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Hafif yukarıya kıvrılmış bıyıkları, şık pardösü
ve fötr şapkalarıyla İstanbul, Selanik ve
Paris’e dağılmış Jön Türkler, Batılı beyazların

‘Hasta Adam’ dedikleri Osmanlının yeni kurucu un-
surları olarak tarih sahnesinde çıktıklarında, Abdülha-
mit dâhil modernist birçok Osmanlı sultanı, devletin
kurtarıcı rolünü yekpare bir Türklüğün mutlak inşa-
sına çoktan havale etmişti. Özellikle Abdülhamit dö-
neminde gittikçe küçülen Devlet-i Ali’den son kalan
halkların da kopuşunu engellemek için bir nevi
proto-milliyetçilik ve merkezileşme stratejisi hayata
geçirilmiş ve bu milliyetçiliğin de ideolojik harcı
Ümmet-i İslam ile karılmıştı. Ümmet-i İslam dedikleri-
nin derinliklerinde sinsice akan şey, aslında arı duru
bir Türk İslamı’ydı. Abdülhamit’ten İttihatçılara, Kema-
listlerden siyasal İslamcılara kadar Türk milliyetçiliği-
nin üç ana malzemesi olan muhafazakârlık, İslamcılık
ve Türklük momentlerinin ağırlığı hesaplandığında
Hira Dağı, Tanrı Dağı’nın yanında hep cüce kalmıştır. 

Kayıp üstüne kayıp verip gittikçe dağılan Devlet-i
Ali’yi reform ve restorasyonlarla kurtarmaya çalışan

kurucu elitler, ilerlemeci tarih anlatısının Fransız Dev-
rimi’nden sonra medenileşmenin biçimsel bir şartı
kabul ettiği yekpare bir ulusun inşa çalışmasına giriş-
mişlerdi. Ulus inşasında temelin sağlamlaşmasının ön
koşulu olarak da Türklüğe fazlalık olan bütün ötekile-
rin bir bir kesilip atılmasını, yani sistematik bir soykı-
rımı esas almışlardı. Aşama aşama uygulamaya
konulan bu etno-mühendislik, tarihin en büyük göç,
soykırım ve mülksüzleştirme vahşetlerinden birine
dönüşmüş, 1893 nüfus sayımına göre yaklaşık 5 mil-
yon olan Ermeni, Rum, Frenk, Yahudi ve Asurî nüfu-
sunu 100 yıl sonra 90 bine kadar düşürmüştür.
İttihatçı projenin halklar mezarlığına ve kültürel bir
mezbahaneye çevirdiği Anadolu ve Kurdistan’da ‘Ai-
leden Zenginlik’ tarihinin diplerinde çoğunlukla bir el
koyma, soykırım ya da göçertme hikâyesi gizlidir.
Daha sonra ‘inkâr ve görmezden’ gelme tutumu,
Türklüğün ayrıcalıklı alanlarını yaratacak ve İttihatçı-
lar bu vahşete bir marangozluk tabiri olan ‘Düzleş-
tirme’ ismini koyacaklardı! 

Türk ırkçılığının radikalleştiği dönemlerde yeni
kurucu elitler, ‘Osmanlı’nın devamı değil yepyeni bir
hikâyenin yazıcılarıyız’ iddiasını ortaya atarken, bir
dönem sonra Osmanlı’nın en parlak dönemlerinin
‘Esaslı Bir Türklük’ ruhunun tezahürü olduğu mito-
suna tekrar geri dönüyorlardı. C. Findley’in daha
sonra ‘kopuş-devamlılık’ ikilemi olarak tanımladığı
durum, kafası karışık milliyetçilerin gelgit dolu dün-
yasının ortasında bir çatışma ve belirsizlik alanı ola-
rak ilk günkü canlılığını hala korumaktadır. Maddi ve
sembolik kaynakları ele geçiren Kemalistler tarafın-
dan devralınan İttihatçılık, bugün Yeşil İttihatçılık
olarak bu toprakları çölleştirmeye devam etmekte-
dir. Yasal şiddetin namlularını dönem dönem devle-
tin bile göğsüne dayayabilen bu komitacı
mekanizma, yüz yıllık bir zaman diliminde beş as-
keri darbeyi ve sayısız ültimatomu Türklüğün gü-
zide demokrasi tarihine armağan etmiştir.

‘Rumeli’nde ve bilhassa Anadolu’da Türk un-
surunu kuvvetlendirmek ve her şeyden evvel
de içimizdeki Kürtleri yoğurup kendimize mal
etmek şarttır. Türk tahtına çıkmış olan selefleri-
min en büyük kusuru Slav unsurunu Osmanlı-
laştırmış olmamalarıdır. Bu tabii kolay bir iş
değildir. Mamafih Rum ve Ermenilerle kan karı-
şımı daha kolay husule gelmiştir. Fakat Allah’a
şükür, kanımız üstünlüğünü muhafaza etmiştir.’  

Sultan Abdülhamit & Siyasi Hatıralarım

◗ Mustafa Kemal, 16 Mart 1923’te ilk
Ermeni Kırımı’nın yaşandığı Kilik-
ya’ya yaptığı ziyaret sırasında
Adana esnafına yaptığı konuş-
mada, “Memleket en sonunda
yine gerçek sahiplerinin elinde
kalmaya karar kıldı. Ermeniler ve
diğerlerinin burada hiçbir hakkı
yoktur. Bu bereketli yerler, koyu
ve öz Türk memleketidir” diyerek
İttihatçı rüyanın gerçekleştiğini
müjdeliyordu. 

◗ 1930’larda Avrupa’da yükselen fa-
şizmle aynı ideolojik kodları pay-
laşan İttihatçı devlet aklı, Meclis
Genel Kurulu’nun bir köşesine
Türk, diğer tarafına Nazi bayrağı
asmakta beis görmemiş, soykı-
rımdan kaçan Yahudileri taşıyan
Parita, Salvador ve Struma mülteci
gemilerinin içindeki binlerce ‘Va-
tansız Yahudi’ ile birlikte Ege, Ka-
radeniz ve Akdeniz’in sularına
gömülmesini sağlayarak Nazilere
‘Anadolu’dan sağlam bir selam’
çakmışlardır! 
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Mustafa Kemal, 16 Mart 1923’te ilk Ermeni Kırı-
mı’nın yaşandığı Kilikya’ya yaptığı ziyaret sırasında
Adana esnafına yaptığı konuşmada, “Memleket en
sonunda yine gerçek sahiplerinin elinde kalmaya
karar kıldı. Ermeniler ve diğerlerinin burada hiçbir
hakkı yoktur. Bu bereketli yerler, koyu ve öz Türk
memleketidir” diyerek İttihatçı rüyanın gerçekleşti-
ğini müjdeliyordu. 13 Ocak 1928’de İstanbul Hukuk
Fakültesi öğrencilerinin vapur ve tramvaylara astıkları
“Vatandaş Türkçe Konuş!” pankartlarının aynısı
1980’lerden sonra Diyarbakır Zindanı başta olmak
üzere Kurdistan’daki okullara ve devletin resmi bina-
larına asıldı. O dönem, Türkçe konuşmayan ‘sözde va-
tandaşlara’ açılan davalar, birkaç yıl sonra ‘Kürtçe
konuşan her sözde vatandaşa’ parasal cezalara dön-
üştürülerek güncellendi. 1930’larda Avrupa’da yükse-
len faşizmle aynı ideolojik kodları paylaşan İttihatçı
devlet aklı, Meclis Genel Kurulu’nun bir köşesine Türk,
diğer tarafına Nazi bayrağı asmakta beis görmemiş,
soykırımdan kaçan Yahudileri taşıyan Parita, Salvador
ve Struma mülteci gemilerinin içindeki binlerce ‘Va-
tansız Yahudi’ ile birlikte Ege, Karadeniz ve Akdeniz’in
sularına gömülmesini sağlayarak Nazilere ‘Anado-
lu’dan sağlam bir selam’ çakmışlardır! 

1930’lardan sonra Turancı karakterini açık seçik
beyan eden Türk ırkçılığı, bir üst aşamaya geçip
bütün dünya dillerinin ve kültürlerinin Türklükten tü-
rediğini iddia eden, bilim tarihine teorik bir skandal
olarak geçebilecek olan Güneş Dil Teorisini ortaya
attı. Öbür taraftan da Türk modernleşme serüveninin,
Doğulu milletlerin ulusal uyanışında bir esin kaynağı
olabilecek anti emperyalist bir kalkışma olduğu iddia-
sıyla bir rol modelliğine soyundu. Sağ milliyetçiler, Hz.
Muhammed’in ne zaman ve nerede söylediği hala
açıklanmayan ‘Konstantinopolis’i alan komutan ne
yüce komutandır’ sözünü dolaşıma sokarken, daha
seküler faşistler, ‘Che’nin çantasında Ata’nın Nutuk ki-
tabı vardı’ efsanesine sarıldı.  

İttihatçılık, orduya kurtarıcı, kurucu ve modernleşti-
rici bir üst rol biçerek, ordu ile millet birliğini yarat-
mak için ‘Her Türk Asker Doğar’ miti üzerinden
askerlik, savaşçılık ve erkeklik kategorilerini Türklük
temelinde etnikleştirmiştir. Bir taraftan Türklüğe
üstün insani değerler yüklenirken bir taraftan da bu
yüceltme, ötekilerin (Türk olmayan) düşük ve alt de-
ğerleri üzerinden tanımlanarak hem ‘Türklük’ hem de
‘Ötekiler’ yeniden kurgulanmıştır. İttihatçı akıl, bir ta-
raftan Batı dünyasının ‘Barbar Türkler’ tanımını boşa
çıkarmak için inanılmaz bir performans sergilerken si-
yasal İslam ile Turancılığın birleştiği son iktidar prati-
ğiyle fabrika ayarlarına geri dönmüş, ‘Batılı taklidi
yapan kafası karışık bir Doğulu’ olduğunu bir kez
daha göstermiştir. Türk milliyetçiliği, Batı’nın Türklüğü
hem içeren, hem dışlayan karakteri yüzünden za-
manla Batılı değerlere karşı nefret ve hayranlık arası
bir duygu geliştirerek Türklüğün algı dünyasına derin
bir kültürel yarılma, hatta Shayegan’ın deyimiyle “kül-
türel bir şizofreni” armağan etmiştir.  

Günümüzde göç ve farklılığın Avrupalıların bilinçal-
tında bu kadar güçlü bir ötekilik ve ırksal paranoya
yaratmasının en büyük sebebi, aslında Avrupalı hiçbir
ulusun saf bir ulus olmadığını bilmesinden kaynakla-
nır. Tıpkı, Türk Irkçılığının kök saldığı yerlerin büyük
bir çoğunluğunun ya soykırıma uğramış bölgeler ya
da bugünkü yerleşiklerin büyük bir kısmının Türk ol-
mayan Türklerden oluşuyor olmasıdır. E-devlet üze-
rinden yayınlanan ve hemen sonrasında kaldırılan
soy kütüklerinin milliyetçilerde yarattığı şok ve
travma henüz capcanlıyken üstelik…

Kendilerini Osmanlı’nın çürümüşlüğüne karşı mo-
dern bir devrimci müdahale olarak sunan İttihat Te-
rakki’nin beş kurucusundan ikisi olan ve sonradan
Jön Türklerin asıl niyetini anlayıp Kürtlüklerine yeni-
den dönüş yapan Abdullah Cevdet ve İshak Sükûti ile
AKP’nin kuruluş sürecinde AKP’de yer alan ve sonra-

dan ayrılan Kürtlerin tarihsel dramı son derece birbi-
rine benzemektedir. Kürt’ün Türklük içerisinde erime-
sini Kürtler için bir şeref payesi olarak görüp Türk
faşizminin esaslarını o gün sistematize eden iki
Kürt’ten Ziya Gökalp ile Kürtçeyi ‘Farsçadan kırma se-
vimsiz bir taşra dili’ olarak tanımlayan Süleyman Na-
zif’in adları ve ardılları Kürt’ün hafızasına ‘kew’ olarak
çoktan geçmiştir.

Türk modernizmi ve milliyetçiliği ikinci eldir; Türkle-
rin büyük insanlık ailesinin saygın bir üyesi olduğu re-
toriği Hegel’in ‘Dünya Tarihselliği’ kavramından
kotarılmış, tıpkı Alman faşizminin Germen ırkını Antik
Yunanlara dayandırıp ‘biz insanlığın esası ve aynısıyız’
iddiasının bir benzeri, bu topraklarda dolaşıma sokul-
muştur: Eti Uygarlığı Türk’tü ve Antik Yunan Medeni-
yeti, Türk-Grek elitleri tarafından kurulmuştu!
Ankara’nın Sıhhiye Meydanı’nda Hitit Güneşi Anıtı’nın
önünden on binlerce yoksul Türk, her gün o heykelin
yüzüne bile bakmadan sessizce yürümektedirler.  

Tıpkı Alman faşizminde olduğu gibi Türk faşiz-
minde de hakları kısıtlanmış her birey, aynı zamanda
milli varlıktan dışlanmış, milli çeperin dışına düşmüş
bireydir. Kısıtlı hakları olan işçilere Almanlar Vater-
landslos (vatansız) derken, hakları kısıtlanmış Müslü-
man olmayan topluluklara Osmanlılar ‘gâvur’
demiştir. Vatandaşlık hakları iade edildikçe bu toplu-
luklar milli çeperin içine dahil edilerek ‘ayrıcalıklı yurt-
taş’ kategorisine alınmıştır. Hakkın, ödev karşısında
çok cılız olduğu bu yurttaşlık biçiminde, milli çeperin
ayrıcalıklı alanına dâhil olmak elbette bir şeref payesi
sayılmıştır. Osmanlı döneminde ismi yoksulluk, göçe-
belik, isyan ve sürgünlerle anılan Türklük, mitolojik bir
tarihsellik ve antropolojik kurgularla iyice yüceltilmiş
bir üst kimliğe, yani şanlı bir Türklüğe terfi ettirilmiştir.
Türk ulus mitinde türeyiş ve dünyaya yayılma efsane-
sinin adının Ergenekon olması ile Türk devlet gelene-
ğinin en derin, en kanlı ve en büyük gizli
yapılanmasının adının Ergenekon olması, İttihatçı
aklın nasıl bir komitacı karaktere sahip olduğunu en
bariz göstergesidir. 

İttihatçılığın Osmanlı’dan dönüştürerek devraldığı
militarizm artık ordu-siyaset ilişkisinin çok ötesine
geçip kültürel bağlamını yaratmış ve sivil alanın gün-
delik diline sirayet etmiştir. Savaşa davet aynı za-
manda erkekliğe bir davettir. Her yerde doğallaştırılan
militarizm, egemen erkek mottosunu besleyerek
savaş ve savaşkanlık özelliklerini Türklüğün doğal va-
sıfları olarak kurgulamıştır. Türkiye’de aynı zamanda
bir fallik ideoloji olan militarizm, bir taraftan makbul
erkekliğin sınırlarını çizmiş; devlet ve kentler dikey bir
düzlemde kurgulanıp yücelik payeleriyle onurlandırıl-
mıştır. Okullar ve kışlalar, temiz, itaatkâr ve disiplinli
erkek yurttaşların üretildiği, ordu-millet birliğinin ve-
rimli bir tarlasına dönüştürülmüştür. Avrupa’da Pro-
testan ahlakın bedensel arzuyu kapitalist üretimin
fayda ilkesine yararlı hale getirecek şekilde düzenle-
mesi ile kışlalarda sabahtan akşama kadar ‘Sürün!’ ko-

mutuyla enerjileri boşaltılan yüzbinlerce genç, kap-
samlı bir biyo-iktidar uygulamasının kurbanları ol-
muşlardır. Erkek çocuklarının ilk cinsel pratiklerinin
‘milli oldu’ şeklinde tanımlanması, erkeklik ve milli-
yetçilik arasındaki diyalektik bağın gündelik dile sira-
yet etmiş şeklidir.

