması ve 

bakır~·ıı •. ana yolların döşenmesi, toplumca 

ve bırlikte çalışmayı gerektirdi. Emekten 

. yararlanma haklarını elde etmek için ilkel 

hukuk prensipleri de işte bu çağda ortaya 

çıktı." 

Tunç Çağının mekanın Zağros olduğu 

v~ bu .. yöreden · Aşağı Mezopotamya ve 

dığer yorelere yayıldığına dair 1988 yılında 

Y,üzeysel araştırmalar yapan Doç Mehmet 

Ozdoğan, Arkeolog Mimar Erhan Balıkçı 

ve Arkeolog Ahmet Dimertaş raporlarında 

şunları yazmışlardır: 

"Ergani merkez alınarak Çayönü, 

Çakmak, Kızıica köyleri ile Dicle· vadisi 

Çermik ~evresi Lice ile Bingöl · Solha~ 
ar~sındaki yataklar ziyaret edilmiş 

Guneydoğu an~do~.unun yani Zağros'un bili

nen EN BUYUK NEOLİTİK ÇAG 

YERLEŞlM MERKEZİ olduğu 

anlaşılmıştır. Bu yörede tek bir ovada Neo

litik çağ kentlerinin bu denli yoğunluk 

g?st~rmesi şimdiye kadar yakın doğuda 

hıçbır yerde rastlamadığınız bir olaydır." 

. . Aynı bilim ~damları Tunç-demir çağları 

ıçınde Erganı ovasının özel bir önemi 

olduğunu. çünkü bu yörede geniş ve zengin 

madenlenn bulunduğunu tarih içinde bakır 

~unç. ':e. ~emir' in ilk kez bu yörelerde 

ışletıldiğını haber vermektedirler. . · 

İşte tarih açısından büyük bir önem ar

zeden Zağros'un bu yöreleri günümüzde 

büyük bölümüyle Keban · suları altında 

kaldı. Yine bir bölümüde GAP projesi 

yüzünden aynı aleibe te uğradı. Tü~ in- · 

sanlığın malı olan büyük bir uygarlık baraj 

yapımıarı nedeniyle yerli ve yabancı bilim 

adamları alataeele yüzeysel araştırmalar 

Y~I?tı.lar: Ancak bu çaba var olanın yüzde 

bırını bıle ortaya çıkarmaya yetmedi. Antik 

ç~ğa ait muhteşerp. bir tarih uğradığı ikinci 

bır tufan olayı ile sular altında kaldı. · 

Kürt .~assit ülkesinin Ozanı Urfalı Sin 

Lekke Unnini Gılgamış destanında · ilk 

tufanı şu dizeleriyle dile getirmişti: . 

Bir arslan ortadan kaldırsaydı insanlığı/ 

Tufan kırıp geçireceğine/ Bir kent ortadan 

kalksaydı/tufan kırıp geçireceğine/ 

Yeryüzünü kasıp kavuran veba belası olsa

ydı/ tufan olacağına/ Yeryüzünü kasıp ka

vuran açlık belası olsaydı/Tufan olacağına." 

Ozanların Piri babası 3250 yaşındaki 

qünyanın bilinen en eski Ozanı Sin Lekke 

Unnini'nin bu duygularına biz de 
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katılıyoruz. 

Samsatta ki Nevala Çori'nin kurtarılması 
işten bile değildi. Prof Hauptman'ın 
Çanakkale'deki arkeoloji kongresinde 
açıkladığı gibi çekilecek bir beton duvar 
dünyanın bilinen en eski yerleşi01 merkezi
ni kurtarmaya yetecekti. Ne var ki Başta TC 
ve dünya ulusları bu konuyla ilgilenme 
gereğini hiç duymadılar. 

İnsan haklarının çiğnendiği, yargısız in

manlık çağı olarak nitelemektedir. 
Daha kalkolitik çağ içinde yine 

Zağros'taki Korucutepe Elazığ'da bir mezar 
içinde ham demirin yaygın bir şekilde ilk 
kez 2000'li yılların başında Hurri 
Kürtlerince kullanıldığını bildinnektedirler. 
Hurri kürtlerine Subarlar ya da Subariler de 
denmektedir. 

Arkadaşımız Suha Bulut sırasıyla A. 
İnan, Gordon Childe, Braudel Mc. Neil, · fazların yapıldığı, 

köy ve mezraların 
boşaltıldığı , insan
ların çoluk çocuk 
yaşlı göçe zor
landığı bir ülkede 
tarihi verileri kurtar
mak gibi bir girişim 
çok lüks sayıldı. 

Görüld9ğü gibi Kürt Halkı İ.Ö. 
Onbir binli yıllardan günümüze 
var olmuş ve yanı yörede mekan 
tutmuş, varlığını günümüze dek 

Hikniet Kıvılcımlı, L. 
Deroy, Diakonoff ve 
A. Çilingiroğlu'nun . 
eserlerini incelemiş . 
Demirin atası olan 
halkın Hurriler 
olduğunu saptamıştır. 
Hurrilerin yaşadıkları 
yörenin Kizzuvadna 
ve Doğu Anadolu 

TUNÇ 
ÇAGINDAN 
SONRA ZAGROS 
HALKI 
lNSANLIGA . 
DEMİR ÇAGINI 
AÇTI 

Demir çağının 
Kürt halkı için diğer 
dönemler gibi 
büyük bir önem 
taşıdığını biliyoruz. 
Demirci Kawa ve 
Newroz gibi ... 

sürdürmüş bir halktır. Tarih 
içinde Guti devletinden başlayarak 
Hurri, Kassit, Mitanni, Urartu ve 

Med gibi büyük devletler 
kurmuştur. Uygarlık açısından da 
insanoğlunu m~ğara hayatından 

kurtararak ilk meskene 
sokmuştur. Gutiler tarımcılığı 

başlatarak buğdayı una 
dönüştürmüş Tendur adını 

verdikleri fırın da pişirmişler ilk 
bahçeyi ve tarlayı ilk tapınağı 

yapmışlar tekerl.eği keşfederek Atı 
ehlileştirerek çekme aracı olarak 

kullanmışlardır. 

olduğu öne 
sürülmektedir. · A. 
Çilingiroğlu Van gölü 
çevresinin batısı ve 
kuzeybatısını 
önermektedir. . 
Şemsettin Günaltay'da 
Elazığ-Tunceli-Bingöl 
yörelerinde demir roa
deninin bakırla birlikte 
bol miktarda bulun
duğunu söyler. 
Günaltay'a göre Asur 
tabietlerinde bu 
yöreler Supna (Soba
ni), Enzit, Erez (Aklİ-

Pahalı tuncun 
(bronzun) tekelini ellerinde tutan büyük 
mülkiyet ve köleci/topraklı aristokrasiye 
karşı küçük mülkiyet sahibi özgür yurt
taşların sergiledikleri sosyal çelişki nedeni
yle antik çağda DEMİR, özgürlüğü temsil 
etmiştir. '(Arkeolog Suha Bulut-basılmamış 
notlarından 1992) 

Yaşadığı yıllarda henüz arkeolajik bilgi
lerin ortaya çıkmamış olmasına rağmen o 
günkü verilere göre F. Engels'te şu yorumu 
yapar: 

"Bu çağ demir çağıdır. Kılıç çağıdır. 
Aynı zamanda demir saban ve demir balta 
çağı. Bütün bunlar tarihte devrimci rol oy
nayan bütün ilkel maddelerin en 
önemiisidir. Engels demir çağını bir kahra-

sen), Girzanu, Daiani olarak adlandırılmıştı. 
' Prof A. Alföld ise tarihte demirin doğmuş 
olduğu kutsal dağın Zağros'daki Greklerin 
Kornmagene diye adlandırdıkları 
HURRİLER ülkesi KUMMUHl yani 
(Adıyaman) olduğunu vurgular. (Bkz .. And
rey Alföldi "Diestruktur des Veretrüschen 
Romer States 1974 Heilberg) Güven 
Arsebük'te Hurriler için Urmiye gölünü ilk 
çıkış yeri . olarak gösteriTki bu yöre de 
Zağros bölgesindedir. 

Hurriler hiç bir dağılma göstermeksizin 
büyüm bir halk çoğunluğuyla varlığını Mi
tanni ve Kassit Kürt devletleri içinde 
sürdür. MitannHer l.ö 1274-1245 tarihlerin
de Asorlular tarafından yıkıldı. 1200 
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yıllarında ise büyük Hitit devleti tarihten si

lindi. B. Piotrovsky'e göre Hititlerin 

yılaldığı tarihte Zağros-Botan'da yerli halk 

Hurri kavimler iktisadi ve kültürel düzeyde 

bulunuyorlardı. Baskılar yüzünden bu 

'gelişmişliklerinin sonucu kendi aralarında 

kuvvetli birlikler oluşturdular. Kaldiler, 

Kardakalar, Subariler, Muşkiler, Nairiler, 

Mannerler gibi adlar alan bu topluluklar 

M?Ö. 9. yüzyılda Urartu d~vletini kurdular. 

Urartu sözcüğü Asurlularca kullanıldı. 

Anlamı yüksek dağlık bölge demektir. 

Böylece Zağros yüceltileri kasdediliyor. 

Oysa Urartuların kendilerine verdikleri 

isim B1A-1Nt'dir. 

Arkeolog Suha Bulut bu sözcüğün · B. 

Piotrovskye'e göre "Kabileler birliği" 

anlamına geldiğini söyler ve Kürtçenin 

şivelerinden Zaıa'ca da (Piya) Birlik; Urar

tuca'da ise lN1 ekinin hane ve kabile 

anlamına geldiğini vurgular. İşte Hurri 

Kürtleri ile başlayan demir çağı ve demir · 

sanaatı böyleee Kassit ve Mi~ni 

Kürtleriyle süregelmiş ve yine Kürt kökenli 

oldukları kuşkusuz kesin olan Urartularla 

da bu beceri 9 ve 6 ıncı yüzyıllarda da 

sürüp gitmiştir. Urartulardan sonra Kürt 

egemenliği 612 yılında Demirci Kawa 

önderliğmde Ninovayı alan Medlerle 

devarn etmiş ve Milattan önce on bin yıllık 

bu özgürlük dönemi 538 ya da 534 yılında 

Pers Kralı Cirüs'ün Med Devletini ortadan 

kaldırdığı tarihe dek var olmuştur. Arkeoto

jik bulgular ve tarihi bilgiler bunu 

kanıtlamaktadır. 

ZAGROS HALKI KİM? 

Şimdide bu yörede tarihin şafak vaktin

den beri yaşamış olan halkın kökeni 

hakkında bilgiler vermek istiyorum. 

Öncelikle seçtiğim kaynaklar Resmi 

İdeolojinin Temsilcilerinden .oluşuyor. 

Bunlardan ilki TC nin ikinci Cumhur

başkanı İsmet İn~nü'dür. · 

İsmet İnönü LOzan görüşme tutanak

larında bulunmayan ancak yine karşılıklı 

yazılan bir mektubunda ingiliz iddialarının 

tersine "Tarihin çok eski dönemlerinde 

dağlarda Turani kökenli bir halk olan 

"Gudu"lar oturuyorlardı. Üstün savaşçı olan 

bu halkın savaşçı anlamına geliyordu ki BU 

KÜRT KELIMESİNİN . GELOİÖİ 

YERDİR. (23 Aralık 1992 tarihli mektup

tan) kaynak: Hasan Yıldız. Fransız belgele

riyle Sevr-Lozan-Musul üçgeninde 

Kürdistan ve Kürtler) 

Resmi ideolojiden seçtiğimiz ikinci isim 

de Eski· Başbakan ve Tarih Profesörü 

Şemsettin Günaltay'dır. Adı geçen Yazar 

Mewpotamya Tarihi kitabının 83. say

fasında Gutilerin başlangıcı hiç bilinmeye

cek kadar çok eski tarihlerden beri 

ZAÖROS dağlarında yaşadıklarını . kurduk

ları imparatorluğa GUTI adını verdiklerini 

Gutiuni adında da büyük bir şehir kurduk-

larını yazar. BAŞLANGlCI HİÇ . 

BİLİNMEYECEK KADAR ÇOK ESKl 

ZAMANLARDAN BERİ ZAÖROS 

DAÖLARINDA GUTİLER 

YAŞAMAKTA YDI sözünü bir kere daha 

tekrarlıyoruz. Günaltay aynı kitabında' daha 

açık bir deyimle Devrim Çağı olan Neolitik 

çağı da telaffuz ederek şunları söyler: 

"NEOLİTİK ÇAÖDAN BERİ BU 

DÖNEMİN BULGULARINI TAŞlYAN 

ÜSTÜN İRADELİ, AZİMLİ, ÇEVİK, 

MERT VE YILMAZ BİR Halktı" der Guti

ler için ... 

Aynı Başbakan ve Profesör kitabının 85 

inci sayfasında da Mitannllerin Gutilerin . 

devamı olduğunu söyler. 

Resmi İdeolojiden seçtiğimiz üçüncü 

. bilim adamı ise Prof Dr. Atok Kaşgarlıdır. 

GUTİLERDEN açık ve seçik bir şekilde 

söz etmekle kaJ,mıyor, üstelik Gutiler için 

ZAÖROS'un ilk sakinleri deyimini kul

lanıyor! 

Prof. Kaşgarlı Girnavaz Kazıları adlı 

yazımızda da deği_ndiğimiz gibi İlk ve Orta 

okulu İtalya'da, Liseyi İstanbul'da . Fransız 

okullarında bilirmiş 1950 de Sorbon 

Üniversitesinde genel Tarih Lisansı, Güzel 

sanatlar ve Arkeoloji öğrenimi, Foures 

yüksek okulunda Doğu Uygarlıkları tarihi 

ve müzecilik bölümlerini tamamlayarak 

sayısız diptorna sahibi olmuştur. Fransızca, 

İtalyanca, lspanyolca ve lngilizceyi 

öğrenmiştir. Şimdiye kadar makaleleri 

dışında 17 eser yazmıştır. Saşgırlı hem Ta-

. rihci hem de ünlü bir Arkeologtur. Y~arın 

incelediğimiz kitabının adı: Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Uygarlığına Giriştir. 
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Türkürtleri deyimi ile Kürtleri 
Türkleştiemiş ancak bu rahatlama içinde 
Kürt Tarihini doğru olarak sunmuştur. Prof. 
Kaşgarlı'nın bu kitabının Sinci sayfasında 

. şunlar yazılıdır: 
"ZAGROS'UN İLK SAKİNLERİ 

LULU VEYA LULUBİLER İLE DİY ALA 
IRMAGI DOLAYLARlNDA OTURAN 
GUTİLER BUGÜNKÜ KÜRTLERİN 
ATALARlDlR." 
, Böylece Prof. Kaşgarlı Gutilerin 

ZAGROS'un en eski sakinleri olduğunu be
lirtiyor. İnönü •ile Günaltay'ın görüşlerine
onların adlarını SÖZ konusu etmeksizin
katılmış oluyor. Bu Profesör üstelik yalnız 
GUT1LER1 değil Lulu ve Lulubileri de 
Kürtlerin ataları saymaktadır. Üçüncü ola7 
rak Yazar bu eserinde Kürtlerin ataları olan 
ve Gutelerden sonra tarih sahnesinde 
görülen KASSİTLER'i, MİTANNİLER'i ve 
MEDLER'i Kürt asıllı göstermektedir: 

"Milattan önce ı 7. yüzyılda Kassitler 
önce emekçi olarak sonraları toplu halde, 
bugün Luristan denilen yörelerde savaşsız 

. olarak ye'rleştiler. Babilon ya da 600 yıl 
hüküm süren Kassitler çok güçlüydüler. 
Bölgeye ilk defa atı sokmuşlardı. At Kassit
lerde kutsal bir hayvandır. Kassitlerin 
yöneticileri MİT ANNI lerle akraba idiler. 
Elam Kralları M.Ö. ı2 yy. daKasitleri orta
dan kaldırdılar. İşte bu sözü edilen toplum 
da Kürtlerin ataları arasında sayılmalıdır. 
Çünkü Kasitler MED asıllıdır." (Mkz. a.g.e. 
S.S) 

Gutiler'in ZAGROS'un EN ESKl 
HALKI olduğuna dair Yabancı Bilim 
Adamlarına gelince: 

Mezopotamyalıların Kökeni adlı eserle
riyle Pensilvanya Üniversitesi Tarih Pro
fesörü Sipiezer, Ünlü Tarihçi .Mycerson, 
Dr. Kontinov, Doğu Bilimci Drawer, DrRa
ys, Arkeolog ve Tarihçi Maurice Meuleau, 
Doğu Bilimci Ojen Pitar, Hallandalı Bilim 
Adamı Prof. Sayıs ve Alman TarihÇisi Prof. 
Egon Von Eickstedt'i sayabiliriz. 

Bu Yabancı Yazar ve bilim adamlarının · 
bulgularını pek çok makalemizde ele aldık. 
Ancak Prof. Egon Von Eickstedt'in 
görüşleri bize .yeni ulaştı. Araştırmacı arka
daşımız Haydar Işık geçtiğimiz ay bu 
Yazarı n , "İlk Çağlardan beri Türkler, 

Kürtler ve İranlılar" adlı ve 1961 yılında 
Almanya'da basılmış eserini türkçeye 
çevrirek gönderdi. Çeviri metninin ı 7. say
fasında aynen "GÜTİ V ELULU ya da 
GUTtlJM, LULUBİUM sık sık anılan 
ZAGROS .dağlarının geçilmez sarp vadile
rinde yerleşik halka verilen isiınıerdi "de
mekte ve çevirinin 22. sayfasında da Zağros 
dağlarının orta ve kuzey bölgealerinde 
GUTİ ya da Quarti adı verilen bir halk 
yaşıyordu. Bu halkın ülkesine de GUTİUM 
deniyordı.i." şeklinde bir yorumla 
karşılaşıyoruz. Yazar aynı sayfada Guti ve 
Kardukların bugünkü Kürtlerin akrabaları 
(ataları)sqlduğunuda vurgulamaktadır. 

Kürt . Aydınları . içinde ise GUTl 
Kürtlerinin ZAGROS'un en eski halkı ol
duklarına dair kitap, makale yazmış olanlar 
ise şunlardır: 

General İhsan Nuri, Emin Zeki Bey, Ve
teriner Nuri Dersimi, Ethem . Xemgin, 
Şerefhan Ciziri, Suha Bulut, Selahaddin 
Muhutili, Abdullah Yarlı, Welate ve 
Nergıza Ton, Mehmet Bayrak, Müslüm 
Yücel, Musa Anter, vb .. 

Bu Kürt Ay9lfllarından Şerefhan Ciziri 
İsveç kütüphanelerinde İskandinavya kay
naklarının tümüne eğilmiş, incelemiş "Tarih 
ve Uygarlık" adlı eserinin ıso. sayfasında 
Gutilerin, Hurrilerin, Kasillerin Za~s 
halkı olduklarını bu kaynaklara dayanarak 
ortaya koymuştur. 

Görüldüğü gibi Kürt Halkı İ.Ö. Onbir 
, binli yıllardan günümüze var olmuş ve yanı 

yörede mekan tutmuş, varlığını günümüze 
dek sürdürmüş bir halktır. Tarih içinde Guti 
devletinden başlayarak Hurri, Kassit, Mi
tanni, Urartu ve Med gibi büyük devletler 
kurmuştur. Uygarlık açısından da insa
noğlunu mağara hayatından kurtararak ilk 
meskene sokmuştur. Gutiler tarımcılı~ı 
başlatarak buğdayı una dönüştürmüş Ten
dur adını verdikleri fırın da pişirmişler ilk 
bahçeyi ve tarlayı ilk tapınağı yapmışlar te
kerleği keşfederek Atı ehlileştirerek çekme 
aracı olarak kullanmışlardır. 

Prof. Egon Von Eickstedt az önce söz 
konusu · ettiğimiz kitabının 22. sayfasında 
ll Araba yapımına ve arabaya şekil verınede 
GUTİLER özen göstermişlerdir" demekte
dir. 'Louvre Müzesi eski müdürü ,Arkeolog 
Conteneau'da "Les Civilisiations des Hitti-
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tes et des Hourrites du Mitanni" adlı eserin 

de Kürtlerin Atı nasıl ehlileştirdiklerini ve 

yaptıklan savaş arabaları hakkında bilgiler 

vermektedir. Aynı kitapta Mitaııni 

Kürtlerinden at eğitim cisi ve ekuri sahibi 

Kikkuli'nin (At Bakımı ve eğitimi) ile ilgili 

yazdığı metin kitabın Boğazköy kazılarında 

ortaya çıktığım okumaktayız. Fransız Arke

ologu Maurice Meleau'da Kasit Kürtleri 

zamanıda ortaya çıkan keşif ve icatları an

laımaktadır. Bu Bilgine göre matematik ve 

geometrinin ilk prensipleri, teşhis ve tedavi 

yöntemi, fizyoterapi, ilk takvim bu 

dönemde ortaya çıktı. İlk teleskop Harran 

Ovasında gökyüzüne doğruldu. Bu halk 

· zamanıda Musul yöresinde ilk kez petrol 

işletildi. Elde edilen zift empe.nneabl 

madde olarak Firavunlar ülkesine tonu 160 

minkal gümüş karşılığında satıldı. İlk mo

dern ordu Urartular zamanında yaratıldı. 

Daha önce · karma karışık savaşan birlikler 

bu dönemde okçular, mızrakçılar ve 

süvarİler olarak sınıflandınldı. İlk sulu zira

atı uygulayan, ilk şehirler arası yollan ya

panlarda Kürtlerdir. 

Bakın(z keşif ve icatlar konusunda bu 

gerçekleri inceleyen GüRDON CHILDE 

ne diyor? 

Taıihte Neler oldu? adlı eserinin 105. 

sayfasında yer alao şu önemli bulgusunu 

okuyalı m: 

"İ.Ö. 3000'DEN ÖNCEKi BİN YILLIK 

DÖNEM FAYDALI İCAT VE 

KEŞİFLERİN Y APILMİŞ OLMASI BA

KIMINDAN BELKi DE İ.S. 16. 

YÜZYILA KADAR ' İNSANLIK 

TARİHİNDEKİ HERHANGi BİR 

DEV~DEN DAHA VERİMLİ İDİ." 

Arkeolog · Sabatino'da "Mezopoıamya 

Sanatını Tanıyalım" adlı eserinde "MEZO

POT AMY A UYGARLIGININ BİTİM 
TARİHİ KÜRT MED DEVLETİNİN YI-

. KILIŞI TARİHİ OLARAK" vurgular. (Bkz. 

a.g.e. S. 5 İnk.ilap Yayınevi Y. 1985. İ st.) 

Görüldüğü gibi Kürtlerin siyasi egemen

liklerini yilirdikleri İ.Ö. 534 yılından 

İsa'dan sonra 16. yüzyıla kadar İNSANLlK,_ 

tam 2100 yıl keşif ve icatler ve uygaı·Jık 

açısından karanlıklar içinde kalmıştır. 

ÖZGÜR ÜNiVERSiTE 

iSTANBUL ŞUBESi .AÇILDI 

•• •• • •• • • 

OZGUR VNIVERSITE 
• • • • 

ANKARA INSAN BILIMLERI 

FAKÜLTESi'NDE 1. KASIM'DA 

YENi EGiTiM öGRETiM YILI 
BAŞLADI 
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KAZDAGI TÜRKMENLERi 

Kazdağı; Batı Anadolu'da, Çanakkale 
Balıkesir ili sınırları içerisinde Edremit 
körfezinin kuzey kıyısında 26-28. boy
lam ve 39-40. kuzey enlemleri arasında 
yer almakta olup mitolojideki ida adı ile 
de tanınmaktadır. 

Batı Anadolu'nun bu yüksek ·ve 
görkemli dağının çeşitli yamaç ve tepele
rinde kurulmuş pek çok Türkmen köyleri 
mevcuttur. Eldeki verilere ve yörede top-
ladığımız halk etimolojisine göre 
Türkmenler buraya 13. yüzyılın 
başlarından itibaren gelip. yerleşmeye 
başlamışlardır. AraŞtırma yaptığımız 
Çamcı, Hacıhasanlar, Mehmedalan, Tah
takuşlar, Doyran, Yassıçatı köyleri 1840-
1 870 lerde yörede konar göçer olarak 
yaşayan Türkmenlerin .Osmanlı 
Imparatorluğu'nca zorunlu isk~na tabi 
tutulması ile kurulmuş köylerdir. 

Yözyıllardır- yörenin Türkleşmesi ve 
devingenlik kazanmasında etken bir rol 
oynayan yöremiz Türkmenleri günü
müze kadar' kendilerine özgü orjinal 
kültürlerini ana hatları ile önemli boyut
larda hemen hemen aynen devam ettir
mişlerdir. Bu özgün yaeıları, onlara 
çevreye uymalarında, egitim, sosyal 
yapı, yaşam koşul ve değer yargılarında 
komşu diğer yörelere oranla aynı ekolo
jik çevrede yaşarnalarına karşın farklı 
sayılabilecek nitel ve nicel boyutlar ka
zandırdığı kanısındayım . 

Bu özgün yapıyı çok kısıtlı olan 
ölçüler içerisinde belli boyut ve sınırlı 
konularda özet halinde tanıtmaya ve yo
rumlamaya çalışacağım. 

Yöre Türkmenlerinin büyük bir kısmı 
eldeki verilere göre 13. ·yüzyıldan itiba
ren Karesioğunarı tarafından Bizans 
saldırılarını durdurmak ve yöreyi 
Türkleştirmek için bölgeye bilinçli olarak 
yerleştirilmişlerdir. Doğu'da görülen 

Dr. Attila ERDEN 

yoğun Moğol baskısı da pekçok 
Türkmen aşiretlerinin · Batı Anadolu'ya 
yerleşmesine neden olmuştur. Daha 11. 
yüzyıldan itibaren de Selçuklu uç komu
tanlarından Çaka Bey kamutasında Türk 
boylarının ızmir, Edremit yörelerini 
işgale başladıkları da bilinmektedir. 

Anadolu'da pekçok Türkmen 
aşiretlerine Tahtacı, Ağaçeri gibi adlar 
verilmekte ve bu ad ile de 
çağırılmaktadırlar. Araştırma yöremizde 
de Türkmenlere Ağçeri, Tahtacı gibi 
adlar verilmektedir. Bu · adlandırmada 
Türkmenlerin büyük kısmının yoğun ola
rak ağaç işleri ve orman işçiliği ile 
uğraşmalarının ·etkenliği söz konusudur. 
Kültürel yapılarında orman, ağaç kült ve 
söylencelerinin yaygın olduğu da göz-
den kaçmamaktadır. . 

Sosyal yapı ve günlük yaşamdan 
özet: Yörede yaptığımız araştırma ve 
resmi istatistikierin de gösterdiği gibi; 
Türkmen köylerinde okuma yazma oranı 
kadın ve erkek nüfusta % 90'ın üstünde 
bulunmaktadır. Hemen tüm Türkmen 
köyleri ilkokullarını imece usulü ile diğer 
köylerden çok önceleri kendileri 
yapmışlar kız erkek ayrımı yapmadan da 
çocuklarını bu okullara yollamışlardır. · 
· Toplumda tamamen anne, baba ve 

çocuklardan oluşan çekirdek aile yapısı 
yaygın olup, yaşlı anne ve babaların da 
genelde evin en küçük oğlunun yanında, 
baba ocağında kaldikları gözlem
lenmektedir. Çok eşli evliliğe hemen hiç 
rastlanmamaktadır. Ailenin kuruluş ve 
yaşam sürecinde kadının etkenliği eş 1 

seçiminden çocukların yetiştirilmesine, 
miras dahil hemen her konuda erkek ile 
aynı ölÇülerde söz hakkına ve yetkinliğe 
sahip olduğu çok açık bir ' şekilae 
gözlemlenebilmektedir. Toplumda kadın 
yaygın bir saygınlığa sahiptir. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kazdağı Tü~menleri 1 Dr. Attila ERDEN 

Toplum yapısı içerisinde bir oto kont

rof sistemi oluşturan sıkı kurallara 

bağlanmış · sanal akrabalık sistemleri ve 

tüm toplumun katılımı ile yürütülen, 

belli zaman ve yerlerde yapılan toplantı 

ve törenler mevcut' bulunmaktadır. Bu 

durumun' son birkaç senedir köylerin 

ekonomik yapılarında, kapalı sayıla

bilecek ekonomik yapının nitel deği

şikliklere uğramasıyla büyük '?ir deği

şime uğramakta olduğu, özgün yapının 

kaybolmaya başladığı gözden kaçma

maktadır. Toplumdaki yaygın olan bu 

otokontrol ve törenlerdeki açık hesap

laşma olgusu bireylerin toplumda önemli 

belli görevler yüklenmesini, toplumun 

sosyal ve kültürel yapısını dış etkenler

den sıkı bir şeklide koruya.bilmeyi 

oluşturmuştur diyebiliriz. Orneğin: 

Müslüman ve Alevi olan yöremiz 

Türkmenlerinde Alevi olmayan gruplar

dan kız alıp verme kesinlikle yasak olup, 

bu sistem içerisinde sıkı bir kontrol 

·altında tutulmaktadır. Buna rağmen son 

on senedir bilhassa yüksek tahsil yapan 

gençler arasında bu kurala uymayanlar 

dikkati çekmeye başlamışlardır. 

Toplum içerisinde belli bir statüyü 

yüklenmiş olan dedelik kurumu, toplu

mun yönlendirilmesi ve pek çok sosyal 

sorunların çözümlenmesinde, karar 

bağlanmasında önemli boyutlarda etken

liğe sahiptir. Toplum' içerisindeki nice 

aali sorunlar bile, başında dedelerin bu

lunduğu yaşlılar grubunun olaya el koy

ması ife çözümlenebilmektedir. 

Yörede on seneyi geçen bir süre 

içerisinde yaptığımız araştırmalarda 

gördük ki ele aldığımız köylerde son on 

seneye kadar köy dışında adli makamla

ra hak arama için bir baŞvurma hemen 

hiç olmamıştır. 

Yöre Türkmenlerinde kan davası, 

adam öldürme, başlık parası, gönülsüz 

kız kaçırma Hemen hiç görülme

mektedir. Kurumlaşmış olarak kan 

davası, başlık parası kesinlikle bulunma

maktadır. Toplumda önemli sayıla

bilecek kuşak çatışmaianna da rastlan

mamaktadır. Bütün bunlara rağmen bil-

hassa ekonomik yapıdaki köklü 

değişmelerle beraber başta dedelik kuru

mu olmak üzere özgün yapının son bir 

kaç senedir hızla değişm~ye başladığı da 

gözden kaçmamaktadır. Herşeye rağmen 

yöre Türkmenlerinin kendilerine özge 

pekçok kültürel unsurları orjinal . yapıları 

ile devam ettirdiklerini söyleyebiliriz. Bu 

yapının hepsini yer ve zaman . 

darlığından burada aniatmama · olanak 

bulunmamaktadır. Yazımda toplumun 

düğün, ölüm, inanç ve değer yargılarına, 

oluşumlarına değineceğim. 

Düğün 

Toplumumuz falklor çalışmaları kap

samında, üzerinde en fazla yazı yazılan 

ilgili derlemeler yapılan k.onuların 

başında düğünlerimiz gelmektedir. Ne 

var ki bu kadar çok derleme, yayın 

olmasına karşın bunların hemen hepsi

nin içeriği farklı yörelerimizde ele alınan 

düğün törenlerini tasvir ~tme, dü~ünle il

gili bazı gelenek a.det ve aavranış 

kalıplarının hika.ye şeklinde anlatıl

masından ileri maalesef gitmemektedir 

diyebiliriz sanıyorum. Araştırmalarda ne

dense bunların farklı etkinliklerinden, 
1 fonksiyonlarından, oluşum nedenlerin

den ve organize olmuş yapılarından ye-

terince söz edilmemiştir. , 

Yöremiz Türkmenlerinde düğünler 

genelde birer geçiş dönemi serernonileri 

olmaları yanında, toplumumuzun sosyal 

ve kültürel yapısında geniş kapsamlı 

fonksiyonel yükümlülükler kazanmış or

jinal davranış ve değer kalıpları ile kap

sam ve işlevi genişlemiş çok yönlü ken

dilerine özge orijinal organizasyonları ile 

elikkatleri . çeken ilginç bir yapıya 

kavuşmuşlardır. Aşağıda bir Türkmen 

düğününün oluşum ve organizasyon 

aşamasına sadece başlıkları ile göz ata

cak olursak bu ilginç yapıyı daha iyi 

anlarız sanıyorum. 

