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HAMİT İZOL

KÜRT’ÜN TÜRK

AŞKI



Evlat acısıyla yüreği yaralı tüm analara ithafen
Yeğenim Yeklun Gergen’in anısına...



ÖNSÖZ

B u kitap, Kürt ve Türk iki gencin aşkını anlatırken, as-
lında Kürtlerin Türkleri ne kadar çok sevdiğini de hissettiriyor. 
Asırlar boyu beraber yaşamış iki ırkın, birbirlerine olan sev-
gileri Osmanlı ve çok öncesi dönemlere dayanır. 400 yıl önce 
Bitlis Hükümdarı Şeref han’ın yazdığı Şerefname adlı Kürt ta-
rihi incelendiğinde, iki milletin birbirlerine olan bağlılıkları 
açık şekilde görülecektir. 

Kardeş iki ırkın arasındaki bölgesel gelişmelerdeki denge-
sizlik, Kürt haklarındaki duyarsızlık ve kimi zaman öne çıkan 
inkâr politikaları ne yazık ki kan dökülmesine neden oldu. Bu 
dökülen kanın durması, barışın sağlanması, ekonomik ve kül-
türel hakların verilmesi konusundaki gelişmelere engel olan 
“Türk olmayan Türkler” ile “Kürt olmayan Kürtler” daha çok 
kan dökülsün ve beraber yaşanmaz hale gelsin istiyorlar. 

Bu istekleri kursaklarında kalacak. Ne yaparlarsa yapsın-
lar, bu kardeş iki ırkı, iki toplumu birbirlerinden koparamaz-
lar. Türk ve Kürt komşular, çocuklarına birbirlerinin ismini 
vermeye, aralarında gün düzenlemeye ve kız alıp vermeye de-
vam edeceklerdir. 
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Barışı zora sokan Kürtlere!
Gelin bu kardeş kanını durdurun! İsteklerinizin yerine getiril-
mesinde bazı eksikler olabilir. Fakat zaman içinde her sorun çö-
zülecektir. Tabu olarak kabul edilen olguların nasıl yıkıldığını 
gözlerinizle gördünüz. Gencecik bedenler toprak altına girme-
sin, anaların gözyaşları ve evlat hasretleri bitsin.

Barışı zora sokan Türklere!
Gelin bu kardeş kanını durdurun! Türk’ün Kürt’e, Kürt’ün 
Türk’e zaferi olmaz! 50 bin’e yakın canımız gitti. Bu ölümler-
den dolayı iki ırkında yüreği yaralıdır. Yıllarca Kürtlerin varlığı 
inkâr edildi de ne kazanıldı? Hiçbir şey... Büyük Türkiye’nin 
daha büyümesi, insanlarının daha mutlu ve refah içinde yaşa-
ması için bu kardeş kanını durdurun. Yeter, analar ağlamasın! 

Bu topraklarda ırk, din, kültür ve coğrafya farklılığı, bu kar-
deşlik sevdasını bitiremediyse, bu saatten sonra hiç kimse ve 
hiçbir güç bitiremez. Bu ülkede barış, kardeşlik ve sevdaların 
güzellikler içinde yaşayıp, yarınlara ışık olması dileklerimle…

Teşekkürler
Bu çalışmalarımda bana inanan ve güvenen yayınevi-

min  sahibesi sevgili Yelda Cumalıoğlu’na, kirvem Yasemin 
Saral’a, Neval Kuzu’ya, Şeyma Sökücü’ye ve editörüm Uğur 
Becerikli’ye teşekkür ederim.   

Hamit İzol
2012, İstanbul
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1 972 Şubat’ının ilk günlerinde dondurucu bir soğuk vardı. 
Beyaz bulutlar Siverek’in üstüne çökmüş, kar havası kendini 
hissettiriyordu. Büyükler, “Beyaz bulutlar varsa kar geliyor de-
mektir!” derlerdi. 

Lise son sınıftaydım ve sınıf başkanıydım. Son zilin sesiyle 
sınıf boşalmaya başladı. Hoca yoklama defterini imzalayıp 
çıktı. Koridorda asılı paltomu giyerken, Rıza’nın beklediğini 
gördüm. Başka sınıftan arkadaşım. 

