


2021’in ilk sayısıyla merhaba... 

Yılların biriktirdiği sorunlar yumağına 
salgın belasını da ekleyen 2020 yılını geride 
bıraktık. Kelimenin gerçek manasıyla, insan 
yaşamı daha da zor şimdi. Savaşların, 
göçlerin, yoksulluğun, krizlerin yükünü 
‘en alttaki’ toplumsal sınıfların ve ezilen 
halkların omuzlarına yıkan acımasız çark 
döndükçe, ‘mutlu geçsin’ dileklerinin 
karşılık bulamayacağı gerçeği, salgın 
koşullarında çok daha keskinleşti. 

Kendi kaderiyle başbaşa bırakılmış 
çaresiz insan, bu keskin bıçak gibi gerçeğin 
içinden nasıl yeni ve mutlu bir hayat 
yaratacak?

İnsanlık tarihinin bu en kritik sorusu, 
siyasetin, felsefenin olduğu kadar kültür ve 
sanatın da konusu.

5 bin yıl öncesinden bugüne varan, bir 
şekilde ‘güvenilir tanrılar’ yaratıp çare 
arayan ve fakat kendisini küçülten insanın 
tek çıkış yolu var önünde:

Siyasetten sanata, felsefeden kültüre, 
her alanda insanı ve insanın toplumsal 
kurtuluşunu esas alan bir mücadele...

Yeni yılın ne kadar ‘yeni’ olacağı ve 
mutlu geçip geçmeyeceği bu mücadeleye 
bağlı olacak...

Yeni de mutluluk da mücadeleyle...

Em bi hejmara ewil a 2021an li pêşberî 

we ne…

Jixwe pirsgirêkên bi salan bûbûn gilokek, 

di sala 2020an de bi ser hemûyan de jî 

belaya şewbê hat. Divê meriv yekser bibêje 

ku êdî jîna insanan zortir e.

Çerxeke wisa ye ku barê şer, koçberî, 

xizanî û krîzan dixe stuyê çîn û gelên  

‘bindest’. Heya ev çerxa xedar bizîvire, 

niyaza ‘xweş derbas bibe’ bêmane ye û ev 

yek di şewba îroyîn de zêdetir bêmane ye.

Insanên bêçare yên ku bi qedera xwe 

hatine hiştin, di nava vê rastiya tûj weke 

kêrê de wê çawa ji xwe re jiyaneke nû û 

bextewar ava bike?  

Ev pirsa herî krîtîk a tarîxa mirovahiyê, 

bi qasî felsefeyê mijara çand û hunerê ye jî.

Li pêşiya mirovahiya ku ji 5 hezar salan 

hatiye û gihaye roja îroyîn, mirovahiya 

ku bo çareyê ji xwe re ‘xwedayên ewle’ 

afirandiye lê belê xwe biçûk kiriye tenê 

rêyek heye:

Têkoşîneke wisa ku ji siyasetê bigire ta 

bi hunerê, ji felsefeyê bigire ta bi çandê, 

di her warî de mirov û rizgariya civakî ya 

mirovahiyê esas bigire… 

Girêdayî vê têkoşînê ye bê ka dê sala nû 

çiqas ‘nû’ be û saleke bextewar be yan na…

Ya nû jî, bextewarî jî bi têkoşînê…

YENİ YIL NASIL YENİLENİR?

SALA NÛ DÊ ÇAWA BIBE NÛ?
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“Senin elinle şekillenenin yaz-
gısını belirledim
Ona yiyecek ekmek verdim
Sen de benim elimde şekille-
nenin yazgısını belirle
Sen de ona yiyecek ekmek 
ver.”1

İki Mezopotamya tanrısının 
insan yaratmaya çalışır-
ken yaşadıkları çekişmeyi 

anlatan bu yazıt, şehirli tanrıları 
yaratırken insanın yaşadığı 
zorluğun aynasıdır. İki nehir 
arasında bir yerdesiniz. Artık 
eskisi gibi yaşayamıyorsunuz. 
Eskisi, çokça gidilip tüketilmiş 
yollar... Geçilmiş onbinlerce yıl, 
gidilmiş onbinlerce kilometre. 
Şimdi durma, durup yerleşme 
zamanı... İlk kentin/kentlerin 
şafağı doğuyor. İnsanın o 
güne kadarki macerası içinde 
kendisini en güçlü hissetmesi 
gereken an. Güçlü hissedip 
güç işler başarması gereken 
zaman... 

İnsan yaratayım derken yan-
lışlıkla kendine hayrı olmayan, 
kendini beslemeyi bile bece-
remeyen, bakıma muhtaç bir 
garabet yaratıp sonra da onun 
için yardım dilenecek kadar iyi 
kalpli tanrıya/tanrılara ihtiyaç 
var. Yeni tanrılara...

Herhalde bu yüzden insanlığın 
kent inşa etme deneyiminin ilk 
adımlarından biri olan Eridu’da 
tanrı Enki’nin tapınağı mer-
kez olmuştur. Eğer bir yerde 
öncekilerden farklı olarak daha 
kalabalık ve daha uzun süre 
kalmaya niyetlenilmişse, mer-
kezde en güvenilir yer olmalı: 
Tanrının evi!

1 Sümer Mitolojisi, Samuel Noah 
Kramer, Kabalcı Yayınları, 1999, s. 
134.

Sonra Ur’a ve başka kentlere 
de taşınacak şekilde tanrıların 
evleri hep merkezdedir. Ama 
sadece fiziki olarak değil, 
kent/devletlerin tarihlerinin 
de merkezleridir tapınak-
lar. Eridu, inanışa göre kent 
devletlerden oluşan Sümer 
Krallığı’nın, dolayısıyla insa-
nın ‘cennetten yere indiği’ ilk 
merkez kabul ediliyordu. Ama 
sonraki dinlerde kötücül ‘ilk 
düşüş’ anlatılarınn tersine, 
kutsal bir yer olarak anlatılı-
yordu. Bu yüzden kentte bin 
yıldan uzun bir süre içerisinde 
o ilk yapılan tapınağın üzerine 
defalarca yeniden tapınaklar 
inşa edildi. Tanrılar tarafından 
yaratılıp yere ‘yollandığına’ 
inanılan insan, ilk ayak bastığı-
nı düşündüğü yerden uzak-
laşmak istemiyordu belli ki. Ve 
onu kalıcı kılmaya çalışıyordu. 
Öyle ki Eridu, bir şehir olarak 
varlığı sona erdikten sonra da 
Enki’nin o üç metrekarelik2 ilk 
tapınağı hatırına ‘kutsal yer’ 
olmaya devam etti. Enki’nin ta-
pınağı ilk kez Güney Mezopo-
tamya’da ortaya çıkan, birden 
fazla bölümü bulunan, dışa 
karşı eski yapı örneklerine göre 
daha korunaklı mimari planın 
bilinen en eski örneklerindendi. 
Sonrasında yüzyıllar boyunca 
başka inanışların yapı planları 
için de örnek oluşturdu.

Irak’ta diğer Sümer şehirleri 
ile birlikte bulunduğu bölgede 
yakın tarih boyunca bitmek 
bilmez savaşlar yaşandı-
ğı için, sırları bugün de tam 
olarak keşfedilememiş olsa 
da insanın kentlileşme dene-
yiminin bize anlattığı çok şey 
var. Herkesin tanrılar katında 

2 Kentin Mucidi Mezopotamya, 
Gwendlyn Leick, Say Yayınları, 
2019, s. 26.

Bugün artık sınırları 
Fırat’la Dicle arasının çok 

ötelerine geçmiş insan 
uygarlığı, tarihinin herhalde 

en büyük çaresizliğini, 
biten 2020 yılı içerisinde 

yaşadı. Uzun süredir 
unutulmuş görünen eski 

ama meğerse eskimemiş 
bir bela, bulaşıcı hastalık, 

mevcut bütün dertlerin 
üzerine gelip önüne 

geçerek kendisini en 
acımasız şekilde –ve 

evet– ‘bu çağda’ yeniden 
gösteriverdi.

Eridu yazıtı.
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kendisini temsil eden bir ‘şahsi 
tanrısı’ olduğuna inanılan 
inanç düzeni içerisinde işleyen 
Sümer için Eridu, bir kitabeye 
göre “kutsal bölgede var edilen 
beş şehirden birincisiydi.”1 
Kerpiç yapılardan oluşan kent, 
kendisinin devamı olan Uruk’ta 
yapı ve malzeme açısından 
çeşitlilik gösteren başka bir 
hale dönüşürken, insanı yara-
tan tanrıların ‘ilk evi’ olmaya da 
devam edecek ve kent yerle-
şiminin bitmesinden sonra da 
uzun süre kutsal alan olarak 
ziyaret edilecekti.

Kendisini küçülten  
insan
Tarih, kendisini yaratıcıları kar-
şısında en eski inanışlardan bu 
yana ‘eksik’ hisseden insanın, 
varlığını devam ettirebilmek 
için ondan uzaklaşmayı bile 
göze alamamasının örnekle-
rine sık sık tanıklık etti. Dicle 
ve Fırat arasında başlayan 
kentin varoluşu aynı zamanda 
bu döngünün de hikâyesiydi. 
Koruyucu, dolayısıyla kutsal 
kabul edilen hem kerpiçle, 
taşla, tuğlayla yeryüzünde 
hem de mitlerle, efsanelerle, 
menkıbelerle zihinlerde yeni-
den inşa edilip durdu. Yaratıcı-
sının gücüne saygı göstermek 
isterken kendisini küçülten 
insan, sonunda yaratıcının 
elçisi/temsilcisi hatta kendisi 
olarak önüne çıkan egemenler 
önünde eğilmeye mecbur bıra-
kıldı. Bu mecburiyet de kurum-
sallaştırıldı. Mezopotamya’da 
ziggurat, Mısır’da piramit, Yu-
nan’da naos olarak devam etti 
gitti, Enki’nin üç metrekarelik 

1 Tarih Sümerde Başlar, Samuel 
Noah Kramer, Kabalcı Yayınları, 
1999, s. 190.

evi. Sinagoga, kiliseye, camiye 
dönüşerek sürdürdü kendisini 
‘ilk tapınak’...

İnsan ne yapacak,  
ne yapmalı? 
Bugün artık sınırları Fırat’la 
Dicle arasının çok öteleri-
ne geçmiş insan uygarlığı, 
tarihinin herhalde en büyük 
çaresizliğini, biten 2020 yılı 
içerisinde yaşadı. Uzun süredir 
unutulmuş görünen eski ama 
meğerse eskimemiş bir bela, 
bulaşıcı hastalık, mevcut bütün 
dertlerin üzerine gelip önüne 
geçerek kendisini en acımasız 
şekilde –ve evet– ‘bu çağda’ 
yeniden gösteriverdi.

İlk şehrin kuruluşundan 5 bin 
yıl sonra günümüz şehirlerinde 
savaştan kaçan göçmen, açlık 
sınırında bir gelir için çalışan 
emekçi, güvenilir bir gelecek is-
teyen ama bunun için kendisine 
hiçbir şans verilmeyeceğini 
gören genç, yeniden ve yeniden 

şiddetle sınanan kadın, anadilini 
konuşarak yaşama hakkı bile 
tanınmayan halklar çaresiz-
lik içinde bırakılmış durumda 
zamane şehirlerinde. 

Ve gelecek yılın daha iyi olması 
için ‘güvenilir tanrılar’ yaratıp 
peşlerine düşerek kendilerini 
avutmaya devam edecek halde 
de değiller.

İnsan ne yapacak? Kendi 
yarattığı, o yüzden kendisine 
mahkûm, aciz yeni tanrılar 
yaratmaya ve onların karşısın-
da kendisini eksik/zayıf görüp 
peşlerinden gitmeye yeniden 
mecbur mu bırakılacak bunca 
zaman sonra? Yoksa değil bir 
yıl, bir gün daha buna kat-
lanmamak, doğuştan arızalı 
bugünün tanrılarının elinden 
kurtulmak için mücadeleye mi 
atılacak? 

Yeni yıla anlamını katacak olan 
bu sorunun yanıtıdır. 

İyisi olsun...   

Er
id

u 
ka

lın
tıl

ar
ı.
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Evimizin en güzel bayramı 
Gağant’tı, babamın öldü-
ğü 1986 yılına kadar hep 

kutladık. Küçük kardeşlerime 
soruyorum siz kutladınız mı 
diye, “Anne anlatırdı ama hiç 
yapmadık” derler.

Demek ki babam öldükten 
sonra gelenek bizim evde fiilen 
son bulmuş. Tabii biz büyük 
kardeşler, okul, iş nedeniyle 
büyük şehirlere gittik.

Aslında öylesine tuhaf bir du-
rum yaşanıyor ki, Anadolu’nun 
pek çok yerinde farklı isimlerle 
kutlanan bu bayram son yıllar-
da yeniden canlandı. 

Anadolu’nun eski halklarının 
en büyük geleneklerinden biri 
bana sorarsanız Gağant’tır. 
Tabii bu geleneği Batı dünyası, 
uyarlayarak Hıristiyan gelenek-
lerine de dahil etmiştir. Tarihi 
üç ileri, iki geri alarak İsa’nın 
doğum gününe filan getirmiş-
ler, ancak biz onu tamamen 
başka bir nedenle kutlardık.

Gağant’ta amca  
kapısında...
Köyümüz çok büyük değildi, 
haliyle amansız bir kış olurdu, 
derenin karşı tarafına dahi 
geçemezdik. Biz de Gağant 

geldiğinde küçük kız kardeşim-
le her seferinde büyük amca-
mın kapısının yolunu tutardık, 
çünkü onun çok güzel bir elma 
bahçesi vardı ve bütün yaz bu 
elmaları yarar kuruturdu, bir 
güzel de kokarlardı ki tek bir 
elma çalmak için ne tehlikeler 
göze alırdık!

Ehh yazın bize verilmeyen bu 
elmaların kakları kışın bin kez 
kıymetlenirdi. Beklerdik Gağant 
gelsin diye... gelse ne olur, verir 
miydi sanırsınız?!

Kız kardeşim Altun’la o elma 
kaklarını amcamızın Nackê de-
diğimiz eşinden almak için ka-

GAĞANT’IN ÇOCUK 
MİSAFİRLERİ*

HAYDAR KARATAŞ

* Yazı, KHK ile kapatılan Tîroj dergisinin Ocak-Şubat 2014 tarihli sayısından alınmıştır.
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rakışta kapısına dayanırdık. Laf 
aramızda Altun biraz arsızdı, 
amansız da bir muzipliği vardı, 
“tak, tak!” kapıya vurur, “Nackê 
Gağano!” diye çağırırdı.

Bütün çocukları büyük şehirlere 
gitmiş, okumuş, avukat, mü-
hendis olmuş bu yengemiz ve 
amcamız evin altında yapa-
yalnızdı. Amcam Doğan deyip 
geçmeyin, derebeyi otoritesi 
denen şeyi ben onda gördüm. 
Biz çocuklarla konuşmazdı, her-
kesle muhabbet etmezdi ama 
cemaatlerde derinlerden gelen 
bir sesle insanı hayrete düşüren 
bir tecrübeyi dillendirirdi.

Çocuk dediğiniz nedir; fırsat 
kollar, otorite yıkar. Gelenek 
ve kültürün timsaliysen ‘mu-
ziplik’ ne çok para eder, varın 
siz düşünün? Ancak biz hiçbir 
Gağant günü bu amcamızın 
evinin kapısından ‘memnun’ 
dönmedik. Her seferinde kapıya 
dayanır, bezlere, leçek örtülere 
sarılı bu yaşlı kadının, bütün 
yaz boyunca ağzımızın suları 
akarak bakakaldığımız elma 
kaklarından vermesini bekler-
dik. Verirdi de! Bizi kapıda bek-
letir, misafir odasına göre daha 
karanlık olan katık ambarına 
girer, sandıkları karıştırır, ceviz 
torbasına elini daldırır çıkarır, 
bize neden ne kadar vereceğini 
hesaplardı. Daha doğrusu biz 
öyle tasavvur ederdik, kapıda 
beklediğimiz halde, her sefe-
rinde ben onun o karanlık evin 
içinde neler yaptığını görür 
gibiydim.

Mesela ceviz torbasına elini 
sokuyordu, avucuna beş mi 
geliyordu, ikisini geri bırakıyor-
du, bir daha daldırıyordu, gene 
bırakıyordu. Kuru üzümler, 
ohh işte en sevdiğim şeyler, 
ama vermezdi. Dut heybesine 

giderdi eli, kurutulmuş elma 
kaklarına, oradan çıkar armut 
kurularına girerdi.

Kız kardeşim sabırsızlanırdı:

“Nackê soğuk!”

“Geldim, geldim.” 

Hayal kırıklığı yaşardık elbet.

Armut kakları ve birkaç cevizdi 
o soğuğun karşılığı!

Gene de sevinçle kazağımızın 
eteğini açar, oraya düşen şey-
lerin içinde bizi delirten o elma 
kurularının çıkmasını beklerdik.

Varsa ne mutlu bize.

Ama o her zaman aynı şeyi 
söylerdi, “Kalmamış, gelen aldı 
giden aldı. Böyle bir avuç var 
onu da Hayrime sakladım,” 
derdi. “Hızır’da geliyor Hayrim, 
size şeker getirir.”

Haydaa, “Nackê biz elma 
kaklarından istiyoruz, elma!” 
diyemezdik.

Bu hayal kırıklığı içinde büyük 
amcam üstü başı saman ve 
ota bulanmış halde çıkar ge-
lirdi. Sesini bugün dahi hatır-
larım, “Eyko, bu çocukları niye 
bekletiyorsun?” der demez, 
Nackê telaştan savunmaya 
geçer, bizi apar topar evimize 
yollardı...

‘Çay koy misafirlere...’
İşte bir gün, yaptık yapaca-
ğımızı, Biber amcamın ço-
cuklarını da yanımıza alarak, 
dört çocuk Nackê’nin kapısına 
dayandık. Kapıyı vurduk, Nackê 
gene öyle leçek örtülerine sarılı 
halde kapıyı açtı ve biz içeri 
daldık.

Cacim kilimlerin serili oldu-
ğu, boydan boya üç pencere 
dibine uzanmış makat divanda 
‘ağır’ misafirler gibi yerimizi 

aldık. Yaslandık kırlent yastık-
lara. Önemli misafirlerin yaptığı 
gibi ayak ayak üstüne attık. Hiç 
unutmam, amcamın kahve-
rengi sandığı olan kocaman bir 
radyosu vardı, bir tarafı sarıydı, 
üstü etamin işlemeliydi. Radyo 
halk müziği çalıyordu.

Dört çocuğuz, gözlerimiz falta-
şı gibi açılmış, bir duvarlara, bir 
bacanın üzerindeki Şah Ma-
ran’a bakıyoruz. Hele makatın 
arkasına boydan boya konmuş 
işlemeli yastıklara diyecek yok. 
Hepsi bir başka güzel.

Nakışlı. Ceylanlar ön ve art 
ayaklarını yay gibi açmış uçu-
yorlar, arada renkli gözler, dil 
vermiş kılıçlar, yılanlar vardı.

Bizim böyle haydut gibi güze-
lim misafir odasına dalmamıza 
Nackê, şaşırdıysa da kovama-
dı. Ehh ne de olsa Gağant.

Normalde usul kapıdan alıp 
dönmek ama evin içine misa-
firiz!

Nackê’den korktuğumuz 
da yok ama Doğan amcam 
gelirse, işte o zaman halimiz 
yaman. Mehmet’e soruyo-
rum, “Gördüm” dedi, “lekanları 
ayağındaydı yaprak getirmeye 
gitti.” İyi. Oturduk.

Nackê, gene katık odasına gitti 
ve bir tasın içinde; cevizler, ar-
mut, elma, dut, üzüm kuruları 
getirdi.

Tasına elini daldırdı her birimi-
ze üç ceviz, dut, elma, üzüm 
kurusu verdi.

Eylemimiz bitti derken, amcam 
bir kar yığınıyla küt diye içeri 
girdi. Süpürgeyi aldı üstündeki 
karları silkeledi. Başını kaldırdı, 
makata dizilmiş biz çocuklarla 
yüz yüze geldi. Kalkıp kaçma-
ya yeltensek, kapıda duruyor. 
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Küçük avuçlarımızdaki ceviz, 
elma kuruları elbiselerimizin 
altına gizlendi, üst üste attığı-
mız ayaklarımız indi. 

Yüzü bir gerildi, ‘Bu iblisler 
benim otoritemle dalga mı 
geçmeye gelmişler’ diye bir fi-
kir sanki aklına geldi gitti, ama 
aynı anda da yüzü aydınlandı, 
gülerken hiç görmediğim bu 
adam neredeyse kahkahalar 
ata ata gülecekti. 

Karısı durumu açıklamaya ça-
lıştı, “Gağant, çocuklar çıralığa 
gelmiş” dedi. Ve olmayan bir 
şey oldu, “Çay koy misafire!” 
diye gürledi amcam.

Ve biz olduk misafir! Gağant 
misafiri...

Bu şaka mı diye düşünüyoruz. 
Gözlerimiz onun üzerinde, 
bir ara kapıda durmuş, elinde 
süpürgesi karlarını silkeleyen 
amcamın bacakları arasından 
kaçsam mı diye düşünmedim 
değil.

Neyse, karlarını silkeledi, çiçekli 
süpürgeyi yerine astı. Gelip 
kürsüsünü aldı, Şah Maran’ın 
asılı olduğu baca duvarının 
yanına oturdu. Tütün lülesini 
çıkardı, nasırlı elleriyle lüleye 
sarı tütünleri doldurdu. Bütün 
hareketlerini, başparmağının 
tırnağı ile tütünü lüleye bastır-
masını, tırnağındaki yeşil nasırı 
dahi pürdikkat izledik...

Sahiden de çay geldi, çökelek, 
yağ. Şeker dahi var!

Amcam bizi oturttu sofranın 
etrafına. Ekmekleri kendisi ısıt-
tı, her ekmeği köze serdi, parça 
parça biz çocuklara, yeğenleri-
ne verdi.

“Sizin Fatık’ınız nerede, koçeki-
niz yok mu!” dedi. 

Fatık dediği yüzünü siyaha 
boyayan gelindi, koçekin elinde 

süpürgesi olurdu ve diğerinin 
omzunda bir heybe! Oysa biz-
de hiçbiri yoktu. 

Bu amcam geleneklerine çok 
bağlıydı, bizi ağırlarken aslında 
binlerce yıldır süregiden bir 
geleneği ağırlıyordu, onunla 
vedalaşıyordu...

Bize Gağant’ı sordu, evin 
sahibini...

Gağant yemeğinin sihirli 
çubukları 
Gağant’ın esas kutlaması 
akşam başlardı. Şir dediğimiz 
yemeği yapardık. İçine işaret-
lenmiş kibrit çöpü büyüklüğün-
de üç çubuk koyardık.

Birinci çubuk, evin sahibiydi. 
Kral odur, o kadar önemlidir 
ki. Bulmak için bütün yemeği 
yiyebilirdim, ama iki üç lokma 
sonrası bu ağır yemeği ne ya-
parsam yapayım yiyemezdim. 
Bu işaretli çubuk size çıkmış-
sa, akşam biz diğer ev ahalisi 
tek tepsiden kuru ceviz, elma, 
dut yerken, Kral ayrı tabaktan 
yer ve o akşamın masalını o 
isterdi.

İkinci çubuk, toprağın sahibi-
nindi. O çubuk kime çıkmışsa, 
eline baltayı alır o yıl tutmayan 
ağacın dibine giderdi. Bana bir 
kez bu çıktı. Babam elime bir 
bıçak verdi, karda önüme girdi 
ve beni erik ağacımızın dibine 
götürdü. Kötü bir konuşmaydı, 
bir gün anlatırım bu ağaçla 
muhabbetimi! Memet abime 
çıkınca durum değişti, işte o 
sahiden de bir öyküdür. Hiç 
unutmam eline baltayı aldı ve 
öfkeyle birkaç yıldır tutmayan 
erik ağacımızın yolunu tuttu.

Baltayı kaldırdı, bizim dilde, 
“bu yıl tuttun tuttun, tutma-
dın seni kesiyorum” dedi ve 
kalkan balta takk! diye ağacın 
köküne indi, erik ağacı köküne 
inen darbe ile titredi, üstünde-
ki karlar ağabeyimin üzerine 
döküldü. Ama o aldırmadı, aynı 
hırsla ikinci kez kaldırdı baltayı 
ve o an anladım ki ağzı ağaca 
dönük kalkan balta, havada 
ters dönerek erik ağacının 
köküne iniyordu. Üç kez tekrar-
landı bu hareket...

Üçüncü çubuğu bulan, mal ve 
davarın sahibiydi. Keçi, koyun 
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ve ineklerimiz için o gün buğ-
day kaynatırdık ve kendisine 
bu çubuk çıkan kişi ahıra bu 
buğdayı serper ve tuzla karış-
tırılmış buğdayı hayvanlara ve-
rirdi. Keçi ve koyunlarımız ikiz 
kuzularsa, o kişinin ayağının iyi 
geldiğine yorulurdu. 

Eskiden köyümüzde yaşayan 
Ermeniler Gağant ayında, iki 
derenin birleştiği yerde haçları-
nı suya atarlarmış. Köyümüze 
Haçeli denmesinin nedeni 
de o Orta Dağ köylerinin haç 
törenlerini bizim köyde yapma-
larındanmış diye söylenir.

Gağant ve benzerleri
Rize Hemşin’de Gağant: 
Bugün hâlâ Rize Çamlıhem-
şin’de gene Gağant ismiyle 
aynı şekilde kutlanan bir 
gelenek vardır. Bizler buğday 
haşlıyorduk, Hemşinliler ise 
mısır haşlayıp bu haç için şunu 
söylerler: “Gavure Ğhaçe dzove 
tsagu 12 (dasvergus) zar hedef 
hanagu”; Türkçesi, “Gavur haçı 
denize atıyor ve 12 gün sonra 
çıkarıyordur.”

3 Ağani ya da Kalender: 
Karadeniz’in pek çok üst dağ 
köylerinde bu geleneğe 3Ağani 
bayramı da diyorlar. Karade-
nizli Heredot diye de bilinen 
yazar İlyas Karagöz, Karade-
niz halklarının geleneklerini 
yazarken, yörede bu geleneğe 
Kalendar bayramı dendiğini 
belirtir. Çocuklardan biri aynen 
Dersim’de olduğu gibi yüzünü 
siyaha boyarmış, boyunlarına 
heybe asar, kapıları gezerek 
kurutulmuş meyve toplarlar-
mış. En güzel meyveyi veren 
kadınların kocalarını sevdikle-
rine inanırlarmış. Bizdeki gibi 
akşam bütün aile bu ortak 

yemeği yerler mi yazmamış. 
Muhtemelen geleneğin ev içi 
hali de vardır. 

Ermenilerde Gağant: İstanbul 
Ermenilerinde, Dersim’deki gibi 
ismi Gağant’tır ve yeni yıl kut-
lamasıdır. Gelenek tamamen 
Hıristiyan Ortodoks ritüelleri 
içinde kutlanır ancak buna 
rağmen akşam kuru yemiş-
ler yeme, yüzünü boyama ve 
aşure tatlısı yapma geleneği 
var. Daha şehirli bir kutlama 
karşımıza çıkıyor.

Akdeniz yöresi Abdallarında, 
daha iç tarafa düşen Çorum, 
Aksaray yörelerinde de bu 
geleneğin 1900’lü yılların ba-
şına kadar sürdüğünü tarihten 
okuyoruz.

Çorum’da da ismi Gağant’mış 
ancak Abdallar kalendere kal 
derlermiş. Eski takvim manası-
na geliyor.

Artık bir rüya görelim 
Dersim’in gelenekleri eski Ana-
dolu halklarının geleneklerinin 
aynısıdır. İslamiyetin ulaşama-
dığı yüksek Karadeniz, Dersim, 
Sivas ve Toros dağlarında bu 
gelenekler yakın zamana kadar 
sürmüş.

Gağant, Dersim’in geleneksel 
bayramları içerisinde ikincisi-
dir. 15 Kasım Aşure bayramı-
dır birincisi. Gağant, ‘Yeni yıl’ 
demektir, Dersimliler bilmediği 
her kelimeyi Ermenice diye 
düşünürler. Dil bilimci Şevan 
Nişanyan da kelimenin esas 
kökenini belirtmese de Erme-
nice demiş, ancak kelime üst 
Akadça dilinde karşımıza çıkı-
yor, yani Sümerceden sonraki 
dil. Dersim’de 822 köy ismin-
den bazısının Akad dilinde 

olması da tuhaftır. Bildiğimiz 
öküzün ensesi demek Gağant. 
Hemşinlilerin altüst oluş biçi-
minde bu kelimeyi kullanması, 
eski inanışta dünyanın öküzün 
boynuzunun üzerinde olma-
sına bağlanabilir mi bilmiyo-
rum, ancak Ga hâlâ Dersim’de 
bildiğimiz öküz demektir. Öküz 
dönünce dünya 21 Aralık’ta 
karanlıktan aydınlığa geçiyor, o 
eski inanışa göre...

Üçüncü bayram, Hızır’dır... 
Dördüncüsü, Dersimlilerin 
Bahar bayramı olan Houtomal/
Heftemal’dir... Beşinci bayram, 
Pirkê’dir, son kardır. 

Altıncı bayram ise Beri’dir; 
Thüye kuşunun hikâyesidir...

Mayıs ayı ile 15 Kasım’a kadar 
hiçbir bayram yoktur, çalışma 
zamanıdır.

Bu gelenek ve görenekler Der-
sim’de hangi dili konuşursanız 
konuşun kutlanmaktadır. Hani 
bir de bu gelenekleri, Laz-
lar, Hemşinliler, Ermeniler ve 
Dersimliler beraber kutlasa ne 
kadar güzel olur. Muhtemelen 
Süryani ve Ezidilerde de vardır 
bu gelenek.

Artık bir rüya görelim derim, 
Türkiye’deki azınlıklar nasıl 
ki Müslümanların bayram-
larını biliyor ve kutluyorsa, 
Müslümanların da bin yıldır 
Anadolu’da hüküm süren 
İslam kültürünün görmezden 
geldiği gelenekleri görme 
zamanı gelmiştir. En azından 
ilericiler, devrimciler, doğal 
kültürlerin yaşaması gerek-
tiğini düşünenlerin moral 
desteği gerekir. 
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Bêbextiyna Me

piye mê tu hocadê zê jü koi merdayna xo bêpine

zê roca payızi zê varıse amnani ama şê omrê tu

qê kem nêbiye iştiriyane to’ra xesreta to hocara

vana kê daa bêveso welêbıro bêqediro nu welat

e kê manu nia bewayr bêberbe serba bêbextiynê 

piye mê tu hocadê zê jü koi merdayna xo bêpine

kırmanciyna xo bêpine ha gola dersima bêwayıre

ware xu bêpine veri koide hega xo marabayna xo

xovıramekê tu anca koe muzırra hızıre xu bêpine

veng u vac çino kê bêberbe serba bêbextiyna mê

 

piye mê tu hocadê zê jü koi merdayna xo bêpine

tu zê tikma rezi tu zê koi berzi bêpine hocadê

mılcıkane bırr bêpine cemu xu mezela qalike xu

e kê rısna seri sıma ‘ce xu ‘ce cirane xu bêpine

vıle xu çöytmeke zeri menci serba bêbextiyna mê 

piye mê tu hocadê zê jü koi merdayna xo bêpine

Mehmet  Çe t in/Usenê  Qeremani

( 1  Kas ım 1955  -  9  Kas ım 2020)
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Fewzî Bîlge
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Gava mirov li hunera 
dema me, li pêşketina 
wê û bi taybetî jî li ber-

hemên wênesaz û peykersa-
zan dinêre, dibîne ku bêper-
galiya pergalê ew jî bêpergal 
kirine û ji loma mirov mîna 
sedsalên borî bizaveke ku 
giraniya xwe bide hemû beşên 
hunerê nabîne. Bêpergaliya 
pergala nû bandorê li huner û 
hunermendan jî dike û ji loma 
teyîsînên wê yên bêpergalî 
eşkere xuya dibe. Weke ku tê 
zanîn di demên borî de pergala 
ku ava dibû bandora xwe li 
ser her tiştî dikir û normal bû 
ku bandora xwe li ser hemû 
beşên hunerê jî bike û dikir.

Yek kêm yek zêde her bizaveke 
hunerî nêzî sedsalî bandora 
xwe li hemû huner û huner-
mendan dikir ta ku pergaleke 
nû derketa û îja wê bandora 
xwe li ser hemû jiyanê û pê re li 
huner û hunermendan jî bikira. 
Bo mînak; Bizava Klasîzmê, 
Romantîzmê‚ Kubîzmê û gelek 
bizavên din bi dehan salan 
ajotine û hîn jî hin hunermend 
di bin bandora wan bizavan 
de ne.

Ji hêla siyasî de, li gor bawe-
riya min di vê sedsala dawî de 
pergala ku ji nû ve ava dibe, 
bêpergalî ye. Xuya ye ku wê ew 
bêpergalî heya demeke dûdirêj 
dewam bike. Ji loma li dun-
yayê her demê, her saetê, heta 

FEWZÎ BÎLGE 

her xulekê her tiştek dikare 
biqewime. Ev rewş ji bo Roj-
hilata Navîn jî derbasdar e. Li 
Rojhilata Navîn bizmar ji ciyê 
xwe leqiyaye. Her roj tiştekî nû 
tê rojevê û tiştekî nû diqewime.

Ev bêpergalî hesabê dewletan, 
rêxistin û kesan serobino dike. 
Hunermendên di vê sedsalê de 
dijîn her çi qasî di nava lêgerî-
nan de bin jî li hemû bizavên 
borî vegeriyane. An bi vegoti-
neke din hîn di bin wê bandorê 
de ne lê, bi bizavekê tenê jî 
nayên ser. Her kêlî, her roj û 
her sal bandora bizaveke borî 
li wan dike lê, ez jî tê de bêhna 
bizaveke nû yên weke berê 
ji tu yekî/ê nayê. Berhemên 
wan teyîsînên bizavên borî ne. 
Ji ber ku bizavên borî gişan 
bi hevdu re bizaveke nû ava 
kirine.

Li gor Marks; civak ji avahiyên 
bingehîn û yên jorîn pêk tê. 
Avahiyên bingehîn bi tumerî 
xwe dispêrin şert û mercên 
aborî û pergalên avahiyên 
jorîn jî li gor berjewendiyên 
avahiyên bingehîn tên sazkirin. 
Aborî di destê kîjan hêzê de 
be sazûman li gor berjewen-
diyên wan dizîvire. Di dîroka 
materyalîzmê de sazûmana 
civaka prîmîtîv a koledarî, 
feodalî, kapîtalîst û astek jora 
wê ya emperyalîst û sosyalîst 
hemû sazûmanan bi awayekî 
eşkere rê li ber zayîna biza-

PERGALA	BÊPERGAL

van jî vekirine û gelek bizavên 
hunerê di nava pêvajoya dîrokê 
de li gor şert û mercên civakan 
bandor li zayîna bizavan kirine. 
Di dema me de bizaveke ku 
bandora xwe li hemû jiyanê 
bike dernayê û li gor min jî per-
gala ku nû ava dibe bêpergalî 
ye ji loma. 

Heya ew bêpergalî weke 
sazûmanekê giraniya xwe 
bide ser hemû civakan û dê 
teyîsînên wê bêpergaliyê bike 
ku wênesaz û peykersaz, heta 
hemû beşên hunerê di binê wê 
bandorê de xwe bispêrin hemû 
bizavên borî. Heke mirov ji 
wê helwestê re bibêje bizava 
pergala bêpergal belkî hîn 
rasttir be.

Ji ber ku her çi qasî ber-
hemên hunerî yên dema me, 
di nava lêgerînekê de bin jî 
xwe dispêrin bizavên kevin û 
ne sedî sed mîna yên bizavên 
borî ne. Jixwe wê ne weke wan 
bin, ji ber ku berhemên hunerî 
yên bizavên berê li gor şert û 
mercên wan deman hatine 
afirandin.

Ku hunermendek bizavek bi-
parasta tim di wê çarçoveyê 
de tevdigeriya lê, her huner-
mendek jî bi xêz, ronîk û ta-
riyên wêneyên xwe, bi formên 
xwe yên cuda, bi rengên xwe 
xwedî şêweyekê jî bûn û bi 
wê şêweya xwe ya xwerû di-
hatin naskirin. Îja gava mirov 



dilop
13

li berhemên hunermendên 
dema me dinêre; dibîne ku 
her ku berhemekê diafirînin 
rengên ji yên xwe yên berê 
cuda, xêz, ronîk, form û ger 
hebin fîgurên cuda çêdikin. 
Mimkun e du wêneyên li dû 
hev wênandibin jî neşibin 
hevdu. Berhemek bi helwes-
teke Klasîk, ya din dikare 
Kubîk an jî Romantîk be.

Naxwe bizava ku di dema me 
de bandora xwe li şêweyê 
hunermendan dike bêpergalî 
ye. Hunermend êdî ne weke 
demên borî bi hilma fireh 
berhemên xwe diafirînin, li gor 
leza jiyana aniha, li gor dunya-
ya biçûk tevdigerin û li gor wê 
leza jiyanê ew jî dilezînin. Ew 
mecbur in ku wiha tevbigerin. 
Bo mînak; ma gengaz e ku 
mirov di wêneyên wênesazeke 
ji dema Ronesansê, li helwes-
tek wiha rast bê? Gengaz e 
ku her berhemeke wî/ê di 
binê bandora bizaveke din de 
mabe? Lê ji wênesazên dema 
me… Dixwazim bi du mînakan 
zelal bikim. Mînaka yekem bila 
wêneyên min bin û ya duyem jî 
yên wênesaza rus Natalia Kle-
vaia bin. Gava mirov bi baldarî 
li wan wêneyan binêre yekser 
dikare bibêje her yek di bin 
bandora bizaveke din de maye. 
Ya duyem jî mirov dikare bibê-
je; na wan herdu wênesazan 
bi bizava bêpergaliyê wêneyên 
xwe wênandine. Heman rewş ji 
bo hemû beşên hunera bedew 
derbasdar e.

