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‘Güvenlik’ kavramı, egemenlerin 
dilinde ‘kendine özgü’ bir içerik taşıdı hep. 
İnsanların, doğanın, yaşamın güvenliği ile 
yönetenlerin, ‘şanslı’ sınıf ve zümrelerin 
güvenliği arasında tersine bir ilişki oldu. 
Bir tarafın güvenliği diğeri için güvensizlik 
sayılınca, bu tersliğin ürettiği mücadeleler, 
katliamlar, trajedilerle doldu insanlık 
tarihi... 

1937/38’de yaşanan ve yerelde 
‘Tertele’ diye bilinen  Dersim katliamı 
da ‘güvenlik harekâtı’ olarak geçti devlet 
arşivlerine. Terteleyi yaşayanlar açısından 
ise yitirilenlerin acılı anıları, yurtsuzluk 
ve sürgün hikâyeleriyle dile getirilen bu 
gerçeklik, hâlâ duyulan bir ‘güven(ce)sizlik’ 
hissinin de nedeni oldu. 83 yıl önce idam 
edilen Seyit Rıza ve arkadaşları da dahil, 
‘özür dilenmeyen ‘Dersim’,  bahsettiğimiz 
‘güvenlik-güvensizlik’ sarkacının konusudur 
hâlâ.

Öyle ki o ‘sarkaç’ salınmaya devam 
ederken, Nobel ödüllü Dario Fo’nun 
eserinden uyarlanan tiyatro oyunu Bêrû 
(Yüzsüz) da yasaklanabilmekte. ‘Güvenlik’ 
sopasının değdiği yerde, ekmek gibi dil ve 
sanat da askıya alınıyor ama  güvenli bir 
yaşam ve gelecek kurulamıyor maalesef... 
‘Yüzsüz’ün yasaklanmasından Dersim 
38’den aşina olduğumuz o malum yüzsüzlük 
doğuyor sadece!

İyi okumalar...

Têgeha ‘ewlehiyê’, li ser zarê serdestan 

tim xwedî naverokek cuda bû. Di navbera 

ewlehiya insanan, xwezayê, jînê û ya 

rêvebiran, ya çîn û zumreyên ‘bişens’ de 

têkiliyek berevajî hebû. Gava ewlehiya 

aliyekî ji bo aliyê din weke bêewlehî hate 

dîtin; têkoşînan, qetliaman û trajediyan jî 

rû dan. Dîroka mirovahiyê mişt e bi van. 

Qetliama Dêrsimê jî, ku di 

1937/1938an de pêk hat û ji aliyê gelê 

herêmê ve weke ‘Terteleyê’ tê zanîn, weke 

‘tevgera ewlehiyê’ di arşîvên dewletê de cî 

girt. Lê ji aliyê karesatdîdeyên vê qetliamê 

ve ev bû rastiyek ji êş, bêwarî û sirgûnan û 

kir ku hîsa ‘bêbaweriyê’ her di dilê gel de 

bimîne. Seyîd Riza û hevalên wî yên ku 83 

sal berê hatin sêdarekirin jî, Dêrsima ku 

lêborînek jê nehatî xwestin jî hêna mijara 

vê bêewlehî û bêbaweriyê ne.   

Ew çerx her digere. Sermeseleyê; lîstika 

bi navê ‘Bêrû’ ya Dario Foeyê xelatgirê 

Nobelê hat qedexekirin. Li her derê ku 

darê zorê li ser e, weke gezek nan, ziman 

û çand jî tên astengkirin lê mixabin jîn û 

dahatûyeke ewle nayê sazkirin.

Ji qedexekirina ‘Bêrû’yê, ji Qetliama 

Dêrsimê em pê zanin ku tenê ew bêrûtî 

derdikeve holê.

Em hêvî dikin ku ev hejmara me jî bi 

dilê we be.

‘Güvenlik’ ve ‘Yüzsüz’lük...

'Ewlehî' û 'Bêrû'tî…
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Sözcük değil, yirmi dört 
ayar sözlüktür DERSİM

SEZAİ SARIOĞLU

“... Ve her geçen gün biraz 
daha öğreniyoruz bu topraklar-
da her inkârın altında yakın ya 
da uzak tarihli bir toplu meza-
rın yattığını... Toprağa yalnızca 
ölülerin değil, hakikatlerin, 
dillerin, kültürlerin, kelimele-
rin gömüldüğünü... Zamanla 
kabaran toprak yalnızca ölüleri, 
kemikleri değil hakikatleri de 
geri verir. Zaman’ın rüzgârı es-
tikçe toprağın altına gömülen 
ne varsa yavaş yavaş çıkma-
ya başlar ortaya.” (Murathan 
Mungan, Murathan Mungan’ın 
Seçtikleriyle Bir Dersim Hikâ-
yesi)

Bazı sözcükler ve cüm-
leler insanı susmaya ve 
düşünmeye davet eder. 

Yerinde ağır olan bu hikmetli 
sözcükleri bazen kaldırır bazen 
kaldıramayız. Dünya görü-
şünüzü ve kalbinizin yerini 
unutmadıysanız, “Dersim”, 
sözcük olmanın ötesinde insa-
nı yüzleşmeye davet eden bir 
sözlüktür. Hayatımız boyunca 
kaç sözcük, kaç anlam, kaç 
yara ve zulüm eskittiğimizi 
hatırlatır o sözlük bize. Yirmi 
dört ayar tarih ve coğrafya 
kıymetindedir ve sizinle tanış-
mak istediğinde kaçsanız bile 
yakalanırsınız. Öyle sihirlidir 
ki, gözelerde bir su damlası ile 
göz göze geldiğinizde kendini 
hatırlatmakla kalmaz size de 
kendinizi hatırlatır. Yakın ve 
uzak dönemin tanıkları ölse-

Dersim katliamı/kırımı” ya 
da “tertelesi”, salt bir “arşiv”, 

“tarih” ve “bilgi” olayı değildir. 
Geçmişi resmî tarihin yalan 

yükünden kurtaracak bir 
yüzleşme, tasarlanarak 

öldürülenler, kurtulup 
sırlarıyla ölenler, ölümün 

sınırında yaşayan mağdurlar 
susturularak yapılamaz... 

Geçmişin kemiklerini 
örtecek toprak yoktur. 

Sadece geçmişe odaklanıp, 
mutlaklaştırılan geçmişin 

bizi köreltebileceğini 
unutmadan, dikkatimizi 
var olan haksızlıklardan 

uzaklaştırmadan, “bellek 
kazı”sına devam etmeli. 

Fotoğraf: Kemal Özer
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ler, öldürülseler bile onlardan 
geriye bir hikâye ve bir delil 
kalır. Ayhan Geçkin’in “Yıkımın 
Tarihi” hikâyesindeki bir cüm-
leyi okuyup susalım: “Ölüler, 
ölüler, belki de konuşması 
gerekenler çoktan ölüp gittiler. 
Mahşer günü düşüncesini 
şimdi anlamaya çalışıyorsun. 
Sur iki kere üflenmeli. Yerle gök 
karışmalı, ölüler dirilerle yüz 
yüze gelmeli...”

Bir hikâyenin kapısını yalanla 
açarsanız ya da açılan kapıdan 
yalanla girerseniz, o hikâyenin 
ruhu sizi suçüstü yapar. 

Geçmişin kemiklerini 
örtecek toprak yoktur 
“Konuşmak insanın avusunu 
alır derler, zehrini yani. Alır da 
ne yapar acaba, nereye atar, 
böyle söze inanılır mı? Baş-
kalarının acısı gündelik bir 
havadisattır, işitilir yani kulak 
şöyle bir duyar sonra iç çekilir 
de, ‘Çıkarken şu ocağı kapat’ 
diye seslenilir. Ocak ve konu 
aynı anda kapanır. Konusu 
kapanan acı acaba ne olur?” 
(Şule Gürbüz)

Dersim sözlüğü bize, çıkarken 
ocağın kapatılmasıyla konu-

nun kapatılmasının aynı âna 
denk gelmesini, söndürülen 
ocakların ve konusu kapanan 
acının nerelere dağıldığını da 
hatırlatır. “Dersim katliamı/
kırımı” ya da “tertelesi”, salt bir 
“arşiv”, “tarih” ve “bilgi” olayı 
değildir. Geçmişi resmî tarihin 
yalan yükünden kurtaracak 
bir yüzleşme, tasarlanarak 
öldürülenler, kurtulup sırla-
rıyla ölenler, ölümün sınırında 
yaşayan mağdurlar susturula-
rak yapılamaz. Sesin ve sözün 
yürürlükte olduğu yıllardan 
sonra yazılı geleneğin kapsam 
alanının genişlemesi önemlidir. 
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Ruhu olan “sesler ve sözler”, 
Dersim’in “iletişim ağı” ve 
“kadim belleği”dir. Sanîkler, 
hêkatlar (masallar, söylence-
ler), şüareler (ağıtlar), kılamlar, 
hewalar (türkü ve ağıtlar), qesê 
pî û khaliku (atasözleri)...

Cemal Süreya gibi söylersek, 
“Ödleriyle öten kuşlar”a dö-
nüştürülen bir halkın korku-
larını ve Şeyh Galip’in, “Sır 
şahtır. Ona ihtimam et!” dediği 
sırlarını binbir zahmetle ve 
bedelle ortaya çıkaran torun-
ların marifetleri kıymetlidir ve 
iltifata tabidir. Nezahat-Ka-
zım Gündoğan’ın “İki Tutam 
Saç-Dersim’in Kayıp Kızları”, 
Çayan Demirel’in “Dersim 
Katliamı Belgeseli”, Metin-Ke-
mal Kahraman’ın kılam, ağıt 
ve masal derlemeleri, Cemal 
Taş’ın “Dersim 1938 Anlatıları”, 
Haydar Karataş’ın “Perperı-
ka Söe”, “On İki Dağın Sırrı”, 
Hüseyin Aygün’ün “Dersim 
1938 Resmiyet ve Hakikat...” ilk 
aklıma gelenler. 

Dersim’in yıllarca “sır mekânı” 
olması, Dersimlilerin varlıklarını 
“sır toplumu” olarak sürdürme-
leri hayatın doğasına uygun-
dur. O halkın çocuklarının bu 
sırları birer birer açığa çıkara-
rak alternatif bir bellek/tarih 
oluşturmaları yeni bir kurucu 
belleğin nüveleridir.

Sözün burasında Murathan 
Mungan da karışsın söze ve 
ortak olsun muhabbete: “Bilir-
siniz: İnsandan daha uzun ya-
şar kemikleri. Dillerini ne kadar 
toprağa gömerseniz gömün, 
kelimelerin kemiklerini örtecek 
toprak yoktur. Gün gelir, yazılır, 
söylenirler.” Geçmişin kemik-
lerini örtecek toprak yoktur. 
Eskiler, “Muhit insanı köreltir” 
derlerdi. Sadece geçmişe 

odaklanıp mutlaklaştırılan 
geçmişin bizi köreltebileceğini 
unutmadan, dikkatimizi ve mü-
cadeleyi var olan haksızlıklar-
dan uzaklaştırmadan, “bellek 
kazı”sına devam etmeli. 

Ağaçla, suyla, doğayla 
sırdaş
“Su annemizi geri verir bize.” 
(Gaston Bachelard) 

Dersim su demek; kalan su, 
giden su, koşan su. Soru soran 
su. Bir itiraz ve cevap olarak 
akan Munzur, Dersim’i ve tarihi 
geri verir, suyun anafikridir 
sanki. Cemal Süreya “Fırat 
suyu bütün bir bölgeyi/Takma 
adlarla dolanmak/ Zorundadır” 
der de Munzur durur mu? O 

da, iki yakasına yapışıp teslim 
almasınlar diye takma adlarla 
dolaşır tarihi ve coğrafyayı.

Dersim öyle sihirli bir coğ-
rafyadır ki, her yer adı, her 
efsane olmuş kişi, bir hikâyeye, 
masala, mitosa davet eder 
bizi... Duzgın Bava dağı ve ef-
sanesi, Munzur nehri, vadisi ve 
Munzur Baba efsanesi, Harçik 
ve Kutuderesi... Dersim’deki 
mekânlar, kültürün ve kimliğin 
kurucu ögeleridir. Jiar û Diyar 
(Kutsal Topraklar), Herdê 
Dewrêş (Dervişler Diyarı), 
Mekanê Xızıri (Xızır’ın Mekânı), 
Herdê Bav û Kalan (Ataların 
Toprakları) ve Welaté Kirman-
ciye (Kırmancların Vatanı) gibi 

Fotoğraf: Kemal Özer
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isimlerle adlandırılanlar “hafıza 
mekânları”dır.

Koçgiri’den gelip Dersim’e 
sığınan direnişin beyni ve 
aynı zamanda şair olan Alişêr, 
silahşor eşi(ti) Zarife... Aşkı-
yaları öldürüp başlarını dev-
lete teslim eden, “işi bittikten” 
sonra kendi başını kaybeden 
işbirlikçi Rayber... Demenanlı 
efsane iki silahşor Silê Pıtê, 
Hesê Gevê’nin aylar süren 
dillere ve kalplere destan olan 
direnişleri... 

Semavi dinlerin inanç ve ritü-
ellerine benzemeyen nehirlerle, 
dağlarla ve doğa ile hemhal bir 
“inanç” kültürünün olduğu ez-

ber bozan bir bölge... Dersim’in 
taşlarına, ağaçlarına, suyuna, 
güneşine dua, hürmet ve şük-
reden insan “türü.” “Sırbaz”-
lardan oluşan “sır toplumu”na 
doğanın, canlı-cansız varlıkları 
ekleyip Kader Büyükbingöl’ün 
emaneti bir cümle yolumuzu 
kessin: “Eskiden, birinin hiç 
kimseye anlatmak istemediği 
bir sırrı varsa ne yapardı biliyor 
musun? Bir dağa çıkar, bir 
ağaç bulur, ağacın üzerine bir 
delik açar, sırrını o deliğe fısıl-
dardı. Ve onu çamurla örterdi. 
Böylelikle sır orada sonsuza 
kadar kalırdı.”

Ezcümle; ağaçlarla, sularla 
ve doğa ile “sır kâtibi” olan bir 
kültür.

Doğa kendi işini yapıyor. 
Munzur gözelerindeki “pey-
zaj” çalışmaları, suni bir taklit 
olarak doğaya işini öğretme 
küstahlığıdır. 

Meşelerle keçilerin 
‘inat’ ittifakı!
“Kuşların dengbêji olur mu?/
Olurmuş/Bu sabah kulaklarım-
la duydum.” (Ümran Düşünsel)

Artık ağaçların da öğrenebildi-
ğini, tecrübelerini depoladıkla-
rını, kendi aralarında ve çalılar, 
çimenler ve bitkilerle bilgi 
alışverişi yaptıklarını, söğütle-
rin ve kestanelerin arılar tav-
lamak için “koku mektupları” 
gönderdiklerini, ağaçların zayıf 
ve güçlü yanlarını aralarında 
eşitlediklerini, çoğalmayı en az 
bir yıl önceden planladıklarını, 
“ağaç aşkının” her bahar zuhur 
etmesinin türlerine bağlı oldu-
ğunu, ağaçların susadıklarında 
çığlık attıklarını, taç örtüsünün 
altında günlük dramlar ve etki-
leyci aşk hikâyeleri yaşandığını 
biliyoruz. Sözü, normal ko-
şullarda 500 yıl yaşayan lâkin 
güvenlik politikaları nedeniyle 
genç yaşta öldürülen meşelere 
getirelim. Büyük hasar görmüş 
meşelerin, kıyanlara inat yedek 
taçlar büyüterek, yeniden gö-
ğerip yüzlerce yıl daha yaşaya-
bildiklerini yakıp-yıkanlar nere-
den bilsin? Çünkü egemenlerin 
haberi yoktur yukarıdaki yap-
raklardan ve onların aralarında 
neler konuştuklarından. Yerde 
konuşan iki yaprağın yeniden 
varoluş mücadelesini başlattı-
ğını nereden bilsinler?
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İnatçı meşelerden, inatçı hay-
vanlara ve doğanın “inat kolu 
başkanı” keçilere yatay geçiş 
yapalım... Dersim inancı açı-
sından dağ keçileri, “Domanê 
Xızır” yani “Hızır’ın Çocukları”-
dır. Onlar doğanın emaneti kar-
deşlerdir ve her kim, “sığınana” 
sahip çıkmazsa, o “bêbext” 
yani toplumdan dışlanası bir 
“düşkün”dür. Dersim’in değişik 
bölgelerinde toplam 17 dağ 
keçisine çıkarılmış “vur emri”ni 
durduran halkın tepkisi keçilere 
hürmettir.

Bilinen ve bilinmeyen zaman-
lardan beri, doğa kendi işini 
yapıyor. Göğeren meşeler, 
düzenleri bozulan domuzların 
kasabalara inip “korsan mi-
ting” koymaları birer itirazdır.

Turna semahı
“Turnalar turnalar ki/Silahı ve 
siyaseti bilir/Bir sitemle savu-
şurlar/Yıllarca uğramazlar o 
ülkeye...” (Can Yücel)

Can Yücel, Dersim sürgünü 
Cemal Süreya’yı “turnalar” 
üzerinden selamlamıştı. 
Turnaların, savaş mahallinden 
“bir sitemle savuştuktan” otuz 
yıl sonra geriye dönmeleri de 
siyasettir. Gökyüzü ve yer-
yüzü halklarından turnaların 
işi-düşü gitmek ve dönmektir. 
Semah dönmek, uzaklar-
dan dönüp Barış Mahalli’ne 
konmak. Metin Altıok ise 
Süreya’ya, “Bilmiyorum bir 
turnadan/ Acaba kaç şiir çıkar/
Ama senin şiirinden/Kalkan 
turnalar/Mutlaka halkın/Solgun 
tarihine konarlar” dizeleriyle 
selam durmuştu. Turnalarla 
birlikte uçup şu soruya kona-
lım; Süreya’nın şiirinden kalkan 
ve halkın solgun tarihine konan 
turnalardan kaç şiir çıkar? 

Dilinden de sürgün  
Cemal... 
“Bir yük vagonunda açtım 
gözlerimi. Bizi bir kamyona 
doldurdular. Tüfekli iki erin 
nezaretinde. Sonra iki erle yük 
vagonuna doldurdular. Günler-
ce yolculuktan sonra bir köye 
attılar. Tarih öncesi köpekler 
havlıyordu. Aklımdan hiç çık-
maz o yolculuk, o havlamalar, 
polisler. Duyarlığım biraz da o 
çocukluk izlenimleriyle besle-
niyor belki. Annem sürgünde 
öldü, babam sürgünde öldü.” 
(Cemal Süreya)

Yazılarındaki ve şiirlerindeki 
trajediyi anlamak yerine ona 
“Cemo Baboş, Cemo Kurban. 
Biz dağlılar, gök gürültüsü 
‘Gurgur Baba’ ve çığla aynı 
soydanız” diye seslenen 
Ahmed Arif ile karşı karşıya 
getirilerek bizim/bijim mahal-
lede ötekileştirilen bir şair olan 
Cemal Süreya, dilde ve şiirde 
zorla iskân olmayacağını, dil-
lerin devletlerden uzun süre-
ceğini bilenlerdendir. 12 Eylül 
öncesinde, “İnsanın ana dilini 
bilmemesi ne kötü!” diyerek 
Kürtçe öğrenmeye karar ve-
ren, alfabe bulup Kürtçe öğre-
nirken, Cunta gelince alfabesi 
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yok olup bir kez daha dilinden 
sürgün edilen Cemal’den söz 
etmek poetik-politik nezaket 
gerektirir. “O yıllarda ülkemiz-
de/Çeşitli hükümlerle/ Yetmiş 
iki dilden/İkisi yasaklanmıştı:/
İkincisi Türkçe” dizelerini 
tarihe not düşen bu bahsi bir 
alıntıyla kapatıp onu Dersimli-
lere ve Pülümürlülere emanet 
edelim: “Şimdi çok sevdiğim 
sürgün sözcüğü beni allak 
bullak ediyordu. Bir gün büyük 
anneme sormuştum: ‘Neyiz 
biz?’ diye. Bir şey anlama-
dı. ‘Sürgün ne demek?’ diye 
yineledim. Sürgün ‘menfi’ 
demekmiş, ‘menfa’ya gönderi-
lenlere ‘menfi’ denirmiş. Bir an 
aklıma Yavrutürk dergisindeki 
bir tefrika geldi: ‘Bir Göçmen 
Çocuğun Anıları.’ ‘Göçmen 
miyiz biz yoksa?’ diye soruyu 
değiştirdim. ‘Evet, işte buldun, 
göçmeniz biz’ dedi. Rahat-
lamıştı. Ondan sonra kendi-
mi bir süre göçmen olarak 
düşündüm.”

Dersimli Cevahir
Kıymetinden sual olunmaz 
Dersimli Cevahir, 68’in politik 
efsanesi olarak bilinir. Me-
raklısı dışında edebiyat insanı 
olduğunun “unutturulması” 
ve nedenleri ise bilinmez. Şu 
kadarını söylemesem Ceva-
hir’in ve Dersim’in âhını almış 
olurum. Bu ihmalin temeli, 
dünyayı yorumlama ve değiş-
tirme bahsini sadece siyasete 
havale eden algıdır. Bu eksiklik, 
NOTOS dergisinin 19. sayı-
sında şöyle takdim ediliyor: 
“Notos bu sayıda sürpriz 
bir belgeyi hatırlatıyor. 1968 
kuşağının önde gelen kişilik-
lerinden Hüseyin Cevahir’in 
Nisan 1968’de yayımlanan 

‘Kalın Çizgilerle Edebiyatımızın 
Dünü’ adlı yazısı, edebiyatımı-
zın geçen dönemlerine ilişkin 
önemli yorumlar ve saptama-
lar içeriyor.”

Bizim/bijim mahallenin çocuk-
larına ilânen duyurulur.

Dikkat! Dersimli Cevahir 52 yıl 
önce ne diyor:

“Öte yandan toplumcu-ger-
çekçi edebiyatın yürekler 
paralayıcı durumu. Zaman za-
man propaganda edebiyatına 
dönüşen –hatta aşan– şiirler, 
öyküler. Okunamamak yine 
de. (...) Bütün yakınmalar, di-
dişmeler bundan çıkmaktadır. 
Bunlar çatırtının gürültüleridir. 
Ve yeni bir çıkışın da gürle-
mesiyle birlikte olmaktadır. 
Son bir kaç aydır –bir yıl ya 
da– olumlu bir takım çıkışlar 
olmaktadır. Bir önceki kuşağın 
yazarlarında da bu tür olumlu 
çıkışlar görülmektedir. Örne-
ğin; Ülkü Tamer’in Giyotin adlı 
uzun şiiri. Belki şiir yaşantısı-
nın en uç noktasına varmıştır 
burda Ülkü Tamer. Ve bu çıkış 
1950’lerin, 60’ların, 63’lerin 
değil, 67’lerin, 68’lerin çıkışıdır 
bir bakıma.” (Hüseyin Ceva-
hir, Yeni Eylem Dergisi, Nisan 
1968, Sayı 1)

Teoride peşrev olmaz, 
ne çıkarsa pratik
“Palavra Meydanı” deyimini ilk 
kez, Metris’ten Sağmalcılar’a 
sürgüne giderken esir tutul-
duğumuz koğuşta dönemin 
TDKP önderlerinden Tahsin 
Demir’den duymuştum. Uzun 
yürüyüşlerin bir ucunun Çin’e 
ve Mao’ya, Arnavutluk’a ve En-
ver Hoca’ya, bir başka ucunun 
Küba’ya, Che ve Fidel’e uzan-
dığı bir meydan. Meydanlar 

şehirlerin özetiyse, “Palavra” 
sözcüğündeki devrimcilerarası 
söz ve alıntı “düellosu” gön-
dermesi bir yana, Dersim’in ve 
Devrim’in özü olan bu meyda-
na bakılarak, sol sürat devri-
me ve sosyalizme koşanların 
teorik ve pratik haritası çıka-
rılabilir. Hareketli ve bereketli 
meydandır zamanın Palavra 
Meydanı. Bir bütün olarak 
Dersim coğrafyasında, kişi 
başına düşen örgüt, önder ve 
militan miktarının bu kadar çok 
ve sürekli olması “rastlantı”yla 
açıklanabilecek bir şey değil-
dir... Sosyalistlerin, demokrat-
ların ve yurtseverlerin harman 
edildiği coğrafya...

‘Sosyalizm Tunceli’nin 
ışıklarıdır’
Yaşanmış bir hikâye ile bitire-
lim... 70’lerin sonları... Der-
sim’in bir köyünde yaşayan, 
dünyası köyüyle ve devrimci 
gençlerin anlatımlarıyla sınırlı, 
kocası gibi kendisi de sos-
yalist olmuş yaşlı bir kadına 
soruyorlar: “Sosyalizm nedir 
ve nasıl bir şeydir?” “Sosya-
lizm” sözcüğünü kitapların ve 
kavramların dışında söylenen-
lerden öğrenmiş olan kadın, 
bir ömür konuştuğu dile yeni 
girmiş “sosyalizm” sözcüğünü 
tanımlarken fazla düşünme-
den, uzaktaki şehrin parıldayan 
ışıklarını parmaklarıyla işaret 
ederek, “Sosyalizm Tunceli’nin 
ışıklarıdır” demiş, “Tunceli’nin 
ışıkları bence sosyalizm...” 

Bu bilgece tanımın sözcüğün 
diğer tüm sosyalizm tanımla-
rından daha az ve kıymetsiz 
olduğunu kim söyleyebilir...  
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Mirov tevkujiyekê bi 
kîjan rengan dikare 
vebêje? Gengaz e yan 

na gelo? Ev pirs li aliyekî; gelo 
wênesazek dikare, yan rast 
e ku wêneyên xwe rave bike 
û derbarê wan de beyanatan 
bide? Min heya niha tu car der-
barê wêneyên xwe de beyanat 
nedane, ew rave nekirine. 
Nekirine; ji ber ku tu wênesaz 
ne statementek(beyanat) e. 
Ji ber vê sedemê ger heya 
niha min derbarê wêneyekî 
xwe de nivîsek nivîsandibe jî 
ew ne beyankirina wêneyê ye. 
Bêtir hestên min ên wê kêliyê 
ne û dibe ku tu têkiliyên wê bi 
wêne re jî tune bin. Ji ber ku 
piştî demekê ger ez cardin li 
heman wêneyî binêrim teqez 
wê hestên min guherîbin û ne 
heman hest bin.

Statementî karekî pêvajoya 
pîşesaziyê ye; hişt ku huner 
têkeve heyama rizandinê, ew 
heyama bi xerabiyan mişt, ew 
heyama ku huner veguhezand 
pîşesaziya hunerê. Ew bûye-
reke, qewmîneke xirab e ku bi 
serê huner û hunermendan de 
anîne. Pêdiviya wêneyekî bi 
jêremetnekê tune ye çimkî. Ger 
wêneyek pêdivî bi jêremetnekê 
dîtibe jixwe ew tê wê wateya 
ku ew wêne ne berhemeke 
hunerî ye. 

Weke ku tê zanîn di roja me de 
êdî gelek tiştên li ser sergoyan 
didin hev û dibin di muzexa-
neyan an di galeriyan de, bi 

FEWZÎ BÎLGE

jêremetnekê pêşkeşî mirovan 
dikin. Aşkere ye ku ew ne 
berhemên hunerî ne, teqez 
guhûr in.

Weke ku tê zanîn her wêneyek 
jixwe xwediyê xwe û zimanekî 
ye. Xwediyê zimanekî taybet e. 
Kesekên ku zimanê hunerê(wê-
ne) fêr nebûbin, serê xwe pê 
neêşandibin çawa dikarin 
derbarê zimanê wê berhemê de 
xwedî peyv, xwedî gotin bin? 

Ger ez li wêneyên xwe vege-
rim… Tenê dikarim bibêjim ku 
gava min çîroka qîzikeke biçûk 
bihîst, ew qîzika di dema tevde-
kuştina Dersimê, min xwest wê 
çîrokê biwênim û min wênand. 
Keçikeke biçûk ku ji ber leş-
kerên çavsor direve... Leşkerên 
ku kî dikeve ber wan bi awayekî 
hovane wan dikujin…

Ew, dê, bav û birayekî xwe yê 
hîn di pêçekê de direvin û xwe 
bi ser çiyê dixin. Leşker, li dû 
wan in û wan dişopînin. Birayê 
wê di pêçekê de ye û seraqet 
digirî. Heke dengê girîna wî 
biçe leşkeran filitandina wan 
zortir dibe. Ji loma bav bê çare 
dimîne ku pêçekê di jor de 
bavêje Çemê Mûnzûrê. Pêçekê 
diavêjin lê mixabin leşker car-
din wan zevt dikin. Dê û bavê 
wê dikujin, wê jî bi saxî dibin 
radestî mirovekî biyan dikin. 
Ew mirov wê dibe bajarê xwe. 
Bi zemên re wê fêrî zimanê 
xwe dike lê qîzik ji kêliya ku bi 
çavên serê xwe dîtiye ku bavê 

Çîrokeke Dêrsimê

wê birayê wê yê biçûk avêtiye 
çem, pir tirsiyaye, lal bûye û êdî 
nikare bipeyîve. 

Piştî çend salan qîzikeke wê 
çêdibe. Qîzika wê mezin dibe, 
wê didin mêr. Ew bi mêrê xwe 
re diçe welatekî biyan û li wir 
lawikekî wê çêdibe. Lawik hîn 
di pêçekê de ye, rojekê tê ser-
dana dayîka xwe û gava dayîka 
xwe dibîne pêçeka xwe dide 
destên wê. Kêliya ku dayîka wê 
pêçeka kurik radihijiyê cardin 
zimanê wê digere û dipeyîve. 

Çîroka ku min bihîst ev bû. 
Lê min ev bi wêneyan çawa 
vegotiye nizanim. Lê bawer 
im her bîner wê li gor zergava 
mêjiyê xwe tiştinan ji wan fam 
bike û belkî her bîner bipirse û 
bibêje; “Çima ew rengên tarî, 
çima yên beloq, çima ev şêwe, 
çima fîgurên wiha, çima sirûş-
teke wiha?” û çimayên xwe 
pirtir bikin. Ez jî her ku li wan 
wêneyan dinêrim pirsên min jî 
mîna yên bîneran dibin û ez jî 
heman pirsan ji xwe dikim. Lê 
bi demên çûyî re bersivên min, 
pirs û xweziyên min jî diguhe-
rin. Bawer im ez heman çîrokê 
careke din biwênim wê ne weke 
yên min ên berê bin.  
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Bir Dersim hikâyesi

Bir katliamı hangi renklerle 
anlatabilir insan? Müm-
kün mü, değil mi acaba? 

Bu soru bir yana; bir ressam 
kendi resimlerini yorumlaya-
bilir mi, onlar hakkında açıkla-
mada bulunabilir mi? Doğru bir 
şey midir? Tartışılır ama ben 
resimlerim hakkında konuş-
madım, onları yorumlama-
dım. Yapmadım, çünkü hiçbir 
ressam statement (beyanat) 
veren değildir. Bu nedenle 
şimdiye dek eğer herhangi 
bir resmim hakkında yazı 
yazmışsam da aslında resme 
dair değildir. Daha çok o anki 
hislerimdir ve resimle hiç ilgisi 
de olmayabilir. Bir süre sonra 
bir kez daha dönüp o resme 
baksam, kesinlikle duygularım 
değişmiş olacaktır. 

Statement ‘mesleki’ süreçlerin 
işidir; sanatı çürümeye götür-
dü, onu ‘meslekileştirip’ defor-
me etti. Sanatın ve sanatçının 
başına gelmiş kötü bir haldir. 
Bir resmin dipnota ihtiyacı 
yoktur çünkü. Dipnota, açık-
lamaya ihtiyaç duyuyorsa, bu 
demektir ki zaten o bir sanat 
eseri değildir. 

Günümüzde artık çöplerden 
toplanan nesneler bir araya 
getirilip müzelerde veya gale-
rilerde, dipnotlarla insanlara 
sunuluyor. Açıktır ki bunlar 
sanat eseri değil, yalnızca birer 
çöptür. 

Her resim zaten kendisidir, 
kendi diline sahiptir. Özel bir 
dili vardır. Sanatın dilini (resim) 
öğrenmemiş, ona kafa yor-

mamış kişilerin o eserin dili 
hakkında söyledikleri ciddiye 
alınabilir mi? 

Buradaki resimlerime döne-
cek olursam… Yalnızca şunu 
söyleyebilirim; Dersim katlia-
mında (1937/38) küçük bir kız 
çocuğunun hikâyesini öğren-
diğimde resmetmek istedim. 
Önlerine kim çıkarsa öldüren 
askerlerden kaçan küçük bir 
kız… 

Annesi, babası ve henüz 
kundaktaki erkek kardeşi ile 
birlikte kaçmaktadırlar. Bir 
dağa çıkarlar. Askerler peşle-
rinden gelmektedir. Kundaktaki 
erkek kardeşi durmaksızın 
ağlamaktadır. Bebeğin ağlama 
sesi duyulursa kurtulamaya-
caklardır. Baba çaresiz kalır 
ve kundağıyla birlikte çocuğu 
Munzur Nehri’ne atar. Buna 
rağmen askerler onları bulur. 
Kızın anne ve babasını öldürür-
ler. Onu da alıp yabancı birine 
verirler. Yabancı onu kendi 
memleketine götürür. Zaman 
içinde ona kendi dilini öğretir. 
Ama kız, babasının küçük kar-
deşini nehre attığını gördüğün-
den çok korkmuş, lal olmuş ve 
artık konuşamamaktadır. 

Yıllar sonra evlenir, bir kızı olur. 
Kızı da evlenip eşiyle yabancı 
bir ülkeye yerleşir. Orada bir 
oğlu olur. Erkek çocuğu henüz 
kundakta iken annesini ziyare-
te gider ve karşılaşır karşılaş-
maz kundağı annesine verir. 
Kadın torununu alır almaz 
tekrar dili açılır ve konuşmaya 
başlar. 

Benim duyduğum öykü buydu. 
Resimlerle nasıl anlatabildim, 
bilemiyorum. Kanımca her iz-
leyici kendi zihinsel süreçlerine 
göre bir anlam çıkaracak, farklı 
bir boyut katabilecektir. Şunlar 
sorulacaktır büyük ihtimal; ne-
den karanlık renkler, neden çiğ 
renkler, neden böylesi figürler, 
neden böylesi bir doğa?… ‘Ne-
den’ler çoğalıp gidecektir. Ben 
de her baktığımda kendime bu 
soruları soruyorum. Ancak za-
man geçtikçe soru ve cevap-
larım, keşkelerim de değişiyor. 
İnanıyorum ki aynı öyküyü bir 
kez daha resmetsem bunlar 
gibi olmayacaktır. 
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BÊRÛ ve dil 
imparatorluğu!

BARIŞ AVŞAR

Arkeoloji dünyasında üç 
yıldır bir ‘sahte impa-
ratorluk’ sansasyonu 

konuşuluyor. Anadolu’da MÖ 2. 
binyıl sonlarından itibaren ya-
şadıkları bilinen Luviler de bu 
sansasyonun baş kahraman-
ları. Her şey 1950’li yıllardan 

itibaren Türkiye’de Çatalhöyük 
dahil, önemli kazılar yapmış 
ancak esrarengiz bir şekilde 
var olduğunu öne sürdüğü 
‘Dorak Hazinesi’ iddiaları nede-
niyle ve tarihî eser kaçakçılığı 
şüphesiyle 1965’te Türkiye’den 
sınır dışı edilmiş İngiliz arke-

Ortaya çıkan bu tablo 
Mellart’ın aradığı ‘kayıp’ Luvi 

İmparatorluğu’ndan daha 
önemli bir gerçeğe işaret 

ediyor. Hattiler, Palalar, 
Hurriler ve Hititler gibi halklar 
arasında bir halk olan Luviler 

ve dilleri, yüzyıllar boyunca 
farklı bayraklar altında 
farklı halklar ve dillerle 

bir arada yaşamıştır. Tarih 
sahnesinde devletler kurulup 

yıkılırken onlar var olmaya 
devam edebilmişlerdir. Ve 

bu etkinlikleriyle bugün de 
bize eski dünyada bir halkın 

kendi kültürünü oluştururken 
farklı kültürlerle uyumlu 

olabileceklerini anlatırlar.

Hititlerin MÖ 8. 
yüzyıla ait Karatepe 
Yazıtı’nın Luvice 
bölümünden... 
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olog James Mellart’ın, 2012 
yılındaki ölümünün ardından 
evinde yapılan incelemelerle 
başladı.

Jeoarkeolog Eberhard Zan-
nger’ın, yaptığı bu inceleme-
ler sonucunda, bulduğu bir 
yazıtın deşifresine göre, MÖ 2. 
binyıl sonlarında Anadolu’da 
bir ‘Luvi İmparatorluğu’ var 
olmuştu. Zannger’in sonra-
dan –Mellart’ın Çatalhöyük’te 
bulduğunu iddia ettiği resimler 
gibi– sahte olduğunu kabul 
ederek, “Mellart ben dahil bilim 
insanlarını ömrü boyunca kan-
dırdı” diyeceği uydurulmuş ya-
zıta göre, Luviler aynı zamanda 
Hititlerin sonunu getirmişler ve 
hatta ‘Deniz Halkları’nı önder-
likleri altında toplayarak çağın 
önde gelen imparatorluğu 
Mısır üzerine sefere çıkaracak 
kadar da büyük bir güce ulaş-
mışlardı. Ancak bugün tüm bu 
iddialara dayanak olan yazıtın 

tamamen Mellart’ın hayal gü-
cünün ürünü olduğu net olarak 
ortaya konmuş durumda. 
Luvilerin Anadolu’nun geçmi-
şinde cevabı bilinmeyen birçok 
soruya yanıt olabileceğine 
kendisini inandırmış görünen 
arkeoloğun bütün çalışma-
larına gölge düşürecek böyle 
uydurma tarihsel ‘kanıtlar’ 
üretme yoluna gitmesi ise en 
iyi niyetle bakıldığında ‘sırrın’ 
tamamını çözmüş olma gayre-
ti ile açıklanabilir herhalde.

