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Namey6n ji xwendevanan/Okuyucu mektuplarl

sEVGiLi BIRNEBÜN Qan$eumzu I

Bugün sizin bir aboneniz benimle

kontaga geqti. Abone parastnt sizin

verdi§iniz banka hesap numarasrna

gönderdi§ini fakat paralann geri

döndü§ünü söyledi. Buradaki banka

Almanya daki bu hesaba para

gönderilemiyece§ini ve onun iqin parantn

geri geldi§ini söylemiq.Verdi§iniz hesap

numarasr do§ru mu? Bu konucla bir agrkla-

ma yaparsanrz iyi olur.
Misto / Danimarka

Bimebin'un notu: Hesap numammn 4.

saytmtzda yaynlanan haliyle do§rudur Tüm

okuSucu I an m t z t n d i kka ti n e s u n u I u r.

Mrnsera anxeo,tslat I

Bir "e-mail" adresi edinmenize gok

sevindim. Bundan sonra iletigimimrz daha

kolay olacak. Birnebün'un dördüncü

sayrsrnr aldrm, dergiDanimarka'da giderek

taban buluyor Sürekli soruluyor.

Qahgmalannuda ba5anlar.

Silaven germ.
ilyas / Danimarka

Savcr»aönn Ar-i Qtrrqi!
Dostum, yazar, yaymct Remzi inang'm,

srcak edebiyat yuvasr Toplum Kitapevinde
gördüm ilkin Bimebün'u. Yrllarca bir go-

gumuzun kafaslnda yosun tutan, ta§la§an

sorulara yanrt bulabilecek olma duygusuy-

la unutulmamlshgrn srcak ktvancr sardt

igimi. Naci Kutlay dostumuz Bimebün'a

Eiir göndermemi rsrarla önerdi. Kitabrm

lnce'yse tüm dostlara srcakbir selam.

Baqan dileklerimle tüm dostlara selam,

sevgi ve saygrlar

Ömer Faruk Hatipo§lu / Cihanbeyli.

Bsnprnstvl.nEN HEJAYEN KovARA

BiRNEBÜNE

Gaveke geleki piroz e kuji bo nasandina

Kurd€n Anadoliya Navin, kovareke taybeti

were wegandin, b€guman ev mirov pir
k6fxweq dike. Min navniqana we di hinek

weqan0n Kurdi de dit. Bi rasti pir 9a bü ku
rewga kurd€n li w0 her6m€ ji hemü aliyan

ve (siyasi. civaki. qandi...) nas bikim.
Ez li Almanya girtiyek kurd im. Ji bo

mesela welat hatime girtin, girdyeki siyasi

me.

Eger ku hün hejmar6n heya niha

derketine ü y€n p€geroje ji min re biginin
ez€ geleki spasdar bim.

Ji xebata we re serkevtin€ dixwaz im
28.01 .98

Dilbixwin Dara

BIRAYEN HfuA YEN KovARA BiRNEBÜNE

Her qar hejmar6n kovar€ gihiqtin destö

min. Spas dikim.
Bawer bikin min texmin nedikir ku

nameya min ketibe deste we . Min ew roja

28.1.98. Qarqem ji we ra qandibi, kovar ji
iro gihiqtin. Min gotbelki navnigan gaq bü.

Disadibejim spasdar im. Bi rasti geleKkef
xwegji büm. Ezh€ vidar im, hün6 hejmar€n

p€qeroj€ji min re biginin.
Dilbixwin Dara

DEöERLI DOSTLAR!

Derginizi özenle takip ediyorum. Gayet

olumlu buluyorum. Özellikle 4. sayrmz ko-
nusunda düqüncelerimi iletmek istiyorum.

Farklt alanlarda yaqayan toplumumuz

krsmende olsa dergi sayfalartna yansryor.

Özellikle Mehmet Özkök'ün 4. sayrnrz-

daki "Haymana §öxbtanlan üzerine"

yaasr nefis olmug. Özkök objeLlif
davranmanrn iyi bir örnegini vermiE.

Kutlamak istiyorum. Ayrrca Nuh Ateq'in
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gocuk oyunlannl Anne ve BabalanmEdan
hep duyardrk derleyip toparlamasr ve

Bölge Kürtgesi ile vermesi yadsmmayacak

bir iE.

Rtza Baran ve Serbülent Kanat la
yaprlan röportajlar etrafrmdaki tanrdrklar
arasrnda ilgiyle okunan yazrlann baqnda
geldi. Son olarak da sunu söylemek
istiyorum. Bu sefer Bimebün dan yazrsnr
Kürtge yazmrqsrnrz. Ne kadargüzel olmug-

Devamrn diliyorum.
Baqanlar ve saygrlar

Zeynep Eryimaz I Atkara

SEVGiLi iriRNiBüNcuLAR!
DiLdüncü sayrnrzdaki kapak resmi

üzerine tanrk oldu§um bir qeyi anlatmak
istiyorum. Taurdrk Alman arkadaqlara

dergiyi gösterdi§imde resimle gok ilgilen-
diler. Kürt kadrnlannrn genellikle bagörtülü
görmeye ahsrk olduklanndanmr nedir
söylediklerime inanmak istemediler. Res-

min eski olmasr kafalannl biraz kanshrdl.
Böylesi tarihi de§eri olan görsel malze-
meleri yayrnlamanrz gok olumlu.

Gülgen /Almanya

DEÖERLI ARXADA§LAR

Biz Ofta Anadolu kürtleri iqin gok

gerekli olan böyle bir gahgmayr yaptr§rmz

igin sizlere teqekkürlerimi sunuyorum.

Aynca Bimebun'un devamhh§rnrn bir
zaruret oldulunu ve bu konuda biz Orta
Anadolu Kürtlerinin elinden gelen tüm
qabayr sarfetmesini temenni ediyorum,

De§erli arkadaglar, ben Birnebunla bir
arkadas vasltaslyla tanrghm, elimde sadece

3. sayr var E§er mümkünse l. ve 2, sayryr

bana postalamanlzl istiyorum. Aynca
abone olmakta istiyorum.

§imdiden tegekkürler ederim.

Vural Yagar/isveq

DEöERLi BiRNEBUN CALIsANL^RI

QrkarmakLa oldufunuz derginin eger

yanllmlyorcam 3, saysr elime gegti.

Böylesine bir derginin grkmasr burada
bulunan bütün Konyahlan sevindirdi.

Ben Norveqte yasayan Konyah bir kürt
kzrym. Dergiyi gok be§endim ve ilerde
ben de derginiz igin dügüncelerimi daha
genis bir sekilde yazrp göndermek isterim.
Derginizde qok yakrn bir arkada5rmrn size
göndemis oldu§u teqekkür mektubunu
okudum, ama ne yazrkki krsaltrlmrgh ve ben

sizlerden rica ediyorum bana mektubun
tümünü gönderebilir misiniz? Yusuf
Tagprnar size Sa§malcrlar Cezaevinden
göndermisti. En yakrn zamanda sizden
gelecek mektubu bekleyecefim.

H€1in Gorki,ß{orve9

BrREz,BrRävEBlRoN BTRNEBüN0

Ji bo Kovar0,hin Eiir6n xwe y€nji pirtüka
min ya, ku bi nav6 ,Agir Digiri dG

derkeyei',peskesC we dikim. Herwiha bi
qasi ji dest€ min hati .dixwezim pistgiriya
xebaten we yen hCja bikim.

Bi silav ü hestenji dil...
Zeynel Abidin

Ji Helbesta Bersiv bireki em bi musada

biröz helbestvan, Kek Zeynel Abidin, ku bi
xwe kurdeK Kurdistan6 ye, peqkegi xwen-
devanen Birnebone dikin.

Pel0 §itilen qewaxa hiEk dibin,
Av diherimin,
Hövi dimirin
L6,k6m nabin €9 bi girin,
Disaji mirov blglre divet.
Bighe !

Ji bo mizginiya b€ dawi,
Ji qefesa tirsön xweji bifire...
1997/ Cotmeh .Berlin
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Ji Birnebünö

Xwendevan0n bir6z, kovara Bimebün€
€di ciy€ xwe ye bi qimet di nav wegan€n

kurdi de girtiye. Hejmar bi hejmar p€Eda

tere. Roi bi rol aboneyen Birnebüne zöde

dibin. Heta niha bi sedan faks 0 namey6n bi
riya elektronikji me ra hatine. Piraniy6n wan

hejmar€n kevn ji, ji me dixwazin. L€ mixa-
bin, hejmar€n yek€ 0 diduyan li ba me

nemane. Em dikarin bi riheti bib6jin, ku
intreseyek mezin ji kova€ re heye. Di de-

mek kin de be ji, li derveyi welet, wek
kovareke huneri, Eandi ü l6kolini her s6

mehan carek6, di wext6 xwe de derketiye.

Em de qeyretkin, ku di hejmar6n pöqeroj6

de, bi naverok0n devlemend ü qaliteyeke hin
baqtir wegana xwe bidominin.

Xwendevan€n delal, derxistina kovareke

lOkolini 0 bi taybeti jl, li ser kurd€n Ana-
toliya Navin, j i ber du sedemön esasi, ne ka-

reki hesan e. Yek, wegandina li derveyi wel€t

e. Didu, mesela abori ye. Dema kovarek li
derveyi welCt tC wegandin, bed her tiEtl be-

lavkirin ü gihandina xwendevana zortir
dibe, bi ferehi di nav xelkö de belav nabe. Ji
ber vö ji, di armanca derketina xwe de ji
%50i dür dikeve. ArmarcCn weganan y€n

esasi yek berhevkirin ü parastina agahdari ü

zanisdye ye, ya din ji belavkirina van di nav

xelkd de ye. Di van herdü destniqankirindn

esasi de zehmetiy€n mehene. Piraniya heva-

l6n niviskar li derveyi wel€t in, ji ber wE ji,
lmkan6n wan pir tuneye ku di war6 roportaj,
berehevkirina berhem6n folklorik ü hwdde
xwe bigihinin we16t. Mixabin, heval€n ku li
wel6t in ü di viwaride kardikin ew ji kEm in.

Em dizanin,insan€n meyön Ii wel0t, ku di vi
wari de j€hati ne, pir in. Höviya me ji wan

heye, ku di rojön p€g de,diviwari de kar€

ku dikeve ser milCn wan, de bikin.
Di weqandina kovarek6 de rola heri

mezin ya aboriy0 ye. Kovareke bi rCk 0 pök

ü bi sewiyeke bilind,j0 re karä profesiyoneli

lazim e. Heval€n ku li der0dora Birnebün€
ne,9i hevalen niyiskarbin, qi yön belav dikin
ü gijl y€n redaksiyonO ü teknik6 bin, vi kari
wek kareki welatparCzi dikin. Bi gotinek
din, kar6 wan y€ rojane ü profesyonel nine.

Ji ber ku ji bo wan kareki ideall ye, dema
wext ü in*anen wan r€bidin dikarin werin
civinan, l6kolinan bikin, binivlsin ü

belavkin. Mixabin, di diroka wegan€n kurdi
de, j i ber rewga Kurda ya bindesti ev kar bi vi
rengi heta niha hatiye mesandin, nihaji her
wisa ye ! Qi kovarön läkollni, hunerl 0 kulturi
bin ü 9i ji yön slyasi bin, her bi vi rengi t€n

mesandin. Ji ber ku ne profesyonel in 0li dij
tebieta derxistina serten wesanan ten

meqandin bi ser nakevin. Ji ber v6 sedem6 ji
jiyaua kovar6n kurdi dir€j neb0ne.

Xwendevanön biröz ü delal, j i bo ku paqe-

roja kovara Birnet)ünö ji wek gelek kovarön

kurdi y€n din nebe, div€ ji bo kar€
pmfesyoneli, heta ku em di destp6k6 da ne ü

hin newestiyane, gav6n bingehin b€n av€tin.

Iro, rewqa lnsan€n me yen Anatoliya Navin
ne wekö ber€ ye. Hem di aliy6 abori de ü hem
jldi aliyÖ neteweyetiy6 de, di rewqeke nü de

dijin, Di aliy€ abori de imkanen mezin
g€büne ku dikarin bi dehan kovar6n weki
Bimebiinö denlnin, heta dikarin hem li
welOt ü hem ji li derweyi welöt rojnameyen

rojane finanse bikin.
Di aliy€ neteweyetiy€ de, hiqyarbüneke

mezin g€büye. L6, li hember asimilsyonO, gi

li wel€t be üqiji, Ii derveyi welCt be tu ted-

bir6n berbigav nehatine girtin !

Ji ber van sedemen ku hatine destnisan-

kirin, munaqeqeyön ciddi pewist in!

Heta hejmara 6an biminin di xwaEiy€ de.

Redaksiyon
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1f-''l ihanbeyli ilqesieski bir Hirir gehridir.

\-z Burada bulunan ma§aralar bir
zamanlar ev ve depo olarak kullanrlmrg
olmasrndan dolayr eski adrnr (inevi) bu

ma§aralardan almrgtrr. ilEe merkezi
Ankara-Konya yolu üzerinde bulunmak-
tadr Konya'ya 100 Km., Ankara'ya 145

Km. dir Konya iline ba§h ilgenin 1990

sayrmrna göre toplam nüfusu 69952 iken

ilEe merkezinin nülusu I5071'dir. Elimizde
1997 Nüfus Sayrmr sonuglan olmadr§rndan
yeni bilgi veremiyoruz. ilqe merkezinde de

önemli birKürt nüt-usu mevcuttur.

Cihanbeyli topraklan, doguda; Tuzgölü
ile Aksaray ili. güneyde: Alrrnekin ilgesi.
bahda; Sarayönü ve Yunak ilgeleri ve kuzey-
de; Haymana ve Kulu ilqeleri topraklan ile
srrurdr, Merkezden baqka t2 Kasabasr, 21
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Köyü ve bunlaraba§h mezralan mevcuttur.
ilge topraklarr beyaz kenarh kalker yayla-
lardan ve bunlann arasrna sokulmug alüv-
yonlu ovalardan meydana gelmistir. Dogu
taraflannda alqak yaylalar Tuzgölü'ne
kadar uzarur. Bu bölgenin yüksekli§i 1000

m'nin altrndadr ilsenin bah taraflannln
yüksekli§i 1000 m'yi geger. iklim kara-
saldr. Yazlan srcak ve kurak, krglal so§uk
ve yagrghdrr- Bölgenin en önemli akarsuyu
insuyu'dur-

Bölgede. Cölyazr kasabasr ile Günyüzü
ve Yapal r köyleri ara unda s oda, sabun, deri
ve boya üretiminde kullamlansodlzz tuzu
yataklan mevcuttur. ilgeye 22 I(m.
uzakhktaki Yavgan Tuzlasrndan elde edilen
tuzlar yöredeki rnodem fabrikalarda igle-
tilip rafine edilmekte ve pazara sunulmak-
tadrr. Kukrsla'da sodyum sülfat, Kelha-
san'.la krom ve Kütükusa$ yakrnrnda

manganez y ataklal bulunmaktadtr.
Bölge ekonomisinin önemli sektörleri

arasrnda tanm, haJvancthk, taqrmacrlk ve

döviz girdileri bulunur Bölgede tatm
modem teknoloji ile yaprlmaktadrr Bu§-
day, arpa ve gekerpancan temel ürünler
olarak. bunlann yanrnda kosullara göre;

mercimek, kimyon, nohut, aygigefii yetig-
tiricili§ide yapllmaktadrr ilgenin do§u
taraftnda kalan alan (Gölyazr kasabast,

Sa§hk ve Yapah köyleri arazisi) Tuz-
gölü'nün etkisiyle hergegen gün tuzlasmak-
tadrr. Tanm ve mera alanlannrn daralmasr

bölgeden göqü hrzlandrrmaktadrr. Bu yerle-
gim alanlanndan Cihanbeyli'ye ve özellikle
Konyaya önemli oranda birgö9 yaganmak-

tadrr
Meralartn daralmasr ve hayvancrhfrn

karh bir i9 olmaktan grkrqr bu sektörü

önemli bir biqimde azaltmrEtm Bölge
Künlerinin tarihlerinde koyun yetigtirici-
lifinin merkezi olan Gölyazt ve Yeniceoba
kasabalau buradadr Bölge Kürtlerinin
sözlü edebiyatrna önemli katkrsr olan
hayvancrh§rn toplum kültürü üzerinde -son
ytllarda azalmrgsada- önemli etkisi olmug-

tur. Örne§in bir sevda türküsü olar
givanoda a§a iki eglidir. A§anm geng ve
kügük egi evin gobanr ile sevdalanrlar. Sos-

yal yasam farkr ve toplumsal de§erler bun-
lannbirli§ine engeldir. Evin hanrmr sevdah
gobanrna türkti yakar.

"Loy loy loy loy Sivano
Min got kerö x:we barke
KüzA xwe tiji qve sarke

Min got canö ablö bi gük qurbano."

Bu sevda türküsünde aäld kelimesi Türk-

Qe'den yöre diline girmigtir. Bölge Kürt-
Ierinin tarif etmelerde kullandr§r bir isim-
lendirmedir Özellikle zenginlere rrgathk
yapan yoksul insanlarrn evin hammrna
hitaben kulland*lan bir isimlendirmedir

Yöre insamnrn kalkrnmasrnda önemli bir
etkende döviz girdileridir Son 20 yrlda
ekonomik ve sosyal yapr %300 oramnda
artmrst[ Ekonomik gücün etkisiyle tasl-
macrlk sektörü önemli bir ig kolu olmuE,
bölge Küftleri Türkiye'de önemli bir filo
denilebilecek kadar büyük bir güce sahip
olmuglardrr Döviz girdilerinin en göze
garpan etkilerinden bazrlan özel otomobil
bulundurma ve modern kullanrmlr evler
yapmadrr. Bu gerqekler bölgedeki bazr

Türk Eevrelerce gekilememektedir Zaman
zaman bu agrkga dile gelirilmektedir-

Bu konuda yaqadr§rm bir olayr sizlere
aktarayrm- 1993 yazr Konya'dan özel oto-
mobilim ile dönmekteyim. Hava gok srcak

ve yolculuk srkrcr. Cihanbeyli'de u§radr-
grm arkadaglardan aynhp Ankara yoluna
giriyorum. Hemen kertin gtkl§tnda ügsahrs

el kaldrrryor, yardrm sevedik duygulalm
ve yoksulluk bilincim beni gimgek hrzryla
etkiliyor ve duruyorum. Yolcular Kulu'ya
gitmek istiyorlar, ahyorum. Arabam siyah
ve Ankara plakah oldufundan beni resmi
birdevlet kadrosu olarak algrladrklannr he-
men anhyorum. Sohpet ediyoruz, misafir-
lerimden böl ge hakkrnda bilgiler ahyorum.
Sorulanm yolculanmln tamamen Baskent-

tf,ndih 5, Bihari Hartn tggS



'ten biri olarak kabul edilmeme yardtmct

oluyor Sorulan bir soruya kargrhk izmir'li
oldulumu söylüyorum. Hasrlat dönemi

oldu§undan kenar tarlalarda bigerler

dönüyor. Geniq arazilerin kimlere ait

oldu§unu sormamla birlikte Egeli olmam-

danl gü9 alan hemgehrilerimden biri haka-

ret vari bir Eekilde Kürtlerin Yeniceoba

Kasabasrrun diyor, yolumuza devam edi-

yoruz- Anlatryorlar, iqimden gülüyor vede

kuryorum. Arazi meselesinden sonra Tav-

qangah kasabasrna yaklaqtyoruz. Konuyu

agmak istiyorum, güzel evleri ve zengin bir
iman olao Tavgangah kasabastna girdi-

§imizde sorumu yöneltiyorum:'?eyler
buralarda da teröristler veya onlara

yardtm edenle4 bölücülervar mr? " "Var"

diyorlar. Hemen önde oturan sanltn
yolcum söz alryol "A§abey, Kürtler hep

bölücüler" diyor. Arkadan biri söze kangt-

yor ve bunun do§ru olmadr[rnr söylüyor
Önde oturan yolcum konuyu kapatmaya

gönüllü delil. Söz altyor. ''A§abey

Türkiye'de bir ig savas C*so devletimiz

burqlardaki tüm Kürtleri kovar bende

Tavsanqah'da kendime güzel bir ev sege-

rim ve buraya yerlesirim, tarlctlatda bize

kalr." antk d\yma'k istemiyordum, Qünkü

böyle konugmalara önceden de rastlamtg

veya duymugtum. Üzülmügtüm, bu zavallt

insanlan böyle düqünmeye sevk edenleri

lanetlemig ve sessiz kalmayt daha uygun

bulmustum.
Yolculanm benim srkrldt§rmr anlamtg-

lardr. Torpitodan Koma Denge Azadi'nin
bir kasetini grkarryorum ve teybe yede§-

tiriyorum. Yolculanm Kürt müzi§ini he-

men tanryorlar ve ktzanyorlar "Utqnma-

ytn beyler bu düsünceleriniz yanlq, bahn

ben Kärt mizi§i dinliyorum. Kürtlerle

Türkler kardes iki halkttr,..." vs- anlatr-

yorum. Yolculanm beyinlerine yerle§tiri-

len bu düqüncelerle ve zavallhklarryla
qatrslyorlar onlan Kulu'da Ktrkahvesi

mevkiinde indiriyor ve sarraf arkadaqtn ya-

nrnda bir qay iqmek iqin merkeze yöne-

Gu ndC Omara (Pazar()zü)

liyorum... Yasantrmtzrn bir gergeklili§ini

bir kez dahayaqryorum.
Yöre Kürtteri Bah Avrupa'mn her ülke-

sinde mevcutturlar. 1960'lardan itibaren

devlet kanallyla gelenlerden sonra baqla-

yan gö9, özellikle 1980'den sonra genE-

lipin önemli bir oranl yurtdrsrna grkml§trr.

Kazanrmlara ra§men kayplanda olan bu

göe yörede önemli sayrlabilecek sosyal ve

küllürel etkiler yaratmrstrr- Avrupa'ya gö§

insanrmur derinden etkilemig, özellikle
kadnlanmrzr ve geng kulanmtzr yarala-

mrqtrr. Bu etki türkülere girmigtir. Örneginl

Danimarka'ya giden erkek kardeglerinin

hasretine dayanamayan Kütüku§a§t Kasa-

basrndan CULA MEcE tüm bölgede bilinen
pu türküsünü söylemigtir.

Keko keko min nizant, min nizani
Min di ber gavin nre da ani, min nizani

Hatiye wexta id ü erfayö

Xwang kwi r bibe ys e were höla kijani*
Eli, Hemo, Cemal kekn bira we dikime

Di ciyö xwe da rün$time,

Sina birangän xwe d.ikime

Koma we bi Sir ü Säkir xudtdikime

Qurbane we me wein carckö
li mehlö bigerin

Irye lle ji jinan b1tir mör tö da nama ne

Mala batö min birano

Heta nebdm mala bavö min hemalno

E tli Danimarka yerli mano . . .

(x) Di hin varyantande weha tC gotin:

"Xwang sas büye here nala kijani." (Bimeblin)

Yöredeki Buldut Kasabasr Kürtlerinden

olan ve son yrllarda bölgede bu ve benzeri
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sö21ü Kürt de§erlerini toplayrp kaset qahgmalanyla baqanh bir gekilde deserlendiren
sevgili SERBüLENT K^NAT'1 anmadan gegemeyecegim.

Cihanbeyli - Kürt yerlegim birimlerinin asiretlei tahlotla gösteülmistir.
Srra no Türkce adr Kürtce adl

Xerabe(Xirawe)
Gundi Buldix
Begkava§amezin

§iman€
Yaylaqol€
Xelika
Cütika

Qendi'l
Kelhesen

L

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

.

12.
13.

t4.
15.

16.

2. BuldukKas.
Beyliova

B. Begkavak Kas.

Qimen

Qö1köy
Gölyazr Kas.

Günyüzü Kas.

Kandil Kas.

Kelhasan Kas.

Krrkrgla
Korkmazlar
K. Beqkavak

Kütükuga§r Kas.

KuggaKas.
Sa§1ft

Taqprnar Kas.

