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Giriş

Sözlütarih,günümüztarihyazımıveyöntemleriaçısındanyeniolsada,kul-
lanımı itibariyle en eski tarih yöntemidir. Son yıllarda sözlü gelenek, tarih
yazımınınbaşvurduğuyenikaynaklardanbirihalinegelmişvesözlütarihde
şimdiye dek tarihi yazılmayanların, hâkim tarih anlatılarında sesleri duyul-
mayanların; sözgelimi köylülerin, işçilerin, kadınların ve ulus-devlet tarih-
lerinindışındakalanetnikgruplarınsesiniduyurmakiçinbaşvurulanönemli
yöntemlerdenbirihalinegelmiştir.Tarihselanlatıyafarklıaktörleridâhileden
sözlütarihbuaçıdandevletveseçkinlerimerkezalantarihselanlatılaraalter-
natif bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki hâkim tarih
yazımınındışardabıraktığıenönemligruplardanbirideKürtlerdir.Buyazı-
da,sözlütarihinKürtlerleilgilitarihyazımıiçinönemliyöntemselimkânlar
sunduğu ileri sürülmekte ve sözlü tarih yönteminin Kürtlerle ilgili tarih
yazımındanasılaçılımlaryapabileceğitartışılmaktadır.Buamaçla,yazınınilk
kısmındasözlütarihinkendigelişimiüzerindedurularakyirminciyüzyılınor-
talarından itibaren geleneksel tarih yazımı yöntemlerinden farklı bir aktör
olarak ortaya çıkışı incelenecek. Böylece, büyük harfle yazılmış “Tarih”in
dışındatutulanlarıninatlavarolmavekenditarihlerinianlatmaçabalarının
tarihdisiplinininasılyenidenyapılandırdığınıgörmüşolacağız.Yazınınikinci
bölümünde sözlü tarih çalışmalarınınTürkiye’deki gelişimine değinecek ve
sözlütarihinresmitarihyazımındansıyrılarakkendinenasılbiralanaçtığını
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ortayakoyacağız.BuradaözelliklebugelişmelerinKürttarihçiliğindekiyansı-
malarıüzerindedurulacakveKürtlerinyakıntarihinikonualançalışmalarda
neşekildekullanıldığıincelenecektir.

Tarihsel Arkaplan

On Dokuzuncu Yüzyıl “Bilimsel” Tarihçiliği 

Tarih, toplumların geçmişlerine dair birikmiş bilgi yığınlarını günümüze
taşımasıvebizlerlebuluşturmasıitibariylesosyalbilimlerinenönemlialan-
larından biridir. Tarih yazımı seçicidir. Zira geçmişte yaşanan her şeyin
günümüzeaktarılmayaçalışılmasıiçindençıkılmazdevasabiruğraşıgerek-
tirirvebunuhakkıylayerinegetirmekneredeyseimkânsızdır.Bunedenle
toplumlarıntarihleriyazılırkengeçmiştekiolaylarelenerekvetarihyada
tarihsel olgu olma değerini ‘hak edenler’ aradan sıyrılarak günümüze
ulaşırlar.Olgularyalnızcatarihçileronlarabaşvuruncakonuşurlar.Tarihçi
belliolguları seçerek tarihinkonusuhalinedönüştürürkendiğerpekçok
olguyu da eler ve tarih yazımının konusu yapmadan bir kenara bırakır.
Tarihyazımının,tarihçiningüncelpolitikihtiyaçlarıdoğrultusundatarihi
alıntılamakolduğu, tarih-ideoloji ilişkisi üzerindeduran yazarlar tarafın-
dan vurgulanagelmiştir (Carr, 2002, Benjamin 1995). Kısacası gerek
günümüzünyeniyöntemlerebaşvurantarihyazımlarındagerekgeleneksel
yöntemlerikullananondokuzuncuyüzyıltarihyazımındaolgularınneola-
cağınıbelirleyenşey,biranlamdatarihiyazmayaniyetleneninpolitikko-
numlanışının insafına kalmıştır. Tarihçinin niyeti onun ideolojisidir.
Dolayısıyla tarihçinin seçiciliği, nesnellik kıstaslarıyla değil yarını nasıl
tasarladığıylailgilidir.Tarihyazanlar,dünükurgulayanlaryarınınasılinşa
edeceklerikaygısıylabunuyapmaktadırlar.

Tarih yazımı on dokuzuncu yüzyıla kadar savaşları, devlet işlerinin bir an-
latımını, kralların ve çevrelerindeki seçkinlerin hayat hikâyelerini yani bir
bütünolarakyükseksiyasetimerkezinealarakvarolmuştur.Ondokuzuncu
yüzyılda vatandaşlık, ulus ve uluslaşma kavramları ve temalarıyla tarihin
konusudeğişipgenişlemiş,ancaktarihyazımısiyaset-iktidarmerkezliolarak
devam etmiştir. Bu dönemde tarihyazımı ulus inşasıyla organik bir ilişkiye
sahip olmuş ve ulusal bir bellek yaratmada hayati bir rol üstlenmiştir
(Danacıoğlu,2007).Pozitifbilimlerinetkisialtındabiçimlenenveüniversite-
lerdeprofesyonel bir alanolarakkurumsallaşanondokuzuncu yüzyıl tarih
yazımında yazılı kaynaklar çok mühim bir yere sahip olmaya başlamıştır.
Pozitif bilimlerin çağı olarak bilinen on dokuzuncu yüzyılda somut bir
materyalolarakbelgelitarihartıkbir“bilim”dirveobjektifolgularadayanarak
yazılacaktır.Çoğunlukladabuolgulardevletarşivlerindekiyazışmalarvebel-
gelerdir.Tarihbelgelerletarihtir,“tarihçibelgelerleçalışır(...)Hiçbirşeybel-
gelerinyerinegeçemez:Belgeyoksa tarihdeyoktur” (Thompson, 1999:44)
ifadesiyle kısaca özetleyebileceğimiz anlayış ondokuzuncu yüzyılda Alman
tarihçiRankeiledoruğaulaşmıştır.
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Budurumhistorisizm2 denilenbiranlayışındadoğmasınanedenolur.Ranke
vedevamcılarınınzihniyetlerindesadece tarihinbelgeleredayanılarak ince-
lenmesi yoktu; onlar için aynı zamanda Batı Avrupa dışında kalan birçok
ülkenin “kronolojileri” olsa da bu onların tarihlerinin olduğu anlamını
taşımıyordu.Historisizmneredeysebirdünyagörüşühalinegetirilecekvebu
görüşün tanımlanması için kullanılacaktır. Iggrers’ın bu anlayışı eleştirmek
için Ortega y Gasset’ten alıntıladığı cümle oldukça açıklayıcıdır: “İnsanın
doğasıyoktur;onunsahipolduğutekşey(...)tarihtir”(2000:29).

Ancakondokuzuncuyüzyıltoplumlarıbağlamındayazılıbelgeleriokuyabile-
cekinsanlarnüfusunoldukçaküçükbirkısmınıoluşturmaktadır.Toplumlar
geçmişlerinihafızalarındavarederekveaktararaktarihlerinigünceletaşımak-
tadırlar. Belge tarihçiliği ise dar ve uzmanlık gerektiren bir alandır, ancak
döneminbaşattarihyazımıyönteminioluşturmaktadır.Budönemtarihçileri
üzerinedurupdüşünülmemişgelenekselbelleğinkarşısına,tarihineğitimden
geçirilmişbelleğinikoyarlar(Connerton1999:30).Belgeolmadan,sözedayalı
tarihyadasözlügelenekdikkatealınmamakta,hattaküçükgörülmektedir.

Sözlü gelenek toplumların tarihlerini, kültürlerini yazıya dökmeden kuşak-
lararası aktarımla sürekli güncellemesidir. Michelet, Devrim sonrası
Fransa’sındatopladığısözlükanıtlardanyolaçıkaraksözlügeleneğişöyletarif
etmektedir:“Sözlügelenekdiyetabirettiğimşey,oradaburadainsanlarına-
ğızlarında dolaşan, herkesin, köylülerin, kasaba halkının, yaşlı adamların,
kadınların,hattaçocuklarıntekrartekraranlattığı,birakşamköykahvesine
girdiğinizde duyabileceğiniz, yoldan geçen biriyle yağmur, mevsim, sonra
yiyeceklerinpahalılığı,sonraimparatorunzamanlarıvesonradevrimgünleri
üzerine sohbet ederken öğrenebileceğiniz ulusal gelenektir” (Thompson,
1999: 19). Okuryazarlığın çok düşük ve elit bir grubun elinde olmasından
dolayı toplumlarda geçmişi anlatan-aktaran uzman kişiler ortaya çıkmıştır.
Bunlar genellikle yaşlılardır ve bu kişilerin devlete-krala tâbi olması veya
toplumunsıradanbirferdiolmasıtoplumdantoplumafarklılıkgöstersedebu
kişilerokuryazarolmayantoplumlardageçmişinbilgisininaktarımınailişkin
birkültürveyöntemoturtmuşlardır.Modernçağınyenilikleribirçoktoplum-
dasözlügeleneğimarjinalizeetmişolsada“yazısız”yada“Tarihsiz”toplum-
lardabugelenekhâlâetkisinitümyoğunluğuylasürdürmektedir.Zirasözlü
gelenekle aktarılangeçmiş resmiveprofesyonel tarihyazımveveanlatım-
larındakendineyerbulamamıştır.