Tarih, ‘hayal edildiği 
gibi’ yazılamıyor
Anadolu tarihi için yeni ve 
büyük heyecanlara kapı 
açabilecek bu iddialar artık 
sadece büyük hayal kırıklıkla-
rına dönüşmüş gibi görünse 
de Zannger’in bütün bunları 
açıklarken sözünü ettiği gibi 
Mellart, sahte kanıtlar üretirken 

bile çok iyi tanıdığı bir tarihten 
hareket ediyordu.

Luviler, Anadolu’da gerçekten 
yaşamışlardı. Kendilerinin 
bir devlet kurup kurmadıkları 
bilinemese de, Hititler başta 
olmak üzere Güneydoğu Ana-
dolu’daki Kizzuwatna Krallığı, 
Anadolu’nun ortasındaki Neşa 
ve Puruşanda prenslikleri, 
batıda Karya ve Lidya öncesi 
devletçikler, güneyde Kilikya 
Devleti Luvilerle ilişkilendirilir. 
Bütün bu ilişkilerin temeli ise 
dildir.

Anadolu her zaman çok dilliy-
di. Göçlerin, istilaların, kurulup 
yıkılan devletlerin beşiği, eski 
çağlardan beri bölgeyi aynı 
zamanda bir diller bahçesine 
döndürmüştü. İşte Luvice de 
onlardan biri olarak Anado-
lu’da bin yıla yayılan bir süre 
boyunca kullanıldı. Farklı dev-
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letlere ait metinlerde Luvice’nin 
örnekleri yer alıyor.

Bu kadar uzun bir süre boyunca 
yukarıda bazılarını andığımız 
çok sayıda devletin sınırları 
içerisinde hatta bazılarında 
resmî dil olarak kullanılmış bir 
dilin arkasında bir ‘imparatorluk’ 
olabileceğini düşünerek Mellart 
çok da büyük bir yanlış yapmışa 
benzemiyor. Ancak ipuçları ne 
kadar güçlü olursa olsun, tarih 
‘hayal edildiği gibi’ yazılamıyor.

Luviler belki gerçekten bir 
dönem hiç bilmediğimiz bir 
devletin sahibi oldu, belki bildi-
ğimiz devletlerden birinin ya da 
birkaçının ana unsuru onlardı, 
belki de hiçbir zaman devlet 
kurmadılar. Bunların hangisinin 
gerçek olup olmadığını da belki 
bir gün öğrenebileceğiz. Bugün 
için bildiğimizse Luvice’nin 
gerçek bir ‘dil imparatorluğu’ 
olduğudur.

Farklı kültürlerle uyum 
mümkündür
Çok dilli Hitit İmparatorluğu 
içerisinde Luvilerin önemli bir 

yeri olduğunu kanunlarından 
anlıyoruz. Ülke topraklarının 
önemli bir bölümü ‘Luviya’ ola-
rak anılırken, Hitit metinlerinde 
Luvi dili de sık sık karşımıza 
çıkıyor. Adları Luvi dilinden 
gelen krallara dahi rastlanması, 
Hititlere göre geri bir statüde ol-
madıklarının işareti olarak kabul 
ediliyor. Yani Hitit İmparatorlu-
ğu aynı zamanda Luvilerin de 
devleti olmuş gibi görünüyor.

Üstelik Hititlerin MÖ 12. 
yüzyılda çökmesinin ardından 
MÖ 700’lere kadar Luvice’nin 
farklı devletlerin yazı dili olacak 
kadar etkinliğini sürdürdüğünü 
biliyoruz.

Ortaya çıkan bu tablo belki de 
Mellart’ın aradığı ‘kayıp’ Luvi 
İmparatorluğu’ndan daha 
önemli bir gerçeğe işaret 
ediyor. Hattiler, Palalar, Hurriler 
ve Hititler gibi halklar arasında 
bir halk olan Luviler ve onların 
dilleri, yüzyıllar boyunca farklı 
bayraklar altında farklı halklar 
ve dillerle bir arada yaşamış-
tır. Tarih sahnesinde devletler 
kurulup yıkılırken onlar var 

olmaya devam edebilmişlerdir. 
Ve bu etkinlikleri ile bugün de 
bize eski dünyada bir halkın 
kendi kültürünü oluştururken 
farklı kültürlerle uyumlu olabi-
leceklerini anlatırlar.

Bize, yani bugüne…

‘Bugün’ ve tarih ötesi!
Zamanında Luvilerin ve başka 
halkların dillerini özgürce kulla-
nıp kültürlerini yaşatabildikleri 
topraklarda ‘bugün’ tarih ötesi 
olaylara tanık oluyoruz. Tarih 
ötesi, çünkü herhalde tarihin 
hiçbir döneminde ‘halkın gü-
venliği için halkın dilinin yasak-
lanması’ gibi bir uygulamaya 
rastlanmamıştır. O nedenle 
sadece Kürtçe olduğu için bir 
tiyatro oyununun, üstelik bir 
yerel yönetimin çatısı altında 
sergilenmesinin ‘güvenlik’ 
gerekçesiyle yasaklanmasının 
mantığı herhalde tarihin geride 
kalmış sayfaları arasında değil, 
henüz yazılmamış sayfaları 
arasında, yani bugünden ötede 
aranmalıdır.

Yarın olduğunda bugüne bakıp 
sahte bir metin uydurmaya 
çalışacak kimse çıkar mı? 
Çıkarsa da bu yasak kadar uçuk 
bir hayal gücüne sahip olabilir 
mi bilinmez. Bilinen, bir halkın 
ve onun dilinin var olması için 
devletlerin ne yaptığından çok o 
halkın ne yaptığının önemli oldu-
ğudur. Nasıl ki Luvice kendisinin 
en büyük hamisi olarak karşı-
mıza çıkan Hitit İmparatorlu-
ğu’ndan önce vardıysa ve ondan 
sonra da var olduysa, herhalde 
Kürtçe de Bêrû adlı oyun 2020 
yılında İstanbul’da oynatılmadı 
diye yok olmayacaktır.

Oyunun adı da Bêrû üstelik, 
Yüzsüz… 

İBB Şehir Tiyatrosu bünyesinde sahnelenecek olan, Kürtçe oyun Bêru (Yüzsüz) 
yasaklandı.
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Îbrahîm Amîr ji Efrînê ye lê 
gelek wext e li Viyanayê 
dimîne. Him diktor, him 

şanpger e. Ta niha şeş şano 
nivîsîne. Mahîr Yildiz û Felat 
Diljen ligel wî sohbetek pêk 
anîn. Amîr dibêje “Heta niha jî 
xebatên me yên li Viyanayê jî ji 
bo dadmendiyê ne” û dixwaze 
ligel hunermendên kurd têkilî 
deyne. 

Ez zanim; tiştek zehmet e ku 
mirov xwe bide naskirin. Lê ka 
Îbrahim Amîr kî ye gelo?
Bi rastî ez bixwe jî nizanim, 
xwe ji kîjan alî ve bidim nas-
kirin. Ez kurd im, ji Rojava, ji 
Efrînê me.18 sal in ez hatime 
Viyanayê û ez li Viyanayê dijîm. 
Zarokek min heye. Dema ku ez 
hatim Viyanayê sal 2002 bû. 
Piştî ku ez ji Sûriyeyê hatim, 
min li vir doktorî xwend. Ez ni-
zanim ji kîjan hêlî ve li ser xwe 
biaxivim li ser xwe deng kim. 
Di jiyana mirov de dem hene, 
meriv jî ji xwe dipirse bê ka ez 
kî me? Tiştê dinê ne di naven-
da jiyana min de ne. Ez niha 
xwe wek bavekî bi nav dikim.

Balkeş e; te got ez doktor im 
jî…
Erê, rast e.

Doktorî barek giran e û tu di 

heman demê de bavê zarekî yî. 
Gelo ev mecala te ji ku tê?
Dema ku mirov ji tiştekî hez kir 
mirov jê re mecal dibîne û ne 
tiştek zehmet e. Wextê ku mi-
rov tiştek ji dil neke, mirov pir 
zû diweste. Ez cûdahiyê dixim 
navbera nivîsandina metnên 
şanoyê û doktoriyê. Herdû du 
tiştên cuda ne û disîplîn hewce 
ye ji wan re. Doktorî… Tu serê 
sibê ji xew radibî û tu zanî 
nexweşên te hene. Divê filan 
saetê ez li nexweşxaneyê bim. 
A din jî hûnermendî… Mirov 
hunermendiyê di xeyala xwe 
de dijî, li vir pir disîplîn tuneye. 
Mirov di dinyaya xwe de û di 
xeyalên xwe de dijî. Lê dema 
ku ez bêdil karê xwe dikim, ez 
diwestim .Ez ji karê xwe hez 
dikim. Bêdisîplîn ez diwestim. 
Bêyî şano û hunermendiyê jî ez 
diwestim. Yanî dema ku mirov 
ji tiştekî hez bike mirov dikare 
mecal bibîne.

Gelo tu çi difikirî li ser şanoya 
rojane? Bi giranî li ser kîjan mi-
jaran disekinî? Rêbazên fera-
seta te çi ne û li ser şanoya te 
bandoreke wê ya çawa heye?
Ev pirs piçek zor e. Ji ber ku 
em nizanin bi kîjan wateyê tê 
pirskirin. Şano nikare li hemû 
derê hebe. Dema ku tu ji min 

Hevpeyvîn: MAHÎR Y ILDIZ-FELAT DILJEN

Şanoger Îbrahîm Amîr:

XEBATA MIN JI BO 
DADMENDIYÊ YE

Yanî mînak û kodên 
şanoyê cih bi cih, welat 
bi welat cuda dibin. Îro 

mesela li Viyanayê, li 
ser şanoyê tê axaftin, lê 

belê li hinek welatên din 
hunermend di bin darê 

zorê de ne û dikevin 
girtîgehê. Li wan deran 

hunermend ji bo azadiyê, 
ji bo civaka xwe şanoyê 

çêdikin. Wek min gotî rola 
şanoyê li her cihî cûda ye.
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bipirsî şano çidike ez ê bibêjim 
şano li her mintiqeyê, li her cihî 
tiştek dike. Şano li Viyanayê 
rolek cuda dileyîze. Şano li her 
derî rolek navnetewî dileyîze. 
Em bêjin li dewletên mîna 
Filistînê û Misirê şano rolê 
serhildanê dileyîze û li hemberî 
pergalê ye. Lê belê li Viyanayê 
tiştek din e. Li vê derê bi piranî 
bi jiyan û derûniya mirovan ve 
eleqedar dibe. Yanî mînak û 
kodên şanoyê cih bi cih, welat 
bi welat cuda dibin. Îro mesela 
li Viyanayê, li ser şanoyê tê 
axaftin, lê belê li hinek welatên 
din hunermend di bin darê 
zorê de ne û dikevin girtîgehê. 
Li wan deran hunermend ji bo 
azadiyê, ji bo civaka xwe şa-
noyê çêdikin. Wek min gotî rola 
şanoyê li her cihî cûda ye.

Çawa yanî?
Li Viyanayê şano cuda ye. Me-
sela li Burgtheater(avahiyeke 
sereke ya şanoyê li Viyanayê) 
naveroka şanoyan cuda ye, li 

cihên din cuda ne. Ji hêla din ve 
şanoya navnetewî cudatir e. Li 
cihinan şano wek berxwedanê 
ye. Li vê derê piranî li ser aza-
diya şexsî û mafên mirovan di-
sekine. Li cihêke din li ser azadî, 
êş û li hemberî pergalê ye. 

Şerê şanogerekî li  
hember desthilatdariyê

Bi vê bersiva te ve eleqedar e 
ev pirs. Rêbazên feraseta te çi 
ne? Li ser xebatên te çi tesîra 
wan heye. Gelo tu şanoya kur-
dî dişopînî û li gorî te pêşketin 
hene? Bi ya te divê şano pro-
paganda bike yan na?
Ewil dixwazim bibêjim, nerîna 
min li ser şanoya kurdî çi ye. 
Nêrîna min ne tenê li ser şa-
noya kurdî yan jî li ser şanoya 
erebî ye. Ji ber ku şanoya kurdî 
bixwe bi welatekê sînorkirî 
nîne. Ew şanoya kurdî ji başûrê 
Kurdistanê heta rojava, ji roj-
hilat heta bakurê Kurdistanê, li 

Tirkî ji Stenbolê heta Amedê, ji 
wê derê heta Dêrsimê. Ez dika-
rim bibêjim hinek pirsgirêkên 
min hene bi şanoya kurdî re. Ez 
nikarim bibêjim şanoya kurdî 
ev e, wek ku nikarim bibêjim 
şanoya erebî ev e yan jî şanoya 
Awistûryayê çi ye. Ji ber ku hê 
jî gelek rêbaz rol dileyîzin. Ez 
hinek hunermend û nivîskarên 
kurd nas dikim ku mesela li 
ser depresyonê dinivîsin, li 
ser halek, li ser jiyanek. Ji ber 
wê yekê ez nikarim bibêjim 
ev şanoya kurdî ye yan jî ne 
ya kurdî ye. Ev jî tiştek zelal û 
xweş e li gorî min, şanoya ji bo 
propagandayê ne hunermendî 
ye. Ev nerîna min e. Şano divê 
taybetiyên wê hebin.

Têkiliya te cara yekem kengî bi 
şanoyê re çebû?
Têkiliya min cara yekem bi 
şanoyê re dema ku ez 11 salî 
bûm, li gundê me çêbû. Hevalê 
Şahîn li zanîngeha Stenbolê 
Dramatûrjî xwendibû. Di nav 
şer de lingê wî seqet bibû. Dihat 
bi gel re têkilî datanî. Dihat 
gundê me zarok li hev kom 
dikirin û digot em ê karê şanoyê 
bikin. Min cara yekem şano bi 
wî awayî nas kir. Rojek ji me re 
got hûn dê îro çîrokek bi xwe bi-
nivîsînin, paşê metna wê bixwe 
çêbikin û her yek ji we bila şa-
noyê bileyîze. Têkiliya min cara 
yekem bi vî awayî çêbû

Te kîjan şano nivîsand û niyeta 
te çibû?
Heta neha min 6 şanoyên 
mezin nivîsandine. Ya yekem 
kuştinek li ser namûsê bû, ya 
duyemîn li ser penaberên li 
Ewropayê bû. Xelkê Sûriyeyê 
û yê Iraqê ji ber şer penaber 
bûne, li wê derê dest bi jiyanek 
nû kirine, gelo zarokên wan piş-
tî 30 salên din wê çawa bijîn… 
Şanoya min a duyemîn li ser vê 
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mijarê bû. Gelek şano hene û 
cuda ne. Mijarên min mijarên 
siyasî ne. Ev siyaset rexneya 
civakê ye, rexneya pergalê ye, 
rexneya derdorê ye û rexne ye li 
welatê ku ez lê dijîm.

Gelo tu çima van mijaran bi 
komediyê pêşkêş dikî?
Ez wan mijarên dîasporayê bi 
rêya komediyê pêşkêş dikim. 
Ji ber ku bi rêya komediyê mi-
rov dikare baştir bide famkirin. 
Komedî tiştek zor e lê belê bi 
vî awayî zaftir digîje armanca 
xwe. Li gorî trajediyê çêtir tesîr 
dike. Trajedî jî zehmet e lê belê 
ne mîna komediyê ye, komedî 
gelek xurt e. Mirov gelek dike-
nin û tiştan tînin bîra xwe.

Tu li hemberî desthilatdariyê 
şer dikî. Tu dixwazî li ser vê 
mijarê çi bibêjî?
Ew tişt ji zarokbûna min tê. 
Dema ku min raboriya xwe ya 
şexsî ji we re got: min qise kir 
ku hingî têkiliya min bi şanoyê 
re çêbû. Şanoya me di dest-
pêkê de li hemberî pergalê 
bû. Wextê hevalê Şahîn şano 
hînî me dikir, me li ser rewşa 
kurdan lê belê li ser rewşa 
zengîn û feqîran, zaftir jî li ser 
ya ereb û kurdan, tirk û kurdan 
şano çêdikir. Niha dîroka min, 
eslê min, damarê min ev in; 
em hem cotkar in, hem karker 
in. Yanî em faqir bûn, em 
wisa mezin bûn. Me her tim li 
hemberî desthilatdariyê xebat 
dikir. Heya bi otorîteya bavê 
xwe jî min pirs jê dikirin. Bavê 
min nivîskar û siyasetmedar 
bû. Lê belê ez di şanoya xwe 
de pirsê ji otorîteya wî jî dikim. 
Ne tenê bavê xwe, kurdên 
derdora xwe jî dipirsim û rexne 
dikim. Yanî bi kurtasî, ne tenê 
xebat û jiyana kurdan… Jiyana 
me ev e; em xebat dikin ji bo 
dadmendiyê; ji bo mirovên 

feqîr bi ser bikevin. Heta niha jî 
xebatên me yên li Viyanayê jî ji 
bo dadmendiyê ne.

‘Ez dixwazim  
hunermendan nas bikim’

Kes êrîşî te dike?
Carek ji min re nivîsandin 
dema ku ew şanoya min li dar 
diket. Ji min re gotin ên faşîst 
dê werin, hay ji xwe hebin û 
haziriya xwe bikin. Lê belê 
tiştek nebû.

Şanoyên te ji vê derê heta 
Brezîlyayê hatin pêşkêşkirin. 
Çima li Tirkiye û li Kurdistanê 
nehatin pêşkêşkirin?
Ez nizanim bi rastî. Carekê 
hevalek ji Stenbolê ji min re 
nivîsand û got em dixwazin 
şanoyên te wergerînin kurdî. 
Lê mixabin deng jê derneket.

Şanoyên te li Tirkiye û li Kur-
distanê bi çi awayî dikarin we-
rin naskirin?
Yên ku dixwazin min nas bikin, 
dikarin ligel min tekilî deynin. 
Şanoyên min ne bi kurdî hene, 
ne jî bi tirkî. Divê werin wer-
gerandin. Eger kesin bixwazin 
şanoyên min û min nas bikin 
ez ê bibêjim ser çavan.

Ji xeynî şanoyê, tu bi hunereke 
din re mijûl î?
Ez şanoyan û ji bo kurtefîlman 
senaryo dinivîsim. Me berî sê 
salan li Viyanayê sê kurtefîlm 
kişandin.

Xebat hene li ber destên te? Tu 
yê çi bikî?
Niha ez ji bo şanoya Kolnê 
leyistikek dinivîsim; li ser 
koçberên Sûriyeyê, li ser cejna 
wan a mezin dinivîsim. Leyîsti-
kek mezin e.

Tu dixwazî çi bibêjî di dawiyê 
de?
Bi rastî ez dixwazim huner-
mendan nas bikim. Kurd, ne 
kurd ferq nake. Ji Tirkiyeyê bin 
jî, ji Kurdistanê bin jî serçavan 
min. Dixwazim hunermend û 
şanoger û nivîskaran nas bikim. 
Ez zanim pirsgirêkên siyasî li 
Tirkiyeyê û Kurdistanê zor û 
zehmet in. Lê belê dîsa jî ez 
dixwazim hunermendan nas 
bikim û ligel wan tekilî deynim.

Em gelek spas dikin ji bo vê 
hevpeyvînê.
Ez jî gelek spas dikim ji we re 
ku we ev derfet da min. 
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Lice, Genç, Kulp ve Dicle-
liler 1927 yılına ‘yangın 
yılı’ diyorlar. Yangın yılının 

peşine düşünce, yüz yıl önceki 
ateşte, canlarını yitiren Liceli 
Ermeni bir aileye konuk oldum. 
Mızaglı Mardo Dede ve oğlu 
Ato’nun ayrı ateşlerde nasıl 
yakıldıklarını hafızalarını yarış-
tırırcasına anlattı torunları... 

Namıdiğer “Diyarbakır kasabı” 
Dr. Mehmet Reşit’in katliam-
larından önce, Ermeniler ne 
kadar bahtiyar yaşıyorlarmış 
Diyarbakır’da. Yine, Lice’nin 
Mızag köyünde Mardo, Garo 
ve Tomas ailelerinin ne dillere 
destan komşulukları varmış.

AYHAN ERKMEN

Mızag’dan Rıstam’a, 
yangın zamanı

Mardo’nun oğlu Ato’yu, 
olacaklardan habersiz, hep 
birlikte, davul zurna ile yol-
cu ederler baba ocağından 
Tatvan’daki asker ocağına. Ato 
tam da yeni nizamına alış-
mışken Van, Bitlis ve Muş’taki 
Ermenilerin başına gelenlere 
şahit olduğunda, yüreği yanar 
ama elinden hiçbir şey gelmez. 
Kulağı Diyarbakır’dan gelen 
haberlerdedir. Bazen Diyarba-
kır bahsi geçer, lakin sormaya 
korkar. “Çok gaddar bir vali 
gelmişmiş Diyarbakır’a, yemin 
etmiş Ermenileri yaşatmayaca-
ğına” derler. Bir gece yarısı her 
birlikten birkaç asker seçilir. 

Sözde özel bir görev için en iyi 
askerleri seçmektedirler. İlginç 
olan, seçilenlerin hepsinin 
Vanlı, Bitlisli, Muşlu ve Diyar-
bakırlı Ermeniler olmasıdır…

İçine korku düşen Ato, arkada-
şına “Bu zalimler bizi öldü-
recek” diye fısıldar. Arkadaşı 
ise sinirden kıpkırmızı kesilip, 
“Şom ağzını hayra aç” şeklinde 
çıkışır Ato’ya. 

Yıldızsız gecede feri 
sönmüş bakışlar...
Birliklerden topladıkları Ermeni 
askerleri, yıldızları yitik, karanlık 
bir gecede, askeri birliğin epey 
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uzağında, sırtları Van gölüne 
dönük vaziyette, silahsız dizi-
yorlar. Karşılarında, yatmadan 
önce şakalaştıkları, elleri silahlı 
arkadaşları... Feri sönmüş te-
dirgin bakışlarla aman diliyor-
lar; ruhu çekilmiş, sır mezarı, 
donuk bakışlardan. Komutan 
hiçbir kutsalı atlamadan, ağız 
dolusu küfür sallıyor. Elini in-
dirdiğinde, onlarca canı hedef 
alan binlerce mermi küfrün 
sesini boğuyor. Yumuyorlar 
gözlerini, son defa görmemek 
için dünyayı, görmemek için 
ölümlerini. Biri inat ediyor öl-
memeye, Mardo’nun oğlu Ato, 
salıyor kendini mermiden evvel 
sazlığa. Göle sıkılan mermilere 
de hedef olmasın diye dalıyor 
gölün dibine dibine. Kan karı-
şan gölde ötelere yüzüyor Ato. 

Sonrası aç, susuz, bitap on 
günlük yolculuk. Lice’deki 
komşu köy Hendiv’e varıyor. 
Kimseye görünmeden dalıyor 
baba dostu Zülfü Dayı’nın 
evine. Zülfü Dayı Ato’yu bir deri 
bir kemik, perperişan vaziyette 
karşısında görünce, korkuyor. 
“Hayırdır Ato, sen buralarda, bu 
halin ne evladım?” diye soru-
yor. Yaşadıklarını anlatıyor Ato. 
Zülfü Dayı ise köylerinde yaşa-
nanları… Ato ailesini sorduğun-
da, Mızag’dan sadece iki küçük 
kız kardeşinin sağ kurtulduğu-
nu, Heşeder köyünde güvende 
olduklarını söylüyor. 

Bu arada Bejık askerlerinin sü-
rek avı sürmektedir. Zülfü Dayı 
Ato’yu un ambarında saklıyor. 
Yemek yiyemediğinden undan 
bulamaç yapıp yediriyor. Biraz 
toparlanan Ato, kız kardeşlerini 
almak için Heşeder’e gidiyor. 
Heşederliler, “Ortalık cehen-
nem, en korunaklı yer burası, 
duruluncaya değin burada 

durun” deyip ev veriyorlar 
kendilerine.

Gayane, Meryem,  
Edi, Bori
Ato’nun kardeşlerinden 
Gayene yedi, Meryem dokuz 
yaşındadır. Katliam günü evin 
iki ineğini Edi ve Bori’yi düze, 
otarmaya götürüyorlar. İkindi 
vakti döndüklerinde köyü vira-
ne halde buluyorlar. Ortalık kan 
revan, insan ve hayvan ölüleri 
koyun koyuna... Korkudan dil-
leri tutuluyor çocukların. Edi ile 
Bori’yi de kan kokusu tutuyor, 
çıldırıyorlar, köyün bir başından 
diğer başına koşturup avazları 
çıktığı kadar böğürüyorlar, âle-
mi şahitliğe çağırıyorlar sanki... 

Gayane ve Meryem kaçıp 
köyden çıkıyorlar. Köyün aşa-
ğısındaki yaşlı armut ağacının 
altına sığınıyorlar. Gece kara 
bir kefen gibi indiğinde yeryü-
züne, dilleri açılıyor ve ağlama-
ya başlıyorlar. Onların sesini 
duyan Edi ile Bori de yeniden 
böğürüyorlar. Çocuklar inekleri 
isimleriyle çağırıyor. Sanki kor-
kularını sezmişçesine, seslerini 
kesip yanlarına geliyor inekler. 
Her biri birinin kuyruğundan 
tutuyor ve Edi ile Bori’yi de 
katliam kokusunun sinmediği 
komşu köye götürüyorlar. 

Ato ve kardeşleri Heşeder 
köyüne yerleşiyorlar. Ortalık 
durulduktan sonra, eşi Kafkas 
Cephesi’nden dönmeyen Mer-
yem isimli kadınla evleniyor 
Ato. Birlikte hayata tutunmaya 
çalışıyorlar. İki erkek evlatları 
oluyor. Başlarına bir şey gel-
mesin diye kendi çocuklarına, 
kendilerinden olmayan isimler 
veriyorlar; birine Ahmet, birine 
Salih diyorlar.

Rıstam; birlikte ölüp 
birlikte defnedilenler
Sanki yedili ve dokuzlu yaşlar, 
katliam ateşiyle yanma yaşla-
rıymışçasına Ahmet ve Salih 
de aynı yaşlara geldiklerinde 
korkulan oluyor: 1927 yılında 
Peçar-Tenkil hareketi başlıyor. 
Bu defa Ermeni, Kürt; Hıristi-
yan, Müslüman ayrımı yapıl-
mıyor. Kor bir ateş dağı, taşı, 
canlıyı, cansızı önüne katıyor. 

Ato yaşanmış acıların tecrü-
besiyle ailesini alıp bölgeden 
çıkmak için yola düştüğünde 
köylüler başlıyorlar söylen-
meye: “Fıle değil mi, ölüm kol 
gezmeye başladığında nasıl da 
kaçıyor...” Gururuna yedirme-
yen Ato vazgeçiyor gitmekten. 
Hemen ikinci gün köyün etrafı 
sarılıyor. Zalim komutan Ali 
Barut âdeta Azrail kesiliyor. 
Çocukları bırakıp kadın ve 
erkekleri askerlerinin önüne 
katıyor. Çocuklar ağlayıp peş-
lerine düştüğünde, kadınları 
bırakıyor. Altmış kadar erkeği 
götürüyor. Fırsatını bulup da 
kaçmaya çalışanlar, mermile-
rin menzilinden kurtulamıyor. 
Kalanları Rıstam Vadisi’ne 
götürüp, gece makinelileri 
bağlıyorlar. İnsan inlemeleri 
kesilinceye değin mermi sesle-
ri gecenin sessizliğini yarıyor. 

Ve o gece gök yarılmışçasına 
başlayan ve iki gün aralıksız 
yağan kar, tüm vadileri doldu-
ruyor, kötülükleri örtüyor. Doğa 
beyaz bir kefen seriyor katlia-
mın üzerine. Karlar eridiğinde 
Rıstam Vadisi yasa boğuluyor. 

Yaslı kadınlar Rıstam’daki 
katliam yerinde büyükçe bir 
mezar eşiyorlar. Birlikte ölenle-
ri, birlikte defnediyorlar. Mezar 
taşlarında kan izleri, vadide 
katliam acısı, yürekte yas 
taptaze. O bahar Rıstam’da ot 
bitmiyor.  
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NÊÇÎRA HIRÇÊ

I

Salekê min û Avag 
ciyê xinzîr xweyîkirinê 
xinzir xweyî dikir. Niha 

şeveke payîze me xinzîr anî, 
da rûniştandinê. Û ber derê 
holkêkê agirek kiriye, ku alavê 
lingê xwedê jî dişewitand. 
Şeveke hîve. Min pikû lêdixist, 
eva Avag jî beylatîk distira, ku 
eşq şayla geliya jî pêra dihat. 
Yekê jî Avag got: “Oro, ew 
kiye? Wa merîk jorda tê”.
Min nihêrî, dît ku rast merîk 
wê jorda tê, lê min jî bihistiye, 
wekî çaxê ku hirç tê dizîtiyê; 
bona xapandinê herdû lingê 
pêşin datîne ser sîngê xwe, 
mînanî meriyê du linganî û tê, 
çewa ku merî be.
Min got; -Avag eva merî nîne. 
Hirçe. Yanê na, na stûrûye.
Min got, oro: Hirçe.
Min got: Erê, ewî: Got na, min, 
got erê, ewî: Got na; lê ew 
hêdî hêdî dizîva nêzîk dibû, 
destê medajî tivegn tune.
Yekê jî me ew dît, herdû lingê 
pêşîn danî erdê, bû çar ling 
wê û bidê ku didî: orta xinzîr, 
xinzîr bû qîreqîra wana hev 
ketin, tev hev bûn, topî ser 
Hirçê bûn.
-Alabaş, bigire ha bigire. Va, 
ha va! Her yekê jî me şivdare-
ke reş hilda, em beziyan.
Dêke qalnok hebû: me guh 
da ser wekî qîre-qîra wê ji 
kûra zêrin, dihat. Em beziyan 
ber bi kûrayê. Me şivdara 
reş kişandiye, niha em evê 

bêyîsafê dixin, em lêdixin, em 
çi dikin, nakin, Dayik bernade: 
li pêşberî me hemêz kirî kete 
gelî.
Kutasî me gelekî zehmet da 
wê, naha hişt û revî.
Sibê min got: Avag, tu cem 
xinzîra bimîne, ezê herim mal 
tivingekê bînim.
Ewî got bireve.

2
Avag ma cem xinzîra, ez çûm 
tivengeke me kevn malda 
hebû, min hilda hatim. Dûz 
çûm ber bi ciyê weya jêrin, 
kêderê ku min zanbû ciyê 
Hirçêye. Geriyan: Min ku nedît, 
cîkî moşotî baş rastî min hat, 
sekinîm, min got, -hinek moş 
buxum. Nişkêva wextê moş 
xwerinê, hema ji bin moşê 
yekê kire firtîn û tivinga min 
girt. Tu nebêje, ku ez çûme dûz 
ser hirça bêxwayîra sekinîme. 
Çaxê ku ji lûla tivenga min girt, 
min jî qontaxa wê qeyîm girt. 
Niha ewê ba dida, duxast biş-
kênanda, min jî ba dida, wekî 
hema devê tivingê bikeve ser, 
bigivêşim, dû têkim zikê wê, lê 
mîrat pê hisyabû, ber nedida.
Min kişand, ewê kişand: min dît 
ku tişt jê der nayê, min destê 
xwe avîtê ku nişkêva jê bistî-
nim. Min destê xwe çewa ku 
avîtê, qayîşa wê anî stuyê miva 
girêda, ku qayîş sitûyê mira kir, 
tiving berda. Min aqas bir anî, 
ku lûla tivingê dakuta qefesa 
wê, min çexmax dest anî. Ew 

bû, her tişt kuta dibû, lingê jorin 
min kişand: min çirtîn jê anî, 
çewa ku min çirtîn jê anî agir 
nebû, min nihêrî, min dît ku 
kevir ketiye, undabiye. Vira pişta 
min şikest. Min tiving berda, 
min got ji hemêzê xilazbim, ew 
jî nebû. Me hev girt.

3
Evî alî me kişand, wî alî me 
kişand, min dît bê xweyî eve, 
wê min buxe, min deng da: 
“Alabaş ha…Alabaş ha…”
Yek jî min dît kûçik wê biewtîn 
tê, hat, gihişt, min got “Alabaş 
komekê bide, min duxe…” hi, ez 
qurba kûçik gihiştê li piştêda, 
çawa mîna gulakê lê çewa 
lêxistina kûçkê ku piştê da, esê-
vanî zinarekî xist. Çewa ku du 
palewan qeyîm hev bigirin, hev 
girtibûn û çevê xwe dakutabûn 
hev. Yek jî min ew dît, tûka xwe 
top kir devê xweda û mîna mer-
vekî qeyîm tûyê rûyê min kir, tu. 
Çaxê ku tûk ket ser çevê min, 
min serê xwe ser sîngê xweda 
xar kir, piştva kulmeke qeyîm 
da stukura min û min xwe unda 
kir, serogêjo bûm.
Min dît: Wekî îdî tu hunur tune, 
ku ez xilas bim, min got, ewe 
berê ewlin ezê deverû bikevim, 
wekî rûyê min xirab neke, min 
serê xwe kire ber xwe, ketim 
binî. Çaxê ku, ketim binî, kûçik 
diha har bû. Hirç kete ser min, 
kûçkê şipara xwe dixwar, ji 
kêderê digirt ku tişt jê derne-
deket, tu nebêje kûçik hostaye, 
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zane hirç ji kêderê belengaz 
dibe.
Rabû ser piştê, ji guha girt, 
çaxê ku ji guha girt, hirçê ez 
berdam. Bê xwayiyê peritand, 
piştra kûçik girt hejand, avît 
erdê û girt, çewa ku givaşt, lep 
lê xist, diha ez nizanim çi kir, 
çaxê ku berda kûçik bi ewtan-
dinê kete gelî, revî çû unda bû.

4
Kûçik jî çû û ez û ew man, niha 
binda min rûyê xwe girtiye, min 
fikir dikir min bihistiye, wekî 
Hirç gu dide, wekî pêbihise, bîn 
heye yan na. Herkê ku bibîne 
ku bînê dikşîne, yê bînî dihin-
cirîne, hetanî ku bîn bê birînê, 
yanê na kutik mitika tijî ser 
dike bona genî be, ku paşê bê 
derxe buxe. Wextê ku min ew 
fikir dikir, yek jî min ew dît; wekî 
serê xwe anî danî ser serê min, 
bîna xwe kişand guh dida. Min 
jî bîna xwe kişand zikê xwe, 
mînanî miriya serê xwe hilbirî, 
hinekî sekinî: carekê jî guhdarî 
kir, dîsa min bîna xwe girt, ewê 
jî tirê ez mirime, ewê ez hiştim 
kire mirte mirt û çû, min çevê 
xwe tûj kir, min got, binhêrim, 

çika wê kuda here. Min digot 
wê bive, wekî hinekî ji min dûr 
keve, ravim birevim.
Çû, wandara qirş mirş hebûn, 
dar hebû, top kir anî, tijî ser 
min kir. Danî ser pişta min, 
danî ser stuyê min, dîsa paşda 
çû. Çû darekî sivik hebû, ew 
jî anî danî ser lingê min, dîsa 
paşda çû.
Min dît, dît ku tişteki mezin 
heye, dikir ku rakira, ku bîne 
ewîjî deyne ser min. Min fikir 
kir: wekî ew kutik jî bine dayine 
ser min, bîna min wê bê birînê. 
Min got, heta fikira wê ser 
kutike, ez rabim birevim. Bi 
zikkêşî ez ji bindara derketim, 
revîm ketim bin qirş mirşa min 
xwe veşart.
Niha ciyê ku min xwe lê veşar-
tibû ji wê derê min lê dinhêrî, 
bi zorekê, kutik rakir, çewa ku 
merî hemêzke, hemêzkir, anî ku 
deyne ser min. Hat dît ku bin 
darêda merî tune. Kutik hemêz-
kir şaş ma, li bin dara nihêrî, 
çar alî nihêrî, nişkêva kutik avîte 
erdê û tû heyî tû, tû heyî tû, 
mînanî meriya tû dikir, min got 
divê ku heyifa xwe min tîne.

Tû heyî tû, kirinêva bi çire-çir 
kirinêva çû geliyê jêrin. Ez jî 
rabûm beziyam ber bi Avag. 
Dihatim çewa dihatim, çewa 
ku teze berdayî biyama. Min 
paşda dinherî, min digot bivî-
nim, çika hirç xu nayê, gihiştim 
ciyê xinzîrê me. Eva Avag got, 
oro tu ku bûyî, ew çi xebere, 
ew tu çi bûyî? Min got, diha 
xeber kîjane? Mala te xirabe, 
wa qewimî serê min. Ewî got 
lê tivinga te kanê, min teze dît, 
wekî tivinga min ji bîra min 
çûye, min hiştibû cîda.