Asireti
Canbeg

S€fkan

Sew6di

Sew€di

Sew€di

Xelikan
Cütikan
Sew€di

Canbegi

Molikan
Canbegi

Sew€di

Celikan+
Nasimn
Xelikan

Xelikan+Türk
Canbegi

Xalikan
Nasiran

Sew6di

Canbegi

Canbegl

17. Turanlar
18. Yapah

19. Yeniceoba Kas.
20.

21.
22.

Yepildere

Yünlüku1u
Zaferiye

Bazt yedegim birimlerinin isimleri yanlu
Türkge olarak kullanrlmaktadrr Aynr aile-
nin kurdu§u yay lalar köy olunca isim olarak
ailenin soyadlnl ta§rmrstlr Bazr isimler ise

Kürtlerin kabul ettigi isimlendirmelerdir.
En önemli Kürt yerlegim birimleri Gor--

YAZJ, YENICEoBA, KELHASAN, BÜYÜK BE§.

xavnx ve Buloux kasabalarrdrr. Kürt yerle-
gim alanlarun 10 adedi bugün belediye-
liktir Taqprnar kasabaslnda Kürtlerle Türk-
ler birlikte yaqamaktadtrlar. Bugüne kadar,

her iki toplumdanda kaynaklanan ciddi bir
problem yaganmamrghr

Bölge Kürtlerinin tarihine bakrldr§rnda

Gölyazr, Yeniceoba ve Bulduk yerleqimleri-
nin, gezgiolerin ve araqtrmacrlann yazdrk-
lannda da mevcut olduklan ve tarihlerinin
I800'lere kadar ginigi görülür Dergimizin
önceki sayrlannda bu konuyu igeren yazrlar

mevcut oldugundan tekrarlamayr gerek

Delala
Memed6li
Kutiga
Hecilera

Qolita

Yaylatoze
Kemera

incow

Qimanabiguk
Heciomera

Qayigo§li

görmüyorum. 1960'lardan sonra Agn ve
Erzurum'dan gögedip Cihanbeyli merkez
ve Yeniceoba'ya yerlegen Kürtlerde mev-
cuttur. Bu ailelerin yerlesimi ilk ylllartartl§-
malaraneden olmug ve yerlegik konumdaki
insanlar tarafrndan hor görülmüglerdir Her
türlü igte cahgan bu ailelerin insanlan ken-
dilerini zaman süreci igerisinde topluma
kabul ettirmiglerdir Özellikle 1985'lerden
sonra Kürdistan' da yürütülen kirli savagtan

dolayr bölgeye göQ edip gelen Kürt aile-
leride vardrr. Günümüzde aydrn ve ilerici
unsurlann fazla olmasrndan dolay bu in-
sanlanmza sahip grkrlmrqtrr.

Cihanbeyli Kürtle nin tamamr Hanefi
mezhebindendirler. islamrn son yrllarda ö-
nemli bir gü9 oldu§u hemen göze qarpar
Özellikle Sew€di agiretinin bulundulu
köylerde devlet destekli din propa§andasr

mevcuttur Bu yapllanma do§al olarak sos-
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yal yasama girmis ve qevre köyleride bir
nebze etkisi altrna almtgttr Özellikle

Turcur Öz,tr" sonrast dönemde Refah

(Fazilet) Partisinin bölgede nüfusunu

arttlrmasr hissedilir bir orandadlr. I{emen

hemen her köyde Diyanetin denetiminde

Kuran Kursu mevcuttur.

Yöre Kümlerinin tamaml Kurmanci

lehqesi ile konuEurlar- Orta Anadolu Kürt-

lerinde larklr agrzlann bulLrndulu en iyi ör-

nekyöre bubölgedir Bunedenle kügük bir

listeyi örnek olsun diye aga§tda sunu-

yorum. Bu konu bir araqtrrma gerektir-

mektedir. Dergimiz sa§hkh bir yaptya

kavustuEunda bu tür gahsmalafl yapaca-

[rmrzr siz okuyucu]arrmrza belirtmek isti-

yorum. Yörede kullanrlan agtllar a§iret-

lerin farkhh§rnrda belirler. Canbegan,

Sew€di ve Reswan asiretlerinin konug-

tuklan kurmanci lehgesinin farkhltklan
hemen kendisini belli ettirir.

Türkcesi
Acag
Ayaktabr
Bacr

BüyükKazan

Qocuk
Qorak
Diken
Dur
El. Dü§me
Ense

Horoz
Ka§

Kuzubanna§t
Mantar
Mustafa
Pilav
Su Arkt
Süpürge

Tamk
Tencere

Tulum

Sewädi
Bag
Sol

Xwi6k
stil
Zaro/Wgede

§or
Dirrik
Bisekine
Sedef

§atik
Dik

§ikal
Korim
Kivkalek
Misto
Bulgur
Hindak
Gezi
Mirsik/Mirigk

Qazik
Eyar

Resv,a

Dar
Meres
Xang
Stil/Bro§
Kurik

tolax
Siri
Bisekine/Daste
Piqkof
Gepir
Dik/Horiz
Ka§

Koz
kuvank
Misto
Zat
6rx
Gezil§ijing

QugiVMiriqk
Broq

yat

Cqnbesan

Gede

§or

Gezi

Pigo

Kütükuga§r Kasabasrnrn önemli bir bö-

lümünün asimile olarak Kürtle§tikleri
qevre köylerde söylenir. Bu iddia, Kulu

ilqesinin Türk köyü olan Kömüqini ile
akrabaltk ba§lannrn oldulunu kautlayan

bazr verilerin olmasrndan dolayt vardtr

Baa aileler bunu bugün kabul etmemek-

tedirler Bazr yagl insanlardan duyduguma

göre ise Kömigini köyü sakinleri asimile

olarak Türklegmiqlerdir. Kabul etmek gere-

kir ki, KütükusaEl Kasabast sakinlerinden

bazr ailelerin asimile olarak Kürtlestikled
do§ru olabi)ir ama bunu Celikan a5ire-

tinden olan ailelerin drqrnda kalan tüm
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ailelerigin söylemek do§ru olmaz. Bu konu
önümüzdeki süreqte ayn bir yazr ile ele
alrnacaktrr

Bölgedeki en önemli yerlesim birimi
olan Yericeoba ile bir geyler yazmak gere-

kiyor Bu kasabamrz, yöredeki en büyük
yerleqim alanrdrr Küqük sanayinin geliq-
mekte oldu!u, yöre Kürtlerinin kendilerini
güvende hissettikleri bir yerdir. Yeniceoba
yöre Kürtlerinin gönlünde yatan ilgesidir
TC devleti bölge Kürtlerinin birli§ini
bozmak ve pargalamak igin Yeniceoba'yr
ilge yapmamakta direnmektedir. Kasaba

halkr 20 yr)drr bunun mücadelesini ver-
mektedir. A1t yapr ve sosyal geligmiqlik
düzeyi Türkiye'deki ilgelerin Eo§undan
daha iyi olanbu kasabamrz herseqim döne-
minde hahrlanmakta v€ partiler tarafindan
ilge sözü verilmektedir Biliuen sonuca
görede bu henüz gerqekleqemem igrir

Yeniceoba ile ilgili olarak dergimizin
gelecek sayrlannda özel bir dosya asmak
gerekir. Tarih, kültü1 co§rafoa, vs. detaylr
ve bilimsel olarak Yeniceoba, okuyucula-
nmlza tanltrlmalldrr Burantn ilge olmasl
durumunda; Haymana, Kulu ve Cihanbeyli
ilgelerinin co§rafik haritalan de§igecektir
Bu yeni yaprlanma ile birlikte bölge
Kürtleri önemli bir merkeze kavuqmug

olacaklardrr. Qevre ilqeler Türklerin kur-
duklarr yerlegimler oldugundan her an igin
yöre Kürtlerinin drglanmaya qahgrldr§r

ofiamlar ve tafismalar olmaktadu- Bu
vesileyle insanlarrmrz kendi merkezlerinde
daha nhat olacaklardu. Kendi merkez-
lerinden hig bir toplumu drgtalamadan,

kardeglik,barrg ve dostluk temelinde huzur
ve güyen iginde yagamaya devam ede-

ceklerdir

Bölge Kürtlerinde okuma yazma oranr
yüksektir Krrk yaqrn altr kategorisinde
okur-yazarhk oran % 98'dir desek yanhg

otmaz. Özellikle belirteyim ki lisenin bu-
lundu§u kasabalarda önemli bjr Üniversite

ö§renci gengli§i mevcuttur Bölgede
1960'lardan sonra öSenci genglik ve aydrn
kesimi sol düqünce ile tanlstl. Sosyalist
örgütlerle iliqkiler 1970'lerden sonra agrk

olarak etkisini gösterdi. DDKD ve DHKD
örgütlenmelerinde yeralan ö§renciler
ulusal demokratik haklannrn bilincine o
zamanlarulaqmrgtr. 1980öncesi Konya'da
CYKD (Cihanbeyli Yardtmlasma re
Kültür Derne§i) kurulmug ve bu örgütlülük
kanahyla genElik bir araya gelmiqtir. Tüm
Anadolu'da oldu§u gibi 1980'de Faqist

cunta etkisini bu bölgede de göstermigtir.

Köyler basrlmrq, aydrn ve ö§renci genqlik
gözaltlna ahnmls ve bazr aydtnlar
tutuklanmrslärdrr Onlarca Kürt Konya
Dutlukrn askeri merkezinde igkencelerden
gegirilmiqtir. Bu arada bir a§abeyimizide
anmak istiyorum. Yeniceoba Kasabasrndan

olan YILM^Z Drrurn Diyarbaktr'da
ö§renci iken tutuklanr ve Özcünlüx Yor-u
davasrndan yargrlamr Dsurn, Diyarbakrr E
Tipi Cezaevinde yüzlerce Kün yunseveri
gibi zindanlarda fagizme kargr direnerek ig-
kence cellatlanna teslim olmaz. YILMAZ
DEMrR 1984 yrhnda gehadete ulagrr ve
Kürdistan qehitler kervanrna katrhr.

1990'lardan sonra Kürt söylemli HEP-
DEP ve HADEP'e destek hergesen gün
anmrgtrr. 24 Aralrk 1995 genel segim
sonuqlarrna göz atarsak EBÖB adtna
HADEP'e verilen oylann birincili§i hemen
göze garpar. Buda bölge Kürtlerinin kendi
kimliklerine sahip grkmalarrnrn kanrtrdrr.

Günümüzde bölge gengli§i-aydrm arasrnda

ulusal demokratik mücadele ilgi görmek-
tedir. Kürdistan'da yürütülen Ulusal müca-

deleye sempati duyan genglik üniversi-
telerden ve Avrupa'dan PKK saflanna
katrlmaktadu. Onlarca qehit veren Cihan-
beyli Kürt bölgesi yo[un devlet baskrsr
altrndadlr. Özellikle yaz aylanndaki dü-

§ünlerde genglerinde zaaf ve hatalanndan
yararlanan devlet Kürt köy ve kasabalanna

baskr uygulamaktadrr
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Bösqe»ai.a Mezin (8. Beskavak)

il: Konya ilge: Cihanbeyli

SecimßöL DYP
Beylikova 39

Bulduk 99
B. Begkavak 169

Qimen I

Qölköy 35

Gölyazr 143

Günyüzü 3'?4

Kandil 219
Kelhasan 100

Krrkrgla 65

Korkmazlar 23

K.Begkavak 90
KütükusaÄl 187

ANAP HADEP DSP CHP MHP
I .....

144
13 4
I .....

2l
63 24

8 t 14

3 .....

83 1

12 t4
3 .....

8-
172

32
t2 53

3 .....

t23
288 35

;;;

658 168

104

33

707
34

190

145

t2
I6
8l
38

101

49

l4
z5

t7
oo

25

t4l
t2
31

247

8

2

2

I148

10

54r
108

I
166

1595

467
81

307

40

8

178

703
239

42

110

414
lL32

44

t'1

72

3

l9
15

2

15

42
20

5

25

2

15

t2
I6
l3
59

8

2l
'79

5

l5

RP
46

t36
279
275
134
169

223
462
124

76

20

tt4
319

51

t4
474

4T

100

412

32

15

88

3604

200 l0l

Kugca

Sa!hk
Tagprnar

Turanlar
Yapah 97

Yeniceoba 287

Yeqildere 6

YüLnlükuyu 5

Zafeiye 15

2812

t2

Toplam
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HADEP Kirgehir il Bagkanr

Egref Odabasr ile Söylegi

fhcr;{i"c16ion

Sevclr-l orurr,er,
Hepimizin aqina oldugu temel olgunun; Tür-
kiye ve Kürdistan'da temel insan haklanmn
ayaklar altrnda gignendigi ve demokrut, ),urt-
sever insanlann, ki hangi kökenden olurlarsa
olsunlar hergün bir caniyane saldrn ile kargr

karqrya olduklandrr- Bu tür saldrnlann ner-

den ve neden kaynaklandrpr, Akrn Birdal'a
yaptlan saldtn ile tümüyle agrga grkmrstr.

iEre bu onarnda: butür saldrrrlardan yererince

nasibini almrq kitle partisi HADEP'in
KrrEehir il baEkanr sayrn EEref OdabaEr ile
yaptrglmu röpörtajrn önemi de bizce
artmaktadr r-

EgrefOdabaqr ile yaptr§rmrz söylegide görülece§i gibi; özelde K.rrsehir Kürt toplumunun
ve genelde de OrtaAnadolu Künlerinin siyasal, toplumsal ve kültürel konumu hakkrnda özel
bilgiler edinecefiz. Bu söyleside Orta Anadolu Kürtlerinin Ulusal Kutulus Mücadelesine
bakrqlan ve tavrr ahslan hakkrnda da bilgi edinece§iz. Tüm bu bilgilerin ilk a§rzdan ve
özellikle de Kürt kökenli olmayan HADEP Krrqehir il baqkanr Türk devrimcisi EEref
Odabagr'ndan dinlenmesi bize bir baqka gerge§i; Türk ve Kürt halklanmn ortak grkarlannr,

onak dügmanlanm ve en önemliside Anadolu- Kürdistan halklanrun kardeEli§inin de

önemini göstemektedir
Ben bu söyleyiqiyi yaparken sayn Egref Odaba5rmn sürekli telefonla arandlglna ve

kendisine polisle sivil fagistlerin devrimci dernokat Egitim Fakültesi ögencilerine
saldrrdrklan haberleri verilmekte idi. Esrefbey söyleyi5iyi yanda brrakarak, di§er dernokasi
platformu üyeleri ile tutuklanan, yaralanan ögrencilere sahiplik yapryorlarü. Söylemek

istedigim HADEP salt politika yapmak de§il, halkrn avukatL§rnada soltnmuqtur. Bu ne

kadar önemli oldu§unuda Krgehirde de§isik halk tabaklan ile yaptrErm söylesilerde aqlk ve

segik olarak gözlemledirn. "Türk" kökenli HADEP il Baqkanrna Krrqehir Kürtlerinin
gösterdili saygr ise burda tasvir edemiyece§imiz bir düzeydedir Umanm EqrefOdabagrmn

fedakar, devrimci qahqmasr Türk ve Kürt halklanmn kardeqli§ini pekigtirecek olan bangrn
yakalanmasrna zemin teqkil edecekolan ilktemel taqlardan birisi olmasrdrr.

HADEP Kirsehir il Baskdnt E;refodabast
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HEP-Kiryehb ll Baskaru ESrcfOdabast

Esref bey, önce okurlarrmrza krsaca
kendinizi tanrtrr mrsrnrz?

-Nerden baqlayayrm?

Genglik yrllannr, siyasi ge9misinizi,
hapislik yasamrnrzr ve tabiiki kendinizi
tanrttrktan sonra...

-1959'da Yozgat'n Yerköy kazasrnda

do§dum. 7 yaqrna kadar Yerköy'de kaldrm.
Daha sonra Manisa'nrn Gülmarmara
ilqesinde 73'e kadar yagadrm. 73'den
itibaren tekrar Yerköy döndük. 73-74 Yrlla-
nnda Yerköyde Ülküocaklan ile tanrshm.

Böylece ilk siyasi faaliyetim Ülkü
Ocaklannda oldu. O zamanlar daha l5- l6
yaglarrndaydrm. 3 yrl ülkücülerle ilirikim
vardr. Daha sonra Edimede ö§retrnen oku-
lunda okuyan A§abeyimin zorlamasryla
onlarla iliqkilerimi kestim. Yerköyü bili-
yorsunuz..- Orda Komünistlik gok kötü bir

Eeydi. Daha sonra Alabeyimin de etkisiyle
ilk baqlarda CHP ile tanrgtrm ve iliqkiye
geqtim ve daha sonralarr ise yineYerköy de

kurulan Devrimci Külttir Demegi'ne gidip
gelmeye basladrm. Burda devrimci düqün-

celerle tanrstlm. Bu demefie hem Türk
solculan ve hemde Kürtler gelip gidi-

yorlardr. O dönemlerde daha siyasal ayn-
Itklar söz konusu de§ildi. Anrmsaya-
bildi§im kadar Kürtlerde Özgürlük
Yolun'dan bazr kiqiler vardr. Türk solcu-
lanndan ise Dewimci Genglik adryla,

Dev-Yolcu'lar vardr. 1977'de Ali Yrldrnm
adh bir arkadaqrmrn da etkisiyle siyasal

elitimimi aldrm. igte bu süregte iqgi Partisi
ile tanrshm. Bu dönemde Yerköy de örgüt-
lenmeye gahstrk. Aocak 77-78 yllannda
aktif siyasal EahEmalarda bulunduk. Bu
srralar e§itimim de aksamaya baslamlstl.
Yerköy de kalma olanaklanm kahnayrnca

srrasryla Krrgehir ve daha sonrada Saman-

dagmda ögrenimime devam ettim. l2 Eylül
Cuntasryla Ankara da yasamaya ba§ladrm

bu sürede TKPB ile tanrstrm. 1989 güz

aylanna kadar bu pani ile gahgtrm.

1987'de bir operasyonla iqeri ahndrm. iki
yrl igeride kaldrm. Bu arada hapisten
grktrktan sonra l99l yhnda HEP ile
tamshm. HEP'in Krrqehir il örgütünün
oluqmasrnda bulundum ve il örgütünde
görev aldlm. Daha sonra DEP il baskanhgr
yaptlm. DEP'in kapahlmasryla ÖZDEP'in
kurucusu oldum. §u anda da HADEP'in
Ktrgehir il baqkanh§rnr yürütmekteyim. Bu
süreglerde qoksa tutuklandrm. Baskr altrna
ahndrk. Birkez de 1992 yrhnda Rahmetli
Musa Anter ve Yalqrn Küqük'ün de katrl-
dr§r bir gecede yaptrglm konusmadan

dolayr Yalgrn Kügükle yargrlandrk ve krsa

bir süre igeri ahndrm. Bu gece görülmeye
de§erdi. Serbülent Kanat ve Koma Mezm
Botan sanatgrlar olarak bulunuyordu.
Yukanda da söyledi§im gibi, Musa Anter,
Yalqrn KüEük ve Kontrgerilla taraflndan
öldürülen Faik Candan da bu gecede

bulunuyorlardr. Krqehirin Kürdü "Ayak-
lanmrEti'o gün!

Birincisi benim genqlik yrllanm. yani

l5-21 ya5larr arasr Yerköy de geqti.

Özellikle ailem Yerköyün en eski yerleEik
aillerindendir Yerköy'ün demiryolu ile
tanrqmasryla ki bu 1930'lu yrllarda olmuq;
göl dedilimiz Krrqehirin Merkez, Poztepe
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ve Cigekdagr Kürt köyle-
rinin varhkl aileleride Yer-

köye yerlegmeye ballamrg-
lar. Dolayrsryla komgulan-

mran birgo§u da Kürt'tü,
Ailelerimiz sürekli görü9ür-
lerdi. Örne§in aneannem

yrllarca A§abey diye bilinen
Mahmutlulu bir ailenin ki-
racrlanydr. Dolayrsryla

Kürt insanr qok yabancr

de§ildi bize.

Burada beraber yagamann o zengin,
kültürel ig ige gegmigli§ide sözkonusu
de§il mi?

-Tabiki: diyorurnya, Ev gezmeleri yapr-
hrdr. Müthis komquluk iligkileri vardr.

Kesinlikle bu iki halkrn komEuluk iligki-
lerinde hiq bir pürüz yoktu. Ama qunu da
vurgulayayrm: Benim politik hayahm hep

Kürtlerle olmustur. Yerköy de solcular
Kürtlerdi-

Burda Kürtlerin genelde sol eöilimli
olduklannr vurguladrnrz. Neden?

-Evet, §imdi bir iki köy hariq, öme§in

Qigekda§rnm Mahmutlu ye Zekere Köyleri
harig, di[er Kürt köylednin tümü yurt-
sever-demokattlr Yani en kötüsü
CHP'liydi, O dönemlerde ve bugünde
genglik alabildi§ine duyarhydr ve simdi
artrk yaghlarda genqlik gibi duyarhdrrlar.
Öme§in gok iyi hatrrllyorüm, gengler kendi
Kürt1üklerini tarhsryorlardr. Tek yazrh teo-

rik kaynaklan ise Özgürlük Yolu yayrn-
Ianydr.

70'li yrllann ikinci yansrnda -o
zamanlar Klrsehiri qok iyi bilmiyordum
ama, ordaki Kürt genEli§ininde aym oldu-

Eunu sonra ö§rendim,- Yerköydeki Kürt
gengleri daha gok Kürt siyasetlerine
e§ilimliydi)er Omegin Dev mci Kültür
Derne§ine gelip giderlerken bir grup olarak
geliyorlardr. O dönemlerde TiP'in Kürt
meselesine bakrqr bana daha gergekgi

geldi§i igin onlarla birlikte idim. Daha

Krq e h i r Yu r t seve r - D ew imc i Ge nq I i k

sonra bununda eksik bakl§ a9ls1 oldugu
kanrsrna vannca TKPB'nin Kürdistan
sömürgedir tahlili bana gerqekqi ve do§ru
geldi. Tabiki bu geligmede Kürt arkadag-

lann büyük rolü oldu. Benim igin asrl olan
olgu; Türkiyede kendisine demokahm
diyen birinsanrn öncelikle beraber yaqamtg

oldu§u, ancak iqte ezilen, sömürülen bir
ulusun benim kadar da haklannrn olabile-
cefini, bu insanlannda benim kadar
demokratik anlamda kendilerini ifade et-
meleri gerekti§i gergekli§ini kavramalan,
iqselleqtirmeleri dir Benim qimdiki politik
hayatrm bu igsellegtirmenin ürünüdür. Bu
ise devrimci olmaun olmazsa olmaz temel
kurahdrr.

Siz ezen ulus kavramhdan bahs ettiniz.
Ama Kr§ehifin üQte biri Kürt nüfusudut
Burda yasayan Kürtlerin basta ekonomik
konumlan olmak üzere yasamlan pek de
öyle "kötü" de§il.Yani Kürdistan da ki gibi
evlei, köyleri yakilmam$. Yerlerinden
yurtlanndan olmamrglar. Hatta baz TÜrk
köylerinden dahi durumlan iyi. Meseleye
böyle bakarsak ezilmislikleri salt Kültürel
ve dilsel yasaklardan oluguyor. Bu
boyutlan ilede Kürdistan'daki Kürtlerden
farkl klar arz etmektedirler. Siz tusaca
Krsehir Kürtbrtnin genel durumuna
de§indil<ten sonra, Kürdistanla olan
farkhhklan da göz önünde bulundurarak
birtahlilyaparmßnE?
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1991 (le Kl/;ehidaki Eecede Musa A ter konu$urkei

-§imdi ben ilk önce 80'1i ytllara kadar

Yerköyde gözlemledi§im olgu: bu insan-

larrn kendilerinin Türk olmadr§rnr aksine

Kürt olduklarrnr söylemeleri idi. Bunu

zaten Türklerde biliyordu- Ömelin Türk
birisi bir Kürt'ten bahs ederken. Kün

Mehmet, Kürdün o§lu Ali vs. diye bah-

seder. Ancak genqlik 70'li yrllarda politize

olunca Kürt'lük bilinci dahada yükseldi.