Düğün oluşum ve organizasyon şeması: 

1) Aileler arasında söz kesme, söz alma 

2) Nişan 

3) Düğün hazırlıklarının başlaması ve il

gili dl)yurul<;ır 
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4) Toplumda düğün ile ilgili . görev 
bölümünün (organizasyonun) yapılması 

a) Efebaşı, delikanlı başı, bayraktar 
seçimi ve bunların görevleri 

b) Sağdıç, yenge ve görümlerin 
seçimleri ve bunların görevleri 

c) Yemekçiler (hizmetlilerin) seçimi 
ve görevleri 

5) Damat ve gelin giysileri ve törenleri 
a) Damat giydirme (Damat başı) 

törenleri 
b) Gelin başı hazırlama (Kepez 

götürme) 
c) Gelin giydirme törenleri 

6) Kurban seçme ve ·kurban etme töreni 
7) Sünnet çocuklarının seçimi ve 
hazırlıkları 

8) Eğlence ve tanışmalar 
a) Damat tanıtma 
b) Gelin tanıtma 
9) Yarışlar 

a) Güreş 
b) Cirit 
c) Uzun atlama 
d) Çeşitli koşuları 
e) At koşuları 

1 O) Konuk ağırlama 
11) Düğün yemeği 
12) Okuntu, dürü, yardımlaşma 
13) Gelin alma 
14) Nika.h 
1 5) Ocak yakma 
16) Düğün ertesi 
17) El öpme 

Yöremiz Türkmen düğünleri bu 
yapıları ile farklı yardımlaşma, çeşitli ko
nularda doyuma ulaşma, toplumu 
yönlendirme kural davranış ve olaylar 
grubunun uyumlu __ bir organisazyonu du
rumundadırlar. Oyle ki yörelerdeki 
düğünler pek çok sorunların toplumda 
beraberce çözümlendiği, sorumluluk
ların beraberce yüklenildiği, nice acı, 

, tatlı, sevgi ve coşkunu~ hep beraberce 

yaşandığı, dolayısıyla i:o.plurr\ içindeki di
namik yapıcı bir kaynaşmanın sistemli 
bir şekilde organize edildiği, ortak 
yaşanan olaylar, seremoniler aemetinin 
bir sentezidirler diyebiliriz. 

Ölüm 
Ölüm: doğadaki tüm canlılar için 

değişm~z bir ·kural olarak önümüzde 
durmakta ve .kesin olan yasalarını 
sürdürmektedir. insanoğlu için ölümü, 
kişinin doğaya karşı koyma veya onunla 
bütünleşme deviniminin ve direncinin 
kişisel ve fizyolojik boyutlarda yok 
olması, durmasıdır diye tanımlayabiliriz. 
Bu yönü il.e ölüm, insanoğluna bir korku, 
yok oluş, bilinmeyene yolculuk korkusu 
yüklemiştir. Dinin kökeninde 
oluşumunda bu korku ve bir nevi şokun 
getirdiği arayış, umar bul~anın ağırlıklı 
etkenliği söz konusudur. Olüm olgusu
nun değişmez niteliğinin kültürel inanç 
ve davranışlar bağlamında farklı toplum
larda bile evrensel boyutlu kurumlaşmış 
kültürel değerler yumakları oluşturduğu 
ç.ok açık şeKilde gözlemlenebilmektedir. 
Olümün nedenleri konusundaki yorum
larda, olayı kabullenmede, onun verdiği 
korku, çaresizlik ve acıyı pay etme gele
nek ve davranışlarında, ilgili kültürel top
lantılarda bu evrensel boyutlu kurum
laşmaları kolayca izleyebiliyoruz. Buna 
karşın kültürün bu evrensel boyutları 
yanında farklı toplumlarda olayın bilhas
sa oluşumu, sonuçları ve olguyu kabul
lenmede ilgili kümelenmiş gelenek ve 
göreneklerde, acıyı, çaresizliği paylaşım 
davranış ve değer yargılarında, toplum
ların ekonomik, toplumsal, hatta siyasal 
yapıları nedeniyle oluşmuş farklı'lıklar da 
gözden kaçmamaktadır. Insanoğlunun 
yaşam sürecinin uzunluğu, kısalığı, bu
lunduğu kültürel ortamın verdiği bilgi ve 
algılama, değerlendirme koşul ve boyut
ları, kişinin belli konularda doyuma 
ulaşıp ulaşamaması ölüm karşısında 
tutum ve değerlendirmelerini önemli 
ölçülerde etkilemektedir. Bu etkilenme
lerin sevgiden nefrete kadar değişik bir 
çizgi serimlediklerini görmekteyiz. 
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ÖZGÜR BiLiM Kazdağı Türkmenleri 1 Dr. Attila ERDEN 

Ölüm: insanın yaşamında kişinin ailesi, 

yakın çevresiyle bağları, onun toplumda

. ki statüsüyle doğru orantılı olarak toplu

mu çok yakından etkileyen ' bir geçiş 

sürecini oluşturmaktadır. 

Yöremiz Türkmenlerinde ölümün 

oluşturduğu kültürel kurumlaşmayı 

yakından incelediğimizde, yapıdaki 

özgün, otantik sayılabilec.ek kültürel un

surları kolaylıkla izleyip saptayabi.liriz. 

Yöremizde ölümün oluşturduğu kültürel 

kurumlaşmayı ölüm öncesi, ölüm anında 

ve ölüm sonrası yapılan yorumlar, 

değerlendirmeler, inançlar, çeşitli yargı , 

ve' uygulanan pratikler yumağı olarak 

analiz edip değerlendirdiğimizde bu ku

· rumlaşmayı daha iyi ' tanıyıp gereğince 

yÇ>rumlayabileceğimiz kesindir. 

Ölüm öncesindeki düşünce ve değer 

yargıları: 

Ölümün bilinç altındakı korkusu bi-· 

linmeyen nitelikleri insanı belli 

inançlara, bilinemezleri çözümlerneye 

yöneltir. Halk, yakın çevresinde 

gözlemlendiği obje ve olaylarda alışılmış 

dışındaki davranış ve . o1uşumlarda 

ölümün habercisi olabilecek unsurları 

aramakta ve onları kendi dünya 

görüşüne göre yorumlamaktadır. 

Evin köpeğinin- acı acı uluması, baca

da baykuşun çığlıkla ötmesi, konutun 

kapı, pencere, veya ana hatlarının aşırı , 

gıcırdaması, ilginç düşler görülmesi, has

taların iyice sararması veya morarması, 

hastanın çok sevdiği kişilerin adlarını 

sayıklaması gibi belirtiler ölüm habercisi 

olarak değerlendirilmektedirler. Bunlara 

ay, güneş ve yıldızlarla ilgili birçok 

Inanç ve yorumları da eklemek gerek

mektedir. 
Ölümün meydana gelmesi ile kurum-

laşmada görülenler: . 

Bunlar ölen kişinin dışındakilerinin, 

başta yakınlarının inaf).dıkları , yaptıkları 

pratik ve yorumlardır. Olümle kişinin ru

hunun bu dünyanın sıkıcı, yorucu 

uğraşlarından arındığına inanılır. Bu bir 

yer değiştirmedir. Sırası gelenin, esas 

olan sonsuz ~leme geçişidir. Bundandır 

ki yör~de çok yaygın olarak öldü kav-

ramı yerine göçtü kavramı kullanıldıgı 

görülmektedir. Temeldeki . bu felsefe, 

ölüm olayındaki kültürel kurumlaşmayı 

yönlendiren ana etkenlerden · birini 

oluşturmaktadır. Diğer yandan ölümdeki 

bilinmezlikler, gidenlerden hiçbir zaman 

haber alınamama, ölenin toplum 

içerisindeki statüsü ve yörede yaygın ola

rak görülen atalara saygınlık, örenlerin 

yok olmayıp dünyadaki pek çok işlerin 

yapılıp yönlendirilmesinde onların ruh

larının etken olduğu inançlarının bu 

ölümle ilgili kültürel kurumlaşmayı 

yönlendiren, oluşturan etkenierin diğer 

bir boyutunu oluştururlar. Bu değer 

inanç ve davranış kalıplarını ilgili 

törenlerde hayır dua ve yardımlaşma 

davranışlarında kolayca' gözlemleye

biliyoruz. Etnik orijinalleri Asya kökenli 

Türk boylarır:ıdan olan yöremiz 

Türkmenlerinin ölümle ilgili pek çok 

Şamanist inançları da halen devam ettir

dikleri de gözden kaçmamaktadır. 

Örneğin: 

Ölen kişilerin halen bazı obje ve 

yatak yorganları ile gömülmeleri gibi. 

Ölüm sonrası: 

Yörede ölüm sonrası kültürel kururn-

laşmasında da · ilginç bir yapı 

gözlemlenebilmektedir. 

Ölenin bir an önce yıkanıp temizlen

dikten sonra hemen defnedilmesi istenir. 

Bumun iÇin ağır hasta veya gurbette 

olanların dışında o gün kimse işe gitmez, 

cenaze ile ilgilenir. Saygın yaşlı kişilerin 

cesetleri yıkanıp temizlendikten sonra 

bütün köy halkı cesedin elini öperek 

onunla hellalaşır. Olümün ertesi günü, 

3. 7. 40. ve 52. gl:inlerinde yemek verilir. 

Lokma dağıtılıp hayır yapılır. Ölünün 

arkasından ağıt yakma yaygın bir gele

nektir. 
Yörede mezarlıklar yüksek d,ağ tepe

lerinde orman içlerine · kurulmuş! ardır. 

Mezarlıklar son derece bakımlı durum

dadırlar. Yılın belli günlerinde tüm toplu

mun katılması ile mezarlıklarda belli 

törenler yapılmaktadır. 
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ÖZGÜR BiLiM GUnUmUzde 'Ulusal Sorun' Czeıine Tartışma Başlıklan 1 S. Öztllrk 

GÜNÜMÜZDE 
"ULUSAL SORUN" ÜZERİNE TARTIŞMA BAŞLIKLARI 

Türkçe okuyup-yazdıgımız için konuyu 
bu dilde tartışıyoruz. · 

Lisan olarak Türkçe, gelişmiş öteki ·n
sanlara · göre . kısırlaştınlmıştır. 
'Öztürkçecilik' (ne demekse) aşkına 
Türkçeye de kıyılmıştır. Sırf Osmanlıca ve· 
Arapça'nın etkilerinden 'kurtulmak' 
amaayla emekçi halkın kullattdıgı, ihtiyaç 
duydugu konuşma-anlaşma araa Türkçe 
lisanı köklerinden kopanlmış, adeta 'ara
besk' bir duruma getirilmiştir. Tıpkı, sosyal, 
ekonomik, siyasal, kültürel alanlarda 
oldugu gibi. 

Kpnumuz 'Ulusal Sorun' etÇısından da 
durum aynıdır. 

Dil/Lisani de, terminolojide yapılan 
bilinçli çarpıtmalar ve kavramlardaki 
kargaşalıklar bir yönüyle bilimsel tartışma 
geleneklerimizi de tahrip ediyor. 

Genel olarak ilerici çevrelerde 1 demok
rat, liberal, yurtsever, devrimci ' ve sosya
list/, Türkçenin kısırlaştınlması nedeniyle 

· birbirimize tam olarak . d üşüncelerimizi ·ak~ -
taramıyoruz. · 

Bilimsellik söz konusu olunca, Türkçe 
kelimelerin, kavramiann ve' alışılagelmiş. 
yerleşmiş terminolojilerin dogruıugu, ye
rinde kullanılıp kullanılmadıgı mutlaka ara
nacaktır; aranmalıdır. 

Türkiye'deki üretim, mülkiyet ve 
bölüşüm llişkeleri hangi düzeyde ise kul
lanılan Türkçenin encamı da aynı düzeyde 

/ olacaktır. · 

· - Türkiye'deki . hakim gena sınıflar 
açısından , dilde, terminolojide ve Kavram
larda gerçekleştirilen bilinçli çarpıtmaların, 
burjuvazinin sınıfsal çıkarlarına ters gelme
dikçe, öyle uzun boylu bir sıkıntısı da yok
tur. Burjuvazi, kimi zamanlarda anılan 

Sım Öztürk 

çarpıtmalan bilinçle gerçekleştilmektedir. 
Ömegin kapitalistin, burjuvanın, sermaye
dann ya da patronun sınıfsal kimligini g iz
leyip gözlerden kaçırmak için 'işveren' 
diye türettigi bir kelimeyi pekala 'yasa' ve 
'anayasa' dili(!) olarak, (bendeniz hariç) 
hemen hemen herkese yutturabilmiştir. 
Artık en keskin 'sol' da bile; gücün yeti
yorsa birilerinin 'lisan'ını düzelt 
düzeltebilirsen ... 

·Türkiye burjuvazisinin uygulayageldigi 
baskı ve terörünün hızını kesecek başlıca 
sosyal sınıf işçi sınıfıdır. Özgürlük hareketi
dir. Işçi sınıfı ve emekçilerin bütünlüklü ta
leplerinin tutarlı bir mücadeledeki etkin-
ligidir. · 

'Ulusal Sorun' ve 'Etnik Gruplar' diye 
söze başlayınca, insan haliyle Türkçenin 
ifade güçlüklerini t\lnmadan edemiyor. 
, Sorunu eksiksiz inceleyebilmek . ve 

tartışabilmek iÇin Türkçenin yetersizligini 
öne çıkarmak durumunda kaldık. · 

Bilindigi gibi toplumlann geçirdigi 
üretim biçimlerinden kapitalizmin geliştlgi 
koşullarda, hakim olan kültürel yaklaşımlar 
da degişime ugradı. 

Burjuvazi güçlendikçe, henüz 'cemaat' 
ve 'ümmet' düzeyindeki halkiann · bilinci 
'millet'e dönüştü. 'Milliyet' düşünresi bu 
temelde bir evrim geçirdi. 

Kapitalizmim emperyalist aşamaya 
dönüştü. Sosyalizm, kapitalizmin koşulla
nnda dogdu. · 'Milliyetler Meselesi' , SSCB 

·ve öteki 'sosyalist inşa'ya yönelen ülkelerin 
çabalanyla 'nisbi bir çözüm'e kavuştu. 'So
syalist sistem'in çözülmesi (başka bir şe~e 
dönüşmesiyle) sürecinde i5e, sorunun 
"'çözüm'ü üzerinde olan düşünceler yeni
den tartışılır bir düzeye sıçradı. 
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ÖZGÜR BiLiM GQnQmQzde 'Ulusal Sorun' Üzerine Tartışma Başlıklan 1 S. Öztürk · ll 

Türkiye'de sorunun bilimsel olarak 

tartışmasının önünde iki 'engel' bulunu

yor. Birincisi: H~kim sınıfiann yasal. fiili 

baskı ve terörü. Ikincisi: Türkçe'nin, sos

yalist literatüre uygun karşılıklardan yok

sunlugu. Buna şu etkeni de eklemeliyiz: 

Türk Solu'nun düşünce ve davranışta, 

henüz, aşamadıgı zaafları .. . 

Anılan "engel" ve zorluklara ragmen, bi

limselligin bir geregi olarak sorun açık ve 

netlikte tartışılmalıdır. Türkiye'nin 

yetiştirdigi ilerici aydınlar zaman zaman 

"Ezop Dili" kullansa da, sorunu birçok 

yönüyle gündeme taşımıştır. öte yandan 

bilimin onuru yazarlarımız ise, büyük bir 

bedel ödeyerek sorunu kimi yönleriyle 

tartışmaya açmıştır. 

"Ulusal Sorun' , gezegenimizin hiçbir 

ülkesinde Türkiye'de oldugu gibi /kadar/, 

hakim gerici sınıfların baskı ve terörüyle 

karşılık görmemiştir. Sorun'un bilimsel 

çözüm yöntemleri üzerine kafa yoran· haki- . 

ki aydınlar, hiçbir ülkede, Türkiye'deki gibi 

kınm ve kıyıma ugramamıştır. 

Konuyu Türkçe tartıştıgımıza göre, bu 

lisanın, sorunumuzu tam olarak ifade eder

ken, seçmek zorunda kaldıgımız kelimele

rini açmak gerekiyor. 

Türkiye'de geçerli 1 Türkçe sözlüklerden 

bazı alıntılar yapayım: 

Ulus: "Derebeylik düzeninin yıkılışı ve 

anamala düzenin oluşumu döneminde or

taya çıkan, toprak, ekononik yaşam, dil, 

ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden 

ortaklık gösteren, tarihsel olarak oluşmuş, 

en geniş insan toplulugu, millet. " 

Etnik: "Yunanca ethos=budun, budun

sali kavmi.' 

Millet: 'Ulus. benzer özellikleri olan 

topluluk.' 

Kavim: "Budun.' 

Budun: "Aralarında töre, dil ve kültür 

ortaklıSı bulunan boy ve · soy bakımından 

da birbirine. baglı insan toplulugu/kavim, 

ulus, niillet.'t 

Bir de Osmanlıca sözlüge bakalım: 

Millet: 'Din, mezhep, bir din veya mez-

hepte bulunanlar grubu.'2 

Bu iki sözlükteki anlamlarıyla, kullanılan 

kelimelerle sorunumuzu nasıl tartışacagız? 

Bay Orhan Hançerlioglu 'nun 

'sözlügü'ne de müracaat etsek, yine de so

runumuzu bilimsel olarak tartışama

yacagız. 

Konu, sosyalist literatürün zenginiiSi 

içinde bilimsel dönüşümlerini gerçek

leştirmiş .lisanlar aracılıgıyla ancak tam ola

rak tartışılabiliniyor (Almanca, Fransızca, 

Ingilizce, Rusça vb.). . 

Hakim gerici sınıf sözcüleri ya da ka

lemlerini çok uluslu tekellere kiralayanlar 

açısından sorun. çeşitli demagojile rle, 

küfürle, tehditle, akıl ve bilim dışı 

yaklaşımlarla ele alınıyor. Ne yazık 

böyleleriyle ciddi diyaloglar kuramıyoruz. 

Kalıcı tartışmalan ger~ekleştiremiyoruz. 

Sosyal sınıf gerçekligini neredeyse 

yüzyıldır 'imtiyazsız-sınıfsız kaynaşmış bir 

kütleyiz' ! masalıyla gölgelemek isteyen 

·burjuva sözcüleri, 'Ulusal Sorun' , 'Milli

yetler Meselesi' ya da sorunun evrensel , 

bölgesel ve ·· • ülkemiz açısından 

söylenecekse, Kürt Sorunu'nu, sosyolojik 

açıdan bile tartışamıyor. 

Oysa sorun, ulus ve sınıf diyalektiSi 

açısından tartışılmaktadır. Çözüm 

yöntemleri üretebilmek için irdelenmekte

dir. 

. Sorun, bir yanıyla INSANLIK sorunudur. 

INSAN sorunudur. Bölgemizde "Ulusal 

Sorun' denilince bundan bu türden bir 

~nlam çıkarmamız gerekiyor. Kürt Sorunu, 

INSAN ve İNSANLIK sorunuyla eşdeger bir 

sorun olmuştur. Yani konu sosyalistlerin 

sorunudur. 

Günümüzde "YDD' saldınlarıyla karşı 

karşıya bulunan İNSAN, ezilen, sömürülen, 

asimile edilen, göç eden, göçe zorlanan, 

kıyılan ve katledilen insanın sorunudur. 

Bölgemizde özgürlük talepleriyle ayakları 

üzerine dikilen insan da KÜRT INSANIDIR. 

Evrensel ölçekte, konumuzu ' çarpıtan 

kapitalist empeıyalist hegemonlan bir yana 

koyacak olursak, bölgedeki hakim gerici 

sınıfların ve onların saglı "sol ' lu politi-
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IOZGUR BILIM ÇjünUmQzde 'Ulusai Sorun' Üzerine Tartışma Başlıklan 1 S. Öztürk 

kacılarının 'Ulusal Soruri' karşısınd~i 
tavırlarını kalem kalem sıralamak ve onları 
açıga vurmak gereketektir. 

Dünyada da, Bölgemizde . de, · 
Türkiye'de de yan yana duran milletierin 
antropolojik bir araştırmayla konumlan 
nesnel gerçeklikle incelenmemiştir. 
Bölgemizdeki emperyalist kuşatma ve he
gemonların çıkarları açısından sorun bi.linçli 
olarak çarpıtılmaktadır. Soruna gerici, tutu
cu, tepkici açıdan bakılmak istenmekte~iir. 
Oysa sorun, .dini açıdan, ümmet-cemaat 
olarak tanım.lanamaz. Çok uluslu tekelci 
sermayenin faşist mantıgıyla da soruna 
çözüm üretilemez; üretilemiyor. 

Tekelci sermayenin pragmatist 
yönelişleri, ne yazık kimi çevrel~rce en 
'ileri ' çözüm yöntemi olarak sunulmCI)< is
tenmektedir. Gezegenimizde bütün ezilen 
ve sömürülen milletleri soyup sogana 
çeviren· emperyalizmin çok yönlü 
kuşatması karşısında, Büyük Ekim Sosyalist 
Devrimi'nin çagı degiştiren etkisiyle, 'Ulu
sal Sorun' a yaklaşılmış emekçi halklar belli 
bölgelerde 'nisbi iyileştirme'lerle rahat bir 
nefes alabilmişti. Ancak, SSCB'de ve öteki 
'sosyalist inşa' ülkelerinde, sistemin 
çözülmesiyle bu sorunun can alıcı bir sorun 
oldugu iyice görüldü. Dil, gelenek, 
görenek, kültür, egitim vb. alanlarda kimi 
özgürlükler elde eden miiletler, insan ola
rak daha büyük özgürlükler talep etmekte
dir. Kimi kazanımlara ragmen, 'sosyalist 
inşa' sürecinde de sorunun çözümünde ye
tersiz. kalındıgı görülmüştür. 

Bir yandan emperyalist-kapitalizmin 
milletleri yabancılaştıran saldıncı, 'YDD' 
kuşatması ; öte yandan 'sosyalist inşa'daki 
yetersizlikler, günümüzde 'Ulusal Sorun' 
üzerine olan tartışmalanmız daha da yet
kinleştirmemizi gerekli kılm~tadır. 

Türk Solu'nun zaafları, ulusallık-
sınıfsallık konusu üzerindeki tartışmalarda 
daha netlikte ortaya çıkmaktadır. Kapitalist 
Türkiye'de, modem sçısyal sınıfların 
gücünce sahneye çıktıgı bir zaman kesitin
de, ulusallık ve sınıfsallık diyalektlginin öne 
çıktıgı ve de çözüm yöntemlerini dayattıgı 
bir süreçte, henüz yeterince toplumsal-

!aşamamış kesimlerin konuya ilişkin yanlış 
yaklaşımlarını aza indirmek, biliırı ve 
akıldışı sapmalan dogru rotaya getirmek, 
her yurtseverin , devrimci ve sosyalist 
solun ortak görevleri arasındadır. 

Devrimci ve Sosyalist Sol adına, Radi
kalizm ya da Ortadoks Marksizm adına , 
kadtolar arası yapılacak 'Ulusal Sorun' 
tartışmaları, mutlaka, geçmişe göre daha 
sorumlulukla ve n'itelikçe yüksek qüzeyde 
yapılacaktır. Dünyadaki, benzer 
tartışmalara, bu cografyadan katkı getire
cektir. Getirmek durumundadır. 

Geçmişte, ' 'Ulasal Sorun' konusunun 
canlı olarak tartışıldıgı bir dönemde (1970-
1980 Y.N) -çogu bilinçsizlik yüzünden 
kaşınan yarayı sorumsuzca daha fazla 
-sömürmek için olsa gerek- asıl ad ı : 'Ulus
ların Sorunu' 'Milliyetler M eselesi ' olan 
degerli bir eser, çok rahatlıkla, asla utanıp 
sıkılmadan 'Ulusal Sorun' ad ıyla pekala piy
asaya sürülmüştür. (Konuk Yayınlarınca. 
Y.N.) Oysa uluslar sorunu ile ulusal sorun 
ayrı ayrı şeylerdir. "3 

Günümüz başka bir g ündür. 12 Eylül 
1980 Askeri faşist darbesi, bu konuda da 
hepimize çok şey ögretti. Emperyalizmin 
baskı ve terörü, manipülasyonu, hegemon
lar arası çıkar çatışmaları, bölgemizdeki iç 
gerıcı hakim · sınıfların bu konudaki 
açmazları, herkese, hepimize çok şey 
ögretmiştir. Bölge haklarının emperyaliz
me karşı tutarlı mücadelesinde tutulacak 
ana halkayı, teorik/ideolojik/örgütsel 
yönelişleri netlikte ortaya koymuştur. Soru
na katkı bu eksende olacaktır. Tartışma bu 
zeminde gelişme gösterecektir. "Ulusal 
Sorun' üzerine bilimsel yaklaşım böylelikle 
filizlenecektir. · insanlıgın kurtuluşu , insanın 
kurtuluşu, 'YDD' saldırıları karşısında , yeni 
nitelikler kazanacaktır . .ttıı 

Notlar: 
1) Osmanlı/Türkçe Sözlük, Mustafa 

Nihat Özün, İnkilap-Aka Yn. 1976. 
2) Türkçe Sözlük, TDK. Yn. 1983. 
3) Ilerici Yayıncılıgımızın Sorumlulugu, 

Sırrı Öztürk, Sorun Yn. 1985, s. 46. 
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,ÖZGÜR BiLiM Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar 1 Gürdal Akspy 

Türk-islam ideolojisinin Üç Düşmanı 

YAHUDiLER, ERMENiLER VE RUMLAR 

Önce Yahudilerden başlıyorum. 

Zaman .zaman şu ya da bu ulustan 

bireyler, bilim dünyasındaki büyükleriyle 

övünür, bu yolla tarih sahnesinde ne 

kadar önemli bir ulus olduklarını 

göstermeye çalışırlar. Sanırım, ·yalnız 

başına böyle bir · ölçüt dikkate , 

alındığında, Yahudilerin başı mağrur bir 

- halk olduğunu söyleyebiliriz. Bilen bilir, 

bilim, edebiyat, ya da diğer sanatsal 

yaratıcılık alanlarının hemen hepsinde 

aydınlanmanın, yaratıcılığın adeta 

hamalı olmuşlardır Yahudiler. Bu 

gerçeği, sırf lsrail devletinin .insanlık dışı 

politikalarıyla ya da Yahudi fanatizmine 

dayalı bazı duygu ' Ve düşüncelerle 

gölgelemek büyük bir yanlışlığa işarettir. 

Her biri kendi alanında birer kilomet

re taşı olan Yahudi bilim adamlarına, 

sanatçılara bir gözatalım. Felsefe, politi

ka bilimi ve sosyolojiden başlıyorum . En 

başta . akla gelen isim , Karl Marks. 

Diğerleri Emi!e Durkheim, Mareel 

Mauss, Spinoza, Moses Mendellsohn, 

Herbert Marcuse, Hermann Cohen, Karl 

Mannheim, Henri Bergson, Karl Pop

per... · 

Bunlara, Karl Kautsky, Eduard Bern

stein, Rosa Luxemburg, Leon Trotsky, 

Lev Kamenev, Martov Zinovyev, Avram 

Noam Chomsky, Han n ah . Arendt gibi 

isimler eklenebilir. Bu arada, Moritz 

Hess'i de unutmamak gerek. AnaBritan

nica'da O'nun için şu 'ifadeler kul

lanılmış: "·Karl Mı;~rks ve Friedrich En

gels üzerinde etkili olmuş , Siyonizmin 

ilk önemli sözcüleri arasında yer 

almıştır. " Anlaşılan, Hess yüzseksen de

recelik bir dönüş yapmıştır. 

Gürdal AKSOY 

Antropolojiye geçiyorum. Hemen 

Claude Levi-Strauss ve Harry L. . S hapi

ro'yu kaydetmeliyim .. Benjamin Frank

lin'i de büyuk bir olasılıkla buraya dahil 

etmek gerekiyor. Zira, Benjamin adı bir 

Yahudi adıdır. Benjamin, Jamin'in oğlu 

anlamına geliyor. Türkçe'ye BOnyamln 

· olarak geçmiştir. Yalnız bununla değil , 

babasının adı Joslah, annesinin adı da 

Ablah'dır ki her iki adın da, 

araştırmayışıma rağmen, Ibrani · adları 

olduğunu cesaretle .savunulabilir 

buluyorum. Yine, büyük bir rastlantı so

nucu, Franklin'in eşinin adı da 

lbranice'dir: Deborah. Arı anlamına geli

yor. Ancak, tüm bu benzeriikiere 

rağmen , kaynaklarda Franklin'in ata

larının Protestan olduğu yazılı .. . Ben, 

Protestan olmuş bir Yahudi sülale olabi

lecekleri olasılığını gözardı etmiyorum. 

Zira, kaynaklarda Marks'ın babasının da 

sonradan Protestan olduğu- belirtilir . · 

Gelelim psikolojiye. En başta , nere

deyse psikolojinin babası sayılan ve psi

~analiz okulunun kurucusu Sigmund 

Freud gelir. Hemen akabinde onun 

kadar tanınmış bir simayı görüyoruz: 

Alfred Adler. Karşılaştırmalı psikolojinin 

kurucusu sayılan Moritz Lazarus ile kimi 

kitaplarda "cinsel devrimin peygamberi" 

ilan edilen Wilhelm Reich'i de zikretme

liyim. Ayrıca, Bilim DOnyasında Yahu

diler (Jews in the world of science, .. . , 

ed. by H. Cohen, 1. J. Carmin, N. Y., 

1956) adlı kitapta ki bu kitap yalnızca 

sosyal ve doğal bilimlerdeki Yahudileri 

kapsamına almıştır, Türkiy~'de daha 

çok Çarpışan DOnyalar adlı çalış

masıyla tanınan lmmanuel Velikovsky 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ÖZGÜR BiLiM Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar 1 Gürdal Aksoy ------

de Yahudi bir psikoanalist olarak kayde
dilmiş. 

Estetik deseniz yine öyle. Bu alanın 
iki büyük üstadı da Yahudidir. Biri Theo
dcr W. Adorno, diğeri ise George 
(György) Lucas'tır. _ 

Edebiyatta ise, llya Ehrenburg, Art
·hur Miller ile Franz Kafka'yı sayabiliriz. 
Cemil Sena, Filozoflar Anslklopedl
sl'nde Kafka için şunları söylüyor: 
"Çağımızın derin_ ve geniş 
düşünürlerinden biri olan Kafka'nın 

·.eserlerindeki felsefi ruhun kaynağı, Tev
rat Tefsirciliğine dayanan Yahudi gele-

. neğidir."Türkçe'ye de çevrilmiş olan 
Dağ Dili adlı tiyatro oyunun yazarı Ha
rold Pinter de Yahudidir. Ayrıca, New 
York'taki Özgürlük Anıtı'nın üzerine 
"The New. Colussos" adlı şiiri yazılar:ı 
şair Emma Lazarus ile intiharla 
yaşamına .son veren Stefan Zweig'ı da 
eklemek gerek. 

Güzel sanatlara geliyorum. Ünlü 
besteciler Felix Mendellsohn-ile Gustav 
Mahler, Sovyet yönetmeni Sergei Ei
senstein, Amerikalı sinema oyuncusu 
ve yazar Woody Alien, Şarkıcı Bob 
Dylan ve ressam Camille Pissarro ... 

Walt Disney hakkında d~ kuşkularım 
var. Zira, tam adı Walter Elias'tır. Yine, 
babasının adı da Elias (llyas)'tir. Olası 
temelde bu yakınlık gözardı edilmemeli
dir. Betty Davis, Douglas Fairbanks Jr. 
Danny Kaye (asıl çıdı David Daniel Ko
minski'dir) ve ·Charli Chaplin de sinema 
dünyasının ünlü Yahudi . sanatçıların
dandır. 

- Bunların yanı sıra Albert Einstein, 
David Ricardo, lsaac Asimov, Theodor 
H. Gaster, George Jellinek gibi bilinen 
simaları sıralayabiliriz. 