Aydınlanmacı İttihatçılardan Yeşil İttihatçılara kadar
Türk faşizminin ağır tazyiki altında bile bu gün hâlâ
direnmeye devam eden Kürtler, Türklüğün ‘yekpare
birlik’ iddiasının tam ortasında bir türlü kapanmayan
kocaman bir gedik olarak kalmaya devam ediyor.
Kürtleri ve diğer tüm ‘kendilerinden olmayanları’ bas-
tıran, inkâr eden, hınçla yönelen Türk faşizmi, yarattığı
faşist kültürün iki taraflı ağır travmasıyla yüzleşme-
dikçe bu travmada içkin olan karşılıklı şiddet eksilme-
den devam edecektir. Yaşamın her alanına sirayet
etmiş olan egemen Türklük, kendi dışındakileri siyasi
ve hukuksal düzlem içinde kültürel bir atık olarak
kodlayan İttihatçı faşizmden türemiş ‘Ayrıcalıklı Yurt-
taşlığı’ ile hesaplaşmadıkça bu topraklar ‘Cennet
Vatan’ değil, ‘faşizmin insana cinnet geçirten vatanı’
olmaya devam edecektir.

◗ 1930’lardan sonra Turancı karakte-
rini açık seçik beyan eden Türk
ırkçılığı, bir üst aşamaya geçip
bütün dünya dillerinin ve kültürle-
rinin Türklükten türediğini iddia
eden, bilim tarihine teorik bir
skandal olarak geçebilecek olan
Güneş Dil Teorisini ortaya attı.
Öbür taraftan da Türk modern-
leşme serüveninin, Doğulu millet-
lerin ulusal uyanışında bir esin
kaynağı olabilecek anti emperya-
list bir kalkışma olduğu iddiasıyla
bir rol modelliğine soyundu. 

◗ Türk modernizmi ve milliyetçiliği
ikinci eldir; Türklerin büyük insanlık
ailesinin saygın bir üyesi olduğu re-
toriği Hegel’in ‘Dünya Tarihselliği’
kavramından kotarılmış, tıpkı
Alman faşizminin Germen ırkını
Antik Yunanlara dayandırıp ‘biz in-
sanlığın esası ve aynısıyız’ iddiası-
nın bir benzeri, bu topraklarda
dolaşıma sokulmuştur. 



Türklüğün kamusal bir söy-
lem ile tarih sahnesine
çıkması, batı merkezli

tarih tezinin iddia ettiği gibi, yüz-
yıllar öncesine dayanan köklere
sahip bir olgu değil, 120 küsur yıl-
lık tepkisel bir vakıadır. Yine iddia
edildiği, Eski Anadolu Türkçesi
dışında başka bir dil bilmeyen
15. yüzyıl şairi Aşık Paşa’nın (pa-
şalık unvanını Osmanlı’nın ezeli rakibi Karamanoğlu
sarayından elde etmiştir) Farsça konuşan ve haliyle
Osmanlı Sarayında kendilerine prestijli konumlar
elde eden dönemin şair zevatını iğneleyen divanı,
Türkçülüğün miladı sayılmaz, çadırdan saraya taşı-
nan Osmanlı’yı “içinden çıktığı yumurtanın kabu-
ğunu beğenmeyen civciv”e benzeten Türkmen
Karamanoğlu aşiretinin Osmanlı cenahı ile yaşadığı
tarihsel düşmanlığı dile getirir. Yine 16. yüzyıl Acem
şairi Alî Şîr Nevai’nin Azeri Türkçesindeki ısrarı da
pro-milliyetçilik ile açıklanamaz, Safevi sarayındaki
Fars etkisinin Azerice konuşan ekabiri gölgelemesi
ile ayyuka çıkan bir karşı çıkış bir itirazdır, lakin bu iti-
raz güçlü bir karşılık bulamamıştır. Olsa olsa Türkçe
konuşan ediplerin İstanbul’a göçmesini sağlamıştır ve
bu göçenlerin “Osmanlıca” diye bir dil yaratmasını
mümkün kılmıştır. 

Nitekim Osmanlıcanın kreatörü olan bu edipler, İs-
tanbul Sarayına geçiş yaptıktan sonra “Türkçe” kaygı-
sını bir kenara bıraktılar. 19. yüzyılın ilk çeyreğine
kadar zevk u sefa içinde, padişah meclislerinin gözde-
leri oldular. Söz konusu yüzyılın ortalarında, moder-
nite kaygısı ile yetişmiş ve “Tanzimat” ile adaş olan
edip kategorisi Türkçülüğü adeta görmezden gelerek
Osmanlıcılık mefhumuna sarıldılar. Osmanlıcılık özet
olarak imparatorluk sahasındaki muhtelif kavimlerin
Osmanlı İmparatorluğu siyasi coğrafyasını “vatan”
olarak görmesini sağlamayı amaçlıyordu. Lakin Cev-
det Paşa’nın da dediği gibi, vatan denilince Anadolu
köylüsü sadece doğup yaşadığı köyü anlıyordu. Tanzi-
mat kuşağı her ne kadar Osmanlıcılık fikriyatını ge-
nele yayma konusunda başarılı olamasa da, özellikle
şehirli ve mürekkep erbabı Müslüman unsurun milli-

yetçi bir yordam ile Osmanlı mefhumuna sa-
rılmasını sağladı. Lakin bu milliyetçi yorda-
mın Türkçülüğe evirilmesi için yaklaşık
yarım asır daha beklemek gerekiyordu.

‘Üç Tarz-ı Siyaset’ ve Türkçülük
Yusuf Akçura’nın 1904 tarihinde, Rus İm-

paratorluğu himayesindeki Kırım’dan Mı-
sır’daki “Türk” gazetesine göndererek
yayınlattırdığı ”Üç Tarz-ı Siyaset” adlı ma-

kalesi, Türkçülüğü öncü bir ilke olarak teorize et-
mesi bakımından önemlidir. Bir kısım Batılı yazarlar,
”Komünist Manifesto Marksizm için ne ise, Üç Tarz-ı
Siyaset de Türkçüler için aynı şeydir” görüşünü dile
getirseler de, söz konusu makale dönemin Osmanlı
entelijansı tarafından sorunlu bulunmuştu. Ayrıca
afaki bir terim olan Türklüğün Arapça tercümesi
olan “Etrak” tanımın olumsuz manada kullanılması,
Osmanlıcılık söylemini üst kimlik olarak gören elit
camianın Türklük mefhumunu benimsemesini
mühim derecede zorlaştırıyordu.

Lakin 20. yüzyılın başlarında Selanik’te teşkil edilen
İttihad-ı Osmani Cemiyeti (daha sonra İttihad ve Te-
rakki Cemiyeti adını alacaktır) genç kurucuları, nicedir
Avrupalıların bilhassa da Fransızların Osmanlı kimli-
ğini tanımlamak için kullandıkları “turc” (Türk) teri-
mini kendilerine isim (Jeune turcs / Jön Türkler)
olarak seçmekten gurur duyduklarını belirtiyorlardı.
“Türk kimdir kime denir?” sorusunun önem kazandığı
bu günlerde, faaliyetlerini Rumeli’nin bütününe
yayan İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC), hızlı bir şekilde
Türkçü bir çerçeveye bürünüyordu. Nitekim bu gün-
lerde İTC’nin ideolojik isimlerinden olan Ali Suavi
“Türklüğün yüceliği”ni savunurken, Mehmet Emin
Bey de (Yurdakul), Selanik’te yayınlanan “Asır” gazete-
sinde çıkan “Cenge Giderken” isimli şiirine ”Ben bir
Türküm; dinim, cinsim uludur” cümlesi ile başlıyordu.
Birkaç yıl sonra Şemseddin Sami, “Göktürk Yazıtları”nı
kitap olarak yayınladı, ardından İTC kadroları olan
Necip Asım (Türkçü Necip),
Bursalı Tahir, Veled Çelebi,
Fuat Raif gibi isimler yazarı
oldukları İkdam gazetesini

tamamen bir “milliyet hevesi” uyandırmak için kullan-
maya başladılar. Özetle, İTC’nin örgütlendiği bu yıl-
larda, Türklüğe dönük çalışmalar, Osmanlı erki
tarafından olumsuz manada kullanılan “Türk” terimini
olumlamaya hatta normalize etmeye öncelik veriyor-
lardı ve Türklük aidiyetinin Osmanlıca konuşan Müs-
lim unsur tarafından benimsenmesini amaçlıyorlardı. 

İTC’nin İkinci Meşrutiyet’i ilanından sonra (1908),
Rusya sahasındaki Türkçülerin Osmanlı sahasına gel-
mesi ile birlikte İstanbul’da kurulan Türk Derneği,
”Türk diye anılan bütün Türk kavimlerinin geçmişteki
ve şimdiki eserlerini, işlerini ve mahiyetlerini öğrenme
ve öğretmeye çalışma” amacını güttüğünü beyan
ederek eylemsel politik çalışmalara girişmeyeceğini
beyan etti, bu beyan İTC’ye mensup kalemler ara-
sında çatlak yaratınca, dernek feshedildi ve yerine
Mehmed Emin Bey tarafından “Türk Yurdu” isimli ce-
miyet kuruldu. Hülasa, Marksist tarih anlayışının iddia
ettiği gibi İTC’nin Türkçü siyasetinin miladını “1912
Balkan yenilgisi” oluşturmuyordu, ağır aksak yürüyen
İTC Türkçülüğünün düşünsel arka planı vardı ve ön
hazırlığı eskilere dayanıyordu. 

‘Divan-ı Lügat-it Türk’ ve Ali Emiri
Türkçülüğün teorize edilmesindeki aksaklıkların ve

fundamental dayanak eksikliğinin giderilmesi konu-
sunun önem arzettiği bu günlerde, Türkçülerin yardı-
mına Diyarbekirli iki Kürt koştu. Ali Emiri, bütün
ömrünü elyazması eserlere vakfeden meczup bir ka-
rakter idi. İlginç bir şekilde İstanbul’daki sahaflar çarşı-
sında “Divan-ı Lügat-it Türk” (telif tarihi 1071-1074)
isimli en eski Türkçe sözlüğü keşfetmesi (eser aynı za-
manda Kürt aidiyetinden bahseden en eski eserler-
dendir) Türkçü camianın kaderini değiştirdi. İTC
iktidarı triosu, Enver, Nazım ve Talat bizzat devreye
girdiler, hatta iddiaya göre Talat Paşa defalarca Ali
Emiri’nin elini öptü ve eser devlet matbaası tarafın-
dan birkaç cilt şeklinde yayınlandı. Ali Emiri’nin söz
konusu esere dair yazdığı önsöz pro-modern Türkçü-
lüğün adeta manifestosu niteliğindeydi: 

“Bu kitap değil, Türkistan ülkesidir…
Türkistan değil bütün cihandır. Türklük,
Türk dili bu kitap sayesinde başka bir
parlaklık kazanacak. Arap dilinde Sibe-
veyh’in kitabı ne ise bu da Türk dilinde
onun kardeşidir. Türk dilinde şimdiye
kadar bunun gibi bir kitap yazılmamıştır.
Bu kitaba hakiki kıymet verilmek lazım
gelse cihanın hazineleri kâfi gelmez…
Bu kitapla Hz. Yusuf arasında bir benzer-
lik vardır. Yusuf’u, arkadaşları birkaç ak-
çeye sattılar. Fakat sonra Mısır’da
ağırlığınca cevahire satıldı.”

Kitabın keşfi, sadece Osmanlı entelijan-
siyanın değil, Fransız pozitivizminden ve
pragmatist İngiliz siyaset ekolünden etki-
len Jön Türk erkini yakın markaja alan Al-
manya akademisinin de ilgisini çekti. 

İttihat Terakki Cemiyeti Dönemi’nde Türkçülüğün ‘Teorize’ Edilmesi: 

Kızıl Elma’ya ulaşmak için
farklı kavimlerin yok edilmesi 
◗ İTC Türkçülüğünün düşünsel arka planı vardı ve ön hazırlığı eskilere dayanıyordu. Türkçülüğün teorize edilmesindeki aksaklıkların

ve fundamental dayanak eksikliğinin giderilmesi konusunun önem arzettiği 1910 yılı sonrası, Türkçülerin yardımına Diyarbekirli iki
Kürt koştu. Bunlardan biri olan Ali Emiri, ‘Divan-ı Lügat-it Türk’ önsözünde adeta pro-modern Türkçülüğün manifestosunu yazdı.

Dr. Sedat ULUGANA

◗ Ziya Gökalp, “Türkçülüğün Esasları”nda Türkçülüğü “Türkçü-
lük, Türk milletini yükseltmektir” diye tarif ediyordu. Ona
göre Türkçülüğün ‘yakın’ ve ‘uzak’ olmak üzere iki hedefi
vardı. Yakını ‘Oğuz ya da Türkmen Birliği’; uzağı ise
‘Turan’dı. Öyle ki Türk milliyetçiliğinin politik arenada ör-
gütlenmeye başlaması, kısa bir süre sonra yükselmekte
olan Kürt ve Ermeni toplumlarına dönük tedrici nefret söy-
lemini kurumsallaştırdı.
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İmparatorluk sahasında rakip İngiliz ve Fransız
etkisinin kırılmasına çare olarak düşünülen Türkçü-
lüğün gelişmesini Almanya ulusunun çıkarı olarak
addeden Alman cenahı esere dair “bilimsel” çalış-
malar yapmaya karar verdi. Nitekim Brestlav Üni-
versitesinin sözkonusu esere dair uzun bir süre
çalıştı. Öyleki “Türkiyat” çalışmalarının bilimsel bir
zemine oturtulması bazında Brestlav Üniversite-
si’nin harcadığı bu mesai bir ilki teşkil eder. Elbette
Alman cenahı sözkonusu eser üzerinden Türkçülü-
ğün teorize edilmesi meselesine el atarken, ona
“Volk” düşüncesi çerçevesinde romantik bir çehre
kazandırtmayı da ihmal etmiyordu. Kuşkusuz ara
hatlarında Durkhemci sosyolojinin de izini gördü-
ğümüz bu yaklaşımı çabucak benimseyen İTC’nin
merkez komite üyesi ve Diyarbekir vilayetindeki
temsilcisi Diyarbekirli Mehmed Ziya’nın (Ziya Gö-
kalp- kısa bir süre için Kürt camiası ile de meşgul
olmuş, bu meşguliyetin yegane meyvesi de Xelîl
Xeyalî’nin yazmış olduğu Kürtçe gramer kitabının
kendisi tarafından imha edilmesi olmuştu) 1908 yı-
lından sonra Türk Milliyetçileri arasına katılması ile
Türkçülük bir sistem haline gelmiştir. 