5
Em hatin çend merî top bûn, 
em çûn tivinga min me anî. 
Min kevirê tivinga xwe çêkir, 
min kayim kir, min got: Avag 
ezê dîsa herim. Ewî got, oro 
dest ji bikşîne, wê bigire bi 
pertîne, min got niha hîn bûm, 
usa nakim, wekî bigire.
Ewî got, de tu zanî.
Min tivinga xwe hilda, min 
kevirê wê qayim kir û ez çûm. 
Hema wextê gihiştina hurmiya 
jî bû. Çûm heta nîvro geriyam, 
gelekî westiyam, min ew nedît. 
Min fikir kir, bira eva wê kêderê 
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çûyibe, axir eva gerek ji dor 
aliyê xinzîr dûr nekeve. Ra-
bûm, min got berjêr bim, ber bi 
mêşa herim.
Hinekî çûm, yekê jî min dît, erê 
rêça hirçê pêşiya mine.
Ketim ser rê, çûm. Çûm min 
dît wê wa ser rê darek herşan-
diye, herşandiye û hiştiye. Ez 
serî ketim, wekî evîda hingiv 
hatiye. Min jor nihêrî, wekî mêş 
dixebite. Min got, niha we bi-
vînim, yan na, şekê, eva hemîn 
nêçîra û nêçîra. Hinekî jî çûm, 
min dît wekî Hirçê wê hêlîna 
moşa hilşandiya, lê xuyalî hela 
şil bû. Min dît wekî diha nêzîk 
bûme, vira tirseke bê xweyî 
kete dilê min. Min kevrê tivingê 
nihêrî û pêşda çûm. Hema min 
lingê xwe guhast, dengek hat. 
Sekinîm. Ser qulakêra darekî 
hurmêyî şîrin hebû. Min dît eve 
wê binda hurmê dixwe. Evî 
alî hurmêk darda bûvû, evî alî 
dibeziya, dikir mirte mirt hurmê 
dicût û dixwar û guhdida, li wî 
alî hurmêk darda bûvû, wî alî 
dibeziya. Yekêjî ku sekinî, bona 
hurmê binêre, ez ketim bin dar, 
min tivinga xwe berbi wê rast 
kir. Min dît, wekî serê tivingê 
diheje. Na, min dilê xwe qayim 
kir, yekêjî min nîşan girt, min 
guvaşt…Çaxê ku tiveng teqiya, 
ew qîrya, dor xwe zivîrî û bide 
ku didî, kete geliyê zêrin. Min ti-
vinga xwe carêkê jî tijî kir, bilindî 
ser baniyê nêzîk bûm, min dît, 
wekî eva berbi avê dibeze, min 
got, arê şuxulê evê xerabe, eva 
ku birîndar berbi avê çû, avê 
bixwe kuta bû, diha ew najî.
Yekê jî min got, ez pey herim, 
yekê jî min got nifirî li şeytanê 
nes. Hirça birîndar xerabe, wê 
bigire xirabke. Ewe, çikû ew wî 
alî çû, ez jî paşda hatim, diha 
ez nizanim çi bû.
Tenê wê rojê ser gelîra teyr zef 
digeriya. 

Li wî çiyayî

Gotin li wî çiyayî stêrkek şemitî ye 

Xezalekê xwe pêçandî li xeyalan 

Hêsirên xwe veşartiye li ber lingê sibehekê 

Lê dîsa dicemide li wî çiyayî ew mirin 

Ewr xeydok xemgîn herikîn 

Bi heyfa wê stêrkê baran baran şewitîm 

Dengveda qêrîna janekê li wan qelaçan 

Ji bo wê stêrkê 

Li wî çiyayî 

Gotin li wî çiyayî stêrkek vemirî ye 

Zarokatî xwe pêçaye li çûyînê 

Bijankê xwe miç kiriye li ser ronahiyê 

Lê dîsa dicemide li wî çiyayî ew mirin 

Ewr xeydok xemgîn herikîn 

Bi heyfa wê stêrkê baran baran şewitîm 

Deng veda qêrîna janekê li wan qelaçan 

Ji bo wê stêrkê 

Li wî çiyayî

Muslum As lan
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ZEYNEB YAŞ

Kewê ribat:

Mihemed Arif Cizîr î

Mihemed Arif Cizîrî yê 
ku naskiriye bi navê 
Mihemed Arif Cizrawî, 

Babê Kerîm, di sala 1912an de 
li Cizîra Botan, li taxa Mîr Elî 
çavên xwe li jiyanê vekirine. 
Navê babê wî Arif Mihemed 
Kerîm û yê dayîka wî ‘Edla 
Reşîd e. Bi navê Salih birayek 
wî û bi navê Fatima û Asiya du 
xwişkên wî hene. 

Ew hêşta du salî ye şerê 
cîhanê yê yekê destpê dike û 
babê wî bi hukma leşkerî dibin 
şer, babê wî ji şer venagere, 
kes nizane çi bi serê wî de ha-
tiye. Bi hilweşandina dewleta 
Osmanî re qeyran, şer, xela, 
sefalet û hejarî dibe qedera 
hemû kesê li vê herêmê. Ji ber 
wê çendê jî ji bo peydakirina 
gezik nan gel bi derbederî dijî. 
Mihemed Arif, bi sêwîtî mezin 
dibe û hê di temenek piçûk 
de mecbûr dimîne dikeve nav 
handana kar û barê debarê. 
Ligel xwişk û birayê xwe 
alîkariya malbatê dike û ji ka-
niyên berkenarê Şetê Botan bi 
qantiran avê ji malmezinan re 
dikişîne, pê debara xwe dikin. 
Lê bi avakirina dewleta Turkiyê 
re şert û mercên kurdan yên 
civakî, siyasî û aborî yekcar xi-
rab dibe, hidûd li derdora kurda 
yekcartir tên dorpêçkirin, kurd 
ji hev tên dûrxistin. 

Arşîv: Hasan Güner
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Malxalanên Mihemed Arif 
ku bi eslê xwe Şingalî ne û ji 
binemala Şekir Axa ne, li rexê 
başûrê Kurdistanê dimînin. 
Ji ber hejarî û neçariyê gelek 
cara malxalanên wî harîkariya 
wan dikin û li ser wan dibanin. 
Mihemed Arif jî tevî xalanên 
xwe diçe karê qaçaxê. Li ser 
hidûd tevî xalanên xwe di sala 
1925an de tê girtin. Wê çaxê 
ji ber barê wan ê sîleh, titûn û 
hwd. wan siyasî dihesibînin 
û dibin hefsa Diyarbekir. Her 
di wê hingavê de li bakurê 
Kurdistanê serhildana Şo-
reşa Azadiyê ya Şêx Se’îd û 
hevalên wî li dar e. Bi hêceta 
malên qaçax ji bo piştgiriya vê 
serhildanê ye Mihemed Arif û 
xalanên xwe tên mehkeme-
kirin. Her di wê dema wî ya di 
hefsê de ye Şêx Se’îd û çil û 
şeş hevalên wî tên daliqandin. 
Ji ber ku temenê wî piçûk e 
ji ber sizadana sêdaredanê 
xilas dibe. Di sala 1928an de 
jî ji ber manevrayên stratejîk 
ku dewleta Turkiyê dixwest pê 
serhildana Agirî ya bi pêşen-
giya Ihsan Nûrî Paşa têk bibe 
efûya giştî derdixe, wê demê 
Mihemed Arif Cizîrî jî bi ber vê 

efûyê dikeve û vedigere ser 
warê bab û kalê xwe.

Paşxaneya  
hunermendiya wî
Cizîra Botan, warê mîr, alim, 
zana û hêlîna hunermend, 
dengbêj û dengxweşan bû di 
zarokatiya Mihemed Arif Cizîrî 
de. Ew di civatek hunerhez, 
xwedî gencîneyek dewlemend, 
ji muzîk û folklora resan a kurdî 
têr û tije de mezin dibe. Klam û 
stranên dengbêjî, çîrok, destan 
û efsaneyên warê Ehmedê 
Xanê, qesîde û tasawûfa fel-
sefeya Melayê Cizîrî û Feqiyê 
Teyran, ilmê Ebû’l Îz El Cezîrî 
yê mûcîd, eşq û evîna Mem û 
Zînê dibe serkaniya hunera wî 
ji ser zarê dayîka wî ‘Edlayê. 

Dayîka wî ‘Edla Xanim, den-
gbêjek berniyas bû, bi klam û 
stranên resen, bi çîrok, serhatî 
û qesîdeyan, li Cizîra Botan, bi 
dengxweşî û dengbêjiya xwe 
dihate naskirin. Ew di serdema 
dengbêj û dengxweşên dema 
xwe yên wekî Celoya Kor(Celîla 
Leylê), Êmoya Cizîrî(Dayika 
hunermend Remezan Cizîrî) û 
Nûrêya dayika hemû huner-
mendên Cizîrê ‘Edûyê Nûran 
de bi nav û deng dibe ku ev 
dengbêj tevde kartêkirinek 
mezin li ser bingehê hunera 
Mihemed Arif Cizîrî jî dikin. 

Li Cizîra Botan gelek govend, 
şahî û aheng bi stran, klam û 
bêlîteyên dayîka Mihemed Arif 
‘Edla Xanim û dengbêjên nav-
borî tên gêran û gelek pîrozba-
hiyên wekî sinetkirinê, xitimki-
rina Qur’anê, vegera hecîyan ji 
hecê bi qesîde û mewlûda wan 
dixwend dihatin pîrozkirin. 

Piştî ku ji hefsê derdikeve çend 
rojan li Cizîrê dimîne Mihemed 
Arif, dûre êdî pê zane ku nema 
dikare li warê bab û kalê xwe 
bijî ji ber rewşa siyasî ya wê 

demê, nebûna şert û mercên 
aborî berê xwe dide başûrê 
Kurdistanê ku wê demê di bin 
desthilatdariya îngilîzan de ye, 
şert û mercên aborî lê baştir 
in. Mihemed Arif, berê xwe 
dide bajarê Zaxo ku wê demê 
Zaxo wargehê gelek derbe-
derên Cizîrî ye. Navdarên kurd 
ên wekî Elmas Xan, Meyrem 
Xan, Se’îd Axayê Cizîrî(Se’î-
dê Hemo) û hwd li wir in, lê 
Mihemed Arif ligel birayê xwe 
Salih ji bo kar diçin Mûsilê. 
Piştî demekê jî ew li Mûsilê 
dest bi karê sunetkirinê dike, 
dever bi dever digere, pê re jî li 
nav civatên başûrê Kurdistanê 
stran û klaman berhev dike. 

Di sala 1932an de keçeka bi 
navê Nazdar ku ji Colemêr-
gê ye ji xwe re dixwaze û di 
sala 1933an de jî jiyana xwe 
ya xêzanî pêk tîne. Ji wan re 
kurek bi navê Kerîm(çar kur û 
sê keçên wî çêdibin) û keçek bi 
navê Asiya(heta dawiya jiyana 
xwe nazewice) çêdibe. 

Debara malê û Ezgehê 
Kurdî
Ji sala 1926an û pê de gelek 
şîrketên îngilîz, ‘ereb û cihû 
li Bexda dengê nû dixin ser 
qawanan. Cara pêşî huner-
menda kurd Elmas Miheme-
d(Elmas Xan) di sala 1928an 
de stranên xwe li ser qawanê 
tomar dike. Di sala 1929an 
de, Meyrem Xan dûre jî Se’îd 
Axayê Cizîrî, Kawîs Axa, Seyîd 
‘Elî Ezxer Kurdistanî, Mella 
Kerîm Efendî, Sêwe û hwd 
gelek stranên kurdî xistine ser 
qawanan, nav û dengê wan 
li seranserî Kurdistanê belav 
bûye. Wê demê Mihemed Arif 
xortek bi klam û stranên kurdî 
têr û tije ye, pêwendiya wî bi 
van hunermendên navborî re 
çêdibe. Ligel Meyrem Xanê 
di sala 1934an de cara pêşî 

Mihemed Arif jî tevî 
xalanên xwe diçe karê 

qaçaxê. Li ser hidûd 
tevî xalanên xwe di sala 
1925an de tê girtin. Wê 

çaxê ji ber barê wan ê 
sîleh, titûn û hwd. wan 

siyasî dihesibînin û dibin 
hefsa Diyarbekir. Her di 

wê hingavê de li bakurê 
Kurdistanê serhildana 

Şoreşa Azadiyê ya Şêx 
Se’îd û hevalên wî li dar e.
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dengê xwe dixe ser qawanê. 
Heta sala 1939an vekirina 
Radyoya Bexda Êzgehê Kurdî 
stran û klaman li ser 14 qawa-
nan tomar dike. Piştî ku bi van 
qawanên wî nav û dengê wî 
belav dibe, bi tembûra xwe li 
seranserî başûrê Kurdistanê 
digere, bi temamî jiyana xwe 
ji stranbêjiyê re terxan dike. 
Gelek stranên xwe bi duqolî 
ligel Meyrem Xan, Elmas Xan, 
Hesen Cizîrî dixweyne. Bi hu-
nermend Mihemed Arif Cizîrî re 
cara pêşî hunermendek kurdê 
misilman li başûrê Kurdistanê 
tembûrê dijene û pê re stranan 
dibêje. Ew bi tembûra xwe ya 
ku ji 14 perdeyan pêk tê, ku ji 
malxalanên xwe yên êzîdî fêr 
bûye, pê klamên folklorî û yên 
xwe bi selîqeyek resenî dijene 
û dibêje. 

Di sala 1946an de ligel huner-
mend Remezan Cizîrî û çend 
kesên din komeke olî ava dikin, 
di rojên sineta zarokan, rojên 
olî yên pîroz de, di mewlûdan 
de qesîde, mewlûd û îlahiyan 

dixweynin, li gelek deverên 
başûrê Kurdistanê digerin. 
Heta sala 1949an li gelek 
koçk û dîwanên axa, giregir 
û xweyayiyan amade dibe, 
gelek aheng, dawet û şahiyan 
digêrîne û debara xwe bi huner 
û sunetkirinê dike. Lê piştî ku 
zarokên wan çêdibin nema di-
karin bi pereyê sunetê debara 
xwe bikin, bi birayê re li Duhokê 
akincî dibin û xwaringehekê 
vedikin, piştî demekê hal û 
wextê wan xweş dibe. Her di 
heman salê de diçe Radyoya 
Bexda Êzgehê Kurdî dest bi 
stranbêjiyê dike heta ku di 
sala 1974an de xaneşîn dibe. 
Li radyoyê nêzîkî 300 stranan 
dixweyne û heta dawiya jiyana 
xwe bi sedan klam û stranên 
gelerî yên kurdî dixweyne ku 
hejmara wan heta vê gavê jî 
nayê zanîn. Babê Mêvan ku 
yek ji daxbar û dostê wî ye vê 
arşîva wî berhev dike lê li gor 
gotina wî tevî xebata hewqas 
sal jî hîna gelek stranên wî 
nedane hev. 

Di sala 1961an de, bi Hesenê 
Cizîrî û Îlyas Hacînî re diçe 
radyoya Kirmanşahê ya Îranê. 
Li Kirmanşahê seredana huner-
mendê navdar Hesen Zîrek 
dike. Bi hev re çend stranan 
tomar dikin û di çend stranan 
de ew ji Hesen Zîrek re li tem-
bûrê dixe.

Mihemed Arif Cizîrî, di sala 
1966an de, li ser daxwaziya 
asûriyan diçe Kuweytê. Li 
Kuweytê, bi dengbêjên ereb 
re çend konsertan digêrîne. Li 
gorî nivîskarê hêja Konê Reş 
jî dibêje, ew di sala 1968an de 
diçe Qamişloyê, li Seyrangeha 
Gerbîs konserekê dide. Li wir 
dibe mêvanê ermeniyên Qa-
mişlo û rêzek mezin lê digrin. 
Her wisa di sala 1973an de, 
bi Gulbahar û Îsa Berwarî re 
diçe Lubnanê. Li Beyrûdê çend 
konsertan didin, paşê jî beşdarî 
festîvala Ba’edrê dibin ku ev 
festîvala çand û hunerî gelek bi 
nav û deng e û di astek navne-
teweyî de li Libnanê tê sazkirin. 
Li Lubnanê hevnasiya wî û 
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hunermend Se’îd Yûsiv çêdibe, 
li mala wî dimînin û bi hev re 
çend konsertan saz dikin. Di 
sala 1970yî de beşdariyê di 
çendîn ahengên niştimanî de 
dike, di heman salê de, ligel hu-
nermendên Tv û radyoya Bex-
dayê; Elî Merdan, Tahir Towfîq, 
Hesen Cizîrî, Îlyas Xizir, Husên 
Nîmet û çendîn hunermedên dî 
yên bi nav û deng re ahengên 
Newroza Kerkûkê, Silêmanî û 
Hewlêrê digêrînin û bi coşek 
mezin gel pêşwaziya wan dike 
ji ber ku bi destkeftinên mafê 
otonomî ya 11 Adarê bi van 
şahiyan gur û geş dibû. 

Hunermend Mihemed Arif 
Cizîrî di sala 1974an de ji Rad-
yoya Bexda xaneşîn dibe. Lê 
ew her bi tembûrê stranbêjiya 
xwe berdewam dike. Li gor pê-
zanînên heyî bi rêgeznameya 
xwe ya Iraqê ligel hunermend 
Hesen Cizîrî di sala 1956an de 
diçin bajarê Amedê, bi Celal 
Sesiguzel re çend şevbêrkan 
digêrînin. Di sala 1978an de 
dema hunermenda navdar 
Eyşe Şan diçe Iraqê, daxwazi-
ya wê ya mezin dîtina huner-
mend Mihemed Arif Cizîrî ye. 
Piştî konsera xwe ya li Duhokê 
diçe serdana Mihemed Arif 
Cizîrî. Mihemed Arif Cizîrî, Eyşe 
Şan û Îsa Berwarî li mala Îsa 
Berwarî bi hev şevekê digêrînin 

û kasetekê bi amatorî tomar 
dikin. Di sala 1979an de diçe 
hecê. Piştî nexweşiya çendekî 
di sala 1986an de li nexweşxa-
neya Azadî ya Duhokê diçe ser 
dilovaniya xwe. Ji aliyê hindek 
dost, hunermend û hezkiriyên 
wî ve li goristana Şaxkê ya 
Duhokê tê alîgorkirin. Piştre 
hevjîna wî, di sala 1991ê de 
Kerîmê kurê wî ji ber celta dilî 
emrê xwidê dikin. Keça wî 
Asiya jî di sala 2000î diçe ser 
dilovaniya xwe. 

Di berdewamiya 74 sal ji te-
menê xwe hunermendê navdar 
Mihemed Arif Cizîrî, li dû xwe 
yên tên zanîn 36 qawan, 300 
stranî bêtir li Radyo û Tvya 
Bexda tomar kirine, ji ber 
dengê wî li aheng û şevbêrkan 
bi sedan kaset, kasetên vidyoyî 
hatine tomarkirin. Li ser jiyan 
û hunera wî di sala 1986an 
de pirtûkek ji aliyê rewşen-
bîr û nivîskarê hêja Sekvan 
Evdilhekîm ve bi navê “Mihe-
med Arif Cizîrî; Kewê Ribat” li 
Bexda hatiye nivîsandin, çap û 
belavkirin. Di sala 1992an de ji 
aliyê nivîskar Ehmed Cizîrî ve 
bi navê “Mihemed Arifê Cizîrî; 
Stranbêjê Mirovperwer” hatiye 
nivîsandin, li Bexda hatiye çap 
û belavkirin. Di sala 2012an de 
Karker Abid Silêman lêkolînek 
berfireh li ser jiyan û hunera 

wî ji bo Zanîngeha Selahadîn 
Beşa Muzîkê, bi navê “Mihe-
med Arif Cizîrî; Jiyan û Ber-
hem” encam daye.

Bi gewriya xwe ya zêrîn, bi 
damax û hişê xwe yê xurt xezî-
neyek mezin bû ji huner, stran 
û klama kurdî re Mihemed 
Arif Cizîrî. Li nav hemû beşên 
Kurdistanê û hemû birrên 
kurdan, heta xelkên ji netewên 
dî yên wekî suryan, asûrî, ‘ereb, 
ermen û li nav tirkan heta vê 
gavê jî yek ji navdar û naskiriyê 
hunermendê kurd e. 

Jêder:

Ji ser zarê Sekvan Evdilhekîm û 
hevpeyvîna li ser Radyoya Bexda.

Ji ser zarê Babê Mêvan, xwidanê 
‘Tomargeha Mihemed Arif 
Cizîrî’.

Ji ser zarê Ehmed Zero, lêkolîner 
û folklorîst. 

Mehmûd Begîk, “Jiyana Mihemed 
Arifê Cizîrî(1912-1986)”, http://
www.kovarabi r.com/mah-
mut-begik-jiyana-mihemed-a-
rife-ciziri-1912-1986-bulbu-
le-kurdistane. 

Ehmedê Cizîrî, Ji pirtûka wî ya 
bi navê “Mihemed Arifê Cizîrî, 
Stranbêjê Mirovperwer”.

Kakşar Oremar, gotara; “Ji girtî-
geh û avkêşiyê heya efsaneya 
Mihemed Arifê Cizîrî”, http://
www.pydrojava.net/ku/index.
php?option=com_content&-
view=article&id=576:kakar-o-
r e m a r - j i - g i r t i g e h - u - a v -
keiye-heya-efsaneya-mihe-
med-arife-ciziri&catid=42:-
cand-u-huner-&Itemid=60. 

http://www.bydigi.net/sanat-
ci-tanitimlari/156365-mihe-
med-arif-ciziri.html. 

h t t p : / / w w w. o z g u r l u k a t e -
s i .n e t / c an d -h u n e r -u -we-
je/10750-mehmet-arif-ciz-
rawi-ciziri.html
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Öncesi bir yana, 100’üncü yılına yaklaşan Cumhuriyetin yaşıyla yaşıt bir 
sorun, Kürt sorunu. Görmezden gelindi çoğu zaman, ‘geri kalmışlığın sonucu’, 
‘feodalizmin kalıntısı’ dendi. Hiç değişmeyen ise sorunun, ‘terör ve bölücülük’ 
parantezine alınarak ‘güvenlik’ politikalarının konusu yapılması oldu. 

Bu algı ve yönelim değişmese de sorunun boyutları değişiyor ama. ‘İçerden’ 
esaslı bir çözümün yolları ıskalandıkça bölgeye yayılıp uluslararasılaşan, 
bölge ve dünya siyasetinin büyük aktörlerinin de müdahil olma olanaklarının 
genişlediği bir siyasal zemine oturuyor artık. Bu, Ortadoğu’nun kaygan 
zemini... Kürt sorunu da Ortadoğu siyasetinin sarkacında farklı dinamiklerin 
çekiştirip yön ve şekil vermeye çalıştığı bir süreci yaşıyor.

Skyp bağlantısıyla bir araya getirdiğimiz değerli aydınlarımız; süreci, 
Ortadoğu’yu ve sözkonusu kaygan zemindeki Kürt dinamiğini dilop için 
konuştular...

Arzu Yılmaz, Hişyar Özsoy, Yusuf Karataş

Ortadoğu sarkacında 
siyaset ve Kürtler
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Yusuf Karataş: Kürt sorunundaki son gelişme-
leri, Kürt siyasetlerine etkilerini, beklentileri ya 
da yapılması gerekenleri konuşalım diyoruz. 
Tarihinde görülmediği ölçüde bölgede olup 
bitenlerle iç içe geçmiş bir sorun durumunda 
bugün. Neyi tartışsak, bir şekilde Kürt sorunu-
na bağlanıyor. En son, Dağlık Karabağ meselesi 
bile Kürt sorunuyla ilintili boyutları da gündeme 
getirebildi. 

Ortadoğu en önemli enerji kaynaklarının ve 
geçiş yollarının olduğu bir coğrafya. Kapita-
list-emperyalist ülkeler bakımından çok strate-
jik olan bu bölge; öncesi bir tarafa, 2000’li yıl-
ların başından bu yana paylaşım mücadelesi, 
yeni dengelerin ortaya çıktığı bir süreç yaşıyor. 
Bu sürecin son yansımasını 2010’dan sonra 
gördük. Özellikle Suriye’ye müdahale politika-
sı yeni bir ‘dizaynı’ gündeme getirdi. Aslında, 
2003’teki ABD müdahalesinden sonra Kürtler, 
Güney Kürdistan’da belli bir statü elde etmiş-
lerdi. Şimdi Rojava’da da yeni bir statü çıktı or-
taya Kürtler bakımından. Özellikle Kürtlerin IŞİD 
ile mücadelesi bakımından oynadıkları rolle de 
alakalı olarak, bu yüzyılın Kürtlerin yüzyılı ola-
cağına dair çokça öngörüde bulunuldu. Deva-
mında ise bu kazanımları ortadan kaldırmaya 
yönelik tersi hamleler gördük. Özellikle bölge 
rejimlerinin öncülüğünde 2017’deki Güney re-
ferandumu, ardından 2016’dan başlayarak 
Türkiye’nin Rojava’ya müdahalesi, kantonların 
birleşmesine karşı fiilî askerî müdahaleler... So-
nuçta, kazanımları sınırlayan bir tablo da orta-
ya çıkmış oldu. En azından bugünkü fotoğraf 

bakımından bunu söyleyebiliriz. En son HDP’li 
siyasetçilerin Kobanê sürecinden dolayı tutuk-
lanmasıyla başlayan yeni dalga da dahil, Kürt 
meselesini yeniden tartışmaya açan ve soruna 
yeni etkilerde bulunan gelişmeler yaşıyoruz. Bu 
gelişmeler de dahil, olup biteni bölgesel fotoğ-
raf içinde nereye koyacağız? Önce Arzu Hoca 
genel bir tablo çizebilir. Oradan hareketle daha 
özel başlıklara geçebiliriz. 

Ortadoğu; işlevini kaybeden ‘eski’,  
kurulamayan ‘yeni’
Arzu Yılmaz: Küresel ölçekte jeopolitik düze-
ninin dönüştüğü bir süreçten geçiyoruz. Niha-
yetinde, Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan 
jeopolitik düzenin bir sonucu olan Kürt sorunu 
da kaçınılmaz olarak karşı karşıya olduğumuz 
bu dönüşümle birlikte yeniden şekilleniyor. Bu 
bağlamda, tartışılması gereken ilk konu belki 
de ABD’nin Ortadoğu’daki pozisyonu. Çünkü 
son 50 yılda, sadece bölgedeki siyasi mimari-
ye değil, aynı zamanda bu mimari içinde Kürt 
meselesinin konumlanmasına da doğrudan 
etki eden en önemli aktör ABD idi. Ve bugün 
ABD, Prof. Dr. Kemal Kırişçi’nin ifadesiyle, Or-
tadoğu’yu ‘bir ayakbağı’ olarak görüyor. Bu 
durumun arka planında Çin’in yükselişine bağlı 
olarak yeni güç mücadelesinin merkezinin Asya 
olarak tanımlanmasından küresel ekonomik 
krize kadar uzanan bir dizi neden var. Fakat Or-
tadoğu özelinde baktığımızda her şeyden önce 
ABD’nin deyim yerindeyse ‘dünyanın jandar-

Yusuf Karataş Arzu Yılmaz: Hişyar Özsoy:
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malığı’ misyonundan vazgeçmesinin önemli bir 
etkisi olduğunu görüyoruz. Buna bir de ABD’nin 
özellikle Afganistan ve Irak sahalarında ya-
şadığı başarısızlık eklendiğinde, ABD’nin artık 
Ortadoğu’da herhangi bir askerî, siyasi ya da 
ekonomik maliyetin altına girmek istemediğini 
görüyoruz. Buna Amerikan kamuoyunun verdi-
ği destek, yaptığı baskı da eklendiğinde fotoğraf 
daha da netleşiyor. Bugün Amerikalıların dörtte 
üçü Ortadoğu’dan bir an önce çıkmaktan yana. 
Bir de bugüne kadar, örneğin, ABD’nin Ortado-
ğu’ya ilgisinin temel parametrelerinden birini 
oluşturan enerji politikalarındaki değişim var. 
Amerika bugün artık petrol ihraç eden bir ülke. 
Petrol akışının güvenliği deseniz, bakıyorsunuz 
bugün Körfez petrolünün yüzde 85’inin alıcısı 
Çin. Hal böyle olunca, Amerika’da birçok insan 
‘Çin için mi bu maliyete katlanıyoruz?’ diye so-
ruyor. Zaten özellikle 2008 ekonomik krizinden 
bu yana siyasette ekonomik maliyet hesabı 
her şeyin önüne geçti. Terör üzerinden örne-
ğin yapılan hesap şu: Biz Afganistan’da, Irak’ta 
teröre karşı mücadele etmek için 6 trilyon para 
harcadık. Terör terör dedik, trilyon dolarlar har-
cadık ama sonuçta Irak’ta var olabilmek için 
İran’ın onayına, Afganistan’dan çıkabilmek için 
Taliban ile anlaşmaya mecbur kaldık. Derdimiz 
Amerikan halkının güvenliğiyse Amerikan hal-
kının hayatıysa pandemiden dolayı neden 180 
bin kişinin öldüğüne odaklanmıyoruz tartışma-

ları yapılıyor. Dolayısıyla, yarın Biden da gelse 
ABD’nin Ortadoğu politikasında açığa çıkan bu 
yönelimin değişeceğine ilişkin bir fikre kapılmak 
yersiz. Peki bu durumda, Amerika’nın bıraktığı 
boşluğu kim ya da kimler dolduracak? Rusya 
mı? Çin mi? Avrupa mı? Yoksa, bölgesel güç-
ler mi? Bunu şimdiden kestirmek zor. Ama yeni 
jeopolitik düzenin birçok kutupluluk zemininde 
inşa olacağı görüşü ağırlık kazanıyor. Nihaye-
tinde Kürtlerin ve Kürt sorunun da bu zeminde 
yeniden şekilleneceğini söyleyebiliriz. 

Statükoyu korumak dışında bir proje yok
Bu çerçevede altı çizilmesi gereken en önemli 
şey, Ortadoğu’da bugüne kadar ayakta kalan 
statükonun sürdürülmesinin çok zor olduğu. 
Özellikle Kürt sorunu bağlamında gözden kaç-
maması gereken, ya ‘çökmüş’ ya da ‘kırılgan’ 
diye tanımlanan ülkelerle karşı karşıya oldu-
ğumuz. 50 senedir öyle ya da böyle temelde 
ABD’nin garantörlüğünde bu sistem zorlansa 
da yürüyordu. Sonuçları, yıkıcı ya da sorunları 
daha da büyüten bir nitelik taşısa da Ortado-
ğu’ya ilişkin bir tasavvur, bir proje vardı. Bugün 
ne ABD’nin ne de potansiyel diğer küresel ak-
törlerin Ortadoğu’ya dair bir planı/projesi var. 
Göründüğü kadarıyla bu aktörler açısından en 
düşük maliyetli çözüm statükonun korunması. 
Sadece şöyle farklardan söz edebiliriz. Örneğin, 
ABD Ortadoğu’da merkezi otoritelerin zayıfladı-
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ğı bir statükonun, Rusya ise güçlendirildiği bir 
statükonun sürdürülmesinden yana. Ama bu 
tercihlerin gereği siyasi irade, askerî ve eko-
nomik kapasiteyi ortaya koyacaklar mı, orası 
şüpheli. Bu tabloda şüphe götürmeyen gerçek 
ise yukarıda ‘kırılgan’ olarak tanımlandığından 
bahsettiğim iki ülke, İran’ın ve Türkiye’nin tam 
da sürdürülmesi zor bu statükonun değişme-
sinden yana revizyonist ve yayılmacı politikalar 
izliyor olmaları. Bu bağlamda, İsrail’in Golan’ın 
ilhakına de jure bir nitelik kazandırmasını ya da 
Batı Şeria ile ilgili planlarını da hesaba katmak 
gerekiyor. Dolayısıyla, statükonun sürdürülme-
si sadece gerekli yatırımı yapacak aktörlerin 
yokluğu nedeniyle değil, aynı zamanda bölge-
de statükonun değişmesi için tüm kaynakları-
nı seferber eden aktörlerin varlığı nedeniyle de 
oldukça zor. 

Ortadoğu’yu şekillendiren iç dinamiklere baktı-
ğımızda ise en önemli sorun başlıklarından biri 
ekonomi. Örneğin, son bir yılda sadece petrol ve 
koronavirüsten dolayı bölgenin kaybettiği para 
106 trilyon dolar. İkincisi, ve bu ekonomik gös-
tergeyle ilişkili olarak genç nüfus. Ortadoğu’da 
bugün nüfusun yüzde 30’u 15-30 yaş arası. Bu 
nüfusun çoğu eğitimden yoksun, işsiz ve gü-
vencesiz. Bir kısmı radikal örgütler içinde bir 
kısmı ise son yıllarda arkası kesilmeyen göste-

rilerle sokaklarda. Ekonomik kaynakları daralan 
ve sokakları dolup taşan bir Ortadoğu... İslami 
radikalizmin popülaritesini yitirdiğine dair arka 
arkaya saha çalışmaları yayınlanıyor ama onun 
yerine geçmekte olan bir yandan milliyetçilik bir 
yandan nihilizm boyutlarına varan marjinallikler 
dikkat çekiyor. 

Öte yandan, son on yılda sürekli en fazla silah 
satın alan ülkelerin ilk beşinde hep Ortadoğu 
ülkeleri geliyor; Suudi Arabistan birinci sıra-
da. İkinci ve üçüncülükte yarışan Mısır. Ve bu 
tabloda, ABD’nin silah üretiminin yarısını Or-
tadoğu’ya yaptığı bir durumla karşı karşıyayız. 
Ortadoğu’ya en fazla silah satan ikinci ülke ise 
Fransa. Sonuçta, Ortadoğu hızla silahlanıyor. 
Türkiye, İsrail gibi ülkeler bu tabloya 21. yüzyıl 
silah teknolojileri geliştirme yarışıyla dahil olu-
yor. Peki, kime karşı? Birbirlerine ve kendi halk-
larına karşı…

Karmaşık ve öngörülür olmayan  
bir süreç 
Hişyar Özsoy: Kürt meselesini bölgesel ve küre-
sel bir çerçeveye oturtmadan okumak mümkün 
değil. Bu çerçevede, statü anlamında konuşu-
yorum, Kürt meselesi, tarihin hiçbir döneminde 
olmadığı kadar, çözüme yaklaşmış durumda. 
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Ama bir yandan da paradoksal şekilde çözüm-
den uzaklaşmış. Çünkü artık, meselenin içeri-
sine girmeyen ülke neredeyse yok. O kadar çok 
aktör var ki. Somut olarak tartışmaya katkıda 
bulunayım. Mesela Suriye’ye bakıyoruz. Roja-
va’da 3 milyon insan. Tabii nüfus transferlerin-
den sonra önemli demografik değişimler oldu 
ama en nihayetinde 10 yıl öncesine kadar kim-
senin ‘Kürdistan’ olarak dahi bilmediği küçücük 
bir coğrafya... 

Arap coğrafyasında o kadar da merkezi bir öne-
mi yok diyoruz ama şu an Suriye’de parmağı ol-
mayan devlet yok. Niye böyle? Suriye, Ortado-
ğu’nun bir mikrokozmu gibi. Küçültülmüş hali. 
Ortadoğu’yu şekillendiren bütün temel sorun-
ların kesiştiği bir nokta. Örneğin, tarihsel “Sün-
ni-Şii gerginliği”nde önemli bir sahnedir. Mua-
viye’den beri böyledir. Bir gerilim noktası. Onun 
için İran, Suud, Mısır için de bir gerilim noktası-
dır, Türkiye dahil. İkincisi, İsrail-Filistin meselesi 
için de son derece santral bir yerdir. Arap, Kürt, 
Türk ilişkileri açısından değişimleri etkilediği 
için önemlidir. Ayrıca su meselesi var. Bir de 
enerji transferi. Öte yandan Soğuk Savaş’ın bit-
mediği bir yerdi Suriye. Bütün bunları yan yana 
koyduğunuz zaman, Suriye gibi küçük bir ülke-
nin içerisinde, küresel ve bölgesel güçlerin cirit 
attığı bir coğrafyada Rojava yolunu bulmaya 
çalışıyor. O açıdan, Kürt meselesi dediğiniz za-
man küresel bir meseleden bahsediyorsunuz. 

Kürt meselesi artık bölgesel ve küresel karakter 
aldığı için bir taraftan çözüme yaklaşırken bir 
taraftan bu çok aktörlü yapı çözümü zorlaştı-
rıyor. Artık “Kürtler oturup Türklerle anlaşacak” 
ya da “Esad ile konuşacak” demek çok zor. 
Çünkü birden fazla aktör var. Bölgesel, küresel 
ajandalar var. Bunlar kimi zaman örtüşür kimi 
zaman çakışır ve Kürtler de böylesi bir nokta-
da bir zemin bulup devam etmeye çalışıyor. O 
açıdan, çok karmaşık ve öngörülebilir değil. Her 
an ittifaklar değişebiliyor; ABD buraya geçiyor, 
Rusya öteki tarafa gidiyor. 

ABD için Ortadoğu belirleyici değil
Aslında, 2008’de Obama iktidara geldiğinde, 
Asya-Pasifik’e doğru yoğunlaşacaklarını söyle-
mişti. Son derece rasyonel bir tercihti. ABD as-
kerî, diplomatik gücünü oraya yoğunlaştıracak-
tı. Çünkü Çin önemli bir üretim aktörü oluyordu. 