Sözlügeleneğiaktaranlar,(bazıtoplumlardabuaktarıcılardaprofesyoneldir)
aslındahepbirgeçmişintekrarınıyaparlar. JanAssmann,sonrakikuşaklara
bilgiyimirasbırakmayı,‘herbağlayıcıyapınıntemelilkesitekrarlamadır”şek-
lindeifadeeder.Devamla,“böyleceolaylardizisininsonsuzdakaybolmasıön-
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2 Iggrers’ıntanımıylaHistorisizm,Almantarihçilerindünyagörüşlerinivebilimseluygulamalarını
yansıtanbirkavramdır.Buanlayışagörehistorisizmbirtarihkuramıolmaktançoköteydi.Tarih,
anlamıortayaçıkardığıgibianlamdasadecekendisinitarihteaçığaçıkarıyordu.Iggrers’ınanlatı-
mıyla, “Bu şekilde görüldüğünde tarih insani ilişkileri araştırmanın tek yolu haline geliyordu”
(Iggrers,2000:29).
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lenirvebirortak‘kültürün’unsurlarıolaraktanınabilirvehatırlanabilirörnek-
lere dönüşmesi sağlanır” diyerek geçmişi korumanın ve toplumların tarih-
lerinin yeniden kurulmasının, aktarıcıların tekrarına bağlı olduğunu söyle-
mektedir(Assmann,2001:21).Buradageçmişeaitkültürelbirikimisözlüge-
leneklesonrakikuşaklarataşıyanaktarıcılarkadarsonrakikuşaklarınhafıza-
sındandabahsetmekgerekir.JanVansina’nındaifadeettiğiüzere“[s]özlüge-
lenekler, kendine özgü bir doğaya sahip tarihsel kaynaklardır. Onların bu
özgüldoğası,sözlüaktarımauygunbirbiçimdeşekillenen‘yazısız’kaynaklar
olmalarındanötürüdürvebukaynaklarınmuhafazası,insanoğlununsonraki
kuşaklarınınhafızasınıngücünebağlıdır”(1965:1).Toplumlarınçoğundasözlü
gelenek neredeyse on dokuzuncu yüzyıla kadar etkin bir biçimde varlığını
sürdürmüştür.

Tarihin Değişen Seyri ve Sözlü Tarihin Tarihi

Yirminciyüzyıllabirliktehistorisizmeyönelikeleştirilerlebirliktesiyasitari-
hin dışında sosyalbilim yönelimli tarihsel araştırma ve yazma biçimleri
gelişmeye başlayınca tarih yazımının seyri değişmeye ve tarihin kapsadığı
alangenişle-meyebaşladı.Buyüzyılbelkidetarihboyuncadeğişiminenhız-
lıveenkeskinyaşandığıyüzyıldır.İkibüyüksavaşınyaşanması,busavaşlar-
labirliktesoykırımların,büyükkıyımlarınolması,imparatorluklarınçöküşü,
devrimlerin ardı ardına gelmesi, ulus devletlerin mantar gibi bitmesi ve
teknolojidekiçokhızlıgelişmelerdüşüncedünyasını,otarihekadarvarolan
paradigmaları,düzenliveistikrarlıilerlememitosunuyerlebiretti.Buhızlı
değişimden sosyal bilimler de nasibini aldı. Yüzyıl önce ortaya çıkan ve
neredeysemodernzamanlarındinihalinegetirilenvekutsalbirmerhaleye
çıkarılanpozitivizmsorgulanmayaveağırbirşekildeeleştirilmeyebaşlandı.
Bu anlayışın sorgulanması tarihyazımına da yansıdı. Tarihyazımı,
demokratikleşmeye, geniş insan topluluklarını araştırmaya ve bu grupları
(hattatektekbireyleri)tarihin‘bilimsel’çerçevesinedâhiletmeye,merkezi
siyasetten topluma doğru yayılmaya başladı. Yükselen bir bilim olarak
antropoloji ve sosyolojinin, tarihe farklı bir zaman algısı getiren Annales
çevresininveaşağıdakilerintarihineelatanİngilizMarksisttarihçilerinçalış-
malarıyla tarihin çerçevesi genişledi ve aktörleri çeşitlenmeye başladı.
Tarihçilerbudönemekadaryalnızca“krallarınbüyükişleriyle”ilgilenmekle
suçlanabilirlerdi,amabudönemlebirliktebuartıkdoğrudeğil.Artıktarihçi-
ler,gittikçedahayoğunbirbiçimde,seleflerininesgeçtikleri,birkenaraat-
tıkları ya da yalnızca bilmezlikten geldikleri yaşamlarına da el atmaya
başladılar(Ginzburg,1999:7).Tarihçilerinbelirlenensınırlarahapsolmaması,
teknolojininbireyselaraştırmalariçinçeşitlikolaylıklarsağlamayabaşlaması,
gerekse tarih yazımının esnemesiyle artan amatör yerel tarih yazımları ve
bunlarlabirliktesavaşlarladoluyirminciyüzyılın,toplumlardageçmişleriyle
bir hesaplaşma içerisine girmelerine neden olması tarih yazımının ya da
genelolaraktarihinseyrinindeğişmesinenedenolmuştur.İletişimteknolo-
jisiningelişmesi,radyo,televizyonveyinetelefonunicadıyirminciyüzyıltar-
ihgeleneğindengelenbirtarihçiiçinhandikaptı.Çünküarkadabilinenan-
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lamdabelgebırakmamaktaydılar.Budurumtarihinakışınıdeğiştirenetken-
lerdenbiridir.Diğerönemlibirsebepdeişçisınıfının,toplumunezilenke-
simlerininaraştırma-yazmakonusuedilmesidir.Ogünekadartarihindışın-
datutulanlar;yoksullar,işçiler,işsizler,kadınlar,köylüler,göçmenlertarihin
içine dâhil edilmeye başlandılar. Fakat bu yazılan tarih nitelik olarak da
geçmiştekitarihtenfarklıolmalıydı.Bukadar insanıntarihekonuedilmesi
farklı bir yöntemide gerektiriyordu.Bunun için teknolojiden ve sözlü ge-
leneğin gücünden de yararlanılarak konuşmalar kayda alındı, sözlü tarih
çalışmalarıbaşladı.1960’larve70’lersonrası,YeniSolhareketleri,ikincidal-
ga feminizm, SiyahHareketi ve “tarihi yazılmayan halkların tarihi vardır”
diyenMaduniyetÇalışmalarıgibi toplumsalhareketlerinvealternatif tarih
önerilerinin;tarihintasarlananmetinlerarasıbiryenidenyazımsüreciveson
kertedeedebîyaratımolduğunusavunanpostyapısalcıtarihanlatısınınzir-
veyeulaştığıbağlamdabunlartarihselperspektifleridedönüşmeyezorladı.
Sesiduyulmayanlarınseslerinitarihselanlatıyadâhiletmeçabalarıyanita-
rihselyaklaşımlarındeğişmesidesözlütarihinmetotolarakdahafazlakabul
görmesinesebepoldu.

Tarihin alanı siyasetten topluma doğru genişlerken pozitivist ve ilerlemeci
düşüncenin tarihsel düşünce üzerindeki etkisi yavaş yavaş sarsılıyordu.
Aşağıdan tarih yazımı yöntemlerinin açtığı alanda tarih artık “bilimsellik”
çeperine sığmıyor, toplumları doğrusal bir ilerleme içersinde gösterenmo-
dernleşmeteorilerininiyimserliğiniyerlebirediyordu.Buçalışmalaregemen
güçler ve onların tarih yazıcıları tarafından görünenin ya da gösterilmeye
çalışılanındışındakigruplarıgörünürkılıyordu.Toplumunfarklıkesimlerine
dair yapılan çalışmalar modern zamanların eşitsiz, yıkıcı, yanlı niteliğini
apaçıkortayakoyuyordu.Buzamanakadartarihçininyazdığıtarihçoğunluk-
lageçmişinbirgüzellemesivesorunlardankaçarakonlarıgeçmişeaitmişgibi
göstermekten ibaretti. Thompson’ın deyişiyle onlar, ”geçmişe, sorunlardan
kaçılacakbiryabancıülkegibibakarlar:“Öylesinebüyükbirsevgiylekorun-
muşbirbinavemanzaramirasıkineredeyseinsaniolmayacakkadarrahat,
toplumsalacılardan,zulümdenveçelişkilerdenöylesinearınmışkikölelerin
çalıştığıbirplantasyonbiletambirzevkalınacakköşe…”(1999:1).

Buzamanlardatarihyazımındayereltariholarakbildiğimizyenibiralanda-
hayirminciyüzyılınortalarındanitibarenvarolmayabaşladı.(Önceleriyerel
tarihörnekleriolsadasadece‘kilisecemaatlerinin’vearistokratlarınyaşamını
konuedinmesiitibariyle ‘aşağıdakilerin’yaşantısınıyansıtmıyordu)Yerelta-
rihilesözlütarihiçiçebirgelişimgösterir.Yereltarihinyazılmaihtiyacısözlü
tarihegerekduyulmasınanedenolmuştur.Sözlütarihteyereltarihingelişimi
ilebirlikteönplanaçıkanbirçalışmayöntemiolarakbenimsenmiştir.Birbirini
destekleyen alanlar olarak alternatif tarih için bir zemin oluşturulmuştur.
Ayrıcayirminciyüzyılınikinciyarısındanitibarenİtalyamerkezlimikrotarih-
yazımıörnekleridetekertekergünyüzüneçıktı.Mikrotarihbüyükharflle
yazılan geleneksel tarihte kırılma yaratan temel alanlardan biridir ve daha
geniş toplumsal bağlamların tarihinin bir olumsuzlaması olmaktan ziyade,

179

SözlüT
arih

veK
ürtlerdeSözlüT

arih
Ç
alışm

aÖ
rn
ekleri

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:17 PM  Page 179



onabirekolarakkendinigösterir.