Gökalp ve ‘Turan’dan ‘Kızıl Elma’ya
18 yy. Türk toplumunun sosyal ve kültürel yapısı

üzerine çalışan Gökalp, edinimlerini Genç Kalemler
dergisinde, özellikle de ‘Turan’ şiiri ile dile getiri-
yordu. “Bilimsel bir Türkçülük” ortaya koymaya çalı-
şan Gökalp, “Türkçülüğün Esasları”nda Türkçülüğü
“Türkçülük, Türk milletini yükseltmektir” diye tarif
ediyordu. Ona göre Türkçülüğün “yakın” ve “uzak”
olmak üzere iki hedefi vardı. Yakını “Oğuz ya da
Türkmen Birliği”; uzağı ise “Turan”dı. Türkçülüğün
ırkçı ve irredantist bir biçimi olan Turancılık, Orta
Asya ve Yakındoğu’ya dayalı “Türk” teritoryalizmi
çerçevesinde Türkçülüğün politik sahada örgütlen-
mesini hedefliyordu. Ve bu hedefe de “Kızıl Elma”
deniliyordu. Öyle ki Türk milliyetçiliğinin politik are-
nada örgütlenmeye başlaması, kısa bir süre sonra
yükselmekte olan Kürt ve Ermeni toplumlarına
dönük tedrici nefret söylemini kurumsallaştırdı. Ve
Osmanlı sahasında nefret söyleminin numuneleri
hasıl olmaya başladı. Örneğin Abdülhamit döne-
minde İttihatçılıktan hüküm giyen Selanikli Hilmi,
1908 ‘de “Kalender” gazetesindeki yazısında ırkçı
bir yordam ile Kürtleri açıkça tahkir ediyordu.
Hilmi’ye göre “kültürsüz ve tarihsiz” olan Kürtlerin
“Müslümanlığı” da sorunluydu. Kısa bir süre sonra
İTC’nin “Kürt politikası”nın özünü oluşturacak olan
bu sav, anti-Kurdoloji çalışmalarının da sistematik
hale gelmesine önayak olmuştur. 

İTC merkez komite üyeleri olan Doktor Nazım ve
Bahattin Şakir, 1910’larda düzenledikleri raporlarda
“Rumların servet ve sermayelerine el konularak sürül-
meleri, “Turan’a varmak ve “Kızıl Elma’ya ulaşmak
için” yerleşik Ermenilerin varlıkları ellerinden alınarak
temizlenmeleri, homojen bir toplumun inşası gayesi
ile Kızılbaşların Sünnileştirilmesi, Kürtlerin ise zamana
yayılır şekilde Türk unsur içinde eritilmesi gerektiği”ni
belirterek göçertme, soykırım ve asimilasyonu öngö-
ren yol haritasını yönetime açıkça tavsiye ediyorlardı. 

Hristiyan varlığı yok edildi,
‘Kürtler Türkleşmeli’ydi
Dünya harbi esnasında aleni soykırım rejimine dö-

nüşen “Türkçü” Jön Türk iktidarı, Müslüman unsur ile
Hıristiyanlar arasındaki çelişkileri derinleştirmek için
özel uygulamalara başvurdu. Kısa bir Süre sonra Er-
meniler başta olmak üzere Anadolu ve Kürdistan’daki
Hristiyan varlığı yok edildi. 1916 yılında yayınlanan
“Menatık-ı Harbiyyeden Vürud Eden Mültecilerin Sevk
ve İskan, İaşe ve İkdarlarını Mübeyyin Talimatname”
isimli iskan talimatnamesinin “Kürtler” isimli kıs-
mında, Talat Paşa, “Kürd mültecilerinin Urfa ve Deyr-

Zor gibi güney bölgelere gönderilmelerinin kesinlikle
“caiz” olmadığını ve bunlar “oralarda ya Arablaşmak
veyahut milliyetlerini muhafaza etmek suretiyle yine
faydasız ve zararlı bir unsur hâlinde kalacakları”nı be-
lirtiyordu. Kürtlerin bir daha Kürdistan’a dönmelerine
izin verilmemesini isteyen Talat Paşa’ya göre Kürtlerin
“milliyetlerini” unutmaları ve devletin “ana unsuruna”
dönüşmeleri için Türkleşmeleri şarttı. 

Ermeni tehcirinin yeni yeni yapılmaya başlandığı
günlerde, İTC’nin mühim isimlerinden Mustafa Abdül-
halik Bey (Renda) gönderdiği telgrafta, tehcire tabi
tutulması düşünülen vilayet genelindeki Ermeni nü-
fusu ayrı ayrı belirttikten sonra, boşalacak olan Er-
meni yerleşim birimlerine “Türk” nüfusun
yerleştirilebileceğini yazıyordu:

Sadece Muş’ta 180 Ermeni köyü boşaltılacaktır
(…) Bu kazalara Ahlat ve Bitlis’te olduğu gibi Türk
milliyetinden muhacirlerin (mültecilerin) yerleştiril-
meleri elzemdir. 

Vali’nin “İskan” önerisi, dönemin dahiliye nazırı ta-
rafından bölgenin “harp mıntıkası” olmasından do-
layı ertelendi. Lakin 1918’e gelindiğinde, yani savaş
bitttiğinde, Kürtlerin boşalan Ermeni muhitlerine

yerleşmemeleri için azami gayret gösterildi. Nitekim
Jön Türk rejiminin küllerinden doğan Kemalist rejim
1920’lerden başlayarak, artık “mebus” olarak mec-
liste yer alan  Mustafa Abdülhalik Bey’in söz konusu
önerisini Kürdistan’da harfiyen uyguladı, böylece
İTC’nin başlatmış “Kızıl Elma’ya ulaşma planının ta-
mama ermesine çalışıldı. 

Sonuç olarak, İTC’nin kurumsallaştırmaya çalışıp
Kemalizme havale ettiği Türkçülük, Kürdistan, La-
zistan, Rumeli, Batı Ermenistan ve Anadolu saha-
sındaki Kürtler hariç diğer bütün Müslüman
anasırları Türklük potası içinde eritmeyi, Gayr-ı
Müslüm anasırı ise yok etmeyi başardı. Zamanla
asimile edip Türklüğe katmayı hesapladığı Kürtle-
rin söz konusu hesaba uymaması ise günümüzde
de Türk ırkçılığının ayakta kalmasını sağlayan bir
neden olduğu gibi, Türklük mefhumunun tarihsel
doğasının Türklük potasında eriyen kavimler tara-
fından sorgulanmasına da sebep oluyor. Ve “Türk
devleti” sorgulamanın önüne geçmek için bazı ön-
lemler almaktan geri durmuyor. Ezcümle “Türklüğü
korumak” için icra edilen anayasanın 301. maddesi
varlığını bu anlayışa borçludur.

◗ İTC’nin kurumsallaştırmaya çalışıp Kemalizme havale ettiği Türkçülük, Kürdistan,
Lazistan, Rumeli, Batı Ermenistan ve Anadolu sahasındaki Kürtler hariç diğer
bütün Müslüman anasırları Türklük potası içinde eritmeyi, Gayr-ı Müslüm anasırı
ise yok etmeyi başardı. Zamanla asimile edip Türklüğe katmayı hesapladığı Kürt-
lerin söz konusu hesaba uymaması ise günümüzde de Türk ırkçılığının ayakta
kalmasını sağlayan bir neden olduğu gibi duruyor.



Ziya Gökalp, sonra-
dan Cenk Tür-
küsü adını

verdiği Attila Marşı’nın
sonunda şöyle sesleni-
yordu “Türk Oğul-
ları”na: Koş, Pilevne
yine al bayrak taksın
/ Gece gündüz Tuna
suyu kan aksın / Yak-
sın kahrın, bütün Bal-
kan'ı yaksın / Attilâ'nın
oğlusun sen unutma!"
Başkanlığını Miralay
Ahmed Cemal Bey’in, baş-
kan yardımcılığını ise sonra-
dan Mustafa Kemal’in dışişleri
bakanlığını yürüten Tevfik Rüş-
tü’nün yürüttüğü Türk Gücü gençlik ör-
gütlenmeleri için yazılmış bir marştı bu. Sonraki
yıllarda Almanya’dan çağrılan van Hoff’un yöneti-
minde kurulan Gençlik Dernekleri, bu örgütlenmele-
rin üzerine inşa edilecek ve bu paramiliter örgüt
kendisine marş olarak Ali Ulvi Elöve’nin yazdığı “Dağ
Başını Duman Almış”ı seçecekti. Bir ihtimal Ziya Gö-
kalp’in şiirinin (!) hala bir anksiyeteyle yüklü oldu-
ğunu kolayca ele vermekte oluşuysa, bir diğer
ihtimal de “Sesimizi yer, gök, su dinlesin”deki ‘biz’in
Attila’nın oğlu kadar bir kesinlik içermemesi nede-
niyle bu tercihin yapılmış olduğudur.

Gökalp’in şiiri açıkça bir hınç şiiridir. Hıncı Spinoza,
Max Scheler ve Rene Girard’dan hareketle tanımlar-
sak, kabullenilemeyen bir zayıflık durumunun tuhaf
bir simgesel ekonomiyle telafi edilmesi yönündeki
çabanın yol açtığı ikili bir ruh hali olduğunu söyleye-
biliriz. Yani bir yandan tuhaf bir güçsüzlük duygusu ile
diğer yandan ilginç bir kibir ve büyüklenme hali iç içe
gitmektedir. Attila’nın oğlusun sen unutma! Burada
tarihi hatırlatmak değil elbette maksat; daha ziyade
şimdiki zamanın yenilgisini geçmiş yoluyla telafi et-

meye dönük simgesel bir gi-
rişimdir söz konusu olan. Alman

faşizminin Sarışın Savaşçı Siegfried’ı
hatırlamasına benzer bu hatırlama.

Epik dramın büyük ustalarından olan Richard Wag-
ner (1813-1883), muhteşem operalarında mite hayat
verince, mitin itibarını daha da yükseltmişti. Bir Al-
manlık fetişizmine kapılmış bir grup sanatçı ve akade-
misyene öncülük eden Wagner, Bayreuth’ta
(Almanya’nın güneyinde bir kasaba), Alman halkının
tarihini romantikleştirerek ve mitlerini de dramatize
ederek Alman halkını idealize eden bir entelektüel
grubu oluşturmuştu. Brünhilde, Hegan ve Kriemhild
gibi kahramanlar, Alman opera sahnesinde ölümsüz-
leştirilmişlerdi. Bunlar içinde en önemlisi, doğru ve
yanlışla ilgili olarak ölümlülerin standartlarının çok
üstüne çıkmış, egemen olma çabalarında büyük ba-
şarı kazanmış olan Sarışın Savaşçı Siegfried’dı. Daha
sonra Hitler, Wagner’in müziğini dinlediğinde kendin-
den geçmiş ve Siegfried’ı Nazi Devletinin merkezî
kahramanı yapmıştır. Führer’in eski Alman özünün te-
cessümü ve Alman halkını ihtişama götürmeye yaz-
gılı olduğunu ileri süren Hitler, kendisiyle kadim
Alman mitleri arasında bir bağlantı kuruyordu (kısa

boylu, koyu renk ve seyrek saçlı Hitler’in, Alman halkı-
nın kafasına bu imajı sokmayı nasıl başarmış olduğu,
onun kişiliğinin ve hitabetinin nasıl etkili olduğunun
ölçüsüdür).

Geç kalmışlık duygusu
Alman milliyetçiliği bir geç kalmışlık duygusuyla

(en nihayetinde diğer ‘uluslar’ modernleşme süreçle-
rini büyük oranda tamamlamış, emperyalist yayılma
dönemine çoktan girmişlerdi) romantik bir telafi ara-
yışı içindeydi. Modern Türkiye de kurulduktan sonra
bu geç kalmışlık duygusuna, üstelik en entelektüel
düzeylerde bile (bu gecikmişlik duygusunun şahsen
sevdiğim bir örneği Oğuz Atay’dır) karşılığı olan bir
duyguydu; ama herkes Atay değil, dolayısıyla yaygın
ve baskın duygu asla geçmeyen bir açlık biçiminde
oldu. Sürekli isteyen, sürekli talepkâr, asla tatmin bul-
mayan bir ruh halinin açlığı bu. Yoksunluktan değil,
açgözlülükten ve hasetten türeyip gelen bir açlık…

Bu açlık Ziya Gökalp’te fazlasıyla görünür durum-
dadır. Onun kişisel açlığı da eklenmiş gibidir söyle-
mine. Ya da belki de zaten tam da bu türlü bir kişisel
açlık, ancak tuhaf bir eklemlenmeye sahip bir ‘ideo-
loji’ içerisinde ifade bulabilirdi. 

6

İslamcılık, Türkçülük, ırkçılık

’Yeni vatanın’ İslam
adına, İslami bir söylemle

başlatılmış bir seferberliğin ‘kutsa-
yıcı’ niteliğiyle donatılmış olduğunun

farkındaydı Mehmet Akif Ersoy. Bu yeni
vatanın söylem düzeyindeki inşasını ge-
rekli kılan ise özellikle 18. yüzyılın ilk yarı-

sından itibaren bu topraklardaki asli
çatışmanın ‘etnos’a dayalı bir çatışma

olmasıydı. Bu çatışmanın aldığı
biçim ise genel bir etnik te-

mizlik biçimiydi.

Abdurrahman AYDIN
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Ötekiyle karşılaşmasında kendi kırılganlığıyla yüz
yüze gelen ve bu kırılganlıkla yüzleşmek ve onu be-
nimsemek yerine (yani insanın zaten kırılgan bir var-
lık olduğunu hatırlarsak, kendi insan oluşunu
benimsemek yerine) kırılgan olmadığına dair bir epik
hikaye üreten, ötekiyle olası başka karşılaşmalarının
biçimini de bu hikaye içerisinde baştan belirleyen bir
konumdur bu.

Gökalp’in bu konumuna karşılık “Dağ Başını
Duman Almış” daha özgüvenlidir: Sesimizi yer, gök, su
dinlesin / Sert adımlarla her yer inlesin.” Demek ki be-
lirli bir mesafe kat edilmiştir artık. Attila’yı hatırlamaya
gerek yoktur, çünkü o artık ‘şimdi ve burada’ teces-
süm etmiş durumdadır. Üstelik yere, göğe ve suya
emreden bir tonda. Öyle ya da böyle, Müslüman bir
zihnin cüret edemeyeceği bir tonu vardır bu söyle-
min. Demek bu konuda da mesafe kat edilmiştir.
Fakat hangi konuda? İttihat ve Terakki çizgisinin İs-
lam’ı kullanarak sonradan bir kenara attığı iddiasının
bir palavradan ibaret olduğunu bütün çıplaklığıyla
önümüze koyuyor değil midir günümüz İslamcı ikti-
darı? Dönemin söylem biçimlerinde, örneğin Mithat
Cemal Kuntay’ın “Vatan, uğrunda ölen varsa vatandır”
dizesi Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşında da yan-
kısını bulmaz mı? “Bastığın yerleri "toprak!" diyerek
geçme, tanı! / Düşün altındaki binlerce kefensiz ya-
tanı / Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı /
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.” İkinci
bir kayma söz konusudur burada. Attila’nın oğlu olma
durumundan ‘şehit oğlu’ olma durumuna yönelik bir
kaymadır bu. Türk tipi ırkçılığın ve İslami söylemin iç
içe geçebilmişliğinin şifresi de tam olarak bu kay-
mada saklıdır.

İki ideoloji arasındaki derin işbirliği
Mehmet Akif Ersoy, bir vatan inşası çabalarına ve

söylemlerine “burasının zaten bir vatan olduğu” biçi-
minde bir alternatif yaklaşım geliştirmektedir. Mo-
dern rasyonalitenin akıl edemeyeceği bir
müdahaledir bu. Eğer bir Türk-Müslüman olsam,
büyük bir derinlik olarak selamlardım bunu; fakat
yamuk bir bakış, yani nesne yamulmuyorsa bakışı ya-
multarak bakmak “zaten hakkı olanı talep eder du-
rumdaki” bir sözü geliştiren Ersoy ile zaten hakları
olanı talep etmiş ve ele geçirmiş olduklarını ileri
süren günümüz İslamcıları arasındaki paralelliği gör-
memizi sağlıyor. Yani bu kavganın diğer tarafı kimdir?
Ve bu söylemlerin sahipleri neye dayanarak ‘zaten
hakları olduğunu varsaydıkları’ bir şeyi talep etmek-
tedirler? Daha da önemlisi, bu talep neden hiç sona

ermemektedir? Bu sorular, Türk tipi ırkçılığın İslami bir
seferberlik söylemi içerisinde inşa olduğunu ortaya
çıkaran sorular. Bu ırkçılık biçimi, böylelikle, bu top-
raklardaki asli çatışmanın, Marksist terminolojiye baş-
vurursak ‘temel çatışmanın’ İslamcı-gerici güçler ile
modernist-ilerlemeci güçler arasında cereyan eden
çatışma olduğunu ileri sürme imkânı bulmakta ve bu
da her iki tarafın da kendi ırkçılığının üzerini örtme
fırsatı bulmasını sağlamaktadır. Bu iki ideoloji arasın-
daki sinsi ve derin işbirliği burada yatmaktadır. Bu
‘yeni vatanın’ İslam adına, İslami bir söylemle başlatıl-
mış bir seferberliğin ‘kutsayıcı’ niteliğiyle donatılmış
olduğunun farkındaydı Mehmet Akif Ersoy. Bu yeni
vatanın söylem düzeyindeki inşasını gerekli kılan ise
özellikle 18. yüzyılın ilk yarısından itibaren bu toprak-
lardaki asli çatışmanın ‘etnos’a dayalı bir çatışma ol-
masıydı. Bu çatışmanın aldığı biçim ise genel bir etnik
temizlik biçimiydi. 