Naxwe sazûmaneke nû 
avahiyên xwe yên bingehîn û 
jorîn ava neke wê sazûmana 
bêpergaliyê û bizava bêpergal 
her bidome û dê tu kes ne qala 
avakirina sazûmaneke nû, ne jî 

daxwazeke nû 
bike.

Rexnegirê hunerê 
Danto dibêje “Di 
dema me de berhemên 
hunerî tim li gor bizavên 
kevin tên hilberandin. Tu 
daxwaza hunermendan 
nemaye ku tiştine (bizav, 
şêwe) nû biafirînin. Hîn jî 
daxwaza, pêdiviya mirovan bi 
hunerê heye lê daxwaz an jî 
pêdiviya mirovan bi hunereke 
nû nemaye.” Ev ne fikreke rast 
e. Ji ber ku ya rast; mirovên 
dema me ne ku hunereke nû 
naxwazin, dixwazin û tim jî di 
nava lêgerînekê de ne lê, bela 
ku sazûmana heyî bêpergalî ye 
huner jî, berhemên hunerî jî di 

wê çarçoveya bizava bêperga-
liyê de tên afirandin.

Ger îro em bi bergeheke siyasî 
li kurdan binêrin wê bê dîtin 
ku kurd jî di nava wê geremola 
bêpergal de her kêlî li hevsen-
gên nû digerin ku bikaribin li 
jiyanê bimînin. Ew jî di bin wê 
bandora sazûmana bêper-
galiyê de mane û hayedar an 
bêhay bêpergaliyê diparêzin ku 
ji loma wiha tevdigerin. 
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BİR BİLGE 
TAŞÇI MASALI 

UYGUR ORHAN
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Başımdan hayal yelle-
ri esti. Düştüm atölye 
yollarına, az gittim uz 

dolaştım. “Heykel taşta öğre-
nilir” diyen bilge bir taşçının 
atölyesine gittim. İnişlerde 
taşın zorluğunun ittiği yalın 
formlara rastladım. Yokuşlar-
da ise bir of çekip Harput’un 
masalsı doğasını cebimde taş 
biriktirerek çıktım. Alçı, tuval, 
kâğıt hamuru, bakır dövme… 
düz gittim. Ahşap, kerpiç atöl-
ye evinde ceviz kabuğuna da 
sığdı düşlerimiz, koskocaman 
evrene de... Yatağında bana 
mercekle okuduğu Engels’in 
Doğanın Diyalektiği’ne bir daha 
rastladım. Çocukluk, kafa-
mın içinde nicel birikimlerin 
sıçraması ve kaynayan kara 
kazan... Biçim değiştiren su ve 
fırlayan kapak… Masal, gerçek 
masal, biçim biçim matitas, öz 
ve köz hayal yoğurmakmış işi 
gücü.

Cebinizde Rodin, Mikelanj, 
Henry Moore, Kuzgun Acar 
ve tıraşsız heykeltraş İlhan 
Koman kitapçıkları... Dere 
tepe düz, yollara düşseniz; 
bir çayda çıra, bir Balakgazi, 
bir destar-değirmen çeken 
kızlar heykellerini görseniz... 
Bir leylak iklimi, bir kış gitse-
niz, bir arpa boyu değil ama 
sonsuzluğa açılan bir sanat 
serüvenine girmiş olursunuz. 
Hayal deyip  geçmeyin, kökleri 
vardır geçmişte. Yıllar da geç-
se üzerinden, öylecesine durur, 
öylecesine durmaz Nurrettin 
Orhan’ın külünü saklamadığı, 
ateşini canlı tuttuğu işliğinde. 
Hangi rüzgâr seni buralara attı 
diye biz sorsak o yanıtlasa. 

Hep şöyle derdi; halk kültürüne 
bağlılık ve onu evrensel form-
larla biçimlendirme enerjisi… 
Ve ille de rüya... İlle de rüya... 

Nazi faşizminden kaçan Yahu-
di heykeltıraş Rudolf Belling’in 
öğrencisi olmuş, üç kuruşluk 

tramvaya binip Kızılay’ın çorba 
çadırından çorba içmiş ama 
Zühdi Müridoğlu’nun atölye 
dersini hiç kaçırmamış, ben 
ustamın ustası, çırağımın 
çırağıyım sözünün capcanlı ör-
neği olmuş... Akademik heykel 
uğraşısını açık alanda eylemin 
ışığı halinde dönüştürüp durdu 
seksen yedi yıllık ömründe, 
bilge taşçı Nurettin Hoca. O 
sorsa biz yanıtlasak. Altami-
ra mağaralarında o güzelim 
resimleri çizen insanların öğ-
retmeni var mıydı? Göbeklitepe 
bulunmadan önce...

Atölye’den yansıyan 
hayatlar
Bir varmış bir yokmuş; bin bir 
gerçeğin yoğurulduğu ça-
murdan bir atölye ev varmış. 
Çağrılan da gelirmiş tık tık tık, 
çağrılmayan da tak tak tak…
Tren garının altında demiryo-
lu işçileri ve çocukları, sa-
bah vardiyasına giden çırçır 
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fabrikasının kadın emekçileri 
ve çocukları, kiremit fabrikası 
çocukları varmış. Taşçı Hoca, 
hep bunlara taş, çamur, ağaç, 
karanlık odada baskı yaptığı 
vesikalık fotoğraflar dağıtır-
mış. İlk ondan dinlemişler 
Âşık İhsani’nin “Arkasından 
baltasını biledi” diyen plak-
larını. Ha babam de babam. 
Damı akmasın diye okuldan 
eve koşturduğunda yeşil deri 
çantada taşınan Ant, Akbaba, 
Yön... Tef mizah dergilerini 
avluya atar, damı küremeye çı-
karmış. Diptekilerin, en altaki-
lerin nabzıyla beraber atarmış 
nabzı. Gece gündüz demeden, 
at eşek resmi yapmadan, 
elma armudun natürmorduna 
hiç yanaşmadan, perspektifi 
öğretip perspektifi sormayan, 
cennet cehennem tasvirlerini 
öğrencilerine ödev verdiği için 
bu bahaneyle muştalı saldırı-
ya uğrayan, bir ağaç kütüğü, 
bir çakıl taşıyla sevinen taş 
ustası... Ömrü boyunca heykel 
yapmış, resim boyamış, halkın 
sorunlarıyla hemhal olmuş, 
birlikte yaşamış... 

Derler ki insan nasıl yaşar-
sa öyle düşünürmüş. Taşçı 
Nurettin hem düşünmüş hem 
de heykeli eyleme dönüştür-
müş. Ne aslı var ne benzeri 
var. Atarsın bir yana bir şeye 
benzer, ters döndürürsün 
bambaşka olur. İçinde sakla-
dığı çocuk ellerini çamurdan 
hiç çıkarmamış. Ne mutlu ki 
belleğindeki imgeleri yontmaya 
küçük yaşta cesaret edebilmiş. 
Şimdi tabulara karşı çıkmış, 
çıra yakmış, balmumu çağı, 
kil çağı, bakır çağı, beton çağı 
dönemlerini geçirmiş, heykelci 
bir karakter, ayan beyan. Akım 
makım, cesaret edebildiğin bir 
felsefen olsun yeter, diyen bir 
kafa... Direngen bir bilek, halkın 
yaratıcılığına bağlanmış bir 
sanat emekçisi...

Ve günlerden çok gün önce, 
evvel zaman içinde, gaz lam-
bası ışığında, ortalık kir pas 
içinde, herkes uyurken... İkiye 
böldüğü bir göz odada kok kö-
mürlü sobanın çıtırtılı sıcağın-
da, kurtuluşa mermi taşıyanlar, 
rölyefler, büstler, Âşık Veyseller, 
Mimar Sinanlar, ağaçtan heli-
kopterler yaratmak... Onun işi, 
özündeki büyüyü mayalamaktı 
biçimlere. Üstünden kırk bahar 
kırk kış geçti. Siz deyin seksen 
yedi yıl geçmiş ömrü, biz diye-
lim sonsuz...

Taş taşıdı,  
tabu taşımadı
Vaktiyle Marks’ın Kapital’ini de 
okurdu, H. İzzettin Dinamo’nun 
Kutsal İsyan’ını da. Yuvar-
landı yumak oldu, toparlandı 
toprak oldu. İnsan bir hayal 
yoğurmaya görsün, önce 
rüyasına girermiş. Rüyasına 
girmeyen heykeli hiç yapmadı. 
Atık nesnelerden demir, çivi, 
vida, kütük, hasır, eşek semeri, 
beton, ıhlamur ağacı kullandı. 
Yalınlaşmanın en gelişmişlik 
göstergesi olduğunu göre-
rek, az formda çok estetik 
aradı. Sonsuz uzaklıktaki 
küçüklüklerin ve yakınımızdaki 
büyüklüklerin birleşik çelişki-
sini sezdi. Yaydı çevresindeki 
Elaziz caddelerine, Harput’un 
kaya başına... Kavşaklarda 
anıtlara dönüştü. Halk kültürü-
nün sınıfsal özgüllüğünde kır 
emekçilerin yaşamından, en 
son destar-el değirmeni çeken 
kızları üretti. Malum gericilerin 
marifetiyle deforme edilen, 
yüzü parçalanan, ‘kılıç sol elde 
olur mu?’ diye eleştirilen hey-
kellerde yaşıyor ruhu. Elazığlı-
lar bu bilge taşçıyı, ‘yarı buçuk 
dahi, yarı buçuk deli’ diye 
niteledi ama ‘çayda çıramızı 

geri istiyoruz’ kampanyasına 
da sahip çıktı. 

Ne olur, nasıl olur, bir düş nasıl 
kurulur. Kırk gündür, kırk gecedir, 
küpün yedinci yüzünden, çukur 
form yoktur, iki formun arası 
vardır sözlerinden çoğu kişi 
etkilenmiş. Çirkin nedir, güzel 
nedir sorgulamış. Her şey bir 
tüy gibi geçmiş gitmiş. Zama-
nın modasına uyarak heykele 
giysi giydirmemiş, gelip geçici 
hayranlıklara yüz vermemiş, hep 
yeniyi yaratmaya çalışmış. Taş 
taşımış, tabu taşımamış.

Bir işitilmedik sanat masalı 
duyduk ondan. Gel zaman git 
zaman, baktık ve anladık ki 
elma kokusundan ayrı satıl-
mıyor, güvercin biçiminden 
soyutlanamıyor, ekmeğin 
tadına yenilerek bakılıyor. 
Bizler de heykeldeki doluluk ve 
boşluk, karşıt formların uyumu 
ve iç enerjiyi veren çatışmanın 
sürekliliği gibi şeyleri pratik 
atölye evinde, kaya başlarında, 
kavşaklarda gördük. Şairin 
dediğince, en güzel heykeli 
henüz yontmamıştı. Kimse 
daha ermemiş muradına, biz 
kerevete çıkarak piramide bir 
tuğla daha koyalım. Piramidin 
tabanındayız, tabanlarımız yine 
çıplak. Darısı yeni katılacak 
sanatla uğraşacak emekçilerin 
başına. Deli gömleğimizi biz 
de giydik. Yiğitçe açıl düşüm 
açıl dedik. Gökten üç elma da 
düşmedi, buyruk da almadı.

Yanlızca gözleri olan bir 
heykelci değildi. Her fazlalığın 
bir eksiklik olduğunu bilerek 
yonttu yapıştırdı, yapıştırdı 
yonttu. Malası, çekici elinden 
düşmedi. Ölürken tırnağının 
arasında harç vardı. Okuyun 
şimdi düşleri olan kim, düşsüz 
olanlar kim...

Işık içinde yatsın düşleriniz. 
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Silav li we gelî guhdar û xwendevanên delal. Ez di heman 
demê de gotina “guhdaran” jî bi kar tînim, ji ber ku gelek 
caran ez xwe li hemberî we mîna çîrokbêjekî dibînim. Di vê 

hejmarê de ez dixwazin ji we ra hinekî bahsa navçeya xwe û bi 
awayeke cuda bahsa dîroka wir bikim. 

Nisêbîn… Dema merov bahsa bajarên mîna Nisêbînê dike bi rastî jî 
merov nizane ku ji ku dest pê bike û li ku bisekine. Lê vê gavê karê 
min hebekî hêsan e, ji ber ku mijara min diyar e. Kerem bikin, nez 
bibin da ku ez ji we ra behsa cinên Nisêbînê bikim. 

Ev heft hezar sal in ku li bajarê Nisêbînê jiyan heye û xwiya ye 
ku demek din jî wê ev bidome. Dema ku hûn li dîroka bajar mêze 
bikin, hûn ê bibînin ku dîrok li du alîyê bajar xwe dide pêş. Yek jê 
îro roj bi navê “Girkê Cihûyan” tê naskirin. Ev gir ji cihê ku Çemê 

MESUT ALP

GIRÊ CINAN Ê NISÊBÎNÊ: 
GIRNEWAZ

Girnewaz bajareke kevnar 
e lê ji bo me taybetiyeke 
wê yî din jî heye ku ew jî 

girîngiya wê yî olî yan jî 
sêhrî ye. Çi li herêmê, çi jî 

di ilmê îslamê de dema 
ku merov li ser cin, sêhr 

an jî tendurîstiya eqlî 
lêkolînê bike navê Nisêbînê 

derdikeve himberî me. Di 
her çavkaniyê de tê gotin 

ku cinên Nisêbînê navdar in.
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Bûnisra derbasî Qamişlo dibe, 
ku îro em karin bêjin ji Serê 
Pirê, dest pê dike û heta bi taxa 
Kanîka an jî Goristana Hecaci-
ya didome. Lê heyf û xebînet; 
ev bajarê dîrokî ji alîkî ve di nav 
erdê mayinan de maye, ji aliyê 
din ve di bin bajarê modern de 
maye. Li ser vî bajarê kevn, ku 
em jê re dibêjin Naşîpîna an jî 
Nîsîbîs, xebînet e ku ti lêkolîn 
nehatine kirin.

Cihê duyemîn di destpêka 
Newala Bûnisra de ye û kêm 
zêde 5 kîlometreyan li bakûrê 
bajarê kevn yanê Nîsîbîsê 
dimîne. Navê vî bajarê kevnare 
wek Girnewaz tê zanîn. Ev girê 
kevnare ji aliyê Prof. Dr. Hayat 
Erkanal ve, ji sala 1982an heta 
1991ê hate kolan. Armanca vê 
lêkolînê ew bû ku paytexta Mî-
taniyaya wendayî bibînin. Ma-
moste Erkanal, bawer dikir ku 
mehelleya Weysîkê navê xwe ji 
paytexta Mîtaniyaya wendayî 
Waşuganî distend. Eger ev der 
Waşuganî ba, di dîroka Rojhila-
tanavîn de wê gelek tişt bihata 
guhertin lê mixabin tabletên 
ku li vir hatine dîtin kifş kirin ku 

navê vî bajarî kevnar ê 6-7 he-
zar salî Nabula ye. Li ser navê 
Girnewaz jî çend çîrok hene. Li 
gor yek ji van çîrokan; di dema 
xelîfê  Ebbasiyan Harûn Reşîd 
de(P.Î. sedsala 8an) helbest-
vanek zimantûj û zimandirêj 
bi navê Ebu Newaz hatiye 
sûrginkirin û li vir bi cih bûye. 
Navê vî girî jî ji ber wî mîna 
Girê Newaz tê binavkirin. Heta 
vir min xwest ez çarçoveya 
gotina xwe kifş bikim. Yanê ku 
ez bahsa Girnewaz bikim kêm 
zêde divê em zanibin bi esasî 
Girnewaz çi ye.

‘Şeva Cinan’
Bêlê, mîna ku min li jor jî anî 
ziman, Girnewaz bajareke 
kevnar e lê ji bo me taybeti-
yeke wê yî din jî heye ku ew jî 
girîngiya wê yî olî yan jî sêhrî 
ye. Çi li herêmê, çi jî di ilmê 
îslamê de dema ku merov li 
ser cin, sêhr an jî tendurîstiya 
eqlî lêkolînê bike navê Nisêbînê 
derdikeve himberî me. Di her 
çavkaniyê de tê gotin ku cinên 
Nisêbînê navdar in. Gelo çima 

cin û Nisêbîn wusa bi hev re 
tên gotin? 

Tekîliya cinan û Nisêbînê her 
çiqasî P.Î. di sedsala 7an de, di 
dema pêxember Mihemed de 
dest pê bike jî, hebûna cinan di 
dîroka olî de hebekî kevntir e. 
Dema merov li Tewratê mêze 
dike bi çîroka Nebî Silêman re 
merov dibîne ku cin êdî hene. 
Di Quranê de jî, di ayeta 17an 
a sûreya Nemê de behsa Nebî 
Silêman û leşkerên wî yî cin tê 
kirin. Di Quranê de jî hevdîtina 
cinan û pêxember Mihemed di 
Sûreya Cina(72/1-3) de wusa 
tê behskirin: Bêje “Li min wehî 
bû ku komek ji cinan li Quranê 
guhdar kirin û wusa gotin: Me 
li Quranek newaze gohdar kir. 
Ew me bi ser rêya rastiyan ve 
dike. Em jê bawer bûn. Êdî em 
ti tiştekî ji Xwedayê xwe ra 
nakine şirîk”. Ji xeynî vê sûreyê 
di sûreya Ahkaf(46/29-33) de 
jî behsa cinan û hatina wan a 
ola îslamê tê kirin.       

Weke ku bi mînakan jî me 
nişan da, cin û hebûna wan di 
herdu pirtûkên olî ên yekxwe-
dayî de hene. Behskirina cinên 
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Nisêbînê di çavkaniyên nivîskî 
de jî, di dema pêxember Mihe-
med de yanê di sedsala 7an de 
ye. Yek ji alimên ilmê siyerê(-
pisporên jiyana pêxemberan) 
İbn Hîşam, gotin û çîroka 
li ser sûreya cina bi vegera 
pêxember Mihemed a ji Taîfê 
ve girêdide.  Li gor ku alim neql 
dikin “Pexêmber Mihemed bi 
dileke şikestî ji Taîfê vedigeriya, 
ji ber ku tiştê ji wir hêvî dikir 
bi ser neketibû. Şevek dimîne 
ku bigêheje Mekkeyê di tariya 
şevê de dest bi nimêjê dike. 
Piştî nimêjê jî li der ve dest bi 
xwendina Quranê dike. Dema 
ku Quran dixwend cinan jî guh 
danê wî. Piştî vê guhdarkirinê 
hemû cin çûn nav qewmê 
xwe û xwestin ku hemû tevlî 
vê baweriyê bibin.” Li gor İbn 
Hîşam “ev cin heft heb bûn û ji 
Nisêbînê bûn”.

Alimê îslamê Alkame bin Kays 
ji eshabiyekî ewil İbn Mesûd 
dipirse “Gelo şeva cinan hûn bi 
pêxember re bûn?” İbn Mesûd 
wusa bersivê dide:

Na, lê şevekê me pêxember li 
Mekkeyê wenda kir. Li her derê 
em lê geriyan lê me ew nedît. 
Em bi ser hev de ponijîn û me 
go gelo hinan ew kuşt an jî ew 
revandin? Me şevek pir nexweş 
derbas kir. Lê dûvre dema serê 
sibê roj derket me dît ku ji aliyê 
çiyayê Hîrayê ve derket û hat. 
Me jê re go gelo êvarê tu li ku 
bû? Wî jî ev bersiv da me “Yek 
ji mazûbanê cinan hate ba min 
ez ezimandim. Ez jî çûm min ji 
wan re Quran xwend”.

Piştî ku İbn Mesûd van gotinan 
ji devê Pêxember neqlî me dike 
wusa didome û dibêje: 

Resûlê Xwedê dûvre em birin 
cihê ku bi cinan re hevdîtin 
kiribû. Li wir şûna wan û agirê 

pêxistibûn nîşanî me da. Cin 
wê şevê ji pêxember dipirsin, 
gelo em karin çi bixwin û çi 
vexwin?Resûlê Xwedê wusa 
bersiv da “Hestiyê heywanên 
ku li ser navê Xwedê hatine 
serjêkirin û rêxa wan ji we re 
helal e”. Peyra jî li eshabiyan 
vegariya û go “Van tiştên ku 
min navê wan got neherîmin, 
ew(rêx û hestî) xwarina birayên 
we yên cinan in”. 

Mîna ku di vê mînakê de jî tê 
dîtin wek şevek bi navê “Şeva 
Cinan” û navê Nisêbînê xwe 
kifş dike. Gelek alimên îslamê, 
dibêjin ku cinên ewil ên ku 
hatin cem pêxember, ji Nisêbî-
na El Cezîreyê ne. Weke hûn jî 
zanin bi zimanê erebî navê ba-
kurê Mezopotamyayê El Cezîre 
ye. Li  El Cezîreyê jî paytexta 
“wîlayeta rojhilat” jî Nisêbin an 
jî Nasibeyn tê zanîn. Alimên 
van meseleyan dibêjin ku ew 
heft cinên ku di Quranê, sûreya 
Ahkaf de derbas dibin sisê ji 
wan ji Herranê ne û çar ji wan 
jî ji Nisêbînê ne. Li gor çavka-
niyên bi devkî û nivîskî navê 
van cinan jî wusa tê gotin: 1. 
Hayâ, 2. Hasâ, 3.Mesâ, 4. Şâsir, 
5. Nâsir, 6. Îbyân an jî Înyât, 
7. Ehkâm an jî Ered. Lê ji van 
cinan kîjan ên Nisêbînê kîjan 
ên Harranê ne em nizanin.

Heta vir jî min ji we ra behsa 
cinan, tekîliya wan bi pexem-
ber Mihemed re û tekîliya wan 
bi Nisêbînê re kir. Cin cinên 
Nisêbînê ne lê gelo çi tekîliya 
wan bi Girnewaz re heye? Ber-
siv pir hêsan e; dema hûn biçin 
Nisêbînê û ji biçûkan heya bi 
mezinan ji kê bipirsin “Gelo cin 
li vir hene?” wê her kes berê 
we bide Girnewaz… Ji ber ku 
di baweriya me nisêbîniyan de 
derdora Girnewaz girê cinan e 

û tirba mîrê cinan Mîr Osman jî 
li ser vî girî ye. 

Mîrê cinan: Mîr Osman
Çi li heremê, çi jî li rojava û li 
başûr her kes zane ku Gir-
newaz girê cinan e û cihê şî-
fayê ye. Mîna baweriya li gelek 
ziyaret û tirbên olî tê dîtin li 
Girnewazê jî rojen teybet hene 
ku gel were û şîfayê bibîne. 
Girnewaz bi piranî mîna cihek 
şifaya eqlî û ruhanî ye. Ev jî ne 
tiştek ecêb e, ji ber ku bi hezar 
salan e ku mirov, nexweşiyên 
eqlî û ruhanî bi cinan an jî bi 
iblîsan ve girêdidin. Ji ber vê jî 
ne ecêb e ku mirov ji bo ji ci-
nan xelas bibin biçin ba cinan, 
ne wusa? Li gor baweriya gel; 
eger ew herin ba Mîr Osman û 
xwe bavêjin bextê wî, wê mîr 
bi gazina wan ve were û wan ji 
destê cinên xerab xilas bike. Ji 
xwe divê hûn zanibin ku cinên 
pêxember bişopînin dibin 
“cinên rehmanî”, ên ku înkar 
bikin û nedin dû pêxember jî 
dibin “cinên şeytanî”(lêborînê ji 
xwînerên me yî êzdî dixwazim).

Di vê mesêleyê de jî xwiya ye 
ku Mîr Osman him mîr e û him 
jî rehmanî ye, ji ber ku alîkariya 
mirovan dike û tê bi gaziya 
wan ve. Lê bi eslê xwe Mîr 
Osman kî ye? Çi tekîliya wî bi 
van cinên ewil re heye? Em wê 
nizanin. A rastî, navê Osman 
jî ji bo cinan hebekî “însanî” 
disekine. Ev bi xwe sedema 
lêkolîn û nivîsekê ye. Em pir 
nadine dû.

Gelo merov kîjan roj seerda-
na vî girî yan jî serdana Mîr 
Osman dikin? Ev mesele ji 
ziyaretên din cuda ye. Mîna ku 
hûn jî dizanin bi piranî merov 
êvara îna yan jî roja îna diçin 
ser ziyaretan, dia û daxwazê 
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xwe dikin. Lê serdana Gir-
newaz ne herdu rojin jî, roja 
Girnewaz roja Çarşemê ye. 
Tiştê herî bi balkêş jî ne tenê 
misilman serdana wê dikin an 
jî wê tewaf dikin. Li herêmê 
êzdî û mesîhiyên suryanî jî vê 
herêmê mîna cihekî pîroz qe-
bûl dikin û tên serdanê. Mîna 
ku hûn jî dizanin roja Çarşemê 
rojeke taybet e ji bo êzdiyan. 
Gelo ti tekilî di nav van herdu 
meseleyan de heye yan na? 
Em nizanin…

Gelo dema merov tên Gir-
newazê çi dikin? Derketina ser 
gir her dem ji bakur ve ye. Yanê 
ev nayê wê maneyê ku tenê ji 
wir rê heye, na! Ji her çar aliyan 
ve jî mirov dikarin hilkişin ser 
gir lê mîna seramoniyekê ev, 
her tim ji bakur e. Berî ku merov 
hilkişin ser gir, pêşî li jêr tirba ci-
neke din ziyaret dikin û miradê 
xwe dibêjin û perçek qumaş bi 
dara mirazan ve girêdidin. Ecêb 
e; ne tenê paçik pê ve girêdidin, 
her mirov paçekî ji yên berê jî 
radihijê. Ew bawer dikin ku ev 
mîna tibarikê wê wan bihevizî-

ne. Lê di bin de jî belkî mirov 
dixwazin mirada yên berî xwe 
pêk bînin. Em li mijara xwe 
vegerin; mirov piştî serdana 
xwe yî darê û cinê jêrîn, firaxê 
xwe hemûyan li jêr dihêlin û 
yan nexweş tenê yan jî nexweş 
û alîkarek pê re hildikişin ser 
gir. Dema hildikişin seremoni-
yek din jî heye. Divê her mirov 
şeş an jî heft keviran li ser hev 
deyne û dîsa miradê xwe bike. 
Ku kevir sekinîn û neketin ev tê 
maneya ku wê mirad pêk were. 
Piştî ku nexweş gihaşt ser gir, 
alîkar an mirovê din dadikevin 
xwarê û nexweş tenê li ser gir 
dimîne. Merov kare van heft ke-
viran mîna heft alemên ezma-
nan an jî wek heft gerstêrkên 
kevnar şîrove bike. Ji ber ku her 
kevirek mîna merhaleyekê kare 
bê dîtin ku berî mirov derkevin 
himberî mîrê cinan xwe paqij 
dikin.  

Ser gir yanî tirba mîr, cihek pir 
şamanîk tê xwiya. Cihê razanê, 
darên miraza li wir balê dik-
şînin. Li gor seremoniyê divê 
nexweş saetekê an du saetan 

li wir razê û şîfaya xwe bibîne. 
Carna divê li dora tirbê bizîvire 
û keyf û seyranê bike ku mîr zû 
bi gazina van ve were.  Dema 
nexweş li jor e, malbata wî jî li 
jêr nanê şilikî û xwarinê çêdike 
û li feqîran belav dike. Ku piştî 
serdana Mîr nexweş ber bi 
başiyê ve çû ev serdan du-
sê hefteyan didome. Piştî ku 
nexweş bi temamî baş bibe jî 
mevlûdek tê dayîn û xwarinek 
mezin li feqîran tê belavkirin. 

Mîna ku bi kurtasî min behs 
kir, Nisêbîn tenê bi vê çîrok û 
tekîliya ligel cinan bi sedan 
çîrok û pirsan bi xwe re tîne. Bi 
çîrokek ola îslamê, merov kare 
rehên şamanîzmê, êzdayetiyê 
û mîtosên bi hezar salan bibî-
ne. Ji ber vê yekê jî bi çaveke 
din li derdora xwe mêze bikin. 
Seremonî yan jî pratîkên ji rêzê 
karin we bigihînin hezar salan 
û e gihîştin dahatûyek zelaltir 
bi xwe re tîne.

Çîroka min xweş, ji guhdar û 
xwendevanan telaşek şebeş. 
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Düşünsen öfkeleneceksin. 
Sadece düşünmenin 
işe yaramadığını öğretti 

çünkü hayat sana. Evladını 
beyazların gittiği iyi okullardan 
birine veremiyorsun, onların 
girdiği lokantalara giremiyor-
sun. En pis işlerde çalışmak, 
aşağılanmak ve korku içinde 
yaşamak için siyah olman 
yeterli. Oysa biçilen bu gömleği 
yırtıp atmak istiyorsun. Karşıda 
iki seçenek duruyor: Rolünü 
sürdüreceksin veya sesini se-
nin gibilerin sesine katacaksın. 

Kâğıt üstündeki vatandaşlık 
haklarını yaşamak istiyor-
sun. Köle değilsin sen. Bunun 

HAYDİ	ÇOCUKLAR	MAÇA!
İBRAHİM KARACA

farkındalar. Önce iş yerinde 
sonra sokakta özel olarak 
rahatsız ediliyorsun. Sonra 
evinin önünde gölgeler dolaş-
maya başlıyor. Sonra komşun 
homurdanmaya başlıyor… 

Cam şangırtıları, geceye yayı-
lan çığlık ve küfürler metalik bir 
megafon sesiyle kesildiğinde, 
mezarlığı andıran sus pus 
evlerin perdeleri aralanır, ucu 
alevli sopaların ışığında klancı-
ların beyaz kukuleta altına giz-
ledikleri gövdeleri aydınlanırdı. 
Ailelerden bir aile, evlerden bir 
ev, siyahlardan bir siyah. Orta-
lık dinip de dışarıya çıkıp yerde 
yatan saldırganın kukuletasını 

sıyırdığında, gördüğün yüz seni 
çoğu kez şaşırtmazdı: Ya şe-
rifin kendisi olurdu ya da onun 
beslemelerinden biri!

Yalnızca bir deri renkçiliği midir 
ırkçılık? Haşa!

Seneler önce Gazi katlia-
mı yaşandığında, aklıma ilk 
bunlar gelmişti. Çünkü ben bir 
siyahım. Değil miyim? Derin bir 
nefes mi alayım şimdi?

‘Afedersin…’
“Ben köken itibari Rizeliyim. 
Doğma büyüme İstanbullu-
yum. Çıktı biri Gürcü dedi. Çıktı 
bi tanesi afedersin çok daha 
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çirkin şeylerle Ermeni diyen 
oldu. Ben atamdan dedemden 
Türk’üm. Olay bu” dediğin-
de eleştirilmişti başbakan. 
Örneğin, “Tam da içli bir 
Ermeni türküsü dinlemenin 
sırası. İnsan olanların yüreği-
ni titretecek yanık bir türkü” 
diye yazmıştı bir ünlü yazar. 
“Benim büyüdüğüm mahalle 
çok güzeldi. Kürt, Türk, Ermeni, 
Çerkez, Laz, bir sürü göçmen. 
Çok güzeldik. Toplasan 100 
kişiydik. Sonra içine şıçtılar” 
demişti bir başkası… Ve “Her 
ırkçı bir gün içindeki canavarı 
çıkaracaktır” diyen bir başkası. 
“Allah Affetsin” başlığını atan 
gazete ise, “Ayrımcılığın dili 
günbegün artırıyor sırtımızdaki 
yükü. Başbakan Ermeniliği çir-
kin bulunca, ‘afedersiniz’ beyaz 
berelerini takmaya dünden 
hazır birileri de Agos’u gönül 
rahatlığıyla tehdit ediyor işte. 

Acaba başbakan, sözlerinin 
hangi değerleri çiğnediğinin 
farkında mı?” dedikten sonra, 
Hucurat suresinden bir ayet 
hatırlatmıştı: “Ey insanlar. 
Biz sizi bir erkekle bir dişiden 
yarattık; sonra da birbirinizi 
tanıyasınız diye milletlere ve 
kabilelere ayırdık”. 

Bir arama motoruna yazarsa-
nız daha fazlasını bulursunuz. 
Reytingi yüksek ağır bir küfür 
olarak senelerden beri Ermeni 
ve Rum sözcükleri kullanıldı, 
bilmiyor musunuz? Tribün-
lerdeki kalabalık, amigonun 
“Ayağa kalkmayan Ermeni 
olsun” demesiyle birlikte dal-
galanmadı mı hiç? Daha bir ay 
önceki Ermenistan-Azerbay-
can kapışmasında “Karabağ 
semalarında artık paçavralar 
değil, hilal ve yıldız dalgalana-
cak” dediğini duymadınız mı 
cumhurbaşkanının? Viyana 
kuşatmasına çıkmış gibi 
heyecanlı başlıklar atmadı mı 
Türkiye medyası? Hrant Dink 
cinayetinden sonra “Ermeni’yi 
vurdum” diye bağırıp kaçan 
yeni yetme, hangi iklimde 
yetişti sanıyorsunuz? Köyünde 
dedesine küfür edene küfürle 
cevap veren bir çocuğun, de-
desinin dedesinin dedesine kü-
für edildiği zaman hiç üstüne 
alınmadığını düşünün bir de… 
Niye acaba? “Lazın biri bir gün 
yolda giderken…” diye devam 
eden bir fıkrayı, “Türk’ün biri 
bir gün yolda giderken…” diye 
değiştirip anlatma şansınız 
var mı? “Ama ona Lazlar da 
gülüyor” diyorsunuz demek. 
İyi, gülsünler! 

Güya hoşgörü ifade etmek için 
kullanılan “iğneyi kendine, çu-
valdızı başkasına batır” lafı var 
mesela. “Başkasına çuvaldız 

Reytingi yüksek ağır bir 
küfür olarak senelerden 

beri Ermeni ve Rum 
sözcükleri kullanılmadı mı? 

Tribünlerdeki kalabalık, 
amigonun “Ayağa kalkmayan 

Ermeni olsun” demesiyle 
birlikte dalgalanmadı 
mı hiç? Ermenistan-

Azerbaycan kapışmasında 
“Karabağ semalarında artık 

paçavralar değil, hilal ve 
yıldız dalgalanacak” demedi 
mi cumhurbaşkanı? Viyana 

kuşatmasına çıkmış gibi 
heyecanlı başlıklar atılmadı 

mı? Hrant cinayetinden sonra 
“Ermeni’yi vurdum” diye 

bağıran yeni yetme, hangi 
iklimde yetişti sanıyorsunuz?
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batırmadan önce, kendine iğne 
batır” demeniz lazım, doğrusu 
budur… Ki, onun nasıl bir acı 
olduğunu anlayasın. Şimdi 
ben bunları dedim diye “Yahu 
Çorumlu bile demez senin 
dediğini” de haydi bana! 

Torba
Ortada bir torba duruyor... 
İçinde şovenizm, milliyetçi-
lik, ırkçılık, soyculuk, türcülük 
ve daha bir sürü zımbırtı var, 
üzerinde ise ayırımcılık yazıyor. 
Burada soy, etnik, milliyet, tür 
veya ırktan bahsetmiyorum. 
Soy ayrı, soyculuk ayırımcı-
lıktır… Nefret içerir, o olmadan 
yaşayamaz, o dili kullanma-
dan kendini ifade edemez. Bu 
hastalığı dinsel ve kültürelden 
başlayıp onlarca farklı kimlik 

ve kavram vesilesiyle görmek 
mümkündür. Siyonizme karşı 
durduğunu söylerken bir anda 
anti-semitist sulara dalmak, 
dinci bir vahşet örgütüne karşı 
durduğunu söylerken Arap 
nefretiyle yol almak, derin hoş-
görüden bahsederken kendini 
bir Alevi yurttaşın kapısına 
çarpı atarken bulmak… Veya 
“etnikçi” bir gruba karşı dur-
duğunu söylerken aynı etniği 
aşağılayacak kadar çizmeyi 
aşmak. Hepsi vardır ve ayı-
rımcılık adlı torbaya dâhildir… 
Ama bunlardan hangisi çıkarsa 
karşınıza, uysa da uymasa da, 
ya ırkçılık dersiniz, ya soycu-
luk, ya milliyetçilik, ya sıradan 
faşistlik, ya cinsiyetçilik. 