Böyle düşünülürken, Arap Baharı’yla birlikte 
Ortadoğu’nun altüst olması ABD’yi daha farklı 
biçimlerde tekrar bölgeye gelmek durumunda 
bıraktı. Yoksa tam da Arzu Hoca’nın bahsettiği 
gerekçelerle 21. yüzyılın enerji kaynakları mer-
kezi Ortadoğu’dan çıkıp Uzak Asya’ya kayıyor. 
Ama ABD gibi süper güç olduğunuz zaman is-
tediğiniz zaman girip çıkamıyorsunuz. Çünkü 
ABD’yi limitleyen, sınırlayan bölgesel kimi di-
namikler söz konusu. Mesela, benim bildiğim 
kadarıyla ABD 4 trilyon doları sadece Irak’ta 
harcadı. Irak’ın altını üstünü birlikte satsanız 4 
trilyon dolar eder mi bilmiyorum. Evet, ekono-
mik rasyonalite eskiden daha önemliydi. Pet-
rol ekonomiyi motive eden temel güçtü. Ama 
ABD’nin özellikle 1967 İsrail-Filistin Savaşı’n-
dan sonra bölgede kalmasının temel sebeple-
rinden biri İsrail’in güvenliğiydi. Körfez ülkeleri 
de komple müttefikleri artık ABD’nin. Kendi çı-
karı olmasa da bölgedeki müttefiklerinin çıkar-
larını da koruyor. İran’a karşı olan Körfez, Suud 
ve Mısır. ABD buradan çıkmak istese de bölge-
deki önemli güçler ABD’nin kalması için çabala-
yacaklar. Bunu görürsek ekonomik indirgemeci 
analizlerden de mesafe alabiliriz. Burada me-
sele, ekonomik rasyonalite değil. 

ABD şu an güçlerini ve diplomatlarını Kürdis-
tan Bölgesel Yönetimi’ne (KBY) geçirmeye ça-
lışıyor. Bağdat siyaseti iflas etmiş durumda. 
Oradan çıkmanın yolunu bulamıyor. Irak’taki 
durum dağılabilir. Keza Suriye ve Libya’da da 
durum böyle. Genel olarak ABD için çok sıkıntılı 
bir durum. Arzu Hoca’ya katılıyorum. Biden’ın 
gelmesiyle birlikte çok büyük değişiklikler ola-
cak değil. ABD’nin kurumsal bir siyaseti var. 

Maddi anlamda çok bir beklentisi yok. İsrail’in 
güvenliği temel mesele olarak kalmaya de-
vam edecek ve oradaki müttefiklerini, özellikle 
İran ile mücadele içerisinde olan müttefiklerini 
desteklemeye devam edecek. Ayrıca, bence ek 
olarak şöyle bir durum söz konusu: ABD için 
Ortadoğu’daki gelişmeler çok fazla belirleyici 
önemde değil. Fakat Avrupa açısından önem-
li. Sınırlarını korumak için görüyorsunuz nasıl 
tavizler verdiğini Türkiye’ye. Güvenlik meselesi, 
göç meselesi, terör olarak kavramsallaştırılan 
meseleler var. Bunlar Avrupa için çok önemli. 
Avrupa sadece Türkiye ve Yunanistan sınırını 
tutarak bu durumla başa çıkamayacağını bili-
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yor. Bakın Fransa Avrupa Ordusu’ndan bahse-
diyor. ABD’nin çekilmesinin yaratacağı boşluğu 
doldurmak isteyen bir Avrupa. İstese de iste-
mese de kendi çıkarları gereği belli bir pozis-
yonu orada tutmak zorunda. Orayı Rusya ve 
İran’ın denetimine açmayacak.

Kürtlerin elde ettiği statülerin  
garantisi yok 
Çok karmaşık bu siyasal atmosferde Türkiye’ye 
gelirsek... Türkiye değişik bir yerde duruyor. 
Önemli oranda Katar’la ortaklaşıyor. İran ile 
aralarında gerilim var. Bir de birbirleriyle yakın 
bir blok gibi hareket edebilecek İsrail, Mısır ve 
Suudi Arabistan var. Bütün bu güçlerin de ken-
dince uluslararası bağlantıları filan var. Türki-
ye’nin neredeyse bir bağlantısı kalmadı. Bütün 
uluslararası güçler ile bir şekilde çatışıyor. Ama 
İran’ın arkasında kısmen Çin, Avrupa’nın bir kıs-
mı ve Rusya var. İsrail, Mısır ve Suudi Arabis-
tan da Avrupa’nın, ABD’nin arkasında durduğu 
güçler. 

Ben Ortadoğu’yu böyle görüyorum. Bu tabloda, 
Güney Kürdistan dahil, Kürtlerin şu ana kadar 
elde ettiği statülerin hiçbirinin garantisi yok. Is-
rarla, altını çizerek söylüyorum. Bütün dünyanın 
şu an konuştuğu Kürtler ve Kürdistan meselesi 
var. Türkiye’deki durumu zaten görüyorsunuz. 
Elde olan sınırlı kazanımlar bile yok ediliyor. Ro-
java’da hiçbir uluslararası garanti yok. Güney 
Kürdistan farklı. Orada her ne kadar uluslararası 
alanda tanınmış sistem olsa da Irak’ın dağılma-
sı, ABD’nin çekilmesi durumunda muhtemelen 
Türkiye, şu an Güney Kürdistan’da konuşlan-
dırdığı güçlerini Duhok ve Hewlêr’e yöneltecek. 
Yarın bir gün Irak dağılır da oradaki Kürtler “biz 
kendi başımızın çaresine bakalım” dediği nok-
tada işgal ve ilhak durumuna gidebilir. Güney 
Kürdistanlı siyasetçiler de bu tehlikenin farkın-
da aslında. Güney Kürdistan bu statüyü 2003’te 
elde etti. 2002 yılında AKP Türkiye’de iktidara 
geldi. İlk başta bayağı sürtüştüler. AKP, Mesut 
Barzani için “Kabile reisi” dedi. “Sınıra asker yı-
ğarız” dediler. Ama ABD’nin de araya girmesiyle 
bir şekilde Güney Kürdistan’ın son 17 yıllık hikâ-
yesi ile AKP’nin son 18 yıllık hikâyesi örtüştü. 
Dolayısıyla, Güney Kürdistan’ın siyasi liderliği-
nin Türkiye ile angajmanlarının da böyle spesi-
fik bir anlamı ve tarihselliği var. Kanımca, çok 

fazla ekonomik temelli. İlişkileri de yoğunlukla 
Erdoğan ve ailesiyle. Türkiye’nin kurumsallığıy-
la çok bir ilişkileri yok. Erdoğan’ın gitmesi, Bah-
çeli, Soylu gibi birilerinin iktidarı durumunda 
acaba KBY’ye yönelimleri ne olur? 

Evet, özellikle Kobanê’den sonra ‘Kürtlerin 
yüzyılı’ gibi şeyler söylendi. Kürtlerin önünde 
imkânlar var, zorluklar var. Fakat genel olarak 
Kürtlerin 21. yüzyıldaki talepleri, 20. yüzyılın ak-
sine bir statü istemi. Statüden kastım da ken-
dileri hakkında kısmen de olsa egemen olarak 
karar alabilecekleri birtakım politik sistemler 
düşünüyorlar. Bu bir demokratik konfederas-
yon olabilir, özerk veya federal bir yapı olabilir. 
Ama bir şekilde bir siyasal statü… Yani bu ege-
menlik paylaşımı demek oluyor. Basitçe kültürel 
haklar değil. Türkiye’de bunun ismi farklı konu-
labilir. Ama merkezi bir meseledir. 

Arzu Hoca çok güzel söyledi. 1. ve 2. Dünya Sa-
vaşlarından sonra Ortadoğu’da oluşan statüko 
tuzla buz olmuş durumda. Yeni statüko nasıl 
kurulacak çok öngöremiyoruz. Çok kanlı süreç-
ler var önümüzde. 

Yusuf Karataş: Arzu hocam, siz statükonun 
korunmasından bahsettiniz ama şöyle ikili bir 
durum var: Hişyar Bey’in de hatırlattığı üzere, 
2008’de Obama ABD başkanı olduğunda artık 
Ortadoğu değil, asıl merkezimiz Asya Pasifik 
demişti. Donanmalarının büyük kısmını Asya 
Pasifik’e çekeceklerinden bahsetmişti. Çin’i dur-
durmak hedefi daha öncelikli hale gelmişti. An-
cak 2020’deyiz ve Asya-Pasifik’te bir mücadele 
öngörülüyorken bugün Ortadoğu’da yeniden bir 
paylaşım mücadelesi yaşanıyor. Yeni dengeler 
oluşturulmaya çalışılıyor ve her ne kadar iktisa-
di anlamda boy ölçüşmesi mümkün olmasa da 
Rusya’nın kendi pozisyonunu güçlendirdiğini ya 
da bunun için hamleler yaptığını söyleyebiliriz. 
Suriye’de 2011 öncesinde sadece SSCB’den 
kalma bir deniz üssüne sahip olan Rusya, şu 
an Lazkiye’de bir üsse sahip, Libya’da, Bafra’da, 
Kuzey Afrika’da, Akdeniz’de stratejik noktalarda 
pozisyon tutmak arayışı içerisinde. Evet, eski 
statükonun bozulduğu ama yeni statükonun 
belirlenemediği bir çatışma alanı var. Ve sizin 
belirttiğiniz İsrail’in genişlemek için alan bul-
masını sağlayan şey de eski statükonun parça-
lanması. Bu parçalanma bölgesel güçlere kendi 
emelleri bakımından alan açmakta ki biz bunu 
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Türkiye’deki yeni-Osmanlıcılık, bölgesel lider 
olma gibi iddialarla görüyoruz. Bu bir tarafıyla 
da Kürt sorununu şiddetle bastırmayla iç içe 
geçmiş bir siyaset aynı zamanda. Türkiye’nin 
bugün Azerbaycan ile Ermenistan meselesinde 
bile bu kadar fazla müdahil olabilmesini, Lib-
ya’da bu kadar pozisyon tutabilmesini sağla-
yan şey de bu dediğiniz ‘eski’nin parçalanması 
durumu. 

Tabii bu, ister istemez Kürt sorunu bakımından 
da hem avantajlar hem de ciddi riskler orta-
ya çıkartıyor. KBY bağımsızlık öngörüyordu. 
2014’ten sonra gündeme gelmişti ama özellikle 
2016’dan sonra IŞİD’in yenilgiye uğratılmasın-
dan sonra koşulları daha da uygun hale geldi. 
Tam zamanı diye referandum yapıldı. Sonuç 
malum. ABD 2003’te Irak’ta kurduğu düzenin 
parçalanmasını istemedi. Destekleyen tek güç, 
İran’ın gücünü sınırlama bakımından İsrail oldu. 
Onun dışında hiçbir bölgesel güç destekleme-
di. KBY’nin çok güvendiği Türkiye de kendi Kürt 
sorunundan kaynaklı olarak İran ile yakın bir tu-
tum içerisinde oldu. Avantajlı gözüken durum, 
Kürtlerin kazanımlarını kaybettiği bir tabloya 
ulaştı. Böyle bir tabloda, ABD’nin Suriye’de Kürt-
lerle ilişkisini, Fransa’nın PYD çizgisindeki güç-

leri yan yana getirme noktasındaki arayışlarını 
Ortadoğu stratejisi bakımından nereye oturta-
biliriz? Kürtlerin birliği meselesini nasıl kurgu-
luyorlar? Bir yandan da Güney Kürdistan’la da 
birleştirecek bir strateji oturtmaya çalışıyorlar. 
Buna dair değerlendirmeniz ne olur?

Çok taraflılık Ortadoğu’da test ediliyor
Arzu Yılmaz: Sonuçta niyet statükonun ve özel-
likle de mevcut politik sınırların korunması olsa 
da jeopolitik dönüşüme bağlı olarak Ortado-
ğu’da kartların yeniden karıldığı bir durum var. 
Ve daha şimdiden söylenebilecek olan Rus-
ya’nın artık Ortadoğu denkleminde başat bir 
konuma geldiği. ABD’nin ise Ortadoğu’dan çe-
kilmek istediği bir gerçek ama bu geri çekilme-
nin şekli ve zamanlaması nasıl olacak? Örneğin, 
Çin’in daha şimdiden Ortadoğu’ya en fazla ya-
tırım yapan dış aktör olması ABD’nin geri çekil-
me planlarını nasıl etkileyecek? Körfez ülkeleri 
ve İran kadar ve İsrail-Çin ilişkilerinin de ABD’yi 
rahatsız edecek ölçüde geliştiğini akılda tutmak 
gerekiyor. Zaten ilk emareler de ortaya çıkmaya 
başladı. Örneğin, en son Irak Başbakanı Kazımi 
Washington’a ziyarete gittiğinde ona söylenen 
ilk şey “Önce Abdulmehdi zamanında Çin’le 
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yapılan anlaşmaları iptal edin” oldu. Rusya’nın 
başat konumu da bir başka önemli parametre. 
Siz de örnek verdiniz. Sovyetler döneminde bile 
başarılamayan bir askerî hava üssü var bugün 
Suriye’de. Dolayısıyla, en başta söylediğim gibi 
çok kutuplu bir düzene doğru gidiş var ve bu 
düzen öncelikle Ortadoğu’da test ediliyor gibi 
görünüyor. 

Referanduma verilen tepki sadece  
Güney’e değildi 
Bu tablo içinde Kürt meselesine gelecek olur-
sak: Jeopolitik bir dönüşümün söz konusu ol-
duğu bir dönemde biz Kürdistan jeopolitiğini 
konuşmadan Kürtlerin başına gelenleri ve ge-
lecek olanları tam olarak açıklayamayız diye 
düşünüyorum. Bu bağlamda da öncelikle şunu 
hatırlamakta fayda var. 100 yılı aşan bir arka 
plan içinde Kürt sorunu asıl olarak Soğuk Savaş 
döneminde yapılanmıştır. Bu haliyle de Kürt so-
runu bir ‘iç güvenlik’ sorunu sayılageldi. Ulus-
lararası toplumun gözünde Kürtler, Türkiye’nin, 
İran’ın ve Irak’ın bir iç güvenlik sorunuydu. Bu 
konuda 90’larda görece bir dönüşüm yaşandı. 
Fakat bu dönüşüm en fazla Kürt sorununun bir 
güvenlik değil, bir azınlık hakları ve dolayısıyla 
bir demokrasi sorunu olarak ele alınmasına ne-
den oldu ama yine de bir iç sorun olarak kaldı. 
Ama bugün ortaya çıkan durumda, Kürtler Tür-
kiye’nin, İran’ın, Irak’ın, Suriye’nin azınlığı değil, 
Kürdistan coğrafyasının çoğunluğunu oluştu-
ran politik bir toplum olarak sahnede. Üstelik bu 
politik toplum askerî ve siyasi olarak örgütlü ve 
yaşadıkları her bir ülkenin merkezinin Kürdistan 
coğrafyasına nüfuz etme yeteneği giderek aşı-
nıyor hatta bazı durumlarda tamamen ortadan 
kalkmış durumda. Yani Kürdistan coğrafyasın-
da bir yönetim boşluğu var. 

Bu duruma karşın halihazırda iki çelişkili po-
zisyon ortaya çıkmış görünüyor: Birincisi, bir 
yandan İran ve Türkiye Kürt sorununu bu yeni 
haliyle yönetebilmek için yakınlaşırken, bir yan-
dan da bölgede genişlemek için bu her iki ülke 
için de aşılması gereken bir eşikte duran Kür-
distan coğrafyasının kontrol edilmesi konusun-
da birbirleriyle rekabet içindeler. İkincisi ise, bir 
yandan Ortadoğu’da statükonun korunması ve 
bu çerçevede en kötü ihtimalle politik sınırların 
değişmemesi yönünde bir çaba içinde olan, ör-
neğin ABD, bir yandan Kürtlerin sınırları aşan 
askerî ve politik mobilizasyonunu çevrelemek, 
bir yandan da merkezi otoriteleri zayıf tutmak 
için Kürtlerle iş birliğini korumak zorunda. Bu 
bağlamda, ABD’nin genişleme politikası izleyen 
Türkiye ve İran’ın dengelenmesi açısından da 
Kürdistan’da askerî ve siyasi olarak nüfuz ede-
bilme kabiliyetine sahip olması kritik önemde. 
Bu iki çelişkili pozisyonun ortaya çıkardığı en 
erken sonuç ise Kürdistan coğrafyasının yeni-
den parçalanması. Yüzyılın başında dört parça-
ya bölünen Kürdistan bugün hem coğrafi hem 
politik bağlamda çoklu parçalara bölünme teh-
likesiyle karşı karşıya. 

Kürdistan referandumuna verilen tepkileri de 
bu çerçevede değerlendirmek gerekir diye dü-
sünüyorum. Her şeyden önce itirazım olan 
birkaç noktayı açmak isterim. Referandum ilk 
gündeme geldiğinde Bağdat bile referanduma 
karşı değildi. Başbakan Haydar Al-Abadi ‘ken-
di kaderini tayin etmek Kürtlerin hakkıdır’ diye 
demeç vermişti tam da o günlerde. Öte yandan, 
Ürdün örneğin referanduma son derece ılımlı 
yaklaştı. Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri hiçbir 
itiraz ortaya koymadılar . Amerika’nın söylediği 
ise “zaman doğru değil” idi. Zira asıl tartışma 
İŞİD sonrası Irak’ın yeniden yapılandırılmasında 
nasıl bir sistemin inşa edileceğiydi, ki bu bağ-
lamda referandum konfederal bir Irak yapılan-
masına giden yolda atılan bir adım olarak or-
taya çıktı. Dolaysıyla, referandumun ‘bağlayıcı’ 
niteliği ya da ‘self-executing’ diye tanımlanan 
doğrudan bağımsızlık ilanı anlamına gelmediği 
çokça tartışıldı. Fakat bu referandumun yukarı-
da sözünü ettiğim Kürdistan coğrafyasının ge-
nelinde oluşması muhtemel yansımaları ve en 
başta da Kürtlerin sınırları aşan hareketliliğinin 
çevrelenmesi çerçevesinde aslında referandum 
bir fırsat olarak bir bakıma manipüle edildi. Yani 
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referanduma verilen tepki, yalnızca Irak değil 
bölge ölçeğinde şekillendi. Zira arkasından Af-
rin, Gri Spi ve Serekaniye geldi. Sonuçta sözünü 
ettiğim çok parçalı Kürdistan’ın zemini kuruldu. 
Yalnızca coğrafya değil siyasi irade de parça-
landı. Bugün güneyde örneğin bir idare var ama 
irade kalmadı. Rojava’da Kürt birliği adına bir 
başka iradenin parçalanması süreci yaşanıyor. 

Sonuçta yüzyılın boyunca yürütülen inkâr ve 
asimilasyon politikalarına rağmen Kürtler Kür-
distan coğrafyasında nüfusunu koruyabildi. 
Daha da ötesinde siyasi ve askerî olarak örgüt-
lü bir toplum haline geldi. Halihazırda Kürdis-
tan’da ortaya çıkan bu durumun tersine çev-
rilmesi çabalarıyla karşı karşıya Kürtler. Afrin 
operasyonuna kadar ABD, “YPG ile PKK aynı 
değil” diyordu. Peki YPG ile PKK aynı değilse, 
Afrin operasyonunda Beyaz Saray nasıl olu-
yor da “Türkiye’nin Afrin’e operasyonu haklı ve 
meşru sınır güvenliği kaygılarından, anlayışla 
karşılıyoruz” diyor? Sonuçta, referanduma ve-
rilen tepki sadece Güney’e verilen bir tepki de-
ğildi, dört parça Kürdistan’ın yeniden dizaynına 
dönük bir refleksti. Sonrası süreçte Kürtler açı-
sından çok önemli referans haline gelen PKK ve 
KDP’nin güç kaybedişi yaşandı. Ne KDP ne PKK 
bundan beş yıl önce olduğu kadar Kürt kitleleri-
ni harekete geçirebilecek kabiliyette değil.

Yusuf Karataş: Referandum konusunda za-
manlamanın uygun olmadığı yönünde bir açık-
lama var, buna katılıyorum. Zamanlama denilen 
de asıl ABD’nin kendi çıkarlarıyla alakalı bir şey-
di. Yoksa zamanın tanımlamasını nasıl ortaya 
koyacağız? O dönemde bölgedeki denge arayı-
şına uygun olmadığı için ABD tarafından des-
teklemedi. Teorik olarak karşı çıkmamak ayrı 
bir şeydir ama hakkın uygulanmasına yönelik 
tutum almak başka bir şey. Nihayet esas olan 
da bu oluyor ve işin pratiğinden bahsediyoruz 
zaten. Çünkü ABD oradaki düzenin devamlılı-
ğı açısından bir şey ortaya koymaya çalışıyor. 
İsrail dışında, Körfez ülkeleri işlevsel gördükleri 
için pratik anlamda çok açık tutum almasalar 
da bunu olumlayan bir noktada kaldılar, buna 
itirazım yok. Ama ABD pratik olarak destekle-
meyerek zaten belirleyici oldu. Kürtlerin orada 
2003’te statü kazanmasında da ABD’nin müda-
haleleri etkili olmuştu. Referandumda zamanla-

ma uygun görülmedi. Çıkarlardan bağımsız bir 
zamanlama tartışması yürütemeyiz o yüzden. 

Ulusal birlik, Kürtler açısından çok zor
Hişyar Özsoy: Trump, Kürtleri hiç sevmiyorum; 
İran, Irak, Araplar, Türkler onlara saldırıyor, ben 
de onlar yüzünden herkesle kötü oluyorum, 
diyor. Suriye’de 3 milyon Kürt var. Sırf bunları 
koruyacak diye NATO üyesi 80 milyonluk ülke 
ile arası bozuluyor. ABD, referanduma yönelik 
tavrını, söylem düzeyinde ‘zamanlama’ ile meş-
rulaştırıyordu ama tavırları stratejiktir. Dolayı-
sıyla, ABD genel strateji bakımından sınırların 
değişmesini istemez. Oysa Irak artık bir arada 
kesinlikle kalamaz. Tamamen İran’ın denetimi-
ne geçerse, o zaman şimdi olduğu gibi güçlerini 
Kürdistan’a kaydırarak İran ile Şii Irak arasında 
Kürdistan’ı bir bariyer yapmak isteyebilir. Ama 
bakın, bu soru sorulduğunda “100 yıl sonra da 
olamayabilir, gelecek sene de olabilir” diyorum. 
Bölgesel dizayn çok sert bir dönüş alabilir. 

İkinci bir nokta, Türkiye Ortadoğu’da güçlü bir 
ülke. Hem Avrupa hem ABD için vazgeçilmez-
liği hâlâ NATO üyesi olmasıyla alakalı. Bir sürü 
NATO üssüne gittim. Oralarda yedi komutandan 
birisi Türk’tür. NATO’nun ikinci büyük üssü İz-
mir’dedir. ABD, İran ile olan rekabetinde, Rusya 
ile olan rekabetinde kimi ikame etmeye çalışır? 
Türkiye’yi tabii ki. Türkiye’nin beklediği şudur: 
Kürtler arası birlik çalışmaları devam ederken, 
muhtemelen PYD-PKK ve YPG’nin arası açıla-
cak. Bir taraftan bunu bekliyor. Diğer taraftan 
da Türkiye’nin desteklediği Kürt oluşumlarının 
buraya monte edilmesi durumu var. ABD’nin 
stratejisinde ise daha tehlikeli bir şey var. Roja-
va’da birlik çalışmaları gibi bir görüntü var ama 
Güney Kürdistan’da KDP ile PKK arasındaki iliş-
kiler ABD’nin de teşvikiyle bayağı gerildi. Şunu 
herkes biliyor ki referandumdan sonra YNK’nin 
durumu çok sıkıntılı bir hal aldı. PKK’nin ise her 
parçada etkileri söz konusu. Dolayısıyla, PKK 
ve KDP arasında belirli bir uzlaşma durumu ol-
madıkça ulusal birlik çalışmaları olmayacak, bir 
başarıya ulaşmayacak. Bizim buna en çok yak-
laştığımız nokta, barış süreciydi. Mesud Bar-
zani’nin bir yanında PKK’li komutan otururdu, 
Türkiye de buna itiraz etmezdi. Türkiye’yi ikna 
etmeden Ortadoğu’da Kürdistan diyalektiğin-
de bir birlik durumu imkânsız gibi. Türkiye’nin 
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ya da İran’ın en azından aktif saldırı içerisinde 
olmasını engellemeden ulusal birlik Kürtler açı-
sından çok zor. 7’den 70’e Kürtler birlik olmak 
ister. Fakat bunu yapamamanın tarihsel sebep-
leri var. Rojava’da birlik tartışmaları varken, Gü-
ney Kürdistan’da da gerilim artıyor. Bunlar aynı 
konseptin parçalarıdır. En nihayetinde, eğer ya-
pabilirse ABD’nin yapmak istediği, Türkiye ile 
KDP’yi yaklaştırabildiği oranda, Irak’ın dağılma-
sı durumunda KBY gidecek ve oraya gittiği za-
man PKK’yi oradan çıkarmak isteyecektir. İşin 
içerisinde iş var yani. 

Kürtler, çevre ilişkilerini düzenlemeli
Referandumdaki asıl sıkıntılı mesele de şuydu: 
Referandum kararı, sadece Güney Kürdistan 
değil, Ortadoğu’da yaşayan 40 milyon Kürd’ün 
kaderiyle ilgiliydi. Birincisi, bu haktır ve kimse 
bu hakkı tartışmıyor. Ama olası etkilerini he-
saplama konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu 
düşünüyoruz. KBY bu kararı alırken en azın-
dan diğer parçalara nezaketen de olsa sormak 
durumundaydı. Sonuçta, Kürtleri birleştirmesi 
gereken konsept Kürtler arasındaki çelişkileri o 
kadar derinleştirdi ki. O başarısızlık durumunun 
ardından Araplar, Afrin’e de saldırırız, Rakka’ya 
da gireriz, Deyrezzor’u da zorlarız dediler. Esad, 
ilk defa referandumun ardından Kürtler için te-
rörist kelimesini kullandı. 

Referandum şu an için Arap dünyasında federal 
bir çözüme çivi çakmış oldu. En büyük sıkıntısı 
da bu oldu. Çünkü Kürtlerin federal olarak güçlü 
olduğu bir yer var ve federal sistem çalışmıyor 
Irak’ta. Şu an hiç kimse federalizmin yanına 
dahi yaklaşmıyor. 

Uluslararası güçlerin çıkarları bittiğinde bura-
dan giderler. Kürtlerin yapması gerekenler var. 
Evet, bu ulusal birlik konusu önemli. Ama ben-
ce en az o kadar önemli olan şeylerden biri de 
şu: Biz buradaki halklar ve devletlerle ilişkimizi 
düzenlemek zorundayız. Kürdistan’daki yapıla-
ra şöyle bir bakın. Ne gücümüz var? Diploma-
tik, ekonomik, demografik gücün nedir? Bütün 
bunlara baktığınız zaman Kürtler önemli bir dış 
destek almadan bu devletlerin boğuntusuna 
gelebilirler. Çünkü hepsi hazır bekliyor. Mesela 
en çok desteği alan yerlerden biri KBY. ABD’nin 
olmaması durumunda Türkiye ve İran’a karşı 
nereye kadar direnecek? Siyaseten ilk nokta-

mız Kürtleri kırımlardan uzak tutmak olmalı. Bu, 
sevip sevmeme meselesi değil. Kürtlerin siyasi 
yapılarla olan ilişkilerini düzenlemek gibi tarih-
sel bir sorumluluğumuz var.

ABD, Kürtlerin birliğini araçsallaştırıyor
Yusuf Karataş: Bahsettiğiniz noktaya denk dü-
şecek bir tartışma konusu: Suriye’den bahset-
tiniz. Suriye’de üç aşamalı bir süreç var. Kürtler 
arasındaki birlik de sadece Kürtler arasındaki 
bir mesele değil. Bu mesele asıl olarak ABD’nin 
YNKS ve PYNK çizgisindeki partileri yanına ge-
tirme arayışının yanında, ciddi ekonomik yap-
tırımların yapıldığı bir süreçte, bir yandan da 
Rusya’nın Suriye’deki 2015’ten sonra kazandığı 
pozisyonu bozmak anlamını taşıyor. Arzu Hoca 
girişte söylemişti: Eğer statükoyu belirleyemi-
yorsam diğerinin egemen olacağı bir statükoyu 
da bozmak! Bir yanı böyle. Bir tarafta da Suri-
ye’deki İran güçlerinin çekilmesi üzerinden bas-
kı oluşturmak için de Kürtlerin birliğini bir baskı 
aracı gibi kullanmak hedefi var. Evet, ABD dün-
yanın en çok petrol üreten ülkesi haline geldi. 
Suriye’nin birkaç petrol rezervi kendisi açısın-
dan ciddi bir ekonomik değer taşımıyor. Ama 
bölgeyi dizayn etmek bakımından Rojava ile 
Irak Kürdistan’ı arasında ekonomik ve siyasi bir 
hat kurabilmek adına yapılan petrol anlaşması 
ABD için bir olanak. Rojava siyasetini KBY çizgi-
si ile yakınlaştırmak, ekonomik ilişkileri geliştir-
mek anlamında bunu araçsallaştıran bir tutum 
olduğunu düşünüyorum. ABD bakımından bir 
entegrasyon planı var. Rojava’daki Kürtleri PKK 
çizgisinden çok ENKS-Barzani çizgisine yakın-
laştırmak diyebileceğimiz bir arayışın parçası. 

Üçüncü boyut da orada Türkiye’yi dışlamak de-
ğil, tam da Hişyar Hocamın dediği gibi, Türki-
ye’yi bu sürece “daha ılımlı” bir Kürt oluşumuna 
razı edebilecek, en azından buna karşı olma-
yacağı bir pozisyona getirmektir sanırım. Tür-
kiye’ye burada ihtiyaç duyuyor. İran’ı kuşatmak 
gibi bir derdi varsa bu kuşatmanın Türkiye’siz 
kalıcı hale gelebilmesi mümkün değil. Bunu ne 
sadece Kürtler ne de başka bir aktör yapabilir. 
Böyle bir tabloya baktığımızda, Kürtleri kendi 
siyaseti için araçsallaştırmaya çalışan bir ABD 
gerçekliği var. 

Bu pragmatik siyaset, ABD eksenindeki bu ara-
yışlar diğer bölge güçleri ile Kürtleri karşı kar-



dilop
39

Ortadoğu sarkacında siyaset ve Kürtler

şıya getirme potansiyeline sahip. Kürtlerin na-
sıl bir siyasi hatla Ortadoğu’da demokratik bir 
yaşamı kurabileceği tartışması daha da önemli 
hale geliyor.

KDP de PKK de 5 yıl önceki güçte değil
Arzu Yılmaz: Hem Güney’de hem Rojava’da 
Türkiye’nin deyim yerindeyse tekerinin önüne 
taş konmamasının bir nedeni de ABD’nin kafa-
sındaki ideal denklemin Kürtler ile Türkiye’yi eş-
güdüm halinde tutmak olduğu görünüyor. Evet, 
ABD açısından belki de ideal olan bu. Ama bu 
ideal olana mukabil ABD-Türkiye arasında ya-
şanan son on yıldaki sorunlara ve bu sorunların 
artık bugün sadece Erdoğan’dan ibaret olmadı-
ğını, yapısal sorunlara dönüşmüş olduğunu göz 
önünde bulundurursak, başka alternatiflerin de 
tezahür edilebileceğini gözden kaçırmamak 
gerek. Her şeyin bu kadar belirsiz olduğu bir 
dönemde, “Nasılsa ABD Türkiye’yi tercih eder” 
diyecek durumda değiliz. Evet Kürtlerle ilgili bir 
strateji yok, ilişkiler taktik hamleler üzerinden 
gelişiyor. Bu çerçevede Kürtlerin birliği mesele-
sine gelince… 1998 Washington uzlaşmasını ve 
bu uzlaşmanın bugün Güney’in parçalı yapısın-
daki günahını hatırlamak gerekir diye düşünü-
yorum. Bugün Rojava’da yapılan da bir bakıma 

1998 Washington benzeri bir uzlaşma. Aslında, 
tam da Hişyar Bey’in söylediği gibi, bir stratejin 
yokluğunda taktik hamleler üzerinden ilerleni-
yorsa, o halde aktörlerin çokluğu opsiyonlarınızı 
artırır. Bu tabloda da yekvücut bir Kürt iradesi 
işleri zorlaştırıyor.

İdeal olanla mümkün olan arasında 
mesafe var
Hişyar Özsoy: İşim nedeniyle Ortadoğu’da da 
gezebildim. Lübnan’da Suriyeli gruplarla görü-
şüyoruz dönem dönem. Rojava’da olup bütün 
Kürtleri heyecanlandıran durumun Arap so-
kağına yansıması çok farklı oluyor. Normalde 
Kürtlerin haklarını savunacağını söyleyenlerin 
bile, nasıl inanılmaz bir Arap milliyetçiliğine 
savrulduğunu gözlemleme imkânım oldu. Şim-
di Irak bir Arap ülkesi olarak biliniyor. Kürtler ise 
Arapların çoğu için “ihanetçi” olarak görülüyor. 
Suriye’de de benzer bir durum var: “Amerikan 
işbirlikçiliği”… İmaj böyle. Ben şunu düşünü-
yorum: Yarın öbür gün Amerika pekâlâ bura-
dan gidebilir, bölgesel dengeler değişebilir. Bir 
de Amerika çok beceriksizdir, sosyoloji ve ta-
rih bilmez, hep üstten monte etmeye çalışır. 
Ben bunu Amerikalı siyasetçilere de söyledim: 
“Sosyoloji ve tarih bilmiyorsunuz. Dünyanın en 
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büyük ülkesiyiz, istediğimizi yaparız, empoze 
ederiz diyorsunuz. 20 yıldır Irak’ı darmadağın 
ettiniz, hiçbir şey tutmadı ama, beceremiyorsu-
nuz…” Sanırım Türkiye de bunu bildiği için çok 
fazla da önemsemiyor. 

Şimdi bütün bu jeopolitik, küresel, bölgesel 
denklemlerin ötesinde, Ortadoğu’da yaşayan 
halklar, insanlar, gruplar var. Bu Ortadoğu’da 
Kürtlerin iddiasının da büyük olması lazım. Bu 
bölgeyi toparlamak durumunda herkes. Çünkü 
genel bir bölgesel toparlanma ve statüko oluş-
madan kimse rahat etmeyecek. 

Bu arada ben prensip olarak, Kürtler dahil hiçbir 
halkın bağımsız olmasına karşı değilim. Halkla-
rın kendi kararlarıdır. Koşullarını belirlemediği-
miz bir coğrafyada siyaset yapmaya çalışıyo-
ruz. Onlarca bölgesel ve küresel gücün büyük 
bir vahşetle bütün ordularıyla, diplomatik güç-
leriyle girdikleri bir coğrafyada biz halk olarak 
bir yer bulmaya çalışıyoruz. Yani ideal olanla, 
arzulananla, yapılabilecek olanlar arasında 
bazen çok büyük farklar da çıkabiliyor. Şu an 
Kürtler için büyük imkânlar, fırsatlar olduğu ka-
dar, yokoluş da mümkündür. Yani Rojava üç yıl 
sonra hiç olmayabilir de. Bir taraftan böyle teh-
likeler de var. Peki yolu nedir? Ezberimizde bir 
cevap yok. Kendi iç birliğimizi sağlamaya çalı-
şırken mutlak suretle bu coğrafyada yaşadığı-
mız diğerleriyle de bağ kurmamız lazım. Yoksa 
bir 100 yıl daha savaşır Kürtler. Yani her birimizi 
tek tek götürüp cezaevlerinin hücrelerine de ka-
patsalar, bu mesele bitmez. Mücadele devam 
edecek fakat daha büyük kıyımların arifesinde 
olabiliriz. Güney Kürdistan dahil. 

Hal böyle olunca; Rusya, İsrail, Amerika, Türkiye 
ya da İran olabilir, şu bu güce dayanarak yol al-
maya çalışmak çok sıkıntılı bir durumdur. Ama 
her güçle de çıkarların örtüştüğü oranda kendi 
ulusal çıkarlarını düşünüp yol almaya çalışırsın. 
Fakat asıl olan, bu coğrafyanın kadim insanlarıy-
la bağlar kurmamız lazım. Bunu beceremezsek 
Kürtler olarak güvende olmayacağız. Kürdistan 
ikinci bir İsrail olmayacak. Böyle bir durum yok. 

Ben sol tandanslı biriyim, kendimi hep solda 
tarif ettim. İşimin çoğu muhafazakâr büyükel-
çilerle, siyasetçilerle görüşmek. Dedim ya reel 
siyaset çok değişik bir alan. Bizim dışımızda bir 
sürü koşul var. Kürtler, 40 milyonluk demogra-
fik bir güç ve Irak, Suriye ve diğer yerler Kürtler 

olmadan kurulamıyor. Kürtlerin mobilize edebil-
diği, sadece insani anlamda değil, ideolojik ve 
kültürel anlamda da güçleri var. Sekülerler ayrı-
ca. Bu gücü hafifsemeyelim elbette ama Kürtler 
de gücünü abartmasın. 

Ortadoğu coğrafyasında da Kürdistan’da da 
çözülemeyen iki temel mesele var: Çok basit 
anlamda sınıf/bölüşüm ve kültürel/kimliksel 
fark. Bu ikisini organize edebilecek siyasi ta-
hayyüller üretmek lazım. Kürtler bu konuda de-
neyime sahip.