Burda, yani Krrqehir, Konya, Ankara, Ak-
saray civarlanndaki Kürtlerde birisi gimdi

Kürt olmadr§rnr söylese, kimse kendisiyle

konuqmaz, ahg verig yapmaz ve hatta

evlenmek iqin krz dahi bulamaz- Öme§in
qanak anteni olmayan evler "MED'in yok"
diye aqafrlamyor. Artrk bundan sonra

kanrmca fazla lafada gerek kalmtyor Bu

anlamryla ister zengin olsünlar ister fakir
Burdaki Kürtler kendi kaderlerini Kürdis-

tan Künlerinin kaderleri ile aynr oldupura
inanryorlar- Bakrn burda siyasal srnrdar

qok keskindir. Ya ordansrn, yada burdan,

Biz HADEP olarak Krrqehirde 4937 oy
aldrk. Kürt nufusuna oranladr§tnrzda o/o

50'yi gegiyor Türkiye genellemesinde

segmen sayrsryla orantrladr§rmrzda; oy
oranr olarak MLIP Krrsehirde en fazla oyu

alrrken, yine Hadep'te Ktrgehirde en fazla

oyu almaktadrr. Yasal verilerdir. Yani

srnrrlar gok keskin. Kürtlerde MED Tv'nin
büyük rolü var. Qünkü Qanak anteni

olmayan Qok az. Türklcrdc ise lrkEt
propagandalarnr etkisi ile MHP kazandr.

Musa Ahte\ Kutiehuli lut'tsetet Kiutlerle hdlay tekivrt
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Ön strada oturan, soldan saEa yalcn Küqük, Muta A tea Murdt Bozlak

K r§ehi rde üg M illetve ki I i vaL

-Evet üq milletvekili var. Bunun bir
tanesi hep Kürt olmustur. Bu potansiyeli

uzun vade de, demokar-dewimci güglerin

birlegmesiyle yutseverler kesinlikle
alabilirler.

§unuda söyliyeyim bizim bir gok Türk
köyündende oy aldt§rmrz, aynca bizlere

sempatik baktßlanm, bizlere astl

düqmanhpr yapan CHP olmustur. Kürt
kitlelerine korku piskolojisini yayarak oy
toplamaya gahqmrqlardrr. Yalan söyleme

sanatrna sahiptirler DiEer düzen partileri

zaten Kürtlerden oy alamayacaklannt

bildikleri igin, CHP'nin yaptrklannt

yapmamaktadrrlar Öme§in bir dönemler

Kürt oldugunu söyleyen CHP'li Sabri

Yavuz Kürtlerin oylan ile Milletvekili oldu

ve daha sonra ise Tatar kökenli oldu[unu

söylemeye baqladr. Tabiki qimdi de

Kürtlere gelememektedir. Yüzü yok günkü.

Kürtler onu asagllamäktadlrlar. lste

CHP'nin burdaki yüzü.

Eskiden beri Kürt solculan olsun, yada

Türk solculan olsun;Türklerin ve Kürtlerin

bi ig gatsmasndan korkuyortard. OzeL

lilde de beraber yasadklan Ktrgehir gibi
bir alanda. Devlet bir dönemler bunu
zaten dayattyordu. Sizce bu korkunun
hakhhk pay nedir? Burda Kürtlerle,
Tüklerin iliskileri nasrl?

-Krrqehir, dzellikle 80 sonrasrnda

Türkiyedeki iq savaqla birlikte gö9 alan bir
kent de§il. Krrqehirde yaqayan Kürtler
yerleqik Ktirtlerdir Yani Osmanl döne-

minde gelmiq Kürtlerdir. Artrk Krrgehirli
Kürttürler ve kendilerinide Krqehirli
Künler olarak görmektedirler. TopraEr var.

evi var, iEi var yani her geyi var. Burada

do§muE, burada büyümüq; kimtili Krrgehir

Kürt kimligi. Son 20 yrldrr, belkide 25

yrldrr Kürtlerle Türkler krz altp verme

baqlamrq. Aym apartmanda; diyelimki 15

dairelik bir binada 7 dairesinde Kürt
oturuyorsa, 8'inde de Türk oturmaktadr.

Aynu mahallede ortak yaqryorlar Qargrda
aynr mekanda gal4ryor ve esnaflrk
yapryorlar Dolayrsryla burasr bir Antal-
ya'nrn, bir Mersinin yada daha batl ille-
rinde devlet eliyle rrkgrh§rn yükseltildigi,

MHP'yi üzerine saldrrttr§ Kürt kitlesi

de§il burdaki kitle. Qünkü oraya gelen,
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zorunlu göqle gelmi§.Yerlesik

de§il. Yeni yeni yerleqmeye

gahqryor Burdaki Kürtlerde

durum daha farkh. Qünkü yer-

legiktirler En az Türkler kadar

eskidirler burda. O nedenle

devleti de böyle bir rrkqrhk,

MHP'li salduganhk srkar.

Size bh bagka sorum da
Konya ve Ankara Kürtlerinin
Krgehh Kürtleri ile iligkileri
üzerine.

-Evet, Bunlar birbirlerine asulardrr

akrabadrrlar Sürekli krz ahp verirler.

Aralannda mutlak bir piskolojik, ruhsal

destek vardrr. Hep irtibat halindedirler.

Bunu HEB DEB HADEP döneminde agtk

agrk gördüm. Bir bagka qey de Kayseri,

Krrrkale, Aksaray'da ciddi Kürt nüfusunun

oluqudur. Bunlarda gok yurtsever, duyarlt

Künlerdirler Onun iqin devletin Antal-
ya'da, Mersinde yapmaya qahstrgr rktl
saldrnlarr burda yapmasr akrlh olmaz,

Devlet'te bunun bilincindedir. Salt Newroz
gibi özel günlerde önlemlere bagvuruyor

€u son dönenbdo Kahwhaneler aynlm§,
Krxer KüXed6n, Türl4er i* Türkhr&n
ahswns WW: Bu gazlem b)ru mu?

-Evet. Ancäk Kürtler aqiret geleneklerini,

o aqiret ba§lannt halen gok diri tutuyorlar.

Akrabahk iliqkileri, aqiret il\kileri gok

önemlidir. Sonug itibari ile Krrgehir'de, kolo-

niler olu5mu5rur. Bu yukanda anlanrgrmrz

ba§lardan kaynaklanmaktadr. Ahs verigte

yakrnlan ile olmaktadr dolayslyla.

Newroz dediniz biaz (nce. Siz Newrozu
nasilKutladnz? Bask var mtydr?

-Devlet gegen senelerde sürekli baskt

yaptr. Elindan geldi§ince de yapmaktadtr.

Ancak biz ba§La HADEP olmak üzere tüm

Demokrasi Platformu üyeleri hep beraber

bu baskrlara kargr gö§üs gerdik. Newrozu

Demokrasi Platformu olarak hep ayn kut-
ladrk. Bu binlerce kiqinin coqkulu kanh-

mlan ile sabahlara kadar sürmügtür. Tabiki
tüm tutuklanma. yargrlanma vs. ye ra§men.

krsehi Kürtleri Birnebin dergisi hak-
kmda ne dügünüyorlar?

-Bildi§iniz gibi ben Bimebün'nun
Krrsehir dagltrmrnl yapryorum. Dergi qok

büyük bir seving ve co§ku ile karqrlanü.
Adeta bayram yaptllar insanlar Kendile-
rini, köylerini dergi sayfalannda aradrlar.

Dergi biraz gecikince ne oldu geldimi diye

sormalar bazr dönemler usandracak düze-
ye geldi. Dergi'nin grkmasr gerekliydi ve

büyük bir ihtiyaqtr. Bunu gördük.

Kürt basnna ilgi nas ?

-Ülkede Gündem ve bir dönemler ROJ

-bilmiyorum artrk glkmryor galiba-, Hevi
okunan gazetelerdir. MED TV ise gok

büyük bir ilgi ile izlenmektedir. Ancak

halkrn MED TV den yakrnmalan da var

Qünkü kendileri ile ilgili programlann
yaprlmadr§rndan yakrmyorlar. iki miliyona
yakrn yerleEik Ofia Anadolu Kürdüne
yönelik programlarrn olmamasr, onlan
psikolojik yönde etkilemektedir

Bize bu soyleyi?tyi yapma olana§! verdiginiz

igin Birnebon okulan adna tesekür edenm-

-Ben tesekkür ederim.

Haci Erdotan HADEP Krsehir 1l ßa;tuM Esrcfodabast ilz Sdylesi yapurken
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Br KoMA XELIKAN RA HEvpryvilq

./[.Tal,Äan

PCnc endamen xort, ku ew giqtik ji meriyEn hevüdu ne, di nav Koma
Xelikan da cigirtine.

Va xortana sala gun€, di havina I 997 da, bi nav0 " RINDE,, qeseta xwe
ya yekemin der€ piyas€ xistin. Taybetiya wana, li Anatoliya Navin koma
yekemine ku bi Kurdi muzik6 9ö dikin. Min, ji endam€n komö, bi
Mihemed re, hevditinek p6k ani. Ku ji bo xwendevau€n Bimebün€, em
hevpeyvinekö, roportajek6 g€kin. Bi w€ p€gniyara min, heval Mihemed
pir6a ü xen€bü. Pirs€n ku min kirin ü bersivär ku Mihemed bi nav€ Koma
Xelikan day'ne min, lij€r in.

-Bfrnebün: Pirsa mine yekemin, hun dakeq üjin tunene. Daxwaziyame yamezin
kovam me Birnebünö nas dikin? Ü ew e ku, xanimek€ji b€xine nav koma xwe.
fikirön we ji bo we gi ne? Bi dest€ kovara we, em w€ bang€ ji bikini.

-Koma Xelikan; Ere em näs dikin. H€ta
iro, s€ hejmar€n w€ ketin desti me. Em pe
pir xenibün e. Bi naveroka w€ qayil bün e.

Hetä iro, tu wegan€n Kurd€n Anatoliya
Navin tunewjun.

Bimebün6 ev valahiya, k€masiya tiji kir.
Me di Bimebün0 da jiyana xelkö xwe di.

§and, huner ü gotin€n, bav ü bapir6n xwe
ditin. Bimebün€, dest avete jiyana me; em
kl ne? Ji ku hatine? Qanda me 9i ye?

Huner6n me ei ne? Bi kinni (kurtayi)
l€kolina Kurd€n Anatoliya Navin dike. Ew
guxil ü xebatahevala, me pir k€fxwaq dike.

-Birneban: Hun dikain bi kinl ji me ra
xwe bidin nasin?

-Koma Xelikan: Kom€ me p€nc enda-
m€n xwe hene. Em her p€nc endam ji ji
malek€ ne. Em giqtik bira, xwarz6, braz€ ü
pismam€n hevüdu ne. JiMiherem b6tir, her
gar endam€n me y6n din, li dibistan€n bilind
(Zaningeh) xwendewan in. Miherem ü ez;

em solist in, stranbej in Remezan saz, Ergin
gitar ü solist, Osman vokal, delü bilürvan e.

L€, k€masiya me yamezin, di nav koma me

Xatun€n dikarin vi kari bikin, bi me ra
hevgir6dayi saz bikin rind diwe .

-Bimebfrn: Hun jl dizenin ku tista
wekina ango xebaEn gandi ü hunefi, di
nava Kurdön Anatoli ya Navin da nü
de§ pe dike.We gime ti§teki wekina
pöwist dit? An jt, we biryara xwe Qito da
ku hun ketin nav xebateke wekina?

-Koma Xelikan: Kurd€n Anatoliya
navin ji, mina her kesi di jiyana xwe d4 derd ü
€9 diyine, §ayi ü g6nayi ditine. Ji miriyen xwe
rE klam€n gina g€kirine. Dil girtine, li ser
evindar€n xwe klam6n dila sune. Li her
civateke me ü Ii dol ü dawete me, ew tCne gotin.
Ewana" ganda me ne.j i)rana me ne. Em bi wana

dilziz diwin, bi wana digin ü bi waaa ga diwin.
Niha pirji warn wenda büne. Li ku ew büne
qeset ji pehatiyen me r4 biwin m€ras(m€mt-

mirat). Wek te ji di pina xwe ya li jor da got,

tigt€ war li Anatoliye hin nü desq6dike. Vaka€
meji pergekiji wö xebat6 ye.

-Birnebon: Ew qesata we ya yekemin
e. Di ber qeset derxistina we, guxilän
weye bi amatori jt hewün?
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-Koma Xelikan: Er€, b€ 9ik di ber

qeset€ ji guxila me hewü. Ku li dor aliy€n

me, dawet ü 9€nayi g€diwün, em digün wan

dawetana ü me muzika xwe pö9kegi guhdara

dikir Guhdar€n me ji bi reaksiyon€n xwe,

gelek moral didane me. W€ yek€ ji bo qeset

derxistin€ cesaret (h€wirin) da me.

-Bimebün: Ger Ii qesetön piyase yän bi
Kurdi em mezekin, di nava wan da bi
piani temayen potitlk hene. Di nava
qeseta we da ti§tc weng tune ne. we ii
berQi pewist nedit?

-Koma Xelikan: Di van gend sal6n

pagida, demeke kine ku Kurd€n navgeya me

bi devoka xwe qesetagC dikin. (Kürt Remzi,

Serbülent, hwd.) KlamÖn me bi pirani geleri

ne. A ku ez b€jim, bi Kurdi Muzik ü qeset

g€kirin, bi ser€ xwe tiqteki politik e.

Bimeban: Guhdaran we li weßt Pirin.
Le, fi derveyi welat ii, ger meiyön navge
ya me, ger ji yan din, bi gahi we guhdar
dikin. Di demeke kin da hun zu populer
ban. Qima?

KomaXelikan: Min li jorji got. Klam ü

stran€n ku me kirine qeset e pirani geled ne.

BerhemCn gel in. Me, ew klamana berhev

kirin. Bi saz6n nü (saz, gitar, mey) ü bi
awaki nü ew kirin qeset. Xelk6 me ji di w€

qeseta me da, muzik ü stranen xwe ditin.

Xelk6 me p6 k€ftwag bü ü li me xwedi

derket.

Bimebün: Em dizanin ku hun, tevi Pit
geva diwin. Hun dDwazin deryeyi welat
ji konserekö bidin?Yan ii, hun li ser
konserek wisa Qito difikirin?

Koma Xelikan: BC sik, emC bixwazin.

Em ji dixwazin, xwe bigihinin guhdal€n

xwe hevüdu nasbikin, konser6n zindi 96

bikin ü klam ü strar€n navqe ya me,y€n tiji
Cs ü hesret, tüi bir ü hÖviji guhdar€n xwe ra

p€9ke9 bikin. Kuji derveyi welat da tisteki

wekina ji me bixwazin, em ji xwe ra wezife

dizanin.

Blrnebün: Bi pirani ji hunermenden
muzke, di hevpewina da Phsa "Hun

muzlka xwe didin kA dere?" rc kirin.
Niha ji, ez wö pirsä ji we dikim. Hune 9i
bejin?

Koma Xelikan: Guhdarön mey€ 9i b6jin
nizanim, I€ em xwe "Koma muzika gel6

Kurd6n Anatoliya Navin a hemdem"

diwinin..

Birnebün: Wek hun dizanin, ez ii xeliki
me.Ve phsa ku ez bikim, bersiva we ez
dizanim. LC, ji bo xwendovanen
Blrnebüne ez dixwazim bersiva we ii
deve we bibihizim. Pirsa min; Nave
koma we ji ku dere te?

Koma Xelikan: Tuji dizani, nav€ koma

me "Koma Xelikan" e. Xelika eqireke

Kurda y€ mezin e. Gund€ me ji, ji eqira

Xelikan e. Ji 200 sali z€detir e, hatine

Anatoliya Navin, li bajar€ Qony€, qez6ya

Qulek6 bi ci ü warbüne. Nav€ gund€ me, ji
nav€ egirö girtine. PasCbi politikayen ku t€n

zanin, nav€ gund€ me hatiye guherandin ü

büye Qerecdax. Me ji navä koma xwe, ji bo

ku ew bir nebe, ji nav0 gund€ xwe girt.

Bimebün: Ew klam 0 stranen geleri en
di qeseta we da, we ewna gito berhev'
kirin?

Koma Xeliksn: Er€, ewna bi pirani
geleri ne. Heta iro, li her dawet ü §€nayiy€n
me tCne gotin. Hinek ji wana xort€n me gi§t

dizanin. Me ji ew li dawet ü govendan

€wisin. Hinekji heval ü hew€yan jij i me ra

berhev dikin ü tinin ku em töxin repertuwara

xwe. Hineka ji, em dibihizin ku felankes

klameke xwas distir€. em diherin cem wi.
wan gotin ü muzikana digrin. Bi pirani ew

kesana, kal ü pir€n gundan in.

Blrnebün: Di beri deNstina qeseß ü
pist ra reaksi@na gel ii bo we, gito bü?

Koma Xelikan: Beri derxistina qesetC

quxila me bi amatori b0. Em veqas nedihatin

naskirin. L6.ji qeset6 bi guva guhdar€n me

pir bün. Em bi qeseta KV,/e, ji his ü fikir€n
wana ra bün werger N Crinen wana y€n j i bo

me. hatin guhartin. Niha em ji dizanin em

ketin bin bareki mezin. L€, em ji wi bari ra
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amadene. Embawerin ku, em h€wiy€n gel6 bawer im, xwendevanön me ji, de pe
xwe, yön guhdar6n xwe walanakin. köfxwag biwin. Lö, em hatin dawig hev'

Birnebhn: Ji bo qeseteke nü, §uxita we p"",{::: 
:yi,,J:..:y::!:vanön 

Birne-

heye?Anji, jiboqesetexedin'vafikiri '!?i.?:,'!,!'!1.?!.1!?ren 
Komaxetiken

we Qi ne? ra tigteki din ku hun biwöiin heye?

Koma Xelikan: ErO,ji bo qeseta duduya
vaemji nihada diguxilin. Em dixwazin w6 di
sala l999an da bi denin. Ce)ek pergeyän

geleri, klam€n dila ü y€n qina ku heta iro
neketine tu qeseta, ketin dest me. Heval€n
der dora me, bi me ra gelek alikari dikin. Em
hevidarin ku, qeseh dudu ya,ji a sift6 bagtir
biwe. Em niha, li ser wan pergey€n ku nü
ketine destme diguxilin.

Birnebün: Tu dikari ji me ra, ji we suxill
nü Qarineka bistire?

Koma Xelikan: Er€, ez ji we ra ji klame-

ke dila y€ geleri, ti§teki bejim;

Wendä wenda, Heselazimino wenda

Gul-sosina bi hev ra reng da
Xud€ dil-mirqdö min te bikira
Min seveköji seva zivistunA

Bejna xwe bi ru lawke geleng da

Har bü.vo dili min. kür huyo dili min.

Birnebün: Gelek spas. Ez bi vö hev-
pewini pir dilxwag ü köfxwas büm. Ez

Koma Xelikan: Ji xwendevan€n Bime-
bünö ü guhdar€n me bi bare silav dikim. Ji
Bimebün€ raji spas dikim. Ji xebat ü guxila
hevala ra serketin€ dixwazim.

F'erhengok
Hevpeyvin: Söylesi
Naverok isedk
Xcbrt: Calrsma,is
Endam: Üyc
Cand: Kültür
Taybeti: Özclliktc
Zndi: Canlr
Zaningeh: Ünivcrsitc
P6§kes kirinr Sunmak
welant Yayrn
Xeni: Cani, zcngin, varhkh
PAsniyär: Tcklit', öncri
val.hl: Bo§luk
Lekolin: Arasnrma
Xebrt: 9alsma
P€had: Sonradan yctiscn ncsil
Civet: Toplum
Geleri: Halka ait
Hemdem: Cagda§
Ewisandin: ÖEretmek
Nörin: Fikir
Amadeb0n: Hazrrolmak

Aliksri: Dayanrsma
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NAVLEK-BIWEJ (DEYIM)

Av hate bin.
Av di navberG ra negün.
Alafbi ser ketin.
A bin zimGn.
Anextara pin€ teslim€ rovi kir.
Avek sar bi ser da vexwarin.
Avji d6v qüyin.

Ar bi d€linga ketin,
Al anin s€ri.

Hepji ser birin.
Av€ Ii destanake.

Ba k€te ber bh'lle.
Bez€ ser gurgik€.

Bay0 ber baran6.
Bi dest€ rast6 nan dayin.
Binikum da tisteknebün.
Ben dayin nav6.

Di ber dilda süyin.
Bi dest ü mist6 xwe.

Ber bi zaq.

Bi gaze stü da darda büyin.
Bext re§.

Bi nav ü deng.

Bö deng ü bG 09.

Bi girt€ji xwe dawegandin.

Bi bin guh ve dayin.
Bi xwinabav€.
Bos li bo§o badayin.
Bi dev li erde ketin.
Bi nar€ zik€,
Bi cehnem€ ser€ xwe va güyin-

Beden bost.
Bi gerxabaw€ da eq kirin.
Bi qewla hatin h€v.

Di nav linga dagüyin.
Bi kevgi berhevke bi badiko Oesko) belavke.

Bin (bihn) derketin.
Bin bi serketin,

Bi deziyeki xav gir€dayin.

Ba l0 90fn.
Di p€giya kul da miz nake.

Bi tahm il bi tik
Bi ser da mayin.
Bi pera bistine bi kevira bikuje.
Bi ci ü balgi raketin.
Bi lez ü bez.

Bin Oibn) zü heynayin.
Cilö kiriy€ av€.

Bi seri zimCn gotin.

Cil nedayin bini.
Cilji bin berhev kirin.
Ci yä linga xwe zanln (nezanin).

Qivaber gandir€.

Qavji gava regtir.

Qav p€I. / Qav bel.
CanE xwe kirin dev€ xwe.

Cav li dßr.

Qava birin (nebirin).

Qo bi pani y6 avitin.

Qo 9o y€, kerji bernare.
qilks zere, li ser ser e.

Qugika serj6kiri.

9av derxistin.

Qav li ser€ xwe derxistin.

Qav gava neditin,

Cav birci.

Qav tirsi.
Qav li r€ mayin.
Bi gav€ ketin.
D€stC minG li piste te be.

Dil hale delingne.
D€ynG stü.
Dola diya xwe.

Deling rakirin.
Dar€ gewol€.

Dola ku ji ga re ledikeve.

-.6rfah@qg
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Dev l€ derxistin.

Devj€ berdan.

Dä dergü9 avit.
Didan bi rengxistin.
Dezl yö dll qetin,
Dile ji bese,xatireji bese.

Dani bi kevir.
Di erd€ da kirin xar€.

Di erdG da gfiyin xarä.
Li berqüyin.
Dev sirt
Dcstgiran.
Dest bi dest.

Di bin de mayin (nemayin).

Dev l€ cemidin.
Dev l€ girtin.
Dest dayin bin guh.

Dest aYetin.
Der dav helmagtin.

D€stG xwe ll ber xeke vekirin.
Dest€ xwe bi ser ra ginin.
Dil qetin.
Di erdö ra gire gire.

Ser ser0 xwe daynayln.
Din€ bi serda xeli ya.

Din€ di ser da hilkiElya.
Deste xwe alastin.

Di dest da mayln.
Dest ferebüyin.
DevjG b€rdan.
Dest girti
Dlnike xelk€.
Di ku da zirave, ba di vir da biqete.

Dil p€ pewitin.

Dü da nav linga.
Dar di binda birrin
Di nav da velistin.
Devo xw€ xar klrln.
Dev li hev gerin.

Dest diräj.
Destbelav-

Dets di xwinO da mayin.
Dil üxatir.
Defter0n kevn.

Di xwe dayin.
Dil tewi6n, Dil pä tewitin.

Di taldö yaraniya da.

Eni helmaqtin.
E bin tCxt.

t paq kere.
Eni bost kirin.
Ferqi ü sani zanln (nezanln).