Öyle belirsiz bir arazidir ki 
burası; ırkçılıktan nefret eden 

ırkçılardan, milliyetçiliğe prim 
vermeyen kafatasçılardan, 
hayvan sever avcılardan ve 
öldüresiye seven âşıklardan 
geçilmez… Öyle bir torbadır 
ki bu; tavırsız kaldığı hallerde 
kendisinin bile içinde mi dışın-
da mı, püskülünün başında mı 
olduğunu anlamakta zorluk 
çeker, şaşırır insan, aklı karışır. 
‘Sıradan faşizm’ emdirilmiş her 
insan, siyasal faşizmin taba-
nı olur ve bu apolitik taban, 
ihtiyaç halinde politik aktör ile 
buluşturulur. Dersimlilerin de-
delerinin Türk devletine isyan 
etmiş vatan hainleri olduğunu 
söyleyip yazan faşistler vardı, 
yine vardır muhtemelen… Ge-
riye “dedem dedem” diyecek 
tek bir hain dölü bırakmamak 
için Dersimlilerin neden soyu 
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sopuyla yok edilmediğine ah-
lanıp vahlanan... Ve bu vatan 
hainlerinin katliamdan kurtulan 
torunlarının, dedelerinin hain-
likleri için devletten neden özür 
dilemediklerini soran... Soran 
ve bu kokuşmuş vahşi düze-
nin tüm pisliklerini otomatik 
olarak Kürt’e bağlayan: “Kırmızı 
ışıklarda arabamızın camına 
yapışıp dilenenler niye hep 
Kürt, sokakta adım başı önü-
müze çıkıp ‘abeeey nooolur 
bir harçlıhh viir’ diye sülük gibi 
yapışanlar, tinerciler, pezevenk-
ler, genelev işletmecileri neden 
başka bir şey değil de Kürt?” 
Sömürüsüz değil, Kürtsüz bir 
dünya özleyen ve tıpkı adında 
paravan olarak sosyalizm söz-
cüğünü kullanan Alman Nazi 
çetesi gibi, “sol” sözcüğünü 
kullanarak kendini “TürkSolu” 
olarak ifade (deşifre) eden 
soycu, ırkçı-faşist güruh yani! 
Orhan Gencebay’ın adı neden 
şimdiye kadar hiçbir kötü olaya 
karışmamış da İbrahim Tatlı-
ses her türlü rezilliği yapmış? 

Çünkü biri Türk öteki Kürt’müş, 
ondanmış. Aferin len! Sorun 
Kürtçülük, bölücülük, Kürdün 
ta kendisiymiş! 

Van depremi olduğunda 
kaşkol, bere ve eldivenlerini 
sahaya fırlatıp bir yardım kam-
panyası başlattığını açıklayan 
futbol taraftarları göğsümüzü 
kabartmıştı, değil mi? Buna 
misilleme olsun diye yardım 
kolisi yerine gönderilen bayrak, 
taş ve gece elbiselerini nereye 
koyalım peki? “Torba değil ki 
ağzını büzesin” demek kurtarır 
mı bizi? Yalnızca torbaların mı 
ağzı büzülür?

No To Racism!
Bu kadar lafı bunun için ettim. 
Yani kuru kuruya bir “Irkçılığa 
Hayır!” dememiş olmak için. 
Dışarıya parmak uzatmadan 
önce içerideki kanamalı yarayı 
göstermek için. Başakşehir 
takımı ile Paris Saint-Germa-
in arasında bir maç oynandı 
geçenlerde, Paris’te. Maç 

yarıda kaldı, ertesi gün devam 
etti, Paris takımı 5-1 kazandı. 
Maçın skorunun konuşulma-
sına gerek olmadığını belirten 
Başakşehir başkanı, UEFA 
başkanına yazdığı mektupta, 
bir insanlık suçu olan ırkçılı-
ğın sadece lafta değil radikal 
kararlarla bertaraf edilebilece-
ğini söylemişti… Öyle bir ceza 
çıkmalıydı ki kimse bir daha 
cesaret edememeli, hakemler 
futboldan ömür boyu men 
edilmeliydi. Ona göre; hakemin 
Başakşehir yardımcı antrenörü 
Webo’ya karşı davranışından 
ötürü tüm dünya düşünmeliy-
di. Din, dil, ırk ve mezhep bun-
ların hepsini geçmiştik ama 8 
Aralık tarihinin dünya için bir 
direniş gecesi olarak anılacağı-
na inanıyordu başkan. 

Peki ne olmuştu da böyle 
olmuştu?

Webo bir pozisyon sonrası 
hakeme itiraz etmiş, dördüncü 
hakem gelip orta hakeme “Şu 
siyah olanın böyle davranma-
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sına izin vermemiz mümkün 
değil” demiş, Webo oyundan 
atılmış ve saha kenarındaki 
Romen hakeme “Neden zenci 
dedin?” anlamına gelen “Why 
did you say negro?” diyerek 
tepki göstermiş… Başakşehir 
teknik direktörü ise takımı sa-
hadan çekip soyunma odasına 
götürmüş. Olay bu. Peki, ne 
demek “negro”? Bu sözcük, 
kullanım açısından tamamen 
ırkçı unsurlar içerir. İspanyol-
ca’da siyah demektir.

Prick durumlar!
Emre Belözoğlu adlı oyuncu, 
Gümüşdağ soyadlı başkanın 
Başakşehir adlı takımında se-
nelerce top oynadı. Fakat bu-
raya gelmeden önce bir başka 
takım oyuncusuna yaptığı ırkçı 
davranış nedeniyle hapis ceza-
sı almıştı… Ama gelin görün ki 
Emre’ye, “Türk futboluna üstün 
hizmet ödülü” verildi. Verenler 
ve onu alkışlayanlar, Paris ma-
çından sonra “No To Racism” 
demeyi hatırladılar. “Spor alan-
larında veya çevresinde toplum 
kesimlerini din, dil, ırk, etnik kö-
ken, cinsiyet veya mezhep farkı 
gözeterek hakaret oluşturan 
söz ve davranışlarda bulunan 
kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır” diyen 
kanun hükmü uyarınca hapsi 
istenmiş, mahkeme sürecin-
deki tavırlarından dolayı bu 
ceza 2 ay 15 güne indirilmiş 
ve geriye atılmış yani ertelen-
mişti. Kadına şiddet uygulayan 
şizofren erkekler de mahkeme 
salonuna kravatla girip süt 
dökmüş kedi gibi oturunca 
aynı indirimi alıyorlar, şaşır-
mayın. Irkçılıktan ceza alan ilk 
futbolcuydu o. Trabzonsporlu 
Zokora, Fenerbahçeli Emre’nin 

kendisine hakarette buluna-
rak “fucking negro” sözünü 
sarf ettiğini söylemişti. Emre 
ise, “Hayır ben öyle demedim, 
‘fucking prick› dedim, yanlış 
anlamış” diyordu. Prick, yani 
‘dangalak’ gibi bir şey. 

Irkçılık tabii ki suçtur ama 
başkasındaki çöp için yaygara 
yaparken kendindeki mertek 
için de iki saniye durup düşüne-
ceksin. “Tüm dünya düşünmeli, 
biz de elimize başımızı yasla-
yıp derin derin düşünmeliyiz” 
diyen Gümüşdağ ise iki kez 
düşünmeli! Mesela Bursa’da 
Diyarbakırsporlu oyuncu ve 
taraftarlara “PKK dışarı” diye 
slogan atılmış ama hiç mesele 
edilmemişti. Konya’da da aynı 
tezahürat vardı, az sayıdaki 
Diyarbakır taraftarının verdiği 
cevap ise şuydu: “Türkiye laiktir 
laik kalacak”. Vestel Mani-
sa-Çaykur Rize maçında ise 
Rize taraftarı Manisalı futbolcu-
lara “PKK dışarı” diye bağırmış, 
sebebi sonradan anlaşılmıştı: 
Bir önceki hafta Diyarbakır ile 
oynayan Manisa, bazı önemli 

oyuncularını sahaya sürmemiş 
ve Rize’nin işine yaramayacak 
şekilde 3-0 yenilmişti. Diyar-
bakırspor’un cezası nedeniyle 
İzmir’de oynanan Galatasaray 
maçından önce bir Diyarbakırlı 
taraftar elinde bayrakla sahaya 
girmiş, Galatasaray tribünlerin-
den anında “PKK dışarı” sesleri 
yükselmişti. Böyle bağıranları 
kınayanlara “Ne yani, PKK 
içeri mi deseydik” gibi ileri zekâ 
ürünü cevap verenler vardı. O 
kadar çok şey var ki hangi birini 
sayalım… “Hakemlerin ırkçı ve 
milliyetçi tutumu karşısında” 
Cizrespor takımı ligden çekilme 
kararı almıştı mesela. Ziraat 
Türkiye Kupası için Amedspor 
ile Başakşehir arasında oyna-
nan maçta attıkları “Çocuklar 
ölmesin maça gelsin” sloganı 
nedeniyle haklarında “örgüt 
propagandası ve hakaret” 
suçlamasıyla 32 Amedspor 
taraftarına dava açılmıştı… 
Amedspor yine Ziraat Türkiye 
Kupası’nda büyük bir başarı 
göstererek çeyrek finale çıkmış, 
Fenerbahçe ile eşleşmişti. Fut-
bolcuların “Çocuklar ölmesin 
maça gelsin” pankartıyla saha 
içinde otuz saniye sessizce 
durmaları bir kez daha para 
cezası verilmesine yetmişti. 
Fenerbahçeli yıldız oyuncu 
Diego Ribas ise maç öncesinde 
Surlu çocuklarla birlikte çekil-
miş bir toplu fotoğrafı 1 milyon 
200 bin kişinin takip ettiği 
hesabında üç farklı dilde pay-
laşmış, başına da “Çocuklar öl-
mesin maça gelsin” ibaresini 
koymuştu. Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu (PFDK), Fethi-
yespor’a, Amedspor’u kendi 
evinde ağırladığı maça “Yaşa-
mak bir ağaç gibi tek ve hür/ Ve 
bir orman gibi kardeşcesine/ 
Bu hasret bizim…” yazılı pan-

Sömürüsüz değil, Kürtsüz 
bir dünya özleyen ve tıpkı 

adında paravan olarak 
sosyalizm sözcüğünü 
kullanan Alman Nazi 

çetesi gibi, “sol” sözcüğünü 
kullanarak kendini “TürkSolu” 

olarak ifade (deşifre) eden 
soycu, ırkçı-faşist güruh… 

Orhan Gencebay’ın adı 
neden şimdiye kadar hiçbir 

kötü olaya karışmamış da 
İbrahim Tatlıses her türlü 

rezilliği yapmış? Çünkü 
biri Türk öteki Kürt’müş, 

ondanmış. Aferin len!
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kartla çıktığı için 5 bin lira 
para cezası vermişti. Gittikleri 
deplasmanların birçoğunda 
Amedsporlu oyuncular “ırkçı 
hakaretlere” maruz kalmışlar-
dı. Eskişehirspor tribünlerine, 
akıllara birçok insanın hayatını 
kaybettiği Cizre’deki bodrumları 
getiren “Aşk bodrumda yaşanı-
yor güzelim” pankartı asılmıştı. 
İstanbulspor maçında ise “önce 
vatan” yazılı pankartlar yer al-
mıştı. Sarıyer taraftarları maçın 
başından itibaren Amedspor 
aleyhine bayrak açıp bozkurt 
işareti yaparak Amedspor-
lu futbolculara hakaretlerde 
bulunmuş, saha içinde Sarıyerli 
futbolcular konuk Amedspor-
lu futbolculara saldırmıştı. 
Ziraat Türkiye Kupası’nda Bur-
saspor’la oynadıkları maçın ar-
dından “İnsanların ölmemesini 
istiyorum, barış olsun istiyorum, 
barış demekten başka çare-
miz yok” diyen Amedsporlu 
futbolcu Deniz Naki’ye 12 maç 
müsabakalardan men ve 19 bin 
500 lira para cezası verilmişti. 
Bu oyuncu, özgürlük anlamına 
gelen “Azadî” yazılı dövmesi 
nedeniyle hedef gösterildiği-
ni düşünüyor ve “Freedom” 
yazsaydı kimsenin umurunda 
olmayacağını söylüyordu, hak-
lıydı. Naki, devre arası tatilinde 
gittiği Almanya’da silahlı saldırı-
ya da uğramıştı… 

Sakarya’da Kürtçe konuşan 
fındık işçisini “terörist” sayıp 
saldırandan tutun da bu toz 
duman arasında “Allah, Kur’an, 
Din, İman” deyip deveyi hamu-
duyla yutanına kadar o kadar 
çok lanet şeyle karşılaşıyoruz 
ki, insanın “Hay Allah” diyesi 
geliyor ama futbolcu Emre’nin 
dediği gibi “Prick” bir durum 
galiba bu! 

Andonîs

li wê derê li wê pêlekana fireh

li pêlekana hêstiran

li Viner Gramben

li kûrahiya kana keviran a zêmaran

cihû û rêheval dimeşin

cihû û rêheval dikevin

li ser pişta xwe kevirek hildigrin

kevirek xaça mirinê

li wê derê Andonîs dengek

dengek dengek dibihêze

lo hevalo, lo hevalo

were alî min bike da hilkêşim pêlekanan

li wê derê li wê pêlekana fireh

li pêlekana hêstiran

alîkariyeke wiha dijûn e

dilrehmiyeke wiha nifir e

cihû dikeve li ser pêlikê

û sor dibe pêlekan

tu jî mêrxaso were vir û

kevirê du qet giran hilgire

du cara giran, sê cara giran hildigirim

ji min re dibêjin Andonîs

heke tu mêr bî, were vir

li bêndera mermerkî

Helbes t :  I akovos  Kambanel l i s

Wergera  j i  yewnanî :  Suat  Baran
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Marksîzma ku ‘fikr û 
ramanên Marks e’ di 
nav keftûleftên dîrokî 

yên sedsala 19an de pêk tê. 
Marks di nav tevgerên civakî 
yên wê demê de cî digire, li ser 
xebatên zanist û ramangerên 
pêşketî yên çaxa xwe hûr dibe, 
li dijî çewtiyên wan têdikoşe 
û fikrên wan dikemilîne. Ji bo 
ku astengiyên li ber tevgera 
civakî ji holê rake, sûdê ji hemû 
danehevên mirovahiyê yên fikrî 
û çalakî werdigire.

Ew bi taybetî ji sê çavkani-
yan sûdê werdigire: felsefeya 
almanan, aboriya polîtîk a în-
gilîzan û sosyalîzma fransizan. 
Lenîn van weke ‘sê çavkanî 
û sê hêmanên Marksîzmê’ bi 
nav dike (1).

Felsefeya Almanan
Ji destpêka dîrokê û vir ve 
mirov razên û sirrên heyîn û 
ramanê meraq dikin. Fîlozof 
hewl didin ku pirsên li ser van 
bibersivînin: Ka çavkaniya jiyan 
û fikrê çi ye, kîjanê ji van berê 
tê, ji bilî ramanê siruşteke rastîn 
heye yan na… Di qada felsefeyê 
de li gorî bersivên van pirsên 
bingehîn du bizavên sereke 
hene: Îdealîzm û Materyalîzm. 

Îdealîzm pêşdestiyê dide ra-
manê. Li gorî wê, cîhana ku em 
dibînin bi tenê vebeyna ruhê 
mitleq e. Ji ber vê yekê em 
nikarin qala cîhan an jiyaneke 
madî bikin. Lewma, madem ku 

ÇAVKANÎ	Û	HÊMANÊN	MARKSÎZMÊ
BULENT GEDÎK

cîhana madî ne rast e guherîna 
wê jî ne pêkan e. Encama vê 
fikrê ya siruştî ew e ku başî, 
xweşî, rastî tiştên nemir û 
dûredest in. Di vê cîhanê de 
bidestxistina wan ne pêkan e. 
Divê mirov di sêla esmanî de li 
wan bigere (2).

Heçî materyalîzm e ew pêş-
destiyê dide madeyê. Li gorî 
wê, ji cîhana madî wêdetir 
ti rasteqînî tuneye. Raman 
bi tenê di nav hişê mirov de 
vebeyna cîhana rastîn e, ew 
bixwe jî berhemeke madeyê(-
mejî) ye. Cîhana madî her û 
her tevdigere û diguhere. Heke 
mirov rê û rêzikên şixulîna wê 
bibînin, dikarin bi çalakiya xwe, 
bi zanebûn wê biguherînin. 

Di sedsala 19an de li Almanyayê 
du fîlozof weke temsîlkarên 
felsefeya klasîk a alman dertên 
pêş: Hegel û Feuerbach. Hegel 
fîlozofekî îdealîst e, lê rêbaza wî 
ya fikirînê diyalektîk e. Diyalektîk 
ew rêbaza fikirînê ye ku hereket 
û guherînê ji xwe re esas digire. 
Kirû û diyardeyan ne weke tiştên 
biencam, lê weke pêvajoyeke 
bêdawî ya bûyîn û guherînan bi 
dest digire.

Feuerbach fîlozofekî mater-
yalîst e. Di sala 1841ê de we-
şandina pirtûka wî ya bi navê 
‘Rewiştê Xirîstiyaniyê’ ban-
doreke hejîner li ser derdorên 
felsefeyê dike. Marks û Engels 
jî di nav de gelek Hegelparêzên 
Ciwan dibin materyalîst. Lê 
belê materyalîzma Feuerbach 

ji ber rêbaza fikirînê ya  meta-
fizîk qels e. Ev materyalîzmeke 
mekanîk e, ne dîrokî ye, kirû û 
diyardeyên xwezayî, civakî û 
fikrî wek tiştên westar û qerisî 
hildigire dest. Digel ku ew mi-
rovan li navenda felsefeya xwe 
bi cî dike jî mirovên wî çalak 
nîn in, mirovên pasîf in.

Marks vê materyalîzma kev-
nare ji Feuerbach dewr digire û 
bi rêbaza diyalektîk re tîne ba 
hev. Dûre vê materyalîzma nû, 
materyalîzma diyalektîk ber bi 
qada civakî ve berfireh dike (3). 
Pêşveçûna dîrokî bi vê felse-
feyê rave dike.

Piştî ku milkê arizî dertê holê, 
mirov li gorî têkiliyên xwe yên 
ligel milkiyetê, li gorî derawa-
ya xwe ya di pergala hilberîna 
civakî de, dabeşî çînan dibin. Ev 
çînên ku berjewendiyên wan 
ji hev cuda û nakokî hev in di 
navbera xwe de şer dikin. Marks 
dipeyitîne ku têkoşîna van çînan 
hêza dehfdêr a dîrokê ye. 

Di vê pêvajoyê de çalakiya 
mirovan a aboriyî rola herî 
bingehîn dilîze. Hemû sazî û 
dezgehên din û fikr û ramanên 
civakî li ser bingeha aboriyî ava 
dibin û li gorî wê teşe digirin. 
Piştî ku Marks carekê vê rola 
hîmî ya aboriyê tespît dike 
berê xwe dide lêgerîna zanista 
aboriyê. Ew beşeke mezin a 
emrê xwe ji vî karî re dibexşîne, 
berhema xwe ya herî wurşedar 
di vê qadê de dide.
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Aboriya polîtîk a îngilîzan
Wê çaxê ji aliyê aborî ve welatê 
herî pêşketî Îngilîstan e. Hîmê 
zanista aboriya polîtîk li vî we-
latî tê danîn. Aborînas Adam 
Smith û David Ricardo teoriya 
ked û nirxê derpêş dikin. Li gorî 
vê teoriyê, ya ku nirxê malekî 
diyar dike dema keda civakî ye 
ku ji bo hilberandina wî malî 
pêdivî pê heye. Lê tevî ku ew 
çavkaniya nirxê rast tespît 
dikin, xebata xwe nabin serî û 
nikarin şixulîna kapîtalîzmê bi 
aşkerayî rave bikin.

Marks teoriya wan a ked û 
nirxê dipeyitîne û bi pêş dixe. 
Ew ji hilberandina mal(meta) û 
danûstendina metayê dest pê 
dike û pergala aboriya kapî-
talîst bi kitekit analîz dike. Bi 
gotina Lenîn “Li cihê ku aborî-
nasên bûrjûwa têkiliyên di nav-
bera tiştan de dibînin(guherîna 
malekî bi malekî din re) Marks 
têkiliyên di navbera mirovan de 
radixe ber çavan(1). Ew nîşan 
dide ya ku sermaye, navgînên 
hilberînê û hemû nirx û dew-
lemendiyên din diafirîne ked e. 
Lê di bin mercên kapîtalîzmê 
de ked bixwe jî dadigere ma-
lekî. Karker keda xwe bi nirxeke 
erzan difiroşe patronan. Ew di 
beşeke kurt a dema xebatê de 
ji bo hilberandina mizeya xwe 
dixebite. Dûre di dema mayî 
de ji bo patron dixebite. Marks 
nirxê ku karker di vê dema 
mayî de diafirîne wek zêdebarî 
bi nav dike. Bi vî awayî esehiya 
koledariya mizedar, şixulîna 
pergala kapîtalîst û çavkaniya 
qezencê radixe ber çavan.

Kedxwariya kapîtalîst bi tenê 
di fabrîqeyan de pêk nayê. Bi 
hilberandina çandiniyê ya me-
zin serdestiya xwe li çolteran jî 
belav dike. Gundî yan li ser axa 
xwe dadigerin û dibin kar-
kerên çolterê, yan jî ji axa xwe 

vediqetin, diçin bajêr û tevli 
karkeran dibin. Sermaye her 
diçe zêdetir di nav destê çend 
patronan de dicive. Ne tenê 
gundî û karker, çîn û tebeqeyên 
navber jî her diçe xizantir dibin 
û tevî çîna karkeran dibin.

Marks ji xebatên aborînasên 
bûrjûwa jî sûde werdigire û bi 
aşkerayî radixe ber çavan ku ji 
bilî xizanî û mercên jiyanê yên 
erjeng ti tiştekî çîna bûrjûwa 
tuneye ku pêşkêşî mirovahiyê 
bike, pergala wê ya aboriyî der-
mirovî û derî aqilan e. Ev çîn bi 
çalakiya xwe ya aboriyî hejmara 
karkeran zêde dike û refa wan 
gurtir dike. Bi vî awayî dawiya 
xwe jî bi destê xwe amade dike.

Sosyalîzma fransizan
Piştî ku feodalîzm hildiweşe, 
ligel mînakên ewil ên têkoşîna 
çînan, teoriyên curbicur ên 
sosyalîzmê jî pêk tên. Ji ber ku 
pergala kapîtalîst a aboriyî û 
pêre çîna karkeran jî peresîna 
xwe hêj temam nekirine ji bo 
teoriya zanistî ya rizgariya çîna 
karkeran wext hê zû ye. Lew-
ma ew sosyalîzma pêşwext 
sosyalîzmeke utopîk e. 

Pêşengên van bizavan kesên 
pêşverû û niyetpak in. Pergala 
heyî, kedxwariya hov a çîna 
bûrjûwa ji her aliyî ve rexne 
dikin. Hewl didin ku mercên 
jiyanê yên çînên bindest qenc 
bikin. Lê gava ku vê yekê dikin 
li şûna rastiyên jiyanê xwe 
dispêrin ‘duristiya mitleq, aqlê 
mitleq û edaleta mitleq’. 

Her yek ji wan ‘modeleke civaka 
dahatûyê’ disêwirîne û vê mo-
delê weke riya rizgariyê pêşkêş 
dike. Bi ya wan heke ji miro-
van re qala van ‘fikrên bêhed 
û hesab’(Engels) bikin û çîna 
serdest qanih bikin bes e. Ji ber 
vê yekê ew têkoşîna çînan û her 

cure çalakiya polîtîk înkar dikin. 
Hewl didin ku ‘modeleke biçûk 
a civaka dahatûyê’ weke mînak 
ava bikin. 

Ev bizav bi taybetî li Fransayê 
berbelav e. Temsîlkarên wê 
yên herî berbiçav li Fran-
sayê St.Simon û Fourier in, li 
Îngilîstanê jî Robert Owen e. 
Her çiqas hewldanên wan ên 
avakirina ‘modelan’ her carê bi 
husranê bi dawî dibin jî hinek 
daxwaz û pratîkên wan tesîrê 
li teşegirtina tevgerên çîna 
karkeran dikin. Wekî mînak 
aboriya plansazkirî, hesiban-
dina mizeyan a li gorî kedê, 
sînordarkirina dema xebatê, 
qedexekirina keda zarokan, 
avakirina kreşan û bi destê 
dewletê sererastkirina jiyana 
xebatê serê pêşî di ceriban-
dinên wan de tên dîtin.

Marks ezmûn û ceribandinên 
wan dadihurîne, dema sos-
yalîzma zanistî ava dike sûdê 
ji rexne û pratîkên wan werdi-
gire. Ew bi xebatên xwe radixe 
ber çavan ku hêza dehfdêr a 
dîrokê têkoşîna çînan e. Heya 
ku çîna bindest xwe nespêre 
rastiyan, bawerî bi hêza xwe 
neyne û nekeve şerekî çînî 
yê xedar, nikare berxwedana 
çînên kedxur bişkîne. 

Çavkanî
1 Sê çavkanî û sê hêmanên Mark-

sîzmê, di nav pirtûka Marksist 
Öğreti de, V.İ. Lenin, werger: 
Tonguç Ok, Evrensel Basım Ya-
yın, İst., 2013

2 Tarihte Bilim, J.D.Bernal, wer-
ger: Tonguç Ok, Evrensel Basım 
Yayın, İst., 2009

3 Yaşama Dair ve Yaşayan Bir 
Öğreti Olarak Marksizm, Teori 
ve Eylem, hejmar: 18, Gulana 
2018an, r.8 



dilop
29

TARIK ZİYA EKİNCİ

Hekimlik, siyaset, örgütçülük, mapusluk, sürgün yaşamı, yazarlık... Neredeyse bir asıra 
varacak bu soluk soluğa hayat serüveni Lice’de başladı Tarık Ziya Ekinci’nin... Tanıklığını 
da sanıklığını da yaptığı ülke gerçeğini değiştirme mücadelesiyle birlikte onu anlamak için 
kafa yordu, hiç ara vermeden. Hâlâ da sürmekte bu çabası. Anlamak ve değiştirmek yolunda 
yaptığı çok değerli katkılara dosya sayfalarını ayırdığımız “Lice Beyleri” yazısıyla devam 
ediyor. Tarihi süreç içinde Lice’nin değişen sosyal, siyasal, ekonomik yapısını gözeterek 
(üst sınıflardan) Lice beyleri üzerinden yapılmış bu analiz, Kürt gerçeğini anlamak açısından 
genellikle ihmal edilen sınıfsal yaklaşımın da bir örneği durumunda.
Bu vesileyle, bilge aydınımız Tarık Ziya Ekinci’nin 18 Şubat’taki 95’inci yaş gününü de 
selamlıyoruz. Çok yaşasın... 

(Bizzat Sayın Ekinci’nin talebi üzerine, sevgili Erdoğan Aydın’ın kendisine ilettiği –ara 
başlıklar dilop’a ait– eleştirel notları da içeren yazışmaları yazının sonuna ekliyoruz.)

Tarihsel, 
Sosyolojik 
ve Siyasal 

Yönleriyle...
LİCE BEYLERİ
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Lice Beyleri

Lice’nin nüfus yapısı ve ekonomi
Lice görece yeni bir yerleşim bölgesidir. Önce 
Antak’ta kurulan ilçe merkezi daha sonra Li-
ce’ye intikal etmiştir. Lice’nin nüfus yapısı 
Kürt ve Ermenilerden oluşmaktaydı. Nüfusun 
üçte biri Ermeni, üçte ikisi de Kürt’tü. 1915 kı-
rımından sonra Ermeniler yok denecek bir dü-
zeye inmiş. Benim çocukluk yıllarımda (1930-
35) çevre kasaba ve köylerden gelerek Lice 
merkezine yerleşenlerden yeni bir Ermeni po-
pülasyonu oluştu. Çünkü ekonomik etkinlikleri 
tarımla sınırlı olan Kürtlerin, Ermenilerin üret-
tikleri araç-gereçlere ihtiyaçları vardı. 1930-35 
yıllarında Ermeni nüfusu yeniden belirgin bir 
düzeye gelmişti. Kürt köylüsünün ihtiyacı olan 
saban, tırpan, orak, boyunduruk, at nalı, binek 
hayvanı için koşum, yemeni (ayakkabı), palas 
(kıl sergi), Oberi ve Meşref (pamuklu sergiler), iç 
çamaşır olarak kullanılan pamuklu bez vb. ih-

tiyaç malları Ermeni ustalar tarafından üretilir-
di. Tarım ürünleri, et, yağ vb. yiyecekler de Kürt 
köylüsü tarafından sağlanırdı. 

Uzun yıllar Lice’de görece kapalı bir ekono-
mi hüküm sürdü. Kürtlerle Ermeniler iç içe 
yaşıyorlardı. 1950’den itibaren kapitalizmin ge-
lişmesine paralel olarak Lice Türkiye pazarına 
entegre oldu. Artık Kürtler Ermenilerin ürettiği 
malların fabrika imalatı olanlarını Diyarbakır 
pazarından kolayca sağlayabiliyordu. Ermeniler 
ise birer birer göç etmek zorunda kaldı. Sanırım 
bugün Lice’de hiçbir Ermeni ailesi kalmadı. 

Lice’de sosyal ilişkiler ve değişim 
süreci
Cumhuriyetin kuruluşuna kadar Lice’de toplum 
büyük ölçüde beylere bağımlıydı. Tarıma elve-
rişli mümbit araziler beylerin mülküydü. Lice 

Tarihsel, Sosyolojik ve Siyasal Yönleriyle...

LİCE BEYLERİ
TARIK ZİYA EKİNCİ
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Lice Beyleri

beyleri ayrı bir kast oluşturuyorlardı. Köylü Kürt-
ler reaya sayılıyor, Ermeniler de beylerin hizmet 
erbabı “Filê me” (bizim gâvurlar) olarak anılıyor-
du. Beyler kendilerini Kürt olarak saymazlar-
dı. Osmanlı padişahından hizmet karşılığında 
aldıkları beratlara dayanarak Peygamber sü-
lalesinden geldiklerini iddia ederlerdi. Sanırım 
bu iddia bugün de devam etmekte… Beylerin 
ekonomik gücü dinsel otoriteyle destekleniyor 
ve sahip oldukları her hakkı kolayca kullanabi-
liyorlardı. Lice beylerinin Kürtler ve Ermeniler 
için çok sık kullandıkları, “Kurmancê pênc pe-
ran, Filê du peran” (Beş paralık Kürt, iki paralık 
gâvur) deyiminin yaygınlığı, beylerimizin Lice 
halkını küçümseyen otoritesini tanımlamak için 
yeterlidir. 

Lice beyleri Kürtlerden kız almaz ve Kürtlere 
kız vermezlerdi. Beklenmeyen evlenmeler de 
hoş karşılanmaz, mutlaka bir cezası olurdu. 
Ama son yıllarda bunun değişmiş olduğunu 
sanıyorum. 

Kürdistan’da beylerin ayrı bir kast oluşturması-
nın ve Kürt olmayı reddetmelerinin çok güçlü bir 
tarihsel arka planı vardır. Kürtler tarih boyunca 
bugünkü yaşam alanlarında bağımsız beylikler 
ya da aşiretler şeklinde örgütlü olarak yaşıyor-
lardı. İslamiyet’in yayılmasında önemli katkıla-
rı vardır. Çoğunluğu Sünni Şafii Müslüman’dır. 

Ortaçağ’da Kürtlerin en önemli sorunu çekişme 
halindeki Sünni Müslüman Osmanlı Devleti ile 
Şii inancından İran Safevi Devleti arasında yer-
leşik olmalarıydı. Kürt beylikleri kendi aralarında 
ya da başka kavimlerle yaşadıkları ihtilaflarda 
bazen Osmanlı Devleti’nin bazen de İran Safevi 
Devleti’nin desteğini alıyor ya da hasmane mü-
dahalelerine maruz kalıyorlardı. Sünni Kürtlerin 
en büyük endişesi İran’dan gelen Şii yayılma-
cılığı idi. Kürt Sünni din adamları Şiiliğin yayıl-
masına karşıydı. 16. yüzyılda İran’dan gelen Şii 
baskısı artmıştı. Tanınmış Kürt din âlimi İdris-i 
Bitlisi kurtuluşu Osmanlı Devleti’nin otoritesini 
benimsemekte buldu. 1501’de Osmanlı Padi-
şahı II. Beyazıt’a sığınma kararı aldı. Mardin, 
Urfa, Diyarbekir ve çevrelerindeki Sünni Kürt 
beylerini etkileyerek onların savaş yapmadan 
Osmanlı Devleti’nin egemenliğini kabul etmele-
rini başardı. Artık Kürt beylikleri Osmanlı Dev-
leti’ne tabi özerk kuruluşlardı. 1639’da Osmanlı 
Devleti ile İran arasında imzalanan Kasr-ı Şirin 
hudut antlaşması ile de Kürdistan ikiye bölün-
dü. Osmanlı Devleti’nde kalan beylikler artık 
Şii tasallutundan kurtulmuşlardı! Lice beyleri 
de Diyarbekir beyleri gibi Osmanlı Devleti’nin 
bünyesinde kalmıştı. Beyler Osmanlı Devleti’ne 
savaşta asker gönderiyor, ihtiyaç halinde hazi-
neye katkı yapıyorlardı. Saraya intisap eden İd-
ris-i Bitlisi artık Osmanlı âlimiydi. Kürt beylerine, 

Lice, 1960’lı yıllar
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çeşitli hizmetleri karşılığında padişahtan emir-
nameler çıkarttırıyor. Kimine de Peygamber sü-
lalesinden geldiklerine ilişkin beratlar sağlıyor-
du. Lice beylerinin Diyarbekir beyleriyle birlikte 
böyle bir berata sahip oldukları rivayeti yaygın-
dır. Bugün de aynı iddia vardır. Ama beratı gören 
ve inceleyen objektif bir tanıklığa rastlamadım. 

Padişah II. Mahmut dönemine kadar Kürt bey-
leri kendi alanlarında ve iç işlerinde tamamen 
özgürdüler. Köylerini, mal ve mülklerini tasar-
rufta hiçbir sınırlama yoktu. II. Mahmut döne-
minde yapılan idari reformların gereği olarak 
tüm beylikler gibi Lice beyleri de padişahı tem-
sil eden vali, kaymakam, askeri amir vb. mahalli 
devlet otoritesini tanımaya mecbur tutulmuş ve 
devlete karşı bağımsızlıklarını kaybetmişlerdi. 
Devletin mülkü olan köylerden tahsil edilecek 
yıllık devlet payı açık arttırma ile icara veriliyor-
du. Bu uygulama beylerin karşısına yeni var-
lıklı bir sosyal katmanın çıkmasına vesile oldu. 
Bunlar Kürt ağalardı. Ağalar güçlendikçe bey-
lerin otoritesi zayıflamaktaydı. Artık Lice halkı 
üzerinde beylerle birlikte ağalar da bir otorite 
sahibiydi. Beylerle ağalar arasında zımni bir an-
laşma vardı. İhtilafa düşmeden birlikte yaşıyor-
lardı. II. Mahmut reformlarını takiben Lice’de de 
devlet otoritesini temsil eden kurumlar oluştu. 

Bu kurumların (Kaymakam, Mali İşler, Nüfus, 
Tapu Müdürlükleri vb.) ihtiyaçlarını karşılaya-
cak okur-yazar bir katman gerekliydi. Böylece 
Lice beylerinin mutlak otoritesini paylaşan bir 
üçüncü katman oluştu. Bunlar gerektiğinde 
devlet gücünü de kullanan okur-yazar “Efendi” 
takımıydı. Daha çok, tahsildarlık, kâtiplik, müba-
şirlik, gardiyanlık vb. tali devlet işleri yaparlar-
dı. Efendi taifesi, Kürtçeden başka dil bilmeyen 
Kürt köylüsünü kolayca istismar edebilen ikincil 
bir katmandı. Eğitimli olmayan Kürt beyleri de 
bunlara muhtaçtı. Okuma-yazmanın bir ihtiyaç 
haline gelmesi Lice beylerinin de çocuklarını 
okutmaya başladıkları ve kasabalı efendilerle 
yarışan Bey-Efendilerin ön almaya başlamaları 
dikkat çekiciydi. 

1915 soykırımından önce Lice’nin varlıklı Erme-
nileri de çocuklarını okutuyorlardı. Bu çocuk-
ların, genellikle İstanbul’da ya da yurtdışında 
(Paris’te) okudukları rivayeti yaygındır. Babam 
Kamil Ekinci, Lice Adliyesi’nde müddeiumumî 
ya da müstantik olarak görev yapan Ermeni 
yargıçların varlığına tanıklık ettiğini anlatmıştı. 
1915 olayından sonra Ermeniler devlet hayatın-
dan tamamen uzaklaştırılmıştı. 

Kişisel gözlemlerimle ya da naklen edindiğim 
bilgilere dayanarak Lice’de beylerin egemenlik 

Ermeni kadınlar ekmek yaparken
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yıllarında sosyolojik açıdan köylü Kürtlerin ve 
Ermeni esnafın üretici; bey, ağa ve efendilerin 
de tüketici ya da sömürücü sınıflar olduklarını 
ifade etmenin gerçekçi bir değerlendirme ola-
cağını düşünüyorum. 