Erzurum kongresi
ve etnik temizlik
’Ben de Yazdım’ adlı

kitabında bizzat Celal
Bayar’ın aktardığına
göre Özel Teşkilatın
işleyişi konusunda
Talat Paşa çok gizli
olarak, yani ne dö-
nemin meclisinin
ne de bakanlar ku-
rulunun haberi ol-

maksızın, şunu söylemiştir: “İlk iş dahili tümörlerin te-
mizlenmesi davası olunca milli dikkat İzmir’e çevril-
miştir.” Fakat Celal Bayar, Vali Rahmi Bey, Pertev
Paşa’dan oluşan komite, bir ‘millileştirme hareketinin’
İzmir’de neredeyse imkansız olduğu yönüne bir
rapor hazırlar. Bunun ardından ‘temizleme hareketi’
gözlerini Erzurum’a çevirir. Erzurum’da bir kongre
toplamanın bir nedeni de budur elbette. Etnik temiz-
liğin Erzurum’dan başlamış olması… Yani yalnızca
söylemsel bir vatan inşası seferberliği değildir söz ko-
nusu olan, aynı zamanda tam da bu söylem seferber-
liğine ihtiyaç duyulmasına yol açan bir gasp söz
konusudur. Bu gaspın yolu, toprağın ve ‘ölülerin’
İslam yoluyla kutsallaştırılmasından geçmektedir.
Kurtuluş Savaşı adı verilen etnik çatışmalar dizisinin
temel simgesel bağlamını bir Müslümanlık ethos’u
oluşturmaktadır.

Falih Rıfkı Atay, Çankaya’da söylüyor
şunları: “Birinci Dünya Savaşında Er-

meni faciası olmuştur. Ne acıklı
şeydir ki bu facia olmasaydı

Milli Mücadele tutuna-
mazdı.” Neden? Çünkü

çatışmanın temel en-
vanteri Milliliğe değil,
İslam’a kayıtlanmıştı.
Millilik yine Falih Rıfkı
Atay’ın kendi sözle-
rinde, neye ve nasıl
dayanılarak inşa edil-
miş bir şey olduğunu

açığa vurur: “1918 ba-
rışı ile birlikte Anadolu

Yunan egemenliği tehli-
kesi altına girmişti. Bu ege-

menlik Batı Anadolu ile
Karadeniz kıyılarında bulunan

Rum nüfusa dayanmaktaydı. Ata-
türk kurtuluş zaferini kazanınca Trakya

ve Anadolu’yu her fırsatta kendini gösteren bu
tehlikeden tasfiye etti. İstanbul surları dışında bütün
Türkiye som bir Müslüman Türklük vatanı haline
geldi. Böyle bir milli birlik taslağı Küçük Asya tari-
hinde ilk defa görülüyordu.”

İki şeye dikkat çekmek istiyorum. Eğer bir toprak
parçası “vatan” haline geliyorsa, bu Mehmet Akif Er-
soy’un değil, Mithat Cemal Kuntay’ın doğruyu söyle-
diği anlamına gelir; yani ne kadar ‘derin’ olurlarsa
olsunlar, ne İslamcıların yapıp ettikleri ‘ulusalcıların’
elini temizler, ne de tersi geçerlidir. İkinci olaraksa
Falih Rıfkı Atay’ın yukarıdaki son cümlesi… “Yerli ve
milli” diyen birileri, Çankaya’nın yazarının sesini yan-
kılıyorlar. Elbette tesadüf değil. Ve Falih Rıfkı gerçek-
ten de haklıdır; böyle bir milli birlik taslağı Küçük
Asya tarihinde ilk defa görülmektedir. Romalılar bile
yeltenmemişlerdi böylesine.

Falih Rıfkı Atay, Çan-
kaya’da söylüyor şunları: Ata-

türk kurtuluş zaferini kazanınca
Trakya ve Anadolu’yu her fırsatta kendini

gösteren bu tehlikeden tasfiye etti. İstan-
bul surları dışında bütün Türkiye som bir
Müslüman Türklük vatanı haline geldi. Böyle
bir milli birlik taslağı Küçük Asya tarihinde

ilk defa görülüyordu.” Ve Falih Rıfkı ger-
çekten de haklıdır; böyle bir milli bir-

lik taslağı Küçük Asya tarihinde
ilk defa görülmektedir.



“Irkçı bir toplumda ırkçı olmamak yeterli de-
ğildir, anti-ırkçı olmalıyız.” Angela Davis

Mücadeleler sonucunda nerdeyse
yarım yüzyıl boyunca kınanmış,
teşhir edilmiş ırkçılık ne yazık ki

bugün hem Amerika’da George Floyd vaka-
sında hem de Türkiye’de Kürtlere ve göçmen-
lere yönelik saldırılarla olduğu gibi korkunç
düzeylere varmış durumda. Diğer yandan ırkçılık kav-
ramının kendisi de bulanıklaştırılmaya çalışılıyor. Pa-
ris’te geçen hafta, 2016’da öldürülen Adama Traore
için yapılan ırkçılık karşıtı eylemde, bir binanın çatı-
sına pankart asıp eylemin gündemini değiştirmeyi
amaçlayan ‘Kimlikçi Kuşak’ adlı ırkçı hareketin kav-
rama yönelik müdahalesinde olduğu gibi (Beyaz kar-
şıtı ırkçılık) bu bulanıklaştırma korkunç boyutlara
varmış durumda. 

Kavramsal okumalarda yapılan tahribat ve riyakâr-
lık gibi yaklaşımlar tam da trajik olarak, anti-ırkçı dire-
nişin mücadele alanını silikleştirmeye yönelik
müdahaledir. Bunun dışında ırkçılığın en nihayetinde
muktedir psikolojiye yerleşen belirli negatif anlam-
daşları vardır: İmtiyaz, nefret, hor görme, düşmanlık,
ön yargı ya da hiddet. Bu mesele sadece kurumsal de-
ğildir. Özellikle bugün yeni ırkçılık tamamen ayrımcı-
lık pratiği üzerine yaslanarak her alandaki baskı ve
dışlama faaliyetlerini kendine ödev edinir. 

Irkçılığın yakın zaman hafızası
Irkçılığın güçlü, muktedir bir tarihi, bilimsel yakla-

şımı elbette vardır. Bizi burada ilgilendiren ise yakın
zaman hafızasıdır. Özellikle 20. yüzyıl başlarında güçlü
referansları olan ırkçılık, faşizmin her alandaki teoris-
yenlerinin imgelerine “üst ırk, kimlik” gibi yerleşirken,
Hannah Arendt’in ‘Anti-Semitizm, Emperyalizm ve To-
talitarizm’ kitaplarında altını çizdiği Yahudi Soykı-
rımı’nda olduğu gibi ‘aşağı ırklar’ üzerinde iddia
edilen ‘üstün ırkların’ hissiyatıyla alakalı kolonyal bir
reflekstir. Bir şekilde toplumsallaştırılan, doğallaştırı-
lan ırkçılık, üstün ırkın mükemmel tanımlamasıyla
akademi alanında yerini edinir.

Türkiye’de ırkçı gelenek
Türkiye’de daha etkin olan bütün ırkçı faaliyetlerin

geleneği, derneği, örgütlenmesi olmasına rağmen asıl
etkinliğini dergiler çeperinde oluşan teorik analiz-
lerde bulur (1960 sonrası Orkun Dergisi mesela). 1965
ve 75 yılları arasında faaliyet gösteren daha sonra
MHP geleneğine katılacak olan ”Nasyonal Aktivite ve
Zinde İnkişaf” derneği de Türk ırkçılığının önemli ör-
neklerinden biridir. 

Türk ırkçılığının meşru hafızası içinde M. Esat Boz-
kurt, Yusuf Akçura ve Nihal Atsız gibi aydınların ideo-
lojik katkıları ise unutulmamalıdır. Elbette bu şey
konjonktürel olarak ideolojik ırkçılığı tarif eder. Biz ise
burada bilimsel, sıradan, toplumsal olan, suç kabul

edilmeyen ve yasal anlamda tarif olunandan bahset-
mekte fayda olduğunu söylemeliyiz. Dolayısıyla ideo-
lojik ırkçılığın önüne geçen ırkçı düşünce, ulusal
inşaatın muktedir, gündelik, politik ve sosyal mesele-
leriyle pek bağlantılıdır. 

Pedagojik ırkçılık
Burada kurumsal ırkçılığın önemini es geçmemek

lazım.  Türkiye’de özellikle çocuklara eğitim formas-
yonlarıyla, semboller ve söylemlerle enjekte edilen
pedagojik ırkçılık en normal kabul görülenidir. Diyebi-
liriz ki ırkçı öznellik ilkin toplumsal formasyonda ar-
dından okullarda, akademide ön yargı imgeleriyle
kurulurken çocuklara bir üstün ulusa ait olmanın gu-
ruru içinde imtiyaz psikolojisi, cümleleri öğretilir. El-
bette hem bu konuda hem de farklı alanlarda ırkçılığa
ait önemli güncel örnek vakalar da söz konusu. Me-
sela Türkiye çağdaş sanat alanından olan, herkese mi-
litarist içerikli mail atarak Türk ordusunun Efrîn

işgalini destekleyen açıklamasıyla gündeme oturan
Contemporary Istanbul’un kurucusu ve başkanı Ali
Güreli, bu pedagojik ırkçılığın içinde yetişmiş en
kadük örneklerden biridir. 

Despotizmi onaylayan sanat
Burada 1939 Hitler ve Mussolini’nin sanata müda-

halesi olarak okunan ve devlet ulus sanatını öne çıka-
ran yaklaşımı özellikle Alplerin ötesine taşırarak
kurmaya çalışan sanatçıları susturmaya yeltenen, suça
ortak olmasını sağlayan Acier Paktı’nı hatırlatmakta
fayda var. Almanya’da teknik avangard filmlerle Beyaz
Telefon döneminden muhafazakâr Nazi propaganda-
sına katılan Leni Riefensthal ise aynı şekilde Führer ve
Duçe’nin kendisini övmesini beklerken çalışmalarının
sadece plastik kreasyonlar olarak tanınmasını sanat
ortamında talep edecektir. Dönemin ruhuna göre ha-
reket eden sanatçı ve sanat ortamının despotizmin
yarattığı kabusu sessizce onayladığını söylemeliyiz. 

Bir kolonyal imtiyaz hafızası olarak 
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Bir kolonyal imtiyaz hafızası olarak 

◗ Soykırım, imha, teşhir ve linç, ırkçı
kültürün şiddeti onaylayan toplum-
sal sözleşmesi içinde bir tür yeni
Leviathan’ın kendisidir. Irkçılık dola-
yısıyla bir hastalık değildir, sistema-
tiği, ahlakı, etiği, kodları, mimikleri,
programı ve tahayyülü olan siyasal
bir durum ve yaklaşımdır.

◗ Suçluyu ve suçu övmesi ile vakaların
her dönemde yoğunluğu açısından
Türkiye iyi bir laboratuvar. Irkçılık
suç görülmediğinden veya toplum
tarafından sıradan münferit bir olay-
mış gibi algılandığından (ve Kürtlerin
‘hain’ olduğu kabulünden) kurumsal
ve toplumsal ırkçılık bir ahlak yasası
olarak beliriyor.

Tan gazetesi, Nisan 1935

1965 ve 75 yılları arasında faaliyet gösteren
daha sonra MHP geleneğine katılacak olan
"Nasyonal Aktivite ve Zinde Inkişaf" derneği
Türk ırkçılığının önemli örneklerinden biridir.

Engin SUSTAM

Türkiye’de 
ırkçılık
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Türkiye’de ırkçılık suç değil!
Bu konuda suçluyu ve suçu övmesi ile vakaların her

dönemde yoğunluğu açısından Türkiye sanırız iyi bir
laboratuvar. 

Irkçılık suç görülmediğinden veya toplum tarafın-
dan sıradan münferit bir olaymış gibi algılandığından
(ve Kürtlerin ‘hain’ olduğu kabulünden) ve yüce ulu-
sun çıkarları gereği vatan anıtlaştırıldığından, kurum-
sal ve toplumsal ırkçılık bir ahlak yasası olarak
beliriyor. Örneğin linçe maruz bırakılan Suriyeliler,
Kürt çocukları, kadınları, göçmen işçileri veya öldürü-
len Mardinli Süryani yaşlı çift (vakalar pek çok) ege-
men bürokratik kurumların, temsili aktörlerin ve
toplumsal alandaki genel kabulün dilinde görünmez
oldukları için riyakâr şekilde yapılan karşı tepkiler
‘ifade özgürlüğü’ ve ‘haklılık’ etrafında okunur. ‘Beyaz
ırkın’ çıkarları her şeyin üstündedir. 

İlk hedef kadınlar
Ya da bu konuda Başak Demirtaş örneğinde ol-

duğu gibi Kürt kadınlarına yönelik ırkçı ifadeler
Kürtlerin mücadelesini değersizleştirmek için
medya/devlet aktörleri ve popüler kültür alanında
önemli yer tutuyor. Bütün kadınlar elbette patri-
yarkal toplumda tehdit altındadırlar. Ama bununla
beraber sınıf okuması hiyerarşileştirilen bütün
“Siyah kadınlar”, ‘esamesi okunmayan’ alandaki
Kürt, Süryani, Ermeni, Alevi, Roman ve göçmen kadın-
lar ırkçılığın şiddet mekanizmasının ilk hedefi olarak
sürekli tehdit altındadırlar. 

Yine bu konuda en korkunç trajedilerden biri Su-
riye alanında işgal sırasında paramiliter selefist grup-
lar tarafından linç edilip katledilen ve pornografik
şekilde sosyal medyada linç imajları dolaştırılan Kürt
kadın siyasetçi Hevrîn Xelef’tir. Xelef, Varto’da katledi-
lip çıplak bedeni teşhir edilen gerilla kadın Ekin Wan
ve bütün diğer Kürt kadınlar gibi, savaşta ve çatışma
alanında ilk işaretlenen, “düşman” figürü etrafında
örülen faşist ve ırkçı aygıtlanmanın eril ahlak yasası
tarafından ilk hedef olunan öznedir. Dolayısıyla ırkçılık
ilkin mağdur edilmesi gereken sömürge öznelere yö-
nelmeyi kendine ödev edinir. Burada mağduriyet,
özellikle hiyerarşisini kurma isteği olan eril şiddetin
“öteki” bedene yönelik politik bir angajmanıdır. 