Gan kirin.
Golik a ku bi ga re rix dike.
Cur€ dev bi xwin.
Guli yö xwe i reg p0 dayin.
Golik € ku min (te) gir kiri.
Ga bi rixä g€randin.
Gur€ kuhewli di dü.

Gurek kuptiy0 min hehhti yG.

Gepirpau.
Gah qul.
Gura gura hatin bogike.
Guh lG badayin.
Hepe hepa d€v

II€vde lCkirin.
Helep jE ra gaveke.

Ilirs llGovend.
Hundirö xwe j 6 w6sandin.

Ilewes di dilda maytn,
Ji dest€ hev ditin.
Ji orkG lilitin
Ji giri heta plri
Ji destülinga ketin
Nav derketin
Ji dest derxistin
Ji kena behicin.
Ji sava guk xa),l kirin.
Iskenk€ xwe helin.
Ji encada ketin.
Ji dev ne fediye.
Ji skur0 berjor tune.
Ji beriy€ xwe derxistin.
JO rt bi der ketin.
Ji ser xwe av€tin.
Ji xema dila ra.
J i telr ü tüya deyndar.

Ji heq da der ketin.
Av dafn a keriy€n axleran.

Ker6 kü bi hespara dibezin,
Kegeliqelmisk.
Ker€ kü Ii ber gur dizire.

tin€bim 5, Bihar/Havln 1998 23



Kur s6wiyi bingeng gewiti.

Krsikl ling sewif.
Kirtiniya giz€16.

Kerrigumere.
Kurmigiki ji kurmiEika.
Kerr ü g6j.

Koz€ xwey6hure.

Ker€ guh diräj.
K€q qusandin.

K€rre bi guh meke.

Ken6 ber giri.
Kera wi barl.
Kördi sifr€ ra kirin.
Kes nemiriye guli j€kiri.
Kuqik€ ser löq.

Ken0 kegika.
Kegika bi kezi.
KOr€ l0xe,xwinjG nare.

Kezew gewitin.

Kelek nare d0v,

Kirin dest,

KerG li punG xermana.
Keski stü xwe ditin.
Li ser serl xwe gOyln,

Li ber linga k€vgi qikandin.

Li ber xelke stü xarkirin.
Li destam6zekirin.
Li dor s61a li tidskö xistln.
Ling li lingehevgirtin.
Li ser sava xistin.
Li nivi r€ higtin.
Li bela xwe gerin.
Ling kirine merasi teng.

Le bi qarkirin.
Li dest ü lingapigikin.
Li kod6 tiji xistin.
Li sertirbaxwe listin.
Ling ji binkirin.
Li ser s€ri, li serqava.

Li 9av6 felek0 xistin.
Li ber xwendin.

Li d€v xwendin.
Li ser bi zm€n büyin.
Mala xwedö ava be.
Malaxwe kiriye, piqta xwe day€.
'MGr dawestin.

M6q l€danigtin.
Miske nav aYe.

Mivana tine xwedana.

Mirüz axu(xwö) kirin.
Miz.mexel kirin.
Mina ba ü baran€,
Mar€ qerisi.

Mito pariyekl min di te da,
Mirüz tirg ütahl kirin.
Mal l€ gewitandin.
Nan di qavö de cihigtin.
Niv qurqimi.
Nane bi minnet naxwe.

Navber qetandin.
Nav derketin.
Nav peda klrin,
Ne beq ne brüsk.
Ne gor ne gili,
Ne x€re ne qere.

Ne di y€ ne bina y0.

Ork ra kirin.
Pari xwarin ali (nlvl) daytn.
Paroneyi nav golika.
Pela mine bir€ diza.
Perde eniye qetin.

Persikesti.
Pife av6 kirin.
Pist dawegandin.
Piqtdayin diw€r.
Piqt xurandin.
Poz bilind bün.

P6 da d6wastin.
Piqt 16 gikandin.

P€ pir diyin (ditin).
Poz 16 girbün.

Pirs bidirine,
Pigt€ xwep6 gir6dayin.

Pigt xürin.
P€nc peranake.

Posti bi tun€.
Post dirandin.
PCle boqe nayin.
Pagke (magke) bi ser€ xwe de.

Poz bi xwe da däwastin.
Poz di erd€ ra birin.

Qere pere buyin.
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Q0wetl€ kirin.

Qirikgir.
Rö li ber wenda kirin.
Ra qole ketin,
Rixö hesp€ hiqk nekirin.
Ril req kirin.
Rüy€ xwe nedayin rüya.
Rep fi rfit.
Regankirin.
Rüreg büyin.
Rü negirtin.
Rü nerm.
Rü pit.

Sal tG 9uyin.
Saniy€ xwe j€ nekirin.
Ser€ xwe bi qun€ xwe dayin.
Ser€ xwe xwarin.
Seri Ii firiskiyö dixe.
Sim€l€ xu dayin.
SingG golika.
Sri (stri) tC re kirin.
Sivar0 perl siwGr.

Sersivik.
Seri balifnegirtin.
Sipiyön xwe nedayin.

Sewa xatira kete tirba gawirr,
Seriqafilandin.

§ab0na hireö.

§6ten tir kir.

§ir bi eq.

Tahma devä xwe zanin.

Tahm jö derxistin.
firli bin guh ketin.
fittdl ber nebun.
Tähm€ xwe nemayin.

Tahm di dev da mayin.
Tahmj€ heynan.

Tahm revandin.
Tev li hev.

Xu li xwe xistin.
Xwe ji berbadayin.

Xwe belav kirin.
Xwe wenda kirin.
Xwell bi serikirin.
Xwin ji zikguyin.
Xwln ji xwe berdan.

X€r t€da nemayin.

Xil 0 xar.
Xwin kelina ser.

Xwe bl zlk dayin.
XEr ditin.
Xär nedln.
Xas p6.

Xema xwey€.
Xig ü xali.
Zik0Eandin.
Zik€ ku pivaz xwari.
Zikg€randin.
Zincirgerandin.
Zindi! ya t6r xwar min ma ne.

Ses

Bu ses neyin sesi

Hal epg eye aülan bombalann
A§layan annelein
ölen gocuklann sesi.

Nigin, nigin barbarlar
Bu barbarltk niye?
Kimin igin?
Ya bu ses

Kuduran di§marun
Üzerimden ge gen tanklan n

B eni bombalay an uqaklann
Yucudum parqalanmts

Zaleri gdsterdim

lki parmaWa onlara.

&urw/ä&?refi
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BiRTÜRK MEMUHUN GÖZÜYLE HAYMANA KÜRTLER|

Tezek Kokusu - Il -
Sevgili Bimebün okuyuculan, dergimizin ügüncü saylsmda yaylnlamaya

baqladr§rmrz ,,Tezek Kokusu" adh kitapgr$ söylemiq oldu§umuz gibi seri

halinde devam ettirecektik. Fakat bazr teknik sorunlarclan dolayt

Bimebün'un gegen 4.cü sayrsrnda ikinci devamtnt yaynlayamadtk. Bu

nedenle sizlerden özür dilerken, bu sayr ile kalü§rmrz yerden devam ederek

bu kitapgr§r seri halinde yayrnlamaya devam edecegiz.
Bimebün

KUTLUHAN
Bumsuz köyüLne yakrn meralan birbirine
bitigik Kuduhan köyüde vardl. Bir da§m

kuytu bir yerine oturmus olan bu, köye o,

civarda itibar eden yok gibiydi. Köyün
doiu tarafi agrkhk zümrüt gibi yeqillikti.
iyi bir yere oturmuslff vaktiyle. Arazile-
rinin iginde Selguklular devrinden kalma

kervansaray kallntllan, sski Kutluhan Ca-

misi, vardr, igine girilmez yrkrk bir bina.

Civar köylüterinin de bunlara itibar efine-
yiqleri, biraz garip gibi geldi ama antadrmki

bunlar (Aptal- gingene ) imiqler lbadete hig
yanagmazlar.

Erkekti, kadmh gezgincilikle vakit gegi-

rirler Güzelim arazilerini iqlemezler. Dt-
qarda kazandrklan paralarla topladrklan
qeylerle geginiyorlarü.

Erkek, kadrn, genglerle darullu zumah

halay qeker erkekleri kryastya qarap iger-

lerdi. Ev sagaklanna asrh bir gok demetler

halinde. Kurutulmus otlan yemek tencere-

sinde kaynatrp gay gibi iqine geker koyup

bardak bardak igtiklerini görmüstüm.

Muhtar Ali AÄaya sordupumda ; yerli qay

bir bardak ta sen iq sizin gaylannrzdan

üstündür, diye hayli met eui. Igsem mi iq-

mesem mi diye hayli dügündüm. Nihayet

birbardakta iqtim, qok nefisti köyün merasr

olan krrlar ve bayrdarda bu otlardan bol-
bol yetigti§ini öfrendim.

O, günü davul zuma dinledik. Alay gekme-

lerini de seyrettim. Krr oturdan yaprlm§
gaylannr da igtik. Di§er yandan kamrmda
iyiden iyiye acrkmrstl. Vakitte ö§leyi
bulmustu. Bu köylüler gok misafirpewer
insanlardr. Misafirlerine yemek yedirmek

igin can atryorlardr. Gel-gelelim bizim
Bumsuz Köylü ahpabrm Halit Beye. Bu
köy hakknda gok enteresan hikayeler an-

Iatmlslardr.
Kutluhan Köyü aptal olmaya aptal yal-

nrzkendi adetlerine göre misafire verilecek
yemeklerin igine tükürüyorlarmrq. Onlarrn
bu adetlerini bilen civar köylüler, ondan

bunlara itibar etmez hatta misafir olmaz-
Iarmrg. Benim isim öyle deEilki ister iste-
mez orada bir qeyler yiyece§im. Mevsimde
yazdr. Pmtik biryemek dügündüm. Muhtar
da evin önüne tezek atesi yakml§ krr otla-
rrndan gayr orada pisirmisti. Yemeklerini
yiyecek olsam Halit Beyin anlattlklan he-

men akllma geliyordu. Yr.murta bulunup
bulunmadr§mr sordum.

Bereket o da bulunmustu. Tezekatesinin
üzerine koydugumuz tencereye ü9-bes adet
yumurtay gözümüLn önünde elimle piqiril-
mis yumurtalan soyup kurumuq biraz qepit

(pazr) ekme§iyle onlan ag mideme indir-
dim.
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Da§rn girintili yerine kuyuya sokulmuq

olan bu köyün insanlan gok neqeliydiler

Kaprlannda üqer beser ta\T rk, birer ikiser at

veya eqekleri vardr. Amahayatlanndan gok

memnun tabiahn verdi§i en güzel yerlerde

oturuyorlardl.
Sivri sineklerden korunmak iqin evleri-

nin iginde geceleri tezek atesi yallyorladr.
Bu,hayvanlannda korktuklan qey tezek du-

mamydr.

CANIMANA
Anadolunun güzel yaylalannda nice

nice köyler dogmu5, bu, köyde onlardan

biri. Köyün besyüz metrc yukan yüzünde

sarp kayahklardan suan sularbirikerek yaz

ve krg durmadan akan bir qay meydana

getirmi§, bos akan sular bir rejimo täbi tu-
tulsaherevinigineserbestgesuahnabilirdi.
Ama bunlan kim yapacak? Bilgiden yok-

sun halk biraz bu§day, arpa ekmekle yetin-

mekte ekip biqtiklerinin ttimü bu kadardr.

Ellerinde bulunan mallarla geqimlerini

temin etmeye gahsmaktaydrlar, Köyün
iginden gegip akan suyun ktylanna act

sogan bile ekmiyor, krrlarda gok bol olan

acrsrz cacrk (kadrmalak) adrnr verdikleri
otu ilkbahann gepitlerinin igine koyarak

üzerine tuz ekip sepitlerden dürüm yaparak

yerlerdi.

Köyün iginde istanbullunun evinden

bagka kimsenin abdesthanesi yoktu. istan-

bullu deyince da§rn bagrnda istanbullunun

igi ne diyeakla gelir ama bu, bir gerqekti.

Canrmana Köylü bir delikanh. istanbulda

askeriken sevmig oldugu bir lstanbul kzrm
ahp köyüne gelmesiyle istanbullulann

enistesi olmu§ ; sekiz on sene yagayan ilk
kocasr hayata gözlerini kapamrg. Ama kö-
yün sevgilisi ve herkes tarafindan hürmet

edilen bu kadrntn gocu§uda olmadr§t halde

fakirli§ine gö!üs gererek bu samimi

havadan bir ttirlü aynlamamrq. Kocaslnln

akrabalanndan olan bir erkekle yine evle-

nerek oradan aynlmamtS, badanada yalntz

onun evinde vardt. Orada kireg badanast

yapmak gergi adet delil, o, ise beyaz top-

raktan evin i9 ve &q krsmrnr prnl-ptrtl
beyazlatmr§, aynca krzrlgrt bir topraktan

(a§1toprag1) el resimleri yapmakla da süsle-

miEti evini.
Osmanlt bir hanrm istanbula gitmeyi

bile hiq ararladrgr yoktu. O, köye ugrayan

her memur. Vesile ablanrn hattnnr sorar,

onun gi.izel espirilerinden dinlerdi.

Bir gün temizlik konusunda: kendi evini

temiz tuhryorsun komsularlnl da ahshrsana

diye takrldrm. ilk kocama abdesthaneyi

yaptrrdrm. Ona birazqeyler ö§renim. Ömrü

krsaymrq gitti. Kocastnt göstererek Eu,

adam varya bunu abdesthaneye girmeyi

öEletemedim. Hükümet bana maaslmt

veriyorki bunlarla bütün gün ugrasacagtm

diye, bizi hayli güldürmüqtü.

Sa§hk konulan hakktnda konuqmalar

yaparak ellerine verdiEimiz plan)ara göre

abdesthaneler yaptrrmrshk. Ama her taraf
yrkrk taq ve toprak yr§rmydr. Camileri de

aynr imamlan bile yoktu. Koca köyün iQin-

de askerde okuma yazma ölrenmiS yalnrz

ikiüg kigi varü.
Muhtär Arap gok entercsan bir adamdt.

Vaktiyle Arap harfleriylc 1aztp okumayt

ö§renmiE, yeni Türk alfabesini ö§renmekte

hig zahmet gekmemiq, askerlikte yazrcrltk

yapmrq, gakacr biriydi. Iik olarak ona ab-

desthane yaptlrmrstrk. Onda da hig zah-

metsiz ekin kulusunun etrafinl ta§la qe-

virip, eski bir harman düvenini üzerine ka-

payr vermiq, abdesthane yaprlmtltt ama iqi-
ne giren yoktu.

Aradan bir kag ay gegmiqti, Aynt köye

ugramrstrm. Arap yäprlan abdesthane kapt-

srna büyük bir tag dayamrq, otlar kaplsrnr

iyice kapsamrg, iqine bir tek kiqi bile gir-

memiE. Muhtar Arapa süs olsun diyemi

yaptrn diye sorunca; olmaz azizim olmaz,

biz oraya girersek stkthrz. Köylünün bir
goklan abdesthanelerini yaptt yapmaya

ama iglerine bizi mrla koyamazstntz ya,

diye yan qaka olmakla beraber gerqe§i

söylemisti.
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Köyün gocuklannrn yandan fazlast sltma-
lrydr. Büyük insanlar bile kendilerini zor
kolluyorlardr srtmadan. Onlann aralannda
da bir gok srtmah kiqiler vardr. Bu, melun
hastahk renklerini de§iqtirmig, yüzleri
yanrk yanrktr. Aslrnda gok samimi insa-

nlardr bunlar, ama bilgisizlik iqinde maf
olup gidiyorlardr. Kültürü olmayan insana

dert anlatmakta hayli meseleydi. Kendi
saghklan igin verilen emekten zerrece

istifade edmiyorlardr. iq yapmak igin gelen

memur hayal krnkh§rna u§rayarak vay
benim tepti§im bu yollara, demek ki boqu-

na... haaa... derkendi didinmesiyle kalrrdr.
Geceyi, o köyde gegirdim. Geg vakitlere

kadar muhtarla oturduk sinek avladrk. Ama
nafile evin iqine hücum etmisler elbisele-
rimizin üzerinden gegiyorlardr. Hortumla-
nnr, kanlanmrzr emmek igin. Her ne kadar

odanrn iqinde bulunan sinekleri öldürmeye
gahgt*sada ardrnrn kesilmesi mümkün
de§ildi. Yüzüm kabarmrqtr . Muhtarda qika-

yetlendi bu gözleri kör olasrlar nerden gir-
misler iqerlerc kapr erken saatlarda kapan-
mrstr. Ama demek ki gündüzden atml§lar
kendilerini igeri, ben canma okurum onla-
nn gimdi-

Dr6an qrkarak kuca§rnda bir miktar
tezekle geldi, evin hayat krsmrna bir gana-

grn iqine yakü tezek atesini evin bacala-
nnrda srmsrkr kapamrglar, duman gtkacak
yer bulamryordu. Gergi duman pis-pis ko-
kuyor ve gözlerimizi yaklyordu ama
sineklerde ortadan kaybolmuqlardr. Uyu bu
acl dumanln iginde uyuyabilirsen?

GÜZELCEKAI,E
Her yerde bulunurya buraunda bir masko-
tu ve demirbaq Kör Bahri adtnda bir muh-
tarlan vardr. Bu adamrn tek gözü kör
oldu§u igin KörBahri derlerdi. Deremsi bir
yere srkrEmrE gibi olan bu köyde ba§-bahqe

sebze vesaireyi kendileri grkanyordu. Qok
gahqkan insanlardr. Sürü sahipleri kendi
aleminde, baskalannn ekinlerini davar-
lanna bastlrmaktan kavgasz gün geqmez-

di, bu köyde. Ama muhtar Bahri hepsinin
dostuydu. Taraf tutmamaya sah§rrdr, krr-
lara giderlerken her birinin arabasrnda

silahr eksik de§ildi. Birbirlerine bir gok
zaman ateq ettikleri tabii olaylardandr .

Muhtar Bahd köylünün gekigmesine son

verdirsene rahat yasaslnlar olmaz mr?

dedi§imde: bunlar birleqirse o zaman be-
nim rahatlm kagar, varsrn gebertsinler bir-
birlerini iqin mi yok. diye benim iyi niyeti-
me dudak bükmüstü.

Aradan bir kag ay geqmisti.20-22 yasla-
nnda grra gibi bir babayigitti bir damrn
üzerinde ahnan niqanla omuzlan arasrndan
giren kurqunla yere sermiglerdi- ölüsü
Hayrnanaya getirildi. Delikanhnrn otopsi
yaprlrrken ense kökünden giren kurgun
akci§erlerine do§ru inince hayatma son
vermis oldugu anlasrlmrstl. Bu köyünde
hali buydu. Sular karardr mr bir sok kisiler
drqan korkarak qrkryordu- Köyün igme
sulan, mebzul, bahgeleri sulamak iginde
köyün iginde kügücük akar sulan devamh
akryordu. Camasrrhane yoktu, gegmenin

baqrnda bir yandan igme sularr ahnrr diser
yandan da tokagla gamasrr dövülüyordu.
Tokacrn indigi yerden sular igme sulannrn
igine srgrardr. O srralarda tifi.is hastahgrda
o, köyde bas göstermig oldulunclan bunlara
mani olmaya hayli gahsmrstrk. Muhtar
Bahliye bunlann men edilmesi igin ricada
bulunduk, bitlerden gegen bu hastahsa
mani olmak igin bu adetlerinden vazgeE-
melerini söyledi§im zaman kendileriyle bir
türlü anlaqamadrk. Üstelik biz burada gok
memur dövdük yine biz hakh grktrk, diye
tehdit de etmiEti beni.

Köyün a§alanndan Hüseyin adrnda
birisinin odasrnda bitten gegen hastahklan
saydrk döktük, bu konugmamrz bir konfe-
rans mahiyetindeydi. Oda trkhm trkhmdr.
Dilimizin döndügü kadar bitin zararlannr
aIIlatmlshk. Konferansrmlz bittikten sonra:

Bahri söz aldr, komqular söyleyin bitten
gimdiye kadar zarar gören oldu mu diye
sual agtr köylüye. Onlar da; asla diye cevap
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verdiler llave olamkda muhtar biz köy-

lüyük krrda gezerik, bayrrda kalrnk, so§uk

günlerde bitten zarar yerine fayda olur,

gezdi§i yerleri lsrtlr, onun igin faydaltdtr

bize deyince ; odada bulunanlar tekrar

tasdik ettiler- Bize artrk söyleyecek bir 5ey

kalmamrqtr. Muhtann tezi bizim tezimizi
gitürmüstü, Köyün Karadenizli bir imamr

butunuyordu. O da cahilmi cahil. Sonradan

ö§rendim ki megerse o da asker kaga§t

imiq, ikinci gidiqimde köyde göremedim.

Okul olmamakla beraber zeki insanlar

askerlikte bir sok gengler okuyup yazmayt

ölrenmiqlerdi.
O, civarda kom5u köy olan Tokat zengin

birköy, herkesin az grkba§ bahqesi bulunu-

yordu. Arrlar gibi gal6kan insanlardr. Kö-
yün hakim bir yerinde güzel bir de konak

vardr. Genelev patronu olan §üki.inün
eviydi bu konak. Fakir olanlara yardrm

etmig, öz köylerindeki agalar gibi haraca

ba§lamamrg kendi köylülerini. Onlara yüz

binlerce lira vermi;, kalkrnmalan igin

yardrm etmiq muhtag olanlara.

TEPE KÖY
Yaptlgrmrz ayhk gezmelerde yolumuz Te-

pe köyüne düEtti. Saghk memuru olan mer-

hum ibrahim Eraltay arkadagrmla bera-

berdik. Oramn zelgini olan birinin odastna

indik.Ev sahibi lstanbula sürü göttirmü§

köyde yoktu. Ögle yemegini orada yemiq-

tik. Yemekten sonra ellerimizi silmek igin

verilen havlunun üzerinde kemikleqmig iri
bir bit görünce oradan kaqmaktan ba§ka bir
gare kalmadr§tm arkadaqrma söyledim

Kaldr§rmrz takdirde bitler bizi burada yer-

ler demiEtim. Benim istelime uyarak ver

elini Bo§azkaya deyip yolu tuttui<, Gitti§i-
miz köyde hatrn sayrlrr hayli zengin, koyu-

nu ve atlafl olan birisinin evinde misafir

kaldrk. igeri girdi§imizde kargrmrza bir at

ahm grktr. Atlann arkasrnda kargrhkh iki
kapr bulunuyordu. Sag tarafa biz girdik.

Solda da bagka bir oda, onda da kendileri

oturuyormu§. Büyükge ahrnn iginde atlartn

arkasrnda birde tandrn bulunuyordu. Bekgi

hizmette kusur etmedi. Atlann arkasmda

bulunan tandln da tezek atesi ile yanek

pigiriliyordu, gece atlarla beraber yattrk.

Yattrlrmrz odanrn birde küqük penceresi

var.Amacamr yoktu. Mazgal deli§i gibi bir
qeydi. Igersi gündüzden karanltk, zaten be-

yaz srvada adet edilmemigti orada. Camt

olmayan bir petrol lambasr, gergi biraz

oturduk ama birbirimizi göremiyorduk. En

iyisi yatmaktr. Yatak ve yorganlarl §ok
kahn, igleri oldu§u gibi yün doluydu. Atlar
puhkurdukga uyumamlza imkanda yoktu.

Nasrlsa uyumuguk, bir kagrntrdrr aldr bizi,

oralara yakrn su birikintileri de yoktu. Sivri

sinekler nereden geldi buldu bizi burada

diye ikimizde hayli söylendik. Ama bizi

rsrran neydi buna bir türlü akhmtz

ermemisti. Sabaht zor ettik her yanlmlz

kabarmrstr. Elimize gegen hrrgrn malt-

luklan parmaklarrmrz arasrnda eziyorduk

ama ne oldugunu anlayamamtqtrk. Vazife

yapmak de§il kendi derdimize dügmüqtük.