Lice beylerinin komşu  
Kürt beyleriyle ilişkileri 
Lice beyleri Diyarbekir beyleriyle çok iyi ilişki-
ler kurmuştu. Ortak evliliklerle münasebetlerini 
daha da geliştirdiler. Lice ve Diyarbekir beyleri 
arasındaki akrabalık bağları bugün de devam 
ediyor. Bu ilişkinin kurulmasında Diyarbekir 
beylerinin devlet katında sahip oldukları ola-
nakların güçlü ve yaygın olmasının rolü büyük-
tür. Hazro beyleri de Diyarbekir beyleriyle çok 
sıkı bir irtibat içindedir. Bu ortak ilişki nedeniy-
le Lice ve Hazro beyleri de dost ve akrabadır. 
Oysa Lice beyleri Silvan beyleriyle sürekli ihti-
laflı hatta kavgalı olmuşlardır.AZRO H Beylikler 
arası düşmanlık dengbêjlerin dilinde stranların 
da konusu olmuştur. Örneğin, Lice beylerinin 
Silvan beyleriyle savaş öncesinde söylendiği 
varsayılan aşağıdaki tekerlemenin düğünlerde 
dile getirildiğine şahsen tanık oldum:   
“Ha’b şer e, şer e, şer e
Sibê meydanê şer e
Şerê me û Silîv e
Ew kî ye li hespê qer e
Serê rema wî deh per e”
(Savaş, ha savaş, ha savaş/Yarın meydanda savaş/
Bizle Silvan savaşı/Yağız ata binen de kimdir/
Mızrağının ucunda on tüy vardır)

Lice beyleri komşu beyliklerle çeşitli ihtilaflar 
yaşıyorlardı. Çoğu kez komşu sürülerinin gasp 
edilmesi, köylü reayalar arasında işlenen cina-
yetler savaş nedeniydi. Taraflar büyük can ve 
mal kaybına uğrardı. Komşu büyük devletler-
den Osmanlıların ya da Şii İran’ın saldırılarına 
maruz kaldıkları da olurdu. Büyük kayıplara 
neden olan bu savaşlar ya karşı büyük devle-
tin müdahalesiyle ya da teslimiyetle sonlanırdı. 
Bölgedeki (Kürdistan) Kürt beylikleri arasında 
görece bir kuvvet dengesi vardı. Birinin diğer 
beylikleri istila ederek büyük bir Kürt krallığı kur-
ması mümkün olmadı. Beylikler arası savaşlar 
ya büyük devletlerden birinin müdahalesiyle 
ya da bunların önerdikleri karşılıklı ödünlerle ve 
anlaşmayla sonuçlanırdı. Ortaçağ’da bir Kürt 

krallığı kurulamamış olmasının nedenlerinden 
biri budur. Diğeri de Kürt beyliklerinin çağın iki 
büyük ve güçlü devletiyle komşu olmalarıdır. 
Ahmedê Xanê’nin Mem û Zin’de Kürtlerin birlik 
olmamasından ve güçlü bir Kürt krallığının ku-
rulamamış olmasından yana yakıla şikâyet et-
mesinin sosyolojik nedeni bu olgulardır. 

Lice beylerinin tarihteki izleri 
Kürt beylerinin, Batı’daki feodal beylerden farklı 
bir hayat tarzı vardı. Kürt beyleri eğitimi önem-
sememiş, Kürdistan’da çevre ve dünya ile 
iletişim kuracak güçlü, eğitimli liderler yetişme-
miştir. Güç sembolü olacak şatolar, konaklar, 
büyük ve ihtişamlı camiler inşa etmeyi düşün-
memiş, güçlerini savaşlarda ve iç kavgalarda 
tüketmişler. Simge olacak sanatsal ya da mi-
mari bir eser bırakmayı düşünmemişlerdir. İl-
çede evler dün olduğu gibi bugün de toprak ve 
saman karışımı harç kullanarak inşa ediliyordu. 
Bunlar kolayca yıkılabilen mukavemetsiz bina-
lardı. 1975’te yaşanan 6,6 şiddetinde orta bü-
yüklükteki bir depremde Lice kasaba merkezi-
nin yerleşkesi tamamen yıkıldı. İlçenin tümünde 
2385 kişi hayatını kaybetti. Batı’da bu şiddette 
bir depremde toplu yıkım olmadığı gibi ölüm 
de olmaz. Lice beylerinden Mehmet Bey’in özel 
harç (kireç, yumurta akı ve nahit taşı) kullanarak 
inşa ettirdiği üç katlı konak, bölgedeki emsali-
ne nazaran görece daha ihtişamlı olduğundan 
halk için bir gurur kaynağı ve öğünme vesilesi 
olmuştu. Bu büyük konak Cumhuriyet döne-
minde yapılan iç düzenlemelerle uzun yıllar hü-
kümet konağı, hapishane ve bir atlı jandarma 
bölüğünü barındıran resmî bir devlet yerleşkesi 
olarak kullanıldı. 1975 depreminden sonra kul-
lanılmaz oldu. Özetle Lice beylerinden bugüne 
intikal eden başka hiçbir eser yoktur. 

Yüzyıllarca Lice’de egemen olan beylerden özel 
nitelikleriyle anılanların sayısı son derece sınır-
lıdır. Üç ya da beşi geçmez. Adı en çok geçen 
kişi Hacı Sadullah Bey’dir. Hacı Sadullah Bey’in 
yakışıklı, cesur ve eli açık bir bey olduğu söyle-
nir. Halk arasında onun yaşamından sıkça nak-
ledilen iki söylence vardır. Biri, ölüleri mezardan 
çıkarıp tüketen ve “keftar” diye adlandırılan 
mevhum bir canavarın yakalanmasında yaptığı 
önderliktir. Sadullah Bey, anılan canavarı yaka-
latmaya karar verir. Kasaba halkını toplar ve hep 
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birlikte canavarın gündüz saklandığı mağaranın 
önüne gelirler. Sadullah Bey, arkasındaki halka 
hitaben, “Aranızda bu canavarı yakalayıp canlı 
olarak dışarı çıkaracak bir kahraman var mı? 
Varsa çıksın!” der. Dengbêj olarak da tanınan 
bir genç ortaya çıkar ve “Ben halkımızın şikâyet 
ettiği canavarı canlı olarak yakalayıp huzurunuza 
getirmeye talibim.” diyerek izin ister. İzin verilir. 
Genç dengbêj mağaranın methalinden başla-
yarak keftarı yücelten sözlerle bir stran tutturur 
ve aradığını kuytu bir köşede kendisini sükûnet 
içinde dinlerken bulur. Dengbêj, sözlerini aşağı-
ya naklettiğim stranı söylemeye devam eder. 

“Keftar mêrkî xas e
Bi betana kiras e
Evrahan da gelek nas e
Keftar mêrkî xas e
Bi betana kiras e
Ew endamê teyrê baz e
Dost û hevalên dilbaş e
Keftar mêrkî xas e
Bi betana kiras e”

(Keftar has bir yiğittir/Entari ile oturur/Şu civar-
da epey tanınır/Keftar has bir yiğittir/Entari ile 
oturur/Şahin soyundandır/İyi yüreklilerin dos-
tudur/Keftar has bir yiğittir/Entari ile oturur)

Rivayete göre keftar, dengbêjin yürek yakan se-
sinden ve kendisi için söylenen güzel sözlerden 
mayışmıştır. Dengbêje yaklaşır ve başını onun 
göğsüne dayar. Dengbêj stranı kesmeden kef-
tarı okşayarak kulaklarından tutar ve sırtına bi-
ner. Ara vermeden hem stranını söyler hem de 
hayvanı okşayarak alkışlar içinde dışarı çıkarır. 
Artık keftar, Hacı Sadullah Bey’in önünde boynu 
eğik bir teslimiyet içindedir. Hacı Sadullah Bey 
heyecanlıdır. Sırtında çağın güçlü devlet adam-
larının taşıdığı bir kürk palto vardır; hemen çıka-
rır ve halkın sevinç gösterileri içinde genç deng-
bêjin sırtına giydirir. Bu söylence, halk arasında, 
keftarın nasıl bir yaratık olduğu, günümüzde 
de yaşayıp yaşamadığı bilinmeden tekrarlanır 
durur. Amaç Hacı Sadullah Bey’in büyüklüğü-
nü, cesaretini, cömertliğini ve hizmet anlayışını 
örnek olarak anmaktır. Bu tevatür, aynı zaman-
da artık böyle büyük önderlerin çıkmadığını ima 

Lice, 1940’lı yıllar
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etmek için de örnek olarak kullanılır. Hacı Sa-
dullah Bey’in büyüklüğünü, merhamet ve cö-
mertliğini tanımlamak için bir başka söylence 
daha vardır. Bey, hizmetindeki on atlının refa-
katiyle uzunca bir geziye çıkar. Yolda sırtında 
odun taşıyan iki büklüm olmuş yaşlı bir kadına 
rastlar, kendisine gönül alıcı birkaç söz söyle-
dikten sonra, “Sen bu ileri yaşında neden odun 
taşıyorsun, oğulların yok mu?” diye sorar. Yaşlı 
kadın, “Benim oğlum da çocuklarım da yok!” der. 
O anda refakatçilerinden biri ‘onun güçlü kuv-
vetli yedi oğlu olduğunu’ fısıldar. Hacı Sadullah 
Bey’in “Bak, senin yedi oğlun varmış, neden bu 
işi onlar yapmaz da sen yaparsın?” sorusunu, 
kadın, “Yedi oğlum olacağına keşke senin gibi 
yürekli tek bir oğlum olsaydı!” diye yanıtlar. Hacı 
Bey çok memnun olur ve kadının yükünü kendi 
adamlarına taşıttığı gibi ona bir miktar harçlık 
vermeyi de ihmal etmez. Hacı Bey’in bu hikâye-
si de halk arasında şefkatin ve yaşlıya saygının 
bir örneği olarak sıkça yâd edilir.

Yaşamı ve anıları günümüze kadar gelen ve 
bizlere örnek olabilecek beylerimize ait başka 
bir anekdot var mı, bilmiyorum.

Lice beyleri ve siyaset
Lice beyleri, İdris-i Bitlisi’nin Diyarbekir Beyliği’ni 
Osmanlı Devleti’ne bağladığı 1501’den itibaren 
hem sayısız köyleri tasarruf eden maddi güç 
sahibi hem de padişah beratı ile Hazreti Pey-
gamberin neslinden geldikleri varsayılan mane-
vi güçle teçhiz edilmiş şahsiyetler olarak Kürt 
halkından ve köylüsünden hürmet görmüşler-
dir. Varlık içinde yaşamışlardır. Padişah II. Mah-
mut’un reform girişimine kadar devletten gelen 
hiçbir baskıya maruz kalmamış ve köylü üze-
rindeki otoritelerini sürdürmüşlerdir. Osmanlı 
Devleti’nde de yerel örgütler kurulunca beylerin 
bağımsızlığı büyük ölçüde azalmıştır. Yerel dev-
let güçlerine itaat etme zorunluluğu nedeniyle 
sağlanan yıllık gelirin (artı-değer) bir bölümü-
nü devlete kaptırmak mecburiyeti doğunca, 
ya devlete itaat edecekler ya da onunla sava-
şacaklardı. Lice beyleri devletle savaşmaktan 
yana olmayıp itaat etmeyi seçtiler. İlk seçim-
lerini yaptıktan sonra her zaman devletten 
yana olmayı tercih ettiler. İttihat ve Terakki’nin 
egemenlik yıllarında, Birinci Dünya Savaşı’nda, 
Ermeni Tehcir hareketinde hep devletten ya-

naydılar. Zalimliği ile ün yapan Diyarbekir Valisi 
Çerkez Reşit Paşa’nın buyruğuyla oluşturduk-
ları Ermeni kafilelerini (‘KAFLE’) iki yoldan bile-
rek ölüme sürüklediler. Lice beyleri götürdük-
leri insanları tanıyor ve sahip oldukları taşınır 
servetin değerini biliyorlardı. Tümünü soydular 
ve üstlerindeki ziynet eşyalarını toplayıp gasp 
ettiler. Geride kalan gayrimenkul ev, dükkân ve 
tarlalara el koydular. Bu, onlara göre hem devle-
tin hem de “dinin” emrettiği bir görevdi. 

Şeyh Said isyanında Lice beyleri 
Lice Beyleri Mustafa Kemal hareketinin ilk yıl-
larında bölgenin diğer beylerinden ayrı bir yol 
izledi. 1925’e kadar hep güçlü olanın saflarında 
siyaset yaptılar. Ancak 1925 ayaklanmasın-
da güçlü tarafı seçmede ve saf belirlemede 
yanıldılar. Şeyh Said’i destekleyerek siyasete 
aktif olarak katılmışlardı. Piran’da patlak veren 
ayaklanma Bingöl ve Elaziz’den sonra Diyar-
bekir’e yöneldi. Diyarbekir’in zaptı, Piran, Hani 
ve Serde üzerinden Lice’de kurulacak merkezî 
bir karargâh aracılığıyla bölgede asker toplan-
ması ve büyük bir saldırıya geçme şeklinde 
planlanmıştı. Hanili Salih Bey’in desteğiyle, 
Hani az zamanda ve kolayca ele geçirildi. Ha-
ni’den sonra Serde üzerinden savaşı yürütecek 
merkezî karargâhın kurulacağı Lice’ye hareket 
edildi. Şeyh Said ve yandaşları Lice Müftüsü 
Abdülhamit Hoca, oğlu Sait Efendi, Hüseyin 
ve Hakkı Beyler tarafından Serde’de karşılandı. 
Topluca Lice’ye hareket edildi. Merkezi karar-
gâh Liceli Kamil Bey’in evinde kuruldu. Karar-
gâhın başında Şeyh Said, sağında Hanili Sa-
lih Bey, solunda da sekreter Fehmi Bilal vardı. 
Hüseyin Bey yüzbaşı rütbesiyle ilçe Jandarma 
komutanlığına atandı. Hakkı Bey ise karargâhta 
güvenliği sağlamakla görevlendirildi. İbrahim 
Bey, Lice kaymakamlığına getirildi. Gerekli te-
maslar yapılarak, asker toplama ve planlanan 
hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra sıra 
Diyarbekir’in alınmasına gelmişti. Şeyh Said 
tarafından 7 Mart 1925 günü şafakla birlikte 
dört bir yandan Diyarbekir’e saldırı emri verildi. 
Saldırı başarısız oldu. Şeyh kuvvetleri geri çekil-
di. İkinci bir saldırı da başarısız olunca Şeyh’in 
kuvvetleri panik içinde dağılmaya başladı. Her-
kes kendi köyüne çekildi. Başından beri Şeyh 
Said harekâtına karşı olan çevredeki Kürt bey-
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leri ve aşiret liderleri birbiri ardından Diyarbekir 
Valiliği’ne ve Mustafa Kemal’e bağlılık telgrafları 
gönderdiler. Ayrıca kendi aralarında örgütlene-
rek Şeyh Said kuvvetlerine karşı silahlı müca-
deleye giriştiler. Bingöl ve çevresindeki yerleş-
kelerde varlığını korumakla birlikte, Diyarbekir 
bozgunundan sonra Şeyh Sait ayaklanması 
fiilen son bulmuş ve kesin olarak yenilmişti. 
Lice beyleri de ilk defa giriştikleri bir siyasi ey-
lemi kaybetmişlerdi. Diyarbekir İstiklal Mahke-
mesi’nde yargılanan Hüseyin Bey, Hakkı Bey 
ve Hoca Sait Efendi idam edildiler. İbrahim Bey 
sürgüne gönderildi. Son derece cezrî tedbirler 
almakta çekince göstermeyen Mustafa Ke-
mal’in diğer Lice beylerine karşı müsamahakâr 
davranması dikkat çekiciydi. Sözle ya da yazıy-
la Atatürk rejimini eleştirenler bile idamla yar-
gılanırken, Şeyh Said’e konaklarını tahsis eden, 
ayaklanmayı maddi ve manevi tüm olanaklarıy-
la destekleyen Lice beylerinin isyandan az bir 
zararla kurtulmalarının özel bir nedeni olmalı. 
Nitekim isyandan sonra Mustafa Kemal’i des-
tekleyen beyler ve aşiret liderleri dahi sürgüne 
gönderilirken ayaklanmaya katılan Lice bey-
leri istisnai muamele görmüş topluca sürgün 
edilmemişlerdir. 

Lice beyleri ve CHP destekçiliği 
Lice beyleri her zaman Diyarbekirli Pirinççiza-
delerle dayanışma içinde olmuş ve onların yol 
göstericiliğinde siyaset yapmışlardır. Şeyh Said 
olayında teamül dışı hareket etmelerine karşın 
koruma görmelerinde Atatürk’ün yakın dostu 
Pirinççizade Feyzi Bey etkili olmuştur. Bu olay-
dan sonra Lice beyleri sürekli olarak devleti 
temsil ettiği varsayılan CHP ile işbirliği yapmış-
lar, Birinci Umumi Müfettiş ve Diyarbekir Vali-
sinin hizmetinden ayrılmamışlardır. Beylere du-
yulan güven nedeniyle tek partili (CHP) iktidar 
yıllarında Lice beylerinden biri mutlaka İl Genel 
Meclisi üyesi gösterilmiştir. 

Demokrat Parti’nin kuruluşunu izleyen yıllar-
da bütün halk muhalefeti desteklerken beyler 
Pirinççizadelerden Vefik Bey’in önerisine uya-
rak CHP’yi desteklemişlerdir. Burada kişisel bir 
gözlemimi not etmek istiyorum. 1945 ya da 
46’da tıp öğrencisi sıfatıyla Lice’de tatildeyim. 
Lice kaymakamı, DP’yi örgütlemek için ilçeye 
gelecek heyetin halkla temasını önlemek için 
dışarı çıkma yasağı ilan etmiş. Habersizdim. 
Akşamüstü dışarı çıktığımda kahvehaneler, 
dükkânlar, işyerleri kapalı. Sokaklar bomboş, 
kimseler yok… Eve dönmek zorunda kaldım. 
Dönerken Ulu Camii civarında bir köşeye sin-
miş üç kişi ve bir araba gördüm. Onlardan biri 
bana doğru gelerek şöyle konuştu: “Biz ilçeniz-
de DP’yi kurmak için geldik. Ama kasaba bom-
boş hiç kimse yok. Vakit geç, yollar uygunsuz, 
dönmemiz mümkün değil. Otel yok, lokanta 
yok, kalacak bir yer de yok. Burada dostlarım, 
okul arkadaşlarım var, hiçbirine ulaşamıyo-
rum. Örneğin Rıza Bey idadiden sınıf arkada-
şımdır. En azından bana bir selam borcu var; 
ama ortalıkta görünmüyor. (Yakamdaki rozete 
bakarak) Siz doktorsunuz bize nasıl yardım-
cı olabilirsiniz?” sorusunu karşılıksız bıraka-
mazdım. “Ben doktor değil, tıp öğrencisiyim. 
Kabul ederseniz sizi misafirimiz olarak bizde 
kalmaya davet ediyorum.” diyerek onları eve 
götürdüm. Koşullar elverişli değildi. Anneme 
emrivaki yapmıştım. Buna karşın mahcup ol-
mamıştık. Ertesi günü de DP ilçe teşkilatını 
kurmalarına yardımcı oldum ve onları Diyarba-
kır’a yolcu ettim. Ama DP Diyarbakır il başkanı 
ve 1950’de milletvekili seçilen Piranlı Nazım 
Bey’in sınıf arkadaşı Rıza Işık iki gün boyunca 

Şeyh Said (oturan beyaz sakallı) ve arkadaşları
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evden çıkmadı ve kimseye görünmedi. Elbet-
te nedeni Pirinççizadelere uyarak devlete ve o 
günkü devlet partisine (CHP) bağlılıktı.

Sonuç yerine 
Lice beyleri, bölgenin diğer beyleri gibi II. Mah-
mut döneminden başlayarak güç ve toprak 
kaybettiler. Cumhuriyet döneminde gerileme 
devam etti. 1950’den sonra tarımda kapita-
lizmin gelişmesine paralel olarak kimi büyük 
toprak sahipleri (Beyler) tarımda modernleş-
meyi yeğleyerek burjuvalaştı. Ama çoğunluk 
geleneklere bağlı kaldı. 30 yıldır Lice’den uzak 
kaldım. Sosyal değişiklikleri gözleme imkânım 
olmadı. Lice beylerinden kaçının tarımda ka-
pitalist düzene geçtiğini bilmiyorum. Duyum 
olarak da bir bilgiye sahip değilim. Ancak beyle-
rimizin eski alışkanlıklarını kolay kolay terk ede-
ceklerini sanmıyorum. Bu nedenle de içlerinden 
bazılarının junkers tipi kapitalist bir değişime 
girişmiş olmaları ihtimali pek azdır. Ana eğitime 

kolayca ulaşma olanaklarının artmasına bağlı 
olarak son yıllarda Liceli olup yüksek eğitim gö-
ren seçkin meslek sahiplerinin yetiştiğini büyük 
bir mutlulukla duyuyorum. Bunlar arasında bey 
çocuklarının sayıca daha fazla olmaları gere-
kir. Lice köylerinden de pek çok yüksek eğitim 
görmüş meslek sahiplerinin yetiştiğini iftiharla 
öğreniyorum.

Lice halkı, küçük, büyük ayırımı yapmadan ‘Bey’ 
ailesinden gelen herkese ‘Bey’ diye hitap eder. 
Bunu onların doğuştan gelen hakları sayar. 
Beylerimizin, bütün davranışlarında bu hakka 
layık olduklarını kanıtlamalarını görmek en bü-
yük dileğimizdir.

Eğitimli gençlerden, padişahların yüzyıllar önce 
çocuk kandırırcasına büyük dedelerinin ellerine 
tutuşturdukları nesep belgesine inanan var mı 
bilmiyorum. Ama yeni kuşaktan aydın genç-
lerin bu safsataya son vermelerini beklemek 
hakkımızdır.  

13. 11. 2020

Diyarbekir, 1900’lerin başları
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Tarık Ağabey, merhaba.

Yazınız çok özgün ve boşluk dolduran bir analiz 
örneği oluşturuyor. Siyasal analizlerde genellikle 
ihmal edilen sınıfsal perspektifli açılımıyla da ay-
rıca önemli. Aklınıza sağlık.

dilop’tan arkadaşla konuştum. Size çok selam 
ve saygıları ile birlikte yazınızı basmak istedikle-
rini söyledi. 

Bu arada ben de hoşgörünüze sığınarak, baskı 
öncesi belki dikkate alırsınız diye yazıya dair bir 
kaç önerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

***

Safevi’nin Şiileşmesi Aleviler 
Yazınızda geçen, “16. yüzyılda İran’dan gelen 
Şii baskısı”, “Şii tasallutu” gibi ifadeler bence 
sorunlu. 

Şöyle ki, henüz o dönemde Safevi Devleti Şii 
değil, bir Kızılbaş/Alevi devletiydi ve Anadolu’da 

-dosya ek-

Türkçe ve Kürtçe konuşan halkların önemli bir 
kısmı da bu inançtandı. Safevi Devleti’nin Şii-
leşmesi, Çaldıran Savaşı’nı kaybetmesi sonrası 
süreçte, 16. yüzyılın ikinci yarısında başlayacak-
tır. 16. yüzyılın ilk yarısında Safevi Devleti’nin 
Anadolu’nun Kürt ve Türk aşiretleri içinde ciddi 
bir etki alanı var. Çünkü Sünni/Şafii inançlılar 
Kürtçe konuşan toplum içinde görece çoğunluk 
olsa da bugünkünden çok daha yoğun oran-
da bir Kürt-Alevi inançlı nüfus bulunmaktaydı. 
Safevi Devleti doğuya ve güneye doğru haki-
miyetini yaymaya çalışırken, bölge halklarının 
inançsal desteğiyle büyüyen Safevi Devleti en-
geliyle karşılaşıyor ve bu durum iki devlet ara-
sında gerilime neden oluyordu. Bu gerilimin en 
çok etkilediği halk da Kürtler oluyor ve Kızılbaş 
Kürtler Osmanlı’nın, Şafii Kürtler ise Safevi’nin 
baskısı ile karşılaşıyordu. Bu bölünmüşlük, sizin 
de saptadığınız gibi Kürtlerin devletleşebilmesi 
ve giderek uluslaşabilmesi sürecini engelleyen 
bir faktör olacaktır.
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Bu gerçeklikte: “İdris-i Bitlisi, kurtuluşu Safevi 
Devletinin otoritesini benimsemekte buldu” ifa-
denizi de sorunlu buluyorum.

Saray hizmetinde bir işbirlikçi
İdris-i Bitlisi’den, sanki bütün Kürtlerin temsil-
cisi gibi söz etmek şöyle de sorunlu görünüyor. 
Bugünün ağır inkâr, tenkil ve asimilasyonuyla 
kıyaslandığında Osmanlı düzeninde Kürtlere bir 
otonomi sağlanmış olmasının görece değeri 
elbette yadsınamaz. Ancak sadece Sünni-Şa-
fii Kürt egemenlerinin temsilcisi olarak Kürtleri 
Osmanlı düzenine entegre eden bu misyonun 
bedeli, Kürtlerin bağımsızlaşabilmesini de en-
gelleyen misyonu temsil etmektedir. Kürt bey-
lerini ikna ettiği misyon, kendi sınıfsal çıkarlarını 
gerçekleştirecekleri otonomi karşılığında, Sünni 
Kürtlerin Osmanlı’ya tebaa kılınıp Safevi’ye kar-
şı mendirek yapılması, Alevi inançlı Kürtlerin ise 
düşmanlaştırılmasıdır. 

Yaşadığı saraylara hizmetkârlık olarak biçimle-
nen siyasal-ideolojik becerileriyle İdris-i Bitlisi’nin 
ilk şekillenmesi Akkoyunlu sarayında gerçekle-
şecek ve Osmanlı sarayına tecrübeli ve yetenekli 
bir bürokrat olarak geçecektir. Kısacası kendisi 
Kürt olmakla birlikte, Kürt toplumuna değil, adı-
na çalıştığı saraylara hizmetle belirlenen işbir-
likçi bir kişilik karşısındayız. Onun hizmeti Kürt 
toplumunun birliğine, diline, kültürüne vb. değil, 
Osmanlı sarayının egemenliğini geliştirmeye ve 
Kürtlerin enerjisinin bazı ayrıcalıklar karşısında 
bu egemenliğin çıkarlarına yedeklenmesidir.

Bu açıdan:

“Mem û Zin’de Kürtlerin birlik olmamasından ve 
güçlü bir Kürt krallığının kurulamamış olmasın-
dan yana yakıla şikâyet” eden Ahmedê Xanê’nin 
misyonunun tam aksine, İdris-i Bitlisi, işbirlikçi 
misyonu temsil etmektedir kanısındayım.

Tarihe bu perspektifle bakmak, günümüzde Kürt 
sorununun bütünsel çözümü açısından da bü-
yük önem taşımaktadır. Nitekim günümüzdeki 
Kürt kurumlaşmasında da benzeri İdris-i Bitlisi 
misyonları görebilmekteyiz; kurdukları egemen-
liğin çıkarları için bölgesel güç odaklarıyla iş-
birlikçi konum geliştiren ve bunun diyeti olarak 
dönüp diğer Kürtlerin kurumlarına saldıran Kürt 
liderlikleri bunun tipik bir örneğidir. 

Beyler, ders almaya davet edilmeli
Bir rezervim de sonuç bölümüne ilişkin:

Sizin belirgin kıldığınız gibi, Lice beyleri her 
zaman devletten yana olmayı tercih ettiler. 
Dolayısıyla;

“Beylerimizin, bütün davranışlarında bu hakka 
layık olduklarını kanıtlamalarını görmek en bü-
yük dileğimizdir” ifadeniz, bana, sınıfsal analizi-
niz açısından da sıkıntılı, çözümü, eleştirdiğiniz 
bu güçlere havale etmek izlenimi veriyor. Oysa 
sizin çok önemli olan tarihsel ve siyasal misyo-
nunuzdan hareketle, onları; geçmiş yanlışlardan 
da ders alarak ulusal sorumluluklarının gereği-
ni yapmaya davet eden bir dil daha etkili olurdu 
diye düşünüyorum.

Yazıda belirgin olan sınıfsal ve Kürt haklarının 
kazanılmasına yönelen hassasiyetle “nesep bel-
geleri” ile uğraşmaya karşı uyarınız da önemli, 
ama sanki tek sorun buymuş gibi bir sonuç da 
çıkmamalı bu son paragraftan. Burada asli so-
rumluluğun, (yazının içindeki temel duruşa da 
uygun olarak) güç ilişkilerinden arınıp hak iliş-
kilerinden yana tutum almalarını vurgulamanız 
çok kıymetli olurdu.

Son önerim de salt Kürtlere seslenmediği için, 
Kürtçe deyişlerin Türkçe çevirilerini de yanında 
belirtmek iyi olur.

Saygı ve sevgiyle

Erdoğan Aydın

***

Tarık Ziya Ekinci’nin talebi:
Erdoğan Bey merhaba,

Eleştirilerinize ve önerilerinize katılıyorum. Di-
lerseniz bana gönderdiğiniz metni özgün bir 
eleştiri olarak metnin altına ek olarak konulması 
için dergi editörüne ricada bulunalım. Çok daha 
anlamlı ve yararlı olur. Belki başkaları da katılır. 
Konu daha da açıklık ve netlik kazanır. 

Kürtçe sözcüklerin tercümesini ise dergide çalı-
şan arkadaşlar yaparlarsa iyi olur. 

Selam, sevgi ve saygılar sunarım.

Tarık Ziya Ekinci
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I 

Abdûl ji welatê Ecem ha-
tibû Rewanê, çawa pale 
ketibû zavoda pembû 

temizkirinê. 

Bi xwera çewalekî gewr, kira-
sekî ser canê xwe û qayşek anî 
bû. Canda silamet bû. 

Şixulê wî rehet bû, - kaparîçê 
maşîna qatkirnê vedikir, tukê 
pembû ji bin maşînê derdixist, 
lê hevalê wî Ahmed û Grîgor jî 
tûka didrûn, lê Riza yek – yek 
dibir dikir vagona. 

Heyşt seheta şixul dikir. – 
Nav wan 8 sahetada hinekî jî 
rehet divû û nan dixar. Carna 
sehetekê duda zêde dixevitî, 

D. DEMIRYAN

ABDÛL
Werger: Emînê Evdal

Latînîzekir in: Ferîd Demîrel

başqe jî aylix distend, bona 
wan seheta. 

Farqiya xevata vira û welatê 
Ecem zef mezin bû: xevata 
wêderê çetin bû. Wêderê heta 
15-seheta dixevitîn. Nîvê emrê 
wî zelûliyêda derbas biya, seva 
axê, xan xevitiye, wê şûnda 
başqe jî xevitiye, bona serê 
xwe xweyîke, ji birçiya nemire, 
mayîna wî jî hemîn bona xevta 
axê biye. 

Vêderê şixuli bi cûrekî dinê bû, 
berê ewlin xevata vira xevate, 
ne zelûlî bû. Vira şixul bona wî 
eşq bû, lê na dijminê wî, wekî 
ji hal bikra, sefîl biya, berbi 
mexber biçûya. 

Çavê Abdûl timê li derxistana 
pembû bû. 

Ewî pê çewala danî tijî hewşê 
dikir. Wederê li kêleka zavoda 
pembû maşînê hilçinandinê 
hebûn, ewana hildiçinand û 
berbi maşînê dinê dibir wan, 
maşîna pembû ji dendika 
didan temîzkirinê, dendikê 
pembû dirijiyan jêrê, lê pembû 
diçû cîkî dinê. Wê derê dihat 
qatkirinê û dibûn tûkê (gulokê) 
gulover, hazir dibûn, seva bikin 
vagona. 

Riza û palekî dinê tûkê pem-
bu dikişandin dikirin vagona, 
maşîne jî dibir Lenînakanê, 
Moskvê. 

Ciyê qatkirinê qîjîn û girmîna 
maşîna bû. 

Pale timê dora maşîna diçûn û 
dihatin, wana li tiştekî dinhêrî, 
saz dikir. Hiş û fikra wana ser 
maşînê bû. 

Berê ewilîn ji Abdûl tirê pale 
ji hev hiz nakin, çimkî wana 
hevekî germ-germ bi hevra 
xeverdidan, hevekî ji hevdixey-
din, carna jî li hev hêrs dibûn, 
xeverê nepak hevra digotin, 
lê dîsa ewî ber çevî xwe didît 
wekî pale bi hevra pakin, bari-
şin û ji hev hiz dikin, serî ewe, 
wekî ewana nêzîkî hevin. 
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Merivê bêxevatkar û sist jî 
hene, ussa jî yê sîmûlyant, yek 
ji wana jî şixul dûrxistin. 

Ji wana hiz nakin, şîret dikin, 
wana tînin ser rê. Berê tiştê 
nedîtî zef bûn bona Abdûl; pale 
serkariyê li hukumatê bikin, 
eva giliyê hana ewî li Ecemis-
tanê bihîstibû, îna nekiribû, 
hela kenê wî hatibû, lê wexta 
hat, ber çevê xwe dît, ki şah, 
axa û xanê ewî welatî ji ortê 
hatine hilanînê, her merivê 
hemal, pale mane, îcar berê 
ewilin, wexta teze hatibû, xwe 
dîn hesav dikir, dûrî şixula 
diçûn. Naha çi? Şixula wî bi 
wana ketiye, wê jî xura bixevi-
te, çend manata paşxê û here 
welatê ecem. 

Lê Abdûl paşê hindik – hindik 
hîn bû û ma, kesek ji wî ned-
ravya, ew jî ji kesekî venedi-
kişya. 

Rojekê jî Margarê komsomolê 
pale, jê ki ji bizir kusp derdixist, 
destê xwe li milê wî xist, got-
qet netirse Abdûl, havînê him 
ezê aylixa te bidim zêdekirnê, 
him jî ussa bikim bona tu çend 
leda herî bigerî. Ewî giliyê xwe 
kutta kir û destê xwe bizir li 
sûretê Abdûl xist, ewî jî dîsa 
bi henek milê wî girt û yek da 
serî. 

Lê giliyê Margar li Abdûl xweş 
hat, gişk derheqa Abdûl da 
zanin, seva wî difikirin. 

Gişk pey wî gilî diçin, dixwazin 
zanibin gelo Abdûl wê kengê 
here mala rehetiyê, Abdûl ewa-
na civatada didît, hema pêra 
xeber nedida, lê wana Abdûl 
jî bîra xwe nedikirin. Seva vê 
yekê jî dilê Abdûl gelekî ser 
zavodê dêşiya. 

Diha ma. Neçû welatê Ecem. 

Civatekêda jî sedr ji Abdûl ra 
got, hi qet çi? Giliyê te hene, 
hev. Abdûl, tu çi divêjî?Me-
rivê usa hene, wekî ji xevatê 
derengî dikevin û zirar digihije 
derdayina me. 

Abdûl hinekî tevhev bû, paşê 
got, -ew merivê ji xevatê de-
rengî dikeve, zirarê digihîne kê, 
digihîne xwe. Me berê şixulê 
xana û bega kiriye, ji şixul de-
rengî neketine, lê naha ji mera 
şerm nîne? Wekî em ji şixulê 
xwe derengî bikevin. 

Pala îna nedikir, wekî Abdûl gi-
liyê usa bigota, berê dikeniyan, 
lê paşê ker bûn. 

- Abdûl rast divêje… Şerme, 
sosretiye, gerek usa bikin, 
kesek dereng nekeve. 

Abdûlê ki berê pirsê civatê 
dibihîst, metaldima, ew hin-
dik-hindik hînî wan giliya bû, 
zanbû, wekî xayê zavodê ew 
bixwene, tu kesê dinî nînin, 
lema jî gerek ewana pakî li 
zavodê binhêrin, xevata xwe 
rind bikin. 

Abdûl wê yekî jî hîn bû, wekî 
zavodêda hebiya meriya başqe 
tune, ew xevat ya gişkane, 
gerek gişk jî pakî li şixul binihê-
rin. Li zavodê binihêrin, çawa 
meriva bê emiltî şixul li welatê 
Ecem dikirin, vira ûsa nîne, 
derheqa palada difikirin bona 
sax bûna wana û giliy dinê, lê li 
Ecemistanê kî jidest çû, meriv 
lê nave xweyî. 

Bi ewî cûreyiye welatê Ecem. 
Wêderê zavodê gişkiya, dereca 
sabûnê dest pêkrî, heta ya 
pembû, bizir gişk li cîkîne, 
heyata zavodê jî pêra. Ji Abdûl 
tirê ew nava şixulê maleke 
mezinandane, ew bixwe jî 
neferê wê malêye, dixevite, 
distîne û emrê xwe rind derbaz 
dike. Abdûl dixevitî, lê wê çewa 
nexevitiya, eva xwe xuliya xan 
nîbû, wekî ser pakî nexevitiya, 
pale ji birçîna dida qirê û Abdûl 
teze fem kir, wekî ne ki tu bê 
ew evî welatîda xerîb nîbû 
hela, ew ser merivê cîra dihat 
hesavkirinê. 
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Lê rojê derbaz bûyi dihatin 
bîra wî, wexta ew tev eydeke 
siyasetiyê bûvû. 

Abdûl vira gelek tiştê dinê jî ber 
çevê xwe dît, ew palê wêdera 
destê wan bi hevra bû, ewana 
sekinîne miqabil dijmin, pêşya 
Fransiya, Angliya, şah, bega, 
xana û dewletiya gişka. Abdûl 
rind zanibû, wekî tevgirêdana 
zavoda wana û yê bacarê dinê 
bi hevra hevû, ya bacara bi 
bacarara, evana gişk digihîjin 
hevdu, bi hevra girêdayine, 
dikevin nava hukumata prole-
tariyat, bera mezin. 

Her wî çaxî Abdûl rind fem 
dikir, wekî çiqas dest digihîjin 
hevdu û bi hevra tên bilind 
kirnê. 

Naha Abdûl tenê nîne, îda kes 
bi wî nikare. 

Û gelek sal wa tên derbaz 
divin, hela Abdûl neçûye welêt, 
nêta wî çûyinê jî tune. 

II
Rojekê jî bona şixulekî çûvû 
dîwanxanê, hinek wêderê egle 
bû. Nişkêva dengek ji heyata 
zavodê hat. Dengê boriyê xirav 
hat. Abdûl ji dîwanxanê banz-
da, derket çû heyata zavodê. 

Maşîna qatkirne dişewitî, ew 
dereca wî bû, mîna brûskekê 
lêxin, şaşma, paşê banzda. 