Kürt siyaseti kendisini nerede kuracak? 
Arzu Yılmaz: Peki bu deneyim, daha doğrusu 
Kürt siyasal söylemi dünyada açığa çıkan diğer 
deneyimler, söylemler arasında nereye denk 
düşüyor? Bence bu sorunun yanıtı oldukça 
hayati. Bakın geçtiğimiz günlerde İlerici Enter-
nasyonal toplandı. Açılış konuşmasında Noam 
Chomsky ne dedi? Nükleer silahlanma, iklim 
değişikliği, demokrasideki gerileme karşımıza 
çıkan en önemli tehditler... ama, hemen arka-
sından, “Demokrasideki gerilemeyi gereksiz bir 
vurgu diye düşünmeyin” diyerek ekledi ve “ilk 
ikisi bu gerileme durdurulabilirse elde edilir” 
dedi. Düşünebiliyor musunuz? İlerici Enternas-
yonel adı altında toplanan bir kitleye yapılan bir 
konuşmada dahi demokrasideki gerilemenin 
bir tehdit olduğu konusunda dinleyicileri ikna 
etme gereği duyuluyor. Belliki bu kitle bile artık 
demokrasideki gerilemeyi mücadele gündemi-
ne almakta tereddüt taşıyor. Şimdi bu durumda 
Kürt siyasal hareketi kendini kime nasıl anlata-
cak? Kimlerle ortaklaşacak? Mesela Avrupa’da 
Yeşiller yükseliyor, Amerika’da sözümona sos-
yalistler… Kürtler kendilerini bu tabloda nereye 
oturtacaklar? Sonuçta, dünyadaki gelişmelerle 
ne kadar bağ kurabilirsen o kadar güçlenebilir 
hatta ayakta kalabilirsin. Artık demokrasinin al-
tın çağının geride kaldığı bu zamanın ruhunda 
Kürt siyasal hareketi söylemini nasıl kuracak? 
Son on yılda Kürt hareketi ne yaptı? Örneğin, 
Rojava’da IŞİD ile savaş her şeyin önüne çı-
kan bir nitelik kazandı. Âdeta Kürtler yalnızca 
IŞİD’e karşı mücadele için örgütlenmiş ya da 
savaşıyormuş izlenimi doğdu. Örneğin, Maz-
lum Kobanî çıktı açıklama yaptı, “Biz sizin için 
savaşıyorduk, niye çekiliyorsunuz” dedi ABD’ye. 
Nihayetinde Prof. Dr. Hamit Bozarslan’ın tarif 
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Ortadoğu sarkacında siyaset ve Kürtler

ettiği gibi, Kürdistan Ortadoğu’nun Atina’sı ol-
mak üzere çıktığı yolda Sparta’ya döndü. Bu 
tehlikelerin ve deneyimlerin ışığında, dediğim 
gibi, Kürt siyasal hareketinin pratiğini ve söyle-
mini uyumlaştıracağı ve bunu dünyadaki diğer 
akımlara nasıl eklemleyeceği konusunda yeni-
den düşünmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. 

Eksik olan halkların müdahilliği
Yusuf Karataş: Kürt sorunu Ortadoğu’nun yüz-
yıllık sorunu. Emperyalistler ve bölge güçlerince 
geleceğini belirleme hakkı engellenmiş bir halk... 
Ama şunu unutmayalım: Belirttiğiniz açmaz ya 
da cevabı yok dediğiniz boyutlar sadece Kürt 
sorunu ile ilgili değil. Bugün Dağlık Karabağ’ı 
konuşuyoruz. Öncesi bir yana, 30 yıllık bir me-
sele... Kıbrıs ha keza... Hangi yöne dönerseniz 
dönün, dünyada yeni dengelerin oluşması olarak 
bahsettiğimiz şey çeşitli biçimlerle çatışmalı bir 
seyri ortaya çıkartıyor. Burada çözüm nedir so-
rusunun yanıtı, tam da müdahale eden güçlerin 
saf dışı bırakılacağı bir halklar seçeneği bence. 
Bugün bu seçenek, sorunu çözüme kavuştura-
cak bir irade pozisyonuna gelmiş değil. Çeşitli 
ülkelerde ayaklanmalar, hareketlenmeler var… 
Sudan’da El-Beşir’in devrilmesi mesela, olumlu 
bir son örnek. Sonuçta, bu belirsizliği yaratan şey 

tam da bir yeni özne olarak halkların ortaya çı-
kamamış olması. Bunu yaratamadığımız sürece 
Kürt sorunu ABD eksenli mi yoksa Rusya eksenli 
mi çözülür diye konuşuruz. Ne Rusya ne ABD ne 
DE Fransa halkların bir arada yaşayabileceği bir 
çözüm öneriyor oysa. Libya için de, Yemen için 
de, Kürdistan için de bunu söyleyemeyiz. 

Hişyar Özsoy: Arzu Hoca’nın söylediği nokta-
ya gelip takılıyoruz. Bizim yeni politik formlar, 
gramerler düşünmemiz lazım. 20. yüzyılın bü-
tün yapıları tasfiye olup statükoları dağılırken, 
yeni bir gramer üretmek için katkıda buluna-
bilecek deneyim sahibidir Kürtler. O kadar dar 
alana sıkışmışlık hali var ki oysa. Ben Kürt-
lerin kendilerini tek başına gerçekten kurta-
racaklarını düşünmüyorum. Kürtlerin askerî, 
ekonomik, diplomatik gücü olmasa da politik, 
ideolojik gücü olduğunu düşünüyorum. Bakın 
Rojava insanları gerçekten heyecanlandırdı. 
Yeni bir tahayyül. Başta romantik gelebilir ama 
biz şimdi bunun gramerini oluşturdukça şunu 
dayatabiliriz: Yarın Irak’ta, Suriye’de, İran’da ya 
da başka yerde, bağımsız bir Kürdistan olabi-
lir ama biz sınıfsal ya da kültürel farkları nasıl 
organize edeceğiz? Bana göre, bu sorunlar da 
Kürdistan tahayyülünün içinde, onun parçaları 
olmalıdır. 
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Hevpeyvîn: Mela Mihyedîn

Çîrokbêjekî Modern: 

Welat ango Mesut A lp

Wisa dibêje Cegerxwîn: “Xwendin nebe kes naçe pêş/Peyda dibin pir derd û êş”. Ji bo pêşketina 
mirov û welatekî xwendin karê sereke ye. Xwendin nebe zehmetî li pey zehmetiyê derdikeve û 
koletî peyda dibe. 
Ji bo pêşketinê kesên xwenda û xebatên wan ji me re pêwîst in. Kesên xwenda divê zanîna xwe 
li mejiyê civakê zêde bikin da civak jî bi pêş bikeve. Yek ji wan camêrên têr û tije û timî xwendin û 
xebatê ji xwe re kiriye armanc jî Welat Alp e. Xebatên wî ji piçûkan bigire heta mezinan bi kêfxweşî 
tên temaşekirin. Xebatên wî li her çar perçeyên welat û li dîasporayê tên şopandin. Dengek wisa 
nerm û kenek wisa ji dil vegotina wî digihîne civakê. Ji bo civaka xwe, ji bo welatê xwe pênûsa 
xwe timî wekî şûr bi kar tîne. Welat Alp li pey ronahiya arkeolojî û çîrokan ji me re çîrokên modern 
vedibêje. Ew çîrokbêjekî modern e lê çîrokên wî çîrokên hezar salan in.
Heya niha bi nivîsên xwe yên rengîn rûpelên Dilopê jî xemilandibû û ji vir û pê de jî dê ev nivîs 
berdewam bin. Me xwest em cenabê wî û xebatên wî ji nêz ve nas bikin û bidin naskirin.
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Tu karî ji me re hebekî qala ji-
yana xwe bikî? Mesut ango 
Welat Alp kî ye?
Di 12ê îlona 1980yî de li 
Nisêbînê ji dayîk bûme. Bi eslê 
xwe em ji Qoserê ne. Di sala 
1970yî de malabata min ji ber 
meseleyek xwînî berê xwe daye 
Çukurovayê. Bavê min li Edenê 
di tamîra wesayîtan de xwe bi 
pêş xistiye. Di wan salan de li 
Nisêbînê pêdivî bi hostayeke 
weke wî hebûye. Bavê min 
tevî malbata xwe lê dixe û tê 
Nisêbînê. Li “Serê Pirê” xaniyekî 
ji xwe re çêdikin. 50-60 kes di 
malekê de em bi hev re mezin 
bûn; ji ber vê yekê ji taxa xwe û 
ji zaroktiya xwe pir hez dikim. 
A xweş ew e ku her kes her 
kesî û kalikê her kesî nas dike. 
Di rewşek wiha de zaroktiyek 
bêbirîn dibe para me. Meriv bi 
çîrokên kalikê xwe û hevalên 
wî mezin dibe. Televîzyon pir 
derengî kete jiyana min. Dema 
televîzyon kete mala me ez 
heft salî bûm. Televîzyon di 
odeya zilaman de bi cih kiribûn. 
Di vê odeyê de zilam li hev 
kom dibûn û li ser mesele-
yan xeber didan; em zarok jî 
li ber derî me li wan guhdarî 
dikir. Malbata min ji “Malbata 
Bûbê” bû û ji ber vê yekê civat 
li mala me pir çêdibûn. Ji ber 
vê sedemê jî min tûrikê xwe tije 
kir bi çîrokan. Kalikê min Mela 
Eladîn zilamek rewşenbîr, zana 
û nivîskar bû; bi saya wî çavên 
min vebûn an jî ewî du çav û 
mejiyek din li min zêde kir.

Navbera mala me û sînor neh-
deh metre bû û wexta diçûm 
mektebê ew mesafe jî nedima. 
Mekteba min li ber sînor bû. 
Sînor li ser zaroktî û jiyana min 
pir bandor çêkir. Di naveroka 
helbestên min de, di “Qesî-
deyên Mezopotamyayê” de 
sînor cihekî taybet digire; hema 

bêje ji sê helbestên min du heb 
jê behsa sînoran dike an jî pey-
va sînor tê de derbas dibe. 

Di salên 1987-1988an de, piştî 
taxa Serê Pirê me berê xwe da 
Taxa Bila(Mehîrê). Li wê derê 
ji ber sedemên siyasî gelek 
wendayiyên me çêbûn û me jî 
mala xwe bar kir û bir Ayvalikê. 
Li wir min dest bi lîseyê kir. 
Piştre vegeriyam Nisêbînê û 
min li wir lîseya xwe qedand. 
Piştî ezmûna zanîngehê min 
beşa arkeolojiyê qezenc kir 
û çûme Îzmîrê. Salekê min 
ziman xwend, çar salan min 
beş xwend. Min ê sê salan 
master bikira lê me li hev nekir 
û ez vegeriyam. Li ser arkeo-
lojiya Rojhilata Nêz min xebat 
dikir. Ji ber vê yekê wextê min 
bi temamî li çola, bi lêkolînan 
û li laboratûarên arkeolojiyê 
derbas dibû. Salê herî zêde du 
rojan dihatim ba malbata xwe. 

Piştî min arkeolojî qedand ve-
geriyam Mêrdînê û li Muzexa-
neya Mêrdînê min dest bi kar 
kir. Li gelek deveran û li gelek 
bajaran min lêkolîn kirin. Tişta 
pê herî kêfxweş im ew e ku 
min tevşoyê ewil li Birca Belek 
xist û lêkolîn bi min dest pê 
kir. Li Birca Belek gelek tiştên 
mûazzam hatin dîtin û dixwa-
zim di demek nêz de li ser vê 
lêkolînê makaleyekê binivîsim.

Ji British Counsulê min bûrs 
qezenc kir. Li London Colla-
ge of University li ser beşa 
“Rêvebirina Mîrateya Çandî û 
Dîrokî” min xwend. Piştî xwen-
dinê vegeriyam û hinekî din li 
muzexaneyê xebitîm. Piştre ji 
Amerîkayê min bûrs qezenc 
kir. Li Amerîkayê dîsa li ser 
heman beşê min xwend. Di ber 
re jî çûme New Mexîco û li wir 
li ser hemwelatiyên Amerîkayê 
yên eslî min xebat kir. Piştî 
vegeriyam, di sala 2014an 

de ji muzexaneyê veqetiyam. 
Dema li muzexaneyê bûm min 
bi navê Welat Nisêbînî pirtûka 
bi navê Qoser ji bo Şaredariya 
Qoserê nivîsand.

Karmendiya dewletê ji min re 
bi mantiq nedihat. Min dixwest 
ez bigerim û herim lêkolînan 
lê karê muzexaneyê ji min re 
dibû asteng. Gava min dev 
ji kar berda, min dest bi karê 
tûrîzmê kir. Li her derê Anadol, 
Mezopotamya û Qudsê min 
karê tûrîzmê kir. Ji bo nasandin 
û reklama Mêrdînê çi ket ser 
milê min, min anî cî. Piştre bi 
navê “Ji çîrokan heta mîtolojiyê; 
ji Mezopotamya heta Anadolê” 
me pirtûkek din çap kir.

Di gelek projeyan de me xwest 
em alîkariyê bidin kesên pê-
naber û feqîran. Ji bo vê yekê 
li Parîsê bi navê Nahrîn me 
komeleyek vekir. Îro em bûrsê 
didin zêdetirî 150 zarokan. Ji 
bilî wê jî her sal em alîkariya 
2000-3000 xwendekaran dikin 
û cil û bergan didin wan.

Ji ber pirsgirêkên siyasî û leş-
kerî em koçberî Parîsê bûn. Du 
zarokên min hene; Mîrza Ronî 
deh salî ye û Robîn Arjen jî çar 
salî ye.

‘Yadê ji binê erdê xani-
yan derdixin’

Evîna arkeolojiyê kengî di dilê 
te de şax veda û ev çend sal in 
tu pê mijûl î?
Cara pêşî min di sala 1987an 
de li Girnewalê arkeolog dîtin. 
Li gorî baweriya gelêrî mezinên 
cinan li Girnewalê dimînin. 
Insanên me wisa bawer dikin 
ku kesên herin wir û cinan 
dilxweş bikin daxwazên wan 
pêk tên. Me xaltiya min bir wê 
derê ku baş bibe. Li Girnewalê 
ekîbek lêkolîn dikir û erd diko-
lan. Diya min nanê şilik çêkir 
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û da min, min jî ji wê komê re 
bir. Keçikek hate pêşiya min û 
min nanê şilik dayê. Vegeriyam 
ba diya xwe û min got “Yadê 
ji binê erdê xaniyan derdixin”. 
Şeqamek li patika min xist û 
got “Kuro derewa neke, ev der 
ziyaret e. Xaniyên çi!?” Min 
arkeolojiyê li wir nas kir.

Dema min lîse dixwend min ji 
dîrokê hez dikir. Lewma min bo 
zanîngehê arkeolojî nivîsand. 
Wekî her kurdekî min dixwest li 
ser beşa parêzeriyê an jî beşa 
siyasî bixwînim. Lê ji ber çala-
kiyan min pir guh neda dersên 
xwe û ji ber vê yekê min beşa 
arkeolojiyê xwend.

Di sala pêşî de ez şandim 
lêkolînek amerîkayî(Akron Uni-
versty). Li gireke Bismilê me 
lêkolîn kir û min li wir arkeolojî 
nasî û eşqek mezin kete dilê 

min, sal 2001 bû. Bi saya arke-
olojiyê min dîroka bav û kalan 
ji nû ve şiyar dikir. Riheke min 
ê kurdewariyê jî heye. Min nerî 
arkeologên kurd nîn in û hew-
ceyî heye, min ev beş ji xwe 
re weke wezîfeyek dît. Çiqasî 
min xebat li ser arkeolojiyê kir 
hewqasî min dil dayê û evîna 
arkeolojiyê di dilê min de me-
zin bû. Hevalên min di meha 
betlanê de diçûn lekolînekê, 
ez diçûm du-sê lêkolînan. Min 
wisa dil dabû arkeolojiyê min 
nedizanî rawestan çî ye.

Arkeolojî ji bo te çi îfade dike?

Arkeolojî ji bo min têkiliya min 
û hezar salan e, têkiliya min 
û bav û kalan e, têkiliya min 
û tiştên jibîr çûyî ye. Bi saya ar-
keolojiyê tiştan nas dikim. 

Di çîrokên mezinên me de û 
di lîstikên me yên zaroktiyê 
de têkiliya bi hezar salan heye 
û ev yek bi saya arkeolojiyê 
derdikeve meydanê. Min bi 
arkeolojî hem dîroka xwe ava 
dikir, hem jî têkilî bi bav û kalên 
xwe re xurttir dideyna.

Wexta meriv mîtolojiya cîhanê 
dixwîne meriv dibîne çiqasî 
em dişibin hev. Wê demê qîma 
reng, çerm, ziman û netewan 
namîne. Dema meriv arkeo-
lojiyê bixwîne meriv dibîne ku 
Nisêbîn Naşipîna bû, Nisêbîs 
bû, Nasibeyn bû, Nîsêbîn bû 
û bû Nusaybîn. 5000 sal in 
navê vî bajarî eynî ye. Ma çawa 
çêbû? Eynî millet, eynî qewm li 
wir e. Sumerî li wir bûn, Akadî 
hatin, Akadî çûn û Asûrî hatin. 
Çiqasî desthilatdar hatibin 
guhertin jî ev 5000 sal in eynî 
millet li wir dimîne. Min testa 
xwe ya DNAyê(National Geog-
raphic Genographic Project) 
çêkir û min dît ev 23 hezar 
sal in li Nisêbînê, li bakurê 
Mezopotamyayê me. Ewqas 
sal derbas bûbe jî “Ez li vir im 
û her li vir im”, mîna di strana 
Ciwan Haco de derbas dibe. Ev 
yek hêzek mezin dide min.

Dema te biryar da tu yê bibî ar-
keolog malbat û derdor çawa 
nêzîkî te bûn? Ji te re bûn alîkar?
Ya rastî nebûn alîkar. Ji arke-
olojiyê fêm nedikirin û digotin 
“Tu ti karî nakî”. Li herêma 
me karên herî bi qîmet bijîşkî, 
mamostetî û endazyarî bûn. 
Karên din ji bo civakê bêqîmet 
bûn. Bavê min ji arkeolojiyê 
fam nedikir, dema ez didam 
naskirin ji min re digotin 
“Endezyarê Erdê”. Kesî pişt-
girî neda min û kesî ji min re 
astengî dernexist. Di nava ma-
liyan de yê pêşî çûyî zanîngehê 
ez bûm. Lewma hebekî biqî-
met bûm. Bi demê re hêdî hêdî 
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malbata min beşa arkeolojiyê 
nasî. Niha ew jî kêfxweş in û ez 
jî kêfxweş im ku min arkeolojî 
xwendiye.

‘Ji keyfan giriya min tê’

Çavên me li rê ye; gelo tu yê 
xebatên xwe wekî pirtûk kengî 
derxînî? Çavkaniyên arkeolo-
jiyê di kurdî de kêm in. Gelo ji 
bo pêşketinê dixwazî wergeran 
bikî?
Di her hejmara Kovara Dilopê de 
nivîseke min î li ser arkeolojiya 
mîtolojiyê tê weşandin. Pirtûkek 
li ser arkeolojiyê wekî ferz û 
deynek li ser pişta xwe dibînim û 
dixwazim pirtûka arkeolojiyê bi-
nivîsîm. Gelek kes ji min pirtûkek 
li ser kurd û Kurdistanê dixwazin 
lê Xwedê ji wan razî pisporiya 
min tenê di warê arkeolojiyê de 
ye û tenê dikarim arkeolojiya 
Kurdistanê binivîsim. Dema 
min nivîsand jî tenê ez dikarim 
heta dewra Romayê binivîsim. 
Ji Romayê şûnde divê wekî 
xwendekarekî bi saetan, bi rojan 
û bi mehan rûnim li ser dîrokê 
lêkolînan bikim. Heger min di 
rojên bê de derfetek wisa dît ser 
çavan, ez ê bikim.

Dixwazim ji Girê Mirazan 
heta Sumerî û Akadan pirtû-
kek zanistî û dîrokî binivîsim. 
Piştre min neyt e li ser dîroka 
kurd û Kurdistanê belgefîlmekî 
çêbikim.

Ez hem arkeolog, hem wê-
nekeşekî pispor, nivîskar û 
çîrokbêj im. Di gelek kovarên 
navnetewî de gotarên min 
ên li ser wêne û wênekeşiyê 
derketine. Daxwaza min ew e 
xwe hebekî sererast bikim ku 
bê kar debara xwe pêk bînim, 
da ku rûnim û pirtûkên xwe 
binivîsim.

Pirtûkek nîv-helbest û nîv-wê-
nekêşî bi navê “Qesîdeya 

Mezopotamyayê” di wexteke 
nêz de, wê bi kurdî, bi tirkî û bi 
îngilîzî çap bibe.

Min dil heye pirtûkek li ser 
Mêrdînê binivîsim. Min bi tirkî 
nivîsandiye, ez ê hewl bidim 
kurdiya wê jî binivîsim.

Di hundirê salekê de, Vîrûsa 
Koronayê bela xwe li me nede, 
du-sê pirtûkên min wê çap 
bibin. 

Diya min ji te re dibêje “Golîkê 
Reş” û “Golikê Navşîrîn”. Tu 
hem dengê xwe digihînî ciwa-
nan û hem jî extiyaran. Kesê 
guhê xwe dayî gotinên te di 
derheqê te de her dem tiştên 
baş gotine? Tu xwe çawa hîs 
dikî?
Bi Xwedê keko ez pir pir 
bextewar im. Dema min dest 
bi weşangeriya Youtubê kir û 
vîdeoya xwe ya pêşîn barkir(-
Mesela Hz. Davut û Avşalom) 
ser hesabê xwe, diya min li 
min geriya. Wê demê ez li 
Qudsê bûm û li kêleka tirba 
Avşalom min li gel kurdekî cihû 
qehwe vedixwar. Diya min got 
“Kurê min, Xwedê ji te razî be, 
ez bi zimanê xwe li te guhdar 
dikim.” Ji keyfan ez giriyam. 
Dema min li ser Mêrdînê hev-
peyvîn çêkir, bavê min li min 
geriya û got “Kurê min, tirba 
birayê Hz. Alî li Mêrdînê ye?” 
Bavê min ew zanyarî ji min fêr 
bû û min tiştek da bavê xwe. 
Pê gelekî kêfxweş bûm.

Ew têkiliya min û yên bi emr ji 
min meztir min kêfxweş dike.

Ez mirovek pir hestiyar im. 
Dema wisa behsa xebatên min 
tên kirin ji keyfan giriya min tê. 
Dema rojiyê wêneyek ji Qoserê 
ji min re şandin. Zilam û jinek 
extiyar rabûne paşîvê û tv 
vekirine û li min guhdarî dikin. 
Pir kêfa min hat û ji keyfan giri-
yam. Pir bextewar im. 

Heta ji min bê ez ê bixebitim. 
Divê meriv pirekê di navbera 
ciwan û extiyaran de deyne.

Em dizanin navbera te û pirtû-
kan pir baş e û bêhtir tu ji çîro-
kan hez dikî. Tu dikarî ji me re 
hem ji bo arkeolojî û hem jî ji bo 
wêjeyê (çîrok, roman û helbest) 
hin pirtûkan pêşniyar bikî?
Bê pirtûk jiyan nabe. Ew ji 
min re weke rîtûelek esasî 
ye. Gotinek heye dibêje “Di 
dema xwe ya vala de pirtûkan 
dixwînim.” Ji vê gotinê pir aciz 
dibim. Pirtûk ne ya wextê vala 
ye. Divê tu dem jê re veqetînî û 
bixwînî, xwendina pirtûkan kar 
e. Di kurdî de pirtûk li ser beşa 
arkeolojiyê nîn in. Ji bo wê ez ê 
pirtûkên bi tirkî pêşniyar bikim:

Joseph Campbell: ji bo mîtolo-
jiya rojhilata navîn çavkaniyek 
esasî ye.

Samuel Henry Hooke: ji bo 
mîtolojiya Mezopotamyayê 
pirtûka wî hêja ye.

Mircea Eliade: ji bo ku em ol, 
mîtolojî û rîtuelên xwe fêm 
bikin ji bo me di şevên tarî de 
hîvronek e.

Asli Hekîmoglu Akyazar: li ser 
Zerdeştiyê xebatên hêja kirine.

Mihaly Hoppal: li ser Şamanîz-
mê xebatên wî hene. Em ji 
Avrasyayê koçberî vira bûne. Ji 
bo meriv xwe nas bike xebatek 
baş e.

Michael Roaf û Kemallettîn 
Koroglu jî pirtûkên baş nivî-
sandine li ser arkeolojiyê. Heta 
pirtûkên min derkevin hûn 
dikarin van bixwînin û ji xwe re 
bingehekê ava bikin.(dikene)

Di warê wêjeyê de, ji Îhsan 
Oktay Anar pir hez dikim.

Helbet kar bê muzîk nabe. 
Kar û muzîk bi hev re xweş in. 
Dema tu dixebitî an jî bêhna 
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xwe li bin siya darekê vedidî, tu 
guhê xwe didî kîjan stranan? 
Di nava hunermendan û albu-
man de favoriyên te kîjan in?
Dema dixebitim bêdengî ji min 
re derman e. Ji bêdengiyê pir 
hez dikim lê dema deng hebe ez 

ji sedî sed yan Vîvaldî yan 
Niccolò Paganini yan jî Bach 
guhdar dikim. Dema hîssi-
yata min bilind dibe Loreena 
McKennitt û Eleni Karaindru 
guhdarî dikim; yek îngilîz e û ya 
din yewnan e. Dema dixebitim 
nikarim stranên bi kurdî û tirkî 
guhdar bikim; divê ez ji muzîkê 
fam nekim.

Wexta li binê darekê xwe dirêj 
dikim Mour heye, komek kurd 
û ermeniyên başûrê Kur-
distanê ne... Ez Ciwan Haco 
guhdar dikim. Ji Mihemed Arif 
gelekî hez dikim. Di van demên 
dawî de ji nifşê nû Mem Ararat 
guhdar dikim. Miradê Kinê ji 
min re çinarek mezin e, rojê 
du-sê caran muheqqek li wî 

guhdarî dikim. Miradê Kinê ji 
bo min mamosteyek mezin e. 
Şakiro, Seîd Yûsiv, Kawîs Axa 
û carcarna jî ji rojhilatê Kurdis-
tanê Kamkars guhdarî dikim. 
Di dema xwe ya westiyayî de li 
dengbêjan guhdarî dikim.

Îbn Haldûn dibêje “Raborî û 
dahatû mîna avê dişibin hev”. 
Tu li ser vê yekê çi difikirî?
Ez nabêjim dişibin hev, herdu 
yek in. Pêdiviyên me mirovan ji 
wexta em rabûne ser du lingan 
û heta niha qet neguherîne. 
Pediviyên me; xwarin, vexwa-
rin, debar û zêdebûn in. Ji ber 
vê yekê jî dîrok li ser xetekê 
dimîne. Ez dîrokê yek dibînim, 
ewil û sibê yek e.

Karl Marx dibêje “Dîrok xwe 
herdem dubare dike; cara pêşî 
trajedî ye û ya duduyan kome-
dî”. Tu li ser vê gotinê çi difikirî?
Serdestî jehrek e. Serdestî bî-
ranînên me wenda dike û bîra 
me diçikîne. Keyfa min ji peyva 

bîranînê re tê. Ev tê wê wateyê 
bîrek me heye û em her tiştî 
diavêjin hundirê wê. Tişta ji 
me re lazim bû em ji binê bîra 
xwe derdixin. Serdestî jehr e. 
Kesên serdest nikarin empa-
tiyê bikin û vê qabîliyeta xwe 
wenda dikin û raboriya xwe 
jibîr dikin. Em dibêjin mejiyê 
masiyan bi me re çêdibe lê 
masî ji me biaqiltir in. Ew mejî 
mejiyê mirovatiyê ye. Dubare-
bûn û dersnestandina ji dîrokê 
ji jehra serdestiyê tê.

Ji bo dahatûyê xebat û pro-
jeyên te çi ne?

Cara yekemîn derfet çêbû 
ku ez navê xwe bi kar bînim. 
Li ser navê xwe min “Welat 
Prodection” ava kir. Dixwazim 
belgefîlman çêbikim, çîrok û 
dîrokên wendayî berhev bikim. 
Ez ê pirtûkên xwe çap bikim û 
her wiha di Youtubê de jî ez ê 
xebatên bidomînim. 
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Bir sonbahar ikindisi; 
Dağkapı Meydanı’nda 
yüzüme bir rüzgâr par-

çası bekliyorken, hapsedilmiş 
bir binanın duvarları çıkıveriyor 
karşıma. Çocukken “gökdelen” 
dediğimiz, eskinin en yüksek, 
uzaklardan görünen en büyük 
binası bariyerlerle kuşatılmış 
bir halde, yıkılmaya hazırlanı-
yor. O anda ayağımın altındaki 
sıcak beton zemin, bir zaman-
ların toprak zemininin sızısını 
hatırlatıyor.

Çocukluğumuzda bu tek ve “en 
yüksek” yapıyı gökdelen diye 
sevmişken, meğer meydanın 
her tarafı betonlaşınca, bu sev-
gi çoktan harcın içine karışıp 

VEYSİ ÜLGEN 

BİZİM DİLAN!

gitmiş de onca acının ortasın-
da farkına bile varamamışız. 

Belki de beklediğim esinti bu 
yüzden gelmiyor. Bir an gözle-
rimi kapatıp eskinin meydanını 
hayal ediyorum. Sol tarafta 
demli çaylar eşliğinde ders 
çalıştığımız, memleket mese-
lelerini tartıştığımız, platonik 
aşklarımızla hayıflandığımız, 
maçları konuştuğumuz, arada 
tavla ve nezere oynadığımız ve 
sonunda sinemaya gittiğimiz 
günler... Film şeridi gibi gözle-
rimin önünden akıveriyor. 

Gözlerimi açıyorum ama gün 
sonu gittiğimiz sinemaya 
takılıyorum hüzünle. Bizim 

sinemamız, bizim mabedimiz, 
Dilan Sinema’mız...

Uzun zaman olmuş onunla bu-
luşmayalı. Hasretimiz derin.

Dilan sadece bir sinema 
salonu muydu?
Neydi Dilan Sineması’nı özel 
kılan? 

Bu soruların cevabını tozlan-
mış, yorgun kapısıyla Dilan’ın 
kendisi de istiyor sanki. Anlata-
cak çok şeyim var diyor, bu 
dilsiz ve sağır zamanda... 

Öyle ki bir filmi Dilan’da sey-
redince sadece bir film sey-
retmiş olmazdınız. Başka bir 
sinemada aynı filmin sonunu 
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bile beklemeden çıkabilirdiniz 
mesela. Dilan’da film bitmeden 
asla sinemadan çıkmazdınız. 
Sinemaya gelmiş bir tanıdı-
ğınız, büyüğünüz, hocanız 
vardır mutlaka; filmin sonunda 
onlarla sinemadan Dağkapı’ya 
yürümenin tadını çıkartacak-
sınızdır.

Diyarbakır’da, sadece gün so-
nunda değil, gün içinde de Di-
lan’a gidip film seyretmek, kül-
tür açlığını gidermek, muhalif 
olmanın cazibesini hissetmek, 
ayrıcalıklı biri olmak gibiydi. O 
büyülü mekân da hayallerimizi 
beslemiştir aslında. 

Gözlerim yine etrafı hapsedil-
miş, yıkılmayı bekleyen gök-
delene çarpıyor. Yıkım derken, 
korkularım yeniden depreşiyor. 
Mekânlar sadece işlenmiş 
kum, çimento, demir, briket, 
taş yığını mıdır? Yoksa içinde 
geçen yaşanmışlıklar mıdır? 
Yıkılan ve yıkılacak her mekân, 
asla bir moloz yığını, hafriyat 

falan değildir. Yıkılacak olan 
mekânın tanıklığıdır, anlata-
caklarıdır, yaşanmışlıklarıdır.

Bazı mekânlar bir toplumun 
yaşantısının özeti gibidir. Dilan 
Sineması da fazlasıyla öyledir. 

Çocukluğumuzun büyülü 
mekânı, eğlencemiz, okulu-
muz, hayal kaynağımız...

“Şehir Sineması”nın 
korsan seyircileri
Çocukluğumun geçtiği Kulp’ta 
“Şehir Sineması” ismiyle bir 
sinema vardı. Tıpkı, okul, hükû-
met konağı, hastane, karakol 
gibi buranın da dili Türkçeydi. 
Ama sinemadayken kendimizi 
diğerlerinden daha güvende 
hissederdik. Çünkü beyaz 
perdede bizim gibi pantolonu 
yamalı çocukları görürdük. 

Sinemanın güney tarafı 
bahçeye açılırdı. Bizden önce 
sinemaya girenler pencereyi 
bizim için açık tutarlardı. Film 

başladıktan bir süre sonra 
buradan içeriye atlardık. Pa-
rasızlıktan dolayı ön kapıdan 
sinemaya girmemizin olanağı 
yoktu çünkü. Bazen kadınlar 
matinesi olduğunu unutup 
yanlışlıkla kadın seyircile-
rin içine dalıyorduk. Böylesi 
durumlarda Tarık Akan’ın aşk 
filmlerini seyretmek zorunda 
kalmak gibi “kazalar” yaşa-
sak da sinemaya böyle kaçak 
girmek özel bir heyecandı hep. 
Biz çocuklar aşk filmlerini 
pek sevmezdik. Vurdulu kırdılı 
filmlerdi en sevdiklerimiz. 
Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın, 
Yılmaz Köksal, Behçet Nacar, 
Tanju Korel vb. gibi bol kavgalı 
filmlerin başrol oyuncularına 
ve yabancı kovboy filmlerine 
bayılırdık. Kendi aramızda Yılo-
cular (Yılmazcılar) ve Cınocular 
(Cünetyçiler ) diye ikiye ayrılıp 
sokakta kavga ettiğimiz günler 
de olurdu. 
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Sinemaya film başladıktan 
sonra girdiğimiz için hiçbir 
filmin başını bilmezdik. Bu 
yüzden de filmi başından sey-
redenlerin peşinden koşardık. 
Onlar da Türkçe olan filmleri 
bize Kürtçe anlatırlardı. Anlar-
dık aslında kendilerince filme 
bir şeyler kattıklarını. Çünkü 
anlatılanların hiçbiri sonra-
dan seyretmeye başladığımız 
filmi tamamlamıyordu. Bu da 
filmlerin insanın hayal gücünü 
nasıl etkilediğine tanık olmak 
gibi bir şeydi aslında. 

Bütün bu heyecanlarımız kışın 
kar yağmasıyla biterdi maale-
sef. Sobası olmayan sinema 
artık başka bir bahara kalırdı. 

Bir gün devrimci gençlerin 
sinemada bir gece düzenleme-
siyle o sahnede ilk defa Kürtçe 
konuşmalara tanık olduk. Hep 
Türkçe olan duvardaki perde-
nin olduğu yerde Kürtçe oyun 
sergilenmesine şaşırmış, çok 
sevinmiştik. 

Bu şaşkınlığımıza bir de Yıl-
maz Güney’in Arkadaş filmi 
ekleniyordu. O gün bayram 
harçlığımızı da almıştık. Bilet 
üstüne gazoz içecek paramız 
bile vardı. Filmi en başından 
seyretmiştik. Ama filmde hiç 
kavga yoktu ve film sonunda 
Yılmaz’ın bir sosyete kadından 
tokat yemesiyle Yıloculuktan 
bir süre istifa etmiştik! Film 
bitince de perdede görmediği-
miz kavgayı aramızda yaparak 
tatmin olmuştuk! 

Dilan’da Sürü’yü  
izlemek
O günlerde Kulp’tayken daha, 
şehirdeki Dilan Sineması’nı 
hep duyardık. Yine bir yaz 
günü Diyarbakır’a, teyzemlere 

gelmiştik. Sabah avluda kom-
şularla ortak kahvaltı yaparken 
büyük abilerimin sinemaya 
gideceklerini duydum. Yeni bir 
Yılmaz Güney filmi gelmişti. 
Takıldım arkalarına ve on-
lardan hiç ayrılmadım. Bana 
kızsalar da peşlerinden Dilan 
Sineması’nın yolunu tutmuş-
tum. Henüz on birime yeni 
girmiştim ama ne olursa olsun 
Dilan’da film seyretmek isti-
yordum. Sinema girişinde beni 
fark eden abilerim çok kızsalar 
da sinemaya girmeme izin ver-
mişlerdi. Sürü filmi oynuyordu. 
İzdihamdan bilet kontrolü falan 
yoktu. Hayatımda gördüğüm 
ilk büyük kalabalıktı. İlk defa 
sloganlara tanık oluyordum. 
Ama filmi izleyemiyordum. 
Bir ara teyzemin büyük oğlu 
Şirin Abi beni kaldırıp omzuna 
alıverdi. Perdede duvara yazılı 
bir sloganı okuyabilmiştim; 
“Kahrolsun ağalar” yazıyordu.

Şirin Abim bir sahnenin alkış-
lanması sırasında heyecanla-
nınca ben de omzundan aşağı, 
kalabalığın ayakları arasına 
düşüverdim. Elimi tutup yerden 
kaldıran gözlüklü, kısa saçlı 
bir kadındı. Böylece kadınların 
da erkeklerle aynı matineye 
gittiğine tanıklık ediyordum. 
Film sloganlar alkışlar eşliğin-
de bitiyor, Dağkapı’ya doğru 
yürüyüş başlıyor ve abimleri 
kaybediyordum.