Sabah kahvalusmr bile bekleyecek durum-

da def,ildik. GtiLneE do§arken bekgi yantmr-

za geldi. llk iq oradan kagmakoldu.

iki üq saat uzakhkta bulunan Qekirge
Köyüne kendimizi zor attrk. Ora n muhta-

n Zeynel Ustayr tantyordum, bir gok yer-

lerde zuma galarken görmüstüm kendisini

Bu. köyün ttimü aptaldr ama temiz in-

sanlardr, §anstmtzda yardtm etmi5ti, onu

da köyde bulduk. Üzerlerimize baktr§rm:z

zaman slm srkr bit dolmuq her yanrmrz.

Hatta elbiselerimiz yakalannda bile srra

srra bitler vardr.

Kansr sok becerikli bir insandr. iki adet

temiz Earqafgtkararak, üzerimize attt, ana-

dan do§ma soyunduk. Elbise Ye gama§rr-

lanmrzr altp kazan dolusu kaynar su da

yrkayrp bizi anndrrdr bitlerdan. O, günü

yanrmrza yalnrz Zeytel Usta girip qrktyor-

du. Bir kazan da bizim ytkanmamtz iqin su

kaynaml§tr. Eseklerini drgan qrkanp ahtrda

iyiden iyiyeyrkandrk.
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Midelerimiz de iyice bogalmrqtr. Drqan
grkacak durumda da desildik. Üzerimizde

9ar5af sanhydr. ilkin qamaqrrlarrmzr dü9ü-
nüyorduk. ZeyDel Ustarm becerikli kansr
bunlarr yrkamrq ve kurutmus, bize getirdi-
ler. Arhk bos midemizi doldurmaya srra
gelmigti. Temiz i9 gamagrrlanmz geldisin-
de sevinmigtik.

Ögle yemeklerimizi bizim yanrmrzda
yapmay kendileri arzuladr. Bizim aleyhi-
mizde gok qeyler duymugsunuzdur. Onun
iqin sizin yanrnrzda yiyeceklerinizi piSire-
yim iginize sindire sindire yiyin. O, civarda
iki-üs tane aptal köyü bulunuyordu. Onla-
nn hakkrnda hakikatten sok kötü seyler
söylenmiq ve yirilmiglerdi. Onlarda bunlan
bildikleri igin gelen misafirlerine ellerinden
geldi§i kadar, bu kötü dedikodulan silmek
igin konukseverliklerini gösteriyorlardr.

Ztxnao Zeynel Usta kansrnrn bu anla-
yqr kargrsrnda yemeklere sakln tükür-
meyin diye kahkaha ile güldü ve bize
birader biz hakikaten Aprahz ama yemeEe

tükürü1ft mü? bunlar bizim aleyhimize
yaprlan kötülemelerden ba5ka bir gey

degildir, demisti.
Elbise ve gamagrrlanmrz temizlendi, iki

gün bu köyde kaldrk, iq aqrcr bir köydü
burasr. GergiAptal köyüydü ama evleri gok
temizdi.

Bekar olan merhum arkadaqrma bura-
dan birAptal kra alsak nasrl olur? dügünde
masrafimu olmaz, davul zuma gibi qalgr-

lara para da vermeyiz ne dersin? dedisim-
de: aman kardegim bizi bitlerden anndrrdr-
lar ya krzlanda kendilerinin olsun. Buradan
birkagsam bir daha buralara tövbe birdaha
gelmem, bir hastenede pansumancrhk ya-
par, yara sarmaya razryrm demigti.

lki gün orada kaldrk üzerimizde bitten
eser kalmamlstl. Bu kadarkrsa zamanda bu
köylülerle kaynasrvermistik. Nihayet iyi
bir toplantr tertip ettiler. Davullar vuruldu,
zumalar gakrndr bir dü§ünü andnyordu.
Alaylarda gekildi. Orada gocuk bahgesi
yeri, gamaErrhane yerleri, aynlmrqh,

NAL HiKAYESi
Benim ba§h bulundu§um merkez Srndrran
Buca§rydr. Buranrn halkr qok zeki insan-
lardr. Ahgverigte ellerinden geliyordu,
bununla beraber hrrsrzhk vakalanda eksik
delildi. En qok ig jandarmanrn üzerin-
deydi. Bir gün civar köylerden birinden bir
adet in€k galmrq bu köylü birisi. köyün
yakrmnda bulunan bir magamya götürün
hayvam kesn.riqler. Etlerini de qalanlar ara-
srnda pay etmi§. Jandarmaya yaprlan qika-
yette kesilen hayvanrn kemikleri masarada
bulunmuq. Krsa zamanda Jandarma faille-
rini de buluyor SuElular nezaret altrna
ahmyor, kesilen inesiu bacaklannr ve
kemiklerini suqlulann srrtrna yüLldetip

karakola getiriliyor. Ertesi günde adliyeye
götikülecekler suglular. Zanh larj andarma-
mn dayaErndan korkarak hergeyi itiraf
ediyor, ama asrl zekalannrn kullanma za-
mam gelmigti artlk- N€zarethanede ineEin
bacaklan suglulann yanrnda. Drqardaki
arkadaglanyla anlaqmrglar gündüzden, eski
öküz nallarrndanda temin etmiqler, kece
kesilen ine§in bacaklanm drqan veriyorlar,
güzelce nallar gakrhyor, kesilen inesin
ayaklanna ve tekrar yerine Jandarmamn
haberi olmadan yerine yerlegtiriliyor guva-
lm igine.

Jandarma hrrsrzlan bulduguna memnun,
mal sahibi hrrsulan buldusundan mem-
nun, hrrstzlarda nasll olsa bunlara yuttur-
duk diye onlarda memnun. Nihayet adli-
yeye götürülüyorlar. Hakimin önüne grkan
hrrszlann sorgusunda külliyen inkar,
nihayet mal sahibine sual tevcih ediliyor.

Qahnan inekmiydi yoksa öküzmüydü?...
Mal sahibi evet inekti. Peki ayaklarr nalh
de§ilmiydi?... Haqa efendim biz ineklerin
ayaErna nal gakhrmayz deyince :

Hrrsrzlar efendim...
Bizim kesti§imiz bir öküzdü. Onuda

cambazlardan aldrk ve masarada taksim
ettik, etlerini, guvalda bulunan bacaklar
görülsün.
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Hakimpeki diyor bir dene görsi.iLnler, guval

iqinde buluran hayvan ayaklan nalh,

gekiyor bunlara beratr onlarda ; hem mal

sahibi ve hem de jandarmayr alay ederek

do§ruca geliyorlar köylerine. Zekalannn

iglemeleri sayesinde kolayca kurtulmaslnl

da becerdiklerini ögünerek anlatmrglardt.

KARACADAÖ VE ETEKLEPJ

Anadolunun güzel yaylalanndan biri Kara-

cada§rn etekleridir. Her köy bir birinden iyi
yerler Krrrkprnar, Hisar, Arqrncr, YaraElt,

Seyitahmetli, Dipdede gibi köyler. Seyitah-

metli köyü bu köylerin en yanisiydi.

Krrrmdan gelip yerleqmiqler, evleri temiz

slvarmr§, üstleri sr§rr iyesi gatalt, misafir

kaldrgrm evde iki adet kitap vardr, birisi

Kuran di§eri de Atatürk'ün eski Arap

harfl eriyle yazrlmrg nutku.

Okul olmamakla beraber okuyrp yaz-

mayan yoktu bu köyde. Az-gok hepside

biliyordu. Temizlik bakrmrndan di§erlerin-

den daha iyiydi. Gergi köyilur kuruldufu
yerinde tesiri yok delildi. Yamada oldu§u

igin hig bir yerinde pislik görülmiyordu. O,

civardaki köyler gibi bunlann da ba§ ve

bahqeleri vardt. Bizim istedipimiz 5eyler

zaten eskiden orada yaprlmrgtr.

Yaraqh eski bir köy ba$ bahqelik 9ah5-

kan insanlardr. Yalnrz köyde kavgalann

ardl kesildigi yoktu. Seksen yüz kiside

frengi tespit edilmiq, tedaviye göndemek

bir meseleydi bunlan. Bir goklan bu

melhus hastallktan kurtulmuS, nerede ise

kökü kazlffnrstr.
Argmct qairane bir Yer her Yanr ba!

bahge, akarsulan köyün iginden geqer,

tertemiz, meyva, sebze hig eksik de§ildi.

Köylünün yansrndan fazlast avcr keklik,

tavqan gibi av hayvanlan sofralarrndan hig

eksik olmazdr. Bir araya geldiler mi

konulan avctltk üzerine olurdu. Avrupaya

gidenler oraarn yerlerini anlatmakla bitire-

mezler. Ama Karacadagm etegine yaslan-

mrq. bir yazanmtz gidipte buralanntn gü-

zelliklerinden söz etmezler.

Hisar Köyüde Karacada§rn kügük bir
girintisine sokulmuq, 8-10 haaelik bir
yaylacrk temiz bir köy. Buranrn yo§urdu

hatrn saythr cinsinden, oldu§u gibi kaymak

tuttugundan yaz günleri yakrn köylüler

dahi bu küqük yayla köyihe yogurt yemeye

geldiklerini söylüyorlardt.

Biraz ileride Krkprnar köyü; gok arkah

bir yer burast. Evler muntazam, yontma

tastan yapllmt§. Kügücük bir kasabada

sanar insan kendisini. Burada da mey,a,

sebze bol her ev kendi yiyece§ini kendisi

grkanr Dö§üqsüe, kavgasr haklanna razt

insanlar.

Muhtarlan bulunan Mehmet APa

dirayetli, köylü tarafindan sevilen kigiydi.

Bununla beraber sevmeyende bulundu§u

bir gerEekti. Onun krda otlayan atlannm

karnrna hangi eli krnlasr yapttysa her iki-
sinin kamrna btgak saplayarak hayvanlann

barsaklannt dtqau grkarmrS köyün yaqlt ve

gengleri bu iqe gok üzülmü5lerdi.

Muhtann kardegi Fevzi usta o, civarda

durmadan yontna taglardan mimarlar gibi

insaatr yapar bir gok genqleri de bu, iqe

ahshrml§tl. Kerpig binalara ra§bet kalma-

mrg gibiydi. Gücü yeten her köylü Fevzi

ustaya ba§ vurul olmu§tu.

Bu, Asiret köyüde her Türk köYü gibi

konuk severliklerinle tantnmlglar. Dtqan-

dan gelan bir iki gün kalmadan aynlmak

istemez bu köyden. Srkrlmasrna da imkan

yoktur, qünkü yabancrhk gekilmez burada.

Dipdede köyüde da[rn yan srrtrnda bir
yayla, 30-40 hanelik bir yer bunsr. Kara-

cadafrn her yanlDdan eteklerine §nl-§rnl
sular akar. Ne yazrkki kuyumcu eline

gegmemig iqlenmeyen cevher neye yarar

Allaha adanm4 bakir toPraklar

Koskocaman da§m üstü hava meYdant

kadar dü2. Tam doruEunun üstünde su bu-

Iunmakta da§rn yamaglarrnda goraklaqmtq,

Meqe, Yemigen, Ahlat ve bunlara benz€yen

bir gok meyva vermeyen a§aglar Ama ne

yazrk ki koskoca dagl glplakhktan kurtam-

rnlyordu. Mevcut agaglarabile ne bakan ve
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nede koruyan. Harap olup gitmis bulunän
ormanh§a hiq kimsenin igi bile srzladrsr
yoktu.

Bir sonbahar günüydü kendimi ü1üterek
hastalanmlshm. O, günde Dip dede köyüa-
de Ha§rm A§amn evinde bulunuyordum.
Konuk kaldrprm odanrn pencereleri Kara-
cada§a bakryordu. Dagln alt ve yama§
krsrmlan yaz havasrnr andtrryordu. Doruk
krsrmlan sis ve dumanhydr. Sabahlan
dagrn yamag ve civanndaki düzlükleri
prnl-prnl gi§li, yoldan drgan grktldrsrnda
srnlsrklam su oluyordu ayaklanmrz.

Dipdede köyünde kaldrsrm zaman
Klnkplnar Muhtän Mehmet Agada yanrm-
daydr. Dagrn yamaglarmda bulunan asaq-
lann haline bakarak igim srzladrsrnr kendi-
lerine söyledim. Hazrr orman't neden koru-
madtklanmda sordum

Biz ne yapabiliriz? Devler korusun
ozaman eski haline gelir, biz gocuk iken
burasr ormanhkt. insan gövdesinden kahn
a§aglarda vardr ama qimdi üzerine kuq
düneyecek bir diken gahsr bile kalmadrsrnr
kuru kuruya den yandrlar.

Mehmet efendi bizim bu dagrn etekle-
rinde ki köylerin birisindan olsaydr o, kur-
tanrdl ama ona da imkan yok, demeleri
üzerine o, demeleri üzerine o, zatrn kim
oldu§unu da yine kendileri söylemiglerdi
Altrlarh Hoca Mehmet Efendi. Bizim
bagrmrz srkrlsa ona koqanz dürüstlügünle
tanrnmls bir insandlr o.

Bizim bu civarda aqirat köyleri mah-
keme filan bilmezler. haksrzhsa usrayan
ona derdini anlahrsa hakim gibi aralarrnr
bulur her iki tarafta hakktna razr olur.
Hakime gidilirse her iki tarafrn göstereceli

§ahitler isi sürüncemeye ve g*maza sokar
onun igin gegim zorlasmrstr artlk. Bunlan
bilen taraflar itibardan düqmemek igin igini
oracrkta hallenirip hakkrna razr oJup igine
döner aksi halde kimse haksrzlrgtn yrizüne
bakmaz köyü bile terke mecbur diye tüm
umutlannl Hoca Mehmet efendiye bagla-
mrqlardr.

Dipdede Köyüne geliqimin ügüncü günüy-
dü. Rahatsrzhsrmda bimz gegmiqti. Orada
kaldrpm günlerde durmadan ihlamur suyu
igmiqtim. Konukseverliklerine diyecesim
yoktu.

Orada bulundusum zamanAltrlar Köylü
Hoca Mehmet efendi hakkrnda da birggok
Eey)er duymu5tum- Onu görmek igin can
atml§hm.

Nihayet Alttlar Köyüne dosruca gittim.
Vakkas Mustafa samn odasrna indim.
Yanrma ilk gelen bekgi oldu. Hizmetimize
girdi. Yapacasrmz igler hakkrnda onunla
biraz konuqtuk bilahara muhtarda yanrma
geldi. Onunla beraber köyü dolagtrk.
Konuk kaldr§rm yerde benden baqka iki de
misafirgelmiqti. iyi birgece gegirdik diye-
bilirim.

Ertesi gün yioe sashk iqlerine ait bazr
temaslaflmrzda olmustu. Vakit hayli iler-
ledi. Burada öglen yemegini rahat yiye-
bilirdik, soframrz tam zamamnda geldi.
Ama bir türlü yemege ba§lamamrstrk. Ey
sahibi bulunan Mustafa Asa bizi bekleti-
yordu, belki kamr a9 birisi gelir diyordu.
Gelen giden de aksine olmadr- Buna sabur-
suzlanan Mustafa Asa bekgiye hele bir
drEan grk kimi bulursan alda gel diye emir
verdi. Sofra bekleyedursun kamrm iyiden
iyiye zil galmrqtr. Yinede gelen giden
olmadr. Mustafa Aganm iqi bir türlü rahat
ettiEi yoktu. Drqan grkan bekqi yerli bir
köylü bulmus ahp gelmesiyle onunla
beraber kamrmrzr srka basa doyurduk.

Melerse bu odada her gün igin mutlaka
bir iki misafir bulunurmug. 0nuda
sonrädan ögrcndik. O gün, Hoca Mehmet
efendiyide görmek istedim, bekgi ile
beraber gihigimizde evde bulduk. igeri
girdigimizde ayaga kalkarak bizi karqrlaü.
Oturdugu oda kügük bir dügün salonu
kadar büyüktü. Güzelce yerli hahlarla
dögenmig, insanrn iqini agacak bir oda.

Dolaplan trkhm-trkl1m kitapla doluydu.
Nerede ise kendimi milli kütüphanede
sandrm. Hoca köqeye oturmuq, elinde birde
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Tarihi umumi oldu§u halde okuyormuq.

Oturdugu ko),un deri postunu iyice

doldurmuq. Yamna girdi§im zaman elinde

bulunan siyah kaptr kitabt kapadt. Sa§

eliyle elimi s*tr. Beyaz sakallan munta-

zam kesilmig , gok temiz giyimliydi. Dim-
dik vücuduyle iki metreden aqa§r de§ildi

boyu. Cösterisine göre de ya§r seksalden

aEa§r de§ildi. Muntazam konuEmalannt

duydukga bir köyde bu derece iyi konuSan

insamn az bulunaca§1 da muhakkakh.

Kendisiyle birbirimize hemen rsrnrver-

miqtik. Bir kag saat yamndan aynlmama

müsaade etmedi, her firsatta Atatürk'ten laf
aEarak, Ataya hayranh§rm sakhyamryordu.

Gaziyle bir kag defa konu;tum o, bizim son

ümidimizdi, onda da yantlmadt§tmtzr

yaptrg iqlerle ispat etti demekten de

kendisini alamryordu.
Hoca Mehmet efendiyi en gok sini en-

diren qey cahil hocalardrr. Bu, adamlar

tembel, bildikleri hig bir qey yok. Bir köye

kapagl attllar mr ne okurlar ne de yazarlar,

iyi kötü bir namaz krldrndar, okadar ondan

ötesi yok bunlarda. Kargtlanna grkacak bir
papaza kendi dinleri hakkrnda bile dogru

dürüst cevap veremezler. Böylede din ada-

mlml olur diye delt yanmt§tl,

Kendisi zengin de§ildi. Kimseden de bir
gey bekledi§i yoktu. Qocuklan ne getirirse

ona razr olan insandr. Atatürk kendisine

Diyanet iqlerinde bir vazife almastnt

söyledi§i zaman, kendisinden afdilemiS bir
emirleri olursa köyde yerine getirecegini

söyleyerek af diledigini de gerek kendi-

sinden gerekse ba5ka yaqlrlardan duymuq-

tum- Bunlan da duyunca civar köylerin ona

itimit etmekte yerden göge kadar hakh

olduklannr anladtm.

Milli mücadele yrllannda maddi ve

manevi hizmetlerine karqrhk olarak higte

bir gey talep etmemiq, sebebini sordu-

gumda: Benim igin milletin Yarhglndan

baqka büyfü mükafat mt olur gtktglrcastna

söylendi. bununla beraber o, günleri ya5ar-

casrna yüzünde bir ifade vardr.

Sorduguma soracaErma da piEman olmuE-

tum. Ama ig-iqten gegmig bir boEbo§azhk

etmis bulundum.
Köylü ekin, buna benzer Seylerle u§raE-

makla beraber koyun beslemekte de bece-

rikli insanlardr onlar. Iki yüzhane kadar

büyük olan köyün ilkokulu da vardr, yazrp

okumayan kimse belki yoktu o köyde.

Mehmet efendinin bu iste de pay büyfü
olsa gerek.

Yine o, civarda bulunan Tavhören Kö-
yüne de temas etmeden gegeme yece§im...

Burasr da Aqiret köyüydü, kimse iginden

baqka qeylerle u$aqtlgr yoktu. Okuyup ya-

zarr azdr- Eski adetleri iqine kapanmrllar,

köye bir konuk gelsede onunla konuqsak

diye can ahyorlardr. Köyün her evinde

olmamakla beraber bir qo§unda at merakr,

her konulan atlardl. Iddialan da bunlar

üzerindeydi.
Hayli yaqh Mehmet §a isminde birisi-

nin evinde konuk kaldrm. Ömür görmü;

insan bir hayli milli mücadele ylllanndan

hatrralanm anlaftr, köylülerde geq vakitlere

kadar yanrmrzda oturdu. Onlar gittikten

§onlir;

Kag gün ewel merkezden aynldt§tmt
sordu, on gün oldulunu söyledigim zaman

itiyat gamasrnm olup olmadr§rmr sordu,

var dedigim zaman sessizce Erkrp giui.

Biraz sonra kaynamrE bir kazan su elinde

bir de yesil sabun oldu§u halde igeri girdi.

Evinden aynlah hayli zaman olmuE,

qamasrnnr degistir. Allah rahathk versin

diyerek kapryr gekip grktt.

O sq okadar hora geqti ki hasretini

gektiEim temizlenmeyi, kaptrun axkasrnda

bulunan su dökünme yerinde iyiden iyiye

ylkanmstrm. Köyün bu güzel adetleri

gönül ister ki her köyde bulunsun. Üzerim-

den yrvar-yvar kir qrkmrqu. Rahat bir uyku

uyudum. O, gece.

Sabahleyin yanrma ilk gelen Yine
MehmetAga olmustu. Ne sinekne birbitve
ne de bir pire bile yoktu evlerinde.

Günlerce gekti§im stktntrh gtinleri
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unutuvermistim, fazla gezip dolaqacak
yerim olmasaydr iki gün aynlmazdrm ora-
dan. Ama buna imkan yoktu ki...

KÖYÜ DEÖI§TiRTN ADAM
Karacadagln civannda bulunan köylerden
Yalnayak'ta merak gekici bir yer. Bozkrnn
yüzüne kurulmuq Ernlgrplak bir köy burasr.
Nüfus bakrmrndan beiki en büyük bir
topluluk. Fakir ev bulmak mümkün desil
burada. Koyunculuk ve giftqilikle geqinen
kiqiler köyün orta yerinde bir ilkokul, orta
yash ögretmen Hüseyin Yolagan. Meslesi-
ni sever boq vakti bulunmayan adam. Ders
harici okulun bahgesinde qalrgrr, dallar
dikmiq, sebze yetiqtirmi§, bos yere vaktini
öldürdügü hig yoktu. Gengler, yaqhlar
gecelli gündüzlü onun yanrnda ders ahyor
okuyup yazma bilmeyen kimseyi brrakma-
mrq o köyde. Gergi ilk günleri biraz zor
gegmiq ama, sonradan okula ahqan köytü-
leri okuldan grkarmak mümküLn olmamrq.
Her yönden aydrulatrlan köylüler kasrt
oyunlarrna düSkün olduklan halde ondan
da vazgeqmiq gibiydiler. Bog vakitlerini
okumaya vermiqler, qahskan öETetmen

sayesinde köyün de rengi desigivermiq.

Hüseyin Yolaqan'la krsa zamanda sami-
mi oluverdik. Merak gekici olan soyadrnr
nereden buldu§unu sordu§umda: Bulgaris-
tan'da ögretmen okulunu bitirmiq, Deli-
orman taraflannda ögrctmenlik yaphF bir
Türk köyünde asm milliyetgiligini sezen
Bulgarlar, Kendisini yokedecelini anla-
yrnca ailesinin tümünü orada brrakarak,
anayurda ilk gelen oldusu igin de yolaqan

soyadrm aldr§rm söylemiqti.

Qahgkanh§r sayesinde köylülerde el
üstünde tutuyorlardr onu. Oradan degisti-
rilmemesi igin Yalnayak'hlar toplanarak
ilgeye baqvurmuqlardr. Krnn yüzünde bu-
lunan grplak köyün rengini elbirlisi ile
degistirmi§1erdi.

§EYIANi BULU§
Srndrran Köyünden buqak müdürüyle Qel-
tik Köyünde olan bir bahge ihtilafint
yerinde görmek üzere beraber gidiyorduk.
Ekinlerde baqaklannr yeni göstermeye
baglamrgtr, ydlumuzsn üzerinde bulunan
bir ekin tarlasrna bir sürü koyun brrakrlmrg
kryasrya yidiriliyordu. Qobanda koyunlar-
dan biraz ileride ayakta duruyor, avcrlardan
korkan toylar gibi etrafrnr gözetliyordu.
Biz aniden gelince yamna bir telaqtrr aldr,
hemen krbleye dönerek namaz krlmaya
basladl. Müdür tecrübeli bir idareciydi. Iqi
anlamakta gecikmedi, qeytani bir buluq di-
yerek mlnldandl. Arabacrya qobanrn yam-
na sür diye emir verdi. Koqulu hayvanlarda
baqaklan kopara-kopara gobanrn yantna
varabildi. Qoban durmadan namaz krlmak-
ta birtürlü selam yerdigi yoktu. Nihayet iki
tarafina bakarak selam verdi. Ayasa kalktr.
Ama o zaman namaz vakti de deEildi.