Dû deriyara û pencerara der-
diket, lê hundurda alavê mîna 
avê ser hevra pêl dida. Zirar 
zef pir bû, neki tu bê tenê bona 
zavodê, lê seva wan pala jî, 
yêki nava pembûda mabûn. 

Meriv nizanbû, ewana nika-
ribûn derketana. Yan wêderê 
mabûn seva agir vêsandana. 

Pale hatin tijî her derî bûn, 
kuling û mer hildabûn, metel-

mayî xurûşî ser agir kirin, bona 
vêsînîn. 

-Kî hundirdane?… Kîne?... 

-Grîgore, Rizaye, Ahmede. 

-De zû bikin, zû,

Wana bihevra xurûşî hundur 
kirin. Lê alavê zor da wana, 
ewana paşda vegeryan. 

Abdûl çewalek avît ser çevê 
xwe û çû hundur. Bû qîrîna 
pala. Alavê davît ser çevê 
wana, ew nava tûkada hat 
indakirinê. 

Nikşêva bû qîrîna wî, çawal da 
ber rûyê xwe û xwe avît ser 
Grîgor, Grîgor jî du xwe inda-
kiribû; vî alî – walî diçû dihat. 
Çawa dixwenî ew dixenqî. 

Abdûl destê xwe avît milê wî, 
çiqas qewata wî hebû bimilê 
Grîgor girtibû, dikir ji nava dû, 
tûka derxe, ewî tiştek se nedi-
kir û nedifikirî. 

Her xwe ber bi dêrî dikişand. 
Nişkêva lingê wî li tûkekî ket, 
şimitî ket. Grîgor ew devda 
ber bi dêri çû, pala girt Grîgor 
derxistin. 

-Abdûl, Abdûl… 

-Zû bigihîjne. 

Qalmeqal diha zêdebû. 

Hema wê deqê, wexta pale 
diçûn hundir û derdiketin. Mar-
garê komsomol mîna merivê 
dînbûyî pêşda çû hundur, xwe 
gîhand Abdûl. Abdûl sufite xwe 
dida pişt tûka bona neşewte, 
ewî diha xwe inda kirbû, ew 
hela li Riza û Ahmed digeriya, 
bona wana ji agir xilas bike. 
Wexta alavê û dû li Margar zor 
kir, ew fikirî wekî ewana diha 
şewitîn, xilasbûna wan tune. 

Xwe Abdûl ra gihand, lingê wî 
girt û derxist ber derî. 

Qîrîna pala bû, digotin, -heval-
no, zû bikin avê bînin bireşînin, 
ewana naha şewitîn. 

Diha gumrih av direşandin ser 
alavê, agir ditemirandin. Pale 
hindik-hindik diçûn hundur, 
wana agir vêsandin. 

Lê heta wana agir vesandin, 
Riza û Ahmed ji dest çûn: 
şewitîn. 

Peyî vêsandina agira oyne-
ke giran pala ber çevê xwe 
dîtin, -du ji tûka û pola diki-
şiya cinyazê Riza û Ahmed jî 
navda kizînbû. Abdûlî birîndar 
bû, wexta brînê wî grêdidan, 
derheqa êşa canê xweda fikir 
nedikir, derdê wî hevalê wî 
şewitî bû. 

Grîgor û Abdûl birin nexeşxanê, 
palê dinê birîndar jî ji xevatê 
aza kirin, bona herin ambûla-
toriye, ser hekîma, xwe sax kin. 

Birînê Grîgor xeder bûn, yê 
Abdûl jî kêm nînbûn, gerekê 
ewana gelekî nexweşxanêda 
bimana. 

Dîreka dilê Abdûl her Grîgor 
bû, wekî kêleka wî cîda bû û 
intîna wî bû. Abdûl wa difikirî 
û ji xwera digot, -eh, min xilas 
kir, ew jî emreke. Carekê jî wa 
fikirî, wekî çi? Şixulê Grîgor 
li dereya qatkirinê hebû, axir 
ew ser maşîneke dinê dixevitî. 
Ewê yekê fikreke dinê nav qafê 
Abdûlda pêşda anî, wekî heta 
wî çaxî ewî tiştê ûsa nedîbû. 

Abdûl ji Grîgor pirsî got, Grîgor 
çi şixulê te nav pembûyê meda 
hebû?

-Min dengê qîrînê bihîst, banz-
da û… 

-Abdûl zimanê xwe gest, got, 
- ha, usa û ker bû. Paşê nerm 
kire intîn û li Grîgor nihêrî. 

Diha dilê wî rehet bûvû. 
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Türk resmî ideolojisi 
aracılığıyla nasıl dola-
şıma sokulduğunu ve 

insanları nasıl “zehirlediğini” 
doğru kavrayabilmek için Türk 
tarih kuramının nasıl kurgulan-
dığını ve nasıl bir zehirli miras 
bıraktığını anlamak gerekiyor. 
Bunu, geçmişte “Türk Resmî 
İdeolojisinin Zehirli-Ölümcül 
Mirası” başlığı altında birçok 
defa irdelemiştim.

RESMÎ	TÜRK	TARİH	KURGUSU	
ve	1925	KÜRT	İHTİLALİ

MEHMET BAYRAK

Bilindiği gibi, Türk resmî ideo-
lojisi II. Abdülhamid dönemin-
de “Osmanlı- İslâm” belgisi 
altında tehcir (sürgün), taqtil 
(katliam), temsil (asimile etme) 
ve ihtida (zorla din değiştirtme) 
yöntemleriyle uygulamaya 
konmuş; İttihad-Terakki ve 
onun devamı niteliğindeki 
Kemalist yönetim dönemin-
deyse “etno-dinsel temizlik, 
tek-tipleştirme ve Türk-İslam-

laştırma” ilkeleri doğrultusunda 
devam ettirilmiştir.

Ayrıntıya girmeye gerek yok. 
Kemalist yönetim, 1925 Kürt 
ihtilalini ve 1928-30 Ağrı/Zilan 
Hareketi’ni, emperyalistlerin 
desteğindeki uçak filoları ve 
zehirli gazlarla bastırıp kendi-
sini güvenceye aldıktan hemen 
sonra bir kuramsal ve ideolojik 
saldırıya geçiyor.

1930’da hazırlanıp hayatın her 
alanında uygulamaya konan 

Ağrı Harekâtı’na ilişkin Cumhuriyet’in haberi ve çizimi
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yeni tarih kuramının, daha 
doğrusu kurgusunun esas-
ları, M. Kemal gözetimindeki 
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 
tarafından “Türk Tarihinin Ana 
Hatları” adıyla ortaya konup 
yaygınlaştırılıyor. Buna göre, 
Türk tarihi şöyle öğretilecektir:

“Türk tarihi, Türk milletine, 
dünya yüzünde insanlığın 
doğduğundan beri en asil ve 
en yüksek insan tipini kendi 
ırkının temsil ettiğini, asırla-
rın yürüyüşünce beşeriye-
tin (insanlığın MB) karanlık 
göklerinde müselsel mede-
niyet (süregelen uygarlık MB) 
ufuklarının kendi ırkının zekâ ve 
kabiliyet elleriyle açıldığını an-
latır. Türk tarihi, Türk milletine 
kendi ırkının askerlikte, idarede, 
siyasette olduğu kadar ilimde, 
fende, edebiyat, resim, musiki, 
mimarlık, heykeltraşlık gibi sa-
natlarda dahi ne kadar eşsiz bir 
istidat (yetenek MB) ile yoğrul-
muş olduğunu anlatır.

Türk tarihi, Türk milletine, dün-
yanın insan izi taşıyan her par-
çasında kendi ırkının zamanla 
silinmemiş ve silinmeyecek 
hakimiyet ve hars (egemenlik 
ve kültür MB) damgası basılı 
olduğunu, başka milletlerin 
tek numunesiyle öğündükleri 
devletlerin en büyüklerinden 
çok daha büyüklerini yüzlerle 
kurmuş, her mânâ ve mahi-
yette şan şeref kaynaklarından 
kana kana içmiş, görgülü bir 
soydan geldiğini anlatır.” (Bkz. 
T.T.T.C., Tarih, 1930/32, Cilt: IV, 
s. 258-259).

Kendisine itirafçı,  
dışarıya inkârcı!
Aynı anlayış, bir yıl sonra yani 
1933’te kutlanacak olan Cum-
huriyet’in 10. Yıl Marşı’nda da 
ifadesini buluyordu:

Türk’üz bütün başlardan üstün 
olan başlarız

Tarihten önce vardık, tarihten 
sonra varız.

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsü-
müz tunç siperi

Türk’e durmak yaraşmaz, Türk 
önde, Türk ileri.

Şimdi, böyle bir ırkçı ve ha-
masi anlayışın, doğru bir tarih 
kuramı ortaya koyması ve 
tarihsel-toplumsal gerçekliği 
doğru yansıtması düşünülebilir 
mi? Bundan dolayıdır ki, Çetin 
Altan “Türkler’in İçine Tıkıl-
dığı Koşullanmalar...” konulu 
yazısında (Sabah, 18.4.2001); 
bu gerçekliğe parmak basarak 
şunları söylüyor:

“Kendi ülkelerinde sultanlarıyla 
Saray yöneticileri tarafından 
dahi horlanıp aşağılanmış olan 
Türkler; birden İttihad’çılar ta-
rafından öylesine (dünyanın en 
üstün ırkı olduğu) propagan-
dasıyla öne çıkarıldılar ki; yerler 
gökler, karalar denizler, kah-
veler okullar, gençler ihtiyarlar, 
(Türk’e Türk propagandasıyla) 
inlemeye başladı...

İstiklal Mahkemeleri’nin yargılamalarından bir kare...
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İnsanlık tarihi Türklerle baş-
lıyordu. Tüm ırkların kökeni 
Türktü. Türk olarak doğmuş ol-
mak, dünyanın egemeni olmak 
için doğmuş olmak demekti. 
Türk tarihi şanlarla zaferlerle 
doluydu. Türklerin yenmediği 
hiç bir ülke yoktu vs...”

İşte, bu trajik gerçekliği bilince, 
her şeyi çok daha iyi kavrıyor-
sunuz. Kendi payıma, birinci 
elden kaynaklara ve devletin 
gizli belgelerine ulaştıktan 
sonra gördüm ki; devlet, gizli 
planda itirafçı ve kabulcü, açık 
planda red ve inkârcıdır.

Nitekim, salt 1925’teki Kürt ha-
reketi ile ilgili 400 sayfa dola-
yında bilgi ve belge yayımlamış 
bir araştırmacı olarak, devletin 
bu konuda da nasıl bir saptır-
maya gittiğini tüm çıplaklığıyla 
gördüm ve sergiledim.

Bu belgelerin bir bölümü, 
dönemin Cumhuriyet, Vatan ve 
Vakit gazeteleri gibi periyod-
lardı. Asıl önemli kaynak da II. 
Dünya Harbi sonrası yönünü 
yeniden Batı’ya dönen İnönü 
dönemi hükümetinin, 1945’te, 
geçmişin valisi, o dönemin 
Mülkiye Başmüfettişi, birkaç 
dil bilen ve Kıbrıs kökenli olup 
1933’te yani Cumhuriyet’in 10. 
yılında Türkeş’le birlikte T.C. 
vatandaşlığına geçen Ahmet 
Hasip Koylan’a hazırlatılan 
dokümanter çalışmaydı.

Bu dokümanda; Kürtlerin tarihi, 
coğrafyası, kültürü, edebiyatı 
gibi konuların yanı sıra özellikle 
1925 Kürt hareketi irdelen-
mekteydi. Şark İstiklal Mahke-
mesi dosyaları da incelenerek 
hazırlanan dokümandan; 
1900-1920 yılları arasındaki 
yirmi Kürt demokratik örgütü-
ne ilk kez ulaşırken, 1925 Kürt 

hareketinin tüm aşamalarına 
da tanık oluyordum.

Prof. Dr. Ergun Aybars, Ankara 
İstiklal Mahkemesi’ne ilişkin 
doktora tezinden sonra, Şark 
İstiklal Mahkemesi’ne ilişkin 
doçentlik tezini hazırlarken, 
bu dosyalara ulaşamadığını 
belirtiyordu. İşte, sözkonusu 
dosyalarla Şark Islahat Planı 
gibi önemli belgeler de bu 
çalışmada yer alıyordu.

Keza, 1925 hareketi öncesi 
devlet adına çalışan, yarım-ya-
malak İngilizcesiyle kendisini 
İngiliz Mr. Templen olarak tanı-
tıp İstanbul’da Kürdistan Teâli 
Cemiyeti Başkanı Seyid Abdül-
kadir ve çevresiyle görüşmeye 
çalışan ajandan başlayarak; 
Kürdistan’daki eylemleri çeşitli 
mercilere ihbar eden Şıx Sa-
id’in bacanağı Emekli Binbaşı 
Cibranlı Kasım, Genç Mebusu 
Hamdi (Yılmaz) ve Muallim 
Mehmet Fahri’nin mektup ve 
telgraflarına; yakalanma ve 
yargılanma süreçlerine kadar 
hemen tüm bilgilere ulaşmak 
mümkün oluyordu.

Sadece bunlar değil; hareketin, 
Türkçe söyleyişiyle Kürdistan 
Azadi Cemiyeti, Osmanlıca 
söyleyişiyle Kürdistan İstiklâl 
ve İstihlâs Cemiyeti, Kürtçe 
söyleyişiyle Azadiya Kurdistan 
Cemiyeti tarafından organize 
edildiğini ve şifreli yazışmala-
rını da burada görebiliyorduk. 
Nitekim, etkin üyelerinin birço-
ğu 1925’te idam edilen Azadi 
üyelerinin listesi, Batılı arşiv-
lerden yararlanan Amerikalı 
bilimadamı Prof. Dr. Robert Ol-
son’un 1992’de yayımladığımız 
Kürt Milliyetçiliği’nin Kaynakları 
ve Şeyh Said İsyanı konulu 
kitabıyla da doğrulanıyordu.

Askerî talimatla tarih 
yazımı!
Şubat 1925’te başlayan hare-
ketin “millî” karakteri, Hollan-
dalı bilim adamı Prof. Dr. Mar-
tin van Bruinessen’in 1991’de 
yayımladığımız Ağa, Şeyh ve 
Devlet/Kürdistan’ın Sosyal ve 
Politik Örgütlenmesi konulu 
çalışmasıyla, yine Batılı arşiv 
belgeleriyle ortaya konduğu 
gibi; biz de tüm bunlardan 
sonra 1993’te yayımladığımız 
Kürtler ve Ulusal-Demokra-
tik Mücadeleleri konulu (2 yıl 
ceza almamıza yol açan) kitap 
çalışmamız ve 1996 yılında 
kaleme aldığımız Neden Şeyh 
Said İsyanı Değil?.. (Hevi, Sayı: 
52/1996) konulu köşe yazısıyla 
dile getirmiştik.

Gizli belgelerin tümünde hare-
ketin ulusal yönü vurgulandığı 
gibi; gerek Azadi üyeliği dolayı-
sıyla İstanbul grubu ve Dersim 
Mebusu Hasan Hayri Bey ile 
Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Bey’e, 
gerekse hareketin fiilen içinde 
yer alan Şıx Said ve arkadaşla-
rına uygulanan ceza maddesi 
45. Madde yani “ Memâlik-i 
Devlet-i Âliyenin veya kısmen 
diğer bir vilâyet-i mümtazeyi 
cebren ilhak ettirmeye veyahut 
alelıtlak Memâlik-i Devlet-i Âli-
ye’nin bir kıtasını idare-i Hükü-
metten çıkarmaya teşebbüs...” 
suçlamasıdır.

Kısaca, idam edilenlerin tümü-
nün “müstakil Kürdistan teşkili” 
ile suçlandıklarına dair yüzler-
ce kanıt gösterilebilir. Ancak, 
böylesi önemli bir hareketin, 
Osmanlı’dan bu yana devletin 
başat gücü olan asker vesaye-
tiyle özünden saptırılıp emirle 
bir “irtica ve iğfal hareketi” 
olarak sunulması, herhalde 
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sadece Türk resmî erkine özgü 
bir özelliktir.

Evet, aynen böyle oluyor. Bir 
görüşe göre İngiltere’den, 
başka bir görüşe göre Alman-
ya’dan alınan kimyasal gazlar 
kullanılmak suretiyle 15.500 
kişinin katledilmesiyle nok-
talanan 1925 hareketinin, iç 
ve dış basında bir “Kürt millî 
isyanı” olarak yansıtılmasından 
rahatsız olan dönemin Genel-
kurmay Başkanlığı yani Erkân-ı 
Harbiye-i Umumiye Riyaseti, 
hükümete bir yazı yazarak, 
bu yayınların Türkiye’nin millî 

menfaatlerine aykırı olduğu, 
binaenaleyh bu hareketin bir 
Kürt millî hareketi değil, bir “ir-
tica (gericilik) ve iğfal (kandır-
ma) hareketi” olduğu yolunda 
yayın yapılmasını istiyor.

Hükümet, Genelkurmay’ın 30 
Nisan 1925 tarihli yazısı üzeri-
ne durumu görüşerek, 3 Mayıs 
1925’te aldığı kararla; “İsya-
nın iftiraktan (ayrılıktan MB) 
ziyade irtica ve cehalet ve iğfal 
(gericilik, cahillik ve kandırma) 
eseri olduğu yolunda yayın ve 
propaganda yapılması için Ha-
riciye Vekaleti’ni yani Dışişleri 

Bakanlığı’nı görevlendiriyor...” 
(Bkz. MB, Age., s. 407).

İşte, size askerî talimatla yaz-
dırılan bir tarih anlayışı...

Lozan sonrası ‘kan ve 
demir siyaseti’
Oysa daha Lozan Antlaşması 
bağıtlanmadan, M. Kemal’in 
isteği üzerine daha Diyarbe-
kir’deki görevindin tanıdığı eski 
subay ve dönemin Dersim 
Mebusu Hasan Hayri Bey ve 
birçok Kürt milletvekili, Kürt 
ulusal giysileriyle Meclis’e 
gelip yine Kürt kökenli Lozan 
Delegasyonu Başkanı İsmet 
Paşa’ya bağlılık telgrafları 
gönderirken; 6 Mart 1923’te 
Ankara’daki Meclis’te bir 
konuşma yapan Bitlis Mebu-
su Yusuf Ziya Bey, “Türk’le 
Kürt teşrik-i mesai ederek 
yaşamazlarsa, ikisi için akibet 
yoktur. Bu nedenle herhangi 
biri, diğerine ihanet ederse ikisi 
için de akibet yoktur” diyerek, 
tarafları uyarıyordu... O zaman 
bu sözler Meclis’te ayakta 
alkışlanıyordu.

Ancak, Lozan Antlaşması 
imzalandıktan hemen bir 
yıl sonra 1924’te, “Türk’ün 
süngüsünün göründüğü yerde 
Kürtlük biter” ırkçı sloganıy-
la “Kürt sorununu süngüyle 
çözme edebiyatı” başlamıştı ve 
Kürt aydınları haklı olarak bu 
politikayı “kan ve demir siya-
seti” olarak nitelendiriyor ve bu 
yaklaşıma karşı çıkıyorlardı. 

Nitekim, bu politikalara bir tep-
ki olarak, yine Kürt aydınlarınca 
“gerçekte bir ihtilâlden çok, bir 
devrim” olarak nitelendirilen 
“1925 Kürt Ulusal Ayaklanma-
sı” gerçekleşiyor ve iki yıl önce 
Lozan dayanışması için ulusal 

Resimli Gazete’de Şeyh Said ve adamları
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giysileriyle Meclis’e gelen ve 
sözleri Meclis’te ayakta alkış-
lanan üstteki sözlerin sahibi de 
dahil onlarca Kürt aydını idam 
ediliyor; sayıları 15 bine varan 
Kürt de süngülenerek, kurşun-
lanarak ya da zehirli gazlarla 
katlediliyordu...

Katliamdan kurtulup ülke dışına 
çıkan Kürt aydınları, 20 Mayıs 
1926’da dönemin Başbakanı 
İsmet Paşa’ya gönderdikleri 
“Muhtıra”da; yaşanan ve gele-
cekte yaşanabilecek acı ger-
çekleri şöyle dile getiriyorlardı:

“Mevcut politikanın yürütülme-
sinde ve kalıcılaştırılmasında 
direnilirse, Kürtlük âleminden 
vazgeçmiş Türklüğün, yal-
nız bugün için değil yarın da 
güçlükler ve korkunç durumlar 
karşısında kalmayacağının 
güvencesini kim verebilir?

Bu anlayış ve sorumlulukla, acı 
gerçeğe İhtilâlin son demlerine 
kadar direniyorduk ve kesinlikle 
kan dökülmesinden yana değil-
dik. Ne yapalım ki, bıçak kemiğe 
dayandı, acı gerçek dolayısıyla 
Şubat-1925 İhtilâli’ni yapmakla 
milletimizi savunmaya mecbur 
kaldık. İhtilalde yer alan kişilerin, 
nefis savunması ya da kişisel 
çıkarlar için değil; Türk ve Kürt 
milletinin karşılıklı haklarına 
saygılı olmak kutsal idealleri 
uğruna hareket ettiklerine lütfen 
inanınız. Erzurum ve Sivas 
Kongrelerinde yeni esasları 
belirlenen Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunnamesi’nde (Anayasa) 
Türk ve Kürt milletlerinin ulusal 
sınırları içinde hür ve serbest 
yaşayacaklarına ve birbirlerinin 
haklarına karşılıklı saygılı ola-
caklarına dair açık bir madde 
yok mudur?

İşte, İhtilâlciler onu, Türk 
milletinin liderlerinin Kürtlüğe 
reva gördüğü medeni ve millî 
hakları istemek ve savun-
mak amacındadırlar. Biz Kürt 
aydınları, Kürtlüğün geleceğine 
suikast edilmemek şartıyla 
müthiş ve müfrit Cumhuriyet 
ve uygarlaşma taraftarıyız...” 
(Bkz. M. Bayrak: Age., 494.) 

Yine bu Kürt aydınları, tersi 
durumda neler olabileceğini o 
günden söylemiş ve uyarmışlar:

“Aksi takdirde, mevcut poli-
tikanın ve durumun devam 
ettirilmesinde ısrar edilirse, 
Kürdistan veya Şarkî Anadolu 
kıtası büyük bir kin ve kırgınlık 
yuvasına dönecektir...”

Ne dersiniz, kim haklı çıktı 
acaba?

Bilimsel gerçeklik mi yoksa 
resmî tarih mi?.. 

Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Bey. Dersim Mebusu Hasan Hayri.
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Takrir-i Sükûn Kanunu 
için resmî söylemde 13 
Şubat 1925’teki Şeyh 

Said isyanıyla ilişkisi kurulsa 
da Başvekil İsmet (İnönü), 
bunun asıl gerekçesini mem-
lekette karışıklığı önlemek 
ve huzuru sağlamak1 olarak 
açıkladı. Aslında o dönemde 
devletin merkezileşmesinde 
ve yeniden tesisinde yapılan-
lar dikkate alındığında Şeyh 
Said hareketinin bastırılması, 
Takrir-i Sükûn’lu icraatların 
sadece bir tanesiydi. 

1 TBMM ZC, II/30-2.3.1927, s. 6-8; 
TBMM ZC, II/15-4.3.1341 (1925), 
s. 131-132.

NEVZAT ONARAN

Takrir-i	Sükûn	‘Devrimi’!

Şeyh Said ve hareketi An-
kara’nın yakın takibindeydi, 
bilinmez değildi. Kürt sorunu 
ve 1920’ler ya da Şeyh Said 
hatırlandığında hemen İngiliz 
bölgesel politikasına dikkat çe-
kilir. Dönemin Başbakanı İsmet 
İnönü hatıralarında “[Şeyh Said 
Hareketi’nde] İngiliz parmağı 
bulamadık” diye yazdığı2 halde, 
söyleme devam ediliyor. Bu bir. 
İkincisi, Şeyh Said Hareketiyle 
İstanbul’da ilişki kurdu denilen 
İngilizler, görevlendirilen sivil 
polislerdir. Ankara’nın bir diğer 

2 Sabahattin Selek (hazırlayan), İs-
met İnönü Hatıralar, Bilgi Yayınevi, 
Ankara-2006, s. 465.

istihbarat kaynağı hareket 
merkezindeki Şeyh Said’in 
bacanağı binbaşı Kasım’dır, 
mahkemede tanıklık yapmış-
tır.3 Durum budur! 

3 Ahmet Süreyya Örgeevren, Şeyh 
Said İsyanı ve Şark İstiklâl Mah-
kemesi, Hazırlayan: Osman Selim 
Kocahanoğlu, Temel Yayınları, İs-
tanbul-2002, s. 36-37, 152-160, 
218-228; Behçet Cemal, Şeyh Sait 
İsyanı, Sel Yayınları, İstanbul-1955, 
s. 76-81; Ali Fuat Cebesoy, Siyasi 
Hatıralar Lozan’dan Cumhuriyete, 
cilt: 2, Hazırlayan: Osman Selim 
Kocahanoğlu, Temel Yayınları, İs-
tanbul-2002, s. 176-177; Ahmet 
Kahraman, Kürt İsyanları (Tedip ve 
Tenkil), Evrensel Basım Yayın, 2. 
Basım, İstanbul-2004, s. 66-68.
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4 Mart 1925 tarihli Takrir-i 
Sükûn Kanunu’nun1 ne getir-
diği 1’inci maddesinde düzen-
lendi: Hükümet, reisicumhur 
onayıyla, memleketin düzenini, 
huzurunu ve güvenliğini ihlâl 
eden bütün teşkilatı, bu yönde 
kışkırtma ve özendirme faali-
yetinde bulunan yayını kendili-
ğinden ve idareten yasaklaya-
cak ve bunların sorumlularını 
da istiklâl mahkemesine ve-
recekti. Kanunla hükümet, 
huzuru sağlama gerekçesiyle 
istediğini yapmakta Meclis’i de 
aşan bir konumda ‘tek’ yetkili 
hale getirildi. Bir anlamda ya-
sama ve yürütme birleştirilmiş, 
buna yargı da eklenmiştir. 

Hükümete yetki iki yıl süreyle 
verildi (madde 2) ve 2 Şubat 
1927 tarihli yeni bir kanunla, 
kanunun süresi iki yıl daha 
uzatıldı ve 4 Mart 1929’da 
yürürlükten kaldırıldı.2 

Kanunun icra edildiği bu 
dönemde birincisi 31 Aralık 

1 Kanun aynen şöyledir: “Madde 1- 
İrtica ve isyana ve memleketin ni-
zamı içtimaisini ve huzur ve sükû-
nunu ve emniyet ve asayişini ihlâle 
bais [sebep olan] bilumum teşkilât 
ve tahrikat ve teşvikat ve teşeb-
büsat ve neşriyatı hükûmet, Reisi-
cumhurun tasdikile, resen ve ida-
reten mene mezundur. İşbu ef’al 
erbabını [işi yapanları] hükümet, 
istiklâl mahkemesine tevdi edebilir. 
Madde 2- İşbu kanun tarihi neş-
rinden itibaren iki sene müddetle 
mer’iyülicradır. Madde 3- İşbu ka-
nun tatbikına İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur.” (4.3.1341 (1925) tarih 
ve 578 sayılı Takrir-i Sükûn Kanu-
nu, DÜSTUR, 3. Tertip, cilt: 6, Baş-
vekâlet Matbaası, Ankara-1934, s. 
144; Resmi Ceride, 4 Mart 1341, 
Sayı: 87, s. 36.)

2 2.3.1927 tarih ve 979 no.lu Takriri 
Sükûn Kanunu’nun İkinci Mad-
desini Muaddil Kanun, TBMM ZC, 
II/30-2.3.1927, s. 6-9 ve Fihrist-s. 3; 
TBMM ZC, III/9-4.3.1929, s. 19-21.

1927’de olmak üzere dört tane 
Umumi Müfettişlik oluşturul-
du ve bunların görev süresi 
1952’de bitti.

Başvekil İsmet’in dikkat çektiği 
gibi kanunun icraat alanı hayli 
kapsamlıydı. Kanun 4 Mart 
1929’da yürürlükten kaldırıl-
mış olsa da güvenlikçi icraat 
yapısal hale getirildi ve Dersim 
soykırımı böylesi bir dönem-
de gerçekleştirildi. Dersim, ilk 
değildi!

Dönemin Reisicumhuru Mus-
tafa Kemal’in, Takrir-i Sükûn 
icraatının ilk iki yıllıyla ilgili 
Nutuk’taki değerlendirmesin-

den anlıyoruz ki, ‘devrim’ adına 
ne yapıldıysa hepsi Takrir-i 
Sükûn’la gerçekleştirilmişti. 
Bu dahi sözkonusu ‘dev-
rim’in niteliğini yeterince izah 
etmektedir. Mustafa Kemal’in, 
Nutuk’taki değerlendirmesini 
özetliyorum:

1 Takrir-i Sükûn Kanunu ve 
istiklâl mahkemeleri, ülkede 
dirlik ve düzeni sağlamak 
için kullanıldı.

2 Takrir-i Sükûn Kanunu 
ve istiklâl mahkemeleri, 
milletin uygarlaşmasına 
ve toplumsal gelişmesine 
yararlı kılındı.
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3 Takrir-i Sükûn Kanunu ve 
istiklâl mahkemeleri saye-
sinde, büyük ayaklanma 
ortadan kaldırıldı.

4 Milletin fes yerine bütün 
uygar dünyanın kullandığı 
şapkayı giymesi, bu kanu-
nun yürürlükte bulunduğu 
sırada yapıldı.

5 Takrir-i Sükûn Kanunu 
yürürlükteyken, tekkeler, za-
viyeler ve türbeler kapatıldı 
ve şeyhlik, dervişlik, müritlik 
gibi birtakım sanlar yasak-
landı.

6 Takrir-i Sükûn Kanunu’n-
dan milletin bağnaz ve 
Ortaçağ anlayışlı olmadığını 
ispat etmek için yararlanıl-
dı.1

‘100 yıla sığmayacak 
eserler’!
Reisicumhur’dan evvel Baş-
vekil İsmet, 9 Kasım 1925’te 

1 Nutuk, cilt: 2, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara-1987, s. 1190-
1195.

hükümetinin sekiz aylık 
dönemiyle ilgili yaptığı değer-
lendirmede, Cumhuriyet’in te-
mellendirildiğini iddia etmekle 
kalmadı, sonrasında 4 Mart 
1929’da “[Takrir-i Sükûn’la] 
geçen dört yılda 100 yıla bile 
sığmayacak eserler yapıldı” 
dedi.2 

Kanunun yürürlükte kaldığı 
dört yılda ve devamında yapı-
lanları şöyle sıralamak müm-
kündür:

1 Meclis kararıyla 6 ay tatil 
edilen Meclis’in mülki-
ye teşkilatında değişiklik 
yapma yetkisi hükümete 
verildi.

2 Şeyh Said Hareketi bastı-
rıldı ve 28.6.1925’te Şeyh 
Said dâhil 47 kişi idam 
edildi. 

2 TBMM ZC, II/19-9.11.1341 (1925), 
s. 60-61; Cumhuriyet, 5. Mart 1929, 
s. 1; İsmet İnönü’nün TBMM’deki 
Konuşmaları (1920-1973), Birinci 
Cilt (1920-1938), TBMM Kültür ve 
Sanat Yayın Kurulu Yayınları, Anka-
ra-1992, s. 298-302.

3 Şeyh Said’in idamı sonra-
sında askerî harekâtlara 
devam edildi.

4 Kürtler ve Dersimliler sürül-
dü, malı-mülkü yağmalan-
dı.

5 Kürtleri ‘yola getirmenin’ te-
mel programı Şark Islahat 
Planı hazırlandı; 24 Eylül 
1925’ten bugüne halen 
yürürlüktedir.

6 Sıkıyönetim ve İstiklâl Mah-
kemesi yargısıyla muhale-
fet bastırıldı. Mahkemeler 
Şarkta ve Ankara’da kurul-
du. 1924 Anayasası’na göre 
Meclis’te olan idamı infaz 
yetkisi (madde 26), Meclis 
kararıyla bu mahkemelere 
verildi.3

3 Takrir-i Sükûn Kanunu icraatının 
daha iki ayı dolmadan Meclis’in 20 
Nisan 1925’te kabul ettiği 5 karar 
fiilen olağanüstü bir uygulamaya 
geçildiğinin ilânıydı. Bununla mec-
lis tatil edildi ve bir kısım yasama 
görevini de üstlenen hükümet, 
böylece yürütmenin ve yasamanın 
birliğinin kurumu haline getirildi. 
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7 Sıkıyönetim komutanları da 
idamı infaz yetkisine sahip 
oldu.1

8 Meclis’teki muhalefet par-
tisi Terakkiperver Cumhu-
riyet Fırkası kapatıldı. Tek 
parti CHP iktidarında parti/
devlet teşkilatı kaynaştı.

9 Reisicumhur M. Kemal’in 
Fethi’yi (Okyar) görevlen-
dirmesiyle kurulan Ser-
best Cumhuriyet Fırka-
sı’nın ömrü ancak üç ay 
(12.8.1930-17.11.1930) 
sürdü.2 

10 Meclis dışındaki muhale-
fet olarak görülen İttihatçı 
bilinenler idam cezasına 
çarptırıldı. 

11 Meclis dışındaki diğer 
muhalefet-komünistler de 
tutuklandı ve cezalandırıldı.

Mahkemelere idamı infaz yetkisi 
verildi ve sıkıyönetim 7 ay uzatıldı. 
(TBMM’nin 20 Nisan 1341 (1925) 
tarih ve 136 sayılı Ankara İstiklâl 
Mahkemesi’ne de İdam Selâhiyeti 
Verilmesi Hakkında Kararıyla, bu 
beş karar için, TBMM ZC, II/18-
20.4.1341, s. 237-249 ve Fihrist-s. 
6.)

1 31.3.1925 tarih ve 595 sayılı ka-
nunla harp ve isyan sahalarında 
ilan edilecek sıkıyönetim mahke-
melerinin vereceği idam, ordu veya 
kolordu veyahut müstakil fırka 
veya mevkii müstahdem kuman-
danları tarafından tasdik sonra-
sında yerine getirilmesi kararlaş-
tırılmıştır. (31.3.1341 (1925) tarih 
ve 595 sayılı Harp ve İsyan Sahala-
rındaki İdarei Örfiye Mıntıkalarında 
Müteşekkil Umum Divan Harpler-
den Verilecek İdam Kararlarının 
Sureti İcrasına Dair Kanun, TBMM 
ZC, II/16-31.3.1341, s. 297-317 ve 
Fihrist-s. 4.)

2 Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriye-
ti’nde Tek-Parti Yönetiminin Kurul-
ması (1923-1931), Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul-1999, s. 247-
277.

12 Basın susturuldu; gazete ve 
dergiler kapatıldı ve gazete-
ciler tutuklandı.3

13 Tekkeler, zaviyeler ve tür-
beler kapatıldı ve şeyhlik, 
dervişlik, müritlik gibi 
birtakım sanlar yasaklandı, 
30 Kasım 1925 tarih ve 677 
sayılı kanunla. 

14 Şapka giymek zorunlu hale 
getirildi, 25 Kasım 1925 
tarih ve 671 sayılı kanunla.

15 Devletin merkezileştiril-
mesine ve sistemin yapı-
landırılmasına yönelik çok 
sayıda kanuni düzenleme 
yapıldı. Neredeyse günde 

3 Yoldaş (Bursa), Presse de Soir, Re-
simli Ay, Millet (İstanbul), Sada-yı 
Hak (İzmir), Doğru Öz (Mersin), 
Kahkaha, İstikbâl (Trabzon) ve Tok 
Söz, Sayha (Adana) kapatıldı. Hü-
seyin Cahit (Tanin), Zekeriya Sertel 
(Resimli Hafta) ve Cevat Şakir An-
kara İstiklâl Mahkemesi’nde yar-
gılandı ve Hüseyin Cahit, Çorum’a 
sonsuz süre ve Zekeriya Sertel ile 
Cevat Şakir de üçer yıl sürgüne 
gönderildi. İstanbullu gazeteciler 
Velid Ebüzziya (Tevhid-i Efkâr), 
Sadri (Ertem) ve Fevzi Lütfi (Kara-
osmanoğlu) ve İlhami (Safa) (Son 
Telgraf), Eşref (Edip) (Sebilürreşad) 
ve Abdülkadir Kemali (Toksöz) ise 
İsyan Mıntıkası İstiklâl Mahkemesi 
tarafından 19.6.1925’te tutuklandı 
ve Elâziz’e gönderildi. Bundan iki 
ay sonra mahkeme Vatan’ın kapa-
tılmasına, Ahmet Emin (Yalman), 
Ahmet Şükrü (Esmer), İsmail Muş-
tak (Mayokan) ve Suphi Nuri’nin 
(İleri) tutuklanmasına ve Elâziz’e 
gönderilmesine karar verdi. Tu-
tuklu gazeteciler eylül ayı ortasın-
da salıverildi. (Mete Tunçay, age., 
s. 149-152; Hıfzı Topuz, II. Mah-
mut’tan Holdinglere Türk Basın 
Tarihi, Remzi Kitabevi, 2. Basım, 
İstanbul-2003, s. 146-154; Ergün 
Aybars, İstiklal Mahkemeleri, AD 
Yayıncılık, İstanbul-1997, s. 282-
284.) Gazete ve dergilerin ne kadar 
süre kapalı kaldığı hakkında bilgi 
verilememektedir. (N. O.) 

bir kanunla devlet yapılan-
dırıldı: Dört yılda tam 823 
kanun çıkartıldı.4 

16 1926 yılının ilk yarısında 
İsviçre’den Medeni Kanun 
ile Borçlar Kanunu, İtal-
ya’dan Ceza Kanunu ve 
Almanya’dan Ticaret Ka-
nunu alındı. Çeviri yasalara, 
Hukuk ve Ceza Muhakeme-
leri Usulleri, Deniz Ticaret, 
İcra ve İflâs kanunlarıyla 
devam edildi. Yapılan, Mete 
Tunçay’ın5 ifadesiyle, “çeviri 
yasalarla hukuk devrimi” 
idi.