“Merhaba kardeş. Nasıl geçti son ders? Bir arıza var mıydı?” 
dedi.

Arızadan kastettiği sözlü sınav... En büyük korkumuz, söz-
lüye kaldırılmaktı. 

“İyiydi!”
Merdivenlerden indik. Yoklama defterini müdürün oda-

sına bıraktım, çıktık.
Dışarısı öyle soğuk ki tükürsen donuyor. Kulaklarımız don-

masın diye paltoların yakasını kaldırdık. Eve doğru koştuk. 
Evle okulun arası da yakın değil. Koş koş, bitmiyor... 

Eve ulaşınca,
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“Rıza, bize gidelim, yemekten sonra gidersin” dedim.
Kabul etmedi:
“Yok kardeş, eve gitmem lazım. Hem annem de merak eder.”
İyi akşamlar dileyip ayrıldık. 
 Evde akşam yemeği için hazırlık vardı. Bir yandan açım, 

bir yandan üşüyorum. Evin içi sıcacık... İçindeki ateşin harın-
dan kızarmış odun sobasına yaklaştım. Amcamın oğlu Sedat’la, 
halamın oğlu Ferit benden önce eve gelmiş, pijamalarını giy-
miş, rahatlamışlar.

Akşam ezanı okunurken biz de sofraya oturduk. Acıkmış-
tım. Kimseyi gözüm görmüyordu yerken. Babaannemin dik-
katini çekmiş olacak ki, 

“Kûre mın tu iro pır bırçi buy?” dedi. “bêhn nastini duxi...”1

“Damezin, herroj pır bırçi dêbum, lê iro pır bırçi bume.”2

“Noşi can be kure mın.”3

Çorbanın üstüne hindili pilav, bakla ve kavrulmuş ıspa-
nak ile köyden gelen yoğurt... Hepsinden yedim ki hiçbirinin 
kalbi kalmasın! 

Yemekten sonra sedirin üstüne uzandım. Uyukluyordum 
herhalde ki babaannem,

“Hade kure mın, nıvinê te çêkır. Rabe, nıvinê xâda raze!”4 
dedi.

Ev kalabalıktı. Her akşam yer yatağı yapılır, sabah kalkınca 
yataklar toplanır ki yer genişlesin. 

Yattım.

1 “Oğlum bugün çok acıktın herhalde!” dedi. “Nefes almadan yiyorsun...”
2 “Babaanne, her gün çok acıkıyordum da bugün daha fazla acıktım.”
3 “Afiyet olsun oğlum.”
4 “Hadi oğlum, yatağını yaptım. Kalk, yerine yat!”
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Gece tuvalete gitmek için kalktım. Dışarı çıktım. Her ta-
raf bembeyaz! Lapa lapa kar yağıyor! Tüm Siverek beyaza bü-
rünmüş, yağan kar ayazı kırmıştı. Hava yumuşamış, avlumuz, 
ağaçlar, duvarlar beyaza bürünmüştü. 

Coşkuyla koşmaya başladım. Ayağımdaki terlikler kara batı-
yor, ayaklarım karın içine gömülüyordu. Tuvalete koşarak gir-
dim. Musluğu açtım, akmıyor. Sular donmuş. Siverek’te genel-
likle tuvaletler evin dışında olduğundan su donmuştu.

Babaannem de sesime uyandı.
“Av hatiye bırin!”5 dedim.
“Ser sobe ava germ heye. Mısin têjike, we ave bıbe.”6 
“Damezin, tu jı süre, barandıne berfê agahdari?”7 
“Mâ nâbe kure mın? Bereket dıbarê. İsal çandini rınd bun. 

Bâve te dılşa bû.”8 
Babamın mesleği çiftçilik. Babam, annem ve küçük kız 

kardeşim köyde oturuyordu. Bizim Siverek’te olma nedenimiz 
okuldu. Okul zamanı Siverek’te oturuyor, tatil başlayınca köye 
gidip yazı orada geçiriyor, işlere yardım ediyorduk. 