Ekinleri neden yedirdisini sorunca:
Efendim namaz krhyordum, sürüde ekin-
lerin igine girmiq birazda otlamrqlar, yoksa
kasam yoktu deyince; müdür:

-Krldr§m namaz hangi vakte aittir, sabah
desek degil, öEle henüz olmadr, öyleyse ne
namazrdrr diye tekar sorunca: -goban biraz
duraksayarak, arahktrr diyebildi. Aksilik
buya o, civarda su, bulmakta mümkün
de§ildi, ki abdesti nerede alabilirdi?

Hele yaruma biraz yaklag diye ayak-
lanna baku§rnda haftalardan beri gobamn
ayaklanndan qanklannrn grkmadrsr anla-
qrldr. Vakit namazr krlmayan adam, qeytani

bir buluqla akhnca bizi kandrrmak igin
ibadeti alet efnisti ama bucak müdürünü
kandrramadr.

Qobamn elindeki desnesini elinden
aldr, koyunlan ekinlerin iqinden grkann-
caya kadar kovalamrstr. Qoban önde,
müdür ardrnda tarlanrn iginden grkrnca
kovalamrq yetistiginde kalgalan üsrüne
haketti§i de§nekle hayli vurmustu.
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TAPUSUZ TOPRAK
Nh(AHSIZ KADTN

ihtilafll olan yeri müdür mahallinde gördü.
Giderken köyün yaqhlanndan birkaq kigide

bilir kigi olarak toplamtsü. Herbirin€ ayn-
ayn yerin kime ait oldugu soruldu, köylü
iki taraf olmuq her biri kendi tuttusu tarafin
hesabrna konuguyordu. iqin iginden
grkmak biraz da zordu. Yagh bir köylü de

elinde bir degnek tek elinle sakahnr srvaz-
hyordu. Higte laf etti§i yoktu. Müdürän
gözünden kagmamrq olacakki..ihtiyan ya-
ntna CaEmrs sen ne dersin baba bu ige.

Kime aittir burasr de§ince: Gülümseyerek
hig birisinin delildir. Kim fazla ginetlik
yaparsa köydeki yerler onun olur. Benim
bildigim, köyün ortak yeridir, burasr, bura-
ya sahip Qrkmak isteyenler ikisi de diqli
kigiler olduklan igin birbirlerinden krska-
narak sizi buraya kadar getirmiqler. Aslna
bakarsanrz benim dedipim gibidir

Bizde tapusuz tarla, nikahsrz kadrn mr
ararsrn, diye kahrederek elini boqlukta sal-
lamrstl. Gergekten en doSusunu o söyle-
migti. Bu gergek ifade karqrsrnda ihtilaflr
yeri hiq birisine de vermeyip köyün ortak
yeri olarak köye brrakmrgtr.

Köylülerin ihtilaflarr da bu yüzden

oluyordu. Do§ru dürüst ellerinde tapulan
yok, üq-beq gocuk sahibi anne ve babalann
üzerlerinde kay(lan bulunmuyor, bunlann
acrlan da hayli zdrrap vericiydi. Cerek
okul qa§rnda ve gerekse evlenmeleri srra-
srnda asrl rzdrrapr gekiyorlardr. ihtiyada
bunlann acrsrm gekenlerden birisi oldusu
muhakkakl. Tapusuz tarla ile nikahsrz
kandan baqka bol bir geyin olmadrgrnr
söylemekten kendiri alamamrgtr. Bu da bir
gergekti.

Bir gok hadiseler bu yüzden oluyor, ya-
ralamalar, öldürmeler, meydana gelen

ekinlerin, otlatllmasr, harman yerine dökü-
len saplann yakllmasl, muhtarlann sogu
zaman bitaraf hareket etmeyigleri, hakh
olant haksrz, haksrzr hakh Erkarmak, büyük

hadiseleri meydana getiriyor, ya bir cinayet
veyahutta buna benzer akla gelmedik nice
intikam alma olaylan hep bunlardan
oluyordu.

CAZ BIRAKMA
idarecilerin asayiq iglerinde en getin tarafi
ufak yerlerde j andarmayla ugragmak. ldare
amirleri halktan gok bunlarla usraqryorlar.

Muvazzaf jandarma onbaqrlannrn bu-
caklarda karakolun asayig amiri olmalan
dertlerin en büyügü. Bunlara bucak müdür-
leri bir türlü söz dinletemezdi. Onlara
sorarsan müdürde kim oluyordu. O, idare
amiri ise bende asayig amiriyim istersem
ona bir araba sopa atabilirim deyenleri
eksik degildi- O, meslekten zaten bisey
beklediEi yoktu, tezkere gününün dolma-
srm bekleyen kiqi firsat bulursa ne kopa-
nrsam karrm o, olacak diyordu. Bunun
haricinde uzatmah ve gedikliler memur
srnrfinda olduklan iqin higte öyle düsün-
müyorlardr. Gerek amirlerine gerekse
halka karqr iyi davraruyorlardr. Bektedik-
leri bir sicilleri vardt.

Müdürün odasrndabt gün oturuyorduk-
Güzelcekale Köyünden zarar gören bir
gahrs müdüre qikayete gelmigti. Kendisini
dinledi, onbagryr ga§mtt. Ama onbaqr aldr-
ns etmedi, biraz daha bekledi, yine gelen
gide yok. Nihayet kendisi kalkrp onbagrnrn
yanlna gitti. Onbasr ranzamn üzerine uzan-
ml§, yattrgl yerden ne var ne istiyorsunuz
diye müdüre qrkr5tr. Olayr müdür yine
anlatmrstr. Geberirlerse gebersinler, bana
ne?..iqin mi yok kov gitsinler deyince.
müdür iyiden iyiye bozuldu. Ama ne
yapabilirdi? Hig bir qeyl Biz ayakta oubaqr
yatak üzerinde yatlyor, toz iginde merkebin
dönü9ü gibi diger tarafina bir döndü, sesli
öyle bir gaz brraktr ki iqeride daha fazla
kalmamrza imkan kalmamrgtr. Krnlan asit
giqesinin kokusu onun yanrnda higti.
Bumumuzun dire§i krrrlacak gibi igine
qarptr. Onu naletleyerek yanrndan biz gr-

karken arkamrzdan kahkaha ile gülüyordu.

htnebür 5, gihar / Havin .t998 35



Üzüldügümü müdüre söyledim, bu tip
insanlarla nasrl vazife görecegini müdihe

sordum: acr-acr dert yandr, bundan ewel
de bir baqkasr vardr iq yapmadr§r iqin onu

depiEtirmesini komutanmdan istemistim,

kasten yapryorlar dernisti.

lkinci birinin de§iqtirilmesini istesem

komutan sana adam be§endiremeyece§iz

onlar iglerinin ne oldu§unu bilir, diyerek

onlan yine hakh grkanyordu, Bu kadaryüz
verilen onbagrlar ondan sonra haliyle iE

görmez. O, mrntrkada onbaslhk yapanlar

belki bu, hale üzüleceklerdir. Acaba bu,

bombacr onbagt kimdi diyeceklerdir. Ay-

ünlatahm da kimse bir birine sorular sor-

masrn. Manisal Mehmet onbaqrdan baqka-

sr de§il di bukiEi...
Bucak müdürü hukuk mezunuydu. Ora-

ya staja gelmisti. Otuzunun üstünde olan

müdür quradan bh kurtulsam, §u yasrma

geldim böyle rezile hig rastlamadrm, qika-

yet etsem kim dinler, nasrl olsa bir iki ay

gihüm kaldr, def olur giderim buradam. lq
güqten gestik bunlarla uErasmaktan, ne

ideallerle köye geldim ama tek taraflr ug-

ragmak boguna, gözüLnle gördün su adamm

terbiyesizl igini, diye söylendi durdu.

Zavalh köylüde eli bog köyüne döndü,

güzelce atlatrlml§tl, is görmeyen idealist

genq bucak müdürünün üzikttüsü sonsuz-

du. §ikaye4i bulunan ve eli boq dönen köy-
liturün devtet idaresine kargr güveni sarstl-

mrg, kendi haklunr artrk bile§i kuwetiyle
almaya gahgacaktr, ya ölecek veyahutta

öldürecekti. Bagka qare kalmamrstr.

CAMA§IR BEZ1NDEN EMZiK
Köylerde garip qeylerle karqrlagmamak

imlansrzdr. Bir gün Srndrran köyünde ö§le

üzeri gezinmek aklmdan gegti. Mevsimin
yaz olmasr isime yaramrstr. Vakit öBle

üzeriydi krrdan otlaktan koyunlar da yeni

gelmiq, herkes daha do§rusu her ev kadtnr

koyunlannm sütünü ahyordu, tozun hesabr

da yoktu. Bir kadrncaglz koyunlan bir yerc

krstrrmrg, yakaladtgr koyunu salryordu.

Avlunun rgrndc ,-r. k,:yunlartnt sa§a durstm

kucagrnda olan qocugunu da bir tarafa

brrakmrg, henüz oturmaya baglamrg

küqücfü yayrusunu da koyunlann sa$ldr§r

yere brrakmrq herhalde evinde gocuga

bakacak kimsesi yoknr. A§zr ytiaü belirsiz,

ahlmrs sünepe kedi yavrusu gibi bir gocuk.

A§zrna kirli bir saput sokulmuq emip

duruyor. Qaputun renginin ne oldu§uda

belirsizdi. Merak bu ya ahp bakmak

istedim ve a&rndan gekip gftardrm. Ama
gocuk fiyak-fiyak ba§rrmaya bagladr.

Megerse igine qeker konmug, gocuk onu

emiyormuq.

Annesine terniz bir gey olsa daha iyi
olmaz mr diye sordum omuzlanm silkti.
NtzANrM ( bilmiyorum ) diyebildi. Ben agiret

dilini bilmemekle beraber ne dedi§ini anla-

mshm. Kendisiyle bir qey konugmama

imkan da yolitu, ne o beni anlar ne de ben

onu. bu acr gergek kargrsrnda neyapabilir-

dim? Kusurlu o, anamr asla... bilgisizli§in
kucafrna kendilerini terkexnis insanlarla

karqr kasryaydrm. Acr-acr igini gekmekten

baska elinden ne gelebilirdi?

§layan yavmsunun a§zna igi qeker

dolu pagavrayr benim elimden ahp yine

soktu, tavn hareketide sen ne kanqtyorsun

diyen insanlannkinden farkstzdr. Hemen
gocugun agzma aym bezi sokuqturdu. O da

sesini kesiverdi. Bu köyde ilk okulda yok

de§ildi. Ama: ögretmeni hakkryla ilgi
gösterdi$ yoktu. Frrsat buldukga kasabaya

kagryor, gocuklar kendi halinde geziyor-

lardr. isteyen ok'ula gelir istemeyen'in histe

ugradrF yokhr.

Bumsuz Köyü ötsctmeni Celal ve Yal-
nayak Köyü öFetmeni Hüseyin Yolagan

nerede? Onlarda istedikleri gibi gezebilir-

lerdi. Ama memlekete hizmet bunlann

zevki baEka qeydi. Kendilerini zorlayan

harici bir tesir de yoktu. Yalmz ve yalmz

iggüdüleri mani oluyordu gezmelerine.

Bu, köyde hayli kalabahk bir nüfus

toplulu§u vardr. istense belediye tegkilatr

bile kurulacak go§unluk sa§lanabilirdi.
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insanlan da gahgkan, zekiydi. Uyuquk hig
kimse yoktu. Rivayetlere göre Yunanhlar
onlara geldikleri zamzm su dahi igirme-
miqler, onlar da karargahlannr bagka

yerlere nakletmek mecburiyetinde kalmrq-
lar. Böyle bir vatanpewerler diyan burast.
Tek kusurlan kendilerini ileriye yöneltecek
baglan eksikti. Kadrnlanndan Türkge bilen
qok azdr. Köyün ileri gelenleri de kendi
grkarlanndan baqka dügündükleri yoktu.

qALI§AN ANA
Köyleri devamh tur s[aslnda Karasüley-
manh Köyüne de bir gün yolumuz düqtü.
Konuk severlikleri de diser köylerden fark-
slzdr. Konut kaldrErm ev sahibesi o, gece

bir gocuk dünyaya getirdiklerini ögendik.
Vakitte hayli ilerlemigti. Biraz uyku almak
istedim. Kahn yün yatagrn igine sele serpe

uzandrm. Yataklarda 9ok temizdi. Kahro-
lasr pirelerin taarruzuna ugradrm. üg beq

de§ilki hangisiyle baq edebileyim bunlann.
Yathgrm evin altr ahrr üsttide evdi. Sabahr

zor ettim. O gece hig rahata komadllar,
pireler Güneg dogrnadan gok er.vel ken-
dimi drqarr attrm. Ev sahibesi inek sagr-
yordu. Gece doguran kadrn sabahm erken
saatmda nasrl olurda inek sasabilirdi. Buna
bir türlü akhm yatmamrstr. Dogumuyla
galqma saaü arasrnda henüz 4-5 saat geg-
miqti. Bizim bildi§imiz en azrndan iki gün
yatmahydr doguran kadrn. Nihayet ev sahi-
bi yamma geldi gok neqeliydi, nüfusuna bir
ilave etmiqti o gece.

Dayanamayarakakqam yengeninakgam
do§urdu§unu söylemiqtiniz. O ise inek
sa§ryordu yoksa bana bir muziplik filan mr
yaptlnE diyo sual agtrm kendisine. Asla
öyle gey olur mu? bizim kadrn 4 gocuk

do§urdu, gimdiye kadar da yalnrz gocuk
do§arken yatar, hepsi de bu kadar hatta bir
gocu§umuzu tarlada ekin iqlerken dosurdu,
gocu§u sardrk birazsonra trrpam salladr. O
öyle bir cinstir, diye güldü. Srmm sormaya
vakit brrakmadan ilave etti ;gergi siz saEhk
memurusunuz ama bunlar! bilmezsiniz.

Onun srm vardrr. Qocugu biz aldrkmr
kadrnlar bellerine sa§lamca kuqasr srkarlar.
Kann boqlu§u srmsrkr baglandrmr artrk hig
bir qey olmaz. De§il inek saEmak nryanr
salladrlarmr ekinin dumamnr grkanrlar
alimallah demiEti. Sizin gehir kadrnlan
günlerce yahp kalrrlar, biz igte böyteyiz.
Ben kendisine yatmasrm söylesem mazal-
lah kryametleri kopanr, eteginde bulunan
meyvalan döker gibi döküp geqerler iginin
baqrna demiglerdi.

Dofumuna qahit oldugum Türk anaslnm
sa§lam yaprsrnr bir türlü unutamadrm.
Oradan geqti§im zaman bir gok defalar
aynr qekilde beli srmstkt sanh gördüm
sonrada. Yaprlan kuwetli her geyleri
yerinde tek eksikleri bilgiydi. Eskiden ne
duydular ve ne gördülerse onunla yetini-
yorlardr. Günümäzün medeni icaplanndan
habersiz, ileri hamlelerden hi9 bir qey

duymamrqlardr. Okullan da yoktu ama
okuyup yaanayan gengleri pek azdr. Din
derslerini kendi köylerinde yaghlan
genglere öSennigti. Bunlardan bagka uzun
uza&ya bir ;eyler bilmiyorlard.

IMAM
Caldagn eteEinde Cahs Köytine gitmistim.
Geceyi de orada gegirdim. Kaldrsrm yer
köy odasrydr. Hayhda büyük bir oda,
köyün imamr da orada kahyordu. Akqam
yeme§inden sonr4 muhtarla ikimiz kal-
mrstrk, hayhda dertlegmigtik. Imamrn
durumunu hi9 be§enmemistim. Mütecessiz
haliyle hemen yakalanma korkusu iginde
birhali vardr.

O, yatsl namaaru okumaya grkmtgtr.

Kouuqmamu arasrnda hocanm nereli oldu-

Eunu sormustum. O da hocayr benim kadar
biliyordu. Yalruz adrnm Ahmet oldusunu
bize söyledi o, da kendi ifadesidir Nüfusu-
nu filan da görmemiq, Eive itibariyle Kara-
denizliydi. Hakiki ismini bilenyoktu.lki ay
kadar ewel bu köye gelmiq, ne bavulu ne
gamaqm, ne baqka eqyasr bunlarrn hig birisi
yokru yanrnda, esya olarak üzerinde giy-
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digi elbiseleriydi. Bir hapishane kagkrntn-

dan farksrz...

Muhtan ikaz ettim bu, adamm nereli

oldu[unu iyice anla sonra ba§rn agnmasln.

Hem de nüfusunu da görmeyi ihmal etme

demiqtim. Yatsr ezanrnr okuyan hoca bizim

konuqmalanmzt dinlemig olmah ki...bir

daha geri dönmedi, yatma zamanrm:z da

goktan gelmisti. Biz haylt sabrrsrzlandtk

nerede kaldr hoca diye. Muhtar belki baqka

bir odaya gitmiqrir, siz yatabilirsiniz diye-

rek yanrmdan aynldt. Sabah olmuqtu, hoca

yine görünürlerde yoktu. SaEa sola haber

sahp aramrgsada bulunamadr. Megeße o

gece kaqmrg oldu§unu anladtk.

Muhtar bu durumu jandarmaYa haber

verdi§inde; Hopa'da igledi§i cinayetten

aranan kigilerden oldu§unu anlamtgh. Ama

i§-isten qoktan geqmi§ti. Kim bilir Ahmet

efendi hangi aEiret köyüne goktan hoca bile

durmug olmahydr. Asrl igin acr tarafi Qahq
Köyü yrl ortasrnda hocasrz kalmrg, bu

yetmemis gibi muhtarda jandarma tarufm-

dan hayl sorgu sual kargrsrnda brrakrlmlqtt'

Sonra karqrlagtrptmtz zaman olan bize oldu

sen bu iEi kanstrnrsln diye haber verdim

yoksa, oda geginir gider bizde hocastz

kalmazdrk diye bana gücenir gibi olmuqtu

muhtar...

SiHiRBAZ
Sessiz sedasu görünenköylerde neler o1-

mazki.,. Ne a"srlzadeler, ne qobanlar saklar

bu köyler koynunda. Eski hanedaalardan

bile kiqilerle kar6rlaqmak mümkün Yüzel-

liliklerden, Ahmet Pasanm o§lu Hamdi

Dursun Bereket... bir ilkokul ö§retmeni bu

zat. Onunlada tanrstrk, iyi bir insandr. Ho5

sohbet etrafrnda bulunanlan güdürmesini

biliyordu. Ahrrhkuyu Köyü ögretmeni olan

Bereket tüm bilgi hazinesiydi. Benim diyen

din admlan onun yamnda buyandan gok

yavan kahyorlardt. Ruh gaprrma ilmini de

iyi bilen hoca Ahlrltkuyu Köyünde vakit

geqirmek igin sanatrnr gösterecek olmu§,

köyden bir kaq kiEiyi bir masanm ba5tna

toplayarak ellerini bastrrmrq masaya, astl

telas bu, srrada baglamrg. Masa ellerinin

altrnda sallanmaya baElayrnca almrq

bunlan bir korku ve panik, yanrndan gtkan

do$uca evlerine koqmuSlar ama sabahr zor

etmigler Sabahtn erken saatlannda bir ara-

ya gelen ruh seansmda bulunanlar solu§u

kaymakamrn kaptstnsa galmada bulmu5lar.

Bu öEretmeni bizim köyden alln o, bir
sihirbaz ve üfürükqüdür. Sihirbazrn iqi yok

bizim köyde illa istemeyiz diye basmrqlar

qikayeti. Yaprlan qikayet üzerine ögretme-

nin her qeyi, didik-didik edilmiqti, üfürük-
güiüt kitaplan arauyordu, yatak odasrnda

ve kütüphanesinde. Garip halli insantn

soyadr da garipti; Bereket... Nereden bul-

dun bu bcreket adrnr ba5ka yokmuydu

sanki demigtim kendisine.

Hayti güldü. Evet Bereket qünkü hane-

dana mensup benden baSka Türkiye'de
kimse yok. Bereketli olmasaydrk tükenirdi

kökümü2. Büyük aktör belki bmlarbir gün

lazrm olur diye yalnrz beni brraktr demiSti

kash Atätürk'tü. Ona gok inamrdt. Kendisi

bir kag defa divanr harbede gitmis oldu§u-

nu a§ayla itirafetmigti. Bir zamanlar ken-

disini aramadrklan yer kalmamrg, orman

9iftIi!ide henüzyaptldr§r bir srrada, peri5an

bir hale dü5en Hami Bereket Buada amele

olarak gahqmaya baglamrq, günün boyuna

kazma ve kürek salLyormuS. Fakat kimse

ne oldu§unu bildipi de yok. Okuyup yazan

bulmak biraz zor, taseron iqlerinizde

okuyup yazan varmr diye sorunca: eski

yüzbaqr ben biraz bilirim diye ortaya

grkmrq. lqgilerin puvantaj lnln tutulmasrnl

ondan isteyen tasercn'a peki demiq. Hami

Dursun Bereket'in becerikli bir adam

oldu§unu, yazr ve uslubunun gayet iyi ol-
dugunu gören taseron bunun boq bir insan

olmadlgml anlamakta gecikmemiq, kendi-

sini hayh sorgu sual yagmuruna tutmu§ ag-

zrndanbirqeyler alamayrnca ilk i5 durumu-

nun tahkiki isin emniyete haber vermeyi

ihmal etmemis. Siyasi polisin yaptr§r izle-

me neticesi durumu tüm grplakhgryta mey-
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dana grkrnca casusluk ve Gaziye suikaste

hazrrhk diye idam talebiyle mahkemeye

verilmig, kendisinin iyi savunmasryla iqin
iginden qrkmasrnr bilmiq, güLnkü Gazi
hazretleri onlar giftlikte gahqrrken bir 9ok
defalar yanlanna geldigini istemis olsay-
mrq kürekle bile en Eeni cinayeti isleye-
bilece§ini fakat böyle bir qeye katiyyen
tenezzül etmeyecegini, karqr kargrya ko-
nustuklannr Mustafa Kemal Pasaya hahr-
latrlrrsa kendi lehine gahadet edece§ini
söyleyince, beraat ettigini, ögetmenligini
de Gazi hazretlerinin emirleri geregince

almrq oldu§unu, söylerdi.
Zengini, fakiri, gobaru hatta berdusu

(yeßiz yunsuz) barrndrran köyler, nice srr

küpleri yerler
Köylerde büyüye. üfürük§ülü§e inan-

mayan hep yok gibidir. Ama nasrlsa masa

üzerinde elleri titreyince onlan birden ür-

kütmü§, korku tesili altrnda, Hami Dursun
Bereket sihirbazdrr diye nefes nefese onu
yakalatmak igin qikayete koqmug olduk-
lannr gülerek anlatmakla bitiremezdi.

Köylerde en kolay geginen slnrfköy ho-

calanydr. Diqi a$ryan, basr aBnyan, krnk
grkrk harig, her qey hocanrn muskasryla

halolurdu. Srtmaya yakalananlann kollan-
na, boyunlanna, hatta bacaklanna bile ya-

zrlan muskalar bailanrrdr. Kollanna ba§la-
nan iplikler bir Qok düEümlü olurdu. Hasta

tiüerken yapllan dü§ümler daha da mute-
ber sayrlrrdr. Bu iplikler daha gok kollara
baglanudr.

Bazr yerlerde nöbet atesi iginde krv-
ranan hasta ateqin tesiriyle uykuya daldrir
zaman ondan habersiz üzerine bir kova
so§uk su dökerlerdi. Onun tesiri baska ol
dugunu anlatrrlardl. Güya hastamn kendi
sinden gegmesiyle üzerine dökülen sopuk

sudan srtma korkar, hatta ädü patlarmr§, bir
daha da gelmezmig hastada ondan kudulur
gidermis onun da izahr buydu.