17 Latin alfabesine geçildi, 1 
Kasım 1928 tarih ve 1353 
sayılı Türk Harflerinin Kabul 
ve Tatbiki Hakkında Ka-
nun’la.

18 Ermeni ve Rumların geride 
kalan mülkünün transferi 
ve tapuyu değiştirmenin 
mevzuatı bu dönemde ha-
zırlandı ve yürürlüğe kondu.

19 Devletin merkezileşmesini 
güçlendirmesinin teşkila-
tı Umumi Müfettişler bu 
yıllarda teşkilatlandırıldı. 
31 Aralık 1927’de Birinci 
Umumi Müfettişlik kuruldu; 
buna üç müfettişlik daha 
eklendi.

4 4 Mart 1925 tarih ve 578 sayılı 
(TBMM ZC, II/15-4.3.1341 (1925), 
s. 131-149 ve Fihrist-s. 4.) olduğu 
dikkate alındığında, sonrasında 4 
Ocak 1926 tarihli kanun no.su 705 
(TBMM ZC, II/21-4.1.1926, s. 33-
34 ve Fihrist-s. 3.) ve 3 Ocak 1927 
tarihli kanun no.su 956 (TBMM 
ZC, II/28-3.1.1927, s. 251-253 ve 
Fihrist-s. 5.) ve 5 Ocak 1928 ta-
rihli kanun no.su 1191 (TBMM ZC, 
III/2-5.1.1928, s. 6 ve Fihrist-s. 3.) 
ve 2 Mart 1929 tarihli kanun no.su 
1401’dir (TBMM ZC, III/9-2.3.1929, 
s. 7 ve Fihrist-s. 1). Bu halde dört 
yılda 823 kanun çıkarıldı.

5 Mete Tunçay, age, s. 176-178.
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Bu maddeler, devletin yargıdan 
yasamaya ve yürütmeye, bir 
diğer kuvvet olan basına ayar 
vermenin, devletin inşasının, 
merkezi yapılandırmanın ve 
parlamento dâhil tüm muhalif-
leri bastırmanın ve hayatın tüm 
alanını denetime almanın öze-
tiydi; totaliter yapılanmaydı. 12 
Eylül Anayasası’nda (madde 
174) ‘İnkılâp Kanunu’ olarak sı-
ralanan 8 kanundan1 5’i bizzat 
Takrir-i Sükûn döneminde, 2’si 
devamında yürürlüğe kondu. 
Sadece Tevhidi Tedrisat Ka-
nunu 3 Mart 1924 tarihlidir. Bu 
icraat bütünlüğü, yani Takrir-i 
Sükûn Kanunu’yla planlanıp 
yapılanlar, devletin vatandaşını 
Türkçülük kalıbına koyduğu 
mühendisliğin2 yani dili, milleti 
‘tek’leştirmenin icraatıydı. 

1 Bu kanunlar: 1- 3.3.1924 tarih ve 
430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 
2- 25.11.1925 tarih ve 671 sayılı 
Şapka Kanunu, 3- 30.11.1925 tarih 
ve 677 sayılı Tekkeler ve Zaviye-
lerle, Türbelerin Seddine ve Türbe-
darlıklar İle Bir Takım Unvanların 
Men ve İlgasına Dair Kanun, 4- 
17.2.1926 tarih ve 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisi İle Kabul Edilen 
Evlenme Akdinin Nikâh Esası İle 
Aynı Kanunun 110’uncu Madde-
si Hükmü, 5- 20.5.1928 tarih ve 
1288 sayılı Beynelmilel Erkamın 
Kabulü Kanunu, 6- 1.11.1928 ta-
rih ve 1353 sayılı Türk Harflerinin 
Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun, 
7- 26.11.1934 tarih ve 2590 sayı-
lı Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve 
Unvanların Kaldırılacağına Dair Ka-
nun, 8- 3.12.1934 tarih ve 2596 sa-
yılı Bazı Kisvelerin Giyilmeyeceğine 
Dair Kanun.

2 Zafer Toprak, Somut Özgürlükten 
Soyut Halk Egemenliğine Dersim, 
sunuş yazısı, Necmeddin Sahir 
Sılan Arşivi-6, Dersimlilerden Mek-
tuplar (1941-1953), Derleyen: Tuba 
Akekmekçi, Muazzez Pervan, Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul-2012, 
s. xi; Mete Tunçay, age., s. 135, 
155.

Ji Te Hez Dikim* 

Ji ber hemû jinên ku nas nakim ve ji te hez dikim 

Ji bo hemû heyamên ku nejiyame ji te hez dikim 

Ji bo bêhna deryayên bêbal û pal û ji bo oxma nanê 

germ 

Ji bo berfa ku li kulîlkên ‘ewilîn dihele 

Ji bo ajalên ku saf in ku însên natirsînin 

Ji bo hezê ji te hez dikim 

Ji bo hemû jinên ku hez jê nakim ji te hez dikim 

 

Ger ne tu bî ma wê kî min biteyisîne ku ez xwe 

piçekî pê dibînim 

Ji bilî te ez ji çoleke terikandî pêvtirkê tu tiştî 

nabînim 

Di navbera berê û îro de 

Li ser kayê ez tûşî van sercem miriyan bûm 

Min nekarî dîwarê mirêka xwe qul bikim 

Ez neçar bûm ku peyv bi peyv fêrî jiyanê bibim 

wek çawa ku em jibîr dikin 

 

Ji bo bîreweriya te’y ku ne ya min e ji te hez dikim 

Ji bo tenduristiyê 

Li dijî her tiştê ku hew reşûpeş eji te hez dikim 

Ji bo wî dilê nemir ê ku xwedî ne ez im 

Ji te wetire tu guman î lê tu aqil bi xwe yî 

Tu ew roja rewneq î ku li ser serê min bilind dibe 

Gava kuez dilmîn im bi xwe 

Helbes t :  Paul  É luard 

Wergera  j i  fransî :  Yeqîn  h .

* nola wergêrê wê, eger mafekî min li ser vê helbestê hebûya, min ê bi wî 
mafî keda xwe diyarî mam Berken Bereh bikira!
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Mirov nikare nivîskar û 
metna wî/wê li derveyî 
dem û serdema ku 

metna xwe lê nivîsandiye 
bifikire. Hişmendî û nêzîkbûna 
nivîskar bi dem û serdema 
wî ve girêdayî ye. Bi vî awayî 
gava ku em bifikirin, her metin 

KENAN ÖRMEK

ÎDEOLOJIYA	ÇEPGIR	DI	HELBESTA	
ROJEN	BARNAS	DE*

* Ev nivîs beşek ji teza lîsansa bilind ya Kenan Örmek e ku di sala 2019an de li Zanîngeha Mardîn Artûklûyê hatiye pejirandin. 
Ev beşa tezê ji bo Kovara Dilopê hatiye kurtkirin. Bo berfirehiya tezê binêrin: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSor-
guSonucYeni.jsp

di demekê de tê nivîsandin û 
têkiliyeke organîk bi serdema 
xwe re datîne. Ango mirov 
nikare tu metnê ji dema ku lê 
hatiye nivîsandin qut bike û 
bêyî mercên wê demê lê bifi-
kire. Edward Hallett Carr jî tîne 
ziman ku mirov nikare nivîskar 

ji demê, taybetiyên demê û 
civakê, her wiha nikare metnê 
jî ji demê û taybetiyên wê xalî 
bike.1

Bi vê nêrînê gava ku em bala 
xwe didin dem û serdema ku 
Rojen Barnas daxilî helbesta 
kurmancî dibe, tê dîtin ku ev 
serdem serdemeke bi siyasetê 
hatiye dadan. Di vê serdemê 
de gelek fikir û baweriyên 
siyasî di nava şerekî mezin de 
ne. Di nav kurdên çepgir de jî 
ev fikir û raman tên nîqaşkirin 
û pirsgirêka kurdan her ku diçe 
dibe pirsgirêkeke mezin. Di vê 
serdemê de edebiyat jî dike-
ve bin bandora van ramanên 
siyasî û li gorî vê serdemê bi 
şikil dibe. Ji ber vê, helbesta 
vê serdemê jî bi nasnameyeke 
siyasî derdikeve hemberî me 
û Rojen Barnas jî di nava vê 
siyasetê de helbestan dinivîse. 

Îrfan Amîda jî serdema ku 
Rojen Barnas dest bi helbestê 
dike weke serdemeke polîtîk 
dibîne û diyar dike ku dema 
Tîrêj dest bi weşanê dike li nav 
kurdan dîsa siyasetê dest pê 
kiriye. Piştî 12ê Adara 1971ê 
ku DDKO hate hilweşandin 

1 Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?, 
Çeviri: Misket Gizem Gürtürk, 2. 
Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2002. r. 44.
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û tevgera rewşenbîrî û legal 
hate çewisandin, siyaseta 
kurdan û tevgerên kurdewar 
jî ji holê radibin. Piştî ku bi 
awayekî dîtbarî rewşa siyasî 
hinekî dinermije li Tirkiyeyê û 
welat jî siyaset vedije. Piranî 
siyaseteke li gorî mercên wê 
demê di nava kurdan de jî 
cîh digire. Siyaseteke ku berê 
wê li sosyalîzmê ye. Ev yek li 
cîhanê jî belavbûyî ye. Têkoşîn 
piranî di navbera kapîtalîzm 
û sosyalîzmê de ye. Lê ji hêla 
rêxistinî û neteweperweriyê ve 
ne siyaseteke homojen e û ne 
jî siyaseteke yekgirtî ye. Li gel 
ku piraniya komele û partiyên 
kurdan xwe dispartin fikra 
sosyalîzmê jî, gelek kîtekîtên 
veqetîner hene di navbera 
wan de û ev jî dibin sedema 
veqetînê. Ji ber vê yekê jî gelek 
partî û komele hatine avakirin 
di wê demê de.1

Tesîra fikrê Marksîst di 
nav kurdan de
Zülküf Ergün jî diyar dike ku 
rêxistin û partiyên kurdan di 
serê sedsala 20an de berê xwe 
dane fikra sosyalîzmê û ev 
fikir li hemû dinyayê berbelav 
e. “Şoreşa Bolşevîk ne tenê li 
Rûsyayê, karîgerî li tevahiya 
cîhanê çêdike û bi avakirina 
Sovyetê di navbera her du 
cemserên komunîst û kapî-
talîst de rikeberiyeke tund rû 
dide. Ji ber vê jî Sovyet dixwa-
ze şoreşa proleteryayê li hemû 
cîhanê belav bike û bi rêya 
îdeolojiya xwe ya çînî karîgerî 
li ser welatên din jî çêbike. Bi 
vê armancê, bi rêya rêxistinên 
nihênî û partiyên komunîst 

1 Îrfan Amîda, Qonaxeke Modernîz-
ma Kurdî Helbesta Tîrêjê, Çapa Ye-
kem, Lîs, Diyarbekir, 2016,  r. 111.

hewl dide pêgeha xwe di nav 
sînorên siyasî yên dewletên 
serdest ên Kurdistanê de jî 
xurt bike da ku sîstema xwe di 
nav van welatan de bi ser bixe. 
Ji ber ku dewletên serdest 
ên li Kurdistanê bi tevahî di 
bereya kapîtalîst de ne, kurd 
bi awayekî siruştî dikevin bin 
karîgeriya propagandaya 
siyaseta Sovyetê û di nav çîna 
xwendewar a kurdî de îdeolo-
jiya Marksîst bihêz dibe. Loma 
jî di dawiya salên sihîde çendîn 
rêxistin û partiyên kurdî yên 
Marksîst tên damezrandin û 
di jiyana siyasî û ronakbîriya 
kurdî de serdemeke nû dest pê 
dike.”2

Li gorî ku Ergün tîne ziman, 
“rêxistin û partiyên siyasî yên 
kurdî ji aliyekî ve neteweyî ne û 
mafên rewa yên kurdan ji xwe 
re dikin armanc, ji aliyê din ve 
jî di bin karîgeriya îdeolojiya 
çeprew de li dijî emperyalîst 
û hevkarên wê serî hildidin. Ji 
ber vê jî diyar dike ku tevgerên 
siyasî yên kurdî bi awayekî si-
ruştî xwe di bereya komînîst de 
dibînin û di navbera netewetiya 
kurdî û îdeolojiya Marksîst de 
pevgirêdanekê çêdikin. Di vê 
gotara nû ya neteweyî de jî 
helbestvan wek endam û alî-
girên van rêxistinên siyasî role-
ke çalak digêrin û netewetiya 
kurdî di çarçoveya îdeolojiya 
nû de jinûve pênase dikin.”3

Li gorî tespîtên Ergün “ev 
netewetiya çeprew ji salên çilî 
heta salên şêstî berdewan dike 
ku piraniyê helbestvanên vê 
serdemê bi awayekî çalak di 
nav vê fikrê de cih girtine û li 

2 Zülküf Ergün, Nerît û Helbest (Nerî-
ta Neteweyî di Helbesta Nû ya Kur-
dî de 1880-1970), Çapa Yekem, 
Nûbihar, İstanbul, 2017, r. 68.

3 Ergün, Nerît û Helbest, r. 69-70.

gorî fikr û ramanên vê, helbest 
nivîsandine. Ergün ji bo vê yekê 
nîşan bide; Goran, Cegerxwîn, 
Qanî’, Dildar, Hejar û Qedrî Can 
wek pêşengên vê gotara nû di 
helbesta kurdî de diyar dike.”-
4Di vê çarçoveyê de gava em 
bala xwe didin helbestên Rojen 
Barnas, em dikarin bibêjin ku 
Barnas jî wek helbestvanekî ku 
li dû şopa van kesên navborî 
çûye û em karin wî weke yekî 
ji van helbestvanan li vê fikrê 
zêde bikin.

Dîsa li gorî ku Amîda destnîşan 
dike, Nifşê Tîrêjê xwedî nêrînên 
sosyalîst û Marksîst in. Ev nifş 
neteweperweriyê homojen 
nabînin û ji ber vê yekê jî xwedî 
nêrîneke îdeolojîk in. Çanda 
çînên serdestan paşverû dibî-
nin û li çanda çînî ya proleter-
yayan xwedî derdikevin û xwe 
dispêrin Marksîzmê. Ev yek ji 
ber dema weşana kovarê pêk 
tê ku siyaseta li nav kurdan jî 
di bin bandora vê serdemê de 
maye.5 Ji ber vê nêrîn û nêzî-
kayiyê, di helbestên Barnas 
yên ewilî de jî ev fikir xwe bi 
awayekî yeşkere dide der.

Berken Bereh jî di heman fikrê 
de ye ku di helbestên wî yên 
ewilî de fikra sosyalîzmê li pêş 
e û li hemberî emperyalîzmê 
têkoşîn heye. Bi vê re jî Bereh, 
Barnas bi îdeolojiya Marksîst 
ve girê dide. Ji bo vê fikrê jî 
berê me dide van helbestên wî 
ku di van helbestan de fikrên 
Marksîst li pêş in: “Ez Karker 
im, Hevalên Me, Silava Bibe Ji 
Me, Karîna Me, Bênav.”

Di vê çarçoveyê de gava ku 
em li jiyana Barnas dinêrin tê 
dîtin ku Barnas jî di nav van 

4 Ergün, Nerît û Helbest, r. 70.

5 Amîda, Qonaxeke Modernîzma 
Kurdî Helbesta Tîrêjê, r. 16-17.



dilop
55

rêxistinên siyasî de cih girtiye 
û di bin tesîra ramanên wan 
de maye. Lewre ev bandor 
xwe di helbestên wî yên ewilî 
de dide der. Berevajî helbestên 
ewilî, fikra sosyalîzmê di hel-
bestên wî yên dawî de her ku 
diçe qels dibe. An jî em dikarin 
bibêjin ku bi qasî yên ewilî 
ne berçav in. Li şûna vê fikrê, 
fikra kurdperweriyê û paras-
tina çand û zimên derdikeve 
pêş.1 Ango em dikarin diyar 
bikin ku Barnas di navbera 
gotara çepgir û netewetiyê 

1 Nîhat Çelîk, Hevpeyvînek Li Gel Ro-
jen Barnas, Kovara Jiyana Rewşen, 
Hejmar 43, İstanbul, 2000, r. 37, 38.

de gelek helbestan dinivîse û 
li hember kedxwir, xwînxwar, 
mêtînger û emperyalîstan li 
doza hemû proleter, sosyalîst 
û komunîstên cihanê xwedî 
derdikeve û pê re neteweya 
xwe jî di nav hemû dinyayê 
de bi awayê wekheviyê bi cih 
dike. Li gorî van helbestan tê 
dîtin ku Barnas bi vê nêrînê 
li dinyayê dinêre û ev nêrîn 
di helbestên wî de rasterast 
xuya dibin. Ji bo nîşandana vê 
yekê em li ser hin helbestên 
Barnas ên ku ev her du nêrîn 
xwe di wan de didin der, bise-
kinin.

Bi mînakan helbesta 
Marksîst a Rojen Barnas
Tê dîtin ku hê di pirtûka ewilî 
de Barnas bi vê nêrîn û fikrê 
helbestan dinivîse ku ev hel-
best bi dema xwe re têkildar 
in. Bi helbesta “Ez Karker im” 
re rasterast jiyana karkeran 
û têkoşîna wan a li hember 
zordestan û armanca xebata 
wan a li hember vê zilm û 
zordestiyê ji me re vedibêje. 
Helbest bi dengê karkerekî 
ji xwe bawer û pesnê xwe bi 
xebat û hilberîna xwe ku dike 
hatiye nivîsandin. Ev karker, 
di doza xwe de mafdar û 
şidiyayî ye.

Ez karker im/Mil hesin û awir 
brûsk im/Û ez çirûsk im/Ez çirûs-
ka bizota derya evînê/
Xwerû/Evîn im/Miz didim gerdena 
geran/Û destê xwe li ser pêsîrên 
sindan/Digerînim2

Ev karker li ser navê hemû 
karkerên dinyayê diaxive. Xwe 
hem afirîner dibîne û hem jî 
xwedî fikra sosyalîst e ku ji 
hevkariyê bawer dike. Armanc 
ew e ku proleter, cotkar, renc-
ber û rewşenbîr bi hev re bibin 
yek û dest biavêjin xebatê da 
ku li hemû dinyayê wekheviyek 
ava bibe. 

Em bi hev re/Dibin yek laş û yek 
hiş û yek giyan
Ka werin/Ka werin ji xwe re bin-
hêrin lo!
Binhêrin ku/Ez çi diafirînim.3

Di berdewamiya helbestê de 
karker, xwemehrûmkirina ji roj 
û şînayiya ezman ji bo hilberîn 
û pêşketina mirovahiyê dike 
û dîsa ji ber vê xwe serbilind 
dibîne. Di dawiya helbestê de jî 
armanca karkeran bi awayekî 
eşkere tîne ziman ku hemû xe-

2 Rojen Barnas, Kadiz, Çapa Yekem, 
Nûbihar, İstanbul, 2013, r.45.

3 Barnas, Kadiz, r.45.
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bat, berxwedan û hilberîna ku 
dikin li hemberî “kedxwiran” e, 
ji bo yara xwe ya demokrasiyê 
ye ku dixwaze dinyayeke azad 
damezirîne.

Barnas bi helbesta “Ragihan-
din”ê jî rasterast berê me dide 
fikra îdeolojiya çepgir û hê di 
pasaja ewilî de gelek kodên ku 
vê fikrê temsîl dikin xuya dibin. 
Raveka “Stranên Lenînî” vê 
fikrê rasterast diçespîne.

Devê me de çiçikên zanyariya 
gelêrî/Guhê me de stranên Lenînî, 
olan olan…
Ey çûkên li serê keman/Û kewên 
li terazinên bandeva/Yên çiyayên 
bilind
Hûn nêzîktirin ji me re/Hûn nêzîktirin 
ji me şivan/Şevdorî/û cotkaran re.1

Helbesta “Silava Bibe, ji Me” 
bilindkirina têkoşîna karker, 
gundî û ronakbîran tîne ziman. 
Helbest bi awayê diyalogekê 
hatiye nivîsandin ku helbest-
van ji hevalekî xwe re rewşa 
heval û hogirên xwe radigihî-
ne û diyar dike ku têkoşîn û 
berxwedana çîna proleter li 
hember hemû astengiyan 
didome û hêviya ji siberojê 
mezin e. Herçiqasî hinek ji wan 
di vî şerê têkoşînê de ketibin, 
westiyabin, vekişiyabin, serî 
hatibin hilqetandin jî nehatine 
tewandin tu carî li hemberî 
dijmin di vê berxwedanê de. 
Helbestvan di wê baweriyê de 
ye ku dê tu carî dev ji ya xwe 
bernede heta serfiraziyê.

Bêje wa/Me qada şer berneda/Em 
venekişîn ji pêstûrî/Em/-Karker, 
gundî, ronakbîr-
Wek berbûrî/Ku çawa bi stran di-
çin dîlanê/Wisa çûnê/Û hêjî diçin. 
Hin bi hin/diçirise şemal... şemal2

Ergün diyar dike ku helbest-
vanên neteweperwer ên çepgir, 

1 Barnas, Kadiz, r.115.

2 Barnas, Kadiz, r. 96.

di nav pêkhateya neteweyî 
de cih nadin sermayedar, 
beg, axa, şêx û melayan. 
Helbestvanên ku bi vê nêrînê 
li dinyayê dinêrin, van kesan 
wek hevkarên emperyalîzmê 
dibînin û di nav hêviyên xwe 
yên siberojê de cih nadin wan. 
Li gorî dîtina Ergün, helbest-
vanên kurd jî ji ber ku axa, beg 
û şêxan wek nokerên dewletên 
serdest ên li Kurdistanê û dew-
letên serdest jî wek hevkarê 
emperyalîzmê bi nav dikin, 
van kesan wek dijminê ne-
teweya kurd dibînin. Ji ber vê 
jî helbestvanên neteweperwer 
ên çepgir van çîn û kesayetan 
ji têkoşîn û berxwedana xwe 
derdixînin û bi çavên dijminan 
li wan dinêrin. Ji ber vê jî di 
gotara helbestvanên netewe-
perwer ên çepgir de kurd tenê 
ji çîna karker, hejar û dijminên 
emperyalîzmê pêk tên.3

Cenan li dijî patron
Di vê çarçoveyê de tê dîtin ku 
Barnas jî wek helbestvanekî 
neteweperwer ê çepgir, bi 
heman hewldanê helbest nivî-
sandine. Di helbesta “Cenanên 
Titûnê” de jiyana karkerên 
titûnê tê ravekirin. Helbest bi 
çîrokeke ku her sibeh dubare 
dibe, dest pê dike ku helbest-
van me bi çîroka wan a zor û 
zehmet a li hember sermiyan-
daran dihisîne. Di helbestê de 
sermiyandar vediguhere “pat-
ron.” Ev peyva “patron” têkili-
yeke raste rast a bi kapîtalîzmê 
re berçav dike.

Her sibe bi dev re mişt, qam-
yona cenana/Her êvar bi dev 
re ye, qamyon ji cenana

(…)

3 Ergün, Nerît û Helbest, r. 74.

Pardar gelek in, tê de/Pardar gelek 
in bê hejmar 
Ji sedî pêncî yê patron e her/Qa-
pankêş û nivîsvan bê bazar 
Eksper û mudir û embarvan/Ji 
malê ne. Ma ew biyan in? 
Di diravdayinê de bêşik, bêguman
Cihê wî her diyar û xuyan e:/Ra-
ziqê rizqa; hejmarvan4

Helbesta Barnas ya ku “beg, 
axa, şêx û meleyan” wek ser-
mayedarê emperyalîzmê tîne 
ziman û berxwedana çînî bilind 
dike, helbesta “Melayê Şîretkir” 
e. Di vê helbestê de mela wek 
alîgirekî emperyalîzmê derdi-
keve hemberî me. Helbestvan 
bang li melayê ku li ser “lame-
kan” e dike û jê daxwaz dike ku 
êdî bes galegal, şîret û gazinan 
bike. Banga helbestvan ji bo 
şîretên pûç e ku ew jî bi hemû 
çîrokên ku mela tîne ziman 
dizane û jê daxwaz dike ku ji 
lamekan dakeve were di nav 
wan de cih bigire. Bicihkirina 
mela ya li ser “lamekan” di xwe 
de pozbilindiyekê vedihewîne 
ku mela wan piçûk dibîne û bi 
çavekî mezin li xwe dinêre.

Bes e qurban!/Dakişe ji Lame-
kan/û were xwarê/Were dinê
Qasek li însan/li mirovan/mêze 
ke/fermo!5

Di helbestê de mela temsîla 
kedxwirî, zordestî û sitemka-
riyê ye. “Ew” an jî em dikarin 
bibêjin “helbestvan” jî temsîla 
têkoşînê ye ku li hemberî vê 
zordestiyê derdikeve. Hel-
bestvan ji dîrokê çîrokên ku li 
hemberî zordestan pêk hatine 
wek mînak dide û bangî mela 
dike ku haya wan êdî ji her tiştî 
heye, xwedî hiş û mêjî ne û êdî 
ew nikare wan bixapîne. Lewre 
jî ji mela daxwaza ku tevlî wan 
bibe dike ku êdî bes piştevanî 
û hevkariya emperyalîzmê 

4 Barnas, Kadiz, r.70-71.

5 Barnas, Kadiz, r.83.
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bike. Helbestvan ji mela re 
tîne ziman ku dê karker, gel û 
neteweyên bindest bi serbi-
kevin û bifilitin ji bin koleda-
riya “Dehaq, Qarûn, Fîr’ewn û 
Azer”. Li hemberî vê helbest 
têkoşîna cotkar, rencber, şivan 
û ronakbîran bi hev re dike yek 
û di heman demê de xwedî li 
rizgariya neteweyê jî derdikeve. 
Ango xelasiya neteweyî û çînî 
bi hev re girê dide.

Seydayê delal!/Bi serê te î tacdar/
Wê ev pergal hilweşe
Wer dibêje/enînivîsina şarsa-
niyetê/Û wer dinivîse li rûpela 
defterê/
Deftera biryardana karkeran/Wê 
bi geran/Bê şikandin rêzila dîlîtiyê
Vî dîwarê/ku ji niha ve terk lê keti-
ye/Wê bê herifandin/ji binî
Bindest wê bifilitin ji nîrê koletiyê
Wa/Li dinê serapa/Gihiştin hev/û 
yek bûn/Karkêrên hemû peleyan/
gel û netewên bindest 
Li hember/Dehak/Qarûn/
Fir’ewn/û Azer1

Helbesta “Me Destê Xwe bi 
Kar Anî, Pêşiyê” jî dîsa berê me 
dide jiyana karkeran. Helbest-
van di helbestê de li ser navê 
hemû karkeran diaxive. Di 
karkeriyê de tiştê herî girîng 
xebata bi dest û piyan e. Di vir 
de helbet behsa rola karkeran 
tê kirin ku dîsa di hilberînê de 
rola wan derdikeve pêş.

Me destê xwe bi kar anî, pêşiyê/Jê 
/Mêjî xebitî bi kûrayî
Bênahî fere bû, balûpal…/Raman/
Ji karêza hilberînê nola lehiyê/Za.
Lîstik û govend cur bi cur/Awaz 
rengîn/Avahî/gewre/zirav/narîn2

Sekneke  
antî-emperyalîst
Barnas di helbestên xwe de li 
dijî emperyalîstan derdikeve 

1 Barnas, Kadiz, r. 85-86.

2 Barnas, Kadiz, r.150.

û li hemû berxwedanên ku li 
hemberî wan bûne tev dige-
re û piştgiriya wan dike. Di 
helbesta “Bi Avê, Bi Nan” de ev 
piştgirî xwe diyar dike. Helbest 
bi tevahî di bin atmosfereke 
erênî de hatiye nivîsandin û bi 
hêvî ye. Helbest ji “serê Çiyayê 
Sîpan”ê, ku ev lûtke sembolek 
ji welat e û wek serîhildana 
Çiyayê Agiriyê tê zanîn, ber bi 
hemû dinyayê ve fireh dibe. 
Helbestvan ji bo armanca xwe 
nîşan bide sembolekê ji welatê 
xwe diyar dike û piştre berxwe-
danên dinyayê bi nav dike ku bi 
vî awayî di navbera her duyan 
de têkiliyekê datîne.

Me/Çiyayê Pentagonê/Mîna 
arvan/Bi hêran 
Çawa hêra li Vîatnamê/li Îran 
Û me/Çeka di destê Hîtler çawa 
kir dijminê serê wî 
Û me çawa hejand Mûsolînî/-Mî-
na dewkula li sêpiyê-/Li daran...3

Barnas di helbestên xwe de li 
hember zordestiya ku li hemû 
dinyayê heye derdikeve. Tê 
dîtin ku vê zordestiyê bi sînor 
nake ji aliyê erdnîgariyê ve. 
Dema ku ev têkoşîn bidome dê 
li hemû dinyayê wekhevî geş 
bibe ku dê di nav vê geşbûnê 
de welat jî cihê xwe bigire. Bi 
vî awayî di navbera îdeolojiya 
çepgir û fikra neteweperweriyê 
de pirekê datîne.

Û/Hê jî/Tarî za/Bi hêza xwe ya 
tund/Mirinê diguvguvîne li cîhanê
Li Latîn-Amerîka/Li Afrîka/Li 
Rohilatanavîn 
Li kul û kesera dilê min/Li Kurdis-
tanê.4

Wek ku ji van mînakên ku 
me li jor dan diyar dibe Rojen 
Barnas di navbera îdeoloji-
ya çepgir û netewetiyê de, 
bi helbestên xwe pirekê ava 
dike. Avakirina vê pirê ji bo 

3 Barnas, Kadiz, r. 165.

4 Barnas, Kadiz, r. 223.

xelasiya neteweya kurd e ku 
eger li hemû dinyayê zilimkar, 
xwînxwar, zordest, emperyalîst 
û kapîtalîst têk biçin dê kurd jî 
li ser axa xwe bigihîjin mafên 
xwe. Em dibînin ku Barnas jî 
di van helbestan de bêhtir li 
ser rewşa karkerên kurdan 
disekine. Berxwedan û têkoşîn 
bi destê karkeran tê kirin û 
xelasiya hemû neteweyan bi 
xelasiya karkeran ve girêdayî 
ye. Lewre Barnas xelasiya 
kurdan a ji serdestên wan bi 
hemû têkoşîna dinyayê ya 
karkeran ve girê dide. Di he-
man demê de bi van helbestan 
nîşan dike ku neteweyek hem 
dikare ji bo azadî û nasnameya 
xwe têbikoşe û hem jî dikare 
sosyalîst be. Ji ber vê yekê em 
dikarin Rojen Barnas di nav 
helbestvanên neteweperwer 
ên çepgir de bi cih bikin.  
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Öylesine bir andı işte. 
Sakin ve dingindim. 
Malum, çağın en yaygın 

refleksi telefona gitti elim ve 
sosyal meydaya daldı gözle-
rim. Bir çok haber, paylaşım 
akıyordu karşımda. Belli belir-
siz tanıştığım, tevazu sahibi, 
Tunceli Milletvekili Polat Şa-
roğlu’nun fotoğrafını görünce, 
ne demiş, ne olmuş diye haberi 
tıkladım. Mecliste konuşmuş 
vekilim: 

ZENO A. OĞUZ

Korpii de isteriz, 
otoyol da! 

“Değerli Başkan, değerli 
milletvekilleri; Genel Kurulu 
saygıyla selamlıyorum. Doğal 
güzellikleri, kültürel ve tarihî 
değerleriyle zengin bir doğa 
turizmi potansiyeline sahip, 
kutsal ocaklara ev sahipli-
ği yapan, çağdaş, ilerici ve 
hoşgörülü insanların yaşadığı, 
evliyalar diyarı Munzur’umuzun 
ve Tunceli’mizin sorunlarını 
değerlendirmek istiyorum...” 
Aşina olduğum ezber sözlerdi. 
Sonra, “İlimizin birincil sorunu 

hiç şüphesiz işsizlik sorunu-
dur...” diye devam ediyordu. 
Annemi düşündüm; duysa, 
dinlese, “Hay kurban olduğum, 
ağzına heyran...” deyip fena 
gururlanacaktı mutlaka. 

Doğum yerim Pertek ilçesine 
dair de yıllardır söylenenleri 
söylüyordu: “...Pertek köp-
rüsünün yatırım programına 
alındığını açıklamış ve en kısa 
sürede bu sorunun çözülece-
ğini söylemişti, Sayın Erdoğan. 

Tarihî Pertek Kalesi; eskisinden daha ‘yeni’!
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Kendilerine bu sözü yerine 
getirmesi çağrısında bulunu-
yoruz...” Yavaş yavaş zehir-
leniyordu dinginliğim. Haberi 
paylaşan, Pertek köprüsünü 
dillendirdiği için Şaroğlu’na he-
yecan ve gururla övgüler dizen 
Pertek Belediye Başkanı Ruhan 
Alan’dı. Şaroğlu, Ruhan Alan ve 
elbette CHP Elazığ Milletvekili 
(kendisi Pertek’li) Gürsel Erol; 
daha önce de “Pertek-Elazığ 
arasına ille de körpü (Pertek 
köylülerinin deyimiyle ‘korpiii’) 
yapılsın” diye feci açıklamalar 
yapmış, hükümete baskı, mü-
teahhitlere ise heves ve iştah 
vermişlerdi. 

Harçik vadisine otoyol!
Yine sayın vekilimin vurgulama-
dan geçmediği bir başka ‘hayati’ 
şeyse “Tunceli-Erzincan kara-
yolu yapım projesi”ydi. “Yıllardır 
çözülemeyen bir sorun” olarak 
beklemekteydi. Akdeniz ve 
Güneydoğu’yu Karadeniz’e bağ-
layacak en kısa yol durumun-
daki Tunceli-Pülümür-Erzincan 

yolunun ‘otoyol’a çevrilmesiydi 
istenen. Tunceli-Pülümür ara-
sındaki Harçik Vadisi’ne otoyol 
isteniyordu yani! Otoyol isteni-
yordu ama “Kutsal vadilerimizde 
yapılan HES’ler, barajlar doğa-
mızı katletmekte, tarım arazileri-
ni berbat etmekte...” diye ‘itirazı’ 
da vardı! 

Ezcümle; bizi temsil eden bu 
üçlü, Pertek’e korpiii, Harçik 
Vadisi’ne de otoyol istiyoruz 
diyorlar. Amaç, hedef bu. İnsan 
görev ve sorumluluk alırken 
aslında kendini de keşfeder, 
potansiyelini tanır derler. Tanık 
olduklarımdan, duyduklarım-
dan anladığım; eleştirel akıldan 
uzak durdukları, özgürlük 
denilene mesafeli olduklarıdır 
bu üçlümüzün. Gizem saklı 
olanda değil apaçık olandadır. 
Bir tür ehlileşmedir, olana olan 
sadakat, olabilecekten duyu-
lan korku. Haklılar! Eski tabirle 
hürriyete, bağımsız düşünceye 
meyletmek ‘anarşiktir’; bunu 
Tuncelililer ya da Dersimliler iyi 
bilir. Belki de ‘anarşik’ sıfatın-

dan uzak durmak için; eskiyle, 
ezberlerle uyumlu halde olmak 
gerektir. Ehlileşmek iyi bir şey 
ve faydalıdır bu zaman için, 
akıllı olmak lazım! 

Ey demokrasi, sen ne 
koffik bi şeysin!
Gürsel Erol akıllı, işini bilen biridir 
mesela. Pertekliler de onu yü-
celtir ki o yüce gönüllüdür! Hey 
gidi hey, daha dün gibi. 1987’de 
Elazığ’da liseye gidiyordum. 
Seçimler vardı. SHP’den Aydın 
Güven Gürkan adaydı. Çok 
heyecanlıydım; Gürkan kaza-
nırsa devrim gibi, başka türlü 
bir şey olacaktı sanki. Adam 
gerçekten büyük adamdı, prof 
olmuş, kitaplar yazmış, Alman-
ca, İngilizce biliyordu. Ama 
beklenen oldu, kendi köyünden 
oy çıkmadı. Sevdiğim halkım, 
Aydın’ına güvenmedi! 

Neyse ki bu da geçer, zaman 
hızlı akar. Seçme seçilme 
kültürüne fena tokat atıp Aydın 
Güven’i seçmeyenler, gün gelir 
Gürsel Erol’u vekil ederler. Ey 

Otoyola kurban edilmek istenen Harçik/Pülümür vadisi.
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demokrasi, sen ne koffik bir 
şeysin! 

Gürsel Erol, aynı zamanda 
Pertek Kalesi’ni restore eden 
müteahhittir. Ta Helenistik 
dönemden bu güne gelene 
kadar hiç bu kadar sağlam, 
pırıl pırıl olmamıştı bu kale. 
Yenilenmişti. Herkes takdir 
ediyordu Gürsel’i: “Adam 
yapmış kardeşim, eskisinden 
daha güzel, sıfır kale yapmış... 
Vallahi, daha dün yapılmış 
gibi olmuş duvarlar, yepyeni!” 
(Harput kalesini gıcırlaştırıp 
Elazığlıları ihya etmesine ise 
hiç girmeyelim.)