Dünyanın ilk Sumerologlarından biri 
olan ve Tarih Sumer'de Başlar adlı 
klasikleşen çalışmasıyla tanınan arkeo

- log Samuel Noah Kramer de Amerikalı 

Yahudilerdendir. Mesopotamlan Orl
glns: The Basic Population of Near 
East adlı çalışmasında Kürtlerin kökeni 
üzerin.e düşüncelerini açıklayan arkeo
log Ephraim A. Speiser de Yahudidir. 
Speiser'in buluşu ise şudur: "Speiser, 
Irak'ta Kerkük - yakınlarındaki Nuzi 
kazılarında bulunan ve yaklaşık l.ö 
1300'1ere tarihlenan çivi yazılı tabietler 
üstünde yaptıgı araştırmalarla Hurriler 
adı verilen bir halkın varlığını sap
tamıştır."(1) Sosyal antropolojiyle, zoo
lojiyle ilgili yapıtların vazgeçilmez kay
naklarından biri olan, The SOcial Life 
of Monkeys and Apes . adlı kitabın 
yazarı olan Solly Zuckerman da Yahudi
dir. 

Çeşitli kaynaklarda hangi halktan 
olduğu belirtiimamesine rağmen, ismin
den hareketle ünlü bilim adamı Fahren-
heit'ın da Yahudi , olabileceğini 
düşünüyorum: Çünkü, bu bilim 
adamınm sanki yetmiyormuş gibi bir 
değil, iki Yahudi adı vardır: Gabriel Da
niel Fahrenheit. Üstelik, Polonya'da 
doğmuştur ve Polonya, Yahudilerin 
yoğun olarak yaşadıkları bir ülke 
olduğundan olas1 düşüncemizi daha da 
güçlendi riyor. Ilginçtir, Hitler önce Polen 
ya'yı işgal ediyor ve adeta Almanya'daki 
Yahudi soykırımına Polanya'dakileri de 
katıyor. ABD'nin hışmına uğrayan ve 
ünlü Atom Bombası Davası'nın 
sanıklarından Rosenbergler de Yahudi 

· bir göçmen ailenin mensuplarıydılar. 
Diğer sanıklardan bir ya da ikisi hariç 
hepsinin de Yahudi olduğu söyleniyor: 

Roger Lambelin, Enternasyonal 
Kavga ve Kızıl Yahudi Kadro adıyla 
Türkçe'ye çevrilen kitabında ço~ daha 
ilginç ve , insanı şaşırtan isimlere yer 
vermiş. Doğruluğunu araştırmadığım 
için buraya atmıyorum. 

Şimdi, oturup bir parça düşünmemiz 
gerek. Yeri geldiğinde, ne_ kadar kötü 
değer varsa, onunla birlikt~ - "andığımı.z" 
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ÖZGÜR BiLiM Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar 1 Gürdal Aksoy 

Yahudi adı, onaylamadığımız bazı politi

kaları hariç tuttuğumuz sürece, 

gerçekten bunu hak etmiş mi? Yani , Ya

hudi demek kötülükle bir midir? Bir 

olmadığı açık ; bir diyenler, ancak kendi

lerini anti-emperyalist ilan edip de em

peryalistlerin kuklaları Suudilerle Kuveyt 

sermayesine sırtını dayayan fanatikler

dir. Bunların gözü kördür; hem öylesine 

kördür ki neredeyse dünya sermayesi

nin temel çekirdeği olan Yahudilerin 

birer oyuncağı durumunda olduklarını 

bilmezler. Suudi sermayesinin önemli 

bir kısmı Amerikan bankalarında değil 

mi? Ve o Amerika ki sermayedarının 

önemli bir bölümü Yahudi asıllı değil 

mi? 
Şimdi , oturup bir parça daha 

düşünmemiz gerek. Ne olursa olsun, 

tari h boyunca ezilen bir toplum olma

larına rağmen , baştaticarette ve sanat

ta· ve yaşamın diğer alanlarında adeta 

yaratıcılığın öncülüğünü üstlenmiş Ya

hudileri karalamanın anlamı . ne? 

Övmenin de anlamlı bir yanı yok ki 

bizim yaptığımız zaten bu değil. Biz, 

"yi ğidi öldür, ama hakkını yeme" 

anlayışından hareketle bu değinmelerı 

yapıyoruz. Yoksa, tam tersinden hare

ketle, bi r takım Yahudi faiıatizmine 

dayalı dü şüncelerle , Yahudileri mahkum 

etmek de mümkün. Ama, birincisi; bu 

objektif bir yaklaşım ·olmaz. Ikincisi, 

yalnız başına böyle bir ölçüt ele 

a l ındığında kimler mahkum edilmez ki? 

Müslüman Türk şovenleri mi? Ameri

kanın diğer jandarmaları mı? Kim? 

Son bir kez daha düşünelim. Kürt ya 

da Türk tari hi ele alındığında, dünyanın 

tanıdığı kaç bilim adamı, fi!ozof ya da 

sanatçı var. lbni Sina mı? Onun Acem 

o lduğu da öne sürülmüyor mu? Farabi 

mi? Türk olsa bile, ondan da kuşku duy

muyor değilim , en azından şaşıyorum . 

Çünkü, yağmacı göçebe · Türklerle, 

kendi değe rlerini . yağmalayan köylü 

Kürtlerden filozof çıkması pek olası 

görünmüyor. Filozof, ancak kent 

kültürünün ürünüdür ki ne Kürtler, ne de 

Türkler şimdiye kadar tam anlamıyla 

kentli olmuş değiller. Tabi, bunun başka 

önemli nedenleri de var ... 

Gerçekler böyleyken, Küçük 

Asya'nın yobaz fanatizmi , sahnede ikin

ci bir düşmanı da eksik etmiyor: Ermeni- . 

ler:.. Ben, Ermenilerin, Yahudilerden 

sonra başarılı ve yetenekli insanlar 

çıkarabilen önemli bir -toplum olduk

larına inanıyorum. Aksini iddia edenler, 

olsa olsa Talat "Paşa"nın zihniyetini 

bugüne taşıyaniard ır. 

Osmanlı Imparatorluğunda Yahudi 

ve Ermenileri n . finans konusunda 

önemli etkinlikleri var. Hagop Levon 

Barsoumian'ın da belirttiği gibi 

lsaanbul'da yaşayan Ermenilerden, sar

raflar, bankerler ve tefeciler, Osmanlı fı

ncinsında yaşamsal bir rol oynuyorlardı, 

özel~kJe de vergi sisteminde.(2) Os- · 

rrianlı . Imparatorluğu sınırları içinde 

yaşayan Yahudilerle de ilgili birçok kitap 

kaleme alınmıştır. Bunlardan biri , Aryeh 

Shmuelevitz'in The Jews of the Otto

man Emplre In the Late Flfteenth and 

.the Stxteenth . Centurıes adlı kitabıdır. 

Shmuelevitz, bu ça~şmasında, bilinen 

bir gerçeğe vurgu yapıyor. Imparatorluk 

Yahudileri arasında. ·en popüler geçtm--· 

kaynağ'ının ticaret ol~unu söylüyor.(3) 

Gerçekten, bugün Anadolu ve 

Kürdistan'da Yahudilerle ilgili bjrçok 

söz, Yahudinin ticaretteki başarısıyla, o 

konuya olan yatkınlığıyla ilgilidir . . 

Abdullah ÖCalan, Yalçın Küçük'ün 

kendisiyle yaptığı son röportajda Errne

nilerin . yaratıcı bir kavim olduğu 

gerçeğini önemle vurguluyor. öcalan 

diyor· ki; " ... Ermenileri n mazlum insan

lar olduğunu gördüm. Ve 'gavurdur', 

'müslüman değildir' biçiminde bir 

yaklaşımla değil de, 'Iyi emekçi, sanat

kar insanlardır' biçiminde bir yaklaşımı m 
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ÖZGÜR BiLiM Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar 1 Gürdal Aksoy 

vardı." (4) Gerçekten de, Ermenilerin 
bazı sanatsal faaliyetlerde ileri gittikleri 
açıktır. Sözgelimi, mimaride... Türk 
resmi tarihçilerinin öve öve bitiremedik
leri "ünlü Türk mimarı" Mimar Sinan da 
aslında devşirme bir Ermeni'dir. Ama, 
fazla devşirilemediğinden olsa gerek, 
dünyaca tanınan ö dev yapıtları ortaya 

- koymuştur. Türk tarihçileri yalnızca 
Mimar Sinan'a değil, bazı yapı tarziarına 
da sahipleniyorlar. Yok "Türk 
hamamı"ymış, yok "Türk evleri"ymiş ... 
Bir kere göçebe bir kavimin mimarisi 

Kıbrıs'ta yaşayan Türk dışı azınlığa ise 
herkes 'Rum, FJumen'·diyor. Yunanlılar 
da Romalıların 'mirasçıları' ıtalyanlara 
bu kavramı belli bir döneme kadar 
yakıştırıyorlardı. Demek herkes bir 
batısında bulunana 'Rum diye .'küfür' 
ettiğini sanıyor."(5) Ilginçtir, bugün 
Fransız dilinde romanlchelle sözü, 
çingene, serseri vb. anlamlara geliyor. 
Ama, bütün bu olumsuz yakıştırmalara 
rağmen , Rum adını olumlu tarzda .kul
lanıp, bu adı kendisine yakıştırarak bun
dan övünme payı çıkaranlar da yok yoktur, olamaz. O, 

ancak yerleşik olduktan işin ilginç bir yanı da şu 
değil. Sözgelimi, 
önceleri Konya 

sonra başka mimari . ki, "Türk ulusal kurtuluş 
tarzlarından yararlanabi- . savaşı" nın yarattığı bu lir. Türkler' de bunu 
yapmışlar. Mimari tarzını düşmaniara yani Yahudi, 
geliştirip geliştfrme- Ermeni ve Rumiara adları, 
diklerini , yeni bir tarz o dönemde imzalanan 
yaratıp yarata- antlaşma metinlerinde 
madıklarını da bilemiyo- doğrudan doğruya geçsin rum. Ama adeta resmi 
Türk tarihçilerine inat ya da geçmesin, bugün 
eden Batılılar, çok azınlık hakları tanınmıştır. 
ilginçtir önemli bir tarza Oysa, Türklerin biricik 
Türk adını layık buluyor- sevgili kardeşleri Kürtler 
lar: Ala-turca tuvalet bu haklara bile, azınlık 
tarzına. . . Bu, aynı za- h ki b"l h" manda bütün Doğu top- a arına ı e sa ıp 
lurnlarının tarzı oluyor. değillerdir. 

Selçukluları için Rum 
Selçukluları denildiği 
gibi, Osmanlıların ilk 
devirlerinde Amasya ve 
Sivas bölgeleri de bu 
ad ile anılmıştır. (6). 
Konya'nın Rum olarak 
anılmasından olsa 
gerek, Mevlana .Celal
leddin, kendisine Rumi 
sıfatını ekliyor. Hatta, 
bir dönem Anadolu, 
Rum ülkesi olarak da 
anılmış. Bu nedenle, 
Erzen'i Türk egemen
liğinin ilk yıllarında, hem 
Meyyafarikin (Silvan) 
ile Siirt arasındaki Türk-lslam ideolojisi-

nin bir diğer düşmanına geçiyorum, yani 
Rumlara. .. Rum kavramı, aslında pek 
Aet değil. Zira, Kürtler Türklere Roma 
Tırrek (Osuruklu Rum) ya da kısaca 
Rom derken, "Ortadoğu'da sırasıyla 
herkes daha batısında yaşayan, ulusa 
bu }<avramı yakıştırıyor. Örneğin Iran'ın 
doğusunda bulunan halklar Farslara 
'Rum' derken, Farslar da kendi 
batısındaki Kürtlere 'Rum' diyordu. 
Kürtler Türklere ve Türkler de Yu
nanlılara 'Rum' diyor. Dikkat edilirse, 
halklar arasında Yunan sözcüğü pek 
geçmez, Yunanlllara 'Rumlar' denir. 

Erzen'den ayırmak, hem de Anadolu'ya 
"aidiyetini" belirtmek üzere Rum adı ek
lenerek, Erzen al-Rum olarak anma ge
lenekselleşti ve böylece Erzurum adı or
tçıya çıktı. (7)** 

Selçukluların , Rum Selçukluları ya 
da Selçuklu Rum Hanedanı olarak 
anılmasının birkaç nedeni vardır. Birinci-

. si, Rumların Selçuklu Devleti'nde 
aynadıkları etkin roldür ki Rumlar öteki 
Hıristiyanlardan çok daha etkin bir 
biçimde yönetime katılmışlardır.(8) Öyle 
ki Beylerneyi Mavrozomes, "Emir Kom
nenos" adıyla Keyhüsrev ve Keykubat 
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ÖZGÜR BiLiM Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar 1 Gürdal Aksoy 

döneminde, Hırıstiyan kaldığı halde 

başkomutanlık yapabflmiştiF. (9) Rumlar, 

yalnız Selçuklu Suftanlığı'na ısınmakla 

da kalillamışlardır, zamanla Türkmen

lerle de aralarında bir yakınlaşma, bir 

uzlaşma oi{Tluştur. (1 O) Ikinci bir neden 

de şudur: "Nova Roma şekiinde Roma 

isminin lstanbul'a da verilmesi netice

sinde şark milletleri ilk önce doğu Roma 

imparatorluğuna, sonraları ise, umumiy

etle batı ülkelerine Rum memleketleri 

demişlerdir. Anadolu · Selçukluianna 

Rum. Selçukluları denilmesini ve Erzu

rum · isminin (Arzan al-Rum) Arapça . 

' Şeklini zikretmek bu hususu açıklamaya 

kafidir. Türklerin Avrupa'ya geçişinden 

itibaren ise, Rum tabiri daha ziyade Av

rupa kıtasına tahsis edilmiş ve Trakya, 

Makedonya gibi batı ülkeleriyle Anadolu 

arasındaki farkı belirtmakle kul

lanılmışlardır. Anadolu, Rumeli ; Anadolu 

Hisarı, Rumeli Hisarı ; Anadolu Kavağı, 

Rumeli Kavağı gibi isimler aradaki 

coğrafi farklan açıkça göstermektedir." 

( 11) (**) 

, Görülüyor ki bu üç halk da, yani Ya

hudi, Ermeni ve Rumlar da çok önceleri 

Türklerle birlikte yaşamasını bilmişler, 

bunu becermişler ve yıllar yılı bu . böyle 

devam etmiş . Ta ki "Türk ulusal' kurtuluş 

savaşı" da denen "savaş"a kadar. Ne 

mi olmuş bundan sonra? Işte bunu, 

Yalçın KQçük'ün kaleminden dinleyeiim: 

· "Ulus olmak, düşman . ulus bulmakla 

başlıyor. Ne yazık, her ulus doğarken, 

düşman ulusunu yaratıyor ; Fransızların 

Almari, Almanların Fransız düşmanlığı, 

bütün uygarlık gösterilerine karşın, de

rinden derine bugüne kadar sürüyor. 

Türkler ulusal gelir ölçüsünden olma

sa da düşman ulus yaratmada zengin

dirler; işe bir değil, üç düşman ile 

başlıyorlar. Rus ya da 'Moskof' 

düşmanlığı büyük geliyor; buna karşın , 

. Türk ulusçuluğunun oluşum döneminde 

Türkiye'de yanlışlıkla 'Yunan' veya 

'Rum' denilen Elen -ve Ermeni 

düşmanlıkları . önplana çıkıyor. Türk 

Şairleri 'Soyum, ırkı m uludur' türüride·n · 

şiirler yazarken Türk yönetenleri de 

Elen ve Ermenileriiı büyük bir bölümünü 

bu topraklardan sürmeye hazırlanıyor

lar; şiir . ile askeri hareketin tarihi bir 

çakışması var. 

Kürt ulusçuluğunun sıçramasında bir 

düşman ulus görmüyorum. 

Bunda ÖCalan kardeşimin rolünü 

görüyorum. Zordur; ulusun oluşumunda 

düşman ulus; büyük bir kolaylığa işaret 

ediyor. Düşman ulus, sırlı bir ayna 

oluyor; bir başka ulusu örtüyor. Ulus, bu 

sırlı aynada gördükleriyle kavga ederek 

kendisini buluyor, biçimiendiriyor . ve 

yükseliyor. 

Doğumundan önce ulusal kimlik 

mutlaka bir başka ulusun · iŞgali . 
altındadır, kavga bunun için gerekiyor. 

Kavga var ve görülüyor. Ancak Kürt ulu-

-sal rönesansi, ilerlemesini , kolaya değil 

zora . dayandırıyor ve bir düşman ulus 

yaratmadan özenle kaçınıyor; pek 

görülmeyen budur.!' (12) 

Işin ilginç bir y_anı da şu ki, "Türk,ulu

sal kurtuluş savaşı"nın yarattığı · bu 

düşmaniara yani Yahudi, Ermerti ve 

Rumiara adları,' o dönemde imzalanan 

antlaşma metinlerinde doğrudan 

doğruya geçsin ya da geçmesin, bugün 

azınlık hakları · tanınmıştır. Oysa, 

Türklerin biricik sevgili kardeşleri Kürtler 

bu haklara bile, azınlık haklarına bile 

sahip değillerdir. · "Bu memleketi 

düşmana karşı birlikte savunduk, birlikte 

kurduk," dedikleri Kürtler, bugün en . 

basit, en olağan _insan haklarına bile 

sahip değillerdir. Peki bu ne anlama ge

liyor? Demek ki biz Kürtler, Türk ege

menlerinin Türk halkına kabul ettirdiği 

düşmanlardan .daha düşman sayılıyor, 

onlardan daha tehlikeli görülüyoruz. On

lardan daha aşaOı ' . bir statüde 

yaşamamızın tek anlamı, bu olsa gerek. 
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ÖZGÜR BiLiM Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar 1 Gürdal Aksoy 

. Böylece sonuçta, · olan yine bize oluyor, 
· çoğunluksunuz denilip azınlık . hak
larından bile . mahrum ediliyoruz. Bu 
kadar açık bir düşmanlık, bu kadar. 
ikiyüzlü ·bir karqeşlikle dünyanın daha 
başka neresinde örtülebilmiştir, doğrusu 
merak ediyorum. 

SonuÇ olarak, gerek biz. Kürtler, ge
rekse siz Türkler açısıncıa·n söylenmesi 
gerekenler şunlar olmalıdır: Düşman ka
zanmak, başkasını eleştirrnek kadar ko-

. laydır. Oysa dost kazanmak, en az ken
dini eleştirrnek kadar zor. Gelin biz 
önce ' kendimizi eleŞtireJim; evrensel 
kültüre neler kattık, ezilen insanların e~ 
rensel dostluğu için. neler yaptık onları 
lrdeleyelim, ondan sonra başkalarını 
eleştirmenin ·yolunu tutalım. Bir başka 
ifadeyle, ihanetten başka ne yaptık, ·na
mussuzluktan başka · ne yaptık, 
yağmacı lıktan başka ne . . yaptık, onu 
arafıp bulalım, görelim; ondan sonra 
çıkıp Yahudi'yle Erm~ni'yi ya da Rum'u 
"mahkum" edebileüm. . . / . 

Hem Türk-lslam ideolojisinin 
düşman · saydığı bu üç halka, bizlerin 

. düşman olması da ne demek oluyor? .. . 

NOTLAR 
(1) Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklope

disi, C.9, s. 5088 
.(2) H. L. Barsoumian, The Armenian 

Amira Class of Istanbul, (Lonc:lon, 1980) 
. s ~V · 

·. (3) A. Shmuelevitz, The Jews of the Ot_. 
toman ·Empire in the Late Fifteenth and 
the Sixteenth Centuries, (Leiden, 1984), 

. s.184.. · 
(4) A. Öcalan~Y. Küçük, Kürt 

Bahçesinde Sözleşl, (Ankara, 1993)', s.35 
(5) A. Dikili, "Kürt Tarihi Üzerin' Tez

ler"e Küçü'k Katkılar, Toplumsal Kurtuluş, 
· yıl:4! sy. 42, Nisan ·1991, s. 62 · · · 

(6) Franz Babinger, Runi, lA, C.9, s. 766· 
(7) Beşim Darkot, Erzurum, lA., C.4, s. 

341-.2 . . 

(8) Doğan Avcıoğlu, Türkler'" Tarihi, 5. 
Kitap (Istanbul, 1982), s~ 201 ~ ' 

(9) lbid, Idam, 
(1 O) lbid, s. 2014-5 
(11) Afif Erzen, Istanbul Şehrinin Kuru

luşu ve Isimleri, Belleten, 1954, s. 145-6 
(12) Yalçın Küçük, Bir Dikine Ülke, (An

kara, 1993), s. 148 

(*) Yalçın. Küçük, Erzurum · v~. Erzincan 
adlarının Ermenilerle bir ilgisi olduğunu 
düşünüyor ve böylece yanılıyor: "Ermeniler, 
bugünkü Erzincan ve Erzurum çevrelerinde, 
isimlerio başındaki Er- önsesleri t;ıir . kalıntı 
olmalıdır ve Kürtler de daha güneyde 
yaşıyorlardı . " (Toplumsal Kurtuluş'un Kürt 
Davası, 1989, s. 132) 

· (**) Cemal Mersinli, yıllar önce Belle
ten'de yayımlanan bir yazısında, Rum 
sözcüğünü.n · kökeni konusunda ' ilginç 
açıklamalarda bulunmuştur. Aktarıyo-rum: · 

"Bu kelimeler, Anadolu yeriisi kelimeler-
d~ . 

Profesör Ramsay 'Grek medeniyetinde 
Asyalı unsurlar' Asian. elements in Greek 
Civilization. adlı kitabında diyor ki: 'Hesychi-

. us dan öğrendiğ i mize göre i<uriıe-Kôme ·
RCıme- Rôme kelimeleri Anadolu köylerinin 
Anadoluya mahsus kuruluş tarzlarını 
gösteren ·kelimelerdir. ' su köyler bir sokak 
(Rüma) veya bir cadde (Rüme) üzerinde bir 
sırada diziimiŞ evlerle . kurulurlar. Köy 
büyüdükçe sokak çoğalır. Bir köy halkı veya 
komşu kadınlar birbirlerin.e Kometis derler .. .' 
Bugün Anadoluda Kom adlı köyler bulun
duğu gibi bir kocanın iki karısı birbirine 
Koma derler· Dersim (Tunçeli)nde birçok 
köyün evleri ayrı ayrı dağlar üstünde ve 

· dağınık bir haldedirler. DersimiHer bu dağınık 
evlere Kom derler ve bu evlerde bir oymağa 
mensup ail~ler otururlar ve oymağın adıyla 
anılırlar. Mesela Koç uşağı Kom'u gibi.'' 
(Cemal Mersinli, Roma, Rum Kelime;leri, 
Bellet_en, 1941, s.159.) · 
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Bir Tartışmanın ışığında 

KÜRDiSTANDASOSYAL YAPI ÜZERiNE 

NOTLAR . 

Kürdistan'da üretim tarzı neydi? Bu 

sorunun cevabı Arap, Fars ve 

Türklerdeki yapının anahtarıdır. Bölge 

halklarımızın yaşadı{Jı co{Jrafya her 

şeyiyle tarih boyunca harmanlanmış, 

bazı yönleri ile iç içe geçmiştir. Bu ne

denle Ortado{Ju'da egemen olmuş veya 

göç haline gelmiş topluluk ve devletler- · 

de birçok kurumUn aynılı{Jına, birçok ku

rumun benzeşmesine şaşmamak gere

kir. 
Feodal ikta (dirlik) sistemi Bizans, 

Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı devletle

rinde bazı rutuş farklılıklarıyla da olsa 

uygulanıyor. Anlaşılması gereken siste-

. min aynılı{Jıdır. l.kta sisteminin toplumsal 

yapıya monte edilmesi (uyarlanması) 

sırasında bazı rutuş farklılıkları 

göstermesi hiçbir şeyi de{Jiştirmiyor. 

Frank Krallı{Jı'da, Bizans'ta preces ve 

gedik (benefice), . Abbasi ve 

Selçuklular'da ikta (dirlik) adını alıyor. 

Osmanlılar'da isemiri arazi olarak isim

lendiriliyor. Bu devletlerdeki feodal top

rak sistemi ve gelişimi aynı görünümler 

veriyor. 
· «Fepdal düzenin ilerlemesi daha 

sonra 9. yüzyılda topra{Ja ait ilişkilerdeki 

·özgün · bir altüst oluş ile koşul

landırılmıştır. 

· Toprak artık özel mülk olarak verilmi

yor, e{Jemen sınıfın temsilcileri, ancak 

kendi topraklarında silah altına alınan 

birliklerin başında kralın ordusunda hiz

met etmeleri koşuluyla , malikane veya 

yurtluk denilen topraklara s·ahip 

olabiliyordu. Mülkiyetin bu koşullu ola

rak verilen biçimine, gedik (ayrıcalıklı 

olarak verilen toprak, benefice) deniyor-. . 

Medeni AYHAN 

du. Gediklerde miras-konusu kalıtsal ol

muyor, ancak yaşam boyunca veriliyor

du. E{Jer kendisine gedik verilen kimse 

askeri görevini yerine getirmezse toprak 

her an için elinden alınabiliyordu . GediK

ten yararlanan kimsenin _ölümünden 

sonra yararlandığı yurtluk krala veya 

. onun varisierine geçiyordu .. Bu sistem 

9. ve 1 O. yüzyıllar boyunca yeni 

değişikliklere uğradı. Askeri gedik 

kalıtsal bir nitelik kazandı. Ve franc-* 

alleu denilen biçime dönüştü ... (1) 

Osmanlı'da da haslar yaşam boyuy

la sınırlıydı ve yurtluk, ocaklık gibi top

raklar askeri hizmetleri karşılığında kale 

ve sınır boylarını koruyanlara veriliyor

du. Bu toprakların gelirinden yararlanan 

kişi öldüğünde toprak oğullarına kalıtsal 

olarak geçiyor, oğulları olmadığında ise 

devlete kalıyordu . Bu uygulamanın Os-

. manllların öznel koşullarındaki franc

alleu sistemi olduğundan kuşku duyula- · 

maz. 
Yine Osmanlı'da askeri görevlerin 

yerine getirilmemesi veya 3 yıl üst üste 

toprağın ekiimamesi toprağın geri 

alınmasına neden oluyordu. 
Burada Vasal, Senyörden bir yurtluk 

alıyor ve silahlarını onun emrine veri 

yordu. Aynı şekilde Osmanlı 'yla ilişkisi 

olan Kürt beyleri de belli ayrıcalıklar ve 

toprağa karşılık silahlarını devletin emri

ne veriyor, sadakatini bildiriyordu. (!Qiat 

etme) 
Osmanlı ' nın Bizans'tan sadece feo

dal toprak sistemi olan iktayı almadı. 

Bizans idari teşkilatındaki vezırı 

azamlık, iki beylerbeyi (Anadolu ve Ru

meli), kadı askerlik, Reisulküttablık, Def-
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ÖZGÜR BiLiM Kürdistan'da Sosyal Yapı Üzerine Notlar/ Medeni AYHAN 

terdarlık vb kurumları idari sistemine 
monte etti. Bizans'ın gerilediği yerde 
Osmanlılar ilerieyebildi ve Bizansı'n 
yıkılışıyla imparatorluk oldu. Bizans'ın 
bin yılı aşkın hüküm sürdüğü topraklar
da yayılan Osmanlılar, adeta Bazıns'ın 
devamı görüntüsündeydi. 

Aynı coğrafya ve Iklimi paylaşan, 
harmanlanan; etkileşim nedeniyle aynı 
ve benzer kurumlara sahip olan halk
larımııda farkit bir sosyal yapının \farlığı 
gerçekçi görünmüyor. . Özellikle bu 

lunmadığını, bunun da iklim ve toprağın 
çinsinden kaynaklandığı sonucuna 
varıyor. Yapay sulamayı da . Doğu 
tarımının temeli (üretim alınabilmesi için 
şart) görüyor. Büyük sulama tesisleri 
gerektiğinden, devletin ekonomiye 
müdahalesini mutlak görüyor. Devleti 

· kamu işleri (kanal açma, ulaşımı 
sağlama vs) konusunda tek görevli 
sayıyor. Halkın küçük köy toplulukları 
halinde bölündüğünü , aralarında hiçbir 

' iktisadi bağın bulunmadığını ve her piya-

T epey e kurulmuş karakteristik bir kürt kifytt 

· güçlerin püf noktasının Kürdistan 
olduğunu da tarihsel bilgilerimizden bili
yoruz. Anahtarı ifade eden Kürdüstan'ı 
eksene alarak feodalite, Asya tipi üretirn 
tarzı tartışmasına da açıklık getirebi li riz. 

Marks «Kapitalizm öncesi Ekonomi 
Biçimleri» adlı eserinde ve Engels'e 
yazmiş olduğu bir iki mektupta Asya tipi 
üretim tarzına değiniyorsa da üzerinde 
durmuşa benzemiyor. Yı:tlnızça birkaç 
paragrafta şöyle bir değindiği biliniyor. 
özetle «Doğu'da · (Hindistan, Iran, 
Türkiye, Arabistan) özel mülkiyetin bu-

sanın kendi i~tiyacı oranında ürettiğini 
sonucuna varıyor. . 

Birey sadece tasarruf eden konu
munda görüldüğü için (yani mülk sahibi 
görünmediğinden) topluluğu temsil ede
nin kölesi kabui ediyor. Tarım veı 
s·anayinin birleştiğini ve ev ekonomieri
nin tarımı destekler konumda bulun
duğuna işaret ediyor. Kent ve kırın 
farklılaşmamış birliği veya . meta 
değişimine dayanmayan işbölümünOn 
esas olduğunu formüle ediyor.-

Marks'ın· görüşlerini genel hatlarıyla 
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yansıttığımıza göre; Asyatik ~arzın 

varlığını aynı mafitık içinde vurgulayan 

Marks'ın görüşlerini Osmanlıya ~yula-
maya çalışan, ' bazen Osmf!nlı'yı 

Marks'ın görüşlerine uygulamaya 

. çalışan bir kaç alıntı verelim: 
"Bu topluluklarda· tarım ile 'el ~anat-

ları arasındaki işbölümü oldukça 
gelişmiştir: Bu bakımdan topluluk topak , 

bir iktisadi birim teşkil eder." (2) 
. "Ekomomide üretilen ürünün büyük 
bir kısmı ailenin tüketimine ayrılır.! Geri- · 

ye kalan artık ürün toprağın biricik sahi-

bi olan devlete geçer." (3) / . 
"Bundan dolayı ekonomide meta 

üretimi gelişmemiştir. Köy to~luluk

larında üretim kullanma (jeğeri 

sağlanmak için yapılır." (4) 
"Asya üretim tarzı (galiba) temelinde 

«ikili ekonomi" özelliği gösterir. Bir yan-

. dan kendini destekler köy topluluktarının 

. hakim olduğu kır kesimi, öte yandan 

devle.ti temsil edenlerin talepleri ile bes- : 

lenen ticaret ve dolayısıyla kalıplaşmış 
·bir kent kesimi ... Asya topluluklarında 

sınıflar, devleti · temsil eden metbu ile 
üreticileri temsil eden tabi olmak üzere 
ikiye ayrılır.... Asya üretim tarzının 

içerdiği tanhsel şarttar sistemin kapita-
_tist üretim tarzına doğru gelişmesini ko

laylaŞtıracağı gibi sosyalist tarza doğru 
eviilmesini sağlayabilir. " (5) 

Dünyaya Marks'la bakıyorum. Ama 

eleştirmeme hiçbir şey mani değil. Bunu 
bize öğreten ve bizden isteyen Manks'ın 
kendisi. . 

ö zaman bir: Marks Kürdistan ve 19. 
yüzyıl sonrası Osmanlısı'ndan çok ha-

. berdar değil. ' Marks Osmanlı'da ayan
ların güçlendiği dönemi, ll. Mahmut'un 
yönetimi merkeziteştirme girişimini ve ll. 