Yerime yattım. Kar sevincinden uykum kaçmış, bir türlü gö-
züme uyku girmiyordu. Yatağın içinde doğrulup perdeyi yana 
çektim. Karın yağışını seyrederek uykum gelsin diye bekledim.

Ne zaman uyuduğumu bilmiyorum ama uyandığımda çığ-
lık sesleri duydum. Bizimkiler kalkmış, karı görünce avluda 

5 “Sular kesilmiş!”
6 “Sobanın üzerinde sıcak su var. İbriği doldur, onu kullan.”
7 “Babaanne, kar yağışından haberin var, değil mi?”
8 “Olmaz mı oğlum? Bereket yağıyor. Bu sene ekinler iyi olur. Baban şimdi çok 

seviniyordur.”
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kartopu oynamaya girişmişti. Ayakkabılarımı giydiğim gibi 
fırladım. Tertemiz bir hava... 

Okul yolunda içimden geçeni söyledim:
“Keşke bugün okul tatil olsaydı!”
Sedat:
“Belli olmaz. Belki de olmuştur. Okula gidince görürüz.”
Kar yeniden başlamıştı. Diz boyu kar. Yürümekte zorlanı-

yorduk. Bir de birbirimizi ite kaka, kartopu atarak yürüyünce, 
ilerlemek zor oluyordu.

Okulun kapısında nöbetçi öğretmen bizi karşıladı:
“Ayaklarınızı çırpıp öyle içeri geçin!” 
Sınıfa girdik. Soba yanmıyor. Dışarısı bile sınıftan daha sı-

cak... Sınıf başkanı olarak nöbetçi öğretmene gittim:
“Hocam, sınıflar buz gibi, sobalar yanmıyor.” 
Hoca zaten durumu biliyordu:
“Okulda odun bitmiş, hademeler yakamamışlar. Müdür, Milli 

Eğitim Müdürlüğü’yle görüşüyor. Bir hal çaresine bakacağız...”
Sınıfa döndüm çaresiz. Herkes paltoyla oturuyor, derse giren 

öğretmenlerin parmakları tebeşiri tutmakta zorlanıyor. İkide 
bir avuçlarına üfleyip, nefesiyle ısıtmaya çalışıyorlar. Ders ma-
tematik olunca benim için ortam biraz daha sevimsizleşiyordu. 
Elimi kaldırıp söz istedim.

“Evet Ahmet, ne oldu?” 
“Hocam, ayaklarımız dondu. Hareketsiz oturunca insan 

daha da üşüyor.”
“Ne yapabilirim oğlum? Ben de üşüyorum. Neticede ben 

de insanım.”
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“Haklısınız hocam da müdür bey ile bir konuşsanız...”
 “Peki, ben bir aşağı ineyim, müdürle konuşayım.”
Hoca aşağı inince sınıfça ayaklandık. Ayaklarımızı yere vu-

rup ısınmaya çalıştık. Neticede istediğimiz oldu. Müdür okulu 
bir gün tatil etmeye karar verdi. Koşa koşa dağıldık okuldan.

Bizim evimiz okula yakındı. Soğuk, kar ancak bize eğlence 
gibi geldi yolda ama bazı arkadaşlarımız yedi, sekiz kilometre 
yol yürüyerek geliyorlardı. Bu soğukta, kar yağışında nasıl gi-
dip geleceklerini düşünmeden edemedim. 

Babaannem, okuldan kaçtık zannetti. Ona da açıklamak 
zorunda kaldık okulun yakacak olmadığından tatil edildiğini. 
Ses çıkarmadı. Bizimle birlikte gelen Rıza, Velat, Yusuf ve Te-
kel müdürünün oğlu Hüseyin’le birlikte yedi kişi olmuştuk. 
Biraz ısınınca beraberce çarşıya inip dolaştık. Lezgo’nun par-
kına, batak oymaya girdik.

Hem oyun oynuyor, hem de hocalar baskın yapıp kâğıt oy-
nadığımızı görmesin diye korkuyorduk. Oradaki markacılar-
dan birini, dışarıyı gözetlemesi için ayarlayıp, akşama kadar 
okulun tatil olmasının tadını çıkardık.