Erol övünüyordur mutlaka: 
Müteahhittim, uzun zaman-
dır CHP içindeyim, Ak Parti 
döneminde süper ihalelerle 
Elâzığ’da para kazandım, Per-
tek Kalesi’ni restore etmedim 
âdeta sıfırdan yaptım, o kaleye 
eski denilmez artık, sizin ölçe-
mediğiniz deham sayesinde 
imkânsızı başarıp Elâzığ’da 
milletvekili oldum... 

Haklıdır, daha ne olsun. De-
mokrasi ve seçme seçilme 
kültürüne hâkim halkımın 
seveceği tip Gürsel Erol’dur, 
Aydın Güven Gürkan değil! 
Kendi aydınına sahip çıkma-
yan toplumdan bir halt çıkmaz 
diyen V. Hugo da haltetmiştir. 
O sözü de terhis edilmelidir 
literatürden. SHP’deki Kürt 
milletvekilleri partiden ihraç 
edilince, kendi de istifa edip 
anarşik belirtiler gösteren Gür-
kan yeterince ‘akıllı’ değildir.  

Gürsel dahil, ‘akıllı’ üçlümüz 
ne diyecekti ki? Vay efendim, 
doğan güzelse, turizm potan-
siyelin yüksekse insan böyle 
bir yere keçiyolu bile istemez 
mi desinlerdi? Ki o baptan da 
konuşuyorlardı: HES’ler, baraj-

lar tarımı, güzel doğamızı, vadi-
mizi, kutsal yerlerimizi mah-
vediyor... Ama yetinmiyorlardı: 
Lakin Harçik Vadisi’ne otoyolu 
ne zaman yapacaksınız Sayın 
Erdoğan?! Ey akıllı; otoyolu-
muzu yapın diyeceğine bırak 
da sonsuza kadar unutsunlar, 
oyala, git o projeyi çal da yak, 
kâğıttan uçak yap! 

Biraz danışıp öğrenin...
O vadiye o yol yapılırsa yazıklar 
olsun Dersim’e, aydınına, oku-
muşuna okumamışına, siyasi 
örgütlere, sivil topluluklara, 
bana sana ona, dedim gitti. 
Bir tesiri yok biliyorum, olsun 
yine de meydan okuyorum 
bendeki resminize. Politik bir 
ahvaliniz yok, hayatla kurduğu-
nuz bağ basit, milletvekili veya 
başkan oluşunuz tamamen 
kendi imajına oynamanızdan... 
Başardınız, hepsi bu. Çok 
anlamıyoruz bu işten, korpii, 
otoyol, fabrika, iş, ticaret diye-
lim de biraz görünür olalımsa 
gayretiniz, yardım alın, siyasal 
koç edinin, çevre bilimcilere, 
sosyologlara danışın. Sean-
sı bedevaya, bana gelin; çok 
başarısız, kimseyi eğitemeyen 
bir coğrafya öğretmeni olsam 
da. Bu da “Ahan bize laf eden 
adama bakın” diye süper 
malzeme size. Öğretmen değil 
öğretmencilik oynamış biri 
bize akıl veriyor diye kızın tabii. 
Ancak öğrenin yine de: Otoyol 
kenarındaki yerleşim yerlerinde 
nüfus homojen olmaz, demog-
rafi değişir, yol boyu çarpık 
yapılaşma olur, tarım arazileri 
bozulur, kirlenir, organik tarım 
için sertifika dahi vermezler, 
kontrolsüz küçük büyük işlet-
meler açılır, haa bir de ekstra 
hırsızlık ve cinayetler... 

Ruhan, bu ara otoyol kenar-
larını iyi izlemiştir sanırım. 

Pertek’e başkan olduktan bu 
zamana CHP’nin kazandığı 
tüm il, ilçeleri dolaşıyor, sanı-
rım birkaç yıla biter ziyaretleri. 
Dolaşırken şahit olmuştur; 
kolay ulaşımın olduğu, tırların 
vızır vızır geçtiği hangi kasaba, 
hangi kent güzelliğini, doğal 
halini, faunasını korumuştur? 
Bugün dünyada ‘cennet’ diye 
tabir edilen yerleri Google’de 
tıklayın; korpiniz, otoyolunuz, 
gayretiniz cehennem arzusu 
değil midir? Otoyol isteriz, 
korpiiii isterik, hızlı ve kolay 
ulaşalım, hayat hızlı dön-
sün, sükûnetten, dinginlikten 
bıkıp çatladık; ticaret, sanayi 
gelişsin, oluk oluk insan gelsin, 
yesin, içsin, kussun. 

Biraz olana değil olabileceğe 
yönelin. Ve çağdaş dünyadan 
başka sesler, başka türlü bir 
şeyler, yönelişler, görmeler 
başladı. Dünyaya çeperinden 
bakan, tek evimiz dünya diyen 
sesler, koruyalım evimizi diyen 
sözler duyuyoruz. Peşinde 
koşturacak, siyasal dünyanıza 
zenginlik, bize nefes sağla-
yacak bu sesleri duyun biraz. 
Korpi, otoyol yerine bu sesleri, 
sözleri çoğaltın. Ezberlerle 
zihinleri tıkamayın. İstedikleri-
niz, dünya ve Dersim için zerre 
zekâ pırıltısı taşımıyor. Gürültü 
etmeyin bari. Sakin, dingin, 
yavaş lütfen, geviş getirmeyin, 
sakız çiğneyip pırtlatın, hayat 
orda bir yerde.

Üçünüze tek soru, birlikte kop-
ya çekerek cevaplayın:

Ovacık’ın tam ortasında E-5 
geçse ne hissederdiniz?

a) Pis hissederdim

b) Öfke hissederdim

c) Genel başkanın hissindeyim

d) Dağa çıkardım…

Cevap: Hep biri! 
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OCCO MAHABAD

Dengbêj Museyîb 
Gulşenzade

Her zilmê vegot:

Dengbêj çiqasî di nav 
xelkê xwe de bûya 
ewqas dihate hezkirin. Ji 

ber ku civat kaniya dengbêjan 
bû. Bêyî civat dengbêj çi bû? 
Yan jî bêyî dengbêj û dengbêjî 
civat çi bû? Herdu jî girêdayî 
hev bûn. Civat hebûn bû, den-
gbêj dengê vê hebûnê bû.

Museyîb Gulşenzade di sala 
1961ê de li gundê Gula Morsê 

yê bajarê Makûyê ku girêdayî 
rojhilatê Kurdistanê ye welidi-
ye.  Navê bavê wî Ferzende ye. 
Ew ji êla Qendikanî û ji eşîra 
Celalî bû. Niştecihên vî bajarî 
navê Makûyê wek Mewkê jî 
bi lêv dikin. Celaliyan eşîreke 
mezin e, bêhtirîn li herêma 
Serhedê, Ermenistanê û roj-
hilatê Kurdistanê dimînin. Di 
gelek serhildanên kurdan de 

Museyîb ji zarokatiya xwe 
ve bûye aşiqê klam û 

stranan. Cimaet dibîne ku 
ev xortê çeleng klaman 

zehf xweş dixwîne lê 
guhdar dikin, gazî dîwan û 
malên xwe dikin. Museyîb 

bi salan li pey deng û 
dengbêjiyê digere. Ji xelkê 
herêmê pirr hurmet dibîne.
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em hewldan û berxwedana vê 
eşîrê dibînin.

Makû nêzîkî 5 km dûrî ba-
jarê Agiriyê ye. Makû û Agirî 
di dema serhildana Agiriyê 
de bûne navendên tevgera 
şoreşgerî ya kurdan. Ev bajêr 
bi xweşikiya xwe ya xwezayî û 
dîrokî tê naskirin. Tê de zêde-
tirîn azerî û kurd dijîn. Nifûsa 
Makûyê dora 150 hezar e. Jê 
re Bexdaya Biçûk jî tê gotin. 
Kurdên  Makûyê piranî Celalî û 
Milanî ne. Kevneşopî û jiyana 
Makûyê mîna herêma Serhedê 
ye. Ji aliyê çand û hûnerê jî 
wekî Serhedê ne. Eşîrên ku ji 
Serhedê çûne pirtirîn li Makû, 
Ormiyeyê û Mahabadê bi cih 
bûne. Klamên Îran Xanimê, 
Xalê Birê û gelek dengbêjên 
herêmê guhdar bikin hûn ê 
bibînin ku eynî wek terza Ser-
hedê distrên û îcra dikin.

Destpêka bi klamekê
Museyîb Gulşenzade wek 
dengbêjên din di bin tesîra 
klam û vegotina Serhedê de 
dimîne. Museyîb her çiqas li 
Makûyê welidî be jî heta mirina 
xwe li gundê Qurttepê, li kêleka 
Ormiyeyê jiyaye û xweyî pênc 
zarokan e. 

Ormiye bajarekî mezin e, nifûsa 
wî li derdora 2 milyon e. 50 
km. dûrî bakurê Kurdistanê 
ye. Di deşteke mezin de hatiye 
avakirin. Ereban wek Urmiya, 
ermeniyan Ormî, farisan Urumi, 
azeriyan Urumiye û kurdên me 
wek Wirmê bi lêv kirine. Her 
milet li gorî hişmendî, ziman û 
çanda xwe navek lê dane.

Museyîb bi saya weşana Rad-
yoya Rewanê bala xwe dide 
dengbêjiyê. Klama Mihemedê 
Silo ya Hêdî Bajo tesîreke mezin 
lê dike. Museyîb dev ji xwendinê 

berdide. Ji ber ku rojekê klaman 
dibêje deng diçe mamoste, 
mamosteyê mektebê ji klaman 
aciz dibe bi daran lê dixe.  Ji ber 
vê bûyerê nexwestiye ku biçe 
dibistanê û bixwîne. 

Museyîb ji zarokatiya xwe ve 
bûye aşiqê klam û stranan. Ci-
maet dibîne ku ev xortê çeleng 
klaman zehf xweş dixwîne 
lê guhdar dikin, gazî dîwan û 
malên xwe dikin. Museyîb bi 
salan li pey deng û dengbê-
jiyê digere. Ji xelkê herêmê 
pirr hurmet dibîne. Museyîb 
dengbêjekî xelkî ye û bîst û çar 
saet di nava xelkê xwe de ye. 
Beşdarî pirr festîval û çalaki-
yan dibe û xelatên curbecur 
distîne. Museyîb Gulşenzade, 
dibe endamê Mala Dengbê-
jan a Enstîtuya Ehmedê Xanî 
ya Ormiyê, xebatên xwe yên 
hunerî li wir didomîne.  

Museyîb bi salan klam û 
stranên gelek dengbêjan 
distrê lê ji bilî vê ew şair e, 
pirr klamên kurdî yên wekî 
Behra Ormiyê, Soma Bira-
dost, Ferzende li Adaxanê, 
Yarmiq, Goma Maro ji aliyê wî 
ve hatine nivîsandin. Museyîb 
zêdetirîn li bakurê Kurdistanê 
bi klama Mala Min tê naskirin. 
Heya niha çar albûm derxis-
tiye. Museyîb Gulşenzade 
demeke kurt berî koça dawî 
di hevpeyvîneke xwe de digot 
“Tînime ziman. Min heya îro 
gelek tişt anîne ziman. Min her 
zilm û zorê aniye ziman”. Gul-
şenzade bi van gotinan weke 
hunermendekî sekna xwe jî 
eşkere dike.

Museyîb Gulşenzade ji ber 
nexweşiya şêrpenceyê di 25ê 
berfanbara 2019an de li gundê 
Şahinabadê yê Ûrmiyeyê di 
58 saliya xwe de jiyana xwe 

ji dest dide. Di merasîmê de 
gelek hezkiriyên wî tên ba hev, 
di rêwîtiya wî ya dawî de wî 
tenê nahêlin. Gulşenzade dîsa 
di hevpeyvîna li jor hatî gotin 
de wesiyeta xwe wiha bi lêv 
dikir: Her kes ê bimire. Feqet 
daxwaza min ew e ku pişta 
hunermendan xwar nekin, wan 
teşwîq bikin. Huner xemla me 
ye, huner rûmeta me ye.

Dengbêj  bi dengê civakê, 
hemû hêmanên jiyanî û hebûnî 
ji me re bi awayekî dengî û 
klamî vedibêjin. Dengbêj deng 
û newaya feqîrî û dewlemen-
diya cîhana me ne. Kurdên me 
zêdetirîn dengbêjên bakurê 
Kurdistanê zanin, mixabin 
dengbêjên rojhilat û rojava 
ji aliyê xelkê bakur ve zêde 
nayên zanîn. Medyaya kurdî 
bi derfetên xwe yên darayî di 
warê siyaset û propagandayê 
de hewldaneke mezin dide lê 
ji aliyê çandî û hunerî ve eynî 
eleqe û xebatkarî nayê dayîn. 
Hê miletê kurd pirr dengbêjên 
xwe bi jiyan û xebatên wan nas 
nake. Divê medyaya kurdan 
di vî warî de xebatên zîrek pêk 
bîne û berpirsiyariya xwe ya 
dîrokî û civakî bîne cih.

Pirsgirêkeke din jî ew e ku 
mixabin ciwanên me yên nûgi-
hiştî konê xwe li ser medyaya 
civakî vedane, ne dixwînin ne 
lê dikolin ne bi mijarên zanyarî 
ve mijûl dibin. Kurdên me yên 
niha apolîtîk û zêde bêxem 
in. Partî, dezgeh û rêxistinên 
kurdan bêyî îdeolojiyeke civak-
parêz nêzî ciwanên me dibin. 
Asîmîlasyon, xweasîmîlasyon, 
apolîtîkbûnî gihîştiye asteke 
mezin û talûkedar. Tirsa min 
ew e ku li bakurê Kurdistanê 
her kes bibêje ez kurd im lê 
kurdî nizanibe. 
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Rîta ya ku navê wê yê rast Tamara Bahî(Ben 
‘Amî) ye û xoşewîsta şa’irê nemir î têkoşîna 
Filîstînê Mehmûd Derwîş e... Ruxmê ku çend ca-
ran Derwîş dibêje; ez keçek bi vî navî nas nakim 
tenê hêmayî ye, lê di xortaniya xwe de keçikek 
wiha nas dike ku di nav baskê ciwanan a Partiya 
Komunîst li Îsraîlê; keçikek bi navê Tamara ye. 
Name û wêneyên wan bi hev re hene û gelek 
gotar li ser vê mijarê hatiye nivisîn, belgefîlma 
wê hatiye kêşan. 

Ev evîn pênc sal didome lê piştî şerê 1967an 
têkilî û evîna wan diqede. Lewre Tamara beşdarî 
artêşa Îsraîl dibe û wekî Mehmûd Derwîş jî 
dibêje “ne tenê dil,  bîr û bawerî jî tehemul nake.  
Vî şerî laşê me ji hev qut kir.” Her wiha di 1995an 
de bi dostê xwe şa’irê Lubnanî Ebbas Beydûn re 
hevpeyvînekê dike û wiha li xwe tê mikur “Bifikire 
xweşewîsta te di artêşa dagirker de ye û keçên 
qewmê te li Nablûs û li Qudisê dîl digire.”

Tamara di 1943an de çêbûye û piştra wek aka-
demîsyenek li Zankoya Telavîvê li ser edebiyatê 
dixebite. Tamara keçek yahûdî ye û ji hêla dê 

Rîta	û	Tiving

de polonî, ji hêla bav de rûs e. Tehemula wê li 
beramberî şiî’ra Derwîş a bi navê “Ey kesên ku di 
nav peyvên bihurî re dibuhurin!” ku li ser Îsraîlê 
nivîsiye tuneye. Ev şiî’r di devê xortan de bûye 
wek sirûdek.  Derwîşê ku du car zewiciye ev evîn 
ji bîr nekiriye û ji bo xwe wiha dibêje “ez evîn-
darek bêsiûd im, ne dikarim te ji bîr bikim û ne jî 
werim cem te.”

Di nameyek ku bi destxeta Derwîş bo Tamara 
şandî de wiha dinivîse:

“Min xwest ez werim Qudsê ba te ku bi nuwaze-
bûna te dilxweş û aram bibim. Roja çarşemê min 
ji dadgeha leşkerî îzîn xwest ku werim Qudsê lê 
îzîn nedan min. Gelek caran xeyal dikim ku bi şev 
bi te re çay vexwim da em asûde û bextewariyê 
parve bikin. Ezîza min, tu ji min dûr î lê dîsa kele-
cana hestê min difûre. Ne ku hezkirina min ji ya te 
kêmtir e, lê ez pirtir ji te hez dikim.”

Şi’ra Rîta û Tiving ji hêla mûzîkjen û hunermen-
dê Lubnanî Marsîl Xelîfe ve wek stran hatiye 
gotin û stranek gelek populer e.
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tivingek di bêyna Rîtayê û çavên min de

yên Rîtayê nas dikin 

bo yezdanê di çavên wê yên hingivîn de

ditewin û lava dikin

û min Rîtayê ramûsa

hêj qîzeke xama bû

dizikrînim hembêzkirina wê

milên min keziyên wê yên ciwan dinixumand

Rîtayê dizikrînim

mîna zikra beytikan a çem

ax Rîta!

di bêyna me de milyon beytik û hêma hene

û gelek qewlên ku tivingekê gule berdane wan

navê Rîtayê li ser lêvên min cejn e

şahiya di xwîna min de gewdê Rîtayê ye

du sal

di Rîtayê de wenda bûm

û du sal 

li ser zengê min raza

me qewl danî li ser peyala herî xweş

em şewitîn

di meya ser lêvan de 

em ji nûh ve welidîn!

axx Rîta

berî vê tivingê

bêyî du xilmaşan

û ewrên gingivîn

ma çi tişt bû ku çavên te ji çavên min qetand

ho tarîgewrika êvarê

di çavên hingivîn de

spêde heyva min a çardehşevî

koçî dûriyê kir

û bajêr

hemî stranbêj û Rîtayê hilçand

tivingek di bêyna Rîtayê û çavên min de

Wergera  j i  erebî :  Bernas  Qerejdaxî
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Muzîka mîstîk a kurdan:

MUZÎKA YARESANAN
MELA MIHYEDÎN

Etîmolojiya peyva muzîkê(-
mousikē/μουσική) bi eslê 
xwe peyvek yewnanî ye. 

Wateya wê “zimanê periya” ye 
û peyva «periyên îlhamê» jî ji 
wir tê. Di çanda me de perî nîn 
in. Gava meriv vê peyvê wer-
gerîne zimanê kurdî perî dibin 
ferîşte û muzîk jî dibe “zimanê 
ferîşteyan”. Perî an jî ferîşte her 
du jî du mewcûdiyetên pîroz 
û bimbarek in. Hem bi rengê 
xwe, hem bi taybetiyên xwe, 
hem bi dengên xwe û hem jî 
bi karên xwe rêyek di navbera 
mirov û Xwedê de çê dikin. 
Lewma dengên wan dengek 

efsûnî ye û cazîbeya wan mi-
rovan sermest dike. 

Ji bo meriv xwe bigihîne aqilê 
herî bilind an jî rêya rastiyê 
divê zimanê meriv tiştên xweş 
bibêje. Bi saya gotina baş û 
xweş rêya Xweda ji mirovan re 
vedibe.

Alim û rêvebirên dînî ji bo xwe 
bigihînin dilê Xweda û mirovan, 
gotinên xwe bi zimanekî şêrîn 
û bi rîtmeke derûnî gotine. Bi 
saya muzîkê xwe rehettir gi-
handine dilê Xweda û mirovan. 
Bi saya muzîkê têsîrên mezin 
li wan kirine. Bi vî awayî hem 

Li ba yaresanan(ehlê heq) 
îbadetên şexsî pir kêm in û 
wekî misilmantiyê zêde nîn 

in. Ji ber vê yekê dem(cem) ji 
bo wan cihekî muhîm digire. 

Her kes tên û dibin xelek û 
‘dem’a xwe bi hev re digirin. 

Rêvebirên wan ‘pîr’ in. Tevî 
harmoniya tembûrê li gel hev 
kom dibin û wek gerstêrkan, 
di rotaya xwe de tên û diçin. 

Muzîk wan ji halê beşerî 
derbasî aliyê nûranî dike.
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ji xwe re murîd dîtine û hem jî 
dînê xwe li cîhanê belav kirine.

Rola muzîka dînî ya 
kurdan li Rojhilatanavîn
Kurd hem bi muzîka xwe û 
hem bi muzîkjenên xwe di 
pêşketina muzîka rojhilatî û 
rojavayî de rolek girîng dilîzin. 
Di sedsala 9an de, li dewleta 
Abbasiyan, di dewra Harûnê 
Reşîd de du muzîkjenên 
navdar hebûn. Yek Îshak Al 
Mausulî(Îshaqê Musilî), yê 

din jî xwendekarê wî Ziryab 
bû. Îshaq ji Musilê û Ziryab 
ji Bexdayê bûn, her du jî wek 
muzîkjenên Îranê an Mezo-
potamyayê dihatin nivîsandin 
lê em dizanin  her du jî bi eslê 
xwe kurd bûn. 

Ziryab ji bo pirsgirêkên madî 
ji Bexdayê derdikeve diçe 
Endulusê û li wir li ser muzîkê 
xebatên xwe didomîne. Têla 
pêncan ji aliyê Ziryab ve li ûdê 
hatiye zêdekirin. Hem Ziryab û 
hem Îshaq ji bo muzîka misil-
mantiyê xebitîne. 

Muzîka sûfî ya kurdan
Muzîka sûfî di nava kurdan 
bêtir di nav qadirî, elewî û yare-
sanan(ehlê heq) de derdikeve 
pêş. Bingeha terîqeta qadirî ji 
aliyê Abdulqadir Geylanî ve tê 
avêtin, ev terîqetek sunnî ye. 
Piştî salên 1300î ji aliyê neviyê 
Geylanî ve li ayînan sema û zi-
kir tê zêdekirin. Li ba qadiriyan 
tembûr heram tê qebûlkirin, 
di şûna tembûrê de erbana tê 
bikaranîn.

‘Cem’ên elewiyan û ‘dem’ên 
yaresanan jî tevî zikrên dînî û 
bi muzîka tembûrê tên kirin. 
Ya rastî her du bawerî jî di eslê 
xwe de yek in lê ji ber zordariya 
misilmanan, elewiyan li rîtu-
elên xwe yên dînî hin motifên 
misilmantiyê zêde kirine. 

Li ba yaresanan(ehlê heq) îba-
detên şexsî pir kêm in û wekî 
misilmantiyê zêde nîn in. Ji ber 
vê yekê dem(cem) ji bo wan 
cihekî muhîm digire. Her kes 
tên û dibin xelek û ‘dem’a xwe 
bi hev re digirin. Rêvebirên wan 
‘pîr’ in. Tevî harmoniya tem-
bûrê li gel hev kom dibin û wek 
gerstêrkan, di rotaya xwe de 
tên û diçin. Hin caran derwîşên 
bi dengê tembûrê sermestbûyî 
bi lingên tazî li ser tirafa agir 
dimeşin û agir ti zirarê nade 
wan. Muzîk wan ji halê beşerî 
derbasî aliyê nûranî dike. Bi 
mejî û dilekî pak û sermest li 
ser tirafa agir dimeşin.

Yaresan kilamên xwe bi kurdi-
ya goranî tînin ziman. Gotinên 
Sultan Sahak û Şa Xweşîn bi 
goranî hatine qeydkirin û ji 
aliyê kilamxanan ve jiber tên 
gotin.

Jean Durring tîne ziman ku 
“tembûr” enstrumaneke resen 
a çanda kurdan e. Bi kurdiya 
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dimilî jê re “tamîr” tê gotin û 
di dewra Sumeriyan de jî jê re 
“pantûr” hatiye gotin. Tembûra 
kurdan ji du têlan û ji çardeh 
perdeyan pêk tê. Çawa ji bo 
mewlewiyan ney, ji bo êzdi-
yan erbane û bilûr pîroz bin bi 
heman awayî ji bo yaresanan jî 
tembûr cihekî girîng digire.

Li Kirmanşahê  
seramoniya oxirkirina 
tavê
Li gorî neqilvan M.H.Binder li 
Kirmanşahê serenada çûyîna 
tavê tê kirin. Pênc-şeş muzîkjen 
derdikevin ser teraseke bilind. 
Muzîk pêşî bi dahola biçûk 
dest pê dike, piştî wê dahola 
mezin tê û tevlî dahola biçûk 
dibe. Piştre dengên nerm tevlî 
wan dibin û li gel wan klarnet û 
trompet bi harmoniyek coş tevlî 
muzîkê dibin. Ev hemû enstru-
man teqereqek mezin derdixin 
û di dawî de bi dengê avêtina 
topê roj diçe ava.

Rola muzîkê di ‘dem’a 
yaresanan de
Li gorî Nûr Alî Şah Elahî(sero-
kek dînî) ‘dem’ wiha tê kirin: ji 
bo ‘dem’ bê kirin herî kêm sê 
xortên balixbûyî an jî sê zilam 
hewce dikin. Kesên biyanî 
nikarin tevlî ‘dem’ê bibin. Jin 
nikarin tevlî mêran bibin; li 
odeyek teniştê an jî di quncika 
odeyê de ji zilaman dûr dikarin 
‘dem’a xwe bigirin. Kesên 
nepaqij nikarin tevlî ‘dem’ê 
bibin, kesên gunehkar an jî 
cilên wan gemarî ji ‘dem’ê tên 
dûrxistin. Divê mirov xwe ji 
xwepêşan û reklamê dûr bixin 
û tenê ji bo Heq taet bikin. 
Kesên derengmayî divê serê 
xwe bitewînin û ji aliyê rastê 
ve dest bi gera xwe bikin û 

selamê bidin her kesî. Paşê 
li cihekî vala divê tevlî ‘dem’ê 
bibin. Tenê kilamxan(stranbêj) 
û seyyîd(dûabêj) rolek girîng 
dilîzin. Di wexta ‘dem’ê de ji bilî 
meseleyên dînî meseleyên din 
bi temamî qedexe ne. Di rîtûle-
an de piranî peyvên “Ya Alî” û 
“Ya Heq” têne gotin. Heta rîtûel 
xilas bibe her kes bi awayekî 
derûnî zikra xwe dike.

Rîtûelên ‘dem’ê bi «Hû Haval 
Ahkaram» dest pê dike û giro-
ver tê girtin. Kesên derengmayî 
nikarin tevlî giroverê bibin. 
Seyyîd “dûaya rokşat” dixwîne 
û girover cardin vedibe. Di hin 
beşên ‘dem’ê de xwarinê tevlî 
dikin. Ji van zikran re “hedmat” 
tê gotin. Bê muzîk ‘dem’ nayê 
kirin, rola herî muhîm, a tem-
bûrê ye. Tembûr di ‘dem’ê de 
pirekê di navbera Heq û evdên 
wî de çêdike.

Kilamxan bi saya pirtûkên 
pîroz(lênûska kilaman) bî-
ranînên rêberên xwe mihafeza 
dikin. Bi vî awayî bîranînên “hef-
tan” zindî dimîne û xwe digihîne 
dahatûyê. Metnên pirtûkê bi 
awayeke helbestî hatine qeyd-
kirin. Ji aliyê kilamxanan ve ev 
metin jiber û bi dengê tembûrê 
tên şîrovekirin. A muhîm ew e 
ku kilamxan van metnan bêyî 
guhertin û bêyî qevizandin jiber 
dibêjin. Muzîkên bêpîvan jî hene 
û ew jî di destgahê de hatine 
qeydkirin.

Kilamxan gava bi tembûrê 
dest bi kilamê kir sarbend(-
koro) jî tevlî kilamxan dibin. 
Sarbend bi destên xwe an jî bi 
erbaneyan tevlî semahê dibin, 
bi saya vê coşa zikir û semahê 
geştir dibe. Di ‘dem’ê de bi sê 
cureyan kilam têne gotin: 

Yek; kilamxan û sarbend bi hev 
re kilaman dibêjin. 

Du; kilam tenê ji aliyê kilamxan 
ve tê gotin. 

Sê; muzîk bê kilam tenê bi 
awayekî enstrûmental tê 
îcrakirin.

Di muzîka ‘dem’ê de 
rola ‘heftan’ û ‘çiltan’
Di vê baweriyê de Xweda di 
suretê mirovekî de tê ser rûyê 
dinê û rêya heq nîşanî mirovan 
dide. Sultan Sahak, Şa Xweşîn 
û Îmam Alî tezahurên Xwe-
dê ne û ev her sê şexs wekî 
«Mazhar Allah» tên nasîn.

Heft melekên mezin bi navê 
“heftan” hene. Heftan tabiê 
asta bilind in. Piştî heftan di hi-
yerarşiyê de “çiltan” tên. Hemû 
endamên ‘çiltan’ê nûrek ji nûra 
Xweda ne û hemû bi hev re di 
eslê xwe de yek in. Hem ‘hef-
tan’ û hem ‘çiltan’ di muzîka 
dînî de rolek girîng dilîzin.

Her dewrekê canek an jî 
giyanek tê û rê nîşanî gel dide. 
Wexta can xwe îzhar kir gel 
dikeve pey şopê û jê re xizmetê 
dike. Bîranînên wan kesan 
ketine nav pelên kitêba pîroz. 
Navê kitêba wan “Serencam” 
e. Di nava pirtûkê de Dewrî 
Baba Celîl, Kilamî Dawid, Ki-
lamî Dewrî Heftan, Kilamî Xan 
Almas, Kilamî Şêx Emîr û hwd. 
hene. Ji bilî van, di hin muzîkên 
destgehan de navên wan der-
bas dibe an jî navên xwe dane 
wan muzîkan. 

Bi saya muzîk û gotinan rê-
berên xwe dikin nemir. Kilamên 
wan ji ezel tên û wan neyt e 
wan kilaman bigihînin ta ebed. 
Muzîk di vir de formek nemir-
tiyê dilîze. Bi saya muzîkê bî-
ranînên wan ji nû ve can dibin 
û ew her zindî dimînin.



dilop
68

‘Dem’ bi muzîkek nizm û bi 
gotinên xembar dest pê dike. 
Di ‘dem’a pêşî de keserê dik-
şînin û digirîn. Piştre muzîkek 
pozîtîf dest pê dike. Murîd bi 
muzîkê re geş û kêfxweş dibin 
û dikevin halekî nû. Di ‘dem’ê 
de navê Sultan Sahak û Alî 
zikir dikin û nûra Xweda(Hû/
Heq/Şah/Xwendîgar) tecellî 
dibe. Bi tecellîbûna Xweda 
re ‘dem’ dibe “Mahallî Zuhûrî 
Zat”. Gelek sarbend vê rewşê 
bi mûzîkên  xwe tînin ziman:
“Şam ama Şam ama    (Mîr tê, Mîr tê)
Şehînşahî şahan ama” (Mîrê Mîran tê)

an jî

“Sultan sar cam hû hû (Sultan di serê 
Cemê de)
“Zati wa cam hû hû” (Giyanê wî di 
Cemê de)

Enstrumanek pîroz: 
Tembûr
Ji bo mewlewiyan ney, ji bo 
êzdiyan erbane û bilûr çi bin, ji 
bo yaresanan jî tembûr ew e. 

Pîroziya tembûrê ji Şa Xweşîn 
tê. Şa Xweşîn di rîtûelan de 
xwestiye tembûr bê lêdan. 
Lewma ji bo yaresanan muzîk 
û tembûr cihek pîroz digire. 
Tembûr ji dara tûyê tê çêkirin. 
Dara tûyê dara Bunyamîn e. 
Ev yek di sarbendan de wiha 
derbas dibe: “Bunyamîn sîma, 
Dawid awaza», yanî «Bum-
yamîn têl e, Dawid jî awaz e.»

Rojekê Şa Xweşîn murîdan li 
dora xwe dicivîne û ji wan re 
dibêje «Êdî dengê tembûra we 
pir kêm bûye. Kengî dengê wê 
wek berê derket ez ê xwe ji we 
re îzhar bikim”. Piştî vê gotinê 
Şa Xweşîn wenda dibe. Ji ber 
vê yekê wexta ‘dem’ tê kirin her 
kes bi awayekî serkeftî dest 
diavêje tembûra xwe û heta 
jê tê bi rîtmên xweş û geş lê 
dixe. Tembûr rêyek îlahî ye. Bi 
saya tembûrê meqamên xweş 
distrên û bi dengên xweş tevlî 
zikirê dibin. Wexta ‘dem’ geş 
dibe Şa Xweşîn xwe ji murîdan 
re îzhar(zahîr mîshavan) dike. 

Di sûretê Şa Xweşîn de tecelli-
ya Xweda jî zuhûr dibe.

Di rîtûelan de zuhûrbûna 
Sultan Sahak
Serokê dînî Hajj Nîmet Allah 
tevlî çend murîdên xwe hin 
merasîmê ‘dem’ dikirin. Di 
merasîman de gelek amûrên 
muzîkê bi kar dianîn lê dîsa jî 
amûra sereke tembûr bû. Di 
van merasîman de nûrek spî 
mîna teyrê baz di destpêka 
‘dem’ê de dihat û li ser dara 
tûyê vedinişt. Wexta merasîm 
diqediya heman tişt ji cihê xwe 
radibû û ber bi ezman ve diçû 
û ji ber çavan wenda dibû. Ew 
baz an jî eyloyê spî tezahura 
Xweda(Sultan Sahak) bixwe 
bû. Di gelek metnên dînî de li 
ser vê meseleyê wiha dihat 
gotin: Murîd wexta xeleka xwe 
digirin û bi rîtmên muzîkê çoş 
dibin çûkek spî tê ser sînga 
Razbar Xatûn û bi cih dibe. 
Piştre ew çûk dikeve şeklê piti-
kekê. Bi vî awayî Sultan Sahak 
cardin ji nû ve diwelide. 

Mûzîk û derbasbûna 
alema din
Nûr Alî Îlahî serokek din ê 
yaresanan bû. Bi saya muzîkê 
ligel alemên din têkilî datanî. 
Ji alemên din pir îlham dis-
tand. Bi ewliyayan re sohbet 
dikir û ji wan pir siûd werdigirt. 
Ewliyayên zemanê berê dema 
dengê tembûra Nûr Alî Îlahî 
seh dikirin dihatin û guh didan 
tembûra wî(Mara meşgul 
mîkardand/Dihatin û zihnê min 
meşgul dikirin). 

Rojekê Nûr Alî Îlahî li alema din 
bi Mewlana Celaledîn Rûmî 
re ketibû sohbetekê. Di soh-
betê de ji Mewlana pirs kir “Di 
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heştê saliya xwe de te weke 
ciwanan ‘dem’ digirt. Sirra vê 
yekê çi ye?” Mewlana Celaledîn 
bersivand û wiha got “Tembû-
ra xwe lê bixe û temaşe bike”. 
Cardin pirs kir “Ma tu tembûra 
min dizanî?” Wiha bersivand 
Mewlana “Ez timî li tembûra te 
guhdarî dikim.” 

Kilamxan: pira di nav-
bera herdu aleman de
Di ‘dem’ê de kilamxan hîseda-
rekî bi qewet e. Di halê ‘dem’ê 
de wexta ji alema din şexsek 
an jî nûrekê hîs dike li gorî wê 
tembûr û kilama xwe îcra dike. 
Murîdên di ‘dem’ê de divê bi 
awayekî muntazî tevlî kilamê 
bibin û gotinên kilamê divê 
qet neguherînin. Bi vî awayî 
Şa Xweşîn xwe ji wan re îzhar 
dike an jî ji alema din rûsipî û 
serokên xwe dibînin. Wexta 
‘dem’ diqede gelek kes îdda 
dikin ku heman şexs bi çavên 
xwe dîtine. Di ‘dem’ê de tenê 
ne Şa Xweşîn, giyanên qatên 
bilind û gelek melaîket(ferîşte) 
ji ezmanan tên û tevlî ‘dem’ê 
dibin. Di kilamekê de li ser vê 
rewşê wiha tê gotin:

“Zatî yar Dawid haziran wa 
cem     (Zatê Dawid di cemê 
de ye)

Xûş wa hal kesî dîdaniş wa 
ehem”  (Çi şad in ên wî bi 
çavên seriyan bibînin)

Di baweriya yaresantiyê de 
“yek dil” û “yek reng” heye. Di 
‘dem’ê de gava yek dil û yek 
reng pêk hatin, ji alema din 
giyanên qatên bilind tên û 
tevlî ‘dem’ê dibin. Wexta ‘dem’ 
diqede her yek giyan ji giyanê 
xwe hinekî diyarî dihêle. Ev yek 
hêza murîdan qewîntir dike. 
Ev hemû rewş bi saya muzîka 
mîstîk derdikevin meydanê. 