Ölü bedene yönelik intikam
Irkçılık sadece yaşayan öteki özneye yönelmez,

mezarların tahrip edilmesi meselesinde görüldüğü
gibi kurumsal ve toplumsal şiddet kontrolü bir şe-
kilde ölü beden üzerinde de denenir, burada özel-
likle ölü bedene yönelik tahribatı çağrıştıran sıradan
kötülüğün düşmanlık yasası intikam almaya meyilli
bir yaklaşımı benimser. Onun için soykırım, imha, teş-
hir ve linç, ırkçı kültürün şiddeti onaylayan toplumsal
sözleşmesi içinde bir tür yeni Leviathan’ın kendisidir.
Irkçılık dolayısıyla bir hastalık değildir, sistematiği,
ahlakı, etiği, kodları, mimikleri, programı ve tahay-
yülü olan siyasal bir durum ve yaklaşımdır. Irkçılığın
elbette hastalık formları kendi içinde vardır. Irkçı
özne ilkin kendine duyduğu üstünlüğün narsisik
travması içinde ötekine yönelik anksiyeteden kay-
naklı tabulara, fobi’lere başvurur. 

Tabular, ötekileştirme ve ön yargı
Günümüz ırkçılığı pandemi gibi küresel alanda ya-

yılırken her toplum kendi ırksal düşmanını yaratma
peşinde tarihsel referansları kullanarak aşırı milli-
yetçi yönetimselliği motive eder. Mesela, bu an-
lamda ‘Türk ırkçılığı’ tarihsel hafızası en güçlü, en
sıradanlaştırılmış, çalışılmış ama terimleştirilmemiş
önemli alanlardan biridir. Keza bugün toplumda olu-
şan linç, nefret söylemi, yabancı düşmanlığı gibi
bütün yaklaşımların bir şekilde hesaplaşılmamış bu
pedagojik hafızayla pek alakası vardır. Burada el-
bette belirli imtiyazlar etrafında şekillenen bir ayrım-

cılıktan bahsediyoruz, yani ilkin baskın bir kimliğin
üstün ırkı tanımlayan, yani Türk ırkının mükemmel
tarifiyle başlayan (Ya Türksün ya piç, Türksen övün
değilsen itaat et, Bir Türk dünyaya bedeldir veya Ne
Mutlu Türküm Diyene), istisnai üstün medeniyetler
tanımı etrafında tarif edilen bir ulusun psikolojinin
muktedir duygulanımlarının kamusallaştırılmasıdır.
Burada kurumsal veya kişisel ırkçılık tabularla, kur-
banlaştırma, ötekileştirme, düşman tanımlamaları ve
ön yargılarla beslenir dersek yanılmayız. 

Kamusal alanda müdahale
Türkiye’de tabular ve fobiler bir paranoyak sistem

anlatısını oluşturduğu gibi, örneğin Kürt fobisi ya da
tabusu da sadece gündelik hayatta kullanılan tüm-
celeri, bilimsel epistemeyi ele vermez, bunun bir de
kurumsal hafızası vardır. Mesela Kürtçe konuşmanın
yasaklandığı zamanlarda veya şu an polisin resmi
görevi (askeriye gibi) Türk dili dışında başka bir dil
hanesinin kamusal alanda görünmez olmasını sağla-
maktır. 

Devlet ırkçılığı sadece kurumsal faaliyet olarak ör-
gütlenmez, bir şiddet aracı olarak yasak ve yasa üze-
rinden tahakkümü kurar ve ‘ötekinin’ hafızası
kamusal alandan tamamen silinmek istenir. Kamusal
alanda Kürtlere, Ermenilere, Alevilere, Rumlara, Hıris-
tiyanlara, vs. ait tüm sembollere, dilsel kullanımlara
müdahale edilirken (Kürtçe belediye tabelalarının
kayyumlardan sonra hemen indirilmesi) ya da şehir,
köy, dağ, nehir ve sokak isimleri değiştirilirken bu-
rada direnen mikro-bedene ait bütün hafıza silin-
mek istenir. Irkçılık tam da ötekine müdahale eden
makinanın hafızaya vermek istediği tahribat ile ilgili
olarak kurumsallaşır. 

Kürtfobi ya da Kürt karşıtlığı
Sanırım devletin toplumsal alana belirli politik-ırk-

sal pedagojiler üzerinden sistematikleştirdiği ‘Kürt-
fobi’ etrafında dönen ırkçılığa eğilmekte fayda var.
Keza ‘Kürtfobi’ sadece Kürtlerin kamusal alanda varlı-
ğından rahatsız olmaz, aynı şekilde Kürtlerin hafızası-
nın herhangi bir alanda, mekanda ya da toplumsal

uzamda silinmesine yönelik nekropolitik müdaha-
ledir. Kürtfobi ya da Kürt karşıtı duygu, Kürt halkına
ya da diline, kültürüne ve görünürlüğüne karşı düş-

manlık, hoşgörüsüzlük sadece beslemez, burada bir
hafızaya müdahale edilir. Ondan tarihsel hafızası,
programı ve kodları olan Türk milliyetçiliğinin peda-
gojik faaliyetinde ırkçılık, toplum, okul, akademi ala-
nında daha belirgin görülmektedir. 

Sadece alt katmanlardaki çoğul öznelerde görün-
meyen bu şey, özellikle beyaz Türk alanında da sanat,
akademi, edebiyat ve diğer alanlarda da apaçıklaşan,
duyumsanan patolojik bir segmandır. Bu fobinin oluş-
masında ilkin diğerinin varlığını ret etme yaklaşımı ar-
dından diğerine yönelik egemenlik ve itaat ettirme
söylemi etkindir. Kürtfobi bir suç olarak görülmez ve
kamusalda apaçık şekilde zenofob bir yaklaşım sergi-
ler. Ondan herkesin diline pelesenk olmuş ırkçı tanım-
lamalar, sadece etkin sistematik ırkçı ayrımcılığın
toplumda bulduğu karşılık değildir, ırkçılığın hesapla-
nılmamış tarihsel hafızasıdır. 

Kürt imajlarındaki ırkçı damgalama
Yine aynı şekilde televizyon dizilerinde yaratılan

Kürt imajlarıda, sistemin başlı başına yarattığı bu dış-
lama tekniklerinden farklı değildir. Temsili olarak yara-
tılan Kürt imajı temelde yedeklenen toplumsal
ırkçılığa destek veren ve bir şekliyle resmi politik ar-
gümanı besleyen görsel kodlara oturmaktadır. Onun
için dizilerde ortaya çıkan Kürt imajında “zalim,
hanzo, kıro, cahil ya da pespaye” gibi ırkçı damgalama
teknikleri özellikle kullanılır. Bu yaklaşımın kültürel al-
gısı, günümüzde “terörizme” karşı geliştirilen tarihsel
‘kutsal vatan savaşı” söylemiyle bütünleşerek dizi-
lerde ve filmlerde gösterilen “bölücü” Kürt gerillası
imajında da işlenir: “Kandırılmış, cahil, pis, aksanlı, eği-
timsiz, bölücü ve güvenilmez” şaki gibi çizilen gerilla
imgelerde sessizleştirilir, insan oluştan çıkarılır ve “ca-
navarlaştırılır”. 

Fakat bu önyargı imgeleri, unutulmamalıdır ki sü-
rekliliği olan tarihsel bir hafızaya yaslanır. Cumhuri-
yete başkaldıran “barbarların” tarifi olan bu şey, kendi
yurdundan edilen Kürtleri güvenilmez “iç düşman”
olarak işaretler. Bu kapsamda televizyon öyküleri
içinde Kürt karakterler için hayali egzotizmler hep iş-
levseldir ve genelde de Kürt karakterler oynatılır: Ge-
lenekçi, cahil, az gelişmiş, töreci, namus cinayeti
işleyen, kıro ve hanzo gibi ırkçı kodlamalar sosyolojik
gerçekliklerinden arındırılarak bir kimliğin tarifi ola-
rak sunulur. Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti siyasal ve
gündelik tarihi içinde azımsanmayacak kronolojik
ırkçı adlandırılmaları vardır: “Şakiler, eşkiyalar, vatan
hainleri, teröristler, bölücüler”. Ve ırkçı diziler, bu egzo-
tik faşizmin haleti ruhiyesinde çekilmeye devam eder.

◗ Kürtfobi ya da Kürt
karşıtı duygu, Kürt halkına

ya da diline, kültürüne ve görü-
nürlüğüne karşı düşmanlık, hoşgö-

rüsüzlük sadece beslemez, burada bir
hafızaya müdahale edilir. Ondan tarih-
sel hafızası, programı ve kodları olan
Türk milliyetçiliğinin pedagojik faali-

yetinde ırkçılık, toplum, okul, aka-
demi alanında daha belirgin

görülmektedir. 
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Siyasetin bir konusu olarak dil meselesi, ege-
menlik, tahakküm ilişkileri ve buna karşı dire-
niş mücadeleleri ile doğrudan bağlantılıdır.

Bu alandaki literatürün en kaba özeti şöyledir: Ulus-
devletler egemenliklerini kurma ve sağlamlaştırma-
larının yolu olarak homojen kimlikli bir hayali cemaat
yaratmaya odaklandılar. Bu homojen cemaatin yara-
tılması için standartlaştırılmış bir dili olan ulusal bir
kimliğin yüceltilmesi; diğer taraftan da buna alterna-
tif olabilecek her türlü dil ve kimliğin bastırılması, yok
edilmesi hedeflendi. Bu süreçteki yağma, yıkma, öl-
dürme, yok etme politikaları ile ilgili analiz yaparken,
Fransız antropolog Pierre Clastres’nin, Şidddetin Ar-
keolojisi isimli eserinde kullandığı iki kavrama baş-
vurmak açıklayıcı olabilir(1). Clastres’a göre
tahakküm peşindeki ulus-devletler, hedeflerine ulaş-
mak için jenosit ve etnosit yöntemlerine başvurmuş-
tur. Jenosit esas olarak ırk/etnisite ile ilgilidir ve
azınlık veya öteki olarak görülen ırkın/etnisitenin fi-
ziksel olarak ortadan kaldırılmasını, yok edilmesini
hedefler. Etnosit ise bir ırkın/etnisitenin fiziksel olarak
yok edilmesi değil, kültürlerinin, insanların yaşama ve
düşünce biçimlerinin sistematik bir biçimde yok edil-
mesidir. Diğer bir deyişle, jenosit insanların bedenle-
rini hedef alırken, etnosit insanları beyinlerinde yok
etmeyi hedefler. Ancak, jenosit ve etnosit yöntemleri
birbirlerinden kalın çizgilerle ayrılmaz, zira ikisi ara-
sında dinamik bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre je-
nosit, soykırımdan sağ kurtulabilenlere etnosit
uygulanabilmesini kolaylaştırırken, etnosit de tarih-
sel sürece bağlı olarak jenoside giden yolu açabil-
mektedir. 

Dönüştürerek hizaya getirme
Her iki yöntem de dil politikaları açısından ortak bir

sonuç tahayyül eder. Jenosit söz konusu olduğunda
ortada bir dili konuşabilecek insan bırakılmaz. Etnosit
ise egemen kılınmak istenen dil dışındaki dilleri inkar
etme, görünmez kılma, bastırma, dışlama veya mani-
pülasyon gibi çeşitli teknikler ve teknolojiler kullanıla-
rak ortadan kaldırılmasını arzular. Ve her iki yöntemin
uygulanması da egemen addedilen topluma mensup
bireylerin “rızası” alınarak mümkün olur. Dolayısıyla

bu rızanın imal edilmesi için iki farklı söylem dolaşıma
sokulur. Jenosit benimsendiğinde, “öteki” her türlü
kötülüğün kaynağı olarak görülür ve onu fiziksel ola-
rak ortadan kaldırmak dışında bir seçeneğin olmadığı
dolaşıma sokulur. Etnositte ise “öteki” dönüştürülerek
hizaya getirilir ve bunun öteki’nin “iyiliği” için yapıl-
dığı iddia edilir. Diğer bir deyişle hümanizm söylemi
devreye sokulur. Ancak, etnosit öteki hakkında bu tür-
den bir “düzeltme” veya “iyileştirme” çabasına girince
öteki’yi hiçbir zaman kendisi ile eşit seviyeye koymaz.
Bu ilişkinin doğası gereği birisi “düzelten”, diğeri de
“düzeltilen” olmaktadır. Dolayısıyla yapısal bir hiye-
rarşi kurulur en başından.

Referanslar yok edildi
Türkiye’de egemenlik ve tahakküm ilişkilerine,

özelde de Kürtçe’ye karşı benimsen dil politikalarına
bakıldığında, yukarıda çizilen çerçevenin geçerli ol-
duğu görülür. Farklı kavramlara başvursa da, bu ko-
nuyu ele alan yeterince bilimsel kaynak
bulunmaktadır. Bu kaynaklar, Ermeniler başta olmak
üzere Süryanilere, bölgesel olarak Kürtlere uygula-
nan jenosit hakkında ve bunun günümüze kadar
devam eden sonuçlarına odaklanmaktadır. Etnosit
bağlamında ise Türklüğün karşıtı olarak kurgulanan
Kürt, Ermeni, Laz, Arap, Çerkez ve Süryanilere ait refe-
ranslar yok edilmiş, dağların, taşların, ovaların, nehir-
lerin, köylerin isimleri değiştirilmiş, insanlar
anadillerinde “ıslık çaldığı” için bile para cezasına
çarptırılmış, kendi dillerinde yazdığı için yazarlar, ay-
dınlar ağır cezalara çarptırılmış, anadili Türkçe olma-
yan çocuklar okullarda ötekileştirilmiş, dilleri,
aksanları ve bir bütün olarak kimlikleri yüzünden
aşağılanmıştır.

Kürtçe konuştukları için linç edildiler
Eski dönemin kapanıp yeni bir sayfanın açıldığı

iddia edilen 2000’li yılların başından itibaren bile,
cezaevlerinde tutulan siyasi tutsakların aileleri ile
kendi dillerinde konuşmalarına izin verilmemiş, in-
şaatlarda çalışan yoksul Kürt işçiler kendi arala-
rında Kürtçe konuştukları için linç edilmiş, diller
yasaklanırken bile adları anılmamıştır. Türk gibi
Türkçe konuşmadıkları sürece insanlara ekmek ka-
zanmak bile haram edilmiş. Devletin en yetkili ağızla-
rından, Kürtçe’nin “medeniyet dili olmadığı ve bu

dilde eğitim yapılamayacağı” söylenmiştir. Buna
karşı, binbir emekle ve büyük bedeller ödenerek elde
edilen kazanımlar bile baskı ve zor politikaları ile da-
ğıtılmaya çalışılmıştır. 

Yeniden üretilerek sürdürülüyor
Son 5 yılda bir taraftan fiziksel olarak ortadan kal-

dırmaya yönelik saldırılar diğer taraftan kayyumlar
yoluyla sürdürülen politikalar, Türkiye’de jenosit ve
etnosit mekaniğinin yeniden üretilerek sürdürüldü-
ğünü göstermektedir. Bu gerçek, söz konusu politika-
lara ve pratiklere karşı mücadele eden birey ve
kurumlar, bu konuda söz söyleyen tarafsız kişiler ta-
rafından yeterince açık bir şekilde dile getirilmekte-
dir. Belki de bu konuda söyleyecek yeni bir söz
kalmamıştır. Ancak, bu mekaniğin devam edebilme-
sini sağlayan en önemli faktörlerden biri olan ege-
men toplumu oluşturan bireylerin rızalarının sürekli
olarak yeniden imal edilmesi yeterince tartışma ko-
nusu edilmemektedir. Belki de, jenosit ve etnosit kıs-
kacında dil mücadelesi yürütenlerin bu gerçeğe
daha fazla vurgu yapması ve buna karşı stratejiler ge-
liştirmeye çalışması içinde bulunduğumuz zor za-
manlarda kısmi bir nefes almaya yardımcı olacaktır.

● Clastres, Pierre (1994). Archeology of Vio-
lence. Semiotex(e). New York.