Biz eve dönerken kar durmuştu ama rüzgâr sert esiyordu. 
Ertesi gün okula giderken hepimizin koltukaltında birer odun 
vardı. Dünden verilen talimatı yerine getiriyorduk. Odunlar sı-
nıflara yığılacak ve bunlarla soba yakılıp ısınılacak... 

Nöbetçi öğretmen, odun getirmeyen var mı diye kontrol edi-
yordu girişte. Yanımdaki arkadaşlardan birine kızdı:

“Sen niye odun getirmedin oğlum?”
Arkadaşımın cevabı içimi burktu:
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“Hocam, evimde odun yoktu ki getireyim! Biz tezekle ısı-
nıyoruz. Tezek mi getirseydim?”

Solcu yanım hemen öne çıktı:
“Hocam, böyle iş mi olur? Şu manzaraya bakın! Herkesin 

koltuğunun altında bir odun! İstanbul’da, Ankara’daki arka-
daşlarımız böyle mi eğitim görüyorlar? Onlar kaloriferli sınıf-
larda eğitim görürken, biz palto ile oturup ders yapmaya ça-
lışıyoruz. Keban’da üretilen elektrik bizim üstümüzden aşıp, 
batıya elektrik taşıyor, bizim şehri eski bir jeneratör aydınla-
tıyor. O da her gün arızalanıyor! Biz gaz lambasıyla, mumla 
ders çalışıyoruz. Bu nasıl eşitliktir?”

“Haklısın oğlum da, bunları bana değil, seçtiğiniz millet-
vekillerine soracaksınız!”

“Hocam, inan sokak ışığında ders çalışanlar var. Bazı arka-
daşlarımızın evinde elektrik yok.”

“Anlıyorum evladım ama bir şey diyemiyorum. Olanla ye-
tinmek durumundasınız...”

Sobalar, getirdiğimiz odunlarla yandı. Bazı sınıflarda baca 
tepti, dumandan ders yapılamadı. Özellikle 6 Edebiyat B şu-
besi dersleri çoğunlukla boş geçirdi. Ya sobayı deviriyorlardı 
ya da boru yerinden çıkıyordu. Bir şekilde dersi kaynatıyor-
lardı. Biz fen şubeleri derslere daha fazla önem veriyor, çalış-
mayı bırakmıyorduk. Boş derslerde bile dışarıya, avluya çık-
mak yasaktı. Ders yapan öğrencilerin dikkatleri dağılıyor diye 
müdür yasaklamıştı. 

Hafta sonu köye gitmek için babaannemden izin istedik.
“Çı bıki we sermêda? Her der berfe...”9 
Aslında haklıydı ama Sedat çok özlüyordu köyü. Bizi fişek-

leyen de oydu. 
9 “Ne edeceksiniz bu soğukta? Her taraf kar...”
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Babaannemi ikna edip köy postasının kalktığı yere gittik. 
Köy postası, köyle Siverek arasında yolcu, yük filan getirip gö-
türen bir kamyon... Ben, amcamın oğlu Sedat, halamın oğlu 
Ferit ve Hüseyin, bindik köy postasına fakat hareket etmez... 
Saatler geçti, kamyon kalkmıyor. İçeride donduk. Şoföre,

“Ağabey, ne zaman hareket?” dedim.
“Birkaç müşterim daha var. Onlar da gelsin, hareket ederiz.”
Dorsenin üstü çadırla kapatılmış, içine karşılıklı sedir şek-

linde tahtalar çakılmış... Her taraftan rüzgâr alıyor. Buz gibi. 
Kalın, örme çoraplar bile kâr etmiyor, donuyorduk. Aşağıya 
inip biraz zıplayınca az ısınıyor, rahatlıyor, yeniden biniyor-
duk. Kulaklarımız, burnumuz donacaktı neredeyse. En so-
nunda şoförü tehdit etmeye karar verdim. Ne de olsa aşiret 
ağası çocuklarıydık.