Abdülhamit'in kurduğu ataytarla daha 
.. farklı bir politika izlediği süreci 

değerlendirme olanağına sahip olmamış 
olabilir. Bu dönem Osmanlı'da feodaliz
min billurlaştığ·ı dönemi yansıtıyor. Bu 

dönem Osmanlı üretim tarzıyla, klasik 

Batı Avrupa üretim tarzı arasındaki 

farklılıkları ve aynılıklar iyi yansıtıyor. 
Asya üretim tarzını vurgulayanlar 

Marks'ın sahip olamadığı olanaklara sa
hipler. Ama Osmanlı sistemini kuru

luştan çözülüşe ele almıyorlar. Belki bu 

çok yorucu ve geniş bir konu· olabilir. 

Ama 14. 15. ve 16. yüzyılı eJe almaktan
sa 19. yüzyıl ve sonrasını 

değer1endirmelerini öneriyorum. 15. ve 

16. yüzyıl Osmanlısı'nda birçok şey net 
bilinmiyor ve belirsizlik içindedir. Teoriyi 

belirsizilkiere uygulayarak doğru 

sonuçlara uluşılamaz. 
· Asya tipi üretim tarzını vurgulayanlar 
Marks'ın Asyqtik üretim tarzına ilişkin 

belirleme-lerini Osmanlı'ya ve Osmanlı'yı 

da Marks'ın belirlemelerine uydurmaya 

çalışmış-lardır. Kendilerini oldukça zor~ 
laıilışa da benziyorlar: · 

Bana göre Marks · yanlış bir ad
landırma yaptı. Yani devlet kapitalizmi, 

karma ekonomi veya liberal ekonomi ; 

kapitalizmden başka bir şey değildir. 
Aysa'daki durum katı merkezi devlet fe

odalizmi olarak formüle edilebilir. Böyle 
bir adiandırma biraz daha fark.lılaştırma 
ve abartma psikolojisiyle hareket eden
leri kısıtıardı. Diğer yönüyle klasik Batı 
Avrupa feodalizminin Asya feodalitesin

den farklılığı da ortaya konulurdu. Asya 

halklarının gelenek, görenek, qin, hukuk 
ve kültürleri farklıydı. Alt yapı ve üst 

yapının etkileşimi ; Avrupa feodalitesin
den farklı değişik görünümleri ortaya 

çıkardı. Klasik Batı Avrupa feodalitesin
de ilk gece hakkı feodal beye aitti. Oysa 
Islamdaki zina kavramının halklar 
üzerinde etkisi sözkonusudur. Bu 
kadının daha erk.en bir dönemde kut

sanmasına nedendir. Çünkü Ortadoğu 
. halklarında ilk gece hakkına ilişkin bir 
olgu gö'rüln:ıüyor · 

Yine klasik batı Avrupa feodalitesin
de yaylalar, sınır noktaları ve tepeler or

taklaşa kullanılırdı. .Kürdistan'da bu tür 

. alanlarda bile çevredeki topluluklar 
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anlaşmaz. Herkes tek başına sahiplen
meye çalışır .' Bu birçok kan davasının 
çıkış sebebidir. . 

Yakın dönemde gerçekleşmiş ilginç 
bir olay var. Iki köyden . eşit uzaklıkta bir 
tepede bir köylü hayvanlarını otlatıyor. 
Öbür köyden yaşlı şeyh geliyor. Şeyh 
tepenin kendilerine ait olduğunu 
söylüyor. Ve tepeyi terk etmesini istiyor. 
Karşı köyden gelmiş köylü de kendileri-
ne ait olduğunu 

devletin toprak üzerindeki egemenliğini 
daha fazla hissettirmeye neden oluyor
du. Askeri güç feodal toprak ·sistemi ik- ' 
naya dayanıyordu. Ancak merkezileşma 
bazı oynamalar göstermiştir. 

Özellikle ll. Mahmut'un merkezi
· leştirme politikasına daha fazla ağırlık 
vermesi ve Kürt emirliklerini ortadan 
kaldırması, olası kopmalardan kork
masından kaynaklanıyor. Diğer yönüyle 

söylüyor. Köylü 
şeyhin . kararlığını 
görünce köylü kur
nazlığıyla orta yolu 
bulmaya çalışıyor. 
«Tepe ne bizimdir ne 
sızın, Allah'ındır. » 

' diyor. Tabi şeyh alta 
kalmaz, yerden 
küçücük bir ot 

· parçasını kopararak 
köylünün gözüne 
sokuşturur:· 
ccAIIahıma şu ot 
parçası bile Allah'ın 
değildir,» der. 

Bana göre Marks yanlış bir 
adiandırma yaptı. Yani devlet 
kapitalizmi, karma ekonomi 

veya liberal ekonomi 
kapitalizmden başka bir şey 

değildir. Aysa'daki durum katı 
merkezi devlet feodalizmi 

olarak formüle edilebilir. Böyle 
bir adiandırma biraz daha 
farklllaştırma ve abartma 

psikolojisiyle hareket edenleri 
'kısıtlardı. Diğer yönüyle klasik 

Batı Avrupa .feodalizminin 

feodal Osmanfı devle
tinin iktisadi. ihtiyaçları 
bürokratik aygıtın 
daha merkezi-. 
leşmasini gerektiriyor
du. Bu ll. Mahmut'un 
sınıf çelişkilerini his
setmeye başladığını 
da gösterebilir. · 

Ikinci Abdülhamit 
ise daha farklı bir po li- . 
tikaya . yöneliyor. 
Aşiretlerin önde gelen
lerinden hamidiye ala-
ylarını oluşturuyor. 
Taşra feodalilesini 
daha fazla himaye et
meye başlıyor. · · Yine Araplar fetih 

ettikleri yerlerde 

Asya feodalilesinden farklılığı 
da ortaya ·konulurdu. Iki: Osmanlılarda 

ür~time 
katılmazlardı. Bu belki fetih edilen yerle
rin halkları gayrı müslim veya yeni 
müslüman olduğu için kendilerine ikinci 
derece vatandaş olarak bakılmasından 
kaynaklanıyor. Bilinen Arapların fethet
tikleri yerlerde üç tür vergi uyguladıkları 
ve büyük çoğunlukla mülkiyeti devlete 
toplamayaçalıştıklarıdır. 

Asya'daki imparatorlukların ekonomi
si bir yönüyle yağmaya dayanıyordu. 
ATapların, Farsların, Türklerin dış politi-

' !<ası fetihe dayanıyordu ve daima savaş 
halindeydiler. Önemli bir ekonomik ve 
askeri güce dayanmak. zorundaydılar. 
Bu kendilerini sürdürebilmeleri için mut
laktı. Merkezileşmeye önem vermeleri
nin nedeni de budur. Merkezileşme, 

özel mülkiyet olgusu
·na rastlanılmaktadır. Özellikle mülk 
arazi olarak isimlendirilen toprakları sa
hipleri satabilir, bağışlayabilir >;~e her 
türlü tasarrufta bulunabilirlerdi. Bu tür 
parçalanmış topraklar özellikle Mir, 
Melik, Xan ismiyle anılan Kürt feodal 
beylerine verilmiştir. Merkez.i devletlerin 
kurulmaya başlanması ll. Mahmut'u 
endişelendirdi. Kendi başına buyruk bu 
tür feodal beyleri n kopma tehlikesi yara
tacağını düşünerek ortadan kaldırdı. 

Elbette kendi başına buyruk Kürt 
beyliklerinin sona ermesiyle 
Kürdistan'da feodal yapı bütünüyle son 
bulmadı. Yalnızca bir değişime uğradı. 
Çünkü bu yapıyı tümüyle ortadan 
kaldıracak ekonomik ve toplumsal 
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değişim sözkonusu değildi ve beyler 

yarı bağımsız durumlarını yitirmişlerdi. 

Denetledikleri geniş alanlar daral

mas'ına rağmen toprak sahibi olmaya 

devam ediyorlar ve sürgüne gidenlerin 

bir bölümü dönüyordu. 
"Kürt beyjelinin bir kısmının yerine 

yakınları geçti. Ağa denilen yeni büyük 

toprak ağaları türedi. 1858'de çıkarılan 

Arazi Kanunu ve daha sonraki 

düzenlemelerle sözkonusu toprakların 

özel mülk edinilmesi, tapuya 

bağlanması kolaylaştı. Böylece 

Kürdistan'da da geniş toprakları tasarruf 

etmekte olan beylerin durumu güçlendi. 

Şeyh Hüseyin Bey 1863 yılına kadar 

Dersim'de hüküm sürmeye devam etti. 

Daha sonra beyliğin başına geçen 

Hüseyin Bey adındaki torunu ise Os

manlı yönetimine karşı daha uzlaşmacı 

bir politika izledi ve bu yüzden Koziçan 

Kaymakamlığı'na atandı. Hüseyin Bey 

bundan yararlanarak Pülümür, Kiği ; 

Tercan, Aşkale, Çat gibi yerleri şimdiki 

Tunceli, Bingöl, Erzincan, Erzurum illeri

nin . sınırları ' içindeki bu geniş bölge 

üzerinde tapuladı. Ailenin mülkiyetine 

geçen köylerin sayısının 360 dolayında 

olduğu söylenir. Onun çok sayıdaki to

runu sözkonusu geniş toprakl'an ara

larında bölüşmüş olup, bugün bile tasar

ruf etmektedirler." (6) 
Özellikle tapu memurlarıyla ilişki ku

rabilenler . bu dönemin ağalarıydı. 

Şehirde oturanlar hükümet birimleriyle . 

daha kolay ilişkiye giriyorlardı. Köylünün 

hatta kırda yaşayan ağanın bilmediği bir 

çok şeyi biliyorlardı. Çeşitli entrika ve 

rüşvetle çok geniş alanları adiarına ta

pulamayı başardılar. 

Böylelikle Kürdistan'daki feodalit~nin 

yaşı daha da uzadı. Büyük bir ekonomik 

güçle beraber siyasi gücün temsilcisi ol

dular. Kırdaki ağalar önemini kaybetme

ye başladı. Şehirdeki ağaların evinde bir 

yanaşmacı konumuna geldiler. 
19. yüzyılın son çeyreğinde Urfa-

Mardin yöresinde lbrahim Paşa, 5000 

kişilik bir milli, askeri güce ·ve koyun, at 

ve deve sürüleri ne sahipti. 400 . kadar 

köyün· vergi ve haracını alıyordu. Ser

had yöresinde Hayderan Aşiret Reisi 

Kör Hüseyin Paşa · 150.000 Osmanlı 

lirası gibi bir servete sahipti. 300 köyün 

vergisini topluyordu. Rus araştırmacı 

Gordlevsky, Muş ve Bitlis yöresindeki 

Cibranlı' Musa Bey için «80.000 Kürt 

çalışıyordu .. diyor. (7) 
Yine küçük çapta da olsa (bahçe 

tarımı gibi) köylülerin mülkiyetinde bir 

alan söz konusudur. Bermemi 

köylülerinin Şeyh Behedin'in oğlu 

Mesud'a isyan edişlerini, köle (xulam) 

den farklı olmalarına bağlayabiliriz . Geç 

ve seyrek de olsa köylü (gundi) kölenin 

(xulam) tersine küçük bir ekonomiye 

sahip olduğu için emeğinin sonucuna 

ilgi duymaya başlıyordu. 
·Tarihi çok gerilere alırsak 9. yüzyılda 

Bağdat'tan çevreye yayılan Babek 

lsyanı sözkonusu olur. Emeğin sonucu

na böylesine bir sahiplenme feodal top

lumun üretici güçlerinin gelişmesinin te

melini oluşturur. 
Diğer bir konu da Kürdistan'ın birçok 

meyve ve sebzeyi kolaylıkla ve bolca 

yetiştirebilecek bir iklim·e sahip 

olmasıdır. Kürdistan toprakları 'yeni 

hilal' adıyla tarihe geçmiştir dünyanın 

verimli ovalarından birkaçına sahip 

olduğu biliniyor. 
Türkiye'de 75 çeşit meyve 

yetişebiliyor. Dünyada gıda sıkıntısı 

çekmeyen ülkelerin başında geliyor: 

Yani toprağın yapısı sadece .Arabis

tan'da sorun olabilir. 
Özellikle büyük sulama kanallarının 

üretimin alınabilmesinin koşulu haline 

getirilmesi de abartılıdır. Cumhuriyet 

devrinde yapılan baraj ve kanallar bile 

büyük sulama tesisi sayılamaz. Kaldı ki 

Osmanlı'nın kuruluşundan çözülüşüne 

kadar nerelerde kanallar açılabildi? 

Yine devlet ulaşım gibi kamu hizmetleri-
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ni yürütmekle görevli olmamıştır. 
Kürtlerle ilgili önemli bir çalışması olan 
Van Bruinessen «Bir Kürt · için 
yanıbaşındaki bir köye gitmek Paris'e 
gitmekten daha zordur» saptamasım 
yapıyor. Cumhuriyet devrinde bile yol, 
cami, havuz vs gibi şeyler köylünün 
yardımlaşma ve dayanışması ile 
gerçekleşmiştir. Kürdistan için an
lattığımız durum Karadeniz için de 
geçerlidir. Özellikle Osmanlı kültür ve 
medeniyetinin anlatıldığı kitaplar, yapılar 
inşaatlar ve hizmetler konusunda çok 
abartılı bilgiler içeriyor. Osmanlı hiçbir 
zaman hizmet amacıyla taşraya inme
miştir. Yıkıp, yakmak, talan ve vergi için 
taşraya uzandığı söylenebilir. Bu 
Asya'daki bütün feodal devletler için 
geçerlidir. Hizmet sunmak şöyle dursun 
yağmacılığın hepsinin temel özellikleri 
olduğu · söylenebilir. Sadece merkezi 
devlet değil, aynı toplumsal koşulun un
suru olan Kürt feodalitesinin de 
yağmacı karakteri belgelenmiştir. 
Özellikle Abdülhamit'in Ermeni soykırımı 
politikasına yağma ve talanla yardımcı 
olan Kürt feodal ağalardır. 

Yine tarihi bilgilerimize göre · 
Kürdistan'da meta üretimi söz konusu
dur. Kır ve kentlerin farklılığı açıktır. 
Kürdistan'da Yahudi ve Ermeniler tefe
cilik, zanatkarlık ve ticarete hakimdiler. 
Diyarbakır, Urfa, Cizre, Kars, Bitlis, Van 
kaleleri önemli ticaret alanlarıdır. Bu 
kentler tamamıyla kırdan farklılaşmıştır. 
Bitlis önemli ·zanaatkarlık merkeziydi. 
"Evliya Çelebi özellikle, smith marka si
lahlardan aynı zamanda terzilerden do
kumacılardan, debbağcılardan boyacı
lardan da söz etmektedir. Şerefnarnede 
SOO'den az dükkan ve otelden söz et
mektedir. Evliya yarım yüzyıl sonra bun
ların sayısını 1200 olarak vermektedir. 
lardır. "(8) 

Feodal toplumun doğasına uygun 
olarak Kürdistan'da ve diğer yerlerde 
teknik durgun görünüyor. Kapalı bir eko-

nomi var. Ancak kentlerin önemli ticaret 
merkezleri haline geldiği görülüyor. Ikili 
bir ekonomiye dayandırılan ve sınıfsal 
tabakalaşmayı üretimi temsil edenler 
devleti temsfl edenler biçiminde 
ayıranların yanlışlığını Kürdistan'ı 
gezmiş yabancı gezginlerin bilgilerinden 
de anlıyoruz: Danimarkah gezgin Cars-. 
tan Niebuhr «Kürdistan dağlık ve çok 

· verimli bir ülkedir. Özellikle mazı üretimi 
ve helva yapımında Her yıl 
Kürdistan'dan Halepe şaşırtıcı miktarda 
mazı gider. Mazı Halep'ten uzağa Avru
pa'ya taşınır. Helva bu taraflarda şeker 

· yerine kullanılır. Ayrıca pamuk, pirinç, 
tütün, üzüm ve incir yetiştirilir. Kökboya, 
kas (ağaçlarda çoğaltılan bir ipek 
türüdür) sakız önemli ürünlerdir.•• (9) 
diyor. 

Yine 18. yüzyılın ikinci yarısında Or
tadoğu'ya bir gezi yapan Fransız ,bilim 
adamı, araştırmacı C. François Volrey 
de «Ülke tahıl, keten, kenevir, susam, 
pirinç, muhteşem otlakları, maz·ı ve ipek 
yönünden çok zengindir» der. (1 O) 

Yine .1655 yılında bu yöreyi gezen 
Evliya Çelebi Diyarbekir'in demir ve 
bakırdan el sanatlarını, kuyumculuğunu, 
deri işlerini, ipek ve pamuk doku
macılığını övgüyle anlatır. Ondan beş yıl 
sonra 1660 yılında Diyarbakır'ı gezen 
Fransız gezgin Poullet de kentin 
güzelliğinden, çarşı ve pazarının Os
manlı ülkesinde bir eşinin daha 
olmadığından söz ederek: 

<<lran'dan, Moğolistan'dan, Polonya 
ve Moskova'dan buraya kadar gelip 
kendi memleketine ipek, pamuk ve fev
kalede güzel çeşitli deri götüren taeirie
rin sayısı çok kabarıktır» (11) derken ti
caretin canlılığını iyi belgelemektedir. 

· Üç: Kent ve kırın farklılaşması 
oranında mal kullanım değeri artmıştır. 
Malın meta haline gelişi Osmanlı feoda
litesinin billurlaştığı dönemde net olarak 
görülüyor. Bunu farklı kesim ve sınıfların 
ortaya çıkmasından da anlıyoruz. 
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Coğrafyamızdaki feodalite toplumsal ta

bakalaşma açısından daha karmaşıktır. 

Yani tabakalaşmayı devlet taraflısı olan

lar ve üreticiler olarak ayıramayız. 

örneğin merkezde Osmanlı hükümeti, 

Kürdistan'da ise Osmanlı hükümetine 

(hükümdarct) biat eden taşradaki feodal 

örgütlenme bulunmakta ve Kürdistan'da 

en büyük ekonomik ve siyasi güce, 

emirlikler (M elik Xan) sahiptir . . Kendi 

başına buyruk emirler, Kürt 

köylüsünden vergi topluyor .. Asker bu

lunduruyor ve kendine ait bir bürokrasisi 

- bulunuyordu. Çevre aşiretlerin tümü de 

emirliğe bağlıdır. "Bu özelliği 1550'den 

1850'ye ka.dar varlığını sürdüren Baban 

Emirliği'nde gÖrüyoruz. · 

Yine Süryaniler ve Kürtlerin yerleşik 

olduğu Hasankeyf'te tam bağımsız ve 

mutlak manarklık olmamakla beraber 

«M elik» ünvanını taşırlar, · adiarına para 

bastırıp hutbe akuturlard ı. 
Melik Eşref, Timur Leng'in 

çağdaşıydı. Timur Leng'e teslim olup 

mutlak bağlılığını · ilan etmişti. 

ölümünden sonra yerine oğlu Melik Xelil 

geçti. ... Melik Xelil tam bağımsızlık ilan 

. etti. Kürdistan'da hiçbir prens onun 

gücünde değildi, yaptığı ' herşey kral 

tarzındaydı. Sonradan Şah lsmail olarak 

tarihe geçecek olan Pers'in kız 

kardeşiyle evlendi. Bağımsızlığı, Şah'a 

haraç ödemeye ve bağlılığını. bildirmeye 

gittiğinde (diğer 15 Kürt miriyle birlikte) 

sona erdi." (12) 
"Bitlis Emirliği, toplumsal tabaka

laşmanın bir hayli yüksek bir düzeye 

ulaştığı bir yerdi. Bu şekli'yle Osmanlı 

Imparatorluğu'nun küçük _ bir örn~ğini 

oluşturuyordu." (13) Başında da toprak 

ve mevki karşılığında Perslerden satın 

· alınan idirisi Billisi (Şerefnamenin 

yazarı) ve ailesi vardı. · 

Emirlikleri; Melik, Mir, Xan ismini 

. alanlar yönetirdi . Daha küçük feodal 

örgütlenme ise aşiret konfederasyon

larıdır. Kurdistan'ın kimi yerlerinde 

Guran olarak bilinen bu birimler çeşitli 

aşiretlerin yan yana gelmesiyle 

oluşmuştu. Yöneticiler, askerler ve 

köylülükten oluşuyordu. 24 aşireti 

bünyesinde barındıran ve (daha sonra 

bağımsızlık istemiyle ayaklanacak) 

Haco'nı,ın yönetimi altında olan Hevcı.r

kan, aşiret konfedarasyonu örneklerin

den birini teşkil eder. 
Soya dayanan aşiret örgütlen

melerinde de bazı kabilerin birleşmesi 

sözkonusudur. Kürdistan'da Ömeryan 

aşireti Mahmutki ve Etmanki gibi iki 

kolun birleşmesiyle oluşmuştu. Bu 

aşiretin yerleştiği topraklar ömeriya 

adıyla anılır. Bu aşiretin toprağa adını 

verdiğini veya adını yerleştiği topraktan 

aldığı sonucunu çıkararak genel

leştirebiliriz. Aşiret örgütlenmesinde · · 

yönetici aile, askeri kastı · oluşturan 

aşiretliler ve çok az ölçüde şekillenmiş . 

köylülük vardı. Ayrıca bir soy akrabalığı 

olmayan ve aşiretsiz olan (ki hizmet 

ettiği aşiret bile bunları kendinden say

mazdı) bireysel köleler (xulam) vardı. 

Bunlar hiçbir hukuka tabi değildi. Her 

türlü · uşaklık ve hizmeti yapmakla 

yükümlüydüler. Hiçbir şeye sahip ola

madıklarından emeğin sonuçlarına · ilgi 

duymaları veya sömürenlere tepki duy

maları imkansız denecek kadar zordur. 

Daha yakın bir dönemde olmuş bir olay 

öğreticidir: Nusaybin'in Şanişe koyünde 

ki Mala Hemo kabilesindeki bir xulam 

çok çalıştığında ve üzerinde baskı his

setiğinde rahatlamak için kerıdini 

şıkıştırıp gaz kaçırdıktan sonra de her 

(git) dermiş. 
Aşiretler birden çok köy üzerinde et

kinliğe sahiptir. Her köyde bir tane ağa 

bulunurdu. Köy örgütlenmesi içinde de 

sığ soya dayanan Bavıklar var. 'Genelde 

bir köyde birden çok bavık bulunur. Bu 

biriminin dışarıya karşı hareketlenmesi 

daha zordur. Bu hem kendini daha az 

güçlü hissetmelerinden hem de ilişki ve 

bağların aşiretteki gibi sı~ olma-
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masından kaynaklanır. Daha çok toprak 
davaları ve kan davalarında beraber ha
reket etme eğilimi ortaya çıkar. 
Bavıklar'da tecrübesinden dolayı en · 
yaşlı kişi yönlendiricilik yapar. Bunların 
sözü daha çok saygı görür. Ancak cum~ 
huriyetin kuruluşundan itibaren ağzı laf 
yapan, hükümetle ilişkiye girebilen, iş 
koparıcı tipierin öne geçmeye başladığı 
söylenebilir. 

Batı Avrupa klasik feodalitesindeki 
ruhban sınıfını öznel koşullarımııda 
seyh, Seyid ve Meleler oluşturdu. Pey
gamber soyundan geldikleri söylenen 
Seyidler normal köylü görünümündeler. 
Ekonomik bir güçleri yok. Islam'ın solun
da olduklarını, söyleyebiliriz. Bunlara 
karşı biraz soyut da olsa bir saygı 
sozkonusudur. Seyhler ise daha büyük 
bir ekonomik ve politik güce sahiptirler. 
Kürt meliklerinin ortadarı kaldırılması 
öncesinde reisierin politikalarına daya
nak olma; yardımcı olma ve doğrulama 
gibi bir rolleri vardı. Arabuluculuğu 
büyük güç .ve saygınlığa sahip beyler 
yapard ı._ 

Arabuluculuk politik ve ekonomik 
güç kazanmaya yardımcı olduğundan 
aynı seviyedeki aşiret reisieri bile birbir
lerinin a(abuluculuğunu makul bul
mazdı. An.cak arabuluculuk misyonunun 
tümüyle seyhlere kalışı ll. Mahmut'un 
Kürt emirliklerini ve büyük aşiretleri 
dağıtmasıyla başlar. Bir köy ağasının 
üzerinde politik ve ekonomik güce sahip 
olan seyhler bu tarihten sonra Kürt feo- · 
daUtesinin önemli temsilcileri haline gel
diler. Aşiretlere yakın yerlerde konum
landılar. Aşiretler arası çelişki ve kan 
davalarında arabuluculuğu tümüyle ele 
geçirdiler. Daha büyük ekonomik ve po
litik güç sağlamak amacıyla zaman 
zaman ortamı daha kızıştırdılar. Muska, 
kutsama, dua okuma, hastaya bakma 
vs gibi işlevlerde de ekonomik güçlerini 
artırdı lar. Köylünün toprağını bağışladığı 
sık sık hediye götürdüğü ve hayır 

anlayışıyla bunların toprağında daha 
fazla çalıştığı söylenebilir. 

Daha yakın dönemde Karnışii'da 
gerçekleşen bir olay çok ilginçtir: Kuzey 
Kürdistan'ın çeşitli yerlerind,e şeyhi 
ziyqret amacıyla · insanlar giderdi. 
Şeyhin önemli oranda toprağı vardı. Ziy
arete gidenler, aylarca bu topraklarda 
çalışırdı. Akşamlarıda şeyhin muhabbe-
tini dinler. Kuzey KÜrdistan'a 
döndüklerinde; «Bereket gelsin 
şeyhimin malına. Aylarca , evinde 
kaldım . Yedim; içtim. ve beş kuruşum 
gitmedi» der. 

Tabii ki 'emeğime karşılık beş kuruş 
aldım mı?' diye düşünmezlerdi. .Türkiye 
metropollerinde çalışan Kürt .inşaat 
işçisinden daha fazla sömürülerek pos
talandığının farkında değildiler. 

Karnışii'daki seyhlerden biri hizme
tinde çalışan ve ye~ göstermekle 
görevlendirilen muridine, köylünün geti
receği hediyenin türüne göre, oturtacağı 
yeri önceden kararlaştırılırdı. 

Odanın çeşitli köşeleri numara
landırılmış olduğundan tahıl, meyve, 
canlı hayvan ve süs eşyasına göre 
köylüye oturacağı yer gösterilirdi şeyh 
selam alıp el öptürdükten sonra «Yahu 
beni mahçup ediyorsun, niye gereksi
nim duydun o hayvanı getirmeye» der. 
KÖylü büyük bir heyecanla"Şeyhim en 
büyüksün. Bö mucizedir. Nerden bildin 
hayvan getirdiğimi" demeye başlar. 

Feodal toplumlarda ideolojiyi dinler 
temsil ediyordu. Çünkü ağır baskı 
koşullarında ezilen ve çaresiz insan 
sınınacağı bir yer arar, çeşitli yollarla 
kurtulmaya çalışır. Kürdistan'da son 
dönemdeki tekil ayaklanmaları bir tarafa 
bırakırsak, şeyhlerin köylünün tepkisini 
kontrol ettiği ve saptırdığı sonucu daha 
açık görülür. Bu saptırmaların dayanak
ları da Kadiri ve Nakşibendi gibi dinsel 
tarikatiard ır. 

"1930 larda küçük Amüde· kasa
basında taraftarları olan 30-50 şeyh 
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sayılıyordu . Cuma günleri müritleriyle 

alay halinde davul çalarak camiye 

yürürlerdi. Namaz boyunca, şeyhler ilk 

sırayı alıyordu . Müridier kendi . 

şeyhlerinin · arkasında yerlerini 

. alıyorlardı . Bu şeyhlerin ·gücü arka

larında sıralanan müridierin sayısı ve 

statüleriyle belirleniyordu. Bu dönemde 

nüfusun % 80-90'nı herhangi bir şeyhin 

müridiydi. Gene aynı köyde Kürdistan 

ulusal örgütü Xoybün'un birçok üyesi, 

Fransız manda yönetimi tarafından 

yaşamaya zorlanmışlardı. (Xoybun: en

tellektüellerin 1927'de kurdukları 

örgüttür.) Şeyhler bu nosyonalistlerin 

köydeki akitvitelerini haklarında 

giriştikleri karşı propagandayla imkansız 

hale getirmişlerdi. ( «Ew kafi ri n kuştina 

wan helale «yani» Bunlar inançsızdır. 

«Öidürülmeleri helaldır» derlerdi.) 

Özellikle Kadiri şeyhleri islam'ın 

yalnızca iki ulus tanıdığını belirtiyordu. 

Inananlar ve inanmayanlar. Kürt 

milliyetçiliği onlara göre islamı bölmek 

için şeytanca bir plandı. Xoybun halk 

desteği rekabetini hiç kazanamadı. Xoy

bun'un çalışmalarıyla değil fakat ekono

mik ve politik gelişmelerin sonucu ola

rak yukarda anlatılan şeyhler destekleri

ni yitirdiler. (14)" 
Şeyhler tarikatları ve. bu tariktaların 

uzantısı olan melelerle kültür tekeli kur" 

maya çalışıyordu . Şeyhler köyl.ülerin fe

odallere tepki duyduğunun farkındaydı. 

Halkı tamamıyla kendine çekmek ·ve 

tepkiyi istedikleri gibi yönlendirmek 

· . amacıyla feodallerden bağımsız ve bi

razda karşıymış gibi bir izienim vermeye 

.çalışıyorlardı. Fakat perde arkasında fe

odallerle birleşiyorlardı. Ancak şeyhle 

feodalin bireysel olarak uzlaşmadıkları 

çelişkilerde, şeyhlerin köylülerin tepkisi

ni aba altında bir sopa olarak 

hatırladıkları söylenebilir. Ancak 

şeyhlerin özgür düşünce yanlllarına 

yönelik tavırları çok sert· ve çok rıetti. 

Yani bu konuda, Avrupa fedaalitesinde 

' 
kesin rol nasıl kiliseye düşmüşse , 

Kürdistan feodalitesinde de tarikat ve 

şeyhlere düşmüştür. 

Feodal beyelelin güç kaybetmeleri 

ile şeyfılerin gücü daha iyi ortaya çıkdı 

ve pekişti. Şeyhler Kürdistan'ın çeşitli 

yerlerinden gelen muridleri. ve Kürdistan 

köylerinde köylünün zekatıyla geçineri 

mele (imam) ler sayesinde daha geniş · 

alanlarda etkili oldular. · 

KÜrdistan'ın sosyal tabakalaşmasıda 

kenti , kırdan farklılqştıranlar özellikle Er

meniler ve Yahudilerdir. Müslüman 

olmadıkları için Osmanlı'nın 

· bürokrasisine giremıyorlardı. Kürtler ve 

diğer halklar hayvancılık ve . tarımla 

' uğraşıyordu. Ihtiyaçların yönlendirmesi 

veya sorlamasıyla. ! 7. yüzyılda yahudi

ler mali işlerde uzmanlaşırken, Ermeni

ler zanaatkarlıkta, iç ve dış ticarete uz

mqnlaşmaya başladılar. 

Ermeniler yanlız doğu ticaretinin 

egemeni değillerdi. Avrupa'nın büyük 

kentlerindeki ticarette de büyük payları 

vardı. Hıristiyanlar için getirilmiş ağır 

vergiler tarıma ilgilerini. azaltmıştı. 

Bürokraside de yer alamıyorlardı. Ancak 

Lazarev'in belirtiği gibi «Kürtlerle Erme

nilerin yoğun biçimde yan yana 

yaşadıkları Diyarbakır, Harput, Bitlis, 

Van, Erzurum vb bölgelerde ticaret ve 

zanaatkar genellikle Ermenilerin _deneti

minde idi. Van'da ithalatçı ve ihra

catçıların sayısı 18 idi. Tümü de Erme

ni'ydi. Toplam 50 tefeciden 30'u, 11 ÖO 

zanaatçıdan 1 020'si , 80 sebzeciden 

50'si, 200 meyvecinin yarısı , doktor, 

eczacı, avukat gibi serbest meslek sa-

. hiplerinin tümü Ermeni'ydi. Kürdistan'ın 

dış kuşağındaki Sivas'ta toplam 166 

tüccardan 125'i, 37 bankacıdan 32'si Er

meni'ydi. Toplam 153 imalathanenin 

130'u Eriııenilerindi." (15) 
Dört: Kürdistan'da tarım ve el sanat

ları arasındaki iş bölümünün geliştiği 

söylenemez. El sanatlarında üretimi 

· gerçekleştiren kadınlardır. Bazı istisna-
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lar dışında el sanatlarında erkekler 
üretime katılmamaktadır. Fakat hiçbir 
şey kadının tarlada ot ayıklamasına, 
çapalamasına, toplayıcılık yapmasına 
engel olmuyordu. Tarımda kadın ve 
erkeğin beraber çalışmasından söz ede-
biliriz. . 