Jenosit ve etnosit kıskacında Kürtçe

◗ Etnosit bağlamında Türklüğün karşıtı olarak kurgulanan Kürt,
Ermeni, Laz, Arap, Çerkez ve Süryanilere ait referanslar yok
edilmiş, dağların, taşların, ovaların, nehirlerin, köylerin isim-
leri değiştirilmiş, insanlar anadillerinde “ıslık çaldığı” için
bile para cezasına çarptırılmış, kendi dillerinde yazdığı için
yazarlar, aydınlar ağır cezalara çarptırılmış, anadili Türkçe ol-
mayan çocuklar okullarda ötekileştirilmiş, dilleri, aksanları
ve bir bütün olarak kimlikleri yüzünden aşağılanmıştır.

◗ Son 5 yılda bir taraftan fiziksel olarak ortadan kaldırmaya yö-
nelik saldırılar diğer taraftan kayyumlar yoluyla sürdürülen
politikalar, Türkiye’de jenosit ve etnosit mekaniğinin yeni-
den üretilerek sürdürüldüğünü göstermektedir. Belki de, je-
nosit ve etnosit kıskacında dil mücadelesi yürütenlerin bu
gerçeğe daha fazla vurgu yapması ve buna karşı stratejiler
geliştirmeye çalışması içinde bulunduğumuz zor zaman-
larda kısmi bir nefes almaya yardımcı olacaktır.

Serhad ALAN▼
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“Sömürgecilik şiddet yoluyla boyun eğdirdiği
insanlardan haklarını esirger ve onları zor gü-
cüyle, Marx’ın haklı olarak ‘alt insan’ dediği bir
sefalet ve cehalet durumunda tutar. Irkçılık dav-
ranışların, kurumların ve sömürgeci üretim ve
değiş-tokuş yöntemlerinin içine işlemiştir. Siya-
sal ve toplumsal kurallar birbirini pekiştirir. Yerli
‘alt insan’ olduğu için İnsan Hakları Bildirgesi
ona uygulanmaz; tersinden bakılırsa, hiçbir
hakkı olmadığı için, doğanın insanlık dışı güçle-
rine, ekonominin ‘tunç yasası’na korunmasız
terk edilmiştir.” 

Jean-Paul Sartre (Kitap için yazdığı önsözden)

Memmi, 1920 yılının Aralık ayında
Tunus’un Yahudi mahallesinde doğdu.
Sömürge Tunus’unda, anadili Arapça

olan Yahudi bir ailede dünyaya gelen Memmi,
1939’da mezun olduğu bir Fransız lisesinde
okudu. Cezayir Üniversitesi’ne kaydolan Mem-
mi’nin çalışmaları İkinci Dünya Savaşı döneminde
kesintiye uğradı. Ardından, Tunus’un doğusun-
daki bir zorunlu çalışma kampına yollandı. Savaşın
ardından çalışmalarına Paris’te devam eden yazar,
1953 yılında yarı otobiyografik ilk romanı “The Pil-
lar of Salt”ı yayımladı. Kitabının Prix de Carthage
ve Prix Fénéon’u almasının ardından kitap, Edo-
uard Roditi tarafından İngilizceye çevrildi.

Bağımsızlık hareketlerine 
teorik destek
Memmi, üç kültürün kesiştiği bir kavşakta zihin-

sel evrenini kurdu ve Doğu
ile Batı arasında bir denge
kurmaya çalıştı. Tunus’un
bağımsızlığından sonra
Fransa’ya geri döndü ancak
Tunus’un bağımsızlık hare-
ketini desteklemesine rağmen yeni kurulan Müs-
lüman devlette kendine yer bulamadı. En bilinen
eseri “Sömürgecinin Portresi, Sömürgeleştirilenin
Portresi” 1957 yılında Jean-Paul Sartre’ın öns-
özüyle yayımlandığında büyük yankı uyandırdı ve
dünyanın dört bir yanındaki bağımsızlık hareket-
lerine büyük bir teorik destek sağladı.

Sartre/Camus neslinin son düşünürü
Tarihçi Youssef Ben İsmail, Albert Memmi’nin öl-

düğünü sosyal medya hesabından paylaşarak,
“Albert Memmi öldü. Memmi, birçok yönden en-
telektüel geleneklerinin sorumlusu olan Sartre/
Camus neslinin son düşünürüydü,” dedi. Çok sa-
yıda eseri bulunan yazar, tüm yaşamını barış hare-
ketlerinin ve şiddet-karşıtı kültürün
yaygınlaşmasına adamıştı.

Tek çözüm sömürgeleştirilenlerin 
bağımsızlığı
Cezayir Savaşı’ndan önce yazılan “Sömürgeci-

nin Portresi, Sömürgeleştirilenin Portresi” kitabı
sömürgecinin ve sömürgeleştirilenin fizyonomi-
sini ve davranışını, onları birbirine bağlayan elemi
kesin bir şekilde tasvir eder. Bu iki grubun portre-
sinden yola çıkarak, sömürgeciliğin sona ermesi-
nin tek çözümünün bu sistemin parçalanması ve
sömürgeleştirilenlerin bağımsızlığı olduğu sonu-
cuna varan Memmi, bu radikal çözüme henüz
hazır olmayanlar için “fazla solcu” bulunur. O za-
manlar Paris’te yayımlanan büyük haftalık bir ga-
zete, korkuyla şunu yazar: “Sömürgeleştirilen
halkların liderleri filozof değil eylem insanı ol-

duğu için şanslıyız galiba. Burgiba, V.
Muhammed, Houphouet-Boigny, Allal
Fassi bir başka dil tutturuyorlar ve
halklarının çıkarlarına dair başka bir
anlayışları var.”

Sömürgeciliğe dair her şey söylendi
Daha sonra Cezayir’de, Siyah Afrika’da ve başka

yerlerde türlü gelişmeler yaşandı ve protestolar
başladı. Ve sömürgeleştirilenlerin, bağımsızlığı elde
eder etmez gösterebilecekleri olası ilk tepkileri dile
getirdiği, kitabın sonundaki kısa ve pür dikkat
okunması gereken sayfalar da dahil, Memmi’nin
tarif ettiği ve öngördüğü her şey doğru çıktı. Kitap,
zamanla sömürgeci ile sömürgeleştirilen arasındaki
ilişkileri anlamak isteyenler için bir tür kılavuz, baş-
vurulacak ilk kitaplardan biri oldu. Sartre kitapla il-
gili şunları kaydetti: “Sömürgeciliğe dair her şey bu
kitapta söylendi.”

Memmi’nin, dünyanın herhangi bir yerindeki
çoğu baskının ortak mekanizmasını kesin olarak or-
taya koyduğu çoğu tarihçi ve araştırmacı tarafından
söylendi. Yaşanan deneyimlerin çeşitliliği esnasında
da gerçekten dünyanın dört bir yanında aynı tema-
lar, aynı tutum ve davranışlar görüldü. 

“Amerika Birleşik Devletleri’nde ırkçılık deneyi-
mini yaşamış renkli tenli insan olarak” diye ona yaz-
mıştı Amerikalı bir yazar, “Kendimi
sömürgeleştirilenle özdeşleştirmem kolay. Ayrıca
sömürgecinin zihniyeti ile benim ülkemdeki Beyaz-
ların ırkçı tutumu arasındaki paralellikleri de güçlük
çekmeden fark ediyorum.” Bu eserin gerçek tarihsel
özgünlüğü böyle böyle ortaya çıktı. Sömürgecinin
ve sömürgeleştirilenin fizyonomilerini oluşturan
farklı çizgilerin doğruluğunun ötesinde, yazarın me-
ziyeti her bir şahsiyetin tutarlılığını ve her türlü bas-
kının iki portreyi birbirine bağlayan ilişkinin
gerekliliğini göstermiş olmasıdır: “Sömürgecilik, sö-
mürgeci üretir gibi sömürgeleştirilen de üretir.”

İnsan ve toplum, siyaset sosyolojisi, sosyoloji kategorilerinde
eserleri bulunan 99 yaşındaki Tunuslu yazar Albert Memmi, 22
Mayıs 2020’de Paris’te yaşamını yitirdi. 

Sömürgeciliğe dair her şey söylendi

◗ Memmi, üç kültürün kesiştiği
bir kavşakta zihinsel evre-
nini kurdu ve Doğu ile Batı
arasında bir denge kurmaya
çalıştı. Çok sayıda eseri bu-
lunan yazar, tüm yaşamını
barış hareketlerinin ve şid-

det-karşıtı kültürün yay-
gınlaşmasına adamıştı.

Sömürgeciliğe dair her şey söylendi

Zabel MİRKAN▼
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Hep söylemişimdir;
devlet aklı gizli
planda “itirafçı ve

kabulcü”, açık planda “red
ve inkârcı”dır. Bunu, 50 yıla
varan yazarlık yaşamımda
hep göregeldim. Apê
Musa’nın söyleyişiyle son 50
yıllık Türkiye tarihinin hem
tanıkları hem de sanıkları oldu bizim kuşak. 1965’te
Ankara’da üniversiteye başladığımda bir akrabam ara-
cılığıyla Türkiye İşçi Partisi’ne üye olarak tanıklık et-
meye başladım bu sürece ve 1979/ 80 yıllarından
“sanık” olmaya başladım... Daha 1974 yılında İstan-
bul’da çalıştığım Türk Yazı Sanatları Müzesi’nde
“Kur’an-ı Kerim’lerden roman yazdığım” iddiasıyla sü-
rülmek gibi idari işlemleri bir yana bırakırsak; 1979’da
TRT’de sunduğum bir çocuk programından dolayı ilk
kez Ankara Sıkıyönetim’de hakkımda soruşturma açılı-
yor ve bunu 1980 yılı başlarında Demokrat gazete-
sinde yayımlanan bir ay süreli bir yazı dizisi dolayısıyla
12 Eylül askeri darbesinden sonra İstanbul’un çeşitli
mahkemelerinde açılan birçok dava izliyordu. 1988/89
yıllarında çıkardığım bir dergiden dolayı da hakkımda
çok sayıda dava açılıyor ve iki kez tutuklanıyordum.

Bu meşakkatlı yolculukta, bir yanda yorulurken
bir yanda da ulaştığım belgeler dolayısıyla tarihsel
ve toplumsal gerçekliğe daha yaklaşıyor ve ufkum
daha da açılıyordu. Hele 1980’li yılların başlarında
ulaştığım 1945/46 tarihli “Kürtler’e ve Kürdistan”a
ilişkin bir doküman, yakın dönem Kürt tarihi konu-
sundaki düşüncelerimi bütünüyle ete kemiğe bü-
ründürüyordu. Ülkede ve Batıda bilim çevrelerinin
yararlandığı Geç-Osmanlı ve Erken-Cumhuriyet dö-
nemi Kürt tarihine ilişkin “Şark Islahat Planı” gibi
kimi temel kaynaklar böylece bilince çıkıyordu. De-
falarca başkalarının inceleyip künyesini verdiği Os-
manlı Dönemi Kürt Demokratik Örgütleri’nin
Nizamnâmeleri’ni içeren dokümanı incelememi en-

gelleyen irade; 2. Dünya Savaşı bitimi hazırlanan
önemli bir dokümanın 2. nüshasını SEKA’ya yollan-
mak üzere çöpe atıyordu. İşte, burada yer verilen
gizli belgeler, Türk resmi tarihini tümüyle tekzip ve
tersyüz ediyordu.

1925 Kürt Milli İsyanı’nı 
‘emirle’ saptırma girişimi
Bir gün, HEP listesinden seçilen SHP Milletvekili,

Azadi Lideri Cibranlı Halit Bey’in torunu Dr. M. Emin Se-
ver’i Meclis’teki odasında ziyaret ediyorum. Biraz şaş-
kınlık, biraz da sevinçle bana iki belge uzatıyor.
Soruyorum ne olduğunu. Almanya’dan Osman Ay-
dın’ın tarih ve numara vererek kendisinden istediğini;
kendisinin de rica-minnet, Meclis Başkanı Hüsamettin
Cindoruk’un yardımıyla bunları sağlayarak, bir nüsha-
sını kendisine yolladığını söylüyor. Bakıyorum belge-
lere ve hemen tanıyorum. Benim 1993 yılında “Kürtler
ve Ulusal- Demokratik Mücadeleleri” kitabında yayım-
ladığım (s. 407) belgelerin sadeleştirilmiş şekli. Yanında
kitabım var, ilgili yeri açıp gösteriyorum; tabii hayıflanı-
yor çektiği zorluklardan dolayı.

3 Mayıs 1925 tarih ve 1845 sayılı Bakanlar Kuru-
lu’nun gizli Kararnâme’si şöyle:

“Yüce Genel Kurmay Başkanlığından gelen 30 Nisan
1341 tarih ve 1835/ 2270 numaralı tezkerede; son
isyan ve irtica olayının basınımızda ve özellikle İstan-
bul basınının büyük bir kısmında genel bir Kürt ayak-
lanması şeklinde gösterilmesi, iç ve dış düşmanlarca
propaganda zemini ittihaz edilmekte olduğundan ve
esasen sınırlı bir sahada çeşitli emeller ve iğfalât (al-
datmalar) neticesi oluşan olayın büyütülmesi uygun
olmadığından, isyanın ayrımcılıktan ziyade irticâî ceha-
let ve aldatma neticesi olduğu zemininde yayın yapıl-
ması için gereğinin yerine getirilmesi teklif
olunmuştur.

Keyfiyet, İcra Vekilleri Heyetinin 3 Mayıs 1341 ta-
rihli toplantısında tezekkür esnasında, genel ve ter-
tip olunmuş bir irticanın görünümü olduğu tespit
ve malum olan hadisenin, basında Kürt sorunu şek-
line inhisar ettirilmesi gerçeğe mutabık olmadığı
kadar siyaseten de sakıncalı olduğundan, keyfiyetin
bu açıdan yayınlanması için Dışişleri Bakanlığına
tevdiî münasib görülmüştür.”

‘Çok Gizli’ mahreçli 
‘Şark Islahat Planı’
Çalışmamızda yer alıp, özgün şekliyle yayımladığı-

mız yüzlerce belgeden biri de (Bkz. Age ve Kürtler’e
Vurulan Kelepçe/ Şark Islahat Planı, s. 124) Şark Islahat
Komisyonu oluşturulmasına ilişkindir. “Çok Gizli” mah-
reçli 8 Eylül 1341 (1925) tarih ve 2536 sayılı bu Karar-
nâme’nin sadeleştirilmiş şekli ise şöyle:

"17 Haziran 1341 tarih ve 2086 numaralı Kararnâ-
meye ektir. İrtica olayının cereyan ettiği vilayetleri-
mizdeki meseleleri tetkik ve icabeden tedbirleri
tezekkür ve bir rapor halinde tanzim eylemek üzere
İçişleri Bakanı Cemil ve Adliye Bakanı Mahmut Esat,
Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhâlik Beyefendilerin
ve Genelkurmay İkinci Başkanının iştirakiyle bir Ko-
misyonun teşkili ve mezkûr yerlerde seyahat etmiş
olan İçişleri Bakanı Cemil Beyefendi ile Abdülhâlik
Beyefendi tarafından daha evvel ayrı ayrı hazırlana-
cak raporların adı geçen Komisyona tevdii ve bahis
mevzuu Komisyonca müzakere sonuçlarını ihtiva

◗ Defalarca başkalarının inceleyip kün-
yesini verdiği Osmanlı Dönemi
Kürt Demokratik Örgütleri’nin Ni-
zamnâmeleri’ni içeren dokümanı
incelememi engelleyen irade; 2.
Dünya Savaşı bitimi hazırlanan
önemli bir dokümanın 2. nüshasını
SEKA’ya yollanmak üzere çöpe atı-
yordu. İşte, burada yer verilen gizli
belgeler, Türk resmi tarihini tü-
müyle tekzip ve tersyüz ediyordu.