Hig düqünülmezdi ki hasta, o anda

deliye döner, korkutulan srtma degil asrl

korkan hastadrr

Doktorlara itibar edilmeyiqinin günahr

biraz da köy imamlanna aittir. Köylülerin
akll danrstrgl ki5ilerin baqrnda imamlar
vard[ Onlannbilgileri krt, ö§üt olarak ver-

dikleri vaizler, yalmz günah ve sevap, bir
de namaz krldrrmak. Hangi köyde ileri
görüqlü bilgili hoca bulunduysa o, köyün
gehresi de§igmiq, kötülükler azalmrq, yalan
vehileden uzaklaqmrElar, yaralama ve buna

benzer hadiseler pek azdrr. Bunda da

köylüler kusurlu degil nereden bulsunlar
kaliteli hocayr, kendi iglerinden yetiqrne-

yince? Vakit ezanlarrnr okuyacak adam

buldular mr öpüp baglarrna koyuyorlardr.

CENAZEDEN KORKAN HOCA
Bir gok köylerin imamlan eksikti bunlann
baqrnda Canrmana köyünün hali pek acry-
dr. Yakrn köylere haber salmrqlal tanrdrk-

lara rica etmi§ler illa bir imam bulmak
istiyorlardr. Buarada bana is düsmüstü sev-

dipim ahbaplanm vardr o , köyde. Siz her
yeri durmadan gezersiniz, bildi§iniz yerde

bir hoca varsa bize sahk verde getirelim,

vakit ezanlanmrz okunmadrlr gibi cenaze-

lerimiz oldu§u vakil yrkayrcryr civar
köylerden getiriyoruz bu iglerden anlayan

birini buluver demiqlerdi. Gergekten gok

hakhydrlar. Ben de bu ricayr görev kabul
ederek, bir tanldr$ sahk verdim.

Eli bo5. saga sola muska yazarak geqi-

nen Osman Boyacrydr bu zat. Kendisiyle
temasa gegen köylülere imamhpr kabul
ettigini, söylemi§, aradan hayli bir zaman
gegmiE oldugu halde Canrmana köyündeki
igine baglamamrq, iq yine bize düsmüstü.

Kendi iqlerimiz arasrnda bir de Canrmana

köyünün imamr mesele olmugtu. Gecikme-
denOsman efendiyi bulduk, hayh mahgup-

tu neden gitmedigini sordugumdai maze-

reti haardr. Namaz krldrrmak, ezan oku-

mak, vaiz etmek pek mühümsenmiyordu
ama... illa cenaze yrkamak... Bunuda er-

kekge itiraf etmiqti. Ölüden korkuyormuq,
me§erse ondan vazgegmiq imamhktan.
Vazgegrniq de§il kagrmq C-anrmana köyünden.
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Köylüler hesabrna bende ricada bulundum
ama nafile trenden iirken manda misali bir
defa korkmu5 ölüden geri dönermi gayri...

Osman hocaya benzer nice hocalar aranr
köylerde, ama bulmak gü9 onlanda. Bilgi
veremedi§imiz köylülerden pek gok gey

istemeye hakkrmzda olmasa gerek. Hükü-
met el uzatmaz iglerinde bulunan zenginler
gözlerinin agrlmasmr istemezleße elbette

cenazelerini yrkayacak hoca bulamaylp,
heba olup gidecekler.

BU OCAK TÜTECEK
A§a halanrn köyündeyim. Bende kendisine
a§a hala demigtim. Bu, köy okadar büyfü
sayrlmazdr. Fakir kigide bulmak mümki.in

defildi. Oramn hakimi Ala halaydr, kim
kimi ezebilirdi buna imkan yoktu. Haksrz
olanlar korkar köyünde yagayamazdr.

Köyün a§alanndan saylan Hrdrr Bey A§a
halanm ye§eniydi. Onun da civarda hatrn
sayrlrdr. Ama halanm yamnda gok geri
plandayü. Saysrz para sahibi insandr ama

faiz onlann yapacaklan iq de§il, yaptrklan
yardrmlan insani duygularla yaparlardr.

Gensligine ragmen, §rmankhgrnr gören

yoktu. Zatende yapamazdr günkü §a hala

buna frrsat verecek insan de§il.
Hrür bey a§abeyisinin o§luydu. Ken-

disini büyüten halasr oldu§u igin yaprlacak

kügük bir hatasr en büyük namkörlük
olurdu.

Hayli köklü bir ailenin kra olan hala

milli mücadele yrllannda geng ve güzel bir
krz. Civar köylerden nice agalann o§ulla-
nndan dünürler gelmig onunla evlenmek
istemiqler ama nafile onun yaprlacak bir
gok igleri vardr. Baba yok, di§er o§lan kar-
desler vatan vazifesinde, evde iq görecek

kimse yok. Erkek olarak tek Hrdrr var
koskoca mülkte, küqüLk ye§enin iqlere gücü

yetmez. O da evlenip o, mülkten grkarsa

baba oca§rnr kim tüttürecek, bunlann hep-

sini hesap eden hala gelen taliplerini yi.iz

geri edip reddediyor Yi§eni ne zaman

büyütüp iqine gitmeye baglana ondan

sonra evlenme igini di§ünece§ini söyleyip
tüm umudunu ye§eni Hrdrra ba§hyor.

Askere gidenler bir daha geri dönmiyor.
Halada böylece bunlarrn yerini tutuyor.
Evlerinde konuk olarak bir gece kalmrgtrm.

Tarlaya gidecek igci, sürüleri yaymaya
gidecek goban ondan direktif ahyordu
sabahtan. Gerqi yelenide artrk goluk gocuk

sahibiydi ama kendisini yetigtirmiq olan
halasrmn bir dedi§ini iki ettirmezdi. Onr.rn

yanmda kumandanrn yamnda duran er gibi
tawl vardl.

Konuk oldu§um zaman bazr köylülerde
yammrza gelmiglerdi. Hala bunlann hep-

sinden otoriter. Deri postlarln üzerinde

oturuqunda bile a§al§r herhaliyle belliydi.
Memurbey evladrm demesi yalnrz a§al*
de$l aynca anne qe{katrylaydr. Kokar
köyünün en büyük ablasr oldugu igin
büyük kügfü herkes hala diye hürmefte
kusur etmezlerdi.

Emirda§rndan bir kag hane gelip bu
köye yerlegmiqler. Orada icarla tarla tut-
mu§, giftsilik ediyorlardr. Onlar dahi hig
yabanclhk gekmezlerdi orada, diler
köylüler hig bir qey deyemezlerdi onlara,
güvenleri halaydr, bizlere kimse bir gey

diyemez günkü burada hala var kim
haksrzlk eder bize demiglerdi.

ismini bile ölrenernedim, bildi§im ve

ögene bildi§im a§a halaydr. Ben de he-
mencik bu adr sevdim kendisine hala diye
hitap etmistim. Baba ocagnr tüfürmek her
babayi§idin kan de§il, her qeylerini yitiren
nice erkekler görmüstikn- Bir gün gelmiq
elin kaplslna lrgat durmuglar. Ama §a hala

öyle mi?.. Bunca zengin kaprlardan evlen-
me t€klifi alan hala erkekge vazifem bit-
medi kardeslerimin geride brrakh6 öküz-
leri yüz üstti brrakamam, diye vazifesini
yaptl§ma kani huzur iqinde yagayan

insanlara has grurla yagryordu.

Nice atsz kahramanlar dolu qu, Anado-
lunda, kag defa burayr görmef arzuladlm
ama bir türlüde yolum düqmedi o tarafa.

Kug ugmaz kervan gegmez ye erdi oralan.
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O, civara kurulmuq bulunan köylerin de

atlan biraz garipti. Konakgörmezkepig

Konakgörmezsagir... Adr üstünde köyler
bunlar hakikaten ne gelen var ne de

u§rayan krr göllerin yüzünde onlara. Yalnrz

benim gibi ay bagrnda daireye rapor

verecek memurlar u§raq mecburen. Aynca

özel idare ve maliye tahsildarlan da para

koparmak igin ziyaret ederlerdi. Celen
giden az olmakla onlar hayatlanndan

memnun görünüyorlardr. Rahatsrzlk bizl-
erden geliyordu. Sa§Lk memurlan yaprl-

masr lazrm gelen qeyleri tembih eder olacak

veya olmayacak geyleri sayrp dökerdi. O,

kadar mühi.imsenmezdi. Parayla de§ilya

boE laf dinlemek, isteyen yapar istemeyen

yapmaz, karsrh$ cezada yok. Ama tahsil-

dar öyle mi?...

Saym paralannr veremeyenlerin goban-

lanyla mallan sürülüp götürülüyordu.

Onlann tabirleriyle sivri sineklerden daha

9ok tahripkardr tahsildarlar Sinekler oda-

lara girince biraz tezek ti.ittürmek kafiydi.
Ama tahsildan ürkütecek bir gey bulun-
mazdr. Yalnr ve yalmz verecekleri paralar

onlan susturabilirdi. Alay otsun diye baa
eksik olmastnlar bizim hahnmut sayp
gelirler, biz qehre gittigimiz vakit yammEa

ugraylpta bir kere olsun hatrnmrzr sormaz-

lar diyerek sitemden de geri kalmazlardr.
Köylerin ytlzde doksam hig de sthli

de§ildi. Bunlann da bazr sebepleri ortada.

Büyükqe köylerde yagayan bazr sivri akrlh
geginenler, bir kaE kiqi birleqip yayla evi
diye kurduklan yerleri sonradan köye qe-

virmiqlel kendi gocuklanyla sekiz on hane

kadar olunca yolunu bulup birde mühür

kazrtrp, yaylayr kolayca köy yapmtElar.

Buraya ne ö§retmen göndermek mümkün

nede bundan bagka basit bir köy bekgisi

bile bulundurmayr adet edinmemiqler.

Bekgi tutulsa dahi ileri gelen a§amn hizme-

tinden baqka hig bir ise yaradlEl yoktu. Hig
yoktan meydana gelen kü9ücük köylerin
kalkrnmasrna da imkan yoktu. Bir gok mera

ihtilaflan, benzeri akla gelmedik en girkin

hadiseler, qrkarken bazr idarecilerin de

iqine geliyordu onlarrn ihtilafl an.

iSKANCILAR
Üzücü ama gergek bir olaya parmak

basmamakda haksrzhk olur. Smdtran

Köyünden aynlan Sr§rrctk yaylast di§er

adryle Qiftlik, bir gün köyün agalanndan

birisinin telaqr hayli merak gekiciydi.
Benden de pek saklamazlardr gizliliklerini,
öErenmekte gü9Iük gekmedim, zalen sag-

hk memurlanm pek adam yerine saydrklan
yoktu belki ondan agrlmrE olmahydr. §aba
ve telaqr hayh hayh dügündürücüydü. O,
gün Ankara'dan beklenmedik, sessizce bir
talsi ile misafirgelmiEti Sr§rrcrk Qiftli§ine.

Gelen bu kiqiler orarun pek yabancrsr

sayrlmaz olmuqlar srk-srk ugradrklan anla-
grhyordu. Kuq ugmaz kervan geqmez yere

iyiden iyiye ayaklan ahgmrE artrk. Qiftlikte
gi.izel bir yer olmaya güzel, elden kaqnla-
cak yer de de§ildi. 30*40 nüfusun üstünde

de de§ildi orasl. Asrl korktuklan da

buranln dogru dürüst tapulanmn bulun-
mayrEr, iskancrlan slmartmr§, sahiplerini

de hayh üzmüstü. Sa§lam kapryr bulan
iskancrlann arayrp bulamadrklan firsat

ellerine gegmiqti. Bikere cepleri hafifle-
dikce buranrn yolunu tutar olmuglar. Her
geliqlerinde bagka baqka bahaneler,

Bakanhk bizi srkrgtrnyorama yine de bizim
elimizdedirbu ig siz bilirsiniz? diyerek aEtk

kapr da brakryorlardr. Qiftliklerin sahipleri
arazimiz elimizden qrkmasrn diye elinde

avucun da ne kadar para varsa, onlarr

kolayca ba5ka ceplere aktarmrq, bir gün gok

srkrntr iginde krvranryordu. Para da bula-

mamrq, az gok biraz paracrk devqirebilmiq

ama bir türlü onlann göynü oldugu yoktu.

Pazarhk mal 
-ahp 

satrmrndan daha dä

mühimdi. Hig bir qeyden korkusuzca aqtk-

tan aglga soylluyorlar, onlar da nalet olsun

kabilinden diyerek her dafaki geliqlerinde
qiftlik sahiplerine sahldr$ kagrnllmaz bir
olaydr,
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Kurulan gete gok iyi gahsryordu. Hayma-
nada bulunan hig bir Eeyden habersiz evi
yeri hiq bir qeyi olmayan safgögmenleralet

edildiklerinin farkrnda bile de§ildi. Bunla-

nn ileri gelenlerini orada bulunan memur
insalsrzca alet adiyordu. Sizin igin en iyi
yer Srndrran Qiftli§idir Hemen bir pulsuz

dilekge getirin ben Ankara'ya yazayrm

hem de sekiz on kiEi birlegin Sr§rrcrk

Qiftli§ine bakrn kag hane bannabilir orada

der. Kimi ambayla, kimi yaya yola di§en
gögmenler dolruca Srndrran Qiftli§ine
giderlerdi. Onlan gören asrl sahipleri düger-

Ier telasa ya Haymanaya veyahutta dogruca

Ankara'ya baq lurudar. Avlar bu defa

ayaklanna kendileri gelmiE, bryk altmdan
gülerek siz bize brrakrn bu, krsmr demeleri

kafi geliyordu. Muhaculan oyalam4 öteki-
leri yolrna iki ü9 sene sitüp gitti.

Qeteler hayli tü§lendi, gögmenler ezildi
de ezitdi. Qiftlik sahipleri iki ü9 yrltrk ka-
zanglannr böylece heba etmiqlerdi. Hem de

nasrl geceli gündüzlü huzursuzluk iginde.

Bir gün giftlikte Halit a§ada konuktum,
vakitte hayli ilerlemiqti, bir tahsildar yamn-

da bir de jandarma ile grka geldi. Sabah-

leyin sakrn mallan kra göttirmeyin, yann
satrsa götürecegiz demezler mi? Parayla

oynayan aglann sayrmlannr ödeyecek

paralan bile kalmamrstr. Ya göEmenlerin

iki ü9 seneleri heba olmug, ne millete ne de

kenditerine faideleri olmamrqn. UstaLkla
yapllan resmi setecilikten ne Srglrclk Cift-
lili sahipleri ne de gögmenler haberdar

de§ildi. Bu acr gergek karErsrnda irkilme-
mek elde de§ildi.

Halit Aga parasEhktan mallanmn sahsa

grkanlmasma mr yansrn yoksa sayrh itiba-
nmn knldr§rna mr yansrn, gaqkrnhk iginde
grrprnrrken, iqini dökmekten qekinme-

yerek, iki ü9 yrlda ü9 defa giftli§i becerikli
iskancrlardan satrn aldr§rnr ba§rrarak hay-
krrmrqh. Kaprsrnda bir gok qoban ve igcisi

bulunan adam kendisi el kaprsrna dü9ecek

duruma getirilmisti. Asrl acr tarafr kimse-

den parada istemeye yüzü kalmadr§rnr

bagkasnrn kaprsrnda da rrgat kalsa kimse ig

vermeyecegini de sözlerine eklemigti.
Köylülerin bazr garip espirileride vardr.

Hü-kitnet mücadele sayesinde bizleri sivri
sinek derdinden bir derece olsun kurtardr,
ama resmi soygunculann elinden bir türlü
kurtaramadr. Kendi arzumuzla biz buraya
l5-20 hane gögmen yerleqtirilmesini iste-

dik. Nedense buna bir türlü yanaqmadrlar,

sizin yerleriniz Srndrran köyündedir, oraya
gideceksiniz burayr oldu§u gibi bosalta-
cakrnrz diye dirette adamlar, mecburduk
onlann dedi§ine boyun e§meye, gimdide

srktntrlann iqinde bocalayrp duruyoruz,
yoksa bu kadar pahahya mai olaca§ru bil-
miE olsaydrm, verdi§im paralarla iki 9iftlik
alabilirdim. Ama oldu bir kere, trteper

kald& eq ve dost iEinde diye srzlanmrqh.

EVLENME VE ÖTESI
Bazr köylerde kavgalann sonu ne gelir ne

de tükenir. Müzminleqmiqtir adeta. Evlen-
melerin tesiri büyüktürbu iste; husumetler,

kinler kendili§inden körüklenip gider. Bu-
nun psikolojik tesirleri küqümsenmeme-

lidir Öyle köyler vardrr ki akraba olma-
yana krz bile vermezler Bir gok köyle-
rimizin durumu böyledir. Amcalar, dayrlar,

halalar, hatta iki kardeg qocuklannr bir
biriyle karr koca ederler.

Bilhassa zengin ailelerde bu krsrm daha
gok görülen olaylardrr. Ailemizin igine ya-
bancr girme korkusu, sewetlerini baqkasr

almamasr iqindir. Akrabalar arasrnda zin-
cirleme evlenmeler, do§acak gocuklar

iüerinde de menfi tesirleri az de§ildir.
Yrllarca aynr qatl altlnda büyüyen, so-

nunda kan koca olmalan, gocukluktan

kurtulry bir yataga girmeleri ilk günlerde

aralannda gegimsizlik basladl$ görülen
vakalardandn Aym evde bir biriyle dö§ü-

§e-dögüse büyüdüklerinden, bir anda evli-
likledni unutmu§, kügük ya5lannr yaqar

gibi, birbirlerini hrrpalamaktan gekinmez-

ler Onun neticesi goEu zaman aynlmalan
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görülen geylerdendir. Her ikiside akaba
gocuklandrr bunlar.

Mahkemeye baq vrrulsa kim-kimden
qikayetci olacak. AEzrnln üstü brylk altl

sakal. Kan aynmlart zaten yok. Bunlar gok

görülen qeylerdi. Aslmda tek gatr alhnda

kiqilerdir bunlar Bu, yüzden bir goklann-

dan do§an gocuklar kör, topal, akla gelme-

dik hastahklarla do§arlar.

Bumrn daha fecisi kabank nüfirslu köy-

lerde iki akaba zümresinin türemesi, 9özül-
meyen kör düpüm. Ufak bir ba§ ihtilafi iki
gencin veya iki gocu§un döEüstü, hatta iki
ayn akrabantn köpeklerinin birbiri ile

bo§ugmalan bir köyü bir birine katmaya kafi
geliyordu. Bunlann haricinde gekeme-

mezlik daha da vahim hadiselerin do§ma-

srna sebep oluyol bu krstm en enteresan ta-

rafi. Biz, siz davasrndan baqkabir qey delil...
KüqüLk ya§lardaki gocuklann bellerine

yErlestirilen tabancalaq ka4r tamfa meydan

okumalar, bikere bagladrmr? sonu malum

artrk. O, köyde srkr yönetim kendili§inden

baqlar. Bir birlerinden korktuklanndan sular

karardr mr her iki taraf drsan ctkamaz olur.

Yirmi yaqrndan a5a§r qocuklara azmenir-

mek suretiyle cinayet iqlehikleri en göze

qarpan ksrmdrr
Birisi ebediyyen aralarndan ayrtlmrq

topraga girmi§, di§eri geng yaqrnda hürri-
yetinden edilmig. Tabiatln verdigi güzelim

güneqi parmakhklar arasrnda ba5mt yukan

kaldrrdr§r zaman görür O da böylece heba

olup gider. lqler güql€r terk edilmi§, avukat

ve mahkeme kaprlannr agtndmdar arttk.

Her iki tarafin qahitleri sürü ile gelir

gider, ama yalnrz iqlerine geldigi gibi

konuEurlar mahkemelerde. Adalet meka-

nizmasr grksrn iqin iqinden. Asrl korkung

tarafi : Adam yasr kü9üktü ü9- beq yrl
yatar bende bakanm orada ona nasrl olsa

bir af grkar oda kurtulur gider, grktrktan

sonra da kimse ona yan bakamazya krllna

dokunana meydan okur diye geng

dima§lara bilmeyerek kötülük tohum-

lanm ekenler eksik delildi.

Buna benzer olaylardan sonra kurtulanlar

go§u zaman köylerini terketmiqlerdir Kö-
yiturde kalsa ya ölecek yahut tekrar bir
baqkasrnr öldürüp yine andana girecek ve

hürriyetini kaybedecek elini kolunu sallaya

sallaya gezmesine imkan kalmamtqttr artrk.

Öldürülenin ya kardesi veyahutta en yakrnl

beline ashgr silahryla onu durmadan izler

eline serbest bir yerde gegtimi ne olursa

olacaktrr ve kan davasr baqlamtEttrbile...

Yeterki eline frrsat geqsin. Bunuda yap-

tlran yine cehaletleridir. Gelde aniat bu

insanlara bunu.

Bazr Türk kollannrn adetlerine göre ye-

di göbek aynlmadan evlenmeler sureti

katiyede yaprlmaz, bazr yerlerde buna hig

ehemmiyet vermezler din nasrl olsa buna

cevaz vermiEtirne diye akabalar bir biriyle
evlenmesinler der. Akraba ile evlenmeyen

köylerde yaralama ve ölümler gibi vakalar

biraz daha az bulunur, Ama bunlar azrnltkta

kalrrlar
Akraba ile evlenmelerin men'i kanun

yoluyla olmayaca§rna göre; ilgili Bakan-

hklar bastrracaklan bro.1ürler ve din adam-

lannrn vaizleriyle geg de olsa bir iqin önüne

geqebilirler Ama nerede h'r islerle ugra§a-

cak tegkilat bizde?

Yrllar yrh sürüp giden köy kavgalan ve

kan davalan, kanunlar yoluyla cezadan

ewel yetiqtirecelimiz nesillere bu terbiye-

yi verebilsek. istikbalde milletce kötü adet

halini alan demen elbette kurtuluruz.

Olan bu tedirginlikler tek tarafl r de§ildir.

Her iki tarafigin sartlar aymdr. Yaz günleri

gengler, koqum hayvanlannt kendileri

yayar. Krrlarda kepenek isiflde yatarlar.

Düqmanr olanlar varsa geceleri klrda göz-

lerine uyku girmez, eli silahlnn tetiEinde

srnrr muhaffizlan gibi sabahlar. Ufak bir
sezintiyle karyrlagrsa hig kim olduEunu

bile sormadan silahlnl atesler, ki a§rr bir
ezinti iqindedir gece boyunca.

Kan davasr ve husumetli olmayan köy-

lüler igin böyle de§ildir. Onlar yalnrz vahqi

hayvanlar igin silah bulunduudar llk-
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bahann otlaklaflndä yahp kalkanlann
keyfine de§me...Sular karardrmr, hangi
si.irüde tavh kuzu bulunur, gobam nasrl
olsada uyutsak bir kuzu gömmesi yapsak

diye onu dü9ünürler. Qoban köpeklerinden
pek korktuklan yoktur zaten köpekler
lslrnazmrs onlan, onlann entercsan usül-
leride var.

Kuzu galma§a giden geng anadan do§-
ma soyunup qrnl grplak si.irünün iqine girer.

Qoban köpekleri ne kadar yawz olursa
olsun sürünün iginde grnlgrplak gezen

adama katilyen ses grkarmazlarmrg. Hatta
hig te ilgilenmezlermig hayvanlar. Qoban
uyumaz da ayakta ise gözüne kestirdisi
kuzuyu yakalar, otla hayvaru oracrsa ayak-
lanm ba§lar, kendiside biraz ileriye uzam-
verirmig otlann igine, sürü biraz uzaklaqrn-
ca hayvan oracrkta kalrr ondan sonrada a14r

giderlermi§. Avcr avrnr avlaml§tlr arhk.
Srrtladr§r gibi tavh kuzuyu arkadaglanmn
yanrna kolayca götürür.