Beş: Ekonomide üretilen ürünün 
küçük bir' kısmı ailenin tüketimine 
ayrılıyordu. Kürdistan köylüsüne yenisi
ni üretabilecek kadar veriliyordu. Merke
zi Osmanlı feodalitesi, tefeciler ve 
taşradaki Kürt feodaiitesi aslan payıni 
alıyordu. Kürdistan ağaları ürünün üçte 
ikisini alıyordu. Çok yakın döneme 
kadar köylüden divanhane (ağanın mi
safirleri ağırladığı yer) için ürünlerin % 
1 O'u alınıyordu . Kürdistan feodalitesi 
görkeme bayılıyordu . Güç ve mertlik 
gpsterisi çok az yerde böyre gelişriıiştir. 
Burada bir parantez açmak gerekiyor. 
Feodalın rnertliği yüreğinden kaynak
lanmıyordu. Toplumsal ilişkilerin zorun
luluğu nedeniyle köylünün sırtından ve 
köylünün malından harcamakla mert 
davranıyorlardı. Insanoğlu çalışarak ka
zandığı parayı çok kolay harcayamıyor, 
bu emeğin yarattığı bir sonuçtur. Oysa 
haydan gelen huya gidiyor. Bu açıdan 
Kürt feodallerini mert bulmuyorum. Poli- . 
likalarının kişisel çıkarları üzerine kurulu 
olduğunu ve sonuç ola[ak kalleş olduk
larından kuşku duymuyorum. Kalleş 
olan da mertliğin varlığını ileri sürmek 
ise buzun içinde ateşin varlığına inan
maktır. 

Altı: Kürdistan'da ür(3tim kendi ihti
yaçlarına yeterlilik (kullanım değeri) için 
yapılmıyordu. ihtiyacından fazlası 
üretilmesine rağmen ihtiyacı kadarına 
sahip olunmadığını söyleyebiliriz. Daha 
önce de değindiğimiz gibi köylü Os
manlı feodalitesine, tefeciye ve Kürt feo
daline gidecek kısmı önceden hesaba 
katıyordu . Bu köylünün kentlerle isten
diği ölçüde iktisadi bağa girernemesinin 
nedenlerinden biridir. Ancak köylünün 

kentlerde bağ, bahçe ve başka 
ürünleriyle, yakacak odun ve hayvan 
yemi (saman) satlığını biliyoruz. 

Yedi: «Özet olarak, Asya üretim 
tarzının içerdiği tarihsel şartlar kapitalist 
üretim tarzına doğru gelişmesini kolay
laştıracağı gibi, sosyalist üretim tarzına 
doğru evrilrnesini de kolaylaştırabilir» 
(16) diyenlere sormaya başlıyorum . 5 
ile 11 yüzyıl arasında Avrupa'da feoda
lizme geçiliyor. Arabistan'da 7. yüzyıl da 
feodalizme geçilmeye ·başlanıyor. 15 ve 
17. yüzyıllar arasında Avrupa feodaliz
minin bağrından kapitalizm boy veriyor. 
Ve ikibin yılına girmek üzereyiz. Arabis
tan, Iran ve Kürdistan'da kapitalist 
ilişkiler ile feodal ilişkiler yan . yana 
yaşıyor. Buna bir açıklama gerekiyor. 
Feodal üretim tarzı dışında bir üretim 
tarzı varsa ve bu üretim tarzının kapita
lizme geçişi kolaylaştırdığı söyleniyorsa 
halen kapitalizmin sosyal yapıya 
tamamıyla nüfus etmesinin nedeni 
nedir? · 

Geçmiş bir tartışmanın ışığında feo
dalizmi anlatmaya nokta koyuyorum. 
Teorik ve soyut bazı saptamaları 
Kürdistan'ın öznel koşullarında sômut
laştırmaya yöneliyorum. Kürdistan'da fe
odalitenin fotograflarını çekmeye 
başlıyorum . Fotogaf karelerini alt alta di
ziyorum. 

Kare .bir: Kürdistan'da feodalizmin 
sosyal tabakalaşması tamamıyla mev
cuttur. Yöneticiler (emir, melik, xan, 
beg, ağa), ruhban sınıfı (şeyh , seyid, 
mela). askeri kast (şeıVan), köylülük 
(Gundi : Tarım ve hayvancılıkla ilgili 
kesim) , aşiretsiz, uşak ve bireysel köle 
(xulam) ile beraber zanaatkarlar, .tefeci
ler ve tüccarlardan oluşuyordu. ' Yani 
devlet tarafında yer alan sinıf ve 
üreticilere tabi sınıf gibi basit iki tabaka
laşmadan çok daha karmaşık bir taba
kalaşma söz konusuydu. 

Kare iki : Gerekli emek hacminden 
çok daha fazfa emek harcandığı için 
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sömürü yoğundur. Kürt feodalleri 

ürünün üçte ikisini alıyordu . (ortakçılık) . 

Bu feodal rantı oluşturur. Zaten 

Kürdistan'da üretimin amacı feodal 

ranttı. Rant feodalin toprak üzerindeki 

egemenliğinin bir göstergesiydi. Feodal

ler Kürdistan'da emeğin bolluğunu 

biliyorlardı. Bu açıdan köylüye yenisini 

üretebilecek kadar bırakmaya özen 

gösteriyorlardı. 

sopa, demir parçalarıyla kovalamaca 

yaşandı. Kavgadan sonra ilişkiler rayına 

oturmaya başladı. 
Yavaş yavaş diğer feodaller de şehri 

tercih etmeye başladı. Hem kapitalist 

ilişkilerin feodal ilişkilerin bağrında filiz

lenmeye başlaması, hem de devletle 

ilişkilere girme isteği bu sonucu yarattı. 

Kentte otura·n feodallerin ekonomik ve 

Kare üç·: 
Kürdistan'da ekonomi 
dışı baskı çok yoğundu. 
Evlenenler, ağaya para 
veya hediye vermek zo
rundaydı. 

Angarya Osmanlı'da 
anlatılandan çok daha 
ağırdı. Beyin tarlasında, 
inşaatında, ürünün 
taşınmasında ve ev hiz
metlerinde çalışma zo
runluluğu vardı. 

Bana göre Marks yanlış 

bir adiandırma yaptı. Yani 

devlet kapitalizmi, karma 
ekonomi veya liberal 

ekonomi kapitalizmden 
başka bir şey değildir. 

Aysa'daki durum katı 

merkezi devlet feodalizmi . 

politik güçlerinde artış 

oluyordu . Kırdakilerin 

ekonomik ve politik 
gücü durgunluk devresi 
yaşadıktan sonra gerile
me sürecine girdi. 
Kırdaki aşiret reisieri 
belediye ve milletveki
likleri seçimlerinde etkili 
olmak ve kentlerdeki 
ağaların yanaşması ol
maktan kurtulmak için 
böyle bir yönelim içine 
girdi. 

olarak formüle edilebilir. 

Kare dört: Bazı tarım 
aletleri köylünün özel 
mülkü olmuştu. Ancak 
otlaklar, ormanjar vs 
beye aitti. Aynı aşiret 

içindeki köylüler hayvan 
otlatabiliyordu. Başka 

aşiretten olanlar otla
tamıyordu . Aradaki 

Böyle bir adiandırma biraz 

daha farklllaştırma ve 
Kare altı: "Feodal 

toplumun ayıncı özelliği 
teknikte durgunluktu. 
Ama toprağı topariama 
ve sürgü çekmek için 
köylüler genellikle top
rak üzerinde sürülenen 
bir merdane kul-

· abartma psikolojisiyle 

hareket edenleri kısıtlardı. 

Diğer yönüyle klasik Batı 

Avrupa feodalizminin Asya 

feodalilesinden farklılığı da 

ortaya konulurdu. 

sınırı aşmak kavgalara neden oluyordu. 

Hayvanlarını başkalarının toprağından 

geçirenler bile belli bir ücret ödemek du

rumunda kalıyor, ayak bastı parası 

alınıyordu. 

Kare beş : Kentlerde iktidar zenginle

rin, küçük feodal beylerin ve belediye . 

sınırları içinde mülk sahibi olanların elin

deydi. Yakın dönernde gerçekleşmiş bir 

olay açıklayıcıdır. Nusaybin'de kentte 

oturanlar alım satım yapmaya gelen köy 

kadıniarına laubali davranıyordu . "Sen 

ve yoğurtun kaç paraya?" diyecek 

kadar hayasızdılar. Çevre köylerden 

köylüler toplanarak şehri bastılar. Taş , 

lanıyorlardı. Harman 

tahtadan bir harman ya da yalnızca 

sopa yardımıyla yapılıyordu. Toprağın 

verımını artırmak için gübre kul

lanılmıyordu ve bu yüzden verim 

düşüktü ." (17) 
Mer.dane Kürdistan'ın bazı yerlerinde 

halen yararlanılan bir araçtır. Sapların 

taşınmasında segulik (ağzında .üç ya da 

dört demir bulunan sopa saplı bir araç) 

kullanılıyordu . Bir tahta ya da cencele 

(tabanında bir metre uzunluğunda iki si

lindir ve silindirlerin çevresinde kesici 

ağızlar vardı. Bu ağızlar üzerinde hare

ket ediyordu. Demirlerin üst kısmında 

oturmak için tahta vardı. Araç bir hayva· 
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na bağlanarak bir insan yardımıyla sap
lar üzerinde dolaştırılır) dövülürdü. Gen
eele halen kentlere uzak köylerde bu
lunsa da pek kullanılmayan bir araçtır. 
Yine Kürdistan'da yetmişli yıllara kadar 
boş bırakılan arazi fazla sayılırdı. 

Kare yedi: Katı merkeziyetçi feodal 
Osmanlı Imparatorluğu, Kürt beylerine 
himayeci davranıyo.r, biat etmeleri 
karşılığında yardımcı oluyor, ayrıcalıklar 
tanıyordu. Himayecilik, sermayenin ilkel 
bir şekilde birikimine neden oluyordu. 
Belki ll. Mahmut'un büyük emirlikleri or
tadan · kaldırması anlatılanlarla çelişki 
oluşturuyormuş gibi görünebilir. Ancak 
dikkat edilmesi gereken şey ll. Mah
mut'un merkezi devletlerin kurulmaya 
başlandiğı bir dönem de kopmalardan 
çekinmesi ve · i[<tisadi, politik gücünün 
zayıflamasını engellemeye çalışmasıdır. 
ll. Abdülhamit'in Hamidiye Alayları'yla 
himayecilik ve biat olayını yaygınlaştırdı
ğını görüyoruz. 

Özellikle bu dönemde güçlenen ve 
bir kurum olarak etkin rol oynayan Ayan 
Meclisi'ni de gözönünde bulundurmak 
gerekir. Feodaite de bu tür meclisler ka
rakteristik bir özellik taşımaktadırlar. 
Ayan Meclisi'nin Fransız feodalilesinde
ki adı 'konsey'dir. Lübnan'da 'Emirler 
Konseyi'dir. Afganistan'da 'loyajirga'dır. 

Kerov'dan bir alıntıyla devam ediyo
rum. "Yeni feodal devlet büyük foprak
ların iktisadi birliğine dayanan merkezi
leşma eğiliminden ileri geliyordu. Siya
sal birleştirme ve merkezi devletlerin 
ilerlemiş, feodalite çağının önemli olgu
larından biridir. Merkezi iktidar 
güçlenirken Fransız kralları gene de 
uzun bir süre içinde kurumlaşmış olan 
tiir feodal konseyi zaman zaman top
lantıya çağırsıyordu ... 1556 yönetmeliği 
gereğince ·her feodal toprakları üzerinde 
belirli sayıda şövalye bulundurmak ı;o
rundaydı.» (18) diyor. Kerov'la 
çakışıyoruz. 1556 yönetmeliği Os
manlı'da yoksa da aynı sistemin varlığını 

biliyoruz. 
Yine feodal kurumlardan meslek 

teşkilatı olan loncalar Avrupa feodalile
sinde olduğu gibi Osmanlı'da da 
görülÜyor. Yani feodal kurumlar 
dünyada aynı veya aynı veya benzer 
özellikler taşıyor. 

Tabi Avrupa feodalitesinin her şeyini 
dünyanın diğer bölgeleri için genel
leştiremeyiz. Bu yolla her zaman bilim
sel sonuçlara varılamaz . Her toplumun 
diğer toplumlardan farklı öznel · durum
ları vardır. Din, hukuk, gelenek, 
görenek, kültür vs gibi. Bunlar sistemle
re bazı noktalarda, etkili olabiliyor. 

Kare sekiz: Feodalitede temel-ideloji
dindir. Ortaçağ Avrupası'ndan ortaya 
çıkan köylü isyanları dini imgeler taşır. 
Japonya'daki köylü jsyanlarında da aynı 
imgeler var. Kürdistan'daki ulusal yönü 
olan ayaklanmalarda da aynı özelliğe 
rastlanmaktadır. 1921 'de lngilizlerle 
savaşan ve Afganistan'ın bağımsızlığını 
kazanan Emrunullah Han .(xan)da en 
büyük feodal ailenin beyidir. Ve dinsel 
imgeler sözkonusudur. Yani feodaliteyi 
yaşayan insanın başka bir idelojinin yol 
göstericifiğini öngörmesi mümkün 
görünmüyor. 

Gerek ulusal, gerekse sınıfsal 
savaşta emekçilerin dinsel imgeler 
taşıması anti-feodal eğilimi zayıflatır, 
protestoların etkisini azaltır. Dini imgeler 
çoğu zarnan savaşılan güçle perde 
arkasından uzlaşmaya neden . olur. 
Daha önemlisi dini imgeler anti-feodal 
eğilimi zayıflattığından uluslaşma 
sağlanmaz. Ulus feodalite koşullarında 
değil, kapitalizmde ortaya çıkar. Ulusun 
billurlaşması da kapitalist ilişkilerin 
gelişmesine bağlıdır. 

1921 'de Emrunullah Han 
bağımsızlığı kazandı. Fakat bir Afgan 
uluslaşması gerçekleşmedi. Günümüze 
kadar Afanistan'da varolan çalkanıının 
temel nedeni ulusun ortaya 
çıkmamasıdır. Aynı şeyi Lübnan için de 
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söyleyebiliriz. Bir Lübnan ulusu henüz 

· billurlaşmadı 
Kare dokuz: Feodalizrnde beylerin 

politikası vardır, ancak politikaları, ege

menlik alanları çevre aşiretler1e sınırlıdır. 

. Dünya düzeyinde veya çevre devletler 

düzeyinde bir politikaya sahip oldukları 

Sadece kendi kişisel çıkarı için iki elini 

birleştirebilir. Feodali~e de insanın birey

sel çıkarından tamamıyla · · ayrılması 

mümkün değilse de 'zordur. Yani ulusal 

ve sınıfsal kaygının aşiretsel veya birey

sel gibi birincil bağlılıkların önüne 

geçmesi çok zordur. Ancak Seyh 
Sait'in Ayaklanması 

söylenemez. Kürtlerin 
iyi p()litikacı oldukları 

tarih kitaplarında yaza
bilir. Ancak Kürtlerde 
politika yapanlar birbir
lerine karşı yapabilmiş . 

Çevre güçlere karşı 

Kürtler politika yapmayı 
bilmiyorlardı. Önemli 
olan da budur. Beraber 
olanların bir anlık politi~ . 

ka yapması samirniyet
sizliği ele verir. Kürt 
toplumunda bu tiP<>Ioji
lerin samimiyetsiz
liğinden bahsedebiliriz. 
Kürtlerde ne sınıf ne de 
ulus politikası son 
döneme kadar ortaya 
çıkmamıştır. 

Feodalitede temel 
idolojidindir. Ortaçağ 

Avrupası'ndan ortaya çıkan 

. köylü isyanları dini imgeler 

taşır. Japonya'daki köylü 

isyanlarında da aynı imgeler 

var. Kürdistan'daki ulusal 

yönü olan ayaklanmalarda 

da ay~ı özelliğe 

dinsel imgeler 
taşımasının yanı sıra 

ulusal özellikler de 
taşıyor. Bu ulusal 
tavrı n birazıdır. 

Aşiret reisierinin 
kendi topraklarında 

(egemenlik alan
larında) yaptıkları poli
tikada risk yoktur. 
Kendileriyle aynı den
gede bulunmayan 
veya aynı dengede rastlanmaktadır. 1921 'de 

ingilizlerle savaşan ve 

Afganistan'ın bağımsızlığını 

kazanan Emrunullah Han 

(xan)da en büyük feodal 

ailenin beyidir. Ve dinsel 

bulunanlarla karşı 

karşıyadırlar. Dış 

güçlere karşı politika 
yapamamalarının ne
deni riski hiç sevmey
en tabiyatlarından ka
ynaklanıyor. Oysa po
litika · bazı risklerle 
yapılır. Aşiret veya fe
odal kültürün etkisini 
taşıyan insanlarımııda 

bile içten hesabiı olma 

· örneklendiriyorum. 

1925 te Seyh Sait 
isyanı oluyor. 1926'da 
24 aşiretten oluşan bir 

aşiret konfederasyonu 
(Heverkan) b~şındaki 

imgeler sözkonusudur. Yani 

feodaliteyi yaşayan insanın 

başka bir idolojinin yol 

göstericiliğini öngörmesi 

mümkün görünmüyor. 

Haco ayaklanıyor. Devlet kurumlarına 

baskın düzenliyor. Haybun'un 

çalışmalarından da haberdardır. . O 

zaman kendi bölgesinde neden ayak

lanmayı genişletmiyor? Seyh Sait'e 

neden yardım etmiyor? Ve 1926'da ken

disi neden ayaklanıyor? Cevabı kolay, 

çünkü Haco kendisi başarılı olmak 

isted.i Çünkü kendisi · topraklara 

hükmetmeyi · düşündü. Seyh Saite' 

katılarak bunu sağlamayacağını biliyor

du. Bu da şunu ortaya çıkarır: Feodal 

politika y,apanın iki eli hiçbir olgu ve 

hiçbir olay karşısında yanyana gelmez. 

olayı oldukça gelişkindir. Hep iyi ve tatlı 

görüntüyü sağlamak ister. Doğrular 

adına da olsa risk var diye tepki duy

maz Ve konuşmaz . Bunu da akıllılık ve 

politika olarak yorumlar. Tabi bu kendi 

konumunu kurtarma ve kendi konumu

nu sağlama almayı her şeyin üstünde 

görme politikasıdır. 
Feodal kendini kesin güçlü hisset

mediğinde birilerini kendi . önüne 

geçirme politikası yapar. Birşeyler 

yapıyormuş gibi görünür, ama aslında 

yapmıyordur. Hem bir şeyi söylüyormuş 

gibi görünür hem de söylememiş dav-
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. ran ır. Elini bir tarafa uzatmış gibi 
görünür, hem de uzatamamış gibidir. 
Yani feodal muğlaktır. Iç ve dış tu
tarlılığının olması mümkün değildir. Içten 
hesaplı olma bizce kalleşliktir. Ancak fe
odal değerleri taşıyarilar için erdemdir. 

Özgürlük hareketinin eylemine karşı 
da feodallerin tavrının neyi ifade ettiği 
açıktır. Köy koruculuğu, kontrgerilla, 
özel tim, ajan ve yerel gericiliğin kay
naklandığı ve saklandığı noktalarfeodel
lerle ilişkilidir . Bunu para, siyasi ve 
ekonomik gücünü kaybetmemek için 
yapar. Açıkça yapanlar olduğu gibi, 
doğrudan, iyiden ve güzelden yana ol
mayan idoloji ve düşüncelere kaydığı 
için de yapanlar bulunmaktadır. 

Ancak şunu unutmamalı : Iyideri ta
rafmış gibi görünüp de yanlışa 
sarılanları deşifre etmek gerekir. Aynı 
aşiret içindeki akraba unsurlardan biri 
köy korucust:.ı, biri. tim, bir hizbullah, biri 
ajan, birileri ise bağımsız 
görünrmektedir. Birileri de PKK'ye sem
pati duyuyormuş izlenimi yaratıyor. 
Buda koruyan korunan anlayışı yarata
rak aşireti akrabaları kurtarmaya 
çalışmayla ilişkilidir . Bunlar yumuşak 
tavırlı ve tatlı dillidir. Ama kalleştir. Birin
cisi arkadan vururken güçlüdürler. 
Ikincisi deşifre edilirken hem güçsüz 
hem güçlü ve saldırgandırlar. Üçüncüsü 
de güçlüyken çok saldırgandırlar. 

F~odal politikanın diğer bir yönü ta
raflaşmama ve olaylarda iki elinin bir 
araya gelmemesidir. Bir eli burdadır 
öbür eli öbür taraftadır. Feodal köylüler 
arası sorunlarda yüzyüzeykan ya ikisine 
de hak verir ya da ikisine de hak ver
mez. Yani ortayolcu bir çizgi tutturarak 
etkinliğini artırır. Yüzyüze bir kişiyle 
konuştuğunda karşı taraf olmadığı için 
eğilimini , yakınlığını belirtir. 

Feodaller hep güç . ve etkinliği 
düşündüklerinden kızlarını şeyh aileleri
ne verirler. Şeyh ailelerden veya diğer 
beylerden de kız almaya çalışırlar. 

· Feodalin politikası kısaca entirika v~ 
komploya dayanır. 

Kürdistan'da feodal beylerin ya
rattıkları böylesi olumsuz değerler 
köylülerde de belirgin olarak 
görülebiliryor. · Özelikle devrimci 

. süreçten etkilenmeyenler bu olumsuz 
değerlere sıksık başvurur. Sadece 
köylülerde değil gençlik içinde bile bu 
değerleri küçük burjuva bir yorumlayışla 
daha ince yöntemlerle kullananlar 
vardır. Özellikle bu tipierin perdesi 
düşüldüğünde saldırganlaşmak zorunda 
kalırlar. Birden fazla din, birden fazla · 
kişilik ve birden fazla ruh sahibidirler. 
Biri dışarda oynar, diğerle/ide perde 
arkasındadır. 

Ulusal ve sınıfsal tavrı n net olarak or
taya çıkması engellendiği için feodalin 
politikası üzerinde fazlaca durdum. 
Bunu · yazıya bir ek kabul ediyorum ve 
parantezi kapatıyorum. 

Kare on: Feodalizmin barınd-ırdığı bir 
kültürü vardır. Bu bir yönüyle dinden 
kaynaklanır. Çünkü her idoloji 
yansıması olan kültürü yansıtır. Din feo
dal toplumun idolojisi olduğundan , dini 
kültür yaygındır. Bu kültürü en fazla 
· şeyhler kullanır. Daha sonra. aşiret reis
Ieri kullanır ve bir~ysel çıkarlarına alet 
ederler. Dış görüntülerine dindar bir 
hava verirler. Ama bu yanlızca görüntü 
de kalır. Feodaller ihtiras ve zaaflarına 
sın'ırlama getiremez. Yalan, rüşvet, 
ikiyüzlülük, çekememezlik, hırsızlık da
marlarında yaşayan özelliklerdir. Fakat 
saklamaya çalışırlar. Hissedilmediğini 
düşünürler. Feodallerin diğer bir özelliği 
de büyük görülme ve övülme isteğidir. 
Kadının bulunmadığı ortamda kendileri
ne birçok şey söylense de tepki 
göstermeyebilirler. Ancak kadının 
olduğu ortamda kendini kanıtlama ve fe
odal gurur nedeniyle kolay tepki 
gösterirler. Büyük oranda cinsel zaafları 
vardır. Gizli de olsa kendilerini hiç 
kırmazlar. Ancak saklanmaya büyük 
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önem verirler. Bütün zaaflarını saklama
ya çalışırlar. Kıziarına bit yan bakış kan 
davasına neden olur. Feodaller güçlü -
ve görkemli görünmeyi severler. 

Bizde kasırlerin yapılma nedeni 
görkemdir. Kürdistan'da birçok köy te
penin en uç noktasına kurulmuştur. Bu 
güvenlik nedeniyle de olsa, çoğunlukla 
görkem içindir. Düz alanlardaki 
köylerde bile köy ağasının evi yüzey 
olarak en yüksek noktada kuruludur. 

Kare onbir: Feodal toplumda yargı, 
yürütme, yasama birbirinden 
ayrılmamıştır. Hukukta keyfilik 
sözkonusudur. Suç ve cezalarda 
kişisellik (şahsilik prensibi) yoktur. Bir 
aşiretten biri ölünce öldürenin bütün 
soyu sorumludur. Ancak son dönemde 
kan davalarında suçlunun yakın 

çevresinden öç alınmaya çalışılıyor. 
Yargı, yasama ve yürütmenin birliği 

ve keyfi kullanımına birçok örnek verile
bilir. Aricak ümeryen Aşireti'nden Ah
mede Süleyman'ın olayı her şeyi 

açıklaY-ıcıdır. Ahmede Süleyman 
tüfeğinin kalitelisini göstermek ve 
kanıtlamak amacıyla otuz köylüyü arka 
arkaya diziyor. Yakın mesafeden 
kurşunu sıktıktan sonra ölenleri kalanla
ra saydırıyormuş. 

Feodalitede köy, bavık gibi küçük bi
rimlerin aşirete sığınmasında, korunma 
isteği yatar. Yine ümeryen Aşireti'nden 
örnekleyelim: Bir köylünün bir koyunu 
kaybolur. Kurtların götürdüğü 

kanısıridadır. Hemen Ömeryen Aşireti 

beyi Suud'a gelir. "Suud senin gibi bir 
beyin olduğu yerde bir kurt nasıl koyu
numu götürür?" der. Tabi Suud ciddi
leşir. Hemen talimat dağıtır. Tüm adam
ları silahlandırarak dağ taş· kurt ararlar. 
Sonunda bir kurt öldürürler. Kurdun ce
sediye bereı )er bir de koyun verir 
köylüye. 

Kare oniki: Feodalin ·ekonomik gücü 
yağmaya, köylüden aldığı feodal ranta, 
hediyeye ve feodalizmin billur-

laşmasıyla ticarete bağlıdır. Yağma açık 
açık bir malın alınması sonucunu 
verdiğinden feodal bundan utanç duy
maz. Hırsızlıktan ayırır. Onun için 
ovünme nedeni bile olabilir. 

Kare on üç: Feodal toplumlarda ulus 
ortaya çıkar mı? 

Çıkmaz, Afganistan'ın kurucusu 
feodal beylerden Emrullah Han'dı. 

1921'de bağımsız devlet kurumlarına 

rağmen halen Afgan ulusunu ortaya 
çıkaramadılar. Tartışmalıdır. Anti-feodal 
olmayan hareketler sosyal · yapıyı 
değişime uğratam~. Ulus olgusunu 
geliştiremez. Bu tür toplumlarda aşiret 

gibi birincil bağlılıklar ulusal tavrın 

gelişmesini engeller. 
Peki bizde durum nasıldır? Bunun bir 

kiritiğini alalım. 1950-1960 yıllarından iti
baren ülkemizde kapitalist ilişkiler 

yavaş yavaş gelişmeye başladı. Çevre 
ülke metrepollerine çok sayıda köylü 
çalışmaya gitti. Gençliğin bir kısmı 

okuma veya askerlik gibi nedenlerle ka
pitalist ilişkilerle karşılaştı. Ülkenin 
birçok yerinde feodal üretim araçları 

yanında kapitalist üretim araçları da kul
lanılmaya başlandı. Ve yavaş yavaş fe
~dal üretim araçları yerlerini kapitalist 
üretim araçlarına bırakmaya başladı. Bu 
ekonomik gelişmeler yanında politik 
gelişmeler de toplumumuzu etkiledi. 

1970'1i yılların başında Kürt gençliği 
sosyalist ideojjinin değerlerini yazıp 

çizmeye ve konuşmaya başladı. Bu tür 
politik etkiler bir aydınlanma yaratmaya 
başladı. Kürt insanı aşiret reisierinin ve 
şeyhlerin konumlarıyla beraber bilgileri
ni sorguladı. Biraz okumuşluktan, biraz 
g'eçmişlikten dolayı köylü üzerinde etkili 
olan şeyh, mela ve ağalar etkisini yitir
meye başladılar. Şeyh ve mela daha 
çok dini şeyleri biliyorlardı. Gençlik 
dünya hakkında bilgilendikçe bunlar 
önemsenemez oldu. Ağaların 

gezmişlikte kaynaklanan amprik bilgisi 
daha kısa bir sürede edilgenleşti. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



IÖZGÜR BiLiM Kürdistan'da Sosyal Yapı Üzerine Notlar/ Medeni AYHAN ı 

j 

Daha 1970'1i yıllarda bazı aşiretler 
de birincil bağlılıklana beraber ulusal 
bağlılık kaygısı baŞladı. Fakat o 
dönemde büyük gelişme ve 
değişmalerin yaşandığı söylenemez. 
Çünkü henüz eylem yoktu. Diğer 
yönüyle hiçbirini yaratmadan tüm Kürt 
yapılarında yanlış politika yapmanın ya
rattığı tahribatın da .süreci ileriye 
götürmediğini söyleyebiliriz. Devrimci 
yurtsever güçler ortak cephe veya 
eylem birlikleriyle feodallere karşı 
savaşacaRiarına feodallere dayanarak 
birbirlerine kurşun sıktılar. Bu ülkemizde 
aşiretsel yapının devamı ve kan dava
larının artmasına hizmet etti. Sonuç ola
rak bir aşiretle bir yapı birleşmiş gibi .... 
görünüyor. Diğer aşiret ve yapıya 
kurşun sıkıyordu. Seksen· darbesinden 
sonra bu aşiretlerin önemli oranda karşı 
devrimcilikleri, ajanlılık ve. muhbirlikleri 
ortaya çıktı. Aslında, hem aşiretler hem 
de örğütlerin 'düşmanımı düşmanıma 
karşı kullanıyorum' mantığıyla hareket 
ettiğini söylemek gerekir. Tabi burda ka
ybeden aşiret reisieri ve çocukları değil, 
devrim oldu. 

Fakat ülke çapında samimi olan bazı 
çevreler .veya aşiretler de oldu.- Bunlar
da da Kürt özgürlük hareketinin son 
çıkışına kadar aşiretsel bağlılıklar kesin
likle daha ağır basıyordu. örneğin 
Ömeryan aşereti hem aşiretsel (birinci!) 
hem ulusat kaygıları beraber taşıyordu. 
Ancak Kürt özgürlük hareketi ulusal 
tavrı geliştirdi. 

Omeryan ağalarının zaten toprak 
' ağaları olma gibi bir konumları yoktu. 

Daha Çok geçmişe ve adiarına dayanan 
bir _saygınlıktı. Bu da en çok belediye 
seçimlerinde ortaya çıkıyordu . 
Günümüzde ise tamamıyla halkla aynı 
konumdalar. Birincil bağlılıkları aşiret 
düzeyinde aştılar. Ulusa bağlılık öne 

. geçti. 
Kürdistan'ın diğer 'yerlerinde .ağalar 

kadar şeyhler belediye başkanları · 

seçimlerinde · ve milletvekilliği 
seçimlerinde etkili oluyordu. Metropol
lerdeki gibi insanlar partinin tüzi,iğüne 
ve adına oy vermiyordu. Kişinin konumu 
ve adı etkili oluyordu. Bu açıdan düzen 
partileri şeyh ve ağalara dayanarak bazı 
seçimleri kazanabiliyordu. Bu durum fe
odalitenin devamı anlamını taşiyordu. 
Şeyhler ve ağaların ekonomik ve politik 
güçleri değişik dayanaklar bulmaya 
başlıyordu. 