◗ 1993 yılında “Kürtler ve Ulusal-De-
mokratik Mücadeleler adlı çalışma-
mızda yer alıp, özgün şekliyle
yayımladığımız yüzlerce belgeden
biri de Şark Islahat Komisyonu
oluşturulmasına ilişkindir. “Çok
Gizli” mahreçli 8 Eylül 1341 (1925)
tarih ve 2536 sayılı bu Kararnâ-
me’de tarihin tersyüz edildiğini ve
“TC’nin Kürt Anayasası”nın nasıl
doğduğunu görüyoruz. 

◗ 1925 Kürt Milli İsyanı’nı ‘emirle’ sap-
tırma girişimine ilişkin "3 Mayıs
1925 tarih ve 1845 sayılı Bakanlar
Kurulu’nun gizli Kararname’si"
önemlidir. Kararnamede, "… son
isyan ve irtica olayının basınımızda
ve özellikle İstanbul basınının
büyük bir kısmında genel bir Kürt
ayaklanması şeklinde gösteril-
mesi"ne karşı ‘isyanın ayrımcılıktan
ziyade irticâî cehalet ve aldatma
neticesi olduğu zemininde yayın
yapılması’nı emrediyor.

◗ Kürtler’e ilişkin hak isteklerini ‘eşkı-
yalık’ ve ‘irtica’ olarak göstermeye
çalışan resmi ideolojinin sonraki
kalemşörleri Abdülhalik Çay, Azmi
Süslü, Yusuf Sarınay, Yusuf Halla-
çoğlu ve Şadillili Vedat’ı ciddiye
almak mümkün mü? Yine hem Os-
manlıcı, hem kemalist hem de sos-
yalist geçinen Attilâ İlhan gibiler de
ilginç bir çizgi izliyorlardı. A.İlhan’ın
Kürtler’e ilişkin yanlış iddialarını dü-
zeltmeye kalkışmak ise birkaç yazı-
nın konusu olur ancak.

Mehmet BAYRAK

Kürt diplomasisinde
gizli belgelerin sunduğu gerçekler

1909’da yayına başlayan Amid-i Sevda Gazetesi
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etmek üzere hazırlanacak raporun ve alınacak ted-
birlerin, Komisyonun teşekkül tarihinden 15 gün
sonra Bakanlar Kuruluna tevdi ve teklif edilmesi,
İcra Vekilleri Kurulu’nun 8 Eylül 1341 tarihli toplan-
tısında tasvib ve kabul olunmuştur.”

İşte, tarih böyle tersyüz ediliyor ve “TC’nin Kürt
Anayasası” böyle doğuyordu.

Dersim’de bir örgüt: 
‘… Ermeni ve Kürt Komitesi’
Eğer eski Rus ve sonraki Sovyet kaynakları olmasa,

1864’te Dersim bölgesinde Ermeni ve Kürtlerce kuru-
lan ve bugün ilk Kürt örgütü olarak kabul edilen ‘Milli
Kurtuluş İçin Ermeni ve Kürt Komitesi’nden haberimiz
olmayacaktı.

Tanzimat Hareketiyle yenilenmeye çalışan Osmanlı
Devleti, 1854-1856 yılları arasında borçlanarak Fransız
ve İngilizlerle birlikte Rusya’ya karşı giriştiği Kırım Sa-
vaş’ndan sonra yönünü bütünüyle Batı’ya çevirmiştir.
Yapmak zorunda kaldığı açılımlarla, bünyesinde bulu-
nan halkların demokratik haklarına saygılı olacağını
deklare ediyor; bu çerçevede Dersim bölgesinde ya-
şayan Kürtlerle Ermeniler de bir çatı altında örgütle-
nerek, 1865’te başkent İstanbul’a bir heyet
göndererek, Osmanlı Devleti bünyesinde “muhtar/
özerk” yaşama taleplerini Padişah’a iletme kararı alı-
yorlardı.

Bu amaçla oluşturulan heyet, 1865 yılı martında İs-
tanbul’a doğru yola çıkar. Fakat daha oraya varmadan
jurnalcılar, heyetten gidiş nedenini İstanbul’a haber
verirler. Bu nedenle heyet üyeleri İstanbul’a varır var-
maz Hükümet tarafından tutuklanarak zindana atılır
ve ancak iki yıl sonra 2 Nisan 1867’de serbest bırakılır-
lar. Ancak, yöre halkı, işin ucunu bırakmaz ve örgüt-
lenmesini daha da donanımlı kılar. 14 kişilik Komite,
çeşitli kararlar alır ve amaçlarını bir bildiriyle ortaya
koyar. 

Örgütün destekleyicilerinden biri de Seyid Rıza’nın
babası Seyid İbrahim’dir. Abdülhamid’in, Erzincan Va-
liliği aracılığıyla onu kazanma çabalarına rağmen
hemen her defasında kendisinin veya oğlu Seyid
Rıza’nın evi Osmanlı askerlerince yakılır ya da yağma-
lanır. (Ayrıntılar için bkz. Karlênê Çaçani: Milli Kurtuluş
İçin Ermeni ve Kürt Komitesi; Hêvî gaz. Sayı:96/ 1998
ve M. Bayrak: Dersim- Koçgiri; genişletilmiş 2. Bas.
Özge yay. Ank. 2012, s. 61-67).

Burada önemli olan, Kürtler’e ilişkin hak isteklerini
“eşkıyalık” ve “irtica” olarak göstermeye ve Cumhuri-
yet döneminin en önemli Kürt örgütlenmesi olan
XOYBÛN’u bağlamından kopararak Ankara Ticaret
Odası aracılığıyla 1931’de “TAŞNAK- HOYBÛN” örgütü
olarak suçlama konusu yapan resmi ideolojinin son-
raki kalemşörleri Abdülhalik Çay, Azmi Süslü, Yusuf
Sarınay, Yusuf Hallaçoğlu ve Şadillili Vedat gibi şahsi-
yetlerin çalışmalarını ciddiye almak mümkün mü? Her
zaman söylüyorum; kendisini resmi ideoloji ve kültür
kuramından kurtaramayan bir insanın bilimsel ger-
çekliğe ulaşması mümkün değildir. Bunların, en azın-
dan Hariciye Nezareti Risaleleri’ne bakması gerekir.

Osmanlıcı Kemalist sosyalist 
Attilâ İlhan örneği
Sadece birkaçını saydığım üstteki örnekler değil

hem Osmanlıcı, hem Kemalist hem de sosyalist geçi-
nen Attilâ İlhan gibiler de ilginç bir çizgi izliyorlardı.
Şeyh Bedreddin’i “İngiliz ajanı” olarak sunan idolü
Kemal Tahir gibi o da eksantrik düşüncelere sahipti.
Kendisini, 1970’li yıllarda İlhami Soysal’la birlikte An-
kara’da Bilgi Yayınevi’nde editör olarak çalışırken tanı-
mıştım. O tarihlerde “Köy Enstitülü Yazarlar–Ozanlar”
(TÖB- DER yay. 1978) konulu bir inceleme-antoloji ça-
lışması yapıyordum. Konuşmalarımızda, buradan yeti-
şen köylü yazarları nasıl kıskandığına ve horladığına
tanıklık etmiştim. Benim de eleştirdiğim birçok tarafı
bulunduğunu, ancak en azından “eğitimin ve edebi-

yatın halklaşması” konusunda bir dönemeç oluştur-
duğunu söyleyince, kendisinin de bir “köy romanı”
yazdığını ama yayımlamadığını söylemişti.

Şiirde belli bir çizgiye ulaştığını ancak araştırma-in-
celeme süsü vererek yazdığı denemelere çoğu kez
katılmadığımı hatırlıyorum. İşte, konusu gereği ayırdı-
ğım bir Cumhuriyet gazetesi köşe yazısı (29.10.1996):
“Türkiye’ye Karşı Soğuk Savaş” 

Konusu Paris’te geçen yazının, giriş bölümü şöyle:
"O tarihte, St-Michel Bulvarı’ndaki Dupont kahvesi,

henüz bir ayakkabıcı mağazasına dönüşmemişti;
Quartier Latin’deki en marjinal öğrenciler oraya düşü-
yor, zaman zaman ben de uğruyorum.

Soğuk bir akşam üstü, camlar bütün yağmur, yaşlı
bir adam gösterdiler. Dediler ki: (... bu zat Kâmuran
Bedirhan’dır; hani Yüzellilikler’den! Harput Valisi Ali
Galip’le Sivas Kongresi’ni basmaya kalkışan Kürt aşi-
ret beyi!). Aynı zamanda İsviçre’de Feridun Zaza diye
bir Kürt aydını, başka bir Kürtçülük cereyanını ayakta
tutmaya çabalıyordu. İkisi de ümitsizdiler. Kâmuran
Bedirhan, Osmanlı çelebisi bir ihtiyar; çipil gözlerini
kırpa kırpa, İngilizlerden şikayet etmişti: İşlerine ge-
lince sırtını sıvazlıyorlarmış, işleri bitti mi ne arayan
kalıyormuş, ne soran! İstanbul hasreti içindeydi, sanı-
rım öyle de öldü.

İddia oydu ki, o Kürt grupçuklarının (İngiliz Servis-
leri) himayesindeydiler. Buna mukabil Daşnaksutyun,
Hınçaksutyun gibi (klasik) Ermeni örgütlerini, Fransız
İstihbaratı himaye ediyordu. Paris’de, o yıllarda, Er-
meni (muhalefeti) de Kürtlerden daha iyi bir du-
rumda görünmüyordu. Yanılmıyorsam ‘Hayıstan’
adında bir gazete çıkarıyorlardı. Komünist Ermeniler
onlardan çok daha faal ve örgütlüydüler. Neresinden
bakılırsa bakılsın, 50’li yılların başındaki savaş ertesi
Paris’inde de, Türkiye aleyhindeki Osmanlı azınlıkları-
nın geleceği hiç de parlak sayılamazdı.”

Yazar, "Peki nasıl oldu da, sonra?..” diyerek; “Kürt-
ler’in Musul olayında Şeyh Sait İsyanı ile, Hatay ola-
yında Dersim İsyanı ile kullanıldığını” sözlerine
ekliyor.

Şimdi bu “Allâme-i Cihan”ın neresini düzelteceksi-
niz? İdeolojik yanlışlar bir yana, şu küçük yazıdaki
maddi yanlışları özetle sıralayalım:

1- Kâmuran Bedirhan, “150’likler”den değildir. Bu
aileden, eski Malatya Musasarrıfı Halil Rami Bedirhan
bu grup içindedir. (Bkz. İlhami Soysal: 150’likler; Gür
yay. İst. 1988 ve Naci Kutlay: “Yüzellilikler” İçindeki
Kürtler; Yeni Gündem, 27.1.2001

2- Harput Valisi Ali Galip’le birlikte Sivas Kongresi’ni
basmaya kalkışması söz konusu değildir. Bu kongreye
katılan Ağuçan piri Seyid Aziz ise Koçgiri İsyanı ba-
hane edilerek 400 kişiyle birlikte Divan-ı Harb’e veril-
miş ve canını zor kurtarmıştır. Kâmuran Bedirhan, bu
aşamada İçtoroslar’da bir geziye çıkan Binbaşı Noel’le

birliktedir. Ne Noel’in “Kürdistan-1919” konulu anıla-
rında ne de bu seyahatte bulunan Celadet Bedirhan
ve Ekrem Cemil’in anılarında böyle bir baskından söz
edilmez.

3- Kamuran Bedirhan, “Kürt aşiret beyi” değil; Be-
dirxan Mîr Ailesi’nden gelen bir Kürt aydınıdır. Bu
aile bireyleri, 1898’de ilk Kürt kimlikli gazeteyi çıkar-
dığı gibi sonraki demokratik Kürt örgütleriyle basın
organlarında aktif rol almışlardır. Ağabeyi Celadet’le
birlikte Almanya’da eğitim görerek akademik kari-
yer yapmış, daha sonra Paris’te Sorbon Üniversi-
tesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.
Nazım Hikmet, 1962’de kendisine Kürt sorunuyla il-
gili önemli bir mektup göndermiştir. Eşiyle, Nazım’ın
annesi akrabadır aynı zamanda. Paris Kürt Ensti-
tüsü’nün de Yılmaz Güney ve Server Tanilli ile bir-
likte kurucularındandır.

4- İsviçre’de Kürt mücadelesi veren Kürt aydını “Fe-
ridun” değil, Nureddin Zaza’dır. Ağabeyi Dr. Ahmed
Nafiz Yekbûn’la birlikte Kürt davası içindedir.

5- 1950’li yıllarda Ermeni aydınlarıyla görüşmesi
son derece normaldır. Çünkü Bedirhanlar, Ermeni soy-
kırımını hep lanetlemiş ve Kürt- Ermeni kardeşliğini
savunmuşlardır.

6- Kürt aydınlarının İngiliz İstihbaratının himaye-
sinde olduğu da bir yalandır. Tersine, kimin önce
Alman militarizmiyle birlikte ülkenin bölünmesine yol
açtığı, ardından 1921 ve 1922’de İngiliz ve Fransız-
lar’la gizli anlaşmalar yaparak Lozan öncesi “Kürtler’i
sattığı...” açıkça bilinmektedir.

7- Bu gizli anlaşmalarda, daha 1916’da gizlice hazır-
lanan Sykes-Picot Anlaşması’nın realize edilerek,
Güney ve Rojava Kürdistan’ının nasıl peşkeş çekildiği;
dolayısıyla bunun 1925 Kürt İsyanı ile hiçbir ilişkisi
bulunmadığı açıktır. Tersine, İsyanın bastırılması için
İngiliz ve Fransızlar’dan nasıl destek alındığı da herke-
sin malumudur.

8- “Dersim İsyanı” denen şey, Hatay sorunuyla hiç-
bir ilgisi bulunmayan ve yıllar öncesinden planlanan,
Cumhuriyet döneminin en büyük Kızılbaş- Kürt soykı-
rımıdır.

Sosyalist aydın ve yazar geçinen Attilâ İlhan’ın,
küçük bir yazı kesitindeki maddi yanlışlar bunlar. Bir
zamanlar Uğur Mumcu da en iddialı çalışmalarından
“Şeyh Sait Ayaklanması”nı büyük bir reklamla Cum-
huriyet gazetesinde dizi yazı olarak yayımlamış ve ga-
zeteye sadece maddi yanlışlarını gösteren 10 sayfalık
bir eleştiri yazısı yollamıştım. Cevabi yazım, Hasan Ce-
mal’in Yayın Yönetmeni olduğu o dönem iç çelişkiler-
den dolayı yayımlanmamış ancak kendisi beni
arayarak, yazımdan dolayı teşekkür ettiği gibi, kısa
süre sonra yayımlanan kitabının ismini de “Kürt-İslam
Ayaklanması” olarak değiştirmişti. (Bu eleştirel ceva-
bın ilk yayını için bkz. Deng Dergisi, Sayı:13/ 1991).
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Kürtler için artık tartışmasız bir tarihi kişi-
lik haline gelen Zeynep Kınacı’nın (Zîlan)
eyleme gitmeden önce bıraktığı mektu-

bun orijinalinde üniversitede kendilerine öncü-
lük eden R.Ç adlı birinden özel bir saygıyla söz
eder. Zîlan’ın bu mektupta isim orijinal şekilde
yazılmış mıydı bilinmez ama geleneksel olarak
Kürtlerin politik kadrolarının mektuplarındaki
isimler bir gizlilik ve alışkanlı gereği baş harfle-
riyle ifade edilir. Bu mektubu okuyan herkes ilk
duygu yoğunluğu aştıktan sonra bu meçhul ki-
şiye karşı içten bir merak beslemiştir. Ancak poli-
tik gerçeklik her zaman biraz materyalisttir ve
mektubun sahibi de artık olmadığına göre kimse
bu iki harfin izini sürmedi. Sonraki zamanlarda
bu harflerin sahibinin Zîlan’ın mektubunda anıl-
maya değer biri olup olmadığını düşünülmeye
ve (tanınmadığı için) doğal olarak mektuptan çı-
karılmaya başlandı. Bu mektubun basına yansı-
yan sonraki versiyonlarında bir daha bu iki harfe
rastlanmadı ve böylece unutulup gitti. Oysa Zey-
nep mektubunda yazacağı kişiyi rastgele seçme-
mişti, kendisinde iz bırakan o ismin o mektuba
ve daha fazlasına layık olduğunu seziyordu.
Doğru ismi seçmişti. 