Hiç unutmuyorum; aynı film 
ilçemizdeki Şehir Sineması’nda 
da gösterilince sinema salonu 
kapatılmıştı. Birkaç ay sonra 
da fırına dönüştürülmüştü. 
Çocukluğumuz bir kâbusla 
bitmişti sanki bir sinemamız 
bile yoktu artık. 

Ama şehirde Dilan Sineması 
açıktı. Öyle bir dönemdi ki 

seks filmleri gösteren yandaki 
Site Sineması’na gitmeyenler, 
burada arabesk filmlere takılı-
yordu. Artık heyecan yaratan, 
bizi anlatan filmler seyredemi-
yorduk. Gençtik ve yozlaşma-
nın sancılarını yaşıyorduk. Ki 
bir defasında, Cüneyt Arkın’ın 
Vahşi Kan filmi oynuyorken 
Dilan’da, şehir qirixlarınca bir 
bıçaklama olayı yaşayacaktık.

Yasakları delen Dilan... 
Ama umut bu, Dicle çiçek-
leri gibi yeniden yeşerecekti. 
Birkaç yıl sonrasıydı ve üniver-
siteliydim. Bir gün fakülte dö-
nüşünde Dağkapı Meydanı’nın 
toprak kısmında yürürken 
Dilan Sineması’na ait afişlerde 
bir film gözüme çarpıyordu: 
Sen Türkülerini Söyle. Kadir 
İnanır’ın oynadığı bu filmle 
sinemalardaki kâbusumuz biti-
yordu. Dilan da eski kimliğini 
yeniden kazanmıştı artık. 

Sadece toplumsal filmler 
izlemiyorduk orada. Siyasi 
heyecanların da mekânıy-
dı. Söyleşiler, konferanslar... 
Sosyal demokrat siyasetçiler 
Erdal İnönü’nün, Aydın Güven 
Gürkan’ın, yerine göre “gerilla” 
demekten bile imtina etme-
dikleri, her şeyin tartışıldığı 
siyasi süreçlere de ev sahipliği 
yapıyordu Dilan Sineması. 
Ve ardından arabesk müzik 
furyasına karşı Sadık Gürbüz, 
Rahmi Saltuk konserleri...

Dilan, caddenin diğer tarafın-
daki Yenişehir ve Sarayka-
pı’daki Emek Sinemalarını da 
etkiliyordu. Sadece yabancı 
filmler gösteren Emek Sine-
ması Zengin Mutfağı oyununu 
sergiliyor, Grup Yorum konseri 
düzenliyor ve Dilan’a katkı 
amaçlı siyasal söyleşilere ev 
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sahipliği yapıyordu. Yenişe-
hir Sineması seks filmlerine 
ara veriyor, daha fazla sosyal 
içerikli film gösterimleriyle 
birlikte HP ile SODEP’in birleş-
me toplantılarına ev sahipliği 
yapıyordu.

Uçurtmayı Vurmasınlar filmiyle 
sürdürdüğü çizgisine yasak-
ların hiçbiri dayanmıyordu. 12 
Eylül’le getirilen Yılmaz Güney 
yasağını Ağıt filmiyle kırıyordu 
ve koca Dilan Sineması Sürü 
filmindeki gibi hıncahınç dolup 
taşıyordu. 

Yine Dilan 1990’lı yılların 
başında Kürtçe yasağını da 
deliyor, Gani Nar, 12 Eylül 
sonrasında ilk Kürtçe konse-
riyle herkesi coşturuyordu. 
Ve birden arka taraflardan bir 
ses yükseliyordu: “Berxwedan 
Jîyane.” Sonra tüm sinemaya 
yayılıyor, duvarlar yankılanıyor-
du. Sürü filmindeki coşkuyu, 
heyecanı bir kez daha yaşıyor-
dum. 

Yine Mem û Zîn filmi, tamamen 
dolu koltuklarla izleniyordu. 
Çocukken Kürtçe dinlediğim bir 
destanı Türkçe izleme buruk-
luğuna rağmen, Apê Musa’nın 
film başındaki görüntüleri bana 
büyük teselli oluyordu. Daha 
sonraki günlerde de etkinlikle-
riyle 12 Eylül yasaklarına mey-
dan okumaya devam ediyordu 
Dilan Sineması. 

Kepçelere karşı  
hafızamız var!
Doksanlı yıllar ilerledikçe Dilan 
Sineması’ndaki bu heyecan 
salonlardan alanlara taşınır-
ken, yeniden yasaklar baş-
lamıştı. Kendi can güvenliği 
derdine düşen kent insanları 
Dilan’ı yalnız bırakıyordu. 12 
Eylül sonrası dönem gibi yine 
afişleri fakirleşiyor, seyircisini 
kaybediyordu. Düğün salonu 
tartışmaları, onarım adı altında 
sinemanın küçültülmesi, doku-
sunun bozulması derin acılar 
bırakıyordu bizlerde... 

90’lı yılların ateşiyle yanarken 
coğrafyamız, Site ve Dilan 
Sinemaları da bitişikteki HEP 
il binasına yürümek isteyen-
lerce (gözlerimizin önünde) 
kurşun yağmuruna tutulabil-
mişti. Dilan’da anıları olan biri 
olarak bu sahneye tanık olmak 
inciticiydi. 

Sonra, orada bir daha film 
izleyemedik. Ve aslında bir 
yanımızı kaybettik. 

Dilan Sineması’nın muhteşem 
salonunun duvarları coşkuya, 
heyecana, değişime, aşklara, 
zaferlere ve öngörüsüzlüğün 
her türlüsüne tanıktır. Eğer onu 
yıkacak kepçeler varsa müda-
vimlerinin de bir hafızası var. 
Kimisine umut, kimisine anı, 
kimisine eski kimliğinin ha-
tırlatılması da olsa, Dilan’ımız 
her zaman bizlere bir şeyler 
fısıldayacaktır. 

Ama hiç unutamayacağımız 
ilk şey, Dilan Sineması’nda film 
seyretmenin çok ama çok özel 
bir ayrıcalık olduğuydu. 

Yıl 78. Dilan Sineması sahibi Nejat Dilan sinema çalışanlarıyla birlikte ayran molasında...
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MEZOPOTAMYA GEZİ 
EDEBİYATININ ÖNCÜLERİ

MEHMET BAYRAK

Biliniyor ki, insanlık kültür 
tarihinde önce söz ve re-
sim vardı, ardından yazı 

geliyordu. Yazının henüz icat 
edilmediği çağlarda, insanlar 
duygu ve düşüncelerini ön-
celikle kaya, mağara ve duvar 
resimleriyle ifade ediyorlardı. 
Bu alanda, Ege/Anadolu-Me-
zopotamya hattının özel bir 
yeri vardı. Çünkü ilkel-komünal 
inançlar, doğal-felsefi dinler, 
çoktanrılı ve tek-tanrılı dinlerin 
büyük bölümü bu coğrafyadan 
çıktığı gibi, bunların görsel 
ve yazılı anlatım ürünleri de 

çoğunlukla bu coğrafyada ser-
gileniyordu. Bundan dolayıdır 
ki bu kültür ve uygarlık coğ-
rafyasına büyük bir tutkuyla 
bağlı olan hümanist-sosyalist 
akımın temsilcilerinden sanat 
tarihçisi ve şair Bedri Rahmi 
Eyuboğlu; Anadolu’dan giderek 
bu kültür havzasını şöyle ta-
nımlıyordu:

Bu Anadolu var ya bu Anadolu/
Bu misli menendi görülme-
miş cömert ana/Bu her yanı 
meme, her yanı dudak, her yanı 
gül/Bu zırnık almadan veren, 
habire veren yediveren gül/Bu 
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Alevilikte “İnsan-ı Kâmil” 
olarak nitelendirilen 
bu kutsal kişiliklerin, 

“peygamber”den öte “Tanrı-
İnsan” olarak algılandığı 
unutulmamalı. Nitekim 

gerek Anadolu gerekse 
Mezopotamya’da çok-

tanrıcılığın egemen olduğu 
dönemlerde, Antikçağ 

Yunan ozan ve düşünürleri 
de Homeros’u bu kutsal 

kişiliklerden biri olarak 
görüyor ve onun kuramcısı 

olduğu düşünceleri 
“Homeros Dini” olarak 
nitelendiriyorlardı. Bu 

nitelemeyi yapanlardan biri 
de “Tarihin Babası” olarak 
nitelendirilen Herodot’tu.
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Anadolu var ya bu Anadolu/
Bu üç yosma denizde üç defa 
ıslanan/Gürbüz ırmaklar orta-
sında susuzluktan çatlayan/
Bu Anadolu var ya bu Anadolu/
Bu sapsarı sıtma, bu masmavi 
gurur/Ne tosunlar doğurmuş 
ne tosunlar/Bak daha neler 
doğurur...

Selahaddin Eyyubi soyundan 
gelen ve bu kültür havzası-
na büyük bir tutkuyla bağlı 
olan Bedri Rahmi gibi, aynı 
hümanist-sosyalist akıma ve 
“Maviciler” ekolüne bağlı olan 
ağabeyi Sabahattin Eyuboğlu 
da Hasan Âli Yücel’in 1940’lı 
yıllardaki Milli Eğitim Bakanlığı 
döneminde, bu kültür havza-
sında yaratılan ilk batılı ve do-
ğulu klasikleri Türkçe literatüre 
kazandırıyordu. Bu klasiklerden 
bir bölümü ‘Milattan Önce’ye 
tarihleniyordu. Bu akım içinde 
yer alanlardan biri, Elen kökenli 
felsefeci Azra Erhat, diğeriyse 
dünyaca ünlü edebiyatçı Yaşar 
Kemal’di.

Nitekim, Azra Erhat onu, 
“Homerosoğlu Yaşar Kemal” 
olarak nitelendiriyordu.

Manzum tarihçi  
Homeros...
Yazının başlığını önce “Ana-
dolu-Mezopotamya Hattı Gezi 
Edebiyatının İlk Mübeşşirleri” 
koyacaktım. Üzerinde duraca-
ğım, tamamı gezgin olan bu 
manzum-mensur tarihçiler ve 
coğrafyacılar, alanının ilk mü-
beşşirleri yani müjdecileri değil 
ancak bilinen ilk temsilcileri 
olabilirlerdi.

Erhat, söz konusu yazısında 
şöyle diyordu: “Homeros’un 
yaşadığı çağdan iki yüz yıl 
kadar sonra Sakız adasında bir 
ozan topluluğu varmış. Ho-
meros’tan gelmekle övünürler, 
koca ozanın açtığı geleneği 
sürdürmeye uğraşırlar ve 
(Homerosoğulları) derlermiş 
kendi kendilerine. (...) Home-
rosoğulları, sözlü geleneğin 
ozanlarıydılar, işledikleri konu-
lar efsanelerdi, Homerosoğlu 
sıfat ve unvanını da ancak 
destan yaratmayı başarırlarsa 
alırlardı. Yaşar Kemal ise kimi 
öykülerine masal ya da efsane 
adını vermiş, destan gibi ya da 
destan havasıyla yazmış bir 
romancıdır.”

Yaşar Kemal’in Ağrıdağı 
Efsanesi ve Binboğalar Ef-
sanesi gibi eserlerinden yola 
çıkan yazar, romancının roman 
ile destan türlerini birleştirip 
yirminci yüzyıl Anadolu’sunun 
gerçekçi destanını yaratmak 
yolunda önemli bir aşamaya 
ulaştığını vurgular. Gerçekten 
de biri İçtoroslar’da diğeri 
Kuzey Kürdistan’da bulunan bu 
iki dağ ekseninde yaratılan an-
latım, tam da Homerosvaridir: 
“Her yıl bahar çiçeğe durdu-
ğunda, dünya nennilendiğinde 
Ağrıdağı’nın çobanları dört 
yandan gelirler, kepenklerini 
gölün bakır toprağına atıp üs-
tüne otururlar. Bin yıllık sevda 
toprağının üstüne otururlar. 
Tan yerleri ışırken kavallarını 
bellerinden çekip Ağrıdağı’nın 
öfkesini, sevdasını çalarlar. 
Ve gün kavuşurken bir ak kuş 
gelir...”

Edebiyat ve kültür tarihçi-
si Prof. M. Fuat Köprülü, bu 
şiirsel/manzum anlatı gele-
neğinin Homeros’tan önceki 
kaynaklarına değinirken şunları 
söylüyor:

“Homeros’dan evvel gelen 
Yunan şairleri, an’aneye bağlı 
kalınarak, Musikişinas-râ-
hip-hekim-peygamber sıfat-
larına da haiz bulunuyorlardı; 
onların vücuda getirdikleri şiir-
ler tamamı ile dini idi. Homeros 
ve Hesiode, uzun bir devrenin 
sona erdiğini gösterirler. On-
lardan önce râhip-şair, elindeki 
dört telli rübabı ile ma’budu 
tebcil ederken, sonraları bu 
musikişinasların yerini rapso-
diler, başları taçlarla süslü ol-
duğu halde destanları rübabsız 
okuyan adamlar almıştı; şiir bir 
ilahî halinden çıkmış, muhare-
beler, sergüzeştler şiiri mevzu 
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olmaya başlamıştı. (...) Strabon, 
Lucianus gibi eski müellifle-
rin ifadesine nazaran, ilahiler 
tanzim eden destancılar şair ve 
musikişinasdılar; bu rahip-şa-
irlerin ilahileri kutsi bir mahiyeti 
haizdi.” Buradaki belirlemeler, 
Gılgamış destanı ve efsanesin-
deki “İnsanlar ölümcül tanrılar, 
tanrılar ölümcül insanlardır” 
belgisini de doğrular nitelikte-
dir. Alevilikte “İnsan-ı Kâmil” 
olarak nitelendirilen bu kutsal 
kişiliklerin, “peygamber”den 
öte “Tanrı-İnsan” olarak algı-
landığı unutulmamalı. Nitekim 
gerek Anadolu gerekse Me-
zopotamya’da çoktanrıcılığın 
egemen olduğu dönemlerde, 
Antikçağ Yunan ozan ve düşü-
nürleri de Homeros’u bu kutsal 
kişiliklerden biri olarak görüyor 
ve onun kuramcısı olduğu 
düşünceleri “Homeros Dini” 
olarak nitelendiriyorlardı. Bu 
nitelemeyi yapanlardan biri de 
“Tarihin Babası” olarak nitelen-
dirilen Herodot’tu.

Anadolu-Mezopotamya hat-
tındaki bu etkileşim ve kültürel 
akışkanlık, yakın geçmişte bir 
esere konu olduğu gibi biz 
de Spiegel Geschichte’nin 
(1/2017) “Der İslam und de 
Europaer” başlıklı kapak konu-
sundan giderek, Küçük Asyalı 
Markion/Markionizm, İranlı 
Mitra/Mitraizm, İranlı Zerdüşt/ 
Zerdüştilik, Mezopotamyalı 
Mani/Manicilik, İranlı Mazdek/ 
Mazdekçilik, Mısır kökenli 
olduğu sanılan Platon/Yeni 
Platonculuk gibi bu coğrafya-
yı kuşatan felsefi dinlere yer 
vermiştik.

Bilindiği gibi; “Ozanlar Ozanı” 
olarak nitelendirilen ve öm-
rünün yarısını “kör” olarak 
geçiren Homeros İzmirli olup 

MÖ 700’lü yıllarda yaşadığı sa-
nılmaktadır. BBC’nin yaptığı bir 
ankete göre, İlyada ve Odyssia 
destanları, dünyayı değiştiren 
ilk on kitap arasında sayılmak-
tadır. 

Ksenophon’un  
‘Anabasis’i...
Gerek Batılı seyahatnameler 
gerekse tarih kitapları olsun, 
Kürtlere değinen tüm eski 
eserlerde; MÖ 426-355 tarih-
leri arasında yaşamış olan eski 
Yunan tarihçi Ksenophon ve 
başyapıtı Anabasis/Onbinlerin 
Dönüşü kaynak gösterilerek, 
Karduxlar’dan ve Karduxlar ül-
kesi Kardawaya’dan söz açılır.

Atina doğumlu, zengin bir ai-
lenin çocuğu olan Ksenophon, 
bir dönem filozof Sokrates’in 
öğrencisi olur. 401’de bir dostu 
ile birlikte Pers prensi Kiros’un 
(Keyhusrev) kardeşine karşı 
açtığı sefere katılmak üzere 
toplanan orduyla Anadolu’ya 
gider ve burada görevler 
üstlenir. Ege kıyılarından gelen 
paralı askerlerin, Kürdistan’dan 
İran coğrafyasına geçişlerini 

ve burada Karduxlar’la mü-
cadelelerinin ardından eve 
dönüşlerini anlatan Anabasis, 
Xenophon’un başyapıtıdır. 
Savaş güncesi niteliğinde olan 
eser, askerî tarih olarak da 
önemlidir. Onun siyasi eserleri-
nin en önemlisi ise Sokrates’in 
Savunması’dır.

Yukarıda da vurguladığımız 
gibi, Kürtlerle ilgili belirleme-
lerinden dolayı hem seyyah-
lar tarafından hem de bilim 
dünyasında kaynak olarak 
kullanılmış. Nitekim, 1930/40’lı 
yılların önemli Kürt dergilerin-
den Hawar’da bu konu “Kardûx 
û Welatê Kardûxan/An Kurd û 
Kurdistan Dı Wextê Yewnanis-
tana Kevin De” başlığıyla dizi 
olarak veriliyor. Herekol Aziz 
(Dr. Celadet Bedirxan) tarafın-
dan hazırlanan yazıda, bir hayli 
detay yer alıyor.

Anabasis’teki Kürt ve Kürdis-
tan temalarına yer veren bir 
yazar ise İsveçli Stig Wikander 
olur. Yazar, 1959’da Uppsa-
la’da ilk yayınını “Recueil de 
Textes Kourmandji” adıyla 
yaptıktan sonra, ikinci yayını 
1996’da “Antolojîya Tekstên 
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Kurdî” adıyla Orfeus Yayı-
nevi’nce İstanbul’da yapılır. 
Burada da Herekol’un çevirisi 
ve çevrim yazısı esas alınır 
ancak Anabasis tarihindeki 
konuya ilişkin kesitler madde-
ler halinde verilir.

Ünlü Kürdolog Prof. Qanadê 
Kurdo ise “Analîzkirina Belgên 
Ksenefon Derbara Kurdan” 
(Kesenefon’un Kürtlere İlişkin 
Belgelerinin Analizi) konulu 
bir yazı dizisinde; gerek Kürt 
gerekse Sovyet bilim insanla-
rının çalışmalarından giderek 
konuyu irdelemeye çalışır.

2015’te İş Bankası’nca yeni 
yayını yapılan bu önemli eserin 
de Türkiye’de ilk yayını Hasan 
Âli Yücel ve Sabahattin Eyu-
boğlu öncülüğünde Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca 1940’lı yıllarda 
yapılır.

‘Tarihin Babası’  
Bodrum’lu Herodot
Yazının girişinde, Ege/Ana-
dolu-Mezopotamya hattında 
yaşayan ve “Ozanların Ozanı” 
ya da “Tarihin Babası” olarak 
kabul edilen bu önemli şah-
siyetlerin aynı zamanda birer 
gezgin yani seyyah olduğunu 
ve ömürlerinin âdeta gezmekle 
geçtiğini, bu nedenle de ister 
nesir ister şiir tarzında yaz-
sınlar, onların eserlerini aynı 
zamanda “gezi edebiyatı” için-
de değerlendirmek gerektiğini 
vurgulamıştım.

Sözgelimi Herodot, Historiai 
yani Tarih adlı ünlü eserini, 
yaptığı geziler sonucu kaleme 
almıştır. Hemen bütün İran’ı 
gezmiş, Mısır’a varmış, Lib-
ya’ya uğramış, Babylon’da ta-
ban tepmiş, Frigya’yı dolaşmış, 
Çanakkale ile Bizans’ı turlamış, 

Trakya ile Makedonya’yı güzer-
gâh dışı tutmamış, hem deniz 
hem de karadan İskit memle-
ketlerini, Tuna boyunu dolaş-
mış, sonra Karadeniz’e kıvrıl-
mış, ta Don Havzası’na dek... O 
dönem koşullarında, bu kadar 
geniş bir coğrafyayı dolaşabil-
mek için insanda bitmeyen bir 
merak ve öğrenme tutkusunun 
olması gerekir... “Halikarnas 
Balıkçısı Cevat Şakir’in dediği 
gibi, o, Marko Polo’yu ve Evliya 
Çelebi’yi yaya bırakmıştır...”

Gerçekten, ünlü seyahat yazar-
larından Jules Verne, “Dünya 
Keşif Seyahatları/Milat’tan 
Önceki Meşhur Seyahatler” ko-
nulu bir yazısında; Herodot’un 
gezdiği memleketleri; Mısır, 
Libya, Habeşistan, Finike, Ara-
bistan, Babil, İran, Hindistan, 
Medya, Hazar Denizi, İskitya, 
Trakya, Yunanistan olarak 
sıralıyor ve “Eski zamanların en 
şöhretli gezgini, tarihin babası 
adını almış olan Herodot’tur.” 
diyor.

Nitekim, Herodot’un bu seya-
hatleri biri eski, ikincisi yeni iki 
esere de konu olur. Ernst Diez 
tarafından 1942’de yayımlanan 
Reiseberichte von Herodot bis 
Moltke (Herodot’tan Moltke’ye 
Seyahat Haberleri) eseri ve 
Justin Marozzi, Tarihi İcat 
Eden Adam Herodotos’la Se-
yahatler” (YKY, İstanbul, 2015).

Kürtleri ve Kürdistan’ı ilgilen-
diren bölümler ise daha çok 
Kürtlerin ataları Medler üze-
rinden yürümektedir. Herodot, 
“Özgürlük Savaşçıları” olarak 
nitelendirdiği Medlerin kah-
ramanlıkları hakkında ayrıntılı 
bilgiler verir ve bağımsızlıkları 
için silaha sarılan Medlerin 
yolunda yürüyen diğer halk-
ların da özgürleştiğini anlatır. 

“Medler, Asurların otoritelerine 
isyan edip özgürlük savaşının 
örneğini verene kadar Asur-
lular, 525 yıl Yukarı Asya’nın 
efendileri olmuşlardı. Medler, 
bağımsızlık için silaha sa-
rılmışlar ve öyle büyük bir 
kahramanlıkla savaşmışlardı 
ki Asurluların boyunduruğunu 
atarak özgürlüklerine kavuş-
muşlardı.”

Araştırmacı J. Kurdo ise 
Kürt Kültürünün Kaynakları 
adıyla yayımladığımız eseri-
nin “Herodotos’un Öyküsü” 
bölümünde (Özge Yayınları, 
Ankara, 1993); doğrudan He-
redot Tarihi’nden aktarmalarla 
Medlerin mücadelesini anlatır 
ve Medlerin nasıl Perslerin 
oyununa geldiğini şu sözlerle 
noktalar: “...Şimdi ise hiç bir 
suçu olmayan Medler, şim-
diye kadar kendilerine bağlı 
olan Perslerin köleleri olacaktı. 
Böylelikle göçebe olan Persler 
başa geçip, devletin adını Ake-
menid Persia olarak değiştirdi. 
Kültür ve idare olarak Medlerin 
çok gelişmiş kültür ve idare 
sistemleri devralınmıştı. Devlet 
federatif bir yapıya sahipti ve 
Media ile Persia’dan oluşuyor-
du. Medlerin icra etme işlevi 
vardı. Merkezi güçleri yeniden 
kurmak için yapılan sayısız 
isyandan sonra Medler kül-
türlerini otonom prensliklerde 
geliştirmeye devam ettiler.”

MÖ 64/63 ila MS 21/25 yılları 
arasında yaşamış olan Amas-
yalı Yunanlı/Elen coğrafyacı 
Strabon ise, “Coğrafya’nın 
Babası” sayılabilir. O da ünlü 
ansiklopedik Geographika 
(Coğrafya) adlı eserini Kürdis-
tan dahil, birçok ülkeyi gezdik-
ten sonra kaleme aldı. 
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TEORÎZAN Û ŞOREŞGERÊ 200 SALÎ
RÛBAR DÎNDAR

Têkoşîna komunîst, tev-
gerên karkeran, teoriya 
ked û bihayê, akade-

miyên nêzîkî sosyalîzmê, bi 
qasî 150 sal in, bi awayekî di 
nav pergalên cîhanê de ne. 
Têgeha Maksîzmê; bi awayê 
têkoşînên şoreşger ên sed-
sala 19., bi rastiya Yekîtiya 
Komarên Sovyeta Sosyalîst, 
bi partiyên sosyalîst ên li her 
devera cîhanê, bi civaka sivîl, 
bi çanda sosyalîst an têkoşî-
na çekdarî, êdî di dîrokê de 
kirûyeke aşkere ye. Lê îro em 
Marx deynin aliyekî, ji ber ku 
gava dibe behsa mirovên ram-
yar ên pêşengên vê tevgerê, 
navê wan her tim weke cot tê 
bilêvkirin: Karl Marx û Friedrich 
Engels. Zehmet e ku mirov, di 
nîqaşek an sohbeteke li ser 
sosyalîzmê de, tenê navê En-
gels bilêv bike. Îsal, salvegera 
200î ya rojbûna Engels e. De, 
werin em wisa bikin û tenê li 
ser navê Engels mijûl bibin.

Friedrich Engels, di 28ê Mij-
dara 1820an de, li Barmena 
ku niha navê wê Wuppertal e 
hatiye dinyayê. Dijberî Marxê 
ku jiyana wî di nav xizaniyê 
de derbas bûye; bavê Engels 
mirovekî dewlemend, xwediyê 
kargehan e. Bavê wî kurê xwe 
jî dixe nav vê jiyanê lê ew di 
dema perwerdehiya xwe de, 
lêkolînên ku dike, nîqaşên ku 
tevî wan dibe û di bin bandora 
kesên ku nas dike, hin bi hin ji 
jiyana bûrjûwa dûr dikeve. Di 
sala 1841ê de, dema li Berlînê 
ye, di nav alîgirên Hegel de 
cihê xwe digire û dest bi nivî-

Îro Manîfestoya Komunîst a navdar ku li her 
devera dinyayê tê zanîn bi destê Marx û Engels 

derkete holê. Lê bi rastî ev tekst, encama teksta bi 
navê Rêbazên Komunîzmê ya ku Engels dixwest 

girse pê, komunîzmê bi hêsanî fêm bikin.
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san dike. Di sala 1842an de, di 
Rheinisce Zeitung de, nivîseke rexneyî 
li ser rewşa Dewleta Prûsyayê 
dinivîsîne û piştî vê, bavê wî ew 
dişîne Manchesterê. 
Di serî de, li ser riya xwe, 
Marxê hevrêyê xwe yê ku heta 
dawiya jiyana xwe dê bi hev re 
têkoşînê bikin nas dike. Li dû 
wê, Engels li ser ezmûna xwe 
ya li Manchesterê gotara zehf 
girîng dinivîse: Li Ingilîstanê 
Rewşa Çîna Karkeran. Girîngi-
ya vê nivîsê ew e ku di dîroka 
têkoşîna sosyalîst de, weke 
destpêkekê ye. Di wê demê 
de, argumana Hegelperestên 
ciwan an li Fransayê arguma-
na anarşîstên ku Proudhon 
pêşengiya wan dike; di asta tê-
gehên razber ên jiyana civakî, 
maf, dad, komar û azadiyê 
de bû. Marx jî di bin bando-
ra Engels de ma û xebatên 
teorîzanên lîberal ên wê demê 
yên mîna Adam Smith, Ricardo 
xwendin. Bi vî awayî, Kapîtala 
ku bingeha tevgera sosyalîz-
mê ye û teoriya ked-biha ya 
di gelek berheman de, analîza 
pergala kapîtalîzmê û eşke-

rekirina kedxwariyê ketin nav 
lîteraturê.
Di vê demê de, Engels û 
Marx xebata xwe ya bi hev re 
domandin. Îro Manîfestoya Komunîst a 
navdar ku li her devera din-
yayê tê zanîn bi destê Marx 
û Engels derkete holê. Lê bi 
rastî ev tekst, encama teksta 
bi navê Rêbazên Komunîzmê 
ya ku Engels dixwest girse pê, 
komunîzmê bi hêsanî fêm bi-
kin. Bi salan bi hev re xebatên 
akademîk kirin û gelek tekst 
hilberandin. Piştî mirina Marx, 
Engels Kapitalê qedand û edîsyo-
na wê jî bire serî. 
Ligel van hemûyan, Engels ji 
kar û xebata têkoşîna siyasî 
jî dûr nema. Ew serokê Şore-
şa 1848an bû. Û ev raperîn, 
tevgera yekem a ciddî û ya 
ku dê bibûya kan û bingeha 
raperînên sosyalîst bû. Engels 
di têkoşîna Elberfeldê de bi 
risteke aktif cî girt, di sefera 
Baden-Palatinate de, li hem-
berî Prusyayîn, alîkarê ferman-
darê Hêzên Serbest August 
Willich bû. Bi rastî ev rista 

alîkar xapandinek bû ji ber ku 
August Willich hemû fermanan 
ji Engels digirt.
Di sala 1845an de dema li 
Ingilîstanê bû, Engels, Mary 
Burnsa kedkar ya îrlandî nas 
kir. Her du jî ji ber ku ramanên 
ku wê deme weke “ramanên 
tund” dihatin nirxandin dipa-
rastin û li hemberî ferasata 
zewacê ya bûrjûwa bûn, ligel 
bi hev re dijiyan jî nezewicîn. 
Heta sala 1863an ku Mary 
Burns mir, bi hev re jiyan. Di 
sala 1870 yî de, berî li Londonê 
bi cih bibe, Engels, ji bo deba-
reke baş ji Marx re peyda bike 
çû li kargeha xwe ya Manches-
terê xebitî. Piştî mirina Marx 
a di sala 1883an de, girseya 
komunîst, heta mirina wî, 
Engels di qada raman û leşkerî 
de weke serok pejirandin. Di 5ê 
Gelawêja 1895an de li Lon-
donê jiyana xwe ji dest da. Îro, 
em Engelsê ku pêşengekî ji pê-
şengên têkoşîna komûnîst ya 
zêdeyî 150 salan e, bi gotinên 
wî yên di Manîfestoya Ko-
munîst a ku qet nayê jibîrkirin, 
bi bîr bînin: 

 “Dîroka hemû civakên heyî, heya îro, dîroka têkoşîna çînan e. Mirovên azad û bende, lord û serf, hosteyê loncayan û qelfe, 
bi kurtasî zordest û bindest li hemberî hev di nav dijberiya domdar de bûne û geh bi awayekî veşartî, geh bi awayekî aşkera 
bênavber pevçûne. Ew pevçûn her carê yan bi jinûvesazkirina civakê ya bi awayekî şoreşger yan jî bi hilweşîna çînên têkoşer 
bi dawî bûye.”
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Merhamet ve acıma değil; 
hak, hukuk, adalet konuşulmalı

Röportaj: ŞERİF KARATAŞ

Dr. Zeynep Türkyılmaz ile Dersim 37/38 üzerine...

15 Kasım, Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilişlerinin 83’üncü yıldönümü. Wusênê Seydi, 
Aliye Mirzê Sili, Hesen Ağa, Fındık Ağa, Hesenê İvraimê ve oğlu Resik Uşen ile birlikte Elazığ 
Buğday Meydanı’nda 15 Kasım 1937’te idam edildı Seyit Rıza. Dersim katliamına katılmış bir 
askerin günlük notlarını deşifre ederek, harekâtın nasıl icra edildiğini bir kez daha gündeme 

getiren Dr. Zeynep Türkyılmaz, ‘Dersim özrü’nün muhalefete karşı siyasal manevra olarak 
kullanıldığını belirtiyor. Türkyılmaz, “Mevzu kendilerini makbul vatandaş görenlerin ne kadar 

habersiz oldukları, öğrendiklerinde hissettikleri duygusal fırtınalar ve bunun yükünden 
ibaret olmamalı. Merhamet acıma değil hak hukuk ve adalet konuşuyor olmamız gerekiyor” 

diyor. Forum Transregionale Studien ve Freie Üniversitesi Küresel Tarih programında misafir 
öğretim görevlisi olan Türkyılmaz, sorularımızı yanıtladı. 

Yaklaşık 20 yıldır Dersim üzerine 
çalışıyorsunuz. Bu yöneliminiz 
nasıl başladı ve nasıl bir siste-

matik izledi?
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset bilimi ve 
Uluslararası ilişkiler bölümünde Mas-
ter yaparken M. Kalman’ın ‘Dersim 
Direnişleri’ kitabına denk gelmiştim. 
Orada Elâzığ Kız Enstitüsü’nü tanıttı-
ğı ve Sıdıka Avar’dan Türk misyoneri 
olarak bahsettiği kısa bir bölüm vardı. 
O zaman pek konuşulmayan ve büyük 
ölçüde de bilinmeyen bir mevzuydu 
hem Dersim soykırımı hem de bunun 
bir ayağı olarak uygulanan eğitim 
siyaseti. İlk okuduğum andan çok et-
kilendim hikâyeden ve peşine düştüm. 
20 senedir de peşindeyim diyebilirim. 
Dağ Çiçeklerim ismiyle basılan Sıdıka 
Avar’ın kendi anlatısı çok önemliydi tabi 
ama hikâyenin bir tarafıydı. Çok saygı 
duyduğum İsmail Beşikçi’nin ‘Dersim 
Jenosidi 1935 ve Dersim Jenosidi’ kita-
bı -ki dönemi, şartlarını ve kaynaklarını 
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düşündüğünüzde ne kadar 
orijinal ve sıra dışı bir çalışma 
olduğunu takdir edeceksiniz- 
hariç, mevzuya giriş yapabi-
leceğim kaynaklar da mevcut 
değildi. Ben de biraz da kaynak 
sıkıntısı biraz da kişisel mera-
kım yüzünden öğrencisinden 
öğretmenine ulaşabildiğim 
herkese ulaşmaya ve kayıt 
almaya çalıştım. Osmanlı ve 
Cumhuriyet arşivlerinde ve 
kısa da olsa TBMM dilekçe 
komisyonunda kurulan Dersim 
arşivinde araştırma yaptım. 
Yazı yazdım, konferanslarda ve 
toplantılarda anlattım. Elimden 
geldiğince kız çocuğu eğitimi-
ne soykırım planları dahilinde 
nasıl bir rol biçildiğini, bunun 
uzun süreçte uygulayıcıları ve 
özneleri açısından beklenen ve 
beklenmeyen sonuçlarını pay-
laşmaya çalıştım, çalışıyorum. 

Hatırat ve kötülüğün 
sıradanlığı
Kamuoyuna sizin aracılığınızla 
yansıyan ve Dersim harekatın-
da bizzat bulunmuş bir askerin 
anılarını içeren ‘Dersim Hatı-
ratı’yla nasıl karşılaştınız? ‘Ha-
tırat’ın, okuduğunuzda sizde 
yarattığı ilk izlenim, ilk duygu 
ve sordurduğu ilk sorular neler 
oldu? Çalışmalarınızda edin-

diğiniz bilgi birikimine kattığı 
boyutu nasıl tanımlayabilirsi-
niz bu hatıratın? 
Dersim benim için tek bir 
konuyla sınırlı bir ilgi alanı 
değil, onun için her arşivde, 
her yeni açılan koleksiyonda 
acaba Dersim’e dair bir şey 
bulabilir miyim diye bir baka-
rım. Bu hatırata da İBB Atatürk 
Kitaplığının Özel Koleksiyonu-
nu dijital ortamda açmasıyla 
ulaştım. Son derece tesadüfi 
ve şaşırtıcıydı. Böyle bir metnin 
kaleme alınması ihtimal olarak 
bile geçmemiş aklımdan. Du-
raksadım künyesini okuyunca. 
Alınsa bile ulaşılabilir olması 
çok garip geldi ilk başta. Acaba 
yanlış mı tasnif edildi diye 
düşündüm ve bu varsayımla 
okumaya başladım aslında. 
Hemen her röportajda bunu 
söyledim, tekrar olacak ama 
benim için Dersim konusunda 
okuduğum en zorlayıcı metin 
buydu diyebilirim. Hâlâ kafa-
mın ve kalbimin bir köşesinde 
bir yığın soru işareti duruyor. 

Bana Dersim’de yaşananların 
ne olduğuna dair yeni bir şey 
söylemedi bu hatırat. Zaten 
Dersim 1938’e dair fikrimi 
değiştirecek herhangi bir belge 
ve bir tarihçi olarak da hiçbir 
belgeye bu manayı ve misyo-

nunu yüklememek gerektiğini 
düşünüyorum zaten. Dersim-
lilerin anlatıları, ağıtları, devlet 
raporları, kanunları ve Tunce-
li’nin varlığı bütünüyle ispat 
ve şahidi. Bu hatıratın benim 
açımdan önemi bütün Der-
simli anlatılarında duyduğum 
vahşetinin nasılını ete kemiğe 
büründürmesiydi. Hatırat, 
bizim alanda çok az bulunan 
bir kaynak türü. Hele böyle 
adım adım bir soykırımı fail 
açısından ve cepheden kayde-
deni neredeyse yok. Sıradan 
bir insanın gün be gün katile 
dönüşmesini sonra da normal 
hayata dönüşünü okuyorsu-
nuz. O anlatıdaki ölüme karşı 
duygusuzluk, kafa kesmeler 
de dahil kendi failliğine dair en 
ufak bir sorgulaması olmama-
sı benim için çok vurucuydu. 
Aslında bu tür vakalar, şiddet 
çalışanların çok sık karşılaştık-
ları ve üzerine çokça yazılmış 
bir durum. Ancak bu da hem 
insani hem mesleki olarak 
bu durumu normalleştirmeyi 
gerektirmiyor. Tam tersine bu 
normalleşmenin kendini so-
runsallaştırmak gerekiyor. Ben 
Hannah Arendt’e referansla 
‘kötülüğün sıradanlığı’ kavra-
mını kullandım. Bu sıradan fail-
lik çerçevesini geniş tutmamız 
ve yüzleşme ve sorumluluk 
üzerine tekrar düşünmemiz 
gerektiğini işaret ettiği için ben 
çok önemsiyorum. 