Toplumsaldeğişmelervebunlarıntarihyazımıyaklaşımlarınaetkisininyanı
sırateknolojidekideğişimlerdetarihinkullandığıkaynaklarınvemetotların
çeşitlenmesinesebepolmuştu.İletişimteknolojisindekihızlıdeğişiminsebep
olduğu belge dönüşümü tarihsel kaynakların farklı ele alınmasını gerek-
tirmektedir.Bilgivefikirlerinsanalbirhâlegelmesi,mektubun,yerinitelefon-
un;kitapvegazetegibiyazılımetinlerinyeriniradyo,televizyon,sinemave
kaset-çalargibigörselveişitselcihazlarınvenihayetindeinternetinalmasıyla
çokçeşitlitarihselbelgelerortayaçıkmışvebudurumyenikaynaklarınyeni
tarihselyaklaşımlarveyorumlarlaelealınmasınıgerektirmiştir.Nihayetinde,
ondokuzuncu yüzyılın başlarında tarih için geri plana atılan söz, yirminci
yüzyılınortalarından itibarenyenidenvedahadisiplinliolarakeskigücüne
kavuşmuştur.Kısacası“sözlütarih,yazıiletariharasındakibağıgevşetmiştir”
(Assmann,2001:69).

Sözlütarihidoğuranbuteknikgelişmelerinyanısırabirtakımtoplumsalve
politikolaylardasözlütarihindahasıkbaşvurulanbiryöntemolmasınase-
bepoldu.İkinciDünyaSavaşısırasındayaşananholocaust,bunlardanbiridir.
Yahudilerin Almanya’da uğradığı soykırım sonrası İsrail’in sözlü kanıtları
toplama isteğiveöncesinde 1930’lardaABD’dekiekonomikkrizdençıkmak
içinbaşlatılanNewDealplanınınbirparçasıolaraktoplumunokuyankesim-
lerininseferberedildiğihükümetdesteklisözlütarihprojeleribualandaöncü
çalışmalarolarakkabuledilebilir.Buçalışmalarklasik tariheyenibir soluk
aldırmış ve onun çerçevesinin çok daha genişlemesine imkân sunmuştur.
Sözlü tarihin açtığı bu yeni alan önceleri Kuzey Amerika ve Kuzeybatı
Avrupa’da keşfedilmişti. Bu ülkelerde sözlü tarih için çeşitli kurumlar,
dernekler oluşturulmaya ve hükümetlerce bu çalışmalar için ciddi fonlar
ayrılmaya başlandı. Sözlü tarihin bu alanlarda yoğunlaşmasının sebebi de
hükümetvevakıflarcasözlütarihprojeleri içinverdikleri fonlarınsağladığı
kolaylıklardır.AmerikanSözlüTarihKurumuisebiraçıklamasında,modern
anlamda sözlü tarihin başlangıcını şu şekilde yapmaktadır: “Sözlü Tarih,
1948’deColumbiaÜniversitesi’ndentarihçiAllanNevins,Amerikanyaşamın-
daönemlibiryeresahipolankişilerinanılarınıkaydetmeyebaşladığında,ta-
rihsel belgelemede kullanılan modern bir teknik olarak ortaya çıktı”
(Thompson,1999:52).Buaçıklamayagöresiyasetyadayürütücüleriironikde
olsa tarihinanakonusuve itekleyeniolarakuzunbirzamanmerkezdeyer
alırkenklasiktarihindışında,onaalternatifolabilecekbiralanındoğmasında
datemelbirrolesahipolmuşoluyor.

Sözlü Tarih Yöntemi ve Türkiye’de Sözlü Tarih

Thompsonsözlütarihikısacaşöyletanımlamaktadır:“İnsanlarınsöyledikleri-
nidinlemektenvebelleklerinikullanmaktankaynaklananbirtarihbiçimidir”
(Tunçay,1993:9).Tanımdandaanlaşıldığıüzeresözlütarih,bellek,anlatıve
bireyüzerinekurulubirtarihbiçimidir.Sözlügelenekisedahaçoktoplum-
larındoğalakışıiçerisindeaktarılankültürdür,kuşaklararasıaktarılantarihsel
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bilgidir. Sözlü tarih,kişilerindoğrudananlattıkları anıları vehayat içindeki
deneyimleridir. Yöntem itibariyle sözlü gelenek toplumsal, sözlü tarih ise
bireyseldir.Buelbette sözlü tarihin toplumsalolmadığı anlamınagelmiyor;
dahaziyadebilgiedinmevetarihyazmasürecindekişileri,kişiselanılarıtemel
alıyorolmasınaişaretediyor.“Buikibiçimarasında,sözlütariheneskiveen
yenitarihbiçimidir,çünküokuryazarolmayantoplumlarageridönersek,her
bilgibiçimininsözleaktarılmasıgerektiğinigörüyoruz“(1993: 10).Sözlüge-
leneğindahadoğal,kültürelveevrimselbirniteliğivarken,sözlütarihindaha
iradiveseçicibiryolizlediğigörülmektedir.Çünküsözlügelenekteanlatım,
toplumunyapısınıoluşturanöğelerinbüyükbirönematfedilerekaktarılması-
nadayanır.Oysasözlütarihgeçmiştekitümolaylarıveyadahageneltemaları
değildebellibirolayıbirkişiveyabağımsızkişilerşahsındaortayaçıkarmaya
vetarihyazımıiçin“tarihseldeğeriolabilecek”birolguyaratmayaçalışmak-
tadır.LeylaNeyzidesözlütarihitanımlarkenonunbuyönünüvurgulamak-
tadır: “Sözlü tarih (yazılı) tarihte tartışmalara yol açmış ve/veya göz ardı
edilmişolaylarınincelenmesineönemlibirkatkıdabulunabilir.Sözlütarihle
belgelere dayalı tarih arasındaki en önemli farklardan biri sözlü tarih
görüşmelerininbutarihiolaylarınyaşandığıdönemdedeğilde,dahasonrave
belleğereferanslayapılmalarıdır.Sözlütarihinöznel,güncelveanlatıyabağlı
yapısı,tarihinbireylertarafındangünümüzdenasılanlaşıldığı,yorumlandığı
veyaşandığınıanlamayısağlar”(2007:10).

Tümtarihyazımlarıgünümüzdengeçmişedoğrubirbakışlayazılsalardabu
öznelliksözlütarihteçokdahabelirgindir.Asmann’ınH.Blunberg’tenak-
tardığıgibi“hatırlamanınsafgerçekliğiyoktur”(Assmann,2001).Dolayısıyla
sözlütarihitanımlamayaçalışırkenbelkideenfazlaeleştirilenbuöznellik
boyutunu,dününbugündenbireylerinzihnindeyenidenyaratılmasınıgöz
ardı etmemeliyiz. Bu nedenle sözlü tarih, sadece geçmişte yaşanmış bir
olayın onu yaşayan tarafından yapılanmülakat sonucunda anlatılmasıyla
sınırlıdeğildir,aynızamandaobireyingeçmişianlatırkenaradangeçenza-
manzarfındaedindiğihayatdeneyiminibuanlatıyanekadarvenasılyan-
sıttığıdırda.

Sözlütarihondokuzuncuyüzyıldaayrışanveyirminciyüzyıldayenidenortak
çalışmalarlabirarayagelensosyalbilimlerinfarklıalanlarınınortakyürüttüğü
disiplinlerarası bir çalışma yöntemidir. Elde edilen ses ve görüntüler, in-
celemesiyapılantarihselzamanıaydınlatmasıiçinkullanılırkenfarklıbirçok
yöntemekapıaçar.Tarihdeninceaklınızasadecebasılıbirmetingelmektedir.
Oysasözlü tarih,zenginyöntemlerikullanaraksadecekitapdeğil,belgesel,
sergi vb esnek ve daha performatifmetotlarla toplumun geniş kesimlerine
ulaşabilmektedir.