Kürt özgürlük hareketinin 
aydınlatması sayesinde halk çocukları 
ve halkın iradesini taşıyan insanlarımız 
meclise gelmeye başladı. Böyle kap
samlı bir - gelişmenin belediye 
başkanlıkları seçiminde de sözkonusu 
olması halinde, yerel feodaliteye önemli 
bir darbe daha indirilmiş olacak. Ekono
mik, politik ve geleneksel saygınlıkları 
tamamıyla bitecek. Bu da ileriye doğru 
bir hamle olur . .Çünkü konumunu kaybe
den ağa veya şeyh dışarıya kaçar. -su 
aşiretlerin · dağılmasına ve ulusal· tavrı n 
netleşmesine yardımcı olur. 

Kare ondört ve son feodaliteyi resim
leştirmeye ve fotograflamaya son 
veriyorum. Parçaları karelele verdim. 
Parça bütün ilişkisiyle yazılmayan nok
taların anlaşılacağını umuyorum. 

(12), (13), (14), Ağa, Şeyh ve Devlet 
(Martin Van Bruiennesse!l) 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (15); 
Geçmişten gunumuze Kürtler ve 
Kürdistan (Kemal Burkay) 

(2), (3), (4), (5), (16); Asya Üretim 
Tarzı ve Osmanlı Toplumu (Sencer 
Divitçioğlu) 

(1), (17), (18); Ilkel, Köleci,· Feodal 
Toplum (Zubritski Mitropolofski Kerov) 
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ÖZGÜR BiLiM Tarihte Ermeniler ve Ermenistan 1 E.Demir-A.Koçin 

TARiHTE ERMENiLER VE ERMENiSTAN 

Giriş 
Ermeni tarihi hakkında bilgi' veren 

eserlerin çoğu Yunanca, - Asurice 
yazılmıştır; bu eserler belgelere ve 

, mitolojik yapıtiara dayanır. · 

Daha sonraki devirlerde Ermeniler 
tarafından yazılan yapıtlarda efsa
nelerden . yararlanılmış, · belgelendir
me yöntemine gidilmiştir. Aslında bu 
durum Ermeni tarihine özgü değildir. 

Birçok ulusun tarihi, aynı şekilde mito
lojiye dayanır. 

Biz yazımııda Ermeni tarihini bu 
tahminlerden ve .· efsanelerden 
oluşmuş çok eski devriler hakkında 
ayrıntıya girmeyeceğiz . Ancak bu 
devirler hakkında fikir verebilmek için 
yüzlerce eserin ortak noktalarını ve
rebiliriz. 

Üzerinde en çok durmak iste
diğimiz konu ise, "Ermeniler ve 1915 
Tehcir Kanun ile "Ermeni-Kürt" ilişkileri 
olacak. Tabiki çok global da olsa Er
meni dil ve kültürüne değinme ihti 
yacı duyuyoruz. 

ERMENI DILI VE V AZlSI 

Hint-Avrupa dilleri grubunun bir 
kolu olan Ermenice, ' Yunancadan, 
Latinceden, Suryanice ve özellikle . 
Farsçadon pek çok kelime almıştır. 

Sonraki devirlerde ise Arapça, 
Kürtçe ve Türkçeden Ermeniceye ke
lime ler girmiştir. Bu dil Germenceye 
yaklaşan · bir ses değişimiyle Hint
Avrupa ses sistemine girmiştir. 

Bugünkü Ermenice, iki grupta top
lanan çeşitli lehçelerden meydana 
gelmi~tir. Bunlardan biri (Kafkaslar 
ötesi, Iran) doğu, öteki ise (Ön Asya 

Eyüp DEMiR 

. Abdurrahim KOÇiN 

ve Avrupa) batı dil grubudur. 

Ermeni yazı~ı 406 yılında papaz 
Mesrop Maştots tarafından derlen
miştir. 38 harften oluşan bu alfabe
ye Mesrop alfabesi veya Danyelli al
fabesi denir. 

Ermenicenin yazı ve edebiyat dili 
olarak kullanılmasına Krapar yazı dili 
veya eski dil denmiştir. Daha sonra
ları özellikle Yunanistan'a gidip 
eğitim gördükten sonra yurda 
dönen Ermenilerin etkisiyle ainler du
alar ve ilahilerde Yunanca izleri 
görülür. 

Günümüzde Ermeni dilini ana dil 
olarak kullanan yaklaşık 4.5 milyon 
insan vardır. 

ERMENI EDEBIYATI 

Ermeni . alfabesinin Mesrop 
Maştots tarafından yazılması ve 
onunla Katag.igos Saha k (i Sak) ·ve 
öğrencilerinin Ineili tercüme etmele
riyle 5. yüzyılda başlar . Bu devride 
Vurian ve Suryani kiliselerine mensup 
yazarlardan birçoğunun ahiret ve · 
dünya ile ilgili eserleri, Ermeniceye 
çevrilmiştir. Daha sonraki yıllarda (7-

, 12. yüzyıl), tarih ve ilahiyat başta, 

çeşitli konularda Ermenice eserler 
yayınlanmıştır. 

12. yüzyıldan itibaren daha fazla 
halka hitap eden eserler yazılmıştır. 
Bunlar arasında hayvan hikayeleri 
denemeleri, hekimlikle ilgili yazılar, 

lirik şiirler v.b . yer almaktadır. 

19. yüzyıl ortalarında doğru Erme
ni edebiyatında, Doğu'da Abovy
an'dan, Batı 'da ve bugünkü ·edebiy
at~d K. Zeryan'a kadar çeşitli Ermeni 
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yazarlarının şiir. hikaye, roman, piyes 
v.b. gibi eseriere rastlanılır. 

Ermeni edebiyatı 4. ile 12. yüzyıllar 
arasında klasikleri, yabancı eserleri 
Ermeniceye çevrildiği. yabancı mito
loji edebiyatının Ermeni edebiyatanı 
etkili olduğu dönemdir. 951-1003 
yıllarında yaşamış St. Gregory Nare
katzi bu dönemin ünlü şairleri 
arasında yer alır . 

Ermeni edebiyatı 18. yüzyılda Er
meni dilinin gelişimiyle birlikte; Avru
pa klasikierin çevrildiği dönemdir. Bu 
dönemlerde dil ve din üzerine 
çalışmalar görmek mümkündür. ·Er
meni eserlerin batıya tanıtımıda bu 
devrelerde gÖrülür. 

ERMENILERDE DIN 
Hıristiyanlıktan ewelki Ermeniler. 

iranillar gibi güneşe, aya, suya ~ 
toprağa... yqni kısacası doğaya ta
parlardı. 

Ermeni tapınakları yoktu açıkta 
ibadet ederlerdi. 

ilk zamanlarda bu inançlarını 
Hıristiyanların örf ve adetleri içinde 
korumuşlardır. · 

Ermenilerde Zerdüştlük, Puperest
lik gibi inançlarda görülmektedir. 
Bazı kaynakalar göre Aşağı Ermenis
tan kralı Akbar devrinde Akbar' ın 
~üzzam hastalığındon kurtulması için 
ısa 'nın yardımını istemesi Havariyun
dan Tatyos Potogomiyos'un ineili Er
menistan'a getirmeleri üzerine Erme
niler Hıristiyan olmuşlardır. Fakat bun
dan sonra tekrar eski dine dönülmüş 
veya eski din hakim kalmıştır. 

ERMENISTAN 
Ermeniler - tarihleri boyunca 

çoğunlukla bu günkü Ermenistan 
Halk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Azer
baycan gibi Güney Kafkasya Halk 
Cumhuriyetleri, Mezopotamya Batı 
ve Kuzey Batı iran. kısmende Kuzey 

Suriye ve Kilikya denilen Güney Ana
doluda yaşamışlardır. · 

Bu arazi Pcileolitik, Neolitik, Aneoli
tik devirleri geçirmiş geniş bir ülkedir. 

Ermenilerin yaşadığı ve asıl Erme
nistan denilen bölge Büyük Ermenis
tan CFırat'ın doğusundaki Asıl Erme
nistan) ve Küçük Ermenistan (Fırat' ın 
batısındaki bölge) diye · ikiye 

-bölünmüştür. Büyük Ermenistan 15, 
Küçük Ermenistan 3. vilayete 
ayrılmıştır. Kilikya ise Sahil Kilikyası ve 
Dağlık Kilikyası olmak üzere ikiye 
ayrılır. Bu coğrafyada Ermenilerden 
başka birçok halk yaşamıştır. 

TARIHTE ERMENILER 
Ermeniler Nordik ve Alpin ırkları 

karışımı bir halk topluluğudur. Ermeni
ler kendilerine Hayik, yaşadıklan · 
bölgeyede Hayastan derler. Ermeni 
tipinde çoğunlukla Alpjn özellikleri 
hakimdir; bunlar. esmer. orta boylu 
ve tıpnaz. brakisefal (yuvarlak başlı) 
ve apotomosefal (arkası düz · başlı), 
saç ve renkleri koyu olon kimseler
dir. Aralarında sarı saçlı, mavi gözlü, 
uzun boylu nordik-tiplere d~ rast
lanılır. 

Ermeniler üzerine çeşitli görüşler 
belirtilmiştir. Bunlar: 

1. Nuh'un gemisi Ağrı CArarat
Masis) dağında durduktan ve . tufan 
kesildikten sonra Nuh'un oğulları ci
vara yaymışlardır. Bir kısmı da Nuh'un 
oğlu Yafes ile beraber Mezopota
mya tarafına gelmişlerdir. 

Yates'in oğlu 130 yaşındaki Hayk, 
300 kadar çocuğu ve torunu ile be
raber bu günkü Ağrı CArafat-Masis) 
Dağı bölgesine gelmişlerdir. 

Hayk' ın dlümünden sonra 
oğullannın de~am ettirdiği bu Ermeni 
devleti Büyük ıskender'in doğu sefe
rinde Dara ordularını mağlup ederek 
Iran ' ın Kinaniyan Sülalesi hakimiyeti-

, ne son verdiği zamana kadar 
devam eder. 
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Tarihte Ermeniler ve Ermenistan 1 E.Demir-A.Koçin 

2. Ermeni tarihi hakkında bazı 

tarihçiler'tarafindan ileri sürülen ikinci 
görüşe göre Ermeniler bulundukları 
bölgeye M.Ö. ?.yüzyılda gelip 
yerleşmiş olan Frigya'lılann bir kolu 
oldukları şeklindedir. 

3. Diğer bazı tarihçilerde Hitler ile 
Ermeniler, Türkler il~ Ermeniler 
arasında bir bağ aramışlarsa da hiç 
bir ilmi dayanağı yoktur. · 

Ermenil~r yaşadıkları bölg,eyi içine 
alanAsur Imparatorluğu M.0.7.yüzyıl 
sonlarında, Medler ile Kaldedilerin 
ortak saldırılanyla ortadan kaldırıldı. 

Bundan sonar kurulan Med impara
torluğu ErmenHerin : yaşadığı 

bölgeyide iç(ne aldı (M. ö. 590-559) . . 
Medler ile Iranllları birleştiren kral 
Keyhüsrev, Ermenileri de hakimiyeti 
altına aldı; sonra Mezepotomya ve 
Küçük Asya'yı da eline geçirerek 
Akamış Pers lmpartorluğunu kurdu. 
Dara zamanında en ileri devrini 
yaşayan bu imparator
luk, sınırfarını Türkistan 

ve hakim olan Müslüman Araplar, Er
rrienistan'ı zorla verQiye bağlayıp 
kendilerine tabi olarak yaşamalarını 
sağladılar. Buna karşın Ermenilere 
kendi bölgelerinde küçük küçük bir 
çok krallıklar kurma fırsatını tanıdılar. · 

Daha sonra Bizanslılar ve 
Selçuklular bu küçük kraliıkiann daha 
doğrusu derebeyiikierin hakimiyetle
rine son verdiler. 

Kilikya krallığı Haçlı-Müslüman · 
mücadelelerinden faydalanarak bir 
krallık olarak yaşadıktan ~onra 

Türklerin tüm ortadeğuyu istila etme
leriyle ortadan kaldırıldı. 

TÜRK-ERMENIILIŞKILERI 
ilk Türk-Ermeni ilişkileri, Os-

manlılardan önce savaşmak ya da 
göç etmek amacıyla Anadoluya 
gelen diğer Türk kavimleriyle 
başlamıştır. 

Ve Hl'ndı'stan'a kadar ı :-b .-·tıor!; ı. ı.. . lıorı, 
=l.ltlosllr.,.,rmenice; ,ı, - doğv ermenitesi; 

- · Ermeni yazan Urfalı 

Matieu CMateos)'a göre 
ilk ilişki, "ı O ıs yılında 
Selçuklu Sultan'ı Tuğrul 
Bey'in kardeşi Çağrı 

Bey'in Doğu Anadolu 
daki seferinde Vaspurq
gan (Başburkan) Ermeııı 
Prensliğini işgal etmesiy
le başladığını" yazar. 

' genişletti. Ermenistan _ s. -boı .. rmenicosi 

adı ilk defa bu [.i~~ 
dönernde ünlü Behis- ;:ı7~: 
tun yazıtında Dara'nın u __ __.. .., . ._.. -
Ermenistan'ı fethettiği p. P b b p 

aönlatılırken geçer CM. cı.. ,_ 9 9 1~ . 52ı). Bu yazıtta kral- · d <~ ·, 

lar kralı Dara'nın Erme- ~ '" 
nilileri e yaptığı Zura, b-. ı. • '"'" •• 
Tigra ve Uyama ~ ov_ ' ' ' 

·U' -"*" . -~ .m m 

6 J y y -

"t. "u n n 11 

c. i. · ch ch ch 

fl 
-

n 0 ( 1( . hu ş t 

~ L 1d ı .,.,.., J:711 

savaşlan anlatılır. C ı) "t-- 1: • • -~ · '"ll -oy p 1' b 

M. ö. ve M. S. ki iki C. r_ • • • ~ t. . d j <l j d ch 

asırlık devir Roma haki- ~ /' ' ... , .. ,. 
miyetinde geçmiştir. ~ J- i i 

Daha sonra memleket r f · i i i 

uzun yıllar Iran ve ı L ı ı ı 
Roma arasında, .ondan tv /u kh kh .kh 

sonra da Bizans, Iran ve ~ ;j. ,, ,, dı 

n- _.._ 
u u 

lL { 

s UJ 

r (' 

B :J 

' ' s 

V V 

t t d 

ts 

Araplar arasında bir 4· ~ k k 
9 

ml ücatdele sahası ~ ~ h . h . h "'• .~ ~ >ulu /'l u 

o muş ur. '~ 't ' 

p. ._ 

7 .Yüzyılda memleke- ~ J dı dı- " ~ .fl ı ••'•"'" 

.tin büyük kısmına sahip "l ·'L ı sh - sh O o 
6 

o 
6 

1{ 21' Ith tch d j ~ :fJ 1 1 1 

Bizans egemen-
liğindeki Anadolu Erme
nileri ı 07l'den sonra 
Selçuklu hakimiyetine 
girdiler. ı475 yılında 
Kafe'den, 1476 yılında 
Anadolu'dan . getirilen 
Ermeniler lstanbul'a 
yerleştirildi. Yavuz Sultan 
Selim ve Kanuni 
zamanındaki istilalarla 
Kürdistan, Azerbaycan, 
Kafkasya ve d iğer 
bölgeler Osmanlı top
raklarına geçince, 
bütün Ermeniler Os-
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manlı hakimiyetine girdiler. 
19. yüzyıla gelinceye kadar Os

manlı sultanları Ermenileri ve benzer 
feodal-aşiret düzeyindeki bölgeleri 
Osmanlı sınırları içind~ tutmak için 
pek çok ödün veriyor ve gevşek 
davranıyorlardı. Bundan ötürü vergi 
vermeyen ve askerlikten muaf Erme
nilere karşı, merkezi otoriteyi 
güçlendirme girişimleri her defa baş 
kaldırı ile karşılaştı. Özellikle 1877-78 
Osmanlı-Rus Savaşında (93 Harbi) 
başkaldırılar aralıksız sürüp gitti. 

Karl Marx, 19. yüzyılın sonlarına 
doğru Osmanlı imparatorluğu'nda 
görülen, halkların mücadelesini ve 
yapılan zorbalığı dile getirirken, artık 
böyle · bir imparatorluğu parçala
madan yönetmenin . güçlülüğüne 
değinir; "Dünyamızın en güzel par
çalarından biri olan bu bölgenin 
başı bozuklardan kurtuluşu ergeç 
kaçınılmaz olacaktır... Eğer bu 
akıncıları, Roma'lı akıncılarla mukay
ese edecek olursak, Romalıların 
daha bilgili ve kahraman olduklarını 
görürüz. Osmanlllann bütünlüğünü 
savunmak, ölmüş bir atın leşini mu
hafaza etmeye benzer ... " der. (2) 

19. YÜZYILDA ERMENI NÜFUSU VE 
HAREKETLERI 
19. yüzyılın sonlarında Kürdistan . 

ve Ermenistan'da kıyımlara varan 
olaylar üzerine, Ermenilerin durumu 
çok yönlü olarak incelendi. Genel 
kanı KL;ırdistan vilayetlerinde, Ermeni-
lerin hiÇbir yerde çoğunlukta 
olmadığı şeklindeydi. Bu 
araştırmalardan sonra 1895 yılında 
Rusya Hariciye Nazırı Prens Luba
not'da bunu resmen . doğruladı . 
1896'da da Fransa Haneiye Nazırı 
benzeri beyanda bulundu. (3) 

... Elde sağlıklı istatislikler olma
masına karşın, Osmanlı 
Imparatorluğu 'nun asya kesiminde 
19. yüzyılın son çeyreğinde nüfus 
dağılımı tahmini ·olarak Prof. Yusuf 

AKÇURA'nın "Zamanımız Avrupa Siy
asi Tarihi-187Q-1887" yapıtına göre 
şöyledir: 

Türk 8.500.000 · 
Suriyeli ve Arap 5.000.000 
Kürt 1.240.000 
Ermeni 1.115.000 
Rum 1.CXX1000 
Muhtelif 645.000 

. TOPLAM 17.500.000 
Yukarıdaki nüfus dağılımında 

görüldüğü gibi Osmanlı sınırlan 
içinde yaşayan halklar, Türk kesimin
den daha çoktur. Osmanlı feodal 
devl~t yönetimi Türk olmayan bu 
halklar üzerine zaman zaman baskı 
uygulamaktan geri kalmıyordu. Bu 
baskılar 19. yüzyılda dayanılmaz . bir 
düzeye ulaştı. Hıristiyan veyç:ı 
Müslüman olmak baskının 
şiddetinde önemli belirleyici faktör 
değildi. Bu yıllarda Ermeni küçük ve 
orta burjuvazisi Ermeni mmiyetciliğini 
radikal bir çizgide yürütmek üzere 
organize oldu. Bu olup bitenlerden 
·Kürtlerde etkilendi. Kürtleıfin bir 
bölümü Ermenilere özenirken bir 
bölümüde ağa ve beylerin 
önderliğine reaksiyoner oldular. Bu 
iki komşu halk zaman zaman birbirle
rine ölümcül zararlar verdiler. 

Osmanlılar Ermenilere karşı yeter
siz kaldığı yerlerde Kürtlerle Ermenileri 
karşılıklı kışkırtarak birbirine 
düşürmeye çalışıyordu. . Bu 
sürtüşmelerin doğmasındaki . etken 
ise 19. yüzyılın .son çeyreğinde Türk 
ve Kürt eşraflılann, gözlerini Ermeni 
malianna dikerek ekonomik ege
menliği onlardan almak istemeleriy
di: Kürt feodalleri, Ermenilerin işlettiği 
güzel topraklara el kQyuyorlardı. 
1893-1898 yılları ara-sında zaman 
zaman çekilmez hal alan kuraklık 
dönemleri yaşandı Kürdistan'da. Bu 
yokluk yıllarında Kürtler Ermeni zen
ginliğine imreniyorlardı. Üstelik Erme
ni tüccarlannın büyük çoğunluğu te-
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feciydi: Kürtlerin kıskanmalanna · 

neden oluyorlardı, Ermenilere borçlu 
olanlarda borçlanndan kurtulmak is
tiyorlardı. Padişah . bu durumdan ya
rarlanmak düşüncesindeydi. Bu 
yıllarda Ermenilerle Kürtler· arasında 
kanlı olaylar yaşandı. Osmanlı 

padişah' ı Panislamist anlayışla katlia
ma neden oldu. 1894 Sason olay
larında , Sultan ' ın kendisi telgraf 
başına geçerek, Bitlis yöresinde, en 
sert tavrın konul-

manlı Sultanı ve yönetiminin Ermeni
leri öldürme ve maliarına el koymayı 
özendirme hareketine en etkin bir 
şekilde karşı çıkan Şemdinan ' lı Şeyh 

Ubeydullah oldu. Yöneticilerin 
sözüne uyup yıllarca komşuluk ettik
leri Ermenileri öldürmenin yanlışlığını 

vurgulayıp, "Osmanlı yönetimince 
öldürülme sırası yannda bizdedir" diy
ordu.(6) Bu arada Sultan'ın oyununa 
gelmeyen başka bir Kürt önderi'de 

· Koçgiri'li Mahmut 

masını 4. Kolordu 
Komutanı'ndan is
temişti. Kendilerini 
sorumsuz gören 
ordu ve Kürt Hami
diye Alayları, bili
nen "Sason kırım i" nı 
uyguladılar. Büyük 
devletlerin 
"müdahale" etme
sini bekleyen Erme
nilerin bu istemleri 
gerçekleşmedi. (4) 

1894-95 
yıllarında Ermenis-
tan'da yapılan 

baskı ve 
kıyımlardan sonra, 
çevredeki ticaret 
büyük ölçüde Er
menilerin elinden 
çıkıp, Türk ve Kürt 
tüccarlarının eline 
geçi. Ne var ki, 

Bu sürtüşmelerden sonra, 
Kürt-Ermeni çatışmaları sürüp 

gitti. 1895-96 yıllarında Osmanlı 
yönetimi, yaklaşık 20.000 ' 

Ermeniyi Ordu ve Kürt Hamidiye 
Alayları'na öldürttü. Osmanlı 

Sultanı ve yönetiminin 
Ermenileri öldürme ve manarına 
el koymayı özendirme hareketine 

en etkin bif şekilde karşı çıkan 
Şerndinan 'lı Şeyh Ubeydullah 

oldu. Yöneticilerin sözüne uyup 
yıllarca komşuluk ettikleri 

Ermenileri öldürmenin 
yanlışlığını vurgulayıp, "Osmanlı 

yönetimince öldürülme sırası 

yarında bizdedir" diyordu.(6) Bu 
. arada Sultan'ın oyununa 
gelmeyen başka bir Kürt 

Paşa'ydı. - Oğlu 
Alişan Bey, . daha 
~onra Koçgiri 
Isyanına önderlik 
edecektir. 

1895 yılında, 

Mahmut Paşa'da 

Ermeni kırımı için 
yapılan önerileri 
geri çevirdi. (7) 

Kürtler ve Eri'ne
nilerin iki komŞu 
halk olarak çok es
kilere dayanan 
ilişkileri vardı. Ge
nellilkle iyi 
geçindiler. Ermeni
terin Hıristiyan ve 
Kürtler'in Müslümari 
ve bir bölümünde 
Yezidi oluşları, din
sel büyük huzursuz
luklar yaratmadı. 

Ancak, 19. 

. önderi'de Koçgiri'li Mahmut 
Paşa'ydı. 

Kürdistan'daki bu cılız Türk ve Kürt ti
caret burjuvazisi, kapütülasyonların 

verdigi ayrıcalıklardan yaralanan ve 
yabancı kapitalistlerle rekabet ede
miyor ve sarsıntılar geçiriyordu. Yeni 
vergiler ve Hamidiye Alayları 'nın 

neden olduğu yerel huzursuzluklar 
da, ticaret ortamını iyice bozuyordu. 
(5) . 

Bu sürtüşmelerden sonra, Kürt
Ermeni çatışmaları sürüp gitti. 1895-
96 yıllarında Osmanlı yönetimi, 
yaklaşık 20.COJ Ermeniyi Ordu ve Kürt 
Hamidiy~ Alayları 'na öldürttü. Os-

. yüzyılındaki yarısın-da ve 20. yüzyılın 

başlarında, aynı şeyi söyleyemeyiz. 
Bu iki halk düşmanca birbirlerine 
tavır aldılar. Bu tavırların nedeni ise 
önceleri, Sultan Abdulhamit, Ermeni 
istemilerini ve " ıslahatını " geciktirmek 
ve uygulanmaz hale getirmek için 
hep Kürtleri kollar gibi yapıp Ermeni
lere karşı kışkırtması; ve dinsel ayrımı 
ustaca kullanmasıydı. Sonralan aynı 
işi ittihat ' çılar uyguladılar. 

Ermeniler, toprağa daha erken 
yerleşmişlerdi. Kürtler feodal düzeni 
yaşıyorken , Ermeniler de bunu 
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' çpktan aşmış, burjwa bir toplum 
yapısı egemendi. Böyle _olunca, 
daha uygar toplumsal düzeydeki Er
meni lerde, bağımsızlık savaşına 
erken başladı. Tarihte de bağımsız 
devletler kurmuşlardı. Yine buna 
bağlı olarak, kendilerine özgü bir al
fabeleri ve gelişkin bir edebiyatları 
vardı. Oysa Kürtlerde okuma yazma 
oranı düşük, yazılı edebiyatları Erme
nilerinki gibi zengin değildi. Daha 
çok halk edebiyatları (sözlü edebiy
at) gelişkindi. 

Değişik sosyal aşamalardaki Kürt 
ve Ermeni toplumlarındaki içiçeliğe 
karşın, kapitalist pazar oluşumu, 
daha çok Ermeni toplumunda 
gözleniyordu. Bunun bir - Politik 
yansımasının olacağı doğaldı. Sana
ta değer veren Ermenilere bağımlı 
olmuştu Kürt yaşamı. Bağ ; bahçecilik 
ve toprağa yerleşme, bu iki halkta 
çok farklıydı. 

Kapitalist ilişkiler, Ermenileri, Avru
pa ve komşu halklario daha erken 
ilişkiye soktu, bu nedenlede, Avrupa
daki siyasi eğilimler, Ermeniler 
arasında daha erken yayıldı. Ermeni 
zenginleri Kürtlere borç para ver
mekle, bağımlılıklarını giderek 
arttırmışlardı. Yüksek faizli borçlar, 
Kürt feodallerini zorbalığa, borç 
inkôrına ve Ermeni malına el koyma
ya itiyordu. Ayrıca, Ermeni kurtuluş 
hareketlerinin başarı olasılığı, Kürtleri 
korkutuyordu. 

Bu ve daha bir çok faktör, Kürtler 
ve Ermenileri giderek düşman kamp
lara götürüyordu. Böylece, 1894-96 
ve 1915-16 v.ıllarında iki Ermeni 
kırımlarında, ba'zı Kürt ağa ve beyle
rin etkinliğinde, olumsuz olaylar oldu. 
Bir yandan da, uzun . yıllar içiçe 
yaşamının verdiği yakınlıklar, her 
zaman canlı olarak yaşandı. Kürt 
halkı birçok yerde · katliamdan 
kaçan Ermenileri kendi evinde sakla
yabildiler. Ve · birlikte çalışma 
olanağıda sağladılar. 

önceleri Sultan Abdulhamit'in 
sonralan ittihat ve Terakki'nin 
baskıları karşısında yönetimin onları 
biribirinin aleyhine kışkırtmalarını 
önlemek amacıyla, Kürt ve Ermenile
rin birlikte çalışmaları ol'du. Bedirha
ni'lerin çıkardığı "Kürdistan" gazete
şinde ve · Meşrutiyetten sonra 
Istanbul'da çıkan yayınlardan "Kürt 
Teavvün ve Terakki" gazetesi, "Hetavi 
Kürd", "Roji Kürd". "Şark ve Kürdistan" 
ve "Jin" gazetesi gibi yayınlara 
rastlıyoruz. 

ERMENI KIRIMI VE ERMENILERIN 
GÖÇE ZORLANMASI 
Birinci dünyçı savaşı boyunca 

Rusya-Osmanlı lmparatorlugu sının
ndaki savaşlarda, Ermeni Ulusal Birlik
leri, Osmanlllara karşı, Rus ordulan 
yanında savaştılar. ·Yerli Ermenilerin 
9urumundan kuşku duydn Qsmanlı 
Imparatorluğu yönetimindeki lttihat'
çılar, Ermenilerin Suriye'nin Kuzeyin
deki yörelere göçürülmelerine karar 
verdiler. Ancak, 1915 yılı baharındaki 
bir uygulama "göçürme" den, "kırım" 
o dönüştü. 

Ermeni kıyımında, Kürtler. bazı 
yörelerde Ermenileri korumuşlarsa 
da, çoklukle Osmanlı yönetimiyle bir
likte Kürt feodalleri katHamiara 
katıldılar. · 

1915 ,şubat ortalarında, üç gün 
üst üste Ittihat ve Terakki Merkez Ko
mitesi, "Ermeni Tehciri"ni görüştü. Top
lantıya katılanlardan M. Rıfat Bey, 
1929 yılında Halep'de yayınladığı anı 
eserde, o toplantıdaki anılan anlatır. · 

Toplantıyı Talat Paşa yönetiyordu. 
Ahmet Agayef. Dr. Nazım Dr. Bahat
tin Şakir, Hasan Fehmi ve Şükrü Bey
ler. o günkü toplantıçia, sık sık . görüş 
belirtip önerilerde bulundular. Dr. 
Naz'ım'ın önerisiyle, "göçürülme ve 
toplu öldürülme" kararı kesin şeklini 
aldı. Dr. Nazım, konuşmasının bir ye-
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rinde şöyle djyordu: 
... Çabuk ve 

kesin davranmahız 

Ermeniler apse 
yapmış yara gibi 
tehlikelidirler. 
Başlangıçta bu 
yara önemsiz gibi · 
görülür, ama 
zamanında tedavi 
görülmezse, kesip 
atılmazsa mutlaka 
ölüme götürür. Ey
leme geçmek _ve 

Turan yolunu gerçekleştirmek 
için Kürtler'i, Ermeniler'i öldürmeye 
ödendiren ve zorlayan yöneticiler, 

yoksul Kürtler'in Ermeniler'i 
öldürmeyip sadece mallannı al

malarına kızıyorlardı. Muş'ta 

görevli bir yönetici, birinci Ermeni 
kırımı sırasında şöyle diyordu: 

veya müstemian 
diğer mahallere 
sevk ve iskan etti
rebilirler. 

Madde: 3- iş bu 
kanun · tarihi 
neşrinden mute-
berdir." 

Üçüncü mad.
denin belirttiği gibi " ... Biz Kürtlere, Ermeniler'i orta

dan kaldırmak için emir verdik, 
malesef öldürmekten çok ta lan 

yapıyorlardı ... " 

bu kanurY 
yürürlüğe girer gir
mez Ermeni kırımı 

.en üst saflarda yer 
çabuk davranmak . 
şarttır. ı909 tarihinde Adana'da ve 
diğer bölgelerde olduğu gibi, özel 
katliamlarla· yetinirsek bu yarar yeri
ne zarar getirir, çünkü bununla yolu
muzda söküp atmamız gereken 
diğer bütün unsurlan uyandırırız. 

Sözüm Arap ve Kürtler içinder. Bu 
durumda tehlike üç kat büyümekte 
ve amaçlarımızın gerçekleşmesi 

zorlaş-maktadır. .. "(8) Son cümle
sinde, "ülkemizi Türk olmayanlqrdan 
temizlemek gerekir" şeklindeydi. 

Ermeni göçü ve kırımına olanak 
veren, 27 Mayıs ı9ı5 tarihli "Tehcir 
Kanunu" üç maddelik bir

1

yasadır: 
"Madde: ı- Vaktif seterde ordu 

ve kolordu ve fıkra kumandanları ve 
bunların vekilieri ve müstahkem 
mevki kumandanları ahali 
tarafından herhangi bir suretle ev 
amiri hükümet ve müdafaai memle
keti ve muhafazai asaişe mütealik ic
raat ve terkibata karşı muhalefet ve 
silohio tecavüz ve mükavemet 
görürlerse derakap kuvaye askeriyle 
ile şiddetli surette tedbat yapmaya 
ve tecavüz ve mukavemet esasında 
imha etmeye mezun ve mecburdur
lar. 