“Seni babama şikâyet edeceğim!”
Nihayet üşüdüğümüzü kabul etti:
“Peki, atlayın. Gidiyoruz.”
Eski Austin kamyon hareket etti takır tukur. Dorsenin ar-

kası da açık olduğundan müthiş bir soğuk geliyor. Paltomun 
yakasıyla yüzümü kapattım. Açıkta kalan gözlerim eşsiz kar 
manzaralarında... Her geçtiğimiz köyün ağaçları karla kaplan-
mış, köyler güzelleşmiş. Beyazlığın içinde tek tük hayvan güb-
resi dökülmüş yerler var. Onlara da kuşlar saldırmış, beslen-
meye çalışıyorlar. 

Sedat’a çok kızgındım. Babaannemi dinlemeyip Sedat’a uy-
duğumuz için kendime de kızgındım. Neredeyse donuyorduk. 
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Annem gelişimize çok sevinmişti. Kız kardeşim boynuma 
sarılınca “İyi ki gelmişim!” dedim kendi kendime. Sedat’a olan 
öfkem ancak o zaman geçti. 

Köyümüz kar yağınca başka bir güzel oluyor. Kaynak sula-
rından buharlar yükseliyor, koyunlar kar üzerinde gezinip me-
leşiyor, kuşlar inip kalkıyor... İki günde köyüme doyamadım.
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P azartesi sabahı herkesin morali bozuktu okulda. Kimse-
nin ağzını bıçak açmıyordu. Polisleri gördüm. Mehmet Ağabey’e 
yanaştım:

“Ağabey ne oldu? Polisler filan... Hayırdır?”
Kulağıma eğilip fısıldadı:
“Mehmet Uzun, Celal Pişkin ve Sefer Ötlü’yü götürdüler, 

sol örgütten...”
Korkmaya başladım. Her solcuyu götürüyorlarsa beni de 

götürürlerdi! “Sıkıyönetime filan götürürlerse babam beni öl-
dürür!” Ben solcuyum ama babam çok dindar. Namazları-
mızı kılmamızı istiyor. Orucumu da tutuyorum ramazanlarda.

Belki heyecandan, çişim geldi. Tuvalete koştum. Ne yapaca-
ğımı düşünürken, nöbetçi hocanın sesi koridorda yankılandı:

“Kimse kalmasın! Herkes sınıflara!”
Sınıfa giderken pencereden baktım. Polisler hâlâ dolaşıyordu. 
Hocadan önce sınıfa girip yoklamayı yaptım. Celal ha-

riç herkes tamam. Öğretmen masasında otururken kara kara 
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düşünüyordum. Bütün sınıf aynı durumdaydı. Kimsenin ağ-
zını bıçak açmıyordu.

“Günaydın çocuklar!” dedi hoca gelince.
“Sağ ol!”
“Hocam, bir Celal eksik. Onu da polisler yakalamış herhalde.”
Hoca başını sallayıp sınıfa konuştu:
“Çocuklar, birkaç arkadaşınız yanlış davranışlarından sı-

kıyönetime götürülmek üzere yakalanmışlar. Sizin görevi-
niz okul okumak, sol yayınları okuyup devleti eleştirmek de-
ğil. Onların okul hayatı bitti. Kim bilir ne zaman Diyarbakır 
Sıkıyönetim’den dönebilirler...”

Celal’in benden aldığı Kürtçe bir şiir vardı. Üzerinde yaka-
landıysa, işkence eder, konuşturur, beni de götürürler korkusu 
yaşıyordum. Okulun çevresinde gördüğüm her polis ödümü 
koparıyordu. 

Epey bir süre bu korkuyla yaşadım. Geceleri rüyalarımda 
kendimi işkence edilirken görüyordum. Pislik yedirildiği an-
latıyordu, lağım suyu içirildiği... Cinsel organıma elektrik ve-
rilmesi düşüncesi tüylerimi diken diken ediyordu.

Oysa korktuğum olmadı. Okulda her şey bir süre sonra 
normale döndü. Siverek Lisesi ile Sanat Okulu arasındaki fut-
bol maçının hazırlıklarına giriştik. Eşref Hoca beni çağırttı. 
Gittim. Mehmet Uzun’un lakabı “Tomi” idi. Ondan bahsetti.

“Tomi yok. Onun eksikliğini nasıl gidereceğiz Ahmet?”
“Hocam, birimiz onun yerinde oynar ama eksiğini kapa-

tamayız!”