Bellek ise sözlü tarih çalışmalarında, tanımdan da anlaşıldığı üzere çok
merkezibir yeri işgal etmektedir.Toplumların,hatırlamaveunutmadene-
yimlerindeseçiciliğinasılyaptıklarıneyiunuttuklarıveneyisözlügelenekile
günümüzekadar taşıdıkları sözlü tarihçi içinenönemlikonulardanbiridir.
Thompson,sözlütarihçibirpsikanalistgibiolmalıderken(1999),zihninkat-
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manları arasında sıkışmış ya da sıkıştırılmış anıların gün yüzüne çıkarıl-
masınınöneminevezorluklarınadeğinmektedir.Toplumlargeçmişlerinine-
den öğrenmek isterler? Kötü şeylerden dersler çıkarmak ve olumlu yön-
lerindenörnekleralmak!Busüreklikullanılanvebelkideçokbasitleştirilmiş
birtanımdır.Fakattoplumlarıngeçmişleriyleilişkileriişlevseldir,pragmatik-
tir,politikveseçicidir;ancakbuilişkitemelolarakikitürlüdür:Hatırlamakve
unutmak.“Geçmişleilişki“hatırlama”üzerinden,bir“hatırlamakültürü”biçi-
minde ve “hesaplaşma politikası” olarak kurulabileceği gibi; “unutma”
aracılığıyla,bir“unutmakültürü”ve“bastırmapolitikası”olarakdakurulabilir”
(Sancar,2008:35).Tamdabunoktadabellek,klasiktarihçilerinsözlütarihile
ilgilienfazlaeleştiriyaptıklarıkonulardanbiridir.Bireyinhafızasınınnekadar
güvenilirolacağıtartışmasıbueleştirinintemelindeyeralırken,dikkatealdık-
larıtarihselbelgelerindeonuyazantarihçininanlattığıolaylabirlikteonun
öznel deneyimleri sonucu ortaya çıktığını unutmuş gibidirler. Sözlü tarih
öznelliğireddetmediğigibibukonuyudasözlütarihçalışmalarınınmerkezine
alarak inceleme konusu yapmaktadır. Görüşme yapılacak kişiden sadece
hatırlanmasıistenenolaydeğilonunasılhatırladığıdaöğrenmeyeçalışılarak
aynızamandabellekincelemelerinedekatkısunulmaktadır.Bununyanında
sözlütarihincelediğitarihselolayıveyaolaylarısadecegörüştüğüinsanların
bilgisiyle sınırlı tutmamakta, aynı olayı yaşayan başkalarıyla görüşmenin
yanındaklasiktarihyazıcılığınınyöntemlerindendeyararlanmaktadır.

Assmann sözlü tarihin klasik tarihten daha bağlayıcı olduğunu anlatırken
belleğin,geçmişihatırlamabiçimininöneminevurguyapmaktadır:Assmann
“sözlütarihaktarımının,anlatımakonuolangruplabağının,yazılıbelgelerden
çok daha sıkı olduğunu söylemektedir. Sözlü tarih anlatıları, bu işlevi ile
sadece gruba bağlı değildir, aynı zamanda bağlayıcı bir etki yapmaktadır;
çünkügrubun‘birlikvekendineözgülükbilincinidestekleyen’olaylarıanlatır-
lar” (Assmann, 2001: 69). Buradan grubun, geçmişini değerlendirirken ve
hatırlarken seçici davrandığı ve birliğini ya da grubun varlığını ön plana
çıkarananlatılarıdahafazladesteklediğigörülmektedir.Ancaksözlütarihçi
belleğinbuyönünügözönündebulundurmaklaberaberanlatımanındaveya
analizinde yalnızca bunu hesaba katmayacaktır. Toplumlar, geçmişlerini
şaşalıvedoğruolmayanbilgilerledesüsleyebilirler.Belleğingeçmişielealışı
bugünün gözüyle ve özneldir. Dolayısıyla belleğe ihtiyatsızca güvenmek
geçmiştekibirolayıdeğerlendirirkentarihçiyiciddiyanılgılaradüşürebilir.Bu
yüzdensözlütarihçigörüşmeyegiderkenkarşısındakikişininkendisiniolayın
merkezineyerleştirerekanlatacağıveyenidenyorumlayacağınıdüşünerekde
gitmektedir.Bellek,sözlütarih içinsadecemülakatanındadavranışlarınve
sözlerinyansıtılışıhakkındadikkatealınmasıgerekenteknikbirkonudeğil,
aynızamandasözlütarihinsacayaklarındanbiridirvesözlütarihaynızaman-
dabirbellekçalışmasıdır.

Tarihin Ötekileştirdiklerine Bir Örnek: Kürtler ve Sözlü Tarih

Yukarıdabahsedildiğiüzereyirminciyüzyılınikinciyarısındanitibarensözlü
tarihgittikçedahapopülerolmayabaşladı.Buşekildesihrikeşfedilensözlü
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tarih,özellikleABDveBatıAvrupabaştaolmaküzeredünyanın farklıböl-
gelerindeçokhızlıbirbiçimdeyakıntarihçalışmalarındakullanılmayabaş-
landı.Türkiye’deiseçoksonra1990’lardabilinmeyevekullanılmayabaşlandı.
1993yazındaTarihVakfıTürkiye’de ilkdefaSözlüTarihAtölyesiadıylabir
çalışmaorganizeetti.Buatölyeyedünyacaünlü sözlü tarihuzmanlarından
PaulThompsonçağrıldıvekalabalıkbirkatılımcıgrubuileTürkiyedesözlü
tarihçalışmalarınabaşlandı.Öncesindekısmendeolsaüniversitelerdehazır-
lanantezlerdevekimifarklıçalışmalardabuyöntemkullanılsadaçalışmanın
önemininvetarihbiliminekatkısınınfarkındaolupkullanmakbutarihlerden
sonraolmaktadır.Fakatburadakısabireleştireldeğerlendirmeyapmaktafay-
da var: Tarih Vakfı çeşitli konularda (Cumhuriyet'in Anıları: Sözlü Tarih ve
Belgesel Film Projesi , Tarihe Bin Canlı Tanık, Akdeniz Sesleri: Akdeniz
Kentlerinde Sözlü Tarih ve Kültürel Pratikler Projesi) sözlü tarih çalışmaları
yapmıştır.Fakatresmitarihyazımınınbelirlediğiçerçeveninçokötesindeyok
sayılanların tarihini kayda geçirme konusunda ciddi bir çalışma yürüte-
memiştir. Bu durum Türkiye’de cumhuriyetin başından itibaren oluşturul-
maya çalışılan tarih algısının tesirinde kalmakla bağlantılıdır. Kurumdan
bağımsızyapılançalışmalarbukonularıelealırken,kurumsalbazdayapılan
projelerkonununkıyısındankenarındangeçmektedir.Oysasözlütarihintüm
dünyadapopülerolmasınınvealanbulmasınıntemelmantığı“ötekilerin”ta-
rihineeğilmesivebualandanefesaldırmasıdır.Türkiye’dedebaşlanantarihin
bu yeni yazımında, tarihinötekileştirdiğiKürtlere yineucundankıyısından
dokunulmaktadır.Kürtler,ötekilerintarihiolansözlütarihtebileötekileştir-
ildiklerinden yakın tarihlerini sözlü tarih yöntemiyle kendileri yazmaya
başladılar.

Kürtleriçin;‘yazıgeleneğiolmayanhalk,’‘avukatsızhalk,’‘tarihsizhalk,’‘dev-
letsiz halk,’ gibi benzetmeler sürekli yapılır. Bu söylemler Kürtlerin mağ-
duriyetlerini açığa vurmalarını, çevrelerindeki diğer toplumlarla kendilerini
karşılaştırdıklarında bir aczi çağrıştırıyorken; ‘tarihsiz, devletsiz ve yazısız’
toplumsöylemlerideKürtlerininkârınınüzerineşekillendiğiargümanlardır.
Modernçağfilozoflarının(Hegelbaştaolmaküzere)birçoğununzihnindeta-
rihiolantoplumlarınyanında(butoplumlargeneldeBatıAvrupatoplumları
olmaktadır) bir de tarihsiz toplumlar vardır. Historisizm anlayışında da
görüldüğüüzeretarihbelgedirvebelgegeneldekurumsal-politikalanınbir
ürünüdür.Dolayısıyla tarihi olanlar genelde devletleri olanlardır. Başka bir
deyişle,devletiolanlartarihyazmaveonasahipolmakudretineerişmekte-
dirler. Bu anlayışınbir ürünüolarakulusların tarihi yeniden inşa edilmeye
başlanır.Kürttoplumununtarihininyoksayılması,çevresindekitoplumların
kendiulustarihleriniinşaederkendesürdürülür.BuyüzdenKürttarihibude-
vletlerintarihlerininkırıntılarındanbirtarihyaratmayaveonlarabenzeşmeye
çalışmaktan öteye gidememiştir uzun zaman.Milliyetçilik ve geç kalınmış
uluslaşma temelli tarih yazımları, Kürtlerin bulundukları devletlerin tarih-
lerindensıyrılıpkenditarihleriniyazmauğraşıverirkenreddettikleri tarihle
aynılaşma tehlikesini ciddi anlamda barındırmaktadır. Bunun sebebi kendi
arşivlerinden yoksun olmaları ve çevrelerindeki devletlerin arşivlerinden
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yeterinceyararlanamamalarıdır.Dolayısıylaörnekalacağıtarihenyakınında-
kitarihyazımörnekleridir.

Arşiv,politik,dinivebenzeridüzenliyapılarınişleyişlerinisürdürmeleriiçin
bilgilerininsaklanmasınadayananbürokratikbir işlemdir.Kürtlerdearşivin
olmaması, onların tarihleri boyunca düzenli siyasi bir organizasyona sahip
olamamalarındandır. Siyasi bir oluşuma sahip olmayan gruplarda dini ce-
maatler bu işlevi görmüştür. Kürtler, Hıristiyanlıkta Ermeniler, Rumlar ve
diğergruplargibisiyasivediniotoritelercedetanınanbircemaatoluştura-
madılar.BenzerşekildeİslaminancındaŞiilergibiİslam’ıkendikültürleriyle
harmanlayıpözgünbircemaatedesahipolamadılar.Budurumtarihlerinive
kültürlerinikayıt altına alamamalarınanedenolmuştur.Ezidilik veAlevilik
bunun dışında tutulsa da bölge devletleri tarafından kabul edilmeyip dış-
landıklarındanbircemaatolarakvarlıklarınıresmianlamdasürdürememişve
sahipolduklarıkültürleriniyazılıolaraksonrakikuşaklaraçoğunluklaulaştıra-
mamışlardır.Doğalolarakbubilgilerkayıtaltınaalınamamıştır.Medreseleri
bunun dışında tutabiliriz. Oralarda ciddi çalışmaların ve tartışmaların
yapıldığısözlügeleneksayesindebilinmeklebirliktegünümüzeyazılıolarak
bırakılanbelgeneredeyseyokgibidir.Dahadoğrusu,hâlengizli olupaçığa
çıkarılamadığıiçinKürttarihyazımıaçısındankatkılarındanbahsetmekzor
olacaktır.