Madde: 2- Ordu ve müstakil kolor
du ve fırka kumandanları icabatı as
keriyeye mebni veya casusluk ve hi
yanetlerini hissettikleri kura (köyler) 
ve kasabat ahalisini münferiden 

aldı. Ermenilerin 
durumu her gün kötüye doğru gidiy
ordu bu dönemlerde Kürtlerin. bazı 
yörelerde Ermenileri koruduklarını bir 
çok Ermeni kaynağ!.nda dile getiriy
or. Avrupa Ermeni Oğrenci Birliği 'nin 

ı987 yılında yayınladığı, "ı9ı5-ı9ı6 

yıllarında Batı Ermenilerinin Savunma 
ve Direnişleri" broşüründe, istepan M. 
Hagopyan, Kürtlerin Ermenileri koru
duklarını açık bir şekilde yazmak
tadır. (9) 

Osmanlı devletinin ı. Dünya 
Savaşı sırasında kırıma uğrattığı Er
meni sayısı ı.OOO.OOO ile ı.200.000 

arasında değ işmektedir. Ermeni 
yazarı Kevork K. Baghjian'a . göre, 
ı . 500.00 Ermeni katledilmiştir, ı.OOO ' in 

üzerinde Ermeni ise göÇ ettirilmiştir. 

Bu konu dünyanın tüm ülkelerinde 
ve özellikle kırıma uğrayan Ermeniler
ce. çok yazıldı . Osmanlı ve Ermeni 
kaynaklar, karşı savlarda bulundular. 
Osmanlı kaynakları gizli oldukları için, 
kesin belirlemelerde bulunmak 
güçtür. "Sovyet Ermenistan'ı" dergisi, 
Kasım ı985 tarihli sayısında, Enver 
Paşa'nın. savaş öncesinde "Turan yo
lundaki Ermenileri silmek ve Türk 
birliğini sağlamak gerekir" çiediğini 

yazıyor . Savaşa girilince. lttihat'çı 

önderlerden Dr. Nazım, "Ey Türk 
bantının güneşinin doğacağını 

görüyorum. Turan yolunu aÇan 
güneş göz kamaştırıyor" diyordu. C ı 0) 
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ÖZGÜR BiLiM Tarihte Ermeniler ve Ermenistan 1 E.Demir-A.Koçin 

Turan yolunu gerçekleştirmek için 
Kürtler'i, Ermeniler'i öldürmeye 
özendiren ve zorlayan yöneticiler, 
yoksul Kürtler'in Ermeniler'i öldür
meyip .sadece mallarını. almalarına 
kızıyorlardı. Muş'ta görevli bir yöne
tici, birinci Ermeni kırımı sırasında 
şöyle diyordu: 

" ... Biz Kürtlere, Ermeniler'i ortadan 
kaldırmak için emir verdik, malesef 
öldürmekten çok talan yapıyor
lardı ... "(ll) 

Ermenilerin zorla göç ettirilmeleri 
ve topluca öldürülmeleri, Ittihat ve 
Terakki'nin yüz karasıdır, Türk halkının 
bir türlü hesabını veremediği bir 
yüktür. Seb.ebi ne olursa olsun, baş 
sorumlular; Ittihat ve Terakki Partisi ve 
özellikle bu partinin içindeki bir 
azınlıktır. 

ittihat ve Terakki'nin Kürtler'e karşı 
olan tavırlarına değinirken, akla ister 
istemez, Ermeni kırımı ve zorunlu göç 
geliyor. Sözünü ettiğimiz acı olaylar 
1915 Nisanında ve · sonrasında 
gerçekleşti. ittihat ve Terakki Türk ulu
suna kara bir damganın vurulmasına 
neden oldu, ancak yapılanları sürekli 
olarak savundu; anlayışları buna 
uygun yapıdaydı. 

Bu konuyla ilgili olarak, günü
müzdeki Türk. Kürt ilişkilerine ve politi
kalarına damgasını vuran bir olguyu 
vurgulamak gerekir. Jön Türklerin Er
meni kıyımlarına başanya ulaşmaları 
ve Ermeni sorununu Türkiye toprak-

. larının dışında tutmaları, onları, aynı 
yöntemleri Kürtlere-qe ve uygulama 
anlayışına götürdü. Ittihat ve Terak
ki'nin ardılları olan Cumhuriyet 
yöneticileri, bu yolu bir prensip hali
ne getirdiler. Bu nedenle Kürtler'e 
karşı, Osmanlı döneminden daha 
sert davrandılar. , 

ERMENiSTAN HALK CUMHURIYETi 
1917 yılında Sovyetler Birliğine 

bağlı federal devlet olarak kurulan 

Ermenistan; sovyetik yapının 
dağılmasından sonra bağımsızlığını 
ilan ettiler. 29.800 kilometre karelik 
bir yüzölçümü ve 3.5 milyon nufusu 
olan Ermenistan, Sovyetler Birliği 
döneminde, özellikle sosyalist ekono
minin gelişme göste.rdiği yıllarda, tek
nolojik ve kültürel açıdan ileri bir 
yapıya kavuştu. Sanayileşmiş Erme
nistan'daki nüfus, esas olarak 27 irili 
ufaklı şehirde yoğunlaşmıştır. 1.3 mily
on nüfuslu başkent Erivan, toplam 
ülke nüfusunun %35'ini bünyesinde 
banndırıyor. 

SOyYEliK YA~ININ ÇÖKÜŞÜYLE 
BAGIMSIZLIK ILANI 
Ermeniler, sovyetik yapının 

çöküşüyle biriiki e · umutlarını 
bağımsızlık ilanına bağladılar. Erme
niler geçmişteki rahatsızlıkların Vf: 
ülkedeki bütün musibetlerin nedenini 
70 yıl birlikte yaşadıkları Sovyetler 
Birliği ' ne bağlıyorlardı. Doğrudur; So
vyetler Birliği 'nde 1940 larda 
başlayan yozlaşma 1950 ve 1960 
larda çürümeye, bu tarihten sonra 
ise tümüyle çöküntüye doğru gitme
ye başladı. Sosyalist değil kapitalist 
bir sistemin egemen olması , Sovyet
ler Birliği hakim sınıfının , daha fazla 
Rus şoveni olmalarına ve büyük dev
let şovenizmini yaymaya; küçük dev
letleri ezmeye ve asimile etmeye yol 
açan siyasetler izlemelerine yol açtı. 
Fakat Ermenilerin bu bağımsızlık is
temleri - daha çok milliyetci öğeler 
taşıyor. 

1990'da ilan edilen bağımsızlık; 
mevcut yönetim, sovyetik yapının 
çöküşünden ve ekonominin bozul
masından sonraki geçiş döneminde 
uygun adımlar atomadı ve liberal 
ekonomiye h ızla geÇemedi. Bunun 
sonucunda ise şimdiki toplumsal, 
ekonomik ve siyasi problemler 
doğdu . 

Günümüzdeki si yasal sürtüşmeler
den biriside Ermeni-Azeri çatışma-
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ÖZGÜR BiLiM Tarihte Ermeniler ve Ermenistan 1 E,Demir-A.Koçin 

larıdır . 

Ermenistan milliyetciliğinin merkezi 

Karabağ. bütün Ermeni ayaklanma

ları ve hareketlerin başlaçfığı bölge 

olmuştur. Bu yüzden Karabağ'ın Er

meniler nezdi,nde simgesel ve tarih

sel bir anlamı var; Ermeni milliyetcile

rinin ideolojisi açısından ulaşılması 

gereken büyük bir ülkü. Oysa Azerile

rin hayatında stratejik bir yer işgal et

miyor.~ 
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ÖZGÜR BiLiM 'Doğu Karadeniz' Tarihinden Birkaç Satır 1 A. Tolga Ersoy 

LAZLAR VE 
"DOGU KARADENiZ" TARiHiNDEN 

BiRKAÇ SATlR 

Doğu Karadeniz; coğrafi özellikler 
dikkate alındığında Sinop'tan Soçi'ye 
kadar uzanan bir bölge. Anadolu'dan ve 
Kafkas'lardan hiç de farklı olmayarak 
birçok uygarlığın izlerini taşıyan bir 
coğrafya. Etnik olarak birçok farklılığı da 
barındırmasına rağmen, "Doğu Karade
niz" denildiğinde akla gelen Lazlar ol
maktadır. Kirndir Lazlar? Kimilerine 
göre Gürcülerin bir kolu; dil yakınlığını 
da bunun bir kanıtı olarak göste
rmekteler. Bazı Türklere göre "özbeöz 
Türkler". Ya da müslümanlaş-tırılmış 
Pontus'lu Rumlar veya Ermenileri "Yu
nanlı Lazlar yada Laz Yunanlılardan 
bahsedenlerde var. Bu sonuncular, Laz 
ya da Yunanlıların söyleyişi ile"Lazoi" 
sözcüğü_nün "Yaşasın Yunanistan" 
sözünün bozuk söyleyişi ile sözünün 
bozuk bir söylenişi olduğunu iddia eder
ler. Bölgede Yunanca konuşan erkek
ler, Türkler tarafından Yunanca 
konuşmaları yasak edildiği h~lde Yu
nanca konuşmaya devam ederler. 
Bunun üzerine dilleri kesilir. Onlarda 
"Yaşasın Yunanistan" diye bağırırlar 
ama dilleri kesik olduğu için "Lazoi" 
şeklinde söylerler."(1) 

Aslında tUm bu iddialar, bölgenin ta
rihinin de, bir istilalar tarihi olduğu 
gerçeğini göstermektedir. Bu kısa 
yazımızda özellikle 19. yüzyıl sonu- 20. 
yüzyıl başı bölge tarihinden ilginç olabi
lecek bazı noktaları irdelemeye 
çalışacağız. Çok uzun bir süredir ve çok 
yoğun bir şekilde uygulanan 
asimilasyon politikaları sonucu, Lazların 
kültürel kimliklerini hemen hemen kay
betmiş olmaları ve bölgeye yönelik 
çalışmaların nerdeyse hiç yapılmamış 

A. Tolga;ERSOY 

olması nediniyle yararlanılabilecek kay
naklarçok sınırlı sayıdadır. 
. Laz kimdir? Yada, Lazlar nerede 

yaşar? gibi sorulara verilen yanıtlardaki 
çelişkiler ve farklılıklar halktan ya da 
bilim adamlarından alınan yanıtlarda 
farklılık gösterir. Halk bu soruya yanıt 
olarak, Sinop'tan itibaren hep kendi 
doğusunu söyler. Tarih yazılarında ise 
Trabzon ve doğusu veya Riza-Pazar
Batum çizgisi olarak belirtilir. 20. yüzyıl 
başlarında Osmanlı kayıtlarında, Rize- . 
Pazar (Atina) bölgesinin Lazistan olarak 
anıldığının anımsanması önemlidir. 

Bugünkü bilgilerimiz, 1877 Osmanlı
Rus savaşının ve sonrasında imzalanan 
1878 Berlin . Anlaşmasının bölg_e tarihin
de önemli · bir dönüm noktası 
oluşturduğu şeklindedir. Bu anlaşmaya 
birlikte Kars, Ardahan'la birlikte Batum 
Ruslara bırakılmıştır. Bunun anlamı, 
Lazların bir kez daha -ve bir daha hiç 
değişmeyecek bir şekilde- iki ayrı 
ülkenin topraklarına bölünmüş olma
larıdır. Bu bölünmüşlük, aynı zamanda 
"güvenlik" nedniyyle yoğun asimilasyon 
uygulanması gerçeğini de içermektedir. 
Bu tarihlerden yapılan bir aktarmada ise 
bu uygulamanın izleri görülmez, 
anlatılan farklı bir otonomi olarak yorum
lanabilir: "Lazistan Ülkesi Trabzon 
paşalığına bağlı bir ülkedir. Lazların tüm 
meseleleri bu kentte görüşülüp çözüm 
bulur. Onların çok az meseleleri 
istanbul'a ulaştırılır. Türkiye Lazistanı ile 

·Gürcistan Lazistanı'nın genel nüfusu 
150.000 civarındadır. Laz lisanı kendi 
toprağında yeterince korunmuştur. 
Halkevlerinde, aile arasında sürekli 
Lazca konuşrnaktadır, özelikle kadınlar 
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daha arı bir dille konuşmaktadırlar. "(2) 

Nüfusun o günkü ölçülere göre .bile 
azlığı dikkate değer bir noktadır, yazılı 
dil konusunda ise . ulaşan bilgiler 
oldukça tartışmalı . Lazcanın yazı dili · 
olarak . kullanılmasının bir dönem 
yöneticilertarafındarı yasaklanmış olabi
leceği düşünülebilir. Aynı kaynak bir 
grup Laz aydınının öncülüğünde "dilin 
serbest bırakılması için" çalışmalar 

yapıldığını aktarmaktadır. 

Dil üzerine çalışn:ıalar yapmak üzere 
bölgeye giden Niko Maar'dan yapılan 

ikinci elden bir aktarma da tartışmasının 
boyutunu genişletebilir: "Benim Lazis
tan'da bulunmam herkesin dikkatini 
çekmişti. Laz lfsanını tetkik edip bunun 
Gürcüceyle olan akrabalağını ortaya 
koymaya çalıştığıma bir türlü inanmak 
istemiyorlardı. Benim özel bir askeri 
maksatla oraya gittiğimi sanıyorlardı. 

Bazıları da benim Lazları isyana 
hazırlamak maksadıyla orada bulun
duğumu düşünüyorlardı."(3) Bu 
aktarımdan, Osmanlı yönetiminin 1900 
lü yılların başında, bir Laz isyanından te
dirginlik duyduğunu düşündürebilir. 

Ancak gelişmeler bunu olumlayabilecek 
olgular içermez. :Türkiye Cumhuriye
ti'nin kuruluşuna hatta 1925'1ere kadar 
birçok yazışmalarda bölgenin adı Lazis
tan, bölgeden çeşitli meclisiere seçilen 
milletvekillerinin adı da "Lazistan Mebu
su"dur. 

1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet'in 
göreceli rahat ortamında ve 1. Dünya 
Savaşı yılları ve sonrasın ı n 

karmaşasında tüm Osmanlı toprak
ların~a olduğu gibi bu yörede de çeşitli 
örgütlenmeler ortaya çıktıysa da, etkin 
ulusal istemler tarihte fazla yer 
almamıştır. Buna neden olarak o 
günlere dek yüzyıllardır uygulanan 
yoğun asimilasyon politikaJarı , nüfusun 
· azlığı, dil sorunları ve ittihat Terakki'nin 

' yoğun Türkçülük propagandasının . 
bölgedeki güçlü etkisi gösterilebilir 
Diğer taraftan Osmanlıcılı kta kendisine 
yöntem olarak "eritme"yi seçmişti. 

· Türkçülük ve Osmanherlık karşı 

karşıya iki akım olarak ele 
alınabilirsede, her iki akımında uluslar 
sorununa yaklaşımda gerçekçi politika
lar üretmekten uzak kaldığı görülebilir. 
Ulusal Kurtuluş Savaşı başlarında 

ızmit'de linç edilen gazeteci Ali Kemal, 
Türkçülüğün ulusal soruna bakışını 

eleştirirken Osmanlıcılığı anlatmaktadır. 

Tanzimatla birlikte, Osmanlı içinde yer 
ali:m her ulusta, ayrılma isteği nin 
doğmuş olduğunu söyleyen Ali Kemal, 
ancak dini bağların Osmanlılığı devam 
ettirebileceğini söyler: "... Çünkü bu 
heyet- (Osmanlı) yalnız Türklerle kalırsa 
iclal-i kadimini r.ıuhafaza edemez iti
kadındayız. Hatta o derecedeki her hale 
rağmen Laz, Çerkez, Kürt, hatta Arna
vut gibi akvam-ı lslamiyye ile rabrta-i 
Osmaniyyei muhafaza eylemek, yani 
onları her mutad Osmanlılığa temsil 
kılmak fikrindeyiz .. . Şimdi Türk yurduna 
mukabil bütün o kavmiyetlerin yurtları, 

cemiyetleri var. Bu suretle bizden iftirak- ' 
leri (ayrılma istemi) gunden güne · 
artmıyormu? ... "(4) 

Aynı tarihlerde H.Ş. imzası ile yazan 
bir Ermeni de Osmanlı içinde ulusal 
kişilik arayışı hareketlerinin geliştiğini ve 
bu yolla bu ulusların Osmanlı içindeki 
önemlerinin arttığını vurguladıktan sonra 
oluşan değişikliğin şiddetinin "Şimdiye 
kadar görülmüş zelzelelerden daha ziy
ade" duyulacağını söyler vş ekler; "Er
menilerde devletin devamını istemekte
dir, ancak "şahsiyyet-i milliyyeleri" 
tanınmalıdır. "(S) Bu' alıntıların konumuz
la direk bir ilgisi yoktur. Ancak kaynak 

· eser yokluğu (?) nedeniyle, bu alıntılar 

dönernde ulusal uyanışların aydınlar 

arasındaki tartışmalarda gündem~ 

geldiğine dair bir ipucu oluşturabilir. 
. 1908'den 1923~e kadar uzanan 

sürede, bölgede birkaç irili ufaklı 

örgütlenme çabasına gidildiysede bun
lar genillikle varolan partilerin yerel 
örgütü olarak çalışmışlar ve Lazların 

kimliklerinin korunması konsuna önem 
vermemişlerdir. 2. Meşrutiyetin ilanı ile 
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birlikte Trabzon'da kurulan Trabzon Vi
layeti Terakki ve Teali Kulübü'de, Ittihat 
Terakki'nin bir şubesi olarak 1908 
yılında · açılır. Diğer eş örneklerinde 
olduğu gibi kendisine "coğrafi bir sınır 
çizerek" çalışma alanını belirlemesine 
rağmen, bu çizgilerde ve saptarnalarda 
ulusal nitelernelere rastlanmaz. "Kulübe 

Hürriyet ve ltilaf'ın yapılanma ve fikirleri
ni kendisine örnek seçer. Daha çok 
Pontus karşıtlığının hakim olduğu 
görüşleriyle ulusal kurtuluş savaşına 
karşı olup saltanat yanlısı bir tutumu be
nimser. Trabzon çevresinde 
örgütlenemeyen cemiyet için Tarık 
Zafer Tunaya, Of ilçesiyle l..azistan dahil olacak zevat-ı 

kirarn Trabzon vilayeti 
ahalisinden ve teba-i 
Osmaniyeden olmak 
şartıyla kavmiyet ve 
mezheb tefrik edilmey
erek ancak namus ve 
hamiyyet ile sıdk-ı isti
kamet ve hüsn-i ahlak 
ve terbiye ashabından 
olduğu meşhur ve mu
saddık olan kimseler
den intibah oluna
caktır."(6) 

1. Dünya Savaşı ve 
izleyen mütareke 
günleri, devletin 
çöküşünün yarattığı 
karmaşa ortamında 
özelikle Anadolu, çok 
farklı hedef ve 
yöntemleri olan birçok 
örgütlenmeye sahne 
olmuştur. · Bunların 
önemli bir kısmı ittihat 
ve Terakki'den etkilan
miş ve Anadolu 
Müdata-i Hukuk Gerni
yeti ile organik bağlar 
kurmuşlardır. Bunlar
dan farklı olarak 

1908'de ilan edilen 2. 
Meşrutiyet'in göreceli rahat 

ortamında ve 1. Dünya 
Savaşı yılları ve sonrasının 
karmaşasında tüm Osmanlı 

1topraklarında olduğu gibi 
bu yörede de çeşitli · 

örgütlenmeler ortaya 
çıktıysa da, etkin ulusal 
istemler tarihte fazla yer 
almamıştır. Buna neden 

olarak o günlere dek 
yüzyıllardır uygulanan 
yoğun asimilasyon 

politikaları, nüfusun azlığı, 
dil sorunlan ve ittihat 

Terakki'nin yoğun 
Türkçülük propagandasının 

bölgedeki güçlü etkisi , 
gösterilebilir. Diğer taraftan 
Osmanlıcılıl.<ta kendisine 
yöntem olarak "eritme"yi 

· seçmişti. 

şube girişimlerinin 
başarısız kaldığını 
yazıyorsada (7,8) aynı 
yayında yer alan bir 
telgrafta, bu bölgede 
şube açıldığı 
yazılmaktadır.(9) Musta
fa Kemal'inde hakkında 
bilgi istediği bu şubeler 
hakkında, kendisine 
dönemin Trabzon valisi 
Metımet Galip 
Tarafından "Nazmi Nuri 
Efendi ismindeki murah
hasının . teşebbüsü 
üzerine Of kazası ile La
zistan iivasi dahilinde 
adem-i merkeziye!t 
şubeleri açılmıştır." 
şeklinde bilgi verilmiştir. 

Cemiyet program ve 
beyannamesinde 
"adem-i merkeziyet" 
kavramını sıkça vurgu
lanmasına rağmen, bu 
kavramın içeriğinde ulu
sal bir bağımsızlık ifade
si bulunmaz. Beyanna-
meden aldığım 
aşağıdaki . satırlar 
herşeye karşın ilgi "bölgesel bağımsızlık" anlamına gel-

mekle birlikte, amacı Osmanlıyı 
yaşatma olan yapılanmalarda 
oluşmuştur. "Yerinden yönetim" amaçlı 
Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet 
Gerniyeti buna önemli pir örnek olarak 
gösterilebilir. 1919 yılında, Trabzon Mu
hafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyetinin bir 
devamı olarak Istanbul'da kurulan cemi
yet, farklı olarak ittihat Terakki karşıtı 

çekicidir: "Meşrutiyet ilan olunduktan 
sonra araya yine sizleri soyan, haraca 
kesen hainler girdi. Yine sizleri soymak 
ve haraca kesrnek için adem-i merkezi
yet fenadır diyerek bin türlü yalarılar, 
tezvirler uydurarak sizleri, bizleri al
dattılar, uyuttular ... Vaktiyle merkeziyet 
usulünü iyidir diyen, vatan ını milletini 
sevenleri, korkmayarak doğruyu 
söyleyenleri, sizleri hain diye gösteren o 
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ÖZGÜR BİLİM 'Doğu Karadeniz' Tarihinden Birkaç Satır 1 A. Tolga Ersoy 

arçakların maksatları milleti' soymaktı. 

Artık şimdi sizler bu hakikatı gördünüz, 

anladınız. Onlar maksatlarına ancak 

merkeziyet usuluyle muvaffak olabile

ceklerini bildikleri için, sizleri vaktiyle 

adem-i merkeziyet hakkında türlü türlü 

yalanlar söyleyerek aldatmı,şlardı. .. (10) 

. Ancak Pontus karşıtlığında varlığını 

sürdürebilen bu cemiyet fazla etkili ola

mamış ve kısa sürede dağılmıştır. 

Aynı yıl istanbul'da kurulan diğer bir 

cemiyette Laz Tekamül-i Milli Cemiye

ti'dir. Tunaya "Bölgeci bir görüş olarak 

"Laz"lık Meşrutiyet yıllarında da vardır" 

diyerek bu cemiyeti anlatmaya başlar, 

daha sonra da bunun bölücü bir nitelik 

taşımadığını söyler. (11) Isminde "Laz" . 

kelimesi barındırmasına rağmen elimiz

deki nizamnamesi ulusal bir içerik 

taşımaz . Bu cemiyette önemli bir varlık 

göstererneden dağı lacaktır. 
Ayrrı çalışmada , Batum'da kurulmuş 

olan iki cemiyetten; Lazistan Selamet-i 

Milliye ve Lazistan Tahlisi (Kurtarma) 

Cemiyeti'nden sözedilmesine rağmen 

bunlara ait ayırntılı bilgi verilmez. 

Gökbilgin'den aktarma yapan Tunaya, 

bu iki cemiyete karşı Adem-i Merkeziyet 

Gerniyeti'nin mücadele halinde olduğu 

· bilgisini verir. M. Tayyip Gökbi lgin, Milli 

Mücadele Başlarken adJı eserinde bu iki 

cemiyetten ancak bir aktarımla sözeder. 

Pontus karşıtlığını örgütlenme amacı 

olarak gösteren Adem-i Merkeziyet Ce

miyeti "eski .Lazistanın mukadderatı ile 

ilgili iddialarla Batum'da meydana getiri

len cemiyetlede mücadeleye , girmeye 

mecbur kalarak" bir açıklama yapar. Bu 

açıklama söz ettiğimiz iki yapılanma 

,hakkında bir bilgi verirken, "pontusluluk" 

dışında, · "Gürcülük" bağlantısınıda 

önümüze getirmesi açısından ilginçtir: 

"Bazı gazetelerin neşriyatından 

öğrendiğimize göre Batum'da Lazistan 

Selamet-i Milliye, Lazistan Tahlisi Cemi

yeti adıyla bir cemiyetin siyaset sahne

sine atıldğını anlıyoruz. Lazistanın idare 

1 merkezi olan Rize, yeni kisvelerle mev

cudiyetini gösteren ve memleketin mu-

kadderatıyla alakadar olduğu iddiasında 

bulunan bu türlü cemiyetlerin vucudun

dan habersizdir. Bir memleket namına 

yapılacak herhangi bir teşebbüsün o 

memleket münewerleriyle halledilmesi 

veya düşünülmesi tabii bir yol iken Rize 

halkının katiyyen taraftar olmadğı bu 

gibi cereyanlara meşru bir şekil vererek 

halkı aldatan ve memleketi şimdiki fela

ketten daha büyük felaketiere sürük

lemek isteyen para ile tutulmuş bazı 

kimselerin kurduğu fesat ve tezvir 

dolabına tutulacak ve onlara bütün 

memlekette bel bağlayacak bir fert yok- . 

tur: Evimiz ne kadar viran ve h~rap ise 

de bize ait olduğu için, yaldızlı 

cümlelerle bizlere hediye edilmek iste

nen köşklerden daha iyidir. Gürcü para

larıyla vicdanlarını kirleten · malum 

şahısların yayagaraları burada kahka

halarla ve istihza ile karşılanmıştır. Bu 

toprakta büyüyen, bu ülkede evlat ve 

kardeş gömen ve Padişahın sancağı 

altında aslanlar gibi çarpışan Lazlar 

yeni çıkan bir hükümete köle olmaktan

sa ölümü daha şerefli görürler .. "(12) 

Okuyucu açıklamadaki birçok deyim 

ve anlatım özelliğine hiç de yabançı 

olmadı'ğını görecektir. 
1918'den sonra bölgede çok 

tartışmalı bir Pontus hareketlenmesi 

olduğu Kemalist tarih · yazıncılarının 

üstünde durdukları bir nokta. Ancak bu 

konu üzerine yapılmış ayrıntılı ve objek

tif bir bilimsel çalışma mevcut değildir. 

Bu tarihlerde ve özellikle ulusal kurtuluş · 

savaşı yıllarında bölgede gelişen Pon

tusçuluk hareketiyle ilgili olarak, 

yazdıklarını kanıtiayacak belgeler bu 

eserlerde yeterince verilmemektedir. 

Pontus ayaklanması nedeniyle, 1920 

yılında Sinop'tan Batum'a kadar olan 

geniş bölgede çalışan bir lstiklal Mahke

mesi kurulmuştur. 1 O bini n üzerinde si

lahlı Rum ordusundan sözeden tarih ki

tapları vardır. Bu arada 1919 · y ılında 

Pontus Devleti kurulamayacağı için 

Trabzon Müdataa-i Hukuk Cemiyeti'nin 

kendini ilgaya karar vermeside ilginç bir 
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!ÖZGÜR BiLiM 'Doğu Karadeniz' Tarihinden Birkaç Satır 1 A. Tolga Ersoy 

çelişki · oluşturmaktadır. (13) 1923'e 
değin sürdüğü iddia edilen, ilgili ayak
lanmada onbinin üzerinde insan ölmüş 
ve bölgede kalan diğer Rumlarda, "Batı 
Anadolu'daki Yunan ordusunun ileri ha
reketi halinde Karadeniz Rum halkının 
Türk ordusunun arkadan vurmasını 
önlemek ıçın Yunanlılarca silah
landırılmakta olan Karadeniz Rumlarını 
zararsız hale getirmek düşüncesiy le " 
Anadolu 'nun iç kesimlerine (?) ve Yu
nanistan'a göç ettirilmiştir. (14) Pon
tusçulukla suçlanan Rumların lstiklal 
Mahkemelerinde "memleketin bir 
kısmını ayırarak hükümet kurmak, teşvik 
etmek ve çete kurarak ahaliyi katı ile 
aynı zamada asker kaçağı oldukları için 
vataniarına ihanet ettikleri" (15) 
suçlarıyla yargılanmaları , özelliklede 
"Vatana ihanetle" suçlanmaları da diğer 
ilginç noktalardan biridir. Anadolu'da 
özelliklede Karadeniz Bölgesinde 
gelişen Pontusçuluk, geniş araştır
malara konu olabilecek bir olgudur. 
Büyük bir göç olayını ve onbinin 
üstünde insanın ölümünü içermektedir. 
Bölge tarihi açısından önemi göz~ 
önünde tutularak, konu, günümüz için 
yabancı olmayan bazı kavramlarla çok 
kısa bir şekilde özetlenmeye çalışıl-
mıştır. · 

TBMM'nin kurulması · ve savaşın 
başlamasıyla birlikte çeşitli siyasi ma
nevra ve tercihler bölgenin kaderinide 
etkilemiştir. Ulusal kurtuluş savaşı 
sırasında özellikle Sovyetlerdeki 
gelişmeler ve Kafkasyada oluşan 
Gürcistan-Azerbaycan-Ermenistan kon
federasyonu , TBMM 1 hükümeti 
tarafından dikkatlice lzlenıp pragmatik 
politikalar üretilmiştir. Batum'un "kaybı" 
bu dönemin bölge açısından önemli bir 
olayıdır. Nitekim ilhak referandumuna 
TBMM hükümeti müdahale etmiş ve bu 
durumda soruna yol açmıştır. An ı lan üç 
oluşumun Sovyetler ile Türkiye 
arasında. bir tampon bölge olarak empe
ryalistlerce izieniyor olması , bölgenin 
sovyetizasyonunda TBMM hüküme-

· tininde rol almasına neden olmuştur. Bu 
dönemde gerçekleşitirilen uzun süreli 
görüşmelerde Batum konusu yeni pa
zarlıklara yol açmış, ancak yine de 1878 
Osmanlı-Rus anlaşmasının temel ilkele
ri esas alınmıştır. Bu görüşmeler 
sürecinde Ahmet Muhtar ile Çiçerin 
arasında 3 Mart 1921 · tarihli bir 
yazışmada "Gürcistan Müslümanlarının" 
(?) Türkiye sınırlarının içine sürütmesi 
konusu tartışılmıştır. (16) 16 Mart 1921 
tarihinde imzalanan Türkiye Rusya 
anlaşması ise bölgenin son sınırlarını 
çizerken Butam'u Gürcistan egemen-
liğine bırakır. . 

Bu anlaşma daha önceden yapılan 
görüşmelere uygun bir şekilde 

, gerçekleşsede , görüşmelerde ortaya 
konan bazı ilkeler gözardı edilmiş ve 
ilerleyen, zamanla da "unutulmuştur." 3 
Haziran 1920 tarihli bir mektupta 
Çiçerin, Mustafa Kemal'e, Türk Hükü
metinin temel ilkelerini öğrenmekten 
memnunluk duyduğunu bildiren bir 
mektup yazar. Bu mektupta anılan ilke
lerden dördüncüsü şudur: "Büyük Millet 
Meclisince alınan karara göre, Türkiye 
Erm~nistanı'nın, Kürdistan'ın , Lazis
tan'ın , Batum bölgesinin, Doğu Tra
kya'nın ve bütün Türk-Arap halklarının 
karma olarak yaşadıkları devlet toprak
larına , kendi. kaderlerini kendi eliyle 
tayin etme hakının tanınması. Sovyet 
Hükümeti olarak, mülteciterin ve istekle
ri dışındaki sebeplerden dolayı göçet
mek zorunda kalan tüm .göçmelerin de 
bu bölgelerde serbestçe yapılacak reta
randuma katılabilmeleri için, bunların 
yerlerine geri getirilmesini doğal sayı-

·yoruz." (17) 
TKF ise aynı yıllarda yaptığı 

tartışmalarda "her milletin ... ne surette 
yaşayacaklarına kendileri (nin) takdir ve 
tayin edecekleri" (18) ilkesinden yola 
çıkarak federasyon kavramını gündeme 
getirmiştir. Ancak TKF tartışma ve 
kayıtlarında bölge halkları üzerinde 
ayrıntılı araştırmalar ve çözülmeler yer 

. almamaktadır. 
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Bu kısa çalışmada, "Lazların tarihi" 
gibi iddialı bir amaçla yola çıkılmamış, 
yalnızca, 20. yüzyıl başlarında, bölge ta
rihi ile ilgili olarak birkaç oluşum ve ol
.guya dikkat çekilmek istenmiştir. 