Hatırata aynı arşivde ulaşılabi-
liyor mu hâlâ?
Hatıratı bir dönem, ‘içeriği 
uygun olmadığı için’ siteden 
kaldırmışlardı ama şu an yine 
ulaşılabilir durumda. 

‘Özür’ meselesi  
araçsallaştırıldı 
2011’de Başbakanlığı döne-
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minde Erdoğan, 8 Ağustos 
1939 tarihli bir belgeye atıfta 
bulunarak, 1936-1939 yılları 
arasında Dersim’de 13 bin 806 
kişinin öldürüldüğünü belirte-
rek, ‘Devlet adına özür dilemek 
gerekiyorsa ve böyle bir litera-
tür varsa ben özür dilerim ve 
diliyorum’ ifadesini kullanmıştı. 
Bugün gelinen noktada, o gün 
çokça köpürtülen ‘gerekirse 
özür’ hakkında neler söylene-
bilir? Geçen on yıl süresince 
‘Dersim’le yüzleşme’ konusun-
da resmî düzeyde bir ilerleme-
den söz edilebilir mi? Gidişat 
tersine mi yaşandı yoksa?
Yüzleşme failler açısından 
sorumluluk, mağdurları açı-
sından da muhatap alınma, 
maddi-manevi tazmin ve bir 
çeşit normalleşme ihtimali 
içermek zorundadır. Tabi ki 
böyle bir özür altı doldurabil-
se önemli bir dönüm noktası 
olabilirdi devlet kurumları 
açısından. Dersim dernekleri-
nin de o dönemde sundukları 
çok net talepleri vardı örneğin 
maddi manevi kayıpların taz-
mini, Seyit Rıza’nın mezarının 
yerinin açıklanması, arşivlerin 
açılması vs. gibi. Bunlar daha 
da çeşitlendirilebilirdi tabi ama 
özrün tek taraflı ve kendinden 
menkul bir mefhum olamaya-
cağını ortaya koyuyordu. Zira 
somut iddialarla adalet talep 
eden ve hali hazırda hayatta 
olan 38’in mağdurlarının olma-
sı hukuki bir boyut da yüklü-
yordu bu özre. Ancak hiçbirinin 
elle tutulur bir sonucu olmadı 
maalesef. Ve daha da fenası 
Dersim ’özrü’ muhalefete karşı 
bir siyasi manevra, ara sıra 
başvurulan sonra unutulan 
bir retorik araç haline dönüş-
tü. Gerektiğinde hatırlatılan, 
sonra tekrar rafa kaldırılan 
bir travma. Bu süreç 38’in 
hafızasını yaşanan şiddetin 

yoğunluğunu normalleştirip, 
kullanışlı bir retoriğe indirgedi. 
Dolayısıyla artık devlet açı-
sından büyük ölçüde siyasi 
ağırlığı ve toplumsal sonucu 
olmayan, mevzu olmayan bir 
mevzudur artık Dersim.  Bu 
iktidarın beklenmedik bir ham-
lesiydi tabi ama muhalefetin, 
özellikle de bu manevranın 
hedefi olan Kılıçdaroğlu’nun 
siyaseten de kişisel olarak 
da tarihsel doğrucu, tutarlı ve 
etik bir tavır geliştirememesi, 
CHP’nin sorumluluğu parti 
adına üstlenmekten kaçınması 
ve bildiklerini bilmiyormuş gibi 

davranması bu araçsallaştır-
mayı mümkün kıldı.

‘Hatırat’a dair yayınların sos-
yal boyuttaki yansımalarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Dersim konusunda, toplumsal 
yüzleşmenin neresinde Türki-
ye toplumu?
Bahsettiğim araçsallaştırma 
ve geri dönüşüm siyasetinin 
çok da dışında değil aslında. 
Dönemsel duygu patlamala-
rıyla ‘biçare’ mağdurlara acıma 
ve fail olarak işaret edilenlere 
ki genelde bu muğlak bir ta-
nımla tek parti dönemi, telaffuz 
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edilebilir şekliyle İsmet İnönü 
ve Sabiha Gökçen, ya da ima 
edildiği haliyle de Mustafa 
Kemal Atatürk’e öfke şeklinde 
tecessüm edebiliyor. Sonra 
unutuluyor ta ki bir sonraki 
belge bulunana ya da siyase-
ten kullanışlı olduğu düşünüle-
ne kadar. Acımanın da öfkenin 
de Dersim soykırımını tanıma 
ya da toplumsal ve tarihsel bir 
sorumluluk almaya dair sonu-
cu ve getirisi maalesef olmu-
yor. Ben bu duygu siyasetini 
kişisel olarak rahatsız edici bu-
luyorum, siyaseten de kolonyal 
bir durum olarak tanımlamak 
gerektiğini düşünüyorum. 
Mevzu kendilerini makbul 
vatandaş görenlerin ne kadar 
habersiz oldukları, öğrendik-
lerinde hissettikleri duygusal 
fırtınalar ve bunun yükünden 
ibaret olmamalı. Merhamet 
ya da acıma değil, hak hukuk 
ve adalet konuşuyor olmamız 
gerekiyor. Bu işin bir yüzü. Bir 
de hiç apolojetik bir tavra ihti-
yaç duymayıp, ‘hak etmişlerdir 
yapılmıştır, gerekirse yeniden 
yapılmalı ve yaparız’ diyenler 
var. Bunlar her zaman birbirini 
dışlayan pozisyonlar da değil, 
belgesine ya da konuşanın 
kim olduğuna göre örtüştüğü 
durumlar ve gruplar da oluyor. 
Benim hatırat sonrası aldığım 
tepkilerden edindiğim izlenim 
budur.  Herhangi bir tanımıyla 
tarihsel yüzleşme, muhataplık 
ve sorumluluk almak gerek-
tirir ve dahli olan her kesim 
açısından siyasi bir taleptir. 
Türkiye’nin genelinde böyle bir 
siyasi ortam, talep ve gönüllü-
lük de görmüyorum şahsen.   

‘Hatırat, sessizliğin  
kırılması talebidir de’ 
Katliamın mağdurları Dersim-
lileri, katliama maruz kaldık-

larını kanıtlamak gibi bir çaba 
içinde görüyoruz. Özellikle son 
yıllarda. Bu durumu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?  
Bu anlatıların hepsi çok önemli 
ve umuyorum ki seneler önce 
başlayan sözlü tarih projesi bir 
noktaya varacak. Ben Agos’ta 
çıkan ilk yazımda şahitliğin 
yükünden ve bu hatırat gibi 
fail anlatılarının çoğalma-
sının bu insanların yükünü 
biraz olsun hafifleteceğinden 
bahsetmiştim. Beni bu yazıyı 
yazmaya iten yakın zamanda 
kaybettiğimiz Hüseyin Akar’ın 
hikâyesiydi aslında. Benim 
cumhuriyet arşivinde karşılaş-
tığım en erken tanıklık Haydar 
Kank’ın Ağzunik köyünde ak-
rabalarının yaşadıklarına dair 
verdiği resmi şikayetti ki, çok 
cesurca ifade edilmişti bütün 
yaşananlar. Sonra Dersimlile-
rin kendi aralarında değil belki 
ama kamusal alanda uzun 
bir sessizlik var. Tekrar ortaya 
çıkışın bir siyasi konteksti var 
tabi ama bir yanda travma ve 
hayatta kalanın üzerine yük-
lenen hafızaya dair bir kişisel 
tarafı var. Hafıza çalışmaların-
da mağdurların şahitlikleri hâlâ 
aktarabildikleri andaki anla-
tıya ‘iletişimsel hafıza’ tabiri 
kullanılıyor. Bunların kaybından 
sonrası ise kültürel hafıza 
olarak tanımlanıyor. 38’in 
şahidi ve mağduru olanlar-
dan birçoğu artık hayatlarının 
sonuna yaklaştığını hissediyor 
ve son bir borç olarak, belki 
de huzurlu bir nefes alabilmek 
için yaşadıklarını haykırıyorlar. 
Geride yaşananın bir izi kalsın, 
onların hikâyesi hakikate bir 
katkısı olsun istiyorlar. Yüzleş-
mek isteyen bir toplum tabi ki 
bu insanlara hem kulak verir 
hem de anlatmanın zorunlulu-
ğunu hissetmedikleri, trav-
malarını sağaltabildikleri bir 

ortamı mümkün kılardı. Dev-
letin kurumları ve ‘özür’ bunu 
yapmadı. Bu mevzunun diğer 
failleri de büyük ölçüde sessiz 
kaldılar. Hatırat benim açım-
dan bu sessizliğin kırılması 
talebidir aynı zamanda. 

Dersim’e dair akademik, siya-
sal, kültürel, ideolojik boyut-
lardaki çalışmalar hakkındaki 
genel izleniminiz nedir? Nasıl 
bir profil arz ediyor Dersim ça-
lışmaları?
Tabi ki 20 yıl öncesine göre 
çok farklı bir noktadayız. Artık 
sadece 38 üzerine değil daha 
geniş perspektifte ve farklı 
disiplinlerde Dersim üzerine 
çalışmalar yapılıyor. Ben bun-
ları çok keyifle takip ediyorum 
ve önemsiyorum da. Ancak bir 
noktanın da altını çizmek is-
terim. Özür meselesinin ilginç 
bir yansıması oldu akademik 
ve diğer çalışmalar açısından. 
Hem Dersim özelinde ‘eleştirel’ 
pozisyon almayı kolaylaştır-
dı, hem de az riskle maddi 
manevi geri dönüşü, en çok da 
popüler olmayı mümkün kıldı. 
Ben bu tür çalışmaların çok 
da uzak olmayan zamanlarda 
kendilerinin eleştirel bir pozis-
yondan ele alınması gerektiğini 
düşünüyorum. Toplumsal 
şiddet ve travma çalışmanın 
etik kıstasları ve metodolojileri 
akademik dünyada özellikle 
post-kolonyal çerçevede çok 
konuşulmuş yazılmış mevzu-
lar. Bu ilkelerin Dersim mevzu-
sunda sadece göz ardı edilme-
diğini, eleştirellik kisvesi altında 
içinin boşaltıldığını hatta yer 
yer suiistimal edilebildiğini dü-
şünüyorum. Bu yanıyla da bu 
tür çalışmaların 30’larda devle-
tin tahayyül ettiği iç kolonyal 
dinamiklerden çok da uzağa 
düşmediğini görüyorum.  
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YUNUS
RAGIP İNCESAĞIR

Hani Sherlock Holmes romanında diyor ya: “Bir 
şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin gö-
rebileceği bir yere koymaktır.” Her dönemin 

egemenleri de halkın gönlüne girmiş isimler için bunu 
yapıyorlar. Yok sayamadıklarını “tehlikesizleştirip” 
sahipleniyorlar. Yunus’u kim tanımaz değil mi? Anadolu 
kültürünün en bilinen isimlerinden biri. Daha lisedeyken 
ezberledik onun bir “Hak Aşığı” olduğunu. Dizileri bile 
çekildi. Biliyoruz ama onu gerçekten tanıyor muyuz? 

‘Âşık’ Yunus
“İşitin ey yârenler/Aşk bir güneşe benzer/Aşkı olmayan 
gönül/Misal-i taşa benzer/Taş gönülde ne biter/Dilinde 
ağu tüter/Nice yumşak söylese/Sözü savaşa benzer...”

Emre, “âşık” demekmiş. Hocası Tapduk Emre’den aldığı 
ismiyle “Âşık” Yunus’un, yaşamı hakkında yeterli bilgi-
miz yok. Kesin olarak nerede, hangi yılda doğduğu bilin-
miyor ama tahminen (1238-1320) yılları not düşülüyor. 
Hayatı hakkındaki söylenceler onun yolunun Hâce 
Bektaş ile başladığını söylüyor. Meşhur hikâyeye göre; 
Yunus, Hâce Bektaş’a bir çuval alıç götürüp yerine bir 
çuval un ister. Hâce Bektaş ona un yerine öğüt vermeyi 
önerince, Yunus önce “öğüt karın doyurmaz, sen bana 
un ver” der ama yolda pişman olup döner. Bu sefer 
de Hâce Bektaş, “geçti artık, senin işini Tapduk Emre 
çözer” diye onu Tapduk Emre’nin dergâhına gönderir. 

Yunus, Tapduk Emre’yi takip etmiş. Uzun süre dergâ-
hında dervişlik yapmış. Tarihçiler, Yunus’un sonradan 
kendi tekkesini kurduğunu, Konya’da Mevlânâ ile 
sohbetlere katıldığını (1) söylüyorlar. 

Bazı kaynaklar okuma yazma bilmediğini söylese de 
şiirleri incelendiğinde onun döneminin entelektüellerin-
den olduğunu anlıyoruz.

 “Din ü millet sorar isen/Âşıklara din ne hacet/Âşık kişi 
harab olur/Âşık bilmez din diyanet”

‘beyler azdı yolundan/bilmez yoksul halinden...’
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Yunus, yobazlığa 
karşı...
Bir Melâmî-Kalenderî dervişi 
olan Yunus Emre, iktidarlar ne 
kadar “cicileştirip”, içini boşalt-
maya çalışsalar da; yobazların 
“zındık” (2) dediklerindendir. 
Şiirleri de resmî İslami çerçe-
venin dışındadır. Yobazlarla 
dalga geçer. Çekinmeden Hal-
lac-ı Mansûr gibi “Enel Hak” 
der. Suçlanır ama korkmaz, 
çünkü “korku hakka ihanettir.”

“Yunus Emre der hoca/Gerek-
se bin var hacca/Hepisinden 
iyice/Bir gönüle girmektir”

Söylenceye göre Yunus’un 
Divan’ını okuyan Molla Kasım, 
şiirlerini “şeriata aykırı” bulur. 
Bin şiirini havaya atar, bin 
şiirini suya katar. Tam kalanını 
da yakacakken “Derviş Yunus 
bu sözü / Eğri büğrü söyleme / 
Seni sigaya (sorguya) çeken / 
Bir Molla Kasım gelir” dizele-
rini görür. Bu şiir de diğerleri 
gibi aykırı bir şiirdir ama Molla 
Kasım, Yunus’un büyüklüğünü 
anlayarak pişman olur. Dedik 
ya, söylence...

“Cennet cennet dedikleri/Birkaç 
köşkle birkaç huri/İsteyene ver 
sen anı/Bana seni gerek seni...” 

Cennet ve cehennemin Yunus 
tarafından küçümsenmesi, 
hatta dalga geçilmesi yobazın 
anlayabileceği bir şey değil. 
Ona göre inancı korkudan 
ve ödül-ceza yönteminden 
kurtarmak gerekiyordu. Huriler 
için dindar olmanın ya da 
Tanrı’dan korktuğu için iyi 
insan olmanın ikiyüzlülüğünü 
vurguluyordu. 

“Dervişlik olaydı tac ile hırka/
Biz de alır idik otuza kırka” 
diyen Yunus, birçok şiirinde 
Tanrı’yı ikiyüzlü ibadetleriy-
le kandıracağına inananlara 
çatıyordu. Tanrı’yı sevmeyi 

değil, ondan korkmayı vazeden 
dinbazlarla arası hiç iyi değildi. 
Bu yüzden yüzyıllar geçse de 
birilerinin ona öfkesi dinmedi. 

Osmanlı’da Yunus’un şiirleri 
yasaktı mesela. Kanunî’nin 
meşhur şeyhülislamı Ebu 
Suud, Yunus’un kimi şiirlerini 
açıkça dinden çıkma (küfr-i 
sarih) saymış, “okuyanların 
öldürülmelerinin şer’an mübah 
olduğu” yolunda fetva vermişti.
(3) Bugün bile gugıla “Yu-
nus’un islama aykırı görüşleri” 
diye yazın, onun için nasıl cadı 
kazanı kaynatıldığını görün. 

“Peygamber yerine geçen 
hocalar/Bu halkın başına zah-
metli oldu.” derken, kastettiği 
din anlayışı boşuna değildi. 
Beylerin, sultanların iktidarını 
korumak için korkuya ve kullu-
ğa dayalı bir dine ihtiyaç vardı. 
O nedenle sarayların şeyhleri 
Yunus’un insanlarda yarata-
bileceği değişimi düşündükçe 
hop oturup hop kalktılar. 

Yunus ise alabildiğine özgür ve 
korkusuzdu:

“Ben oruç namâziçün/Seci iç-
düm esridim/Tesbih u seccâ-
deyçün/Dinledim çeşte kopuz”

Ona “sen namaz kılmıyor-
sun, müslüman değilsin” diye 
suçlayanlara yanıtı çok netti: 
“Bana namaz kılmaz dime/Ben 
bilürem namazımı/Kılurısam 
kılmazısam/Hak bilür niyazımı...”

Kul iken ‘sultan’ olmak 
Yunus’a göre sevgi evrenin 
temel direği, toplumun tek kur-
tarıcısıydı. Tutuculuk, korkutma, 
zorlama Tanrı’nın amacına 
tersti. Tanrı, insanın gönlündey-
di. Bir gönüle giren, Tanrı’yla 
karşılaşırdı. Bu yüzden en bü-
yük ibadet, “gönüller yapmak”tı. 

“Bir gez gönül yıktın ise/Bu 
kıldığın namaz değil/Yetmiş iki 
millet dahi/Elin yüzün yumaz 
değil...”

İnsan, Tanrı ve evren arasın-
da dolaysız, öze dayanan bir 
birlik görür Yunus. İnsan bu 
birliğin farkına varabilmek için 
önce kendini tanımalıdır: “Sen 
kendini bilmezsin, ya nice oku-
maktır?” Kendini bilen, tanıyan, 
keşfeden insan tanrılaşmakta; 
böylece tanrı da insanlaşmak-
tadır. Böylece içindeki Allah 
korkusunu da atar:

“Nitekim ben beni bildüm/
Yakın bil kim Hakk’ı buldum/
Korkum anı buluncaydı/İmdi 
korkudan kurtuldum/Ben imdi 
kimden korkayın/Korkduğum 
ile yar oldum.” 

Büyük düşünür, “ben kul iken 
sultan oldum” diyerek, insanı 
iradesiz bir kul olmaktan çıkıp 
kaderini ellerine almaya çağırır.

Barışın sesi Yunus
“Sen sana ne sanırsan/Ayruga 
da onu san/Dört kitabın mana-
sı/Budur eğer var ise”

Yunus’un Tanrı aşkı 
ne “bir hülyanın gönlü 

yakışı”ydı ne de o sadece 
mistik, ilahî aşk şiirleri 

yazdı. Tanrı’yla kurduğu 
ilişki, kendini cennete 

aldırmak için değil; zulüm 
ve eşitsizlik ile bozulmuş 

dünyayı, sevginin, 
barışın ve “ferahlığın” 

hâkim olduğu bir yere 
dönüştürmek içindi. Bu 

yüzden dizelerine düzenin 
bozulmasını ve toplumsal 

yozlaşmayı taşımaktan 
çekinmemişti. Yoksulların 

safında, feodal beylerin, 
sarayların karşısındaydı.
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Yunus’un yaşadığı yıllarda 
zulüm ve ayrımcılık insanlara 
hayatı zindan ediyor, işgaller, 
talanlarla Anadolu kan ağlıyor-
du. İşte bu ortamda, ayrımcı-
lığa karşı ille de “birlik” diyor-
du. Çünkü inancının temeli, 
‘Varlığın Birliği’ ilkesiydi. “Bir 
olmak bizi nefretten, savaştan, 
eşitsizlikten korur-kurtarır” 
diye düşünüyordu. İnsanın 
insanı (Türk’ü ve Müslümanı 
değil, bütün insanları) sev-
mesi, hiçbir gönlü kırmaması 
gerekirdi. Hepimiz Tanrı’nın bir 
parçası isek; insandan nefret 
etmek, Tanrı’dan nefret etmek-
le aynı şeydi.

“Yetmiş iki millete bir göz 
ile” bakmalıydı. Yunus “bü-
tün halklara ve inançlara iyi 
gözle bakmayan, kendiyle bir 
tutmayan, üstünlük taslayan-
lar; isterse şeriatı savunan bir 
“evliya” olsun, aslında Tanrı’ya 
isyan etmiş birisidir” diye dü-
şünüyordu.

Yağma, talan, işgal çağın-
da “kimse bağına girmegil, 
kimse gülün dermegil” diyordu 
Yunus.

Yönetenler bu fikirleri cezasız 
bırakmamış elbette. Yunus da 
suçlanmış ama hiç korkmadı-
ğını söylemiş: 

“Yetmiş iki millete/Suçum 
budur ‘Hak’ dedim/Korku hıya-
netdürür/Ya ben niçin kızarım”

Bugün de barışı savunmak, 
barış istemek, Yunus Emre’nin 
de mirasıdır bize...

Yunus yoksulun  
yanında
“Gitti beğler mürveti/Binmişler 
birer atı/Yediği yoksul eti/İçtiği 
kan olusar”

Yunus’un Tanrı aşkı ne “bir 
hülyanın gönlü yakışı”ydı(4) ne 

de o sadece mistik, ilahî aşk 
şiirleri yazdı. Yunus’un düşün-
cesi, inancı ve şiiri; yaşadığı 
toplumdan bağımsız değildi. 
Tanrı’yla kurduğu ilişki, kendini 
cennete aldırmak için değil; 
zulüm ve eşitsizlik ile bozul-
muş dünyayı, sevginin, barışın 
ve “ferahlığın” hâkim olduğu 
bir yere dönüştürmek içindi. 
Bu yüzden dizelerine düzenin 
bozulmasını ve toplumsal 
yozlaşmayı taşımaktan çekin-
memişti. Yoksulların safında, 
feodal beylerin, sarayların 
karşısındaydı. 

Ömrünün son zamanlarında 
nasıl bir düzen istediğini ve 
buna nasıl ulaşılacağını anlat-
mak için “Nasihatler Mektubu” 
(Risalat al Nushiyya) adında bir 
destan yazdı. Destanda, insan 
kendi içinde çatışmalı dört 
unsurdan oluşur: Toprak, su, 
od (ateş) ve yil (rüzgâr). Toprak 

ve su insanın iyi güçlerini, od 
ve yil ise kötü güçlerini anlatır. 
Bu dört kuvvet, ikiye ayrılıp 
kavgaya tutuşur: Su ve top-
rağın askerleri olan cömert-
lik, paylaşma, sabır ve alçak 
gönüllülük; rüzgâr ve ateşin 
askerleri aç gözlülük, kibir, 
şiddet ve ikiyüzlülük ile karşılıklı 
saflaşırlar. Yunus’un destanını 
dikkatlice okuyunca anlarız ki; 
su ve toprak güçleri hayatları 
su ve toprağa bağlı olan köylü 
sınıfını, od ve yilin güçleri ise 
içinde yıkıcı özellikler barındıran 
egemenleri anlatmaktadır.(5)

Destanda “mülk senindir kerem-
kâni, kimsenin olmaz Allah’ım” 
diyen Yunus, mülk sahiplerine 
açıkça “mal sahibi mülk sahibi, 
hani bunun ilk sahibi” diye sorar. 
“Kazancı kendünin kendüye 
virmez, eli bağlı durur, hayr işe 
girmez” dediği para ve mal 
biriktiren, cimri, hırslı ve aç gözlü 

Eb
u 

Su
ud
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insanları sevmez. Halka “sebil ol 
kamuya bir dem usanma” diye 
paylaşımcılık ve diğerkâmlık 
öğüdü verir.

Destan, açgözlü, kibirli iktidar 
sahiplerine karşı; paylaşımcı, al-
çak gönüllü, iyi huylu köylülerin 
zaferiyle biter. Barış gelince kıtlık 
biter, bolluk gelir. Herkes huzur 
içinde işiyle gücüyle uğraşır:

“Kamu şehrü kamu il rahat 
oldı/Nireye varsan pür nimet 
doldı (...) Oturur cümlesi han 
meclisinde/Ferahlar ü kadehler 
ellerinde/Feragat oldu bunlar 
hoş geçerler/Sürer saki şarab, 
dün gün içerler/Ferah oldı 
bunlar, kayguları yok/Eğinleri 
bütün, karınları tok.” 

Yunus’ta iktidar sahiplerinin 
sonu hep kötü bitmiştir: 

“Uslu değil delidir/Yüce sa-
raylar yapan/Akıbet viran olur/
Cümlenin imareti” 

Acımasızdır sonlarını bildirirken: 

“Nice tahta binenler yere düş-
tü/Nice “benim” diyene sinek 
üşüştü”  
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Şikestin

Ên ku xwe bi birînan têr dikin

Meger mêşin bûne

Çermê dilê min çiriya

Tenê gulmek ava zelal

Min tenê gulmek av xwest

Hêviya min ew bû tenê

Paşê çûn 

Av jî bi xwe ra birin

Ya heyî jî çikandin

Çiyayên min jî dicemidin êdî

Êgir dest bi rizînê kir

Vêca xwe bispêrim kîjan goristanê?

Evin  Güneş
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‘33 Kurşun’un yuvasında 
olmaması içimde uktedir 

Röportaj: METİN AYDIN

Sanat hayatınız nasıl baş-
ladı ve sanat anlayışınız 
nasıl şekillendi? 

Kalabalık bir aile olmamız 
hasebiyle payıma düşen ilginin 
azlığından olsa gerek, daha 
çok doğayla baş başa kalmam 
gözlem becerimi geliştirdi sa-
nırım. Bunun yanında, babamın 
inancı nedeniyle resim ve hey-
kelin günah sayıldığı çocukluk 
ortamında sanata olan ilgimin 
inatla sürmesi, yaşam boyun-
ca kalıcı, direngen bir duruş 
kazandırdı sanırım. Kızıltepe’de 
ilk ve ortaöğrenimimin bitimi-
ne kadar yaptığım deneysel 
çalışmalar birçok kez babam 
tarafından toplanıp bahçede 
yakılabildi. Babam bizi sokağa 
çıkarıp orada Kur’an okutup 
öğretmeye çalışırdı. Arkadaş-
larım top oynamak için benim 
adıma izin istediklerinde kızar 
izin vermezdi ve ben ağlaya-
rak Kur’an okumaya çalışırken 
gözyaşlarım Kur’an sayfalarına 
dökülür, mürekkepleri dağıtır, o 

“Şair Ahmed Arif’in ‘Otuzüç Kurşun’ şiirini hafızalara kazıyan sanatçı” olarak tanınıyor, 
ressam-heykeltıraş Mehmet Latif Sağlam. Kendisini, “Ezilenin yanında; örtülen, 

kaybedilmeye çalışılan toplumsal bilinç ve kimliğinin oluşturulması ve gerçeğin gün 
ışığına çıkarılması, toplum hafızasında yer etmesi için çalışan bir kişilik ve bir sıra 

neferi” şeklinde tanımlayan Sağlam ile sanat hayatını, eserlerini, sanat felsefesini ve 
elbette gelecek üzerine konuştuk. 
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dağınık mürekkepler gözüme 
bir lavi çalışması gibi görünür-
dü. Bu duruma en çok üzülen 
ve hem ben hem de babam 
tarafından azar işiten garibim 
anam, Mama Hasine’ydi. Hiç 
kimsenin canı yanmasın diye 
her zaman kendini bize siper 
etmek için mekik dokurdu. 
Babamın, “Seni bu abdest üze-
rinde bırakmayacağım, fırça ve 
kalemini kıracağım!” sözlerini 
halen duyar gibiyim... 

Çocukluğumda ve ilk gençli-
ğimde oyuncaklar ve benzeri 
şeyler üretirken sanat hayatımın 
temelleri atıldı diyebilirim. Çocuk 
oyunlarından ne denli beslendi-
ğimi ve yaşamıma yön verdiğini 
çok sonraları fark edecektim. 
Oynadığımız oyunlarla kural-
ları-kaideleri, dayanışmayı ve 
hatta yaşamın zorluklarıyla nasıl 
baş edeceğimizi öğrendim. 

Hatırladığınız oyunlar var mı 
şimdi?

Çirrê, Şillê, Arana, Gog, Heftok, 
Qalûç,Texte Perêlkê, Xar, Dîk û 
Mirîşk, Sobe, Xîzk ya da Xizka 
Fille…

“Xizka Fille”, akşama kadar 
oynananların finaliydi âdeta. 
Havanın karardığı ve artık an-
nelerin çocuklarına eve dönüş 
için yapacağı ‘son çağrı’ önce-
si oynanan final oyunu dikkatli 
ve çevik olmayı gerektiriyordu. 
O an gelmiş, herkes birini gö-
züne kestirmiştir. Bir çubukla 
yere geniş bir daire çizilir, göze 
kestirilen kişi ablukaya yani 
dairenin içine hapsedilmeye 
çalışılır. İşlem bittiğinde dai-
renin içindekiler artık dairenin 
dışındakilerin insafına ve acı-
ma duygusuna kalmıştır. Daire 
dışında kalanlardan biri bir kapı 
aralamadıkça çıkmak müm-
kün değildi. İnsafa gelinince, 
ayakucuyla daire bozulur, kapı 
aralanır ve hapislik biterdi ve 
eve dönüş gerçekleşirdi. Xizka 
Fille, ‘gayrimüslim tuzağı/
dairesi’ ya da ‘gâvur tuzağı’ 

anlamına gelen bir oyundu 
(Ezidilerin inançları ile ilgili bir 
durum oyun haline gelmişti). 
Tabii çok kültürlü, çok dilli, çok 
inançlı bir mozaik ortamının 
yarattığı, getirdiği, belki de 
bizlerden alıp götürdüğü bir 
şeyler vardı elbette… Neden 
Xizka Fille? Bilemiyorum ama 
şundan eminim ki; egemenle-
rin, azınlıklar üzerinde yarattığı 
cebir ve hoşgörüsüzlükle ilgili 
bir durumdu bence.

Heykeltıraşlık ve ressamlığını-
zın çocukluğunuza varan izdü-
şümlerini sorsak...
Taştan misketler yapardık 
mesela... Dere kenarlarından 
itinayla seçerek topladığımız 
taşları çekiçle kabaca yonttuk-
tan sonra aynı büyüklükteki iki 
vida somunu arasına sıkıştırıp 
taşı yusyuvarlak olana dek 
bir nevi zımparalıyorduk. Ta 
ki muntazam bir yuvarlaklık 
elde edene kadar... Sonra 
pamuklu bir bezin içerisine 

Fotoğraf: M. Veysi Sağlam, Otuzüç Kurşun Hasankeyf Mağarasında, 2003.
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yağ ve domates salçasına 
yatırıp naylona sıkıca bağlar, 
günlerce bekletirdik. Bu işlemle 
hem taştaki damar ve dokular 
ortaya çıkarılmış hem de taş 
daha mukavemetli hale gelmiş 
oluyordu. Sonra ver elini xar 
(misket, gülle, bilye) oyunu... 
Laf aramızda o xarlardan elim-
de halen mevcuttur…

Telden oyuncak arabalar 
yapardık. Bunun için metal tele, 
araç-gereç olarak da pense, 
kerpeten ve çekice gereksinim 
vardı. Bu araç ve gereçlerin 
temini, yine babamın ‘şeytan 
işi’ diye tabir ettiği yaklaşıma 
takılırdı. Aletleri saklıyordu. Ya 
bu aletlerin yeri bulunacak ya da 
alternatif bir yol aranacaktı. Çare 
bulunamadı mı son çare olarak 
dişlerimi kullanarak şekillendir-
me işine girişirdim. Dişlerimin 
durumunu merak edip soracak 
olursanız, henüz diş hekimiyle 
yüzleşmemişlerdir!

Kendi oyuncağını yapmak, 
düşünme becerilerini, el-
göz-beyin koordinasyonunu 
geliştiriyor. 

Ve kilden küçük boyutlu figür 
heykelcikleri... Yaşamıma en 
çok bunların yön verdiğini 
düşünüyorum. 

Yine resim alanına da kat-
kı sunan; çocukluk yıllarıma 
denk gelen, Kızıltepe ovasının 
güneyindeki ufuk çizgisine 
doğru uzanan uçsuz-bucaksız 
tarlalardaki bostan korkuluk-
larının bende bıraktığı izlerdir. 
Tarlaların içerisinde irili-ufaklı 
‘haç’ işaretini andıran bu form 
ve şekillere takılır, çobanlık etti-
ğim hayvanların ekinlere zarar 
verdiğini unuttuğum olmuştur 
çokça. Sonuçta, hayvanları ot-
latmaya değil de oyun oynama-
ya gittiğim yargısıyla bir sürü 
azar ve kötek düşerdi payıma!.. 

Çocukluğumun bu bostan kor-
kulukları, resim çalışmalarımın 
sembol, imge ve ana temaları 
haline gelecekti sonradan. 

İşaret ettiğiniz dinî/inançsal 
dogmaların etkilerini biraz 
daha açabilir misiniz?
Resim ve heykelin günah sa-
yılmasının doğurduğu baskıyı 
ailemde ve yaşadığım çevrede 
hep hissettim. Babam bu dö-
nemlerde mahalle imamından 
aldığı fetvayla, figür yapımının 
Tanrı’yla özdeşleşmek gibi bü-
yük bir günah olduğunu söyler, 
bundan hareketle de yaptığım 
figürlerin bir bölümünü sile-
rek-kazıyarak, figürü kusurlu 
kılarak beni bu günahtan arın-
dırmaya-korumaya çalışırdı!

Hatta eğitimci olan abim 
ve yengeme hediye ettiğim 
resimlerde de babam tara-
fından figürlere yapılan bu 
kazıma ‘sözüm ona din adına 
düzeltmeler’ halen mevcuttur. 

Yengemin bu resimlerin tekrar 
düzeltilme ve rötuşlanması 
isteğini kabul etmedim. Çünkü 
fikirler çatışmasının izi, sem-
bolü ve hatırasıdır onlar... 

Bu durum, bilerek ya da bilme-
yerek akademik eğitim aldıktan 
sonra non-figüratif (figürsüz) 
çalışmalar yapmama sebep 
olmuştur. Öğrencilik yıllarımda 
hocam Prof. Bünyamin Özgül-
tekin’le sohbetlerim sırasında 
da gündeme gelmişti. Babam 
figürsüz resimlerimin günah 
olmadığına inanıyor ve bu tür 
resim yapmama karşı çıkmı-
yordu. Hocam, ‘soyut resmin’ 
bazı akademik çevrelerce 
reddedilmesine karşılık babam 
tarafından kabul görmesini; 
Türkiye’deki sanata bakışın 
ne denli çarpık olduğunun bir 
göstergesi saymıştı. 

En özet haliyle, sanat ve sanat-
çı kavramlarının sizdeki karşı-
lığı nedir? 

Korkuluklar
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Sanatçının, toplumun yaşadığı 
acı, korku vb. duyguları kendi 
diliyle topluma aktarmasıdır 
sanat. Sanatçı, toplumun 
yaşantılarından beslenerek, 
toplumun hafızasında saklı im-
geler, mitler ve efsaneleri orta-
ya çıkaran, yaratan yaratıcıdır. 

Sanatçı tarifiniz üzerinden 
kendinizi nasıl okuyorsunuz?
Halkın yaşantılarını, acılarını, 
hikâyelerini, efsanelerini oku-
yan ve anlatan meddahvari bir 
anlatıcı... Toplumda iz bırakan 
olaylar ve olgular beni de etki-
lemektedir. Yaşar Kemal’in İnce 
Memed isimli eseri için yapılan 
şu yorumda kendimi de buluyo-
rum: “İnce Memed bir mecbur 
insandır. Yaşar Kemal de bir 
mecbur yazardır. Kavga etme-
ye, başkaldırmaya, direnmeye 
mecbur olanları yazmaya hem 
mecbur hem de memurdur.”

Eserlerinizde öne çıkan tema-
lar nelerdir?
İki grup halinde cevaplayabili-
rim. İlki heykel, ikincisi ise re-

sim çalışmalarım için. Ahmed 
Arif’in “Otuzüç Kurşun”daki 
destansı anlatımıyla ölümü 
ve acıyı, Hasan Hüseyin’in 
“Koçero”su ile direniş, isyan ve 
başkaldırıyı, Nâzım Hikmet’in 
“Kadınlarımız” şiiri ile mücade-
le, emek ve umut tohumlarının 
ekilmesini; Orhan Veli’nin “İs-
tanbul Türküsü” ile çaresizlik 
ve aşk duygularını anlatmaya 
çalıştım. Bu temalar, kendi ya-
şamımda da hissettiklerimdi.

“Dörtçarpıdört” (Dört Şair, Dört 
Şiir, Dört İş, Dört Yürek) ensta-
lasyon projesindeki çalışmalara 
başlamadan önce, şiirlere konu 
olmuş olayları araştırıp öğren-
mem gerekiyordu. Söz gelimi 
Hasan Hüseyin’in “Koçero-Va-
tan Şiiri” adlı şiirindeki Koçero 
figürü kimdi? Bu figürün özne 
olarak tarihsel, coğrafi, politik 
ya da her şeyden önce kah-
ramanlık figürünün ne olduğu 
konusunda kafa yormam gere-
kiyordu. Bu nedenle Koçero’nun 
kızına, oğluna ve torununa 
ulaşarak olayın içeriği ile ilgili 
bilgileri dinleyerek; konuyla ilgili 
basında yer alan kaynaklardan 
öğrenerek çalışmaya koyuldum. 
Sergide Koçero’ya ait tabaka, 
puşi, tespih ve fotoğrafını ödünç 
alarak kullandım. Sergi, İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’n-
de Ocak 2005 tarihinde açıldı. 
Bu sergide de o dönem Siirt’te 
görev yapan, Koçero’nun idam 
cezası almasına sebep olan yani 
bu cezaya çarptıran Cumhuriyet 
başsavcısından konu ile ilgili 
‘üzüntü ve pişmanlığını’ içeren 
bir mektup tarafıma iletilmişti. 
Bu da, ülkede adaletin ne kadar 
rayında gittiğinin göstergesi olsa 
gerek! 