Yukarıdadadeğinildiğigibiburadaamaçlananşey,historisizminveyabelgeci
tarihanlayışınıntarihyazımınınolmazsaolmazkoşuluolduğunu,birdevlete,
onun arşivlerine-belgelerine neden sahip olmadığımızı söylemek değildir.
Sadeceverilicüzibilgilerlebüyüktarihselanlatılarınyazılamayacağıanlatıl-
makistenmektedir.Oysabelgelermutlakdoğruolarakelealınmayıpeleştiri
kapısıaçıkbırakıldıkçatarihyazımıiçinbirhazinedir.Kürtlerkurumsal-poli-
tik anlamda ‘tarihsiz’ ve ‘belgesiz’ olduklarından var olan geleneksel tarih
yazımlarınabenzerbir tarihleriolmayacaktır.Kürt tarihyazımının farklılığı
çevrelerindekiveyasürekliilişkideolduklarıtoplumlarıntarihyazımlarındave
arşivlerinden alınacak belgelerde kendileri hakkındaki bilgilerin derlenerek
analitikbirsüzgeçtengeçirmekleyazılacaktır.Geçmiş,günümüzdenbakılarak
yenidenyaratılamayacağıiçin(tarihaslındaböylebirşeydir,lakinburadata-
rihselolgularınyaratılmasınabirgöndermeyapılmaktadır)geçmişin“tarihsel
olgularını” yeni baştan analiz ederek ele almak gerekmektedir. Çünkü
Kürtlere ve tarihlerine dair belgeler, tabi oldukları devletlerin arşivlerinde,
geneldekendilerihakkındaki‘gizli’belgelerdir.Kürttarihidebuarşivlerdeki
belgelerledevletlerinpolitikbakışlarıylavedevletçıkarlarınıtehlikeyeatma-
yacakşekildeyazılmaktayadaböylebirtarihinolmadığıbubelgeleredaya-
narakanlatılmaktadır.Aşağıdakialıntıbunaaçıklayıcıbirörnektir:“Kürtmil-
leti en eski çağlardanberimemleketinuğradığı istilalara güçlükle dayandı.
Bugün bu millet tam bir soybirliği de gösteremeyen dağınık zümrelerden
meydanagelmektedir.Kürtlereaithadiselere tarihdemekgüçtür.Şuhalde
tammanasıyla Kürtlerin tarihinden çok, bu milletin muhtelif aşiretlerinin
hareketlerindenvebaşlarındangeçenleredairbirçokhikâyelerdenbahsede-
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biliriz”(Bayrak,1993:48).Kürttarihinininkârınadönük-MehmetBayrak’ın13.
yüzyıldaElHazreci’ninEyyubilerüzerineKürtDevletiTarihiçalışmasından
alıntıladığıbukısaanlatımondokuzuncu.yüzyılbatılıtarihçilerinvetaklitçi
ardıllarının,tarihiolmayanamakronolojileriolantoplumlarvardırdüşünce-
sine ne kadar da benzemektedir. Kürtlerin tarihinin olmadığı söylemi
görüldüğüüzereçokeskileregitmektedir.Kürtleringayriresmitarihişimdiye
dekAntikYunan,Abbasi,Osmanlı,Rusveİranlıtarihçilerceyazılmıştır.Bu
tarihyazımlarınınmaksadıdaKürtlerintarihiniyazmakdeğilkenditarihleri-
niyazarkenKürtlerinkonumlarınıyansıtmaktır.SonbirkaçyüzyıldırdaBatılı
seyyah ve tarihçiler, otantik ve keşfedilmesi gereken bir topluluk olarak
Kürtlerintarihlerineeğilmişlerdir.BirtekKürtler(Şerefname dışında)kendi
tarihleriniyazamamışlardır.

MartinvanBruinessenAğa, Şeyh, Devlet kitabınınGiriş’inde‘Yazılıkaynaklar
hakkındabilgi’arabaşlığıylaüçsayfalıkbirbölümkalemealmıştır.Bruinessen
buradaKürtlertarafındanyazılmışkaynaklardanbahsederkenŞerefnameve
NuriDersimi’ninKürdistan Tarihinde Dersim çalışmalarıdışındabirisimver-
memektedir.Dilegetirdiğidiğerisimlerya‘oryantalistsiyasigörevliler’(2003:
24)yadakonuylailgiliyabancıseyyahveyazarlardır.BenzerbirdurumBazil
Nikitin için de geçerlidir. Kürtler kitabının önsözünde; ”yazar, araştır-
malarınınbaşarıyaulaşmasındaçeşitlisıfatlarlaönemlibirpayıbulunanyurt-
taşları sayın Marr, Minorsky, Vilçevsky, ile Suriye Kürtleri ve Yezidileri
konusundakiayrıntılıbelgelerindençokyararlandığıFransızbilimadamları
sayınRondot veLescot’nunadlarını özellikle anmak ister” (2002: 18-19)di-
yerekyararlandığıyazarlardanbahsetmektedir.BuradadaKürttarihyazıcıları
yine Kürtler dışındandır. Kürt tarih yazımında Kürtlerin rol almaması iki
temel nedene dayanmaktadır. İlki yukarıda da bahsedildiği gibi yazılı kay-
nakların(Kürtlerinsiyasi,dinivearşiv-belgebırakacakdahafarklıkurumlaş-
malarının) olmayışı. Bu neden nesnel koşullarla bağlantılıdır. Diğeri de
Kürtlerinmodernzamanla,sosyalbilimlerinfarklıdisiplinleriylekurduklarıve
dahaöznelolanilişkiilebağlantılıdır.Dahaaçıkbirifadeylesonyıllarakadar
Kürtleryazılıkültürleçokhaşırneşirbirhalkdeğildi.Budurumdoğalolarak
okuryazar bir toplumun oluşmasını engellemiştir. Dolayısıyla Kürtlerden
kendilerihakkındagenelolarakbilginindisiplinlibirincelemesiniyadakap-
samlıbir tarihyazımınıbeklemekgerçekçideğildi.20.yüzyıllabirliktemil-
liyetçiliğin Kürt aydınları etkilemesiyle Kürt tarihi yazımı Kürt yazarların,
araştırmacılarındakatılımıylayavaşdaolsabaşlamışvebuyüzyılınsonlarına
doğru devasa sayılmasa da bir külliyat ortaya çıkmıştır. Kürtler tarafından
genelliklemilliyetçikaygılarlayazılanbutarihselçalışmalarda,Kürtlerinbir
devletininolmadığı,tarihlerininyazılmadığı,baskıyamarûzkaldıklarıvekat-
ledildiklerisürekliolarakvurgulanmakta,budaKürthalkınınmağduriyetini
ortayakoymayıtemelamaçedinenbirtarihyazıcılığınınhâkimolmasınase-
bepolmaktadır.Buanlatıda,ortaçağbeyliklerianakronistikolarakbirerdev-
letmişgibielealınmakta,Kürtlerinkahramanlıklarıaşırıbirtonlavurgulan-
makta vehattaKürtler açısından siyasetenkabul edilemeyecek temalardan
kaçınılmakta veya üzeri örtülmektedir. Yazımızın konusu, Kürt tarih
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yazımının tarihi olmadığı için, tarih yazımında yaşanan sorunlara kısaca
değindiktensonrasözlütarihinKürttarihiiçinöneminegeçebilir.

YukarıdaKürttarihihakkındayapılandeğerlendirmelergenelolsada,sözlü
tarihtenbahsederkensadeceTürkiye’dekiKürtlerdenyolaçıkılarakbirdeğer-
lendirme yapılacaktır. Dünyanın birçok ülkesinde daha erken yıllarda,
Türkiye’deise1990’larlabirlikteTarihVakfı’nınöncülüğündebaşlayansözlü
tarih çalışmaları, tarih yazımında farklı yöntemlerin uygulanabileceğini,
sadecevarolanbelgelerüzerindenbirtarihyazmaktanziyadetarihçininolgu
olarak yararlanacağı belgeyi kendisinin yaratabileceği bir durumu ortaya
çıkardı.BuyöntemKürttarihyazımındayavaşdaolsakullanılmayabaşlandı.
Sözlütarihmetodusadeceyazılıürünleriçindeğilbelgeselgibigörseleserler
içindekullanılmaktadır.Yazınıngerikalanındayukarıdakitartışmalarışığın-
da, sözlü tarihyönteminikullananKürtlerle ilgili çalışmalardanüçüdeğer-
lendirecektir

İlkelealınacakçalışmaÇayanDemirel’in2006yılındahazırladığı‘38belgese-
lidir. Mustafa Kemal’in ‘yara ve korkunç çıban’ diye adlandırdığı, tedip ve
tenkilemaruz kalanDersim’deki kıyımın bir anlatısıdır bu belgesel. İsmail
Beşikçi’nin jenosidolarakdeğerlendirdiği veyerelkaynakların seksenbinin
üzerinde insanın öldürüldüğünü söylediği, devletin harekâta katılanlara
TunceliMadalyasıverdiğibirinsanlıktrajedisininkaydıdır‘38.Çalışmadasöz-
lütarihyöntemikullanılmışve1938Dersimkıyımınıyaşayanlarlamülakatlar
yapılmıştır.Sözlütarihineleştirisiyapılırkenhatırlanacağıüzerebelleğinmut-
lak doğru olarak kabul edilemeyeceği, diğer tarihsel olgularla ve farklı
görüşmelerle desteklenmesi gerektiği dile getirilmişti. ‘38 belgeseli dönemi
anlatırkenbukonudaoldukçazenginverileredayanmaktadır.Kıyımıyaşayan-
larlayapılangörüşmeler,devletarşivlerindedönemedairyazılanraporlarve
basındanhaberler,yineakademisyenlerleyapılan1938kıyımınıntarihsel-poli-
tikanaliziylebelgeselinüçlüsacayağıoluşturulmuştur.