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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Serhatta kış yavaş yavaş 
yüzünü göstermeye, 
dağları beyaz oyalarla 

nakışlamaya başladı. Sırada 
köyler ve şehirler var. Ama 
köylüler ve şehirliler kışı karşı-
lamak için hazırlıklarını çoktan 
yaptılar.
Kazlar kesilip kurutulmuş, çeçil 
peynirler derilere doldurulmuş, 
patates ve un çuvalları istiflen-
miş... Diyarbakır ve Urfa’dan 
kamyon kamyon Serhat’a ta-
şınan samanlarla doldurulmuş 
samanlıklar... Artık kış geliyor-
sa da baş göz üstüne gelsin. 
Kışların eski tadı yok lakin. Ne 
kar eskisi gibi yağıyor, ne de 
divanlar kuruluyor. Elektrik, 

Serhat k ışları ve 
divan hatıraları

AYHAN ERKMEN

televizyon, hele bu internet her 
şeyin büyüsünü biraz kaçır-
mış durumda; ‘toplumsallığın’ 
canına okunmuş sanki.
Son yıllarda hesapsız ve sınır-
sızca neredeyse her derenin 
üstüne kurulan onlarca hid-
roelektrik santral (HES) iklimi 
de  değiştirdi. Eskiden telgraf 
direkleri boyunca kar yağardı. 
Köyün içinde kardan tepeler 
oluşurdu adeta. Köylüler de 
koyunlarını o kardan tepelerde 
yemlerlerdi. Ağızlarına aldıkları 
kurumuş otları çiğnerken çı-
kardıkları ses ne kadar melodik 
ve huzur vericiydi koyunların. 
Dünyası koyunlarından ibaret 
Yaşo, bekleyen zevke gelip 

hep aynı türküyle başlardı her 
sabahki resitaline: 
“ez berf im berf im berf im
lê lê nar lê lê nar
ez berfa çiyakê reş im 
lê lê nar tu delalî…”

(“Ben karım, karım, karım
lê lê nar lê lê nar
Ben karadağın karıyım
lê lê nar güzel sensin”)
Hıko, stranın bitimine yakın, 
epeyce uzaktan seslenirdi: 
“Hey! Yaşo, Kaz stranını söyle 
Kaz stranını!” 
Yaşo’nun halaya durarak söy-
lediği strana Hıko eşlik ederdi.

Fotoğraflar: Nuri Bilge Ceylan
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Uzun gecelerin  
yarenliği; divanlar
Kış geceleri uzun olurdu, 
karanlık saat dört gibi siyah 
çarşafını gererdi. Akşam 
yemeğinden sonra köylüler 
divanların yolunu tutardı. 
Divanda kimse şaşmaz, herkes 
yerini bilirdi. Ola ki bir misafir 
gelmişse, yaşına göre kendisi-
ne bir yer açılır, sıradakiler de 
sırasıyla yer değiştirirdi.
Önceden yakılmış, divandaki 
tezek sobası deli gibi yanar-
dı. Hele koyun tezeğinin harı 
görülmemiş bir şeydir. Yaş-
lılar ısınmak için yastıklarını 
sobanın arkasına atıp dallarını 

sobaya verirlerdi. Bazen ken-
dinden geçip ufaktan horlayan 
olunca, yanındaki dürtüp “Hey, 
Zaloğlu Rüstem sabah oldu” 
minvalinden dalga geçer, biz 
çocukların da çok hoşuna 
gider, kahkahayı basardık ki 
peşi sıra azarlar ve tehditler 
yağardı: “Höt sıpalar ne gülü-
yorsunuz, çıkın dışarı!” 
Hemencecik sesimizi keser, 
duymazlıktan gelirdik. Ortalık 
bir anda yatışırdı.
Gazocağının alazında, sobanın 
üstündeki kazandan gelen kay-
nayan su sesi ile kapı ve pence-
reyi döven fırtınanın uğultusu, 
öykü anlatıcısının ve dengbêjin 
sesine karışırdı. Aman Allah’ım 
o ne bahtiyarlıktı. 
O divanlarda büyükler, doyun-
caya dek çay içerlerdi de biz 
çocuklar, onların bardaklarını 
gözlerdik. İçmeyenlerin bar-
daklarını çalkalar, kalmışsa bir 
iki yudum çay da biz içerdik. 
Hiç unutmam, rahmetlik am-
cam şehre gitmişti de dönüşte 
divandakilere bir kasa lokum 
ve bir kutu bisküvi getirmişti. 
Herkesin payına bir iki tane 
bisküvi arası lokum düşmüş-
tü. Ben halen de evimize her 
lokum aldığımda, kesin bisküvi 
de alırım lakin onların da tadı 
eskisi gibi değil.
Bir yıl kış çok uzun sürünce, 
saman kıtlığı baş göstermişti. 
Köyden birkaç kişi, Konya’ya 
gidip katar katar saman 

getirmişlerdi. Döndüklerinde 
divandaki ilk birkaç günün 
sohbet konusu, orada gördük-
leri, yaptıkları ve yedikleriydi. 
Sinemaya gitmiş ve televizyon 
izlemişlerdi. Öyle kendilerinden 
geçerek anlatıyorlardı ki gör-
meyenler, “neuzibillâh kıyamet 
kopacak” diyerek, şaşkınlıkları-
nı dile getiriyorlardı.
Kestane de getirmişlerdi Kon-
ya’dan döndüklerinde. Divan 
için de birkaç kilo ayırmışlardı. 
Biz de birkaç tane nasiplene-
bilmiştik de zıkkımların ne tadı 
vardı öyle, of…    
Divanda düğün türküleri söy-
lendiğinde, bazıları dizlerine laf 
geçiremiyor, halaya kalkıyorlar-
dı. Odanın altındaki tahta dö-
şemeler, hiç abartısız inliyordu. 
Tabi ev sahibi ayıp olur diye bir 
şey söylemeyince, birileri onun 
yüzüne, mimiklerine sirayet 
eden duygularına tercüman 
oluyordu ve uyarıyordu: “Yavaş 
olun yavaş, döşemeyi kıracak-
sın yahu!”
Divan dağıldığında ise kızların 
ve gelinlerin işi başlardı tabi. 
Olur da çat kapı bir misafir 
gelirse mahcup olmamak için 
odanın dağınıklığını sabaha 
bırakmamak gerekirdi. Kapı ve 
pencereler açılır, yastıklar ve 
minderler süpürgenin sapıyla 
dövülür ve ortalık süpürülürdü. 
Artık sabaha kim gelecekse de 
baş göz üstüneydi... 



dilop
72

İ lk Kürtçe çizgi roman dergisi GOG çıkıyor!

Çocukları susuz 
bırakmamak için...

Gog Kürtler arasında bilinen eski bir çocuk oyunu. İlk Kürtçe çizgi roman çocuk dergisi 
de bu oyunun adıyla çıkmaya hazırlanıyor şimdi. Çocuklar artık Red Kit, Yakari, Thorgal 

ve Milo’yu Kürtçe okuyabilecek. Sadece bunlarla sınırlı değil… Kürtçe kahramanlar da 
olacak, Kürtçe öyküler de çizgilerle anlatılacak. Kurmancî ve Zazakî olarak yayınlacak 

çizgi romanlar şubat ayında dijital olarak çocuklarla buluşacak. Sonra belki basılı 
hale gelecek… Projeye öncülük eden çizer İmam Cici’nin 20 yıllık hayali GOG. Kürt 

kültürünün üzerine baskıların yoğunlaştığı, oyunların yasaklandığı bir dönemde 
çıkacak dergi için, “Amacım çocukları susuz bırakmamak” diyor İmam Cici... 

Şubatta okuyucu ile buluşa-
cak derginiz. Öncelikle ne an-
lama geliyor GOG? 

GOG, adını eski bir Kürt çocuk 
oyunundan alan bir çizgi 
roman çocuk dergisi. Sadece 
çizgi romandan oluşmuyor 
tabii, içinde Kürt kültürüyle ilgili 
yazıların yanı sıra tüm dünya-
dan bilim ve sanat haberleri de 
olacak.

Şu anda tasarım, çeviriler ve 
teknik altyapı için çalışıyorum. 
Şubatta ilk sayıyı yayınlamayı 
hedefliyorum.

GOG’la nasıl bir oyun oynaya-
caksınız çocuklarla?
Kendi kültürleriyle birlikte farklı 
kültürlerin de efsanelerini, 
mizahını, kültürel zenginlik-
lerini öğrenecekleri bir dergi 
bu. Çizgi romanın, sadece 
çocukça bir eğlence olmadı-
ğını, aynı zamanda kendilerini 

Röportaj: MELTEM AKYOL
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ifade edebilecekleri başka 
bir sanatsal form olduğunu 
görecekler. İnanıyorum ki çizgi 
roman okurluğundan yazarlığa 
ve hatta çizgi roman çizerli-
ğine geçenler olacaktır. Kürt 
halkı hikâyesini anlatmak için 
edebiyattan resime, müzikten 
sinemaya birçok farklı form 
kullanırken, bunlara neden 
çizgi romanı da eklemesin? 

Fikir nasıl çıktı peki? Bir de zor 
bir dönemdeyiz, tiyatro oyun-
larının bile yasaklandığını gö-
rüyoruz… Neden bugün?
Çizgi romanla büyüyen bir 
çocuk olarak Asteriks, Red 
Kit veya Tenten neden Kürtçe 
okunmasın ki sorusu hep vardı. 
Ya da Kürtçe çocuk kitapları 
gördüğümde neden aralarında 

çizgi roman yok sorusu... Ama 
tam olarak bu fikri gerçekleştir-
me isteği çalıştığım Pîne dergisi 
kapandığında oluştu. Çizgim 
çocuksuydu, çizgi romanla bü-
yümüştüm ve daha iyisi henüz 
o kadar büyümemiştim. Neden 
yapmayayım ki?

Bunun yıllarca proje olarak 
kalmasının nedeni koşullar 
değildi. Kürtçenin üzerindeki 
baskıların daha az olduğu 
dönemde bile yapamadım. 
Öncelikle finans problemini 
aşamadım. Bu süre içerisinde 
birçok kez derginin taslağını 
oluşturdum. Derginin çıkışını 
alıp görüşmeler yaptım. Önce 
Halil İncesu ile yapacaktık, Do-
ğan (Güzel) uzaktaydı. Olmadı. 
Sonra Doğan’la birlikte projeyi 

Zrîng’e dönüştürdük ve hayata 
geçirdik. İyi de oldu. Zrîng’den 
de artık bu projemi erteleye-
cek zamanımın olmadığını ve 
bu dergiyi mutlaka yapmam 
gerektiğini düşündüğüm için 
ayrıldım. 

Red Kit, Yakari, Thorgal, 
Milo, Qırık…
Kimlerle buluşacak çocuklar 
GOG’da?
Ekonomik gücüm olsaydı ve 
yayıncılığa henüz başlamamış 
olsaydım daha zengin çizgi 
karakterlerle çıkmak isterdim. 
Tüm bunlara rağmen uygun 
karakterleri seçtiğimi düşünü-
yorum.

Hepimizin Red Kit adıyla bildiği 
Lucky Luke, çocuk edebiya-
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tının en özgün en eğlenceli 
yazarı Goscinny’nin yazdığı, 
usta çizer Morris’in resimledi-
ği efsane bir seridir. Western 
tarzı çizgi romanın oluştur-
duğu maço dili yerle bir eden, 
eğlenceli olduğu kadar eleştirel 
de bir dizidir. 

Yine yaşıtlarımızın çok iyi 
hatırladığı Yakari var. Henüz 
beyazların işgaline uğrama-
mışken kendi topraklarında 
özgürce yaşayan Kızılderilileri, 
küçük bir çocuk üzerinden 
anlatır Yakari. Kahramanımız 
hayvanlarla konuşabilen, do-
ğayı seven, barışçı ve şaman 
yetenekleri olan küçük bir 
çocuktur.

Thorgal, savaşçı, sarı saçlı, 
beyaz tenli Vikinglerin arasında 
nereden geldiği bilinmeyen 
esmer tenli bir yabancıdır. 
Yaşadığı yağmacı toplumun 
aksine barış içinde toprağını 
ekip biçerek ailesiyle birlikte 
yaşamak isteyen bu adam 
kendini çatışmaların içinde bu-
lur. Bu arada kendi geçmişini 
ve kim olduğunu da aramaya 
başlar…

Milo’nun Dünyası ise Japon 
çizgi roman tarzı mangaya ya-
kın olsa da bir Fransız işi çizgi 

romandır. Küçük bir köyde 
teyzeleriyle yaşarken kendini 
fantastik bir dünyanın içinde 
bulan küçük bir çocuğun ma-
ceraları anlatılır.

Bizden de sayfalar var tabii. 
Doğan Güzel’in “Qirix”ı ve 
Ender Özkahraman’ın “Ora-
sı Öyküleri”nden sayfalar... 
Şahmeran’ın çizgi romanını 
hazırlıyor bir çizer arkadaşım. 
Şerda’nın yazdığı “Porsor” var. 
Porsor, her öyküsünde başka 
bir şey olmaya karar veren 
sekiz yaşındaki bir kız çocuğu-
nun kısa hikâyelerinden oluşu-
yor. Mesela ilk sayıda dedektif 
oluyor Porsor.

Peki GOG nasıl bir eksikliği 
giderecek? Dahası siz hangi 
boşluğu doldurmayı hedefli-
yorsunuz?
Daha okuma yazma bilme-
diğim zamanlarda, balonları 
uydurarak da olsa çizgi roman 
okumaya çalıştığımı hatırlı-
yorum. Bu bana özgü bir şey 
değil, o durumdaki herhangi 
bir çocuğa resimli bir kitap 
verdiğinizde, ardışık resimleri 
kendi hayal gücüyle kurgulaya-
rak neredeyse yeni bir hikâye 
oluşturduğunu görürsünüz. 

Çocukların çizgili anlatıma 
ilgileri bu kadar güçlüyken 
bir çizgi roman kültürünün 
oluşmaması bence büyük 
eksiklikti. Evvela bu boşluğu 
doldurmayı hedefliyorum. 

İkincisi, Kürt dili ve kültürü üze-
rindeki baskıları aşmanın tek 
yolunun çocuklara ulaşmaktan 
geçtiğine inanıyorum. Çizgili 
yayınlar da bunun en doğru 
yolu bence. 

Ha bir de kendimi daha iyi his-
setmemi sağlayacak. Çocukla-
ra yönelik Türkçe yayınlar için 
severek çalıştım. Şimdi Kürt 
çocuklarında sıra. Kürt çocuk-
larının bu konudaki yoksunluğu 
ortadayken daha çok işe yarar 
olduğumu görmek beni mutlu 
edecek.

Kendi geçmişimizin  
yüküyle çocukları  
boğuyoruz
Türkiye’de anadillerinde eği-
tim alamıyor Kürt çocukları. 
Kürtçe üretilen çocuk eserle-
rine ilgiye dair tartışmalar da 
var… Riskli ve mayınlı bir alan 
aslında… Zorlukları hesap ede-
bildiniz mi?
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Anadilde eğitimin olmayışı 
en büyük problemimiz. Bu yok-
sunluğu gidermek gibi iddiam 
olmasa da en azından bu hak 
kazanılana kadar çocukları 
susuz bırakmamak amacında 
olduğumu halkımız anlayacak 
ve destek olacaktır. 

Handikaplar çok. Bir kere çizgi 
roman okuru yok, Kürtçe çizgi 
roman okuru hiç yok, dijital 
yayınları okuma alışkanlığı da 
yok. Halkımızın büyük çoğun-
luğu gerekli internet ya da bil-
gisayar gibi donanımlara sahip 
değil ayrıca. Dijital satışla her 
Kürt çocuğuna ulaşamaya-
cağımı da biliyorum. Bunu 
aşmak için de öncelikle imkânı 
olan okuyucuya dijital satışla 
ulaşıp oradan kazandığımla 
gücü olmayan okurlara dergiyi 
basılı olarak ulaştırmak gibi bir 
amacım var. 

Kürtçe çocuk yayıncılığı çok da 
yetersiz değil aslında. Diyar-
bakır merkezli HÎVA ve MORÎ 
ile İsveç merkezli APEC yayın-
ları bu alanda çok sayıda eser 
yayınladılar. Yanı sıra başkaca 
yayınevleri de Kürtçe çocuk ki-
tapları bastı bugüne dek. Ama 
satış konusunda ciddi sorun-
lar yaşıyorlar… 
Kürtçe çocuk yayıncılığını baş-
ka dillerde üretilenlerle kıyasla-
yarak yetersiz demek haksızlık 
olur. Hatta tüm sorunlara 
karşın öncü yayıncılıklarını 
sürdürdükleri için çok daha 
değerliler. 

Ama çocuk yayınlarında genel-
likle gördüğüm şu; çocukları 
kendi geçmişimizin yüküyle 
boğuyoruz. Oysa bence çocuk-
lara bir yetişkin zihniyle değil, 
çocuk zihniyle işler üretmeliyiz.

Bir misyon yükleyip kitaplar 
okutmak yerine öncelikle se-
vebilecekleri işlerle karşılarına 
çıkmalıyız. 

Bir de biz kendi geçmişimiz 
içinde çocukları boğuyoruz. 
Çocukluğunda yaşadığı köy 
yaşamının nostaljisine kapıl-
mış büyüklerin, Kurdî yaşam 
denildiğinde aklına gelenin 
köyü ve oradaki yaşamın ol-
ması anlaşılır bir şey. Oysa bu 
çocuklar kağnıya binmediler, 
beriye gitmediler ya da çeşme-
den su taşımadılar, bu onların 
gerçeği değil. Bu tür gelenekçi 
ve romantik yaklaşım çocuk-
lara ulaşmamıza engel oluyor. 
Karakter veya mekân seçimi 
hikâyenin geçtiği zaman ve 
yere göre belirlenir. Aslolan 
hikâyedir. Köyde geçen bir 
hikâye olsun diye başlanmaz 
ya da çocukları sadece masal-
larımızı aktaracağımız bir kayıt 
cihazı gibi görmek de doğru 
değil. Biz bu hatayı yapmaya-
cağız, önceliğimiz çocukların 
seveceği karakterleri yaratmak 
veya seçmek olacak.

Bizim dergide ‘öteki’ 
olmayacak
Pedagojik açıdan yaşanan sı-
kıntıları da eklemek gerekir. 
Çocuklara okutulamayacak 
kitaplar da yayınlandı… Buraya 
girmişken sizin bir pedagojik 
değerlendirme süreciniz ola-
cak mı? 
20 yıldır çocuk kitapları re-
simliyorum, bunun tamamına 
yakınını eğitim kurumları için 
yaptığım işler oluşturuyor. 

Bu sürenin 16 yılında iki ayrı 
eğitim kurumunda mesaili 
çalıştım ve halen çalışıyorum. 
Tüm bu deneyimime rağmen 
pedagojik formasyonumun 
olmadığını ve bu desteğe 
ihtiyacım olduğunu çok iyi 
bildiğim için gönüllü olarak 
bize danışmanlık yapacağını 
söyleyen pedagog arkadaşım-
la çalışacağım. 

Dergi kimliği için şunu söyleye-
bilirim; bizim okurlar için ‘öteki’ 
kavramı olmayacak, cinsiyetçi, 
eril bir dil kullanılmayacak, 
şiddet yüceltilmeyecek. Doğayı 
seven, koruyan, kendisini onun 
bir parçası sayan; bilimi, sanatı 
ve edebiyatı önceleyen çocuk-
larız ve okurlarımızın da öyle 
olduğunu düşünüyoruz. Tüm 
inançlara aynı mesafedeyiz, 
uygarlık tarihinin bir parçası-
yız ve Kürt kültürü ile birlikte 
temas ettiğimiz tüm kültürlerin 
taşıyıcısı ve aktarıcısıyız. 

Kürt meselesinin inişli çıkış-
lı seyrinin Kürtçe yayıncılığı 
doğrudan etkilediğini görü-
yoruz. Siyasal bir rahatlama 
olmaksızın Kürtçe yayıncılığın 
daha büyük zorluklarla karşı-
laşması kaçınılmaz gibi…
Kürtçenin bu durumu sadece 
iktidarla ilgili değil. Baskıcı ve 
inkârcı iktidarın varlığı toplu-
mun da bir yansıması sadece. 
Ulus devlet zehirlenmesinin 
etkisi bu toplumun bünyesin-
den atılmadıkça bu topraklarda 
Kürtçe alerjisi de bitmeyecek. 
Bir arkadaşımızın dediği gibi, 
bugün bu koşullarda, bütün 
zorluklara rağmen ortaya çıkan 
Kürtçe yayınlar, niteliğinden 
bağımsız, tarihe kayıt düştükleri 
için önemli. Ben bu oyuna yeni 
girdim ama Kürtçe yayın yapan 
tüm arkadaşlar gibi bu koşulla-
ra rağmen elimden gelenin en 
iyisini yapmayı bir şeref mese-
lesi olarak görüyorum. 
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Türkiye’de şoven-milliyet-
çilerin, sağcı kesimin çok 
sevdiği; özellikle ülkü-

cülerin şenlik ve mitinglerinde 
dillerinden düşürmedikleri bir 
parça vardır:

“Çırpınırdı Karadeniz, bakıp 
Türk’ün bayrağına!..” diye 
başlar.

“Ah ölmeden bir görseydim/
Düşebilsem toprağına/Sırma-
lar sarsam koluna/İnciler diz-

Karadeniz k imin 
için çırpınırdı?!

RECEP MARAŞLI

sem yoluna/Fırtınalar dursun 
yana/Yol ver Türk’ün bayrağı-
na...” diye devam eder.

Bahsedilen çırpınışı, Karade-
niz’in “Eyvah, yine geldiler!” 
diye panikatak geçirmesi 
olarak yorumlayanlar olsa da 
marşı/şarkıyı dillendirenler 
Karadeniz’in çırpınmasını bir 
sevinç gösterisi olarak görüp 
göstermekteler. Ama acaba 
kıyısı olan diğer ülkelerin; Rus-
ya’nın, Romanya’nın bayrakla-

rına baktığında ya da örneğin 
eskiden kızıl yıldızlı, orak çekiçli 
SSCB’nin bayrağını gördüğün-
de Karadeniz ne hissederdi; 
ona da çırpınır mıydı yoksa 
sessiz sakin mi karşılardı? 
Eğer onları da çırpınarak kar-
şılıyorduysa bu çifte standardı 
Karadeniz’e nasıl yakıştıra-
cağız? Yok eğer durgun ve fırtı-
nasız bir tavır sergiliyor idiyse 
bu, o ülke gemileri için daha 
olumlu bir karşılamayı yansıt-

Karadeniz’in Türk’ün 
bayrağını gördüğünde neden 

çırpındığı bir muamma 
barındırsa da; açık bir 

gerçek var ki, o da “Çırpınırdı 
Karadeniz…” sözleriyle 

“Türkleştirilen” bu parçanın 
aslında bir Ermeni ezgisi 

olduğudur. 1700’lü yıllarda 
yaşayan ve Ermeni “aşuğ” 

geleneğinin en eski ve seçkin 
temsilcisi olan Sayat Nova’nın 

“Kamança” isimli eseridir. Bu 
eserinde kamançasına olan 

sevgisini, bağlılığını anlatır ve 
ona övgüler dizer...
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maz mıydı? Aklımızın çengeli-
ne takılan bu ve benzeri ‘fesat’ 
sorulara ne demeli peki?..

Karadeniz’in Türk’ün bayrağını 
gördüğünde neden çırpındığı 
bir muamma barındırsa da; 
açık bir gerçek var ki, o da “Çır-
pınırdı Karadeniz…” sözleriyle 
“Türkleştirilen” bu parçanın 
aslında bir Ermeni ezgisi oldu-
ğudur. 1700’lü yıllarda yaşayan 
ve Ermeni “aşuğ” geleneğinin 
en eski ve seçkin temsilcisi 
olan Sayat Nova’nın “Kaman-
ça”1 isimli eseridir. 

Sayat Nova (1712-1795) Tif-
lis’te doğup büyüyen, Ermeni-
ce, Azerice ve Gürcüce şiirler 
yazmış, bestelemiş; kamança 
ve çonguri ile icra etmiş büyük 
bir ”Aşuğ”dur.2 Ermeni mü-
ziği ve halk âşıklarının içinde 
seçkin bir yere sahiptir. Bu 
eserinde kamançasına olan 
sevgisini, bağlılığını, kendisi 
için taşıdığı değeri anlatır ve 
ona övgüler dizer...

Sayat Nova; halkların 
ozanı
Büyük ozan Sayat Nova’nın 
binlerce eserinin olduğu 
tahmin edilmektedir. Ancak 
bunlardan sadece 230 tanesi 
günümüze kadar ulaşıp kayıt 
altına alınabilmiş. Son yaşanan 
Azeri-Ermeni Savaşı’nı tekzip 
edercesine bu eserlerinin çoğu 

1 Ön Asya’da ”yaylı tambur” olarak 
da bilinen ”Kamança” İran kökenli 
bir çalgıdır; Ermeni ve Azeri müzi-
ğinin de temel enstrümanlarından 
biridir.Kürt müziğinde de kullanıl-
maktadır. Kemençe ve kabak ke-
mane gibi yayla çalınmasına kar-
şılık uzun sapı ve perde düzeniyle 
onlardan ayrılır.

2 Sayat-Nova, Encyclopædia Britan-
nica.

da Azericedir (128);3 geri kalanı 
Ermenice (63), Gürcüce (35) ve 
Rusça (2) … “Kamança” isimli 
eseri de bunların içinde en 
popüler ve çok sevilen, orijinal 
Ermenice söz ve nota kayıtları 
bulunan eserlerinden biridir:
Bütün sazlar içinde en övülen, 
tastamamsın sen kamança
Cimri insan seni anlamaz, sen 
onun için hiçsin kamança
Öyle çabala ki daha güzel günlere 
erişesin kamança

3 Charles Dowsett,  Sayat’-Nova: 
Bir 18. Yüzyıl  Ozanı:  Biyografik ve 
Edebiyat Araştırması.  (Corpus Sc-
riptorum Christianorum Orienta-
lium  ) Peeters Publishers, Leuven 
2005, s. 422.

Seni benden kim kapabilir, aşığın 
biricik varlığısın kamança

Kulağın gümüşten olacak, başın 
elmasla taşlanmış
Sapın fildişinden olacak, karnın 
sedefle nakşedilmiş
Telin altından olacak, demirin 
nakışla işlenmiş
Kimse kıymetini bilmez senin, 
pırlanta ve elmassın kamança4

Tiflis, 17 ve 18. yüzyıllarda 
Gürcistan Krallığı’nın başkenti 
olarak Kafkasya’nın parlayan 
yıldızı gibiydi; çok kültürlü, 
çok etnikli bir yapıya sahipti: 
Gürcüler, Azeriler, Çerkesler, 
her yöreden Kafkas halkla-
rı… Dahası önemli bir Ermeni 

4 Ermeniceden çeviri Hovsep Hayreni.

Sayat Nova portresi, Alexander Sadoyan
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nüfus barındırdığı gibi Ermeni 
sanat, kültür ve siyasetinin de 
merkezi sayılıyordu. Bu çoklu 
yapı Sayat Nova’nın, birlik-
te yaşayan bütün halkların 
dilinden çalıp söylemesi ve 
onlar tarafından da çok sevilip 
benimsenmesini sağlamıştı.

SSCB döneminde halk kültürü-
nün seçkin temsilcilerinden biri 
sayılarak onurlandırılan Sayat 
Nova’nın eserleri pek çok ünlü 
şair tarafından Rusçaya çev-
rildi. Yönetmen Sergey Para-
janov’un, 1969 yapımı ”Narın 
Rengi” adıyla onun yaşamı ve 
eserlerini konu edinen başarılı 
bir filmi de vardır.1

Sahte tarih yazımının 
açmazları!
Kamança, Ermeniler tarafından 
200 yıldır söyleniyor ama “Çır-
pınırdı Karadeniz”in tarihi ise 

1 “A Requiem: The Colors of Pomeg-
ranates”; https://www.imdb.com/
title/tt0063555/

rivayete göre 1914-18 yıllarına 
gidiyor. 

Ezginin “tarihi”ni yazan ve 
birbirinden kopyalanarak 
tekrarlanan sitelerdeki tek-
tip bilgilere bakılırsa, “Sözleri 
Ahmed Cevad Ahundzade 
Bey’e Bestesi Üzeyir Hacıbey-
li’ye ait olan şiir, Nuri Paşa’nın 
kumandasındaki Kafkas İslam 
Ordusu’nun Azerbaycan Türk-
lerini, Ermeni ve Rus işgalci-
lerden kurtarmak için yaptığı 
fedakârlığa hatıra olarak 1914 
yılında yazılmış ve 1918 yılında 
da bestelenmiş”2... 

Ne var ki bu bilgiler epeyce 
”anakronik”, tarihler ve olaylar 
birbiriyle pek tutarlı değil!

Eğer şiirin 1914 yılında ya-
zıldığı doğruysa ortada ne 
”Kafkas İslam Ordusu” var 
ne de bu ordunun Kafkas 

2 https://qha.com.tr/haberler/ah-
met-cevad-ahundzade-cirpinir-
di-karadeniz-bakip-turkun-bayra-
gina/247693/

Türklerini Ermeni zulmünden 
kurtarması söz konusu!.. Tam 
tersine Enver Paşa komuta-
sındaki Osmanlı-Türk ordusu 
1914-1915 zemheri aylarında 
Sarıkamış’ta tarihinin en büyük 
askerî bozgununa uğramıştı. 
Çoğu soğuktan, donanımsız-
lıktan donan yaklaşık 90 bin 
askerle birlikte Enver Paşa’nın 
Pan-Türkist, Turancı hayalleri 
da karlara gömülmüş, Erzu-
rum’dan Trabzon’a kadar geniş 
bir bölge Rusya’nın işgaline 
girmişti. Şair Ahmed Cevad 
Bey, 1914 yılında bu manzara 
karşısında nasıl bir ”Karadeniz 
rüyası” görmüş olabilir acaba?!

1914 olmadı, o zaman 1918’e 
bakalım: 

1917 yılında Büyük Ekim Devri-
mi’yle Bolşevikler bütün savaş 
cephelerinden çekilme kararı 
aldılar. Brest-Litovsk (Mart 
1918) Antlaşması’na göre 
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
işgal bölgelerinden çekilecek-

Kafkasya’yı Rus hakimiyetinden kurtaran “İslam Ordusu” değil Bolşevik devrimiydi.
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lerdi, fakat buraları ’ulusların 
kendi kaderini tayin hakkı’ 
uyarınca oluşacak yönetimlere 
bırakacaklardı.

Bu yönetimlerin başlıcala-
rından biri de 1918 yılında 
Gürcistan, Ermenistan ve 
Azerbaycan’ın birlikte oluş-
turdukları Güney Kafkasya 
Federasyonu idi.

Rus ordularının geri çekilme-
sini fırsat bilen Enver Paşa, 
bu alanların süratle işgaline 
girişti. Zayıf Ermeni direnişi ise 
kolaylıkla kırılabildi. Güya Os-
manlı ordusu tarafından değil 
de yerel güçlerin oluşturduğu 
bir milis ordusu gibi takdim 
edilen ”Kafkas İslam Ordu-
su” tarafından alınmaktaydı 
sözkonusu bölge. Gerçekte ise 
Enver’in kardeşi Nuri Paşa (Kıl-
lıgil) komutasında eski doğu 
ordusunun elde kalan birkaç 
tümeninden oluşturulmuş bir 
orduydu. Kafkas ordusu 1918 
yaz ayları boyunca ilerleyerek 
Bakü’ye ulaşmayı başarmıştı. 
Ancak bu çok uzun sürmedi, 
çünkü Osmanlı ordusu Ekim 
1918’de teslim bayrağını çek-
miş ve Kafkasya’dan geri çe-
kilmek zorunda kalmıştı. Ama 
sonuçlarını bugün de yaşadı-
ğımız kanlı bir miras bırakarak; 
Güney Kafkasya Federasyo-
nu’nun, birbirleriyle mücadele-
ye tutuşan ayrı devletler haline 
gelmesini sağlamışlardı.

Yani 1918’de ”Türkleri Rus ve 
Ermeni zulmünden kurtaran 
Kafkas Ordusu...” diyen hikâye-
nin aslı yok. Ermeniler, Aze-
rilerle aynı federasyon içinde 
eşit partnerdiler; işgalci veya 
zalim değil. Kafkasya’yı Rus 
hâkimiyetinden kurtaran ise 
”İslam Ordusu” değil Bolşe-
vik devrimiydi. Hatta Turancı 

Enver Paşa ilk dönemlerde 
kendisini bu devrimin bir par-
çası gösterme hayali içindeydi.
(Bakınız: Doğu Halkları Kurul-
tayı, Bakü-1921 konuşması...).

Bestekâr Hacıbeyov’a 
da büyük ayıp 
Pan-Türkist Turancı biri olan 
Ahmed Cevad’ın 3-4 ay içinde-
ki seferden coşkuya kapılarak 
bu şiiri yazması mümkün tabii. 
Ki hangi tarihte yazmış o kadar 
önemli de değil; sonuçta ifade 
ettiği görüşler çok açık. Zaten 
tartışma konusu olan böyle bir 
şiirin yazılıp-yazılmadığı değil 
bestesinin ’çalıntı’ olduğu. 
Bestenin orjinalliğini iddia eden 
”resmî görüş”ün referans ver-
diği tarihsel arka plan gerçek-
likle hiç uyuşmuyor.

Kaldı ki bu bize ”Kamança” 
parçasının üzerine Ahmed 
Cevad’ın sözlerinin eklene-
rek, bestekâr Üzeyir Hacıbeyli 
tarafından Türkleştirilmesinin 
tarihini verebilir sadece. 

”Çırpınırdı Karadeniz”in 
bestekârı olduğu iddia edilen 
Üzeyir Hacıbeyli’ye (Hacıbe-
yov) gelince... Azerbaycan Millî 
Marşı’nın da bestecisi olan, 
operalar yazmış, müzikli oyun-
lar, müzik akademileri yönet-
miş, SSCB döneminde devlet 
nişanı ile ödülendirilmiş bu 
ünlü Azeri kompozitör gerçek-
ten de ”Çırpınırdı Karadeniz”i 
besteledi mi?

Parlak müzik kariyeri boyunca 
Hacıbeyov’un böyle bir parçayı 
icra ettiği, sahiplendiği, katolo-
ğunda gösterdiği ne görülmüş 
ne de duyulmuş. 1918 yılında 
yapıldığı söylenen bestenin 
orijinal kayıtlarına hiçbir yerde 
rastlanmaması da bu hikâyeyi 

dayanaksız bırakıyor. Hacıbey-
li’nin arşivinde de böyle bir ka-
yıt yok. Zaten müzikal akademi 
çevrelerinde çok bilinen klasik 
bir parça olan “Kamança”nın, 
SSCB devlet nişanı almış bu 
ünlü sanatçı tarafından “benim 
eserimdir” diye sahiplenilmesi 
büyük bir skandal olurdu. Ayrı-
ca SSCB içinde resmî kariyeri 
olan bir sanatçının apaçık ırk-
çı-Turancı bir şiiri bestelemiş 
olması ve bununla övünmesi 
mümkün değildi.

Şu anda Üzeyir Hacıbeyli 
müzesinde bulunan notalar ise 
İstanbul Teknik Üniversitesi‘n-
den Prof. Dr. Süleyman Şenel 
tarafından yapılmış ve 1990 
yılında müzeye bağışlanmış.1 

Eğer Hacıbeyli, gençliğinde Tu-
rancılık ateşine kapılıp Ahmed 
Cevad’ın şiirini Kamança’ya 
ekleyip günümüz jargonuy-
la parçayı Türkçeye “aranje” 
ettiyse bile, daha sonra buna 
hem etik hem de siyaset bağ-
lamında hiç sahip çıkmadığı, 
çıkamadığı yorumunu yapa-
biliriz. Ya da güfte ve besteyi 
birbirine uydurmuş olan birileri 
buna fiyakalı bir geçmiş ve 
monte edebilecekleri bir isim 
bulmuş oluyorlar. 

Bugün baktığımızda ise sözleri 
ırkçı-Turancı gerici bir ideoloji 
ve hamaseti pompalamasının 
yanı sıra bir halkın kültürel-sa-
natsal mirasını inkâr ve yok 
etmek amaçlı, bir “gasp” için 
kullanılıyor olmasıyla karşı 
karşıyayız. 

Ne var ki onlar müziği “çalma-
yı”, kimliğini, özünü değiştir-
meyi ayıp saymıyorlar… 

1 Hayri Tunç, “Başka halkların beste-
siyle milliyetçi destanlar yazmak” 
22 Ocak 2010, Evrensel 
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fotoğrafın sözü

Kolay iş değil çobanlık/şivanlık. Her şeyden önce mangal gibi yürek ister. Altı yedi ay yayladan yay-
laya, otlaktan otlağa gece gündüz sorumlu olduğun sürüyü ve de kendini koruyacaksın. Sadece ayı, 
kurt, sırtlan, çakal vs. değil; talancısı var, hırsızı var... Yağmuru, karı var. Çoban dediğin meteoroloji 
memuru gibi hava durumunu sezmeli, bir veteriner hekim kadar hayvan hastalıklarından, bir or-
topedist kadar kırıktan çıkıktan anlamalı... Zap’ın doğusunda, batı yakasındaki bir çobanın sesini 
duymalı; dağın yamacındayken, vadinin kuytusundan gelenleri tanıyabilecek keskin gözlere sahip 
olmalı. Hangi otun süt, hangisinin et olacağını iyi bilmeli, hatta çoğu köyde çoban olabilmek için 
kaval ustası da olunmalıydı.

Fotoğraftaki ünlü çobanlardan Zêwkîli Ahmet Amca da böyle biriydi işte. QÎRO lakaplı Ahmet Amca, 
ömrünün çoğunu geçirdiği Nebırnav yaylasından Sılopi-Zaxo’daki Deşta Dubanê’ye kadar her zo-
mayı her yaylayı avucunun içi gibi biliyordu. İnanılmaz maceralarını hayranlıkla dinlediğim Qiro, öm-
rünün son birkaç yılında Van Belediyesi’nde çalıştı. Rüyalarında hep yaylalarda koyunlarıyla birlikte 
olduğunu, dişleri döküldüğünden de kaval çalamadığı için çok üzüldüğünü söylerdi. 

Bu kadim mesleğin simge isimlerinin Hakkâri ve Van gibi şehirlerin park ve caddelerinde heykelleri-
nin yapılabileceği günler umuduyla… 

HEYKELİ	DİKİLESİ	QÎRO
ENVER ÖZKAHRAMAN

Fotoğraf: Enver Özkahraman