Gelelim ‘Otuzüç Kurşun’a...
Bu topraklar katliam ve acıyla 
doludur. Unutulmaması ve ders 

alınması için toplumsal hafı-
zanın oluşması çok önemlidir. 
“Otuzüç Kurşun”a konu olan 
olay 28 ya da 30 Temmuz 1943 
yılında Van’ın Özalp ilçesinde 
yaşanıyor. Otuz üç köylü, 3. Ordu 
Komutanı Orgeneral Mustafa 
Muğlalı’nın emriyle kurşuna 
dizilerek öldürülüyor. Olay, İran 
sınırından Türkiye’ye girerek 
hayvan çalanların olduğuna dair 
bir habere dayanıyor. Zamanın 
Özalp kaymakamı, İran tara-
fından çalınan ve Türkiye’ye 
getirilen sürüyü iade etmek iste-
meyince, İran tarafındaki aşiret 
reislerinden Mehmedi Misto da 
Özalp’e gelerek beş yüz hayva-
nını alıp dönüyor. 

Aralarında bir kadın ve on bir 
yaşında bir çocuğun bulundu-
ğu otuz üç kişi, birazda sınırın 
öte tarafında beklediği söyle-
nen “düşman”a gözdağı ver-
mek üzere gözaltına alınıyor. 
İçişleri Bakanlığı müfettişinin 
itirazlarına rağmen köylülerin 
“casusluk” yaptığını söyleyerek 
katliam emrini uygulamaya ko-
yuyor General Muğlalı. Yukarı 
Koçkıran Köyü sınırındaki Sefo 
Deresi mevkiinde iki müfreze 
tarafından kurşuna diziliyorlar. 
Olay, askerî raporlara “çatış-
ma” diye yansıtılıyor. Olayın 
izlerini örtmek için Sefo Deresi 
ablukaya alınıyor; o günden 
sonra kimsenin bölgeye yak-
laşmasına izin verilmiyor. Bu 
yasak hâlâ devam etmektedir... 

Olay, daha sonraları yazar 
Zahir Güvemli tarafından 
haberleştiriliyor. Ahmed Arif 
bu gazete haberinden etkilenip 
olayın şiirini yazmaya başlıyor. 

Ben de Şair Ahmed Arif’in 
“Otuzüç Kurşun” şiirinden ve 
olaydan etkilendim. Konuyla 
ilgili araştırmalarımdan edin-
diğim bilgiler ışığında bu eseri 

Midyat’ın eski ismi olan 
Matiate “mağaralar şehri” 

anlamına gelmektedir. 
Kanımca atalarım da 

bu mağaralarda yaşam 
sürmüşler. Ben de bu 

mağaralara dönerek “öze 
dönüş” gerçekleştirmek 

istiyorum. Günümüz yaşamı 
bizi kentlere, kafeslere, 

zorunluluklara, kölevari bir 
hayata sürüklemiştir. İşte 
bu nedenlerle ‘öze dönüş’ 

bilinciyle, beni var eden 
topraklara ‘derviş misali’ 

bir yoğunlaşmayla dönüp 
üretmek istiyorum.
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oluşturdum. Ahmed Arif’in 
şiir diliyle ne kadar önemli bir 
iş ortaya koyduğu ortadadır. 
Başlarken, temanın ağırlığının 
yanında, plastik ifade anlamın-
da da işin altında ezilme riski 
her zaman vardı. Bu riski göze 
aldım ve “Otuzüç Kurşun” şiiri-
ni ete kemiğe büründürdüm.    

Bedenleri kurşunlarla parça-
lanarak öldürülüp karanlığa 
ve yok oluşa itilmek istenen 
isimsiz yoksulları; suretleriyle, 
varlıklarıyla kurşunları parça-
layarak karanlıktan ışığa ve 
hayata geri döndürmeye, hak 
ettikleri değere ulaştırmaya ça-
lıştım. Kimi kaynaklar içlerinden 
birinin kadın olduğu, bazıları 
ise “Türk askeri kadına kurşun 
sıkmaz” denerek içlerinden bir 

kadını ayırdıklarını yazar. Olsa 
da olmasa da “umut”u sim-
gelemesi amacıyla bir kadın 
figürünün yer almasının gerekli 
olduğuna kanaat getirdim. Bir 
diğer husus ise içlerinden ölü 
zannedilen birisinin (İbrahim 
Öztürk) yaralı olarak kurtulma-
sına atıfla, çalışmadaki bir figü-
rü suretsiz (boş) tasvir ettim. 

Aynı zamanda, olayın tarafları 
arasındaki asimetrik durum-
dan hareketle, ezen ve ezilen 
arasındaki çatışmanın ifadesi 
olarak çalışmadaki boyutlar da 
asimetriktir. Buradaki tavrım; 
silah gücünün karşısına sana-
tın gücüyle, ölümün karşısına 
hayatla karşı durmaktır!

“Otuzüç Kurşun” isimli çalış-
mayı 2007 yılında Van İl Kültür 

Merkezi’nde sergileme imkâ-
nım oldu. Olayın Van’ın Özalp 
ilçesinde geçmesi nedeniyle 
Özalp Belediyesi tarafından 
anıt yapılması amacıyla bu ça-
lışmam taleb edildi. Hazırladı-
ğım maket ve projenin basına 
sızması sebebiyle, “Mustafa 
Muğlalı Kışlası mücavir ala-
nıdır” denilerek engellendi. Bu 
çalışmamın kendi yuvasına 
gidememesi, orada olmaması 
ve yerini bulamaması içimde 
bir uktedir hâlâ.

‘Korkuluklar’ resim dizisinden 
de kısaca bahsedelim...
Toplumun yaşadığı korkuların 
ifadesidir korkuluk. Korku-
nun kaynağı din, egemenlerin 
baskısı vb. olabilir. Mardin-Kı-
zıltepe ovasının Suriye sınırına 
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doğru olan ufuk çizgisine 
paralel sarı sıcak tonların etkisi 
tuvallerime yansımıştır. Van 
Gogh’taki ayçiçeği tarlalarının 
tuvallerine yansıdığı gibi…

Sanatçılığınızın yanında eği-
timci kimliğiniz de var. Sizce 
öğrencilere dönük bir sanat 
eğitimi nasıl olmalıdır?
Öncelikle usta-çırak ilişkisine 
dayanan bir eğitim modeli 
olmalıdır. Bu yöntem atölye, 
laboratuvar, mutfak mantığıyla 
sürdürülmeli. 'Ben yaptım oldu› 
mantığından uzak, deneme-ya-
nılma metodu uygulanmalı. 
Özgürce düşünüp özgürce 
üretecek bir ortam olmalıdır...

Maalesef eğitim sistemimiz-
deki yeteneği keşfetme ve yön-
lendirme durumu tamamıyla 
şans ve kadere bırakılmış di-
yebiliriz. Okul öncesi ve temel 
eğitim düzeyinde çocukların 
yeteneklerini, ilgilerini açığa 
çıkaracak fiziki koşulların sağ-
lanması ve uzman eğitimcile-

rin elinden geçmeleri gerektiği-
ne inanıyorum... 

Müfredat denilen şekilci ve 
biçimci dayatmanın olmadığı, 
öğretmene güvenen ve öğret-
meni daha özgür kılan bir yön-
temin olması gerekir. Sanat, her 
zaman özgür ortamları sever ve 
bu ortamlarda filizlenip gelişir.

Sanatsal çalışmalarınızda ge-
lecek planlarınız nelerdir?
Dünya sanat tarihine baktığı-
mızda tarihe iz bırakmış sanat-

çıların yerelden evrensele bir 
çizgide üretmiş olduklarını gö-
rüyoruz. Bunu ilke olarak alıp 
atalarımın iz sürüp iz bıraktığı 
Mardin/Midyat yöresinde (bir 
diğer ismiyle Turabidin bölgesi) 
tarihsel, folklorik, kültürel, sa-
natsal dokuların izini sürmeyi 
düşünüyorum. 

Midyat bölgesinde tarihî ma-
ğaralar var. Bu mağaralardan 
birine yerleşerek atölye ve galeri 
olarak kullanmayı, buralarda 
yaşamayı ve üretmeyi düş-
lüyorum. Midyat’ın eski ismi 
olan Matiate “mağaralar şehri” 
anlamına gelmektedir. Kanımca 
atalarım da bu mağaralarda 
yaşam sürmüşler. Ben de bu 
mağaralara dönerek “öze dö-
nüş” gerçekleştirmek istiyorum. 
Günümüz yaşamı bizi kentlere, 
kafeslere, zorunluluklara, köle-
vari bir hayata sürüklemiştir. İşte 
bu nedenlerle ‘öze dönüş’ bilin-
ciyle, beni var eden topraklara 
‘derviş misali’ bir yoğunlaşmay-
la dönüp üretmek istiyorum. 

Hayatın sırrı, Cemal Süreya’nın 
“Hayat kısa, kuşlar uçuyor” 
şiirinde gizli belki de… İnsanlık 
tarihinin yaşam kültürüne dair 
eldeki tek nesnel numune geri-
de bırakılan eserlerdir. Benimki 
de böyle bir şey sanırım… 

M. Latif Sağlam kimdir?
1966 yılında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, on iki çocuklu 
dar gelirli bir ailenin yedinci çocuğu olarak; babam kaçan 
atını bulabilme hengâmesi içerisindeyken doğmuşum. 
Babama, “Doğumum sırasında bizi kaderimizle baş başa 
bırakıp atı aramaya mı gittiniz?” diye sorduğumda, “He-
piniz çok değerlisiniz ama çok güzel bir Arap kısrağıydı!” 
demişti sağlığında. Aslında farkına varmadan ‘yerimizin 
öküzümüzden (kısrağımızdan) sonra geldiğini’ daha do-
ğarken öğrenmiştik. 

İlk ve ortaöğrenimimi Kızıltepe’de tamamladıktan sonra, 
akademik eğitimimi de Marmara Üniversitesi Resim-İş 
Eğitimi Bölümü, Heykel Ana Sanat Dalı’nda aldım. Değişik 
illerde öğretmenlik yaptım. Bu süreçte birçok sergilerim 
oldu. Heykeltıraş ve resim öğretmeni olarak yaşamaya, 
üretmeye devam ediyorum.
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Çawa navê Amûdê 
bû Amûda Şewitî?
Wê êvara sar, ji wê zi-

vistana bêbext, gava bavê min 
mîna birûskê kete derî û bi ser 
diya min de qîriya:
- Ew te çi dîsa li ser êgir ji bîr 
kiriye keçê?
Min go qey, wekî cara din, 
aniha jî wê fîlmekî din ji fîlmên 
tirsê yên bavê min dest pê 
bike. Diya min kortik danîbûn 
ser agir û bi cîrana me re ke-
tibû axaftinê. Bavê min ê birçî 
wê rojê mal serobinoyî hev 

Jina heftserî
HELÎM YÛSIV

kiribû. Lê vê êvarê diya min jî 
behetî mabû û bi hev re, ber bi 
tifika vemirî û papora xerabe 
ve bazdabûn. Diya min ber bi 
min ve hat:

- Ev bêhna şewatê ji ku tê 
lawo?

Bêyî ku ez biramim min destê 
xwe ber bi aliyê ku ba jê tê ve 
kir û min got:

- Ha ... ji wî alî tê.

Hîn pirsa diya min di devê wê 
de bû, gava cîranên me jî ketin 
derî û heman pirs kirin. Hemû 

bi hev re bazdan ber bi aliyê 
ku ba jê dihat ve. Bayê mirinê 
bû! Li Amûdê, mala me dûrî 
navenda bajêr bû. Dema ku 
tev de çûn û ez tenê di nav wê 
reşayiyê de hiştim, her kesî 
xwe li cihê qerebalix û bêhnê 
girtibû û bazdida. Ji ber ku 
ez biçûk bûm, ne min wêrîbû 
ez derkevim, ne jî min wêrîbû 
serê xwe di derî re derxim 
nav tarîbûna wê çola reş ya 
ku mala me di nav de hatibû 
çandin. Wê kêlîkê min tirs nas 
kir. Diranên min li hev ketin. 
Giriyam. Ji dengê xwe tirsiyam 
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ku here kesekî din. Dibe ku cin 
be, diz be, yan jî reşikê şevê bê 
û min birevîne an bikuje. Mîna 
jojiyekî xwe di qalikê xwe de 
veşêre, min xwe di quncikeke 
odeya bavê xwe de xistibû bin 
mitêlê. Ji nişkê ve derî vebû û 
serê jineke çavzer û porgijik 
kete hundir, pê re jî lingek. Pişt 
re seriyekî din û yekî din û yekî 
din. Jineke cilreş, çavtirsiyayî û 
reqsok, rûqermiçî û sar bi her 
çar çavên xwe ez dixwarim. 
Dengê dilê min dihate guhê 
min. Min nema karîbû bikira 
hewar. Zimanê min di devê 
min de şikestî bû. Bêhneke 
seyr ji aliyê çepê yê sînga min 
dihat. Bavê min hate bîra min. 
Naxwe bêhna şewatê ji dilê 
min dihat û min berê wan da 
aliyê ku ba jê dihat. Ji cezayê 
ku bavê min bide min ez tirsi-
yam, lê gelo wê sax bigihên ser 
min? Gava min xwest ez dilê 
xwe vekim, çarde dest dirêjî 
devê min bûn û pê re heft serî. 
Lê berî ku bighên min, fîzînî bi 
lingên wê ket û mîna bablîso-
kekê li hev geriya û bi xuşîni-
yeke lezok çû û cihê xwe da 
bêdengiyê. Tirsê bayê wê şevê 
sartir dikir, pê re dûmaneke sar 
dihat, bêhneke seyr, ezmanekî 
tevlihev, erdeke bi stirî û berî 
hemuyan dilekî sar, tenê û qe-

filî. Wê êvarê heta bi mala me 
hatibû guhertin. Xaniyekî ce-
midî, kelpîçên wî ji xemgîniyeke 
kor hatibûn çêkirin. Xemgînî û 
koranî ji dêvla herrî û kayê ve. 
Beştên wî ji êşeke lal û pencere 
ji agirekî kerr bûn. Ti xwedayî 
nikarîbû hewara wî bibihîze, an 
jî şewata dil bibîne.

Wê şevê dê û bavê min dereng 
vegeriyan mal. Gava ku diya 
min bilez kete derî, ez di hem-
bêza xwe de veşartim û giriya, 
hindik mabû rih ji min here:

- Qey çi bûye, yadê?

- Na lawo, tiştek nebûye.

Ez hîn bi tirs bûm ku bêje; 
bêhna şewatê ji sînga min 
derkeve, lê diya min li dinyaye-
ke din bû:

- Naxwe hûn çima wilo dereng 
man? Û tu... ditirsî?

- Tirs?! Na lawo, na! Tenê vê 
êvarê jineke xerîb, cilreş, porgi-
jik û heftserî hatibû Amûdê.

Peyvên diya min ez behetî 
hiştim. Naxwe her tişt li ser vê 
jinika ku ez qutifandim dizane. 
Min jî da dû û min dîsa pirsî.

- Navê jinikê çi ye, yadê? Berî 
niha jî hatibû Amûdê û wê dîsa 
bê, yan na?

- Erê, lawo. Di sala şêstî de 
hatibû vir. Ev cara diduyan bû. 
Xwedê me ji ya sisiyan bistirî-
ne, lawo.

Gava min dît ku diya min 
naxwaze zêde bibêje, min xwest 
ez tenê navê wê nas bikim:

- Yadê, pirsa dawî. Navê wê 
jinikê çi bû?

- Navê wê «şewatê» bû, lawo. 
Îro şewat hat navê xwe da 
Amûdê û çû.

Ji wê rojê ve heta îro navê vî 
bajarê ku Xwedê ew ji zû ve 
di nav konikê pîrebokê de ji 
bîr kiriye, maye Amûda şewitî. 
Ramanên min ên tevlihev ez 
mîna qazîmazî teqlomeqlo 
kirim. Naxwe ev agirê kevin yê 
di sîngê de vêketî ku rojê deh 
caran vî dilî dişewitîne mirov 
dikare çi navî lê bike, gelo?

Hîn pirsa min li ser zimanê min 
bû, piştî vê dema dirêj careke din 
pêjna wê jinika çavzer, porgijik, 
cilreş, rûqermiçî û heftserî hat. 
Min çavên xwe li dora xwe ge-
randin. Ne bav, ne dê, ne xwişk, 
ne heval, ne dost, ne kes û ne 
kûs. Tenê ez û ew jinika rûqer-
miçî, porgijik, heftserî û qerase 
xuya bû. Dinya reş û vala bû. Me 
li çavên hev dinê. 

Peykerê Mihemed Seîd Axa li hewşa Sînemaya Amûdê. Êwî xwestibû zarokan xilas bike û xwe avêtibû nav agir.
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Bir dönem insanlığın temel 
ihtiyaçlarından olan ça-
nak çömlek zanaatı, nice 

usta eller yetiştirdi, nicelerin-
den geçerek bugünlere geldi. 
Ancak değişen hayat, fabri-
kasyon üretim ve tüketimin 
kapsama alanının genişleyerek 
hâkim olması, başka el sanat-
ları gibi çanak çömlek yapımını 
da etkiledi. Geleceği ciddi risk 
altında olan bu mesleğin son 
kuşak temsilcileri yaşıyor belki 
de bugün. Usta-çırak ilişki-
siyle bugünlere gelen meslek 
ustaları, yetiştirmek için çırak 

Mardin’in son çanak çömlekçisi Şeyhmus Usta:

Evet, 
hâlâ 

bu  
çamurun 
içindeyim

Yazı ve fotoğraflar: SERTAÇ KAYAR

bulmakta bile bir hayli zorla-
nıyorlar artık. Mardin’in son 
çanak çömlek ustası Şeyhmus 
Kaynaka da böyle işte. İnsanlık 
tarihi kadar eski olan çanak 
çömlekçiliği yaşatmaya çalışı-
yor ama geleceğe dair hiç de 
umutlu değil. Mardin-Kızıltepe 
yolu üzerinde bulunan isimsiz 
imalathanesinde Ermeni usta-
sından öğrendikleriyle çamuru 
işlemeye, üretmeye devam 
ediyor. İlerlemiş yaşına rağ-
men killi topraktan, vazo, biblo, 
su testisi, küp, ekmek tandırı 
ve çömlek yapan Şeyhmus 

Usta, kendisinden sonra bu 
mesleği sürdürecek kimsenin 
olmadığını ve bundan dolayı 
hayli üzgün olduğunu söylüyor. 

“Ustam göç edince bu meslek 
elimde kaldı”

Şeyhmus Amca’nın çanak 
çömlek merakı henüz çocuk-
ken başlamış. 8 yaşındayken 
Mardin’de Ermeni bir ustanın 
yanında çırak olarak başlıyor ve 
o gün bugündür yüreği ve elini 
kil ve çamurdan çekemiyor. 

“Benim ustam Ermeni’ydi” 
diyor ve şöyle devam ediyor: 
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“O zaman okula gidiyordum. 
Okuldan çıkınca onun yanı-
na gidip çalışıyordum. 8 kişi 
vardık, diğerleri işten anlamadı. 
Bir ben öğrendim. 5-6 sene 
çalıştıktan sonra ustam göç 
etti ve bu meslek elimde kaldı. 
Bu işi devam ettirmeyi çok 
istiyordum.”

Ustası göç ettikten sonra bir 
süre daha bu işi sürdüren 

Şeyhmus Kaynaka, daha sonra 
Tarım İl Müdürlüğü’nde çalı-
şıyor. Emekli olduktan hemen 
sonra da açtığı küçük imalat-
hanede çanak çömlek işine 
yeniden dönüyor. Yanına çırak 
olarak aldıklarının işi öğren-
dikten sonra Mardin’den göç 
ettiklerini söyleyen Şeyhmus 
Usta şöyle devam ediyor: 

“Birçok çırak aldım yanıma. 
Kimisi öğrendi gitti, kimisi de 
uğraşmak istemedi ve bıraktı. 
Ben ustamı çok seviyordum, o 
da beni çok sever ve çok yar-
dım ederdi. Çok merhametli bir 
insandı. Ermenilerin dini ayrıdır, 
biz karışmayız; Müslümandır, 
Hristiyan’dır her neyse, bizim 
toprağımızda olduktan sonra 
ne fark eder, bir sayılırız.”

“Bitlis’in toprağı 
demirdir”
Gerekli toprağı Mardin ve 
Bitlis’ten getirdiğini ifade eden 
Şeyhmus Usta, ürettiklerinin 
kalitesine dair müşterilerine 
garenti bile veriyor. Yaptığı işe 
o kadar güveniyor. Şöyle anla-
tıyor: “Mardin ve Bitlis’ten top-
rak getiriyorum. Çömlek için 
toprağı Bitlis’ten getiriyorum. 
Bitlis’in toprağı demirdir, yani 
madendir. Onunla yaptığımda 
bir sene ateşin içine koyarsan 
hiç dağılmaz. Diğer toprağı 
bir kere fırına koysan hemen 
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dağılır ama bizimkiler çok sağ-
lam oluyor. Alanlara ‘Götürün, 
beş sene boyunca kırılırsa geri 
getirin’ diyorum...”

“Sen hâlâ bu çamurun 
içinde misin?”
Şu an yanında dördü 65 yaş 
üstü, toplam 7 işçi çalıştıran 
Şeyhmus Usta, genç çalışanla-
rın istikrarsız olduklarını, bazen 

gelip bazen gelmediklerini 
vurgulayıp, 65 yaş üstü olanla-
rın da koronavirüs tedbirlerine 
takıldığını belirtiyor. “Benden 
sonra bu işi yapacak yok” diyor 
ve şöyle devam ediyor: 

“Benden sonra bu meslek 
ölecek, çok üzülüyorum. 
Daha önce bu işi yapıp bıra-
kan ve başka işlerde zengin 
olanlar gelip gülüyorlar bana. 
‘Sen hâlâ bu çamurun içinde 

misin?’ diyorlar. “Evet, ben bu 
işten zevk alıyorum” diyorum. 
Benim kuvvetim yok trilyon-
larla uğraşmaya. Ne gelse 
şükrediyorum...”

“Durak yok ve buraya  
su vermiyorlar”
Şeyhmus Amca’nın ima-
lathanesi Mardin-Kızıltepe 
yolu üzerinde ve imalathenin 
yanında, yakınında durak yok. 
Bu nedenle de araçla gelenler 
dolaylı bir yoldan imalathane-
ye ulaşmak zorunda kalıyor. 
Aynı zamanda su sorunu da 
yaşadığını söylüyor ve taleple-
rini şöyle dile getiriyor: 

“Buraya su vermiyorlar. Hor-
tum koymuşlar ama su yok. Şu 
ağaçlar da kuruyup gidiyor. Be-
lediyeye kaç kere söyledim ama 
su vermediler. Su vermeyenler-
den şikâyetçiyim. Su saatim de 
var ama su vermiyorlar. Burayı 
düzeltmelerini, buraya su ver-
melerini ve bir durak yapılmasını 
istiyorum.” 
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‘Bu da mı  
gol değil?!..’

ÖMER LEVENTOĞLU

Meşhur repliktir. 
Post-modern digital 
sosyalleşme çağının 

ele avuca sığmayan genç-
liği de bizim gibi orta kuşak 
insanlar da yaşlılarımız da bilir. 
Mahkeme heyeti ve duruşmayı 
izleyenlere canhıraş seslenen 
Sadri Alışık, “Bu da mı gol 
değil, ha, bu da mı değil?!.” 
diye paralar kendini. Bizim 
gibi sinemayla uğraşanların 
eleştirilerinde kullanmak üzere 
aklının bir köşesinde tuttuğu 
bu sahne, genç kuşağın You-

Tube videoları için de gayet 
“forslu” bir malzemedir. Fakat 
bu yazının konusu Sadri Alışık 
ya da “Yeşilçam’ın diyalog 
yazma dehası” değil. Festival 
yolculuğuna henüz çıkmış 
olan “Bu da mı gol değil?!” 
adlı belgesel sinema filmini 
ele alacağız. Belgeselin Sadri 
Alışık repliğiyle bağı ise soruyu, 
Yeşilçam’dan bütünüyle başka 
bir amaçla, başka bir üslupla 
soruyor olmasından ibaret... 

Bu soruyu sorduran, belgeselin 
ana karakteri. Onun, izleyici-

yi “karakter okuma”ya davet 
eden sahici ve nev-i şahsına 
münhasır psikanalitik evreni… 
Karakterin kendi için ördüğü 
bu evren o denli özgün ki, 
filmin daha ilk sekansından 
itibaren sizi büyülü bir mecra-
ya çekiyor. Olup biten hemen 
her şey yaşadığımız dünyanın 
rasyolarıyla, düzeniyle çeliş-
ki halindedir. Buna rağmen, 
karakterin gerçekliğine, onun 
“hakikat” algısına dahil oluyor-
sunuz... 
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‘Var’ları ve ‘Yok’larıyla 
bir kadın
Ellisinde bir kadın. 

Baş örtülü. 

Hayır. 

Baş örtüsünden biraz fazla; 
onun başını bağlama biçimine, 
örtüsünü örtünme formuna 
baktığınızda zihninizde oluşan 
ilk kelime “baş örtüsü” değil. 
Tesettüre daha yakın. Velhasıl 
mutaassıp. 

Fakat “mutaassıp” da doğru 
bir ifade değil. Zira Türk Dil 
Kurumu, “mutaassıp” kelime-
sine karşılık “bağnaz” ifadesini 
kullanıyor. 

Bağnaz hiç değil. 

Âşık ve aşkın bir kadın. Belli 
bir bakış açısına göre “aşırı” 
da diyebilirsiniz ona. Öyleyse, 
öncelikle ne olmadığını sırala-
yabiliriz: 

Sıradan değil. Normal de-
ğil. Vasat değil. Makul değil. 
İtaatkâr değil. Kabul ve red 
ölçüleri var fakat bu ölçüler 

genel toplumsallıkla bağdaşır 
değil. Ortalamaya uygun değil. 
Ortalamayla bağdaşık değil. 
Ortalamanın onayına ve takdi-
rine muhtaç bir kadın hiç değil. 

Peki ne? 

Sıradışı... 

Arayışları var. Tutkuları var. 
Coşkuları var. “Takıntıları” 
var. Toplumdan talepleri var. 
Değiştirme arzusu var; sadece 
niyet değil, bizzat değiştirme 
planları var. Sosyal alışkanlık-
lardan, kurumlardan, beşeri-
yetten, cari değer yargıların-
dan, belirli, tanımlı rollerden ve 
sınıflandırılmış, tasnif edilmiş 
ezberlerden, müesses nizam-
dan ve teamüllerden vazgeçil-
mesini direten talepleri var. 

İsmi Azize Ay.

Kendi ifadesiyle, “1968 yılının 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’n-
de”, Diyarbakır Sur’da gözlerini 
dünyaya açmış. Henüz üç 
aylıkken babası vefat ediyor. 
Anne köye, akrabalarının ya-
nına taşınmaya karar veriyor. 

Dört kardeşiyle birlikte köyde 
büyüyor Azize. Kız çocuklarının 
okula gönderilmesine sıcak 
bakılmayan o yıllarda, kendi-
sinden küçük iki erkek karde-
şin “koruması” olarak kendini 
okula yazdırmayı başarıyor. 
Ne var ki “koruma Azize”, gide 
gele okuldan diploma almayı, 
ilkokul mezunu olmayı başa-
rıyor... 

Fakat daha ilerisi yok. Ortaoku-
la ya da liseye gitmek için hiç-
bir şansı yok Azize’nin. Zaten 
Azize’nin asıl amacı ve tutkusu 
da ortaokul ya da lise değil, 
çocukların oyunlarından görüp 
izlediği, radyodan duyduğu 
futbola tutkun. Ama nasıl bir 
tutku, şöyle böyle değil… Zira 
ona karakterini veren şey “tut-
ku”. Bir şeye tutulmaya görsün 
Azize, bütün varlığıyla, gücüyle, 
enerjisiyle bağlanıyor… Futbola 
da öyle… Henüz ilkokuldayken 
namaz kılıyor. Ama çocuk 
dünyası işte. Teneffüslerde 
okul sırasının üzerinde nama-
zını kılıyor ve namaz duasında 
futbolcu olmak için Allah’a 
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yalvarıyor. Bir keresinde öğ-
retmeni, onu sıranın üzerinde 
namazını bitirmiş dua ederken 
gördüğünde “Kızım ne yapıyor-
sun?” diye sorunca, “Futbolcu 
olmak için namaz duası yapı-
yorum öğretmenim” cevabını 
alıyor Azize’den. O güne kadar 
çocukların çeşitli yamaları bir-
birine bağlayarak yaptıkları top 
yerine, ‘gerçekten’ bir futbol 
topu alıyor öğretmeni Azize’ye. 
Böylece, “Allah bir kapı açmış 
oluyor Azize’ye.” Zira erkek 
çocuklar, bu topla oynayabil-
mek için ister istemez Azize’yi 
de aralarına almak zorunda 
kalıyorlar. O çocukların çoğu 
sonradan futboldan kopuyor 
fakat Azize öyle değil… Dinle-
diği futbol maçları, yorumcu 
analizleri, antrenör, kaleci ya 
da forvet olsun kimi futbol 
ikonları, Azize’nin kendi hayal 
dünyasında yaratmış olduğu 
paralel cennetin müdavimleri 
haline geliyorlar. 

Tutkuları ile dünyanın 
çatışması 
Bir köylü kızı olarak, akranla-
rı evlendirilip “evinin kadını” 
olmaya başladıklarında, Azize 
açısından da çileye, sancıya ve 
meşakkate aralanan bir kapıya 
dönüşüyor bu cennet. Bu dö-
nemde Azize, tutkularıyla ailesi 
arasında, tutkularıyla toplum-
sal değer yargıları arasında, 
tutkularıyla gelenekler ve ahlak 
normları arasında radikal ter-
cihler yapmak zorunda kalıyor. 
Ve “karakterleşiyor” Azize. 
Futbol aşkının peşine düşüyor. 
Filmin editörü olarak, annesiyle 
ne tür çatışmalar yaşadığını 
anlamak için Azize ile ger-
çekleştirilen röportajları didik 
didik ettim. Oysa saatleri bulan 
söyleşilerin tek bir satırında 
bile annesiyle yaşadığı çatış-
malardan bahsetmiyordu Azi-
ze. Çünkü amca var öncelikle 
evde. Büyükler var. “Büyük” 
derken, erkekler… Dolayısıyla 
Azize’nin, “erkekler dünyası”yla 
savaşması gerekiyor öncelikle. 

Ve savaşıyor da… Her şeyden 
önce evlendirilmeyi reddediyor. 
Birine verilmek istemiyor Azi-
ze. Çünkü kendisi “isteyen”dir 
Azize’nin. Futbolu istiyor. Fut-
bolcu olmayı… Sağdan soldan 
bulduğu gazeteleri topluyor. 
Radyo dinliyor, televizyon 
çıkınca televizyondan maçları 
izliyor. Gazetelerde futbolla 
ilgili sayfaları, futbol dünyasına 
ait haberleri hallaç pamuğu 
gibi didikliyor Azize. Nihayet 
Van’da “Şalvar Spor” diye bir 
kulübün varlığını duyduğu gün 
valizini hazırlıyor. Ne yapıp 
edip bir futbol mecrasında 
nefes alacak Azize. Bunu da 
başaramıyor. 

Zaten doğası, karakteri, Azi-
ze’ye başarılarla süslenmiş bir 
hayat vadetmiyor hiçbir za-
man. İmkânsız görünene karşı 
mücadele verip duruyor. 

Nihayet Diyarbakır gibi bir yer-
de, 40 yaşına kadar köyde kal-
mayı, bekâr yaşamayı ve futbol 
aşkıyla yatıp kalkmayı yaşam 
tarzı haline getiriyor Azize. 
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Kırk yaşında gönlünü kaptır-
dığı biriyle evlenip Diyarbakır 
merkeze taşınıyor yeniden. Ve 
öyle garip tesadüfler bir araya 
geliyor ki bu dönemde, futbol 
aşkını öldüreceği endişesiyle 
reddettiği evlilik, bu kez onu 
futbolla yeniden ve görkemli 
bir şekilde buluşturan zemin 
oluyor. 

Artık antrenör olmak 
istiyor
Tutkulu bir kadın Azize. Sıradı-
şı… Coşkuları sınır tanımıyor.

Böyle bir kadın evde oturur 
mu? Oturmuyor. Diyarbakır 
merkezdeki evinin terasında 
top sektirmekten artakalan 
zamanlarda iş arıyor kendine. 
Bir yemekhanede çalışmaya 
başlıyor. İşte bu yemekhane 
Azize’nin kaderini değiştiriyor. 
Orada tanıştığı bir kadının, 
Diyarbekirspor kulübüyle bağ-
lantıları var. Onun üzerinden 
kulüple bağ kuran Azize, önce 
kulübe kabul ediliyor, ardından, 
49 yaşında yeşil sahalarda ilk 
resmî maçına çıkıyor. Diyar-
bekirspor eski Başkanı Cemal 
Doğrul’un deyimiyle, o güne 
kadar görülmemiş bir medya 
ilgisi oluyor Azize’nin çıktığı 
maçta. O günden sonra medya 
rahat bırakmıyor Azize’yi. İs-
tanbul’a, TV stüdyolarına davet 
ediliyor. Uluslararası medya 
da sayfalarına, ekranlarına 
taşıyorlar onu. O güne kadar 
hayranı olduğu yerli ve hatta 
yabancı futbolcular, kulüp baş-
kanları, antrenörlerle tanışıyor 
ve dünya çapında tanınan 
futbolcularla antrenmanlara 
çıkıyor. 

Ve Azize tutkunu olduğu şeyle-
rin peşini bırakmıyor. 

Arayışları ve tutkuları gibi “ta-
kıntıları” da var. Ki gün geliyor, 
antrenörlerin futbolcu yetiştir-
mede kullandıkları pedagojiyi 
eleştirmeye başlıyor Azize. Ona 
göre futboldaki disiplinsizlik, 
maçlardaki şiddet ve küfürlerin 
asıl sebebi antrenörlük siste-
midir: “Bir hoca öğrencisine 
ne öğretirse sahaya ve futbol 
izleyicisine yansıyan da o bilgi 
ve görgüdür.” 

Son sözü yine ona verelim: 

“Amacım futbolcu olmak-
tı, şimdi ise futbolcu olmak 
isteyenlere hocalık yapmak 

istiyorum. Zorluk çıkartabilirler 
ama engel olamazlar. Başa-
racağım da… Her seferinden 
antrenörlük belgesi için bir 
bahane uyguluyorlar ama ben 
bu belgeyi alacağım, alacağım. 
İnsanlar hayallerime engel olsa 
da ben vazgeçmeyeceğim, pe-
şinden koşacağım. Bir kadının 
okuması, iş yapması gerekir. 
Ama insanların futboldan 
da çok şey öğrenebileceğini 
düşünüyorum. Onun için her 
konuda kadınlara yardımcı 
olmak istiyorum.”

Şimdi de biz soralım: “Bu da 
mı gol değil?!.” 



fotoğrafın sözü

Kadim bir mühür gibi memleket göğünde
ELİF ESER

Fotoğraf: Şeyhmus Diken

Güneş, bir bedir anına yükseliyorken Dikranagert’in üzerinden; minareler, hanlar, saraylar, savaşlar, 
göçler, kırımlarla hemhal bir şehir ki, göç yollarındaki kuşların uğrak yeri, bereketli tarlaları, uçsuz 
bucaksız ovasıyla… Sonra Hevsel’i, Fiskaya’sı, ille de ‘nar bahçeleri’, sırdaş Dicle’nin ışıklı kıyılarıyla, 
akşamüstü… 
O güneştir işte, Karacadağ’ın gölgesini büyütürken kûçelerde, şadırvan suların şırıltısı duyulur av-
lusunda camilerin. Havarların, kılamların, helbestlerin sesinde yitirir az sonra kendini gün. Sesler 
çekilir kendi zamanına; kûçelerde külhanî bir seda kalır akşamüstü…
Bu güneştir, kapılarını açar her sabah Diyarbekir’in. Batman’dan, Siirt’ten, Mardin’den, Xarpert’ten 
insanlar taşınır sabahlarına. Sabahlardır, kuşluk vaktine dek taşır kapıların ardına insanları. O kapı-
ların ardında Kürtçe konuşulur, Kürtçe susulur; açılır dilin resmî kapıları. Çarşıların, bedestenlerin, 
hanların kapıları açılır...
Günbatımıdır; günün telaşından sonra siler Amed’in alnındaki teri. Hamallar, tablacılar, meyancılar, 
ameleler… Bütün zamanların yorgunluğunu taşırken sırtlarında Bağlar’ın, Benusen’in, Sur’un yoksul 
evlerine... Güneştir; kadim bir mühür gibi basılır semalarında memleketin, şehr-i Amed’in... 
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