Böylesine özet ve kısa bir çalışma için 
bile kaynaklar yok denecek kadar az 
olanlar ise objektif olmaktan uzaktırlar. 
Belki de "çeşitli nedenlerden ötürü" ge
rekli kaynaklara ulaşamadığımızda, o 
halkın tarihini en güzel bir şekilde 

türkülerinden öğrenebiliriz .. Işte, Sarp 
köyünden Ali Horava'dan, Vanilişi'nin 

aktardığı bir türkü: (19) · 

Ar ar lzmoçi Bir Rüya 
Ma izmoce var tsalonas Rüyamda 

birbaşka ülkedeymişim 

Mutço vortiti var miçkin Bilmiyorum 
nasıl gitmişim 

Ondğeri ren do votsker tsııs öğle 

vaktidir göğü sayrediyorum 
Mjoraşi .ta mendraşe çkin Güneş 

beni aydınlatmıyor · 
Ek korenan çkimi nenaş Orada · da 

dilimizi konuşan vardı 
Mağarğale koçepe Hem de bir hayli 

kişi 

Poliitsiak varşa ognas Bu dili yasak
lamışlar 

Krdzaleli ren entepe Devletin polisleri 
Gomikvirdu ikvasen Hayret ettim 

acep niçin 
Mu ak mutçoşi vorta Ben burada 

artık duramam 
. Mçhuris thas g~ gioçanapan Koyuna 

keçi kafası takmışlar 
Ordo dulias gevakna Bunu iyi 

düşünmek gerek 
Ar oputeşi locepe Köyden köye 

hudut niye 
Çirdilonaşi shivepek Kuzeyden par-

ladı güneş · 
Mot car yopşu meveşi yara Yaralara 

niçin merhem olmuyor bu 

KAYNAKLAR: 
1- Mehmet Bilgin: Lazlar'ın Tarihi Bu 

mu? Tarih ve Toplum Dergisi Şubat 1993 

Sayı: 110 Sy. 58-64 

· 2- Muhammede Vanilişi/Ali Tandilava: 

Lazlar'ın Tarihi Ant Yy. 1. baskı 1992 Sy. 64 

3- age Sy. 71 

4- Yusuf Hikmet Bayur: Türk lnkilabı Ta

rihi TTK Yy. 2. baskı 1983 2. cilt 4. kısım Sy. 

428-42Q 
5- age Sy . .437-438 

6- Mesut Çapa: Trabzon Viiayati Terakki 

ve Tea.li Kulübü Tarih ve Toplum Dergisi 

Mayıs 1993 Sayı: 113 Sy. 47-49 

7- Bülent Tanör: Türkiye'de Yerel Kong

re iktidarları (1918-1920) Afa Yy. Temmuz 

1992 Sy. 40 
8- Tarık Zafer Tunaya: Türkiye'de Siya

sal Partiler Cilt: ll Mütareke Dönemi, 

Hürriyet Vakfı Yy. Şubat 1986, 2. baskı Sy. 
359 . 

Q- age Sy. 363 

1 O- S. Hikmet Karahasanoğlı.i: Trabzon 

ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Gerniyeti ve 

Program ve Beyannamesi, Tarih v~ Toplum 
Dergisi Ağustos 1991 Sayı: 92 Sy. 42-47 

11- age Sy. 456 

12- M. Tayyip Gökbilgin: Milli 

Mücadeleye Başlarken 1. ci lt 1908-1_ 919 

TTK basımevi Ankara 1959 Sy. 76-77 

13- Tunaya, age Sy. 360 

· 14- A. T. :Pontus Ayaklanması, Sosyalist, 

Kültür Ansiklopediisi, May Yy. 7. cilt Sy. 940 

15- Ergun Aybars: lstiklal Mahkemeleri 

Bilgi Yy. 1. baskı 1975 sy. 172-173 

16- Stefanos Yerasimos: Türk-Sovyet 

ilişkileri/Ekim Devriminden Milli Mücadeleye 

Gözlem Yy. 1979 1. baskı Sy. 306 

17- age Sy. 238-239 . 

18- M~te Tuncay: Türkiye'de Sol Akımlar 
1 1908-1925 Belgeler BDS Yy. 1_991 Sy. 

302 
19- age Sy. 188-189 
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ÖZGÜR BiLiM Lazlar, Kürtler ve Çingeneler 1 Azad Baran ------

Türk Komedyasmm Üç Komiği 
.LAZLAR, KÜRTLER VE ÇiNGENELER 

Bunun ıçın önce bir deyimin 
kaynağını araştırmak istiyorum. 
Çünkü, bu deyim öyle bir deyim ki 
Türklerin bir taşla iki kuş vurmuş 
sayılabilecek kadar önem affettikle.ri 
bir deyim: "Çingene çalar, Kürt . 
oynar." · 

Nereden kaynaklandığı konusun
da kaynaklarda farkir görüşler öne 
sürülüyor. Sözgelimi, Yusuf Ziya 
Ba~adınlı deyimi şu olaya bağlar: 

"Tazminat devrinde 'Çingene' 
lakabıyla tanınmış Hüsam Efendi, 
istanbul'da belediye başkanı 
CŞehremini) , Kürt Ahmet Efendi de 
muhasebecidir, 

O günlerde, esprileriyle, hazır ce
vaplığıyla tanınmış Keçeci Zade Fuat 
Paşa'nın hazır bulunduğu bir top-
lantıda, · şundan Ç>undan 
konuşulurker:ı, konu Istanbul 
·belediyesine geçer. Belediyeae 
CŞehremanetinde) ne vor, ne yok so
rusu üzerine Fuat Paşa : 'Ne olacak' 
der, 'Çingene çalar, Kürt oynar! "(1) 

Osr,nan Çimeciler ise; "Türk Dilin
deki Unlü Deyimierin en kuwetli ve 
anlam bakımından kalbürüstü 
sayılanlarından biri olan bu deyimin 
belli başlı bir öyküsü yoktur," diyor. (2) 
Çizmeciler haklı olarak, "Fakat," der · 
"Çingene çalar, Kürt oynarsa ahenk 
bozulur. Zira, Kürtlerin kendilerine 
mahsus türkü · ve halay havaları 

. vardır: bunları kıptiler beceremez. 
Yapmacık olur. 

Çerkezlerin Armonikası, Lazların 
Kemençe ve Tulumları, Kürtlerin de 
Davul ve Zurnası vardır." (3) 

Çizmeeller'in de işaret etmek iste
diği gibi, deyim, tıpkı "rem çalar, . 
hem oynar" ya . do onun bir türevi 

Azad BARAN 

olan "kendi çalar, kendi oynar" 
sözünde olduğu gibi bir uyur)')suzluğu 
anlatmaktadır. Ama, işin ilginç yanı, 
neden başkalan değil de, Çingene 
ve Kürt? Acaba, A~emle Arap ya 
da Gürcü'yle Çerkez daha mı çok 
ahenkli olurdu? Kaldı ki Çingene'nin 
çaldığı yerde Kürdün oynadığı nere
de görülmüştür? 

Aslında, bir noktadan itibaren 
Kürtlerle Çingenelerin kaderi 
birleşiyor da denebilir. Çünkü, her iki 
halk da en az Lazlar kadar Türk 
gülmecasinde önemli bir yere sahip. 
Ama, Kürt ulusal uyanışıyle birlikte 
Türk komedyasında Kurt tiplemesi es
kisi .. kadar kullanılmıyor. Nedenine 
gelince, birincisi, Kürtleri artık sempa
tik ve gülünç olmaktan ço,k, antipa- , 
tik ve korkunç sayılabiliyor. Ikincisi ise, 
bugün Türk komedyenleri tarih sah
nesinde onurlu bir yer almaya 
çalışan Kürt halkını, istese de · sıkça 
alaya alamıyor. Çünkü, asıl alaya 
alınması gerekenlerin, egemenlerin 
kuyrukçu!uğunu yapanlar olduğunu, 
kör cahil ·de olsalar 'sezebiliyorlar. 
Türk komedyası, tümüyle olmasa bile 
hissedilir bir ağırlıkla bu önemli tiple
mesini kaybedince, derhal arayışa 
koyuldu .ve yeni bir tip keşfedildi. Bu 
tip de, Istanbul'un meşhur Sulukule . 
insanlan .. : Artık dikkat edilirse, nere
deyse TV'Ierdeki her "eğlence" prog
ramında bu tiple karşılaşmak 
mümkün .. . 

Şimdi, bunlan bir yana bırakıp, 
Mahmuf · Ragıp Gazimihal'in 
sözkonusu deyim hakkındaki 
düşüncesine geçiyorum. Şöyle diyor 
Gazimihal: 

" 'Çingene çalar, Kürt oynar' 
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ÖZGÜR BiLiM Lazlar, Kürtler ve Çingeneler 1 Azad BARAN 

--

yakıştırması bizde pek bilinir ve şarka 
mahsus sanılırsa· da oralarda buna 
dair en ufak bir iz yoktur. Bunun eski 
şekli 'Çoban çalar, kız oynar· · idi. · 
Kınmda bu şekliyle · derlenmiştir 
Cneşredildi). Görünüşe göre, istihfafçı 
bozuntular, hep belirli bir zümrenin 
eseri halinde sonradan işlenmiştir. 

'Bayramdan sonra zurnayı gözüne 
sok' sözünün. bazan daha bile yerin· 
dibine sokturulmuş olması gibi! 
MaiOm ya, dilin kemiği yoktur derler; 
her oğızda başka türlü dolaşır. 

Atasözleri nezih . kalıplarındayken 
k'ıdemlidirler." (4) 

Gazimihal'in de vurguladığı gibi. 
aynı deyimin ya da sözün varyant
Ianna rastlamak mümkün. 

Örneğin, "Türke beylik vermişler. 
önce babasını öldürmüş," sözünün · 
"Çingene'ye b~ylik vermişler. önce 
babasını asmış," biçimiyle de 
karşılaşıyoruz. (5) . 

Kürt ve Çingene'ye ilişkin şu söz 
de ortaktır, hem Çingene hem de 
Kürt için kullanılır: "Herkes sakız çiğner 
ama Cçıtlatamaz). Kürt CÇfngene) kızı 
tadını çıkarır." (6) 

, Şinasi, deyimi Durub~ı Emsal-i Os
maniye adlı yapıtında aynı biçimiyle 
kaydederken, Ahmet Vefik Paşa ise, 
sekizbine yakın atasözü ve deyimi 
içeren Müntehabat-ı Durub-ı Emsa
li'nde, "Çingene çalar Kürt oynar. 
ben · böyle düğün görmedim," 
biçimiyle aktarır. (7) E.J.Davis de Os
manlı atasözleri ve deyimleriyle ilgili 
çalışmasında, deyimi bugün bile en 
yaygın .kullanılan biçimiyle zikrediyor. 
Davis, Ingilizce karşılığını da veriyor: 
"The glpsy plays (the bagpipe), the 
Kurd dances." (8) 

Bu deyimi bir nebze de olsa. 
Türklerin Çingene müziğine ve Kürt 
halk dansiarına olan içten hay
ranlıklannın muzip bir yansıması ola
rak da görmek gerek. Bugün, 
Çingene adı bile. genellikle Farsça · 
çeng (çalgı) sözcüğü ile açıklanır ve 

"çalgı çalanlar" Cçengiyan) anlamı
na geldiği kabul edilir. Kimileri de, 
yine müzikle, dansla ilgili Hintçe bir 
sözcük olan toyeng Cmusikişinas, 

dansöz) ile açıklamak . ister. (9) 

Çingene sözünün yalnızca çalgı . 
çalanlar anlamında olması. beni 
hep şu bakımdan üzmüştür: 

Çingene, yalnız başına çalan 
değildir. aynı zamanda söyleyen ve 
oynayandır. Bu bakımdan, keşke di
yorum, Çingene adı Farsça çalgıcı 

anlamındaki çengi ile birlikte Batı dil
lerinde şar~ı ·söylemek anlamındaki 

şu sözcüklerle de ilişkili olsaydı: ing. 
sing, Alm. singen, Flmk. zingen, Dan. 
synge. 

Kürt müziğinin ve halk danslarının 
güzelliğini ise anlatmaya ne hacet. 
Zaten, hemen herkesçe beğeniliyor, 
keyifle dinlenilip keyifle izleniyor. 
Öyle olmasaydı, bugün yüzlerce Kürt 
halk şarkılarının (klam) Türkçe'ye 
çevrilir çevrimez, en sevilen parçalar 
haline gelmeleri mümkün olur 
muydu? Ve eğer öyle olmasaydı, 

Avrupa'da Türk halk dansları olarak 
tanıtılan Kürt oyunlan ard arda birin
ci olabilirler miydi? 

Kısacası, "Çingene çalar. Kürt 
oynar_," sözü hernekadar bir uyum
suzluğu ve bu anlamıyla bir· olumsuz
luğu anlatmış olsa da, kendi içinde 
ele alındığında Çingene'nin iyi bir 
çalgıcı, Kürdün ise iyi bir dansçı 

. olduğunu da gösterir. Uyumsuzluk.' 
her iki halkın kötü çcilıp, kötü ayna
masında değiL uyumsuzluk, bir 
kültürün müziğiyle farklı bir kültürün 
oyununu oynamaktan ileri geliyor. 
Yani, "ayrı telden çalmak" gibi birşey 

. sözkonusu burada. Sunlan da hesa
ba kattığımızda, neden başkaları 

değil de. Çingene ve Kürt sorusunu 
yinelemek durumundayım. Acaba. 
şimdiye kadar votanlarından mah
rum edilmiş bu iki halk "oyuna getiril
diler" de mi böyle deniyor? YqnL biri 
çalıyor. öteki oynuyor. atı alan da 
Usküdar'ı geçiyor. Bugün için. işin 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ÖZGÜR BiLiM Lazlar, Kürtler ve Çingeneler J Azad Baran 

esprisi burada olsa gerek .. . 
Aslında bu deyimde Lazlara da 

bir rol verilseydi. iş imiz kolaylaşacaktı ; 
her üç halkın da Türk egemen 
yaşam biçiminde ne gibi bir yeri 
olduğunu deyim kendiliğinden 
gösterecekti. Ama yazık ki Lazlara 
bu deyimde figüranlık bile lôyık 
görülmemiştir; çünkü, "Laz, aklı az" 
olan demektir; "Laz. kaz" demektir 

gelmiştir. Kürt sevinçle Laz'ın sırtına 
çıkar ve şarkısına (klam) başlar. Bu 
arada. birkaç köyü geride bırakırlar; 
ama. Kürt, halen Le, le. le diye 
devam etmektedir. Laz, yakınmaya 
başlar. Kardeşim, ne oldu senin şu 
şarkına der, daha bitmedi mi? Kürt 
ise, yahu bu daha işin "Le, Le"si, 
şarkının bir de "Lo, lo"su var ... 
Görülüyor ki Türk komedi dünyası, 
Lazlçm:1_ en silik, en hafif ve. en aptal 

Çingeneler ve Kürtler 

Türk egemen kültüründe. Şu meşhur 
Türk fıkrası bile, Türk egemen zihniye
tinde Laz' ın ne denli ahmak, aptal 
ya da saf o.lduğunu . göstermeye 
yeter de artar bile .. . Fıkra. bir· Kürtle 
bir Laz' ın yo lculuklarını konu ediniyor. 
Yolculuk uzun olduğundan, Kürt 
Laz'a birbirlerini sırayla . sırtlarında 
taşımalarını ve diğerinin sırtında olan 
her kimse, şarkısı bitene kadar bunun 
böyle devam etmesini önerir. Laz da 
bunu sevinçle karşılar. Kürt derki 
önce benim s ı rtıma bin ve şarkını 
söyle: Laz. hemen Kürdün sırtına 
biner ve şarkısını söylemeye başlar. 
Bir süre sonra şarkısı biten Laz. 
Kürdün s ırtından iner. Sıra Kürde 

ipi lôyık bulmuştur. Ama işin ilginç 
tarafı , bugün Lazlar, adeta bu 
yargıyı haklı çıkarır . durumdadırlar. 

, Dünyada, ~'kültürel " haklarını talep 
etmeyen etnik gruplar bile neredey
se kalmamışken . Lazlar halen derin 
bir uykudan uyanmak istemiyorlar. 
.Yeni Türk ulusuna moda deyimiyle 
entegre olma çabasındalar. Gide
rek dillerini. yitiriyorlar ve bu konuda 
bile o.nuriLJ bir çabaları yoktur denile
bilir. Öyle olunca, elbette Türkler de 
çıkar, en olmadık fıkralan uydurup, 
Onlarla alay ederler. Hatta bazı · 
fıkralarda. · Lazlar hayvanlardan 
daha akılsız olarak lanse edil
mişlerdir. 
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Artık, tek söz söylemeye bile 
gerek yok. Türk egemen zihniyetinde 
Lçızlar. Çingenelerden ve Kürtlerden 
tarklı olarak daha aşağı bir 
alaycılıkla gülmece konusu oluyor. 
Türklere göre Lazlar, artık "kuş beyinli" 
Türk tipini temsil ediyor. "Kuş beyinli" 
sayıldıklarından olsa gerek, bir 
özgürleşme hareketi olan, Kürt ulusal 
uyanışına karşı Türklerce kışkırtılıyor 

ve şartlandırılıyorlar. Oysa ki bir Kürt 
atasözü, Lazları deniz görmüş Kürt 
kabul ederken, Türk'ü ise Kürdün 
aptal olanı sayar. Yani Kürdün bakış 
açısına göre Laz küçümsenmiyor, 
aşağılanmıyor; aksine, belli bir niteliği 
de Ona yakıştırarak (deniz görmek) 
onurlandırıyor. 

Lazlar kadar alaya alınmayan . 
fakat bir o kadar horlanan 
Çingeneler ise, onlar kadar Türk top
lurr:ıuna entegre olrnuş değiller. 
Çingeneler, yalnızca Türkiye'de 
değiL diğer ülkelerde de horlanan 
ve ezilen bir halk ... Hitler döneminde, 
en az Yahqdiler kadar soykırıma 
uğramışlar. Unlü suçbilimci Cesar 
Lombroso bile, çıkıp Çingeneleri 
canT bir ırkın günümüzdeki temsilcileri 
o!arak tanımlayabiliyorsa. artık gerisi
ni siz düşünün. · 

Ercan Kanar, Çingenelere 
Özgürlük adlı makalesinde, 
Türkiye'deki Çingenelere ilişkin genel 
yargıyı eleştirirken, düşüncelerini . 
şöyle dile getiriyor: 

"Bulgaristan'da · Çingeneler önü
müzdeki günlerde gazete de 
çıkaracak. Yunanistan'da hak ve 
özgürlükleri için uzun süredir ciddi 
uğraşlar veriyorlar. Türkiye'de ise 
devlet her zaman Çingeneleri po
tansiyel suçlu gördü. Muhalif kesim
ler de egemen yargıların gölgesinde 
hep Çingenelere tepeden baktılar. 
Belirli faili meçhul suÇ tiplerinde, 
hırsızlık, yankesicilik gibi, güvenlik 
güçlerinin ilk aklına gelen 
Çingeneter olur. Topla ·birkaç 
Çingeneyi, kabul ettirene kadar yap 

en ağır işkenceyi. Neriman Papiş 

böyle bir soruşturmoda 4 yıl önce 
öldürülmedi mi? Soruşturmayı 

yürüten polis duruşmada kendilerinin 
çok iyi muamele yaptıklarını, ancak 
Papiş'in isteyerek kafasını duvara 
vurduğunu söyledi. Bu yalan kimse 
inanmadı ama tüm benzeri davalar
da olduğu gibi polisleri üzmemek 
gerektiğine inandırılmış, soru sormak
tan dahi çeki~n yargıçlar ölüyü 
hatalı buldular. Papiş'in çocuklarının_ 

feryatları ise suda türkü oldu. Hukuk 
fakültelerinde, ceza kürsülerinde 
devletin katliamianna dair tezler 
hazırlansa sanırız ciitieri ve yılları 

bulan araştırmalar ortaya çıkar . " (lO) 

Türk egemen kültürü diğer halklar
da olduğu gibi, Çingenelerle ilgili 
olumlu değerlere kendisi sahip 
çıkıyor, olumsuz yanlarıyle da o halkı 

·mahkum ediyor. Tıpkı Kürtlerde 
olduğu gibi. Sen tut. Kürdün 
müziği ne, halk danslarına, efsaneleri
ne sahip çık , benimdir de; geriye 
kalan çıplak yoksulluğu ve gari
banlığıyla da ona Kıro de, mahkum 
et. Ne kadar dolandırıcıiık, hırsızlık, 

yankesicilik varsa. Çingene'nin 
üstüne c:it, olumlu değerlerine de 
sahip çık. Sözgelimi, Anadolu'daki 
gölge oyunlarının baş kahraman
larından olan Karagöz'ün Çingene · 
olma olasılığı üzerinde hemen her 
araştırmacı dururken, sen allayıp pul
layıp Türklüğe yama ... H. Ritter, lslôr'n 
Ansiklopedisi'nde yazmış olduğu 
Karagöz maddesinde farklı bir 
düşünceyle karşımıza çıkıyor ve diyor 
ki "Bu menkıbenin tarihT nüvesi 
hakkında kat'i birşey söylemek 
r:nümkün değil ise. Türk hayal oyunu
nun başlıca şahısları olan Karagöz 
ve Hacıvad 'ın oyuna Türkiye dışında 
bu simôlara ·tesadüf edilmesi Türk. 
hayal oyununun te'siri ile izah edile
bilir. Karagözcüler, kendi aralarında 
bir nevi meslek dili ile konuşurlar. Bu 
dilde, Çingeneceden gelme unsur
lar hôkim bir vaziyettedir. Şahısların 
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ÖZGÜR BiLiM Laz! ar, Kürtler ve Çingeneler 1 Aza d Baran 

en belli başiısı olan Karagöz'ün, ka
rakter bakımından, küçük burjuvazi
ye mensup bir Türkü temsil etmesine 
rağmen, Çingene olarak gösterilme
si de, · hayal oyunu ile serseri 
Çingene kavim arasında bir rabıto 
mevcut olduğuna delalet eder." (ll) 

Nureddin Sevin ise, Türk Ansiklo
pedisi'nin Karagöz Oyunu maddesi
ne şunları yazar; "Karagöz'ün kimliği 
konusunda elimizdeki bütün metinler 
Evliya Çelebi'nin onun hakkındaki, 
'Sofyozlu sahip kelcim ayyar-ı cihan 
bir Kıpti' · sözünün doğruluğunu 
gösteriyor." (12)* 1 

Ritter'e dönüyorum. Ritter'in, 
Karagöz'ün etnik kimliği hakkında 
söylediklerini kuşkuyle karşılamakla 
birlikte, gölge oyuntı ile Çingeneler 
arasındaki kültürel bağa işaret etme-

. sine hak veriyorum. Nitekim, kukla · 
oyununun ve kukla sözcüğünün 
kökeni üzerine varolan bir sav da, 
onu Çingelerle, Çingene diliyle 
ilişkilendirmektedir. Kukla sözünü 
Çingene dilindeki kukla ile 
ilişkilendiren ve ilk kez buna dikkat 
çeken W.Liungmari olmuştur. Otto 
Spies ise, Ondan bağımsız olarak, 
Çingene dilinde kukla anlamına 
gelen kuki ve kukli'nin kukla sözüne 
kciynaklık ettiğini, kukla oyunun Hin
distan'dan Türkiye ve Balkaniara 
kadar bu sözcükle (ya da 
türevleriyle) bilindiğini belirtmiştir. (13) •• . 

Özetliyorum: Lazlar, Kürtler ·ve 
Çingeneler, uzun bir zamandır Türk 
egemenlerince birer kukla durumu
na düşürülmüşlerdir. Kürtler bugün 
büyük ölçüde bunu aşmışlardır. 
Oysa, Lazlar ve Çingeneler, özellikle 
de Sulukule Çingeneleri bu rollerini 
bırakmış değiller. Kendilerine gülün
mesinden, alay konusu olmaktan 
adeta zev~ alıyor görüni'nektedirler. 
Çünkü, bu onursuzluğa hiçbir ciddi 
iti razları yoktur. Neredeyse bunu bir 
geçim kaynağı olarak görenler de 
var. Sözgelimi, Sulukule Çingeneleri 

kendilerini binbir türlü kıyafete sokup, 
binbir türlü yollarla bu kültüre hizmet 
etmektedir. Kısacası, Kürt halkı, Türk 
egemen kültürünün kendisine 
" bahşettiği", maganda, kıro, kaba, 
pis ve görgüsüz yargısını yerle bir 
etmiştir. Ama ne yazık ki Çingeneler, 
aynı sistemin kendisine yakıştırdığı 
yankesici, dolandırıcı. hırsız imajını si
lememiştir. ••• Yine, Lazlar aptal ve 
keriz tipini . temsil etmekten hoşlan ır 
görünmektedir. Gönül ister ki bu iki 
halk da en kısa zamanda onurlu bir 
yere sahip olsun, bunun 
mücadelesini versin .. . · 

NOTLAR 
(1) Y.Z. Bahadınlı, Türkçe Deyimler 

ve Kaynakları , (lst., 1974) s. 27-8 
(?) O. Çizmeciler, Ünlü Deyimler 

ve OykülerL Clst., 1982), s. 85 
(3) A. g.e., s. 86 , 
(4) M. R. GazimihaL Musiki ve Pa

remioloji, TFAD, sy. 84. Eylül 1956, s. 
1335 

(5) E. Kemal Eyüboğlu, Şiirde ve 
Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler, 
ı. Kitap, cıst. 1973), s. 58, 230 

(6) Ö. A. Aksoy, Atasözleri ve De
yimler Sözlüğü, C.l, CAnk. 1971), s. 
259 

(7) F. F. Tülbentçi (Der.), Türk· 
Atasözleri ve Deyimleri, Clst., 1963), s. 
lll 

(8) E. J. Davis, Osmanlı Proverbs 
aridQuantSayings, (london, ?),s. 173 
. (9) M. T. Gökbilgin, Çingeneler, 
lA. C. 3, s. 421 
.. (10) Erearı Kanar, Çingenelere 
Ozgürlük, Ozgür Gündem, 27 
Ağustos 1993, s.3 

(ll) H. Ritter. Karagöz, iA., C. 6, s. 
247 
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(12) N. Sevin. Korogöz Oyunu. TA, 

c.21. s.276 
(13) Alessio Bombaci. On Ancient 

. Turkish Dramatik Performonces, 

Denis Sinor (Ed.), Aspects of Altoic 

Civilizotion. (?. 1981). s. 96 

(*) Metin And da Karagöz' ü~ 
Çingene olduğunu yazar; 
"Gerçekten de yalnız Karagöz'de 
değil. fakat tüm geleneksel tiyatro
muıda ve seyirlik oyunlarımııda 

Çingene öğeleri çok boldur. Birçok 
yerlerde Karagöz. Çingene 
olduğunu açıkça kendisi söyler. Bir 
yerde kensini 'efkôr-ı fukaradan ve 
gürOh-i Kıptizyandanım ' diye tanıtır. · 
Işinin Çingeneler gibi ızgara maşa 

yapıp satmak olduğunu birçok yer
lerde belirtir ... " CM. And. Dünyoda ve 

Bizde Gölge Oyunu. Ankara. 1977. s. 

241) Hernekadar yazılı düzeyde. 
bazı Türk araştırmacılar. Karagöz'ün 
Çingene olduğunu söylerlerse de. 
bu gerçekliği söz platformunda aynı 
sıklıkla söylememeleri. Karagöz'ü 
görünürde Türk göstermeye yetiyor. 

(**) Kukla sözcüğü · hakkında 
diğer savlar için bkz. A. Bombaci. 
On Ancient Turkish Dramatik Perfor
monces, D. Sinor (Ed.), Aspects of 
Altaic Civilizotion, (?. 1981) 

(***) iskan Kanunu'nun 4. madde
sine göre. şu kimseler Türkiye'ye mu- · 

hacir alınmazlar: A) Türk kültürüne 
bağlı olmayanlar. B) Anarşistler, C) 
Casuslar. Ç) Göçebe Çingeneler. D) 1 

tyıemleket dışına çıkarılmış olanlar ... 
Öyle anlaşılıyor ki egemen , sistem. 
ne göçebeyi ne de Çingene'yi 
sever. hele bu göçebe. Çingene 
olursa. vay başına gelenler ... 

ÖZGÜR ÜNiVERSiTE 
1 

iNSAN BiLiMLERi FAKÜLTESi PROGRAMI 

t DÖNEM 
ı . insanlık Tari hi 
2. Ekonomi Politik 
3. Sosyal Bilimiere Giriş 
4. Hukuka Giriş 

ll. DÖNEM 
ı . Felsefeye Giriş ,Özgürlük 

ve Eşitlik Kavramları 
2. ç:>rtadoğu ve Türkiye Tarihi 
3. Iktisadi .Düşüncenin Evrimi 
4. Sosyal Bilimlerde Yöntem 

ve Araştırma Teknikleri 
(Seminer konusunun belir 
lenmesi) 

lll. DÖNEM 
ı. ~edya 
2. lnson Psikolojisi 
3. Sosyal Formasyonların 

Evrimi 
4. Doğa Bilimlerinin Evrimi 

IV. DÖNEM 
ı . Bilim Tari hi ve Felsefesi 
2. Matemafiğin Temelleri 
3. Ekoloji 
4. Sanat Tarihi ve Estetik 

C Serninerin sunulması) 

' 
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HEK EZ BiMRiM Di ŞERR DE 

Hevalreno 
Rihe minno 
HevTye her du çave minno 
Tembiya mi li we be 
Hek e1- bimrim di şerr de 
Di pevçOna me de 
HOr hOr bikin laşe mi 
XwTna mi bi eciqTnin 
biparzinTn. li zevTye 
Blo sortir bibe 
Blo bi behntir bibe 
Blo bi keda karker O gundiyan re bibe yek 

Hevalreno 
Rihe minno 
HevTye her du çave m inno 
TembTya mi li we be 
Ku ax O ave me azad bibin 

. Çeke mi tevrı rexte mi 
Bişinin El Salvador'e 
Ji -xort O keçen dilavan re 
Ji zaroke şoreşe re 
Nane me yi tenare 
Keda destgehe diyen me 
Di n av ala wekhevT O şrikatıye bikin 
Ji gele EfrTqe re bişTnin 
HemO tişt ji bono biratTya me ye 
W ek pele dareke 
Wek ava çemekT 
O axa welatekT 
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GOTiN (AFORiZMALAR) 

Welate soreşgera taneye 
Le welate bindest hebin, welate şoreşgere dinyene 

E hez mirov O welate xwe nekl 
Nikarl hez tO mirov O welate di ne bi ki 

Zanln bav, daylk O hosta nasnake 
DebOze rastiye li xelitiye her kes i dikeve 

Ere zimane xweş marazi qule derdixe 
Ma zimane xveş bi pirani dereva F nake 

Ka xwezl bi wl, ku hi kim li zimane xwe b ike 
Qender ziman rekisvanan Levitl tOneye li d ine 

E sansors li weşana di kin be rumetin 
le e sansors li mejl u ramana xwe dike u kisedike çine 

E xwe giran didin dltin; siviktlye mezin dikin 
DO şexsiyeta li hev siwar dikin 
Yek li deNe diiTze, ye k li bin perde 
Ku mihov perde hilanl, di cide har dibin 

Mirove baş, hin zi xwere dikin çarik 
H in Ji, zi başve dev tavejne, bi dizi kama xwe di pivin 

Mirove di cemiyeta me de gavke derkeve peş .. 
Here ber sitOna azma·n; we kevira ji hi na bixwe 
Mirove bi kerl tişta nayin u xerabe; kame bi 
mirove zehatl u baş didin. 

Dara Azadi Dilgerm 
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