Belgesel, ‘tarihin altında kalanlara, tarihi altüst edenlere’ ithafıyla başlıyor.
Aşağıdantarihyazımınınyaniiktidarındışındakigruplarıntarihlerininmarji-
nalize olduğu bir alanda belgesel böylesi bir hassasiyete sahip son derece
önemli bir katkı olarak değerlendirilebilir. Belgeseldeki görüşmecilerin
bazılarınıngüvenliklerindenendişeduyarakmülakatınkaydaalınmasınakarşı
çıktığı görülüyor. Hatta içlerinde kameranın kapanması konusunda ısrarcı
davrananlardan birine, görüşmeyi yapanın kendisini tanıdığını hatırlatması
fayda etmez, ısrarla kamerayı kapatmasını ister. Gerekçesi çok trajik ve
düşündürücüdür: ‘götürüp başıma tehlikeli iş açacaksınız’. Görüşmecinin
olayın üzerinden yetmiş yıl geçmesine rağmen hâlâ büyük bir korkuyla
yaşadıklarınıanlatmaktançekinmesibize sadeceyaşanan trajedininbüyük-
lüğünedairdeğil,aynızamandagörüşmecininmülakatınyapıldığıdönemde
dekendisinigüvendehissetmediğinedairipuçlarıvermektedir.Buradasözlü
tarihiyapanınönemleüzerindedurmasıgerekenbirkonudageçmişinihatır-
lattığıkişilereoolayları tekraryaşatmasıdır.Sözlütarihbununlaolumluve
olumsuzikitutumiçerisinegirmektedir.İlkigeçmişitekrarettirip,canlandırıp
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oolayıntarihseldevamlılığınısağlarken,zorveolumsuzolanıiseistekdışıda
olsa geçmişini görüştüğü kişiye yeniden yaşatmasıdır. ‘38’i anlatmaktan
çekinenkişininburuhhaliylekendinikorumayaaldığınıvehatırlamaktançok
unutmayı, yaşadığı trajedinin üstünü örtmeyi tercih ettiğini görebiliyoruz.
Diğerbiranlatıcıda“köprüyanıncapepûkkuşuötmeyebaşladı”diyerekolayı
bir analojiyle anlatmaktadır. Pepûk,3 Kürt masallarının en bilinenlerinden
biridirveanlatıcıköprününyanışını(köprününyakılmasıDersimkıyımında
olaylarınbaşlangıcınıifadeeder)pepûkkuşuhikâyesindekigibikendiniihbar
etmekolarakdeğerlendirmektedir.Diğeryandangeleneği tarihselbirolaya
kataraktarihselanlatılarınçeşitliliğinevebubağlamdaöznelliğinedeişaret
etmektedir.İlkanlatıcıkonuşmayarakunutmayıtercihederken,sürgünson-
rasıgeridönenlerdenbaşkabiridedevletyetkililerinin‘akıllıdurun’tehditler-
inemaruzkaldığınıanlatır.Söyledikleri, itaatlebezenmişyenihatırlamanın
nasılolduğunu,devletinnasılelealınmasıvehatırlanmasıgerektiğinigöster-
mesiaçısındanoldukçaönemlidir;‘devletimizsağolsun,varolsun,devletimiz
bizimbabamızdır,peygamberimiz,Allahımız,bayrağımızbirdir!’

Sonanlatıcılardanolanyaşlıbirkadınisebu‘çarpık’hatırlamayainatederce-
sine ‘bunu unutmayın, unutmayın, bu derdi unutmayın’ diyerek adeta
belleğiyledirenmektedir.Yaşlıkadınınzamanbilinci,büyükölçüdetoplumun
sürekliliğininayrımındaolmasınıgerektirir;dahakesinbelirtilirsetoplumun
yarattığıveyayaratmayaçalıştığıosüreklilikimgesininbilincindeolmakde-
mektirbu(Connerton,1999:24).Hatırlamaveunut(tur)manınatbaşıgittiği
‘38dramı,geçmişkurgusununfarklıelealındığınıgöstermesiaçısındandik-
katleincelenmelidir.Birtaraftamadunamahınçdolubirhatırlamaşiddetle
buyrulurkendiğertaraftankorkununbastırdığızihinlerinunutmayıtercihet-
tikleriveardıllarıolankuşaklara,‘aslındaAtatürk38’iengellemeyeçalıştıama
geç kaldı’ türünden bir anlatı yarattıkları görülmektedir. Bununla, hatırla-
manınkıyımlaeşdeğerolduğu,1938’inaslındaengellenmeyeçalışıldığıfakat
devletiçindekimikontroldışıgüçlerinbukıyımıgerçekleştirdiğigibibiran-
lamüretiliyor.Yaşlılarsusmanınbaşkabiçimiolanbusöylemlekendilerinden
sonrakikuşaklarıtehlikedenuzaktutmakistemektedirler.Buradaunutmaiki
türlüelealınabilir,ilkiyaşanantrajedinin,topluolarakyapılankıyımın,suçun
birparçasıolmak,(kibunaTürkdevletininsöylemlerindeolduğugibiunut-
turmakdadenilebilir,)diğeridetrajediyiyaşayandakorkununnedenolduğu
sinikliğin zamanla kanıksanıp sonraki kuşaklara anlatılmayan biçimidir.
Buradaseçicibirunutmanınyanındadevletinzulmünebirdahauğramamak
için yeri geldiğinde onu olumlayan bir söylem üretilerek tehlike bertaraf
edilmek istenmektedir. Neşe Özgen’in Spivak’tan aktardığı gibi; “madun
hakikatenkonuşabilirmi?Hayır!Yapılandırılmışideolojikalandansıyrılamaz-
lar”(2006:197)SpivakkadarkesinyanıtveremesekdeDersim‘38kıyımından
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sonradevleteliyleyapılandırılanKemalist ideolojininbualanahâkimkılın-
ması,‘38artıklarının’dâhiledildikleriresmiideolojidensıyrılmasınıengelle-
meye dönüktür. Dolayısıyla madun konuşsa bile kendisi değildir artık.
Susmakyadadevletinbirkesiminiolumlamakbunugösterirken,hâlâ“unut-
mayın”diyenyaşlıkadınınsözlerimadunununutmadığınıvekonuşamasada
haykırdığınıgöstermektedir.

Değerlendireceğimiz kitaplardan ilki Ortadoğu Tarih Akademisi Kolektifi
tarafındanhazırlanıp2006’dabasımıyapılanve“SavaşınTanıklarıAnlatıyor”
altbaşlığıyla,BenÖldümBeniSenAnlatçalışmasıdır.Kitap,tarihyazımında
yukarıdabahsettiğimizbelgeselindegirişindeki ithaftaolduğugibi şimdiye
kadarsesleriduyulmayan“alttakalanlar”ın,tarihtendışlananlarınveacılarını
dahidilegetiremeyenlerinsesiolmabağlamındakalemealınmıştır.Sözlüta-
rihinverdiğienbüyükcesaretbelkidebirçokinsanın‘sözlütarihyapabilirim’
düşüncesiyleyakınçevresindenbaşlayarak tarihyapmaya-yazmayagirişme-
sidir.43kişidenoluşanKolektifbileşenleriprojeyidörtilde(Diyarbakır,Urfa,
Vanveİstanbul)yürütür.Proje,KürtbölgesindedevletgüçleriylePKKarasın-
da yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının anlatımlarına
dayanmaktadır.Kolektifüyeleri,ŞehitAileleriDernekleriilegörüşmekistese-
lerdeprojelerineonlarıdâhiledememiş.Zirabaşvurduklarıderneklerönceleri
olumlu bir cevap vermiş, ancak daha sonra görüşmelere katılmayı reddet-
mişler.Bunedenlegörüşmeler,birkaçtanesidışındaKürttarafındayaşanan
kayıplarlailgilidir.Yaklaşık126kişiyleKürtçeveTürkçemülakatlaryapılmışve
anlatımlarıkayıtaltınaalınıpçözümlenerekkitaplaştırılmıştır.Kitaptakikimi
arabaşlıklaryaşanansavaşınKürttarafındakiyansımalarınıvermesiaçısından
oldukça önemlidir: “Askerlerce çatışma sonrasında helikopterden atıldı”,
“çatışmadaaskerlerce sağ yakalandıktan sonrakurşunadizildi”, “eskeranbi
malê ra şewitand” (askerler evle birlikte yaktı), “sağ yakalandıktan sonra
panzerebağlanaraksürüklenipöldürüldü”,“failimeçhulcinayetleöldürüldü”,
“kayıp”, “cezaevinde intihar etti”, “ev baskınında öldürüldü”, “çatışmada
yaşamınıyitirdi...”