1082 yılında Kûhistan sultanı İskender bin
Kavuş tarafından edebî, tarihî ve ahlâkî eserlere
kaynaklık eden, (kimisine göre Kürt edebiyatının
incisi sayılan) Kabusnâmede, “Her an açık yüzlü
ol” der. Bu genç devrimci R.Ç. için söylenebilecek
ilk söz olabilir. 

R.Ç’i İnönü Üniversitesinde okuyan mavi gözlü
genç bir devrimcinin kısa ama saygıyı hak eden
dolu bir hayatın hikayesini anlatır. Birinci sınıfa
geldiğinde üst sınıftaki yurtseverler ona maviş
diye sesleniyordu. R.Ç okulda uzun süre ismin-
den çok maviş olarak tanınıyordu. R.Ç; Recep Ço-
lak’tır. Zîlan o mektubu yazdığında Recep çoktan
onun gittiği yere yani toprağa düşmüştü bile
ama o bundan habersizdi. Belki de bilse Askle-
piosa bir horoz borçlu olduğunu düşünürdü. 

Recep, Amed’in Lice İlçesinde yakınında bulu-
nan Sisi köyünde doğmuştu. İlköğrenimini bu-
rada orta öğrenimini Amed’de yapmıştı. Daha

sonra İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji bölümünü kazanmış eğitimini orda
sürdürüyordu. 

Aslında O okulun yurtseverlerinden kimse
kimsenin kaç kardeş olduklarını zengin mi yoksul
mu olduğunu sormazdı, çünkü ilk defa arkadaşlık
onlar için bunların dışında bir anlam ifade edi-
yordu. Ama yine de herkes Recep’in ailesinin 2
keçisi olduğunu bilirdi, çünkü bunun üzerine
(herkes için geçerli olan) küçük bir espiri kuru-
luydu. 

Sofradan başını kaldıran ve sadece ondan 2
yıl önce davranıp Harran ovasında girdiği çatış-
mada bedeni parça parça edilecek olan Abdul-
lah Akın ona dönüp bu iki keçi hiç ölmez mi
diye sordu. Yine onunla yakın dönemlerde
Amed dağlarında hayatını kaybedecek olan
Mehmet Çiçek “yok onlar ölmez büyülüdürler”
diyordu ve herkes gülüyordu. Onlar İnönü Üni-
versitesinin genç yurtsever grubuydu ve ger-
çekte hiçbirinin ailesinin maddi durumu da o
kadar iyi değildi. Ama onlar bunun gerçek se-
beplerini bildikleri için de dramatize etmek ye-
rine kahkahaları kendileri için atıyorlardı. O
yurtsever öğrenciler yalnızlıklarını yozlaşmış
ortaklıklarla değil, gerçek dostluklar ve amaçlar
üzerine kurmuşlardı onun için hiç eskimedi.
Zaten onlar bunu unutacak kadar yaşamadı.
Toprağa düşüşleri bile gizli bir anlaşma gibi
aynı yıllarda ve aynı biçimlerdeydi. 

Bir daha kimse onun kadar 
güzel semah çekmedi
Sabri Mazıdağ’lıydı İnce Memed’e benziyordu

yeni öğrendiği İzmir’in kavakları türküsünde
küçük bir değişiklik yapıp şivesiyle mırıldanı-
yordu; ”İzmir’in Kavakları dökülür yaprakları, Bize
de derler Apocu yar fidan boylum, yıkarız konak-
ları…” Der devam ederdi. Sabri toy bir materya-
listti Alevileri ve semahı Malatya’da tanımış ve o
kadar sevmişti durmadan semah çekip dolanı-
yordu. Evin içinde durmadan semah çekip dolanı-
yordu. Ama bir türlü doğrusunu yapamıyordu.
Recep’in ev arkadaşı bazen Sabri’ye takılır ”helal
olsun Sabri bir daha kimse senin gibi bu semahı
bozmayı başaramaz” diyordu. Oysa gerçek bu de-
ğildi, o semahı o kadar severek çekiyordu ki belki
de bir daha kimse o kadar güzel semah çekmeye-

cekti. Sabri yine bir gün Recep’in kaldığı öğrenci
evinde semah çekerken Zeynep içeri girmiş onu
izlemiş ve gülmüştü. Ona semahın anlamını ve
nasıl yapılması gerektiğini anlatıyordu. Sabri 1992
yılının başlarında Mardin’de korucularla çıkan bir
çatışmada hayatını kaybetti. Bu hikaye toprağa
düşen çocukların hikayesidir.

Recep Serap’ı, Zeynep Ali’yi seviyordu. Ni-
etzsche aşkı Hıristiyanlığa karşı kazanılmış gerçek
bir zafer olduğunu söyler. Aslında aşk durmadan
beden üzerine proje oluşturan tüm rejimlere
karşı gerçek bir zaferdir. Koşulları olmadığında
ona ve realiteye karşı saygıyla durmayı başarmak
gibi. Onlar sevgiyi güç haline getirmenin bir for-
mülünü bulmuşlardı tıpkı kendilerinden önceki
efsanelerde dağları taşları aşmak ve tüm meydan
okuyuşlarda yanın da taşımak gibi… Korkunun
ve amaçların yanında içinde unutmadan taşımak
onunla konuşmak ona öfkelenmek parça parça
olana ve toprağa düşene dek bir gün bile unut-
madan yaşamak. Zaten yanlarına başka bir şeyde
almıyorlar.

Bazıları onu da almak istemiyordu dönüp art-
larına bakmamak için, ama onların da bir parçası
geride kalıyordu. Tüm devrimciler yola çıktıkla-
rında her şeyi bıraktıkları gibi bulacaklarını sanır-
lar. Ama çoğu zaman ne bıraktıkları şeyler
bıraktıkları gibi kaldı ne de onlar bir daha geri dö-
nebildi. Zaten başka türlüsü de olamazdı. Açlığa,
soğuğa ve aşka karşı dayanıklı olanlar daha çok
yaşadı ama bir süre sonra sevmeyi ağlamayı ve
özlemeyi unuttular. Bütün bunlar melekler için
kurulan hikayeler değil amaçlarından ve sosyal
endişelerinden kendilerini yaşamaya zaman bul-
madan giden çocukların hikayesidir. Ayak izleri
eşsiz renklerdeki çiçek tarları gibi insanın içinden
geçip giden insanların hikayesidir.

Tavizsiz ve tartışmasız gerilla kuşağı
1990’lar yumuşak literatürle tanışmamış ve parti-

zanlığa karar kılmış bir Kürt kuşağın çağıydı. Onun
için çoğunun adı ateşten ve fırtınadan esinlenmiştir.
Recep bir süre sonra ve doğal olarak öğrenci hareke-
tinin liderliğini yapmaya başlamıştı. Ama sadece fa-
külte işgal eden, faşistlerle kavga eden ve
pencereleri kıranlardan değil (onu da bazen yapardı)
ama daha sorumlu bir duruşun sahibiydi. Zaten ger-
çek cesaret sorumluluktur.

Zeynep’in mektubundaki 

kayip harfler? 
◗ Zeynep Kınacı’nın (Zîlan) eyleme gitmeden önce bıraktığı mektubun orijinalinde üni-

versitede kendilerine öncülük eden R.Ç adlı birinden özel bir saygıyla söz eder. Zey-
nep mektubundaki kişiyi rastgele seçmemişti, kendisinde iz bırakan o ismin o
mektuba ve daha fazlasına layık olduğunu seziyordu. Doğru ismi seçmişti. 

Rahmi YAĞMUR▼



Gerilla kırsal yayılmasını önemli oranda geniş-
letmişti ama kentlerdeki milyonlarca Kürt dev-
rimci hareketi büyük bir merakla izliyordu.
Kadrolar kentlere inmeye çalışıyordu. Malatya ve
Antep gibi biraz daha gelişmiş bu kapsam içinde
ele alınıyordu. 

Recep gerillanın şehir merkezlerine yerleşmesi
için önemli bir çaba sarf etti. Ama gerilla şehre
yerleşemedi, şehrin çocukları gerilla oldu. Ülkele-
rini yıkmaya gelen fil sahipleri ordulara karşı baş-
ları bedenleri sarılı ve ellerinde taş olan yerden
ve gökten biten ebabil kuşları gibi onları yenil-
miş ekin yaprağı yapmak için... 

O olgun bir gülümsemenin sahibiydi olgun bir
gülümseme her soruna güç getiren insanların
mimiğidir. Zeynep onu İnönü çarşısının üstün-
deki parkta otururken hatırlıyordu ve yine ona
gülümseyerek Kürtlerin isyanından cennetinden
ve cehenneminden söz ediyordu. Malatya’nın
meyve bahçelerinden cennet
esintilerinin geldiği bu bahar
gününde cehennemden söz et-
mekte neydi? Ama gerçek tam
da böyle bir şeydi. Karşıtının ke-
narında yanında ve içinde yaşa-
yandı. Böylece İnönü o baharları
taşradan gelen çocukları toprak
için hazırladı.  

Recep gerilla saflarına katıldı
artık ismi Mazlum’du. Çocukluğu-
nun geçtiği yerlerin gerillası yenil-
mezliğin sırrıdır. Bazen yorgun, aç bir
şekilde rüyalar görerek yürüdüğünde
bile gelmek istediğin yere gelmenin
sırrı budur belki de. Çünkü yürüyenler
o toprakların çocukları…

Recep daha sonra düzenlemesi ya-
pılmış Muş’un Güney bölgesinin cephe
sorumlusu olmuştu. Üzerinde Serap’ın
ördüğü kazak ve eski bir deri mont, cep-
lerinde ise durmadan sağa sola yazmak
için kalemi ve kırışmış defteri vardı. Ev ar-
kadaşıyla Şerafettin ve Haçreş Dağlarının
tepelerine bakan bir köyün kenarındaki
küçük tepeciğe sırtlarını dayamış oturu-
yorlardı. Yüzü yine güleç ama olgun ve say-
gılıydı. Akşam o kadar çok not yazmıştı ki
arkadaşı ona takılmaktan kendimi alamadı.
“Sen bu yazma işlerini çok sevdin galiba kışı-
nız nasıl geçti” Recep; “hava saldırıları vardı
ıslak mevzilerde donduk”, arkadaşı ya “öy-
lemi çok romantikmiş”. Recep; “iyi romantizmi
ne olduğunu bu kışın görürsün diyordu.”

Recep Çolak’ın mezarı bulunmadı
Recep sorumluluk yaptığı yeni bir alana gel-

mişti. Tanınmasın diye ismini Felat koymuştu.
Zaten mücadele içinde ya Mazlum veya Felat
isimlerini kullanmıştı. Ömrü o çağın partizanları
kadardı. 1994-95 kışıydı Türk ordusu köyleri, in-
sanları ve hayvanları birlikte yakıyordu. Tüm ordu
Kürdistan’a gelmişti taşrada Kürt’e ait ne bulsa
yakıyordu en çokta evleri ve atları yakıyordu.
Küçük gerilla birlikleri içinde çocukluklarının geç-
tiği yanan köylerden geçerken sis ve duman ko-
kusu alıyordu. Yarı yanmış tandırlıklarda küçük bir
ateş yakmasını becerirlerse kenarında annesiyle
geçirdiği çocukluğunu hatırlayacak kadar otu-
rurdu. O kışın ölmemek çok zordu. Recep ayaklar
yanmak üzere olan bir kadın gerilla için mezraya
sağındı. Zaafları erdemleriydi. 1995 yılının başla-
rında kışın ortasında Varto, Hınıs, Tekman ilçeleri
arasındaki bir mezrada Türk ordusunun bir saldı-
rısında şehit düştü. Zaten onlar Pablo Neruda’ın
yavaş ölenler listesinde yoktu. 

Ölüm haberi küçük bir nota yazılarak Sipan Da-
ğı’nın eteklerindeki bir yeraltı mağarasına sığın-
mış ev arkadaşına ulaştı. Bu tuhaf bir tesadüf
değildi hayatları fikirlerinin arkasında gidenlerin
doğal karşılaşmasıydı. Kağıdı okuduklarında sa-
dece bir yıl sonra onun yanına gidecek olan Beri-
tan’ın yüzünde dramatik bir gülümseme belirdi.
O bir yıl önce yanında kaldığı komutanını çok
sevmişti.

Gidenlerin ardından dua ve ölüme sebebiyet
verenlere lanet okumasını bilen bir tek Gaspar-
yan değil Doğulu şair Kays El Mecnun Kalanlar
için ağıt yakmış gibidir. Bozkırın ortasında, yenil-
ginin masum duruşudur gidenlerin ardından.
Anlaşılmamışlık, bir fikrin jenosididir gidenlerin
ardından. Gidenlerin ardından gidilemeyişine
ağıttır gidenlerin ardından. 

Ölüm, ölümsüzlük otu bulununcaya kadar dra-
matik değildir. Ne zamanki ölümsüzlük otu bulu-

nursa o zaman Gılgamış ve Sultan Süleyman’ın
arkasından ağlayıp ağıt yakılabilir. O yüzden
kimse Ezraile Kızmaz, çünkü çok eşitlikçidir. Ölüm
ve Beyaz melek herkes için ama herkes için çok
komünisttir. Cellâdın helalliği ve saygısı kimseyi
ardanda bırakmamasıdır.  

Recep’in öz geçmişi Şam’a verildi ancak onun
da onlarcası gibi politik fırtınaların içinde kay-
boldu, mezarının nerde olduğu ise bilinmez.
Meğer onlarınki mezarları olmayanların arkadaş-
lığıymış. 

Bir halkın meçhul savaşçıları kayıp hazineleri
gibidir. İçinde sadece akik taşıyla süslü altın taç-
lar, içinden kızıl kızıl şaraplar içsen sarhoş olma-
yacağın emaist testileri, elmas taşlı yüzükler,
yıldız taşlı kolyeler ve kehribarlarla süslü bilezik-
ler değil, sırlar taşıyan altın kabartma resimler ve
kabartmalarla doludur. Sırları meçhul savaşçılar
ve kayıp hazinelerdedir. O yüzden onların bir me-
zarı olmalı. Recep’in mezarını bulmalı üzerine çi-
çekler ve sevdiklerinin ay taşı bırakacakları bir
mezarları. Gözündeki maviliği ve içindeki gülüm-
semeyi bize hatırlatacak bir mezarları olmalı.
Recep Çolak’ın mezarı bulunmalı.  

◗ Recep gerilla saflarına katıldı, artık

ismi Mazlum’du. Çocukluğunun geçtiği

yerlerin gerillası yenilmezliğin sırrıdır.

Bazen yorgun, aç bir şekilde rüyalar

görerek yürüdüğünde bile gelmek is-

tediğin yere gelmenin sırrı budur

belki de. Çünkü yürüyenler o toprak-

ların çocukları…
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(…)

ez siyek bûm
ji ku hatibûm
bi ku ve diçûm?
bê bersiv…
li welatê sî
di bin siya balefiran
paletên tangan de
giyan digire
ji kezeb diqîre
bi ser peykerê zarokan de
teyrê sî
mir!

erd. agron
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