TarihAkademisiKolektifibileşenleri,çalışmaya‘kendimizedairdebilgiürete-
biliriz’saikiylebaşladıklarını,sadecegeçmişedairbirbilgiüretimideğil,iradi
birmüdahaleyibuçalışmaylayapmakistediklerinidilegetiriyorlar.Diğerbir
ifadeyleüzerinesözsöylenmeyen,tarihleriyazılmayanlarınkendilerinivaret-
melerinde bir basamak olmaktır amaçları. Ortadoğu Tarih Akademisi
Kolektifi,yakıntarihiyazmak,‘kendiüzerinebilgi’üretmekbabındaKürtta-
rihyazımındayöntemaçısındanyenibirörnekteşkiletsedeçalışmanınkimi
eksikliklerbarındırdığıaşikârdır.Biryöntemolarakdenensedemülakatlarda-
kikonuşmalarıdüzeltmedenolduğugibivermekgörüşüleniolduğugibiyan-
sıtmakanlamındadeğerliolsada,okumayızorlaştırdığıiçin,‘dahafarklınasıl
olabilirdi?’ sorusunu akla getiriyor. Çalışmaya yapılacak temel eleştiri ise
yapılangörüşmelerinsadeceredaksiyondangeçirilipolduğugibiverilmesidir.
Diğerbirifadeyleçalışma,görüşülenkişilerinanlatımlarınınolduğugibikitap-
laştırılmasıyönteminedayanmaktadırki,buyöntemortayaçıkanürünüarşiv,
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tarihselbelgevetarihçilerinyararlanabileceğibirbilgideposuolarakdeğerli
kılsa da tarihyazımı anlamında eksiklikler taşımaktadır. Yukarıdada kısaca
değinildiğigibisözlütarihsadecesöyleneniaktarmaktan,çokdahafazlasıdır.
TarihKolektif’iningirişkısmındadilegetirdiği‘tarihibirlikteyazacaktık’sözü
tarihyazımındademokratikbiryöntemibenimsediklerinianlatsada,tarihson
kertedeoçalışmayı yürüten tarihçinineliyleyazılacaktır.Öteyandançalış-
manın,görüşmelerinbellektartışmasıeksenindedeğerlendirilmesianlamın-
da birtakım eksikliklere sahip olduğu söylenebilir. Kitapta görüşmecilerin
yazıya aktarılamayandavranış vemimiklerinin anlamları, anlatım sırasında
neyindahafazlahatırlanıpneyingeriplanaitildiği,seçiciunutmavehatırla-
mapratiklerigibitemalarüzerindedurulmamasısözlütarihmetoduylaelde
edilenverilerindahageneltarihselsorularlailişkilendirilmesinevekavramsal
veanalitikçıkarımlaryapılmasınaimkânvermediğigörülüyor.

Sözlügeleneğihâlâ sıcakbirbiçimdesürdürenKürtler’de,bugeleneğinbir
olayınanlatımınayansıyışıbüyükönemtaşımaktadır.Tümgörüşmeler için
ayrıayrıolmasabiletarihbilimininbirikimlerininyansıtıldığıgenelbirdeğer-
lendirme yapılabilirdi. Sadece mülakat yapmakla tarih yazılamayacağını,
bununolmazsaolmazkoşullarındanbirininanalizolduğunuvebuanalizle
‘tarihteanlamınyapılandırılabileceği’gözönündebulundurulmalıdır.Tarihte
anlamıyapılandırmak,tarihçilerinyazmayabaşlarkentümaraştırmadönemi
boyuncaaradığıveeldeetmekistediğibilgidir.Bununiçintarihçi,geçmişteki
birçokolaydanelemeyaparakyazacağıtarihiçinbelirleyeceğiolgularıseçer.
Bu olgulara kattığı yorum onun tarihi yapılandırmasıdır. Carr’ın
Pirandello’dan alıntıladığı gibi, “olgu boş çuvala benzer, içine bir şey koy-
madıkça dik durmaz” (2002: 14). Olgunun işlenme süreci tarihçinin çuvalı
yavaşyavaşdoldurarakdikleştirmesidir.Tarihyazımındayorumveolguların
analizisadece‘büyüktarih’yazıcılarıiçindeğilsözlütarihyapantarihçileriçin
deoldukçaönemlidir.

Elealacağımızikincikitapçalışmasıise“AcıyıGörenİnsanBaşkasınıAcıtmaz”
altbaşlığıyla2008’deTürkçeveİngilizcebasımıyapılanGöçHikâyeleriçalış-
masıdır.Kitapözellikle1990’lıyıllardaPKKileTürkdevletiarasındakiçatış-
maların en yoğun olduğu dönemde, devlet güçleri tarafından çatışmalar
gerekçe gösterilerek yakılan köylerden İstanbul’a göç etmek zorunda kalan
ailelerleyapılangörüşmelerikapsıyor.Projekapsamındayaklaşık55aileden
120kişiylegörüşmeleryapılmışvebugörüşmelerinonbirtanesiderlenerekki-
taplaştırılmış. Mülakat yapılanlarla göç öncesi, göç süreci ve göç sonrası
yaşamlarına dair karşılaştırmalı sorular sorularak cevaplar alınmış. Çalışma
İstanbul Göç-Der’in (Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği)
hazırladığıbirprojedoğrultusundasekizkişilikbirekipleyürütülmüş.Kitabın
girişkısmındaçalışmanıngidişatınınanlatıldığı ‘GöçHikâyeleriSözlüTarih
Çalışma Notları’ kısmında şöyle denmektedir; “Çalışmayı sözlü tarih yön-
temiyle yapacaktık ama sözlü tarih ne demektir, nasıl yapılır, doğrusu pek
bilmiyorduk (...) En iyi öğrenmenin pratiğin kendisi olduğu gerçeğinden
hareketettik.Kendipratiklerimizisüreklibireğitimvedeğerlendirmekonusu
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yaptık”(Dinç,2008:14).Buradaizlenençalışmayöntemininuygulamaileiç
içenasılyürütüldüğüdilegetirilmektedir.Sözlütarihin,yapılırkenöğrenildiği
veöğrenildikçeyapıldığımantalitesibualanınamatörçalışmalarakapıarala-
ması anlamında önemli bir kazanımdır. Sözlü tarihin ‘ötekilerin’ ifade
edilmesindebaşvurulanbiryöntemolduğuaçıkçagörülmektedir.Diğerkitap
çalışmasındaolduğugibibundadayapılansadecemülakatlarınredaksiyon-
dangeçirilerekolduğugibiyayınlanmasıdır.Eldeedilenverileriyorumlama,
tarihteorileriyleilişkilendirme,birbütünolarakelealıpiçtutarlılığınıölçmek
önemtaşısadabunlarpekkullanılmamıştır.Yinezorunlugöçemaruzkalan-
larlayapılangörüşmelerdegerekaynıbölgedengerekseaynıevdenfarklıkişi-
lerlegörüşmeleryapılmıştır.Bugörüşmelerin‘çaprazanaliz’iledeğerlendiril-
erekanlatılanolayıntaraflarcanasılelealındığıvenasılolduğudahaaçıkbir
biçimdeortayaçıkarılabilirdi.

Değerlendirilmesigerekendiğerbiryöndeçalışmanıngenelinehâkimolanve
Kürtlercepolitikbirargümanolarakkullanılan,fakatifadevediyalogkanal-
larını tıkayan mağdurun dilidir. Bu dilin politik alandaki başarısızlığı
aleniykengerekmakrovegereksedesözlütarihyazımlarındayerbulması,ta-
rih yolculuğuna bir kamburla başlamakla eşdeğerdir. Kitaptaki sekizinci
görüşmenin başlığı bu dili özetlemesi itibariyle iyi bir örnektir: “Ömrüm
boyuncahepşiddetemimaruzkalacağım?”Maduniyetivurgulayanvekendi-
sine reva görüleni kabul eden bu dil, 38 belgesinde de gördüğümüz üzere
sürgünsonrasıgeridönenlere,(devletyetkililerinintehdidikarşısında)söylet-
tirilen‘devletimizsağolsun’unfarklıbiryansımasıdır.Buradasözlütarihçinin
birgöreviaynızamandapasifizeedilenbuhatırlamabiçimlerininnedenlerini
analiz etmektir.Unutmanın vehatırlamanınbireyinkendi istekleri doğrul-
tusunda mı yoksa ideolojik, toplumsal ve politik baskı ve yönlendirmeler
çerçevesindemiolduğuyapılacakdeğerlendirmelerleortayakonulabilir.

Sözlütarih,Kürttarihyazımındayenibirsolukvealanolarakgörülsebileyön-
temioturtulamadığındantarihyazımındakibutamamlayıcırolünülayıkıyla
yapamamaktadır. Oturmamışlığın öncelikli sebepleri (Türkiye’de ve özel
olarakdaKürttarihçalışmalarında)sözlütarihalanındasistemlieğitiminol-
mayışı,buçalışmalara fonlarayırıp teşvikedecekkurumlarınyetersizliğive
projeleringeneldeelyordamıylayapılmasındandır.Diğerbirnedendebüyük
harfleyazılmışTarihindışındatutulanKürtlerin,bulduklarıbuifadekanalını
pekdisiplineetmedenkullanmayadevametmeleridir.Sözlütarih,demokratik
biryöntemiesasalması,resmitarihyazımındanoldukçauzakveesnekkural-
larasahipolmasıveamatörçalışmalarafırsatsunmasınedeniylesıklıklatercih
edilmektedirvebuteşvikedilmelidir.Fakatbuçalışmalarındahasistematikbir
halegelmesi,kayıtlarınbirarşivdetoplanmasıveanalizehazırhalegetirilmesi
degerekmektedir.Çünküihtiyaçduyulduğundaikiveyadahafazlaçalışmayı
karşılaştırarakeldeedilmekistenenbilgiyevarılacağıgözardıedilmemelidir.

SonyüzyıldaKürtlerkenditarihleriniyazmayaçalışsalardasiyasikonjonktür
uzunyıllarbunaengelolmuştur.Bunedenleakademilerdegeliştirilemeyen
tarihdisiplini,yakıntarihlesınırlıolsadafarklıbirkulvardagelişmegöster-
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miştir.ŞeyhSaitveAğrıdirenişlerinihatırlayaninsanlarınsayısıçokazolsada
Dersimkıyımıhâlâpekçokinsanınhafızasındacanlılığınıkorumaktadır.O
dönemi yaşayanlarla farklı dönemlerde ve farklı projeler çerçevesinde
mülakatlar yapılmış, hafızaları yoklanmış kimisi korkularından dolayı (‘38
belgeseliningirişindeolduğugibi)hâlâkonuşmazken,kimisiyaşadığıtrajediyi
ayrıntılarıylaanlatmıştır.Türkiye’dedesonotuzyıllıksavaşıngösterilmeyen
öteki yüzündenbaşlayarak geçmişedoğrubir anlatınınbaşlaması, özellikle
KürtlerdebununyaygınolmasısözlütarihinTürkiye’degelişmesindeönemli
birivmekazandırmıştır.YinebirmeseleolarakkabulettirilenKürtlüğün(ya
daKürtmelesinin)üniversitelerdearaştırmanesnesihalinegelmesivehazır-
lananyükseklisansvedoktoratezlerindeveyafarklıaraştırmalardasözlüta-
rihyöntemininkullanılması,Kürtlerinyakıntarihlerininyenidenyazılmasına
da vesile olmaktadır. Bu yaklaşımın eleştirilecek yönleri olmasına karşın
hakkaniyetliçalışmalarındaüniversitelerdenyavaşyavaşçıkmayabaşladığını
söylemekgerekir.Fakatgerçekolanbirşeyvarkisözlütarihgeneldetrajedi-
lerüzerindenyürümektedir.Çünküsözlütarihitercihedenlergeneldeklasik
tarihin dışında tutulan, tarihsiz bırakılan ve devletlerin zulmüne uğrayan
azınlıklar,politik,dini,etnikyadaegemenlerindışındakitümgrupvetoplu-
luklardır. Dolayısıyla sözlü tarih Kürtler için bir ifade biçimi olarak ele
alınırken konusu da genelde onların yaşadıkları travmalar olmaktadır. Ele
aldığımızyukarıdakiüçörnektedebunuaçıkçagörebiliriz.

Kürtler sadece trajedilerini değil sanatlarını icra ederken de kullandıkları
sözünbüyüsündentarihyazımındada(artansözlütarihyazımörneklerinde
de görüldüğü gibi) ciddi anlamda yararlanmaya başladılar. Son yüzyıllara
kadarçokazyazılıürünverenvebualanlamesafeliolanKürttoplumutarih-
sel birikimini sözlügeleneği ile günümüze taşımıştır.Masallar, ‘stran’lar ve
‘dengbêj’lerin ‘kilam’ları kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa aktarılarak ve
hatırlatılarak günümüzekadar gelmiştir.Özellikle uzun yüzyıllaradayanan
dengbêjlikgeleneğiKürtlerinsözlükültürleriningünümüzeulaşmasındabe-
lirleyicibirkonumdadır.Toplumlardasözlügeleneğinsürdürülmesiiçinkimi
bireylerinönplanaçıktığındanbahsedilmişti.Kürtlerdebugöreviüstlenenler
geneldededengbêjlerolmuştur.Dengbêjlerköyköy,ilildolaşarakobölgenin
ilerigelenlerini,isyancılarını,aşklarını,çatışmalarınıvetrajedilerinikimiza-
mankonuşmakimizamandakilamhavasındasöylerler.Tarihiçindilegeti-
rilen,geçmiştenhangiolaylarınseçileceğiveyaolgudeğerikazanacağısorun-
salıdengbêjleriçindegeçerlidir.Onlardatoplumiçinönemligördükleriolay-
larıseçerek,süsleyerek,ruhkatarak,birneviolaylarıestetizeederektekrardan
toplumasunarlar.Assmann’ınvurguladığı,geçmiştekibirolayıngünümüze
ulaşabilmesinintekraretmeyleilgisinidengbêjlerinbuhatırlatmaedimlerinde
görebiliyoruz. Kürt toplumu için bu aktarım ‘sorumluluğunu’ dengbêjler
üstlenmiştir.

Kürtlertarihiyazılmamışbirhalkolarakbualanıyenikeşfetmeyebaşladılar.
Kürtlerinsözlütarihebukadarmeyletmelerisonüçkuşağınhatırlayabileceği
hızlı politik gelişmelerle iç içe yaşamaları, bununla birlikte klasik tarih
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yazımının imkânlarının kısıtlı olmasındandır. Türk devletinin yasakçı poli-
tikalarınedeniyleKürtler,yakıntarihlerinidaharahatkayıtaltınaalabilecek-
leriveyakıngeçmişlerininunutturulmasınıengelleyicibiryöntemolaraksöz-
lü tarihi tercih etmektedirler. Kürtler bir taraftan belgelere dayalı tarih-
yazımınaaşinaolmayaçalışırken,diğertaraftan(hemkendiarşivlerininyeter-
sizliğinden,hemdedevletarşivlerininkısmiyasaklıolmasındanveKürttari-
hçilerinbunuverimlibirbiçimdekullanamamasından)sözedayalıtarihdeya-
parakkendiarşivlerinioluşturmauğraşındalar.

Bu konumlarından dolayı Kürtler, Türkiye’de sözlü tarihin gelişmesinde
önemlibirrolesahipler.Neyzi,Türkiye’dekisözlütarihçalışmalarınıdeğer-
lendirirkenbunoktayı vurgulamaktadır:Araştırmaların ortaya çıkardığı bir
alandaKürtsözlügeleneğidir.YirminciyüzyılboyuncaTürkdevletitarafın-
danKürtdilinininkarı;onlarıdil,sözlügelenek,müzikveperformanshakkın-
dayükselenbirbilincegötürdü(Neyzi,2009).Kürtlerinyazılıbirtarihlerinin
olmayışıvesözlügeleneğinhalençokgüçlüolmasısözlütarihiçinnesnelbir
zeminhazırlarken,bualanaynızamandasonyüzyıldayaşadıklarıtrajedileri-
ni yansıtabilecekleri nadir alanlardan biridir. Yukarıdaki üç örnekte de
görüldüğüüzereçalışmalar,Dersimkıyımıvesonotuzyıllıksavaşıntarihinin
yeniyeniyazılmayabaşlanmasıyladahafazlaanlamkazanmaktadır.

Sonuç

Sözlütarihingelenekseltarihyazımındanfarklılaşmasıvegünümüzde‘öteki-
lerin, aşağıdakilerin’ sesi olması, klasik-makro tarihindışlama sürecininbir
ürünüdür. Egemen kültürün ve onun tarihyazımının ötekileştirerek tarihin
dışındatuttuğubireyvegruplarıntarihiçindekendiözgünlükleriylevarolma
uğraşıdır sözlü tarih.Verdiğimizsözlü tarihörnekleribualanındoğuşunda
önemlibiretkiyesahipolan;Yahudilereuygulanansoykırım,Dersimkıyımıve
sonotuzyıllıksavaşınKürtlercephesindenyaşanantrajedileridir.Sözlütarih
hepölümle,yoksullukla,ötekileştirilenle,travmayla,gündelikhayatla,sıradan
bireyleanılmaktadır.Sözlütarihingündelik-sıradanhayatıvebireyielealması
mikrotarihle;aile,mekânvebölgetarihiyazımıkonusundadayereltarihleiç
içeolması,küçükayrıntılarolarakgörülüptarihindışındatutulanlarınkendi-
leriiçinbirifadekanalıoluşturmalarıylabağlantılıdır.

Sözlü tarih ile bu ifade kanalını bulan toplumlardan biri de Kürtlerdir.
Kürtlerdesözlügeleneğinhâlâetkinolması,yakıntarihlerinikayıtaltınaal-
malarınaciddibirimkânsunmaktadır.Sonyıllardabuyönlüçalışmalarınart-
masıKürtlerinakademidışıalanlardadaharahatkendileriniifadeettiklerini
(akademiyi istememelerindendeğil içinedâhiledilmediklerindendolayı)ve
en azından yakın tarihlerini yazmaya başlamalarına sebebiyet vermiştir.
Yukarıdadeğindiğimizüççalışmadabununbarizörnekleridir.Buçalışmalar
ilerdeyazılacakbirtarihiçindebelge-arşivgörevigöreceklerdir.Birçokeksik-
liğiolmasınarağmensözlütarihinbukadarrevaçtaolmasıhemkendiüzerine
bilgiüretmesi,hemtarihinoçokdisiplinlikorkutucuyanınıtörpülemesive
hemdegelenekseltarihindışındatutulanlarındiliolmasındandır.
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