Pigirme iqide hayli enteresan, daha ev-
velden kazdrklan bir kuyunun iginde yak-
trklan tezek ate§lerini grkanp, bol suda
yrkanan etler tekrar derinin igine konup,
krzgrn gukurun iqine konur üzerinde tekrar
bir tozek atesi yakrlrr bir birbuquk saatta

fevkalade piqen kuzu grkanldrmr yimeye
stra gelmistir. Derinin iginde et gayet lez-
zetli derinin yalnr üzerindeki yi.inler kav-
rulmug. Ama derinin iginde buram buram
kokan kuzu gömmesi denen yemekde

hazrlanmrqhr. Yemesine de doyulmazmrE
hani bu yemegin.

Bu iqleri yapanlar anlatmakla bitiremez-
lerdir bunun tadrm köy odalannda. Ama
kegi yavrulanndan qikayet ederlerdi. Bir
kegi yavrusu yakalayacak olsalar, basra
ba§ra kryamet kopanrmrg o, hal.vanlar. O,
bakrmdan kuzulan avlamayr tercih eder-
lerdi. Kegilernaletyaygaracr hrgm olurlar-
mrq. Onu yakalar yakalamaz oldusu yerde
boynuna brga§r dayayrp grk dedinmemek
lazrmmrq. Aksi halde hemen ele verirmiq
hrrsrzhk edeni, Onun igin bu i9i iyi bilenler

bilmeyenlere ders mahiyetinde anlatrrlardr.
Bu hikayeleri anlatrrlarkende zevkleri
sonsuz olurdu. Gülerkende kulaklanua va-
nrdr a§rzlan. Kim gok kuzu, koyun
galdrysa en qok öEünende o olurdu.

Qrnlgrplak soyunan kiginin üzerine gelen
goban köpeginin sessizce srvrqmasna hele
bayrlrrlardr gülerken. En gok hoqlanna
giden hayvamn kagmasrydr. Bahann tadrnr
asrl onlar grkardrklannr söylerken
yashlarda iglerini Eekerlerdi. Bu, igi hig
ayrpladrklan yoktu. Baz ihtiyarlar bu iqe

bal da ilave ederlerdi. Kuzu gömmesindan

sonra bahnda bulunmasr sart oldugunu
söylerdi.

KOVAN CALINMASI
Kuzu gömmesini anlatrrlarken yagh köylü
baqrndan gegen bir olayr nakletmiqti. Her
geyin inceli§inin bilinmesi lazrm. Koqu
hayvanlannr krrda otlanrken kuzu gömme-
sinden sonra keyfleri tam olsun diye bir de
kovan galmayr kafalanna koymuglal iki
kiqi köye gidip eskiden gözlerine kestir-
dikleri bahgeden kovanr srrtladrklarr gibi
mallann yanrna doSu yol ahrlar.

Birisi srrtrndaki ceketi grkanp kovanr
sarmayr ihmal etmez. Otlak yerindeki geq-

menin baslna kadar gelirler. Artrk kovaur
suya tutmak igin ceketi i.izerinden alrr.
MeEerse kucakta sallanan kovanrn igindeki
anlann yandan fazlasr ceketin iqine dül-
mü§, karanhkta ha)'vanlar kovan r sanyoruz
diye hrsran her tarafinl sarmaz mr?
Konduklan yeride rsrnyorlarmrg. Qünkü
iyiden iyiye hrrgrnlaqmrglar. Canr yanan
adam ihtiyatsrzhprn cezasrnr gegmenin

oluluna elbiseleriyle kendisini atmakla
ödemi9.

Bal yemekten vaz gegip canrnl güg
kunarmrq , zehirlenmekten. Bereket versin
geqmenin olu§u suyla dolu bulunmug. Yok-
sa kovan galmak hayahna mal olacakmrq.
Bir hafta köye gitmeyip qiqlerinin geg-
mesini krrda bekledi§ini anlatrrken o, am
yagar gibi heyecanlanudr. Genqlere de
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sakln gocuklar ihtiyatslzhk etmeyin yoksa

krrlarda haftalarca benim gibi kahrsmrz.

Qegmenin olupu dolu olmasaydr, daha o
zaman adrm goktan urutulacak veyahut

anlarla yaptr$ savasta yenilgiye ugrayan

anlann qehit ettigi Ahmet zavalh Ahmet
derlerdi. Üstelik goban gegmesi yanrna

gömer ayak ve baq ucuma yazrsrz birer taE

dikerlerdi.
Celen gegende bir dua okurdu, ne bil-

sinler kovan gahp anlann zehirledi§i Ah-
met aEanrn orada yathgmr. 20-25 yrl sonra
mezanmn yanrnda yetisen gahya salkrm

sagak eskiler, iplikler ba§lanp, kurbanlar
kesilir, adaklar icra edilir, gocu§u olmayan
veya yaqamayanlar o zaman bizim isimsiz
taqlanmrzdan kim bilir ne kadar ba$r yamk

insan medet umardl.
kizceli Ahmet A§anrn sohbetini köy

odasnda bulunanlarla beraber bende dinle-
miqtim. Kendisine mahsus gokiyi espirileri
vardr. En fazla heyecan uyandrran hikaye-
leri naklederdi. Yeni dü§ünleri hiq be-
genmezdi. Kendi genglipine konuyu akta-
nr, alrat oynatrlmadan yaprlan dü§ünleri
ölü evine benzetirdi. Tahsildar Mevlüt
efendi ile bir araya geldiler mi? Genci
ihtiyan etrafim sarardr, ikisi arasmda birle-

Eemedikleri nokta, kuzu koyun ve an gal-

mayl Mevlüt efendinin kügümsemesiydi.

En azlndan at galmmaslnl do§ru bulu-
yordu, Ahmet §ada ona hak veriyordu.

Qünkü ben yörü§üm sen ise Qerkezsin, siz

at salmaya alskrnsrnrz, biz ise koyun kuzu
galmaya ahgkrnrz sizin kadar büyük iqleri
yapamayrz, bununla beraber Allah kimseyi
gördügünden aylnnasln der, amin de de-

meyi eksik etmezlerdi. Ama köy odasmrn

iginde bulunanlar onlann bu, sohbetlerine

bayrlrlardr gi.ilmeden.

ÖR-DEKGÖLÜ
Haymana ve civan köylerinde gezen kim
olursa olsun taban tabana zrt mizagh
insanlar ve yerler görecektir Ördekgölü
deyince burasr göl sanrlmasrn, medeni bir

köy burasr. Gerek erkeklerinin ve gerekse

kadrnlanmn giyimleri en azrndan bir
kasabah gibidir Evlerinin iqi dr5r tertemiz.

Her ev sahibi yalnrz avlulannrn igini
de§ilde drE sokaklannr bile süpürürlerdi.
Ba§-bahge yetistirilmi§, zengini, fakiri
hepsi aynr derecede geginir gibiydi. Kavga
gürültü gibi huzursuzluklar görünmeyordu

bu köyde.

Öz köyleri dedi§imiz, Balgrkhisar, Bal-
talin, Bostanhüyük, Sebilibala, Sebilisüfl a,

Yenicik, Yergömü köylerinin gekilmez a§rr
pis, havasrnr, agalann haksrzh§ml düsün-

dükge Ördekgölü Köyü cennet gibi yer
unutturuyordu , o köyleri.

Oranrn agasl Ramazan aga Bumsuzlu
Halit efendi kadar muhterem insandr. Bu,
köyde ne sinek ne pislik, hoga gitmeyecek

bir taraf yoktu. Yakacaklannr bahqelerinde

yetistirdikleri agälardan tedarik ediyor-
lardr.

ileri düqünceli insanlann toplandrg bu
köy, ig agrcrydr. Gergi orada da okul yoktu
ama okuyup yazmayan kiqi bulmakta biraz
zordu.

Ti.imünü gezdi§im (Yüzonsekiz) parga

köyde kokladr§rmrz tezek dumanr burada
yoktu. Buram buram krrlarr kekik, evleri ve

bahgeleri gigek ve melva kokuyordu.

- SON-
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ZERDU§T
DINININ OZELLIKLERI

&tfdin,

Zerdügtdini hakkrndaki bilgilere kaynakhk
eden temel kaynak" Zerdüg Dininin kutsal
kitabl Zend Avestadrr. Tabii, buna Akame-
nidler ve Sasaniler döneminde kalma bil-
gilerve Yunan, Ermeni ve Arab yazarlannn
aktardrklan bilgileri ekleyebiliriz.

Zend Avesta, tarihi süreg icinde qeqitli

bigimlerde telafuz edilmiqtir Bilinen €n

eski adr apastak: Pehlevicede temel anla-

mma gelmektedir. Sasanilel bugünkü Zend
Avesta o larak bilinen kutsal kitaba apastay
diyorlardr. Zend Avesta temel bilgiler
anlamrna gelmektedir. Zend Avesta»rn 2l
bölümden olugtu§u söyleniliyor ve büyük
bir krsmrmn Büyük isken-
der tarafinda yok edildili
iddia ediliyor. §u anda

elde bulanan Z,end Aves-
ta, yakrmdan geri kalan ve

Sasaniler döneminde
(M.S.226-650) sözlü ola-
rak bilinen pargalann yazrl duruma
getirilenidir. Sasanilerin resmi devlet diui,
Zerdüstlüfitu bagka bir ismi olan Mazda-
iandi. Sasanilerin, ikinci halife Ömerdöne-
minde 642 yhnda arablara Nehavent sava-

grnda yenilmesiyle, bölge halklannrn müs-

lümanl§a zorlanmasr ile birlikte, Zerdüg-

tülük gerileme dönemine girmiq ve taraftar-
lannrn büyük sogunlugu müslümanhgr

kabul etmeye zorlanmlstlr. Müslümanh§r
kabul etmeyenler, a§rr baskrlara maaruz

kalmrq veya yurtlannl terketmek zorunda

brrakrlmrglar Yurtlannl terketmek zorunda

brrakrlanlar, Hindistana sr§rndrlar. Hindis-
tana gö9 edenler, Bombay yakrnlanna
yerlegtiler. Ve bunlar hala bügün zerdüqt

dinine ba§hhklarrnl sürdürmektedirler
Ategleri sürekli yanar. Her güu günes batt
mrnda yüzlerini günese gevirerek söyle
seslenirler; Humats - Eskhata Ilvesta -.

Yani dügünce iyi düsünülsün -söz iyi
söylensin- iq iyi yaprlsrn.

ZEND AVESTA Gathalardan (llahi)
olusmaktadr. Avestanrn yazrldr§r dil hak-
krnda bir bilgi mevcut de§ildir. Bundan
dolayr Avestamn yazrldrfir dile Avsta dili
denilmektedir. Bugün elimizde bulunan
Cathalar Sasaniler döneminde Pehleviceye
gerrilnriq gathalardrr.

Avesta gesitli bölümlerden oluqmaktadr
enönemlileri:

a-Yrsna
b-Yastlar
c-Visparst
d-Vendidad
e-KüsükAvesta

Zerdüst dininin temelini
oluqturan dügünce, Medleri olugturan kabi-
lelerden olan magilerin ikizler mitolojisi
Zewarizmdir. ZeNan izm dualizm prensip-

ine dayamr. ikizlerden biri iyili§i di§eri de
kötülügü temsil eder iyili§i Spenta
Mainyo kötülügüde Angro Mainyo. Cün-
Iük yagamda iyilik aydrnhgrn kötülükte
karanh§m sembolüdür. Tabii Zerdügt dini
sadece Zervanizmden kaynaklanmamakta-
dr Kendisinden önce var olan arilerin
mitolojisinden ve dinlerinden etkilenmigtir
Ashnda Zerdügt dini ondan önce varolan

bütün dinlerin ve mitolojilerin birbileqimi
dir Bunlann ba§rnda Zervanizm ve Mitra
dini gelmektedir. Zerdüst dininin ortaya
qrkmasndaki en önemli fäktör kendisinden
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önceki dinlerin yerlegik düzene gegen

Zerdüstün iginde yagadrlr toplumun,

ekonmik ve sosyal ihtiyaglanna cevap

vermemesidir. Yedegik kültür yeni ahlaki
ve etik düzenlemeleri zorunlu ktldtfl iqinde

dinde reformlann yaprlmast zorunlu olur
Özünde, ZerdüE dini Mazdaizrn, dalrmk
olan ari aqiretlerini bir araya getirmek ve

birlik sa§hyarak kendilerini yani ari agiret-

Ierini ruhatsE eden göcebe turan kabilelerine

kargr bir birlik oluqturmantn rdeolojisidir.

Cünkü: Zerdi.istün yagadr[r dönemde birlik-
telikler dini temel üzerine kuduyordu.

Zerdüqt dini ü9 esas prensibten olugur

l -Monoteizm (Tek tannctltk)
2-Dualizm (ikicilik)
3-Eskatologi (AIiret)

Monoteizm: Ahura Mazda tek ve en

büyük tanndr Adil diDenin (A§A) kurucu-

su ve us tannsldrr. Ahura Mazdanrn altt

tanede yardlmcßr bulunuyor. Bunlar ölüm-
süz ilahlarlardrr (Ameqa Spenta). Builahlar
öztinde herbiri Alura Mazdanrn hususiyet-

lerinin kigilegtirilmig bigimleridir.
Aga-Adil Düzen. iyi insanlann dawantg-

lan Asa tarafindan düzenlenir Sosyal ve

dinsel yagamrn iyi düzeni ve evcil hayvan-

tann iyi bakrmr. Aga'nmkar§rtl yalandr(

Vohu Manah: iyi dügünce. Adit
düzenin ve kutsal kurallann (razan) ögreti-

cisi ve annm4 yarauct ö2. Vohu Manah

aynr zamanda ateglede ilgilidir ve günegin

rgr§rdlr. Kifu:tlerin ateqe önem vermelerinin

altrndayatan asrlgergek, atesin günesin yer-

yüzündeki sembolü olarak görmelerindar

kaynaklanmaktadr. Kürtler, günesi yaratrcr

ve tarrrrsal bir gü9 olffak gördüklerinden

dolayr onu kltsar ve adaklar adarlardt.

Kürtlerin, ya5adr$ dagltk sograrya gözö-

nünde tutulurs4 günesi kutsamalan 9ok
da§aldrr zira güneg olmadan ne tanm nede

hal"vancrhkyaprlrrdr. Kürtler, günesi canhh-

grn ve yasamm kayra[r olarak görüyo ardt.

Armaiti: Uyumlu huy (Dindarhk ve

Bilgelik). Bereket ve otlak alanlarla ilgilidir

Annaitinin bereket tanncasr §i ilede ilgisi
bulunmaktadrr. Burdan hareketle Armaiti
isin b€reket tannsrda denilebilir.
Kisatra: DoÄa üstü gü9 (semavi ve dtin-
yevi) ve bu gücün korunmasr igin mücadele

eder. Özelliklede köhllüklerle ve yalana

(drug) kargr mücadele eder.

Ameratat ve lluarvatat: Her iki ilahta

Gathalarda sürekli beraber antl[ Ameratat

ölürnsüzlüE'ü Huarvatat srhhahn ilahrdr Her

ikisi aynr zamanda su ve bi*ilerle ilgilidir.
Dualizm: Zerdü9t dininin ternel özellik-

lerinden biridir. Dünyay iki kuwet idare

ediyor. Biri iyitik di§eride kötülük. Yalan
(DRUG) ve adil düzen (A§A). Ruh ve

beden. iyili§i Spenta mainyo kötülü§üde
Angra Mainyo temsil ediyor. Ashnda
dualizm, kötülüklerin kayna§rnr agrklamak

igin vanlan mantrki bir sonugtur. Madernki,

us tannsr Ahura Mazda bütün iyliklerin
yarahcrsrdrr, o halde bu kötülüklerin
kayna§r nedir sorusuna bir cevap bulma
ihtiyacrnda dogmustur. insanlar, iyiyi ve

kötüyü segmekte özgürdürler. Buda ahlaki

olarak insanlan bir segime zorlar. Bunu,

Zerdüst Kral Vistaspaya 9öyle agrklar:insan

iyi ve kötüyü segebilmek igin özgtir irade ile
yaratrlmstr. iyili§i ve kötülü§ü segmekte

serbesttirler Dualizmen do§al bir sonucu

olarak mukafat ve ceza gündeme gelir.

Zerdüqt bunuda hesap günü olan ahiret
(Eskatologi) ile agrklar.

Eskatologi: Özgür irade ileyarattlan in-
san, hesap günü yaptrklannda sorumlu tutu-

lur ve buna göre cezalandmltr veya müka-
fatlandrlhr. Aliret günü, bütün insanlar

erimig maden rrmalrnda hesap vermek igin

gegerler Dinin kurallanna uygun yagamtg-

lar rhk bir süt rrma§rnda gegercesine erimig

maden rrma§rndan gegerler. Günahkarlar

dayanarakcehenneme girerler. Hesapgünü

birde insanlar Cinvat Köprüsünden

(Cinvat Peretu) gegerter.

KöpIü yeryüzünden semaya giden bir
yoldur. Buradan cennete yolculuk yaprlrr.

Aqamn (Adil düzen) belirledi§i kurallara
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göre yasayanlar igin, köprü rahat bir yol
olur ve sonsuz rq& alemine kal.ugurlar.

Ruhlar garkrlar evinde (Garo Demafla)
Alura maz da ve Amesa Spentalarla (Kutsal

Ölümsüzler) bulugurlar. Kötü ruhlar igin
köprü krldan ince k rgtan keskinlegir ve kötü
ruh köprüden yuvarlanaruk cehenneme

dü9er iyi ruh, köprüden gegerken kendisine

Ate6, Milu ve iyi rüzgar eglik eder

Eskatologi ile ilgilibirde Mehdi dügüncesi
yaxdr Mehdi Saogyant dünyayr kötü-
lüklerden kurtaracak kurfanüdr. Kimi otori-
telere göre, Saostyan Zerdi§ti.in kendisidir ve

bu dü;ünce Magalar tarafinda geligtirilmiEir.

ZERDÜ§TÜN KiMLIGi
Zerdü;t Medleri oluqturan kabilelerden

biri olan ve ruhban bir kabile olarakta de§er-

lendirilen Magi kabilesinin bir üyesi olarak

dünyaya gelir. Zerdüstünyagadr§r dönern igin
kesin bir tarih saptamak zor. Kimi otoritelere
göre M.Ö. 1000 ile 600 y lan arasmd4
kimilerine görede M.Ö. 660-583 yrUannda

yasamrstf. Zerdügt Maga agiretinin Spitama

ailesindendir. Babasrnm ismi PuruSaspa

armesinin ismide Dughahovadrr Burada
dikkat edilmesi gereken husus, Zerdü5ttin ait
oldugu asiretin bir Med agireti olmasrna ve

Medlerin Kürtlerin atalan olduguna dair
güqlü l€rutlann olmasrna rafmen, eskiyi
toptan perslere mal ehne gibi bir gabamn

oldu§u gözlemleniliyor. Zerdüqt döneminde
iran kavramr bütün ari halklanm kapsayan bü
üst kimlik olamk kullamhyordu. Heredot,
Medlerin ülkelerine Ari ülkesi dediklerini
yazar. Medler ve Persler, birbirine gok yakru

akraba olan iki Ari halklandrr. Brmdan dolayr

bir gok kültürel delerlerde ortakr. Medler ve

Persler asularca igige ye yanyana ortak tarihi
dönemler yagamrqlar. Pers imparatorlu§unu

kuran Kurus son Med krall Astyagesin

torunudur. Yunanh kültür go§rafyacrsr ve

tarihci Strabo (M.Ö. 63-M.S. 2l) Med
asiretlerini sayarken, Kyrtioi agiretinden

bahseder ve bunlann kürt olduklanm yazar.

E§er Zerdü5t bir halka maledilecekse bunun

tarihi kamtlannrn Kürtlerden yana agrhkh
oldu§u gerge$ daha a§r basar. Mesela:
Medler ölülerini Z€rdüst dinin öngördügü

küa\la;a göre ( 0 lüyü s a s izlik latlel eri o I ar ak
adlandn&klan yül<sek bir yerc terkederletdi.

Zerdi)Ste göre ölün kötii ruhlann isiydi ve

temiz toprak cesedle kirletilmemeliydi.)
Penler ise ölülerini topra§a gömerlerdi,

Zerd§ dini, kendisindeu sonra ortaya
qrkan, bütün büyük dinlerigin, ilham kayna§r

olmustur, Tek tanncrlrk, cerure! cehennem,

mehdilik ve qeytan kawamlan Zerdi§ dinin-
den di§er dinlere intikal etrniptir.

Zerdüst dini bir temizlik dinidir. A§,
kötülükleri remizlemek iqin bir arag ve güne-

§in yeryüzündeki temsilidir. Ve bundan dola-
yL ates kötülüklerden korunmak igin sürekli
yamr.

Zerd§ dini, aym zamanda gahqmamn ve
gal4kanl(mda dinidir. Kötülüklerle mücade-
le etnek igin gahsmak gerekir. Fakirlik, bir
kötülüktür. Zerdw dininde gilekeglik yoktru.

Hayat en iyi bir gekilde ya5anmah ve adil
düzen iqin mücadele etrneli ve dü;ünce iyi
dilgünülsün, söz iyi siylamin ve ig iyi yaprlsrn
prensiplerine göre yaqamay önerir. Avestada

"iyi, köniyi) yenecek ve dünya ldtülMerden
te,nizlenecek ve diinya kritülüksüz ve kavgas a
bir yasam alant olacakhr " dentliyor.

KAYNAKLAR
-H . S Nybcrg; lrans Forr tida Religioner
-Büyük Dinler |e Mezheplet Ansiklopedisi
-Erland Ehnmsrk; Världcns Rcligioner
-OlofPettcrsson, fm rc,/, Rü
-Hclmcr Ringgrcn. Akc Y. Ström; Relieionerna i
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Binbo§alarda Tarihsel
Kahntrlar ve Halklar

.-/[rlnet @gu<rb.

Bilindi§i gibi Balkanlar, Anadolu, Kürdis-

tan, Mezapotamya ve Oftadogu, gegtigimiz

yüzyrllarda, özellikle de l9.yüzyrlda Battlt
gezgin ve araqttrmactlann baqhca ilgi
alanlanndan olmuS ve bu ülkelere iligkin
sayrsz eser verilmigtir.

Özellikle Ktirdistan ye Mezapotamya

üzerindo yogunlasan S€yahatnameler ko-

nusunda yaptlEtm bir bibliyografta
gahqmasr sonunda yaklaE* 200 esere

ulaEmrq ve bunlan Ronahi gazetesinde

yayrmlamrstrm. Bunlann 100 ' den go§u iki
ciltlik eserlerdi. Ve bunlardan Salomon

Schwerger'rn Seyahatnamesi ve Molt-
ke'nin Mektuplan gibi yalmzca bir-iki
tanesi bugüne kadar Türkge'ye gevrilmisti.

Oysa bu Seyahatnameler, ülkelerin fiziki
ve beqeri co§ralasrmn yamslra tarihi,

etnolojisi ve kültürü agrsrndan da büyük

önem ta§1yor.

Kürdistan ve Mezopotamya üzerinde

yo§unlaEan bu ilginin yantnda, yine Kürt
tarihi aQrsrndan büyük önem ta§lyan Orta

Anadolu Kürt Toplumu ve Cograryasl üze-

rinde yo§unlagan eser saylsr son derece

srnrrhdrr Sözgelimi Kürdistan'rn en batl

yakasrna rastlayan Kar5t-Toroslar yani

Binbo§alar üzerinde yo§unlaEan inceleme

sayrsr son derece stnrrl kalmaktadtr. Oysa,

bu bölge gerek birgok uygarh§a yatakltk

eunesi. gerekse bir Kavimler Köprüsü

olmasr agtsndan önemli bir bölgedir.

Osmanh dönemindeki halk hareketleri

aqrsrndan da önemli bir özellik göster-

mektedir. Osmanh dör.reminde birgok halk

hareketinin bu bölgede gegti§ini ya da

noktalandrgrnr görmek mümkündür

igte, lngiliz amsunnacl D.G.Hogarth'rn

l9.yüzyrhn sonlanna do§ru Toroslar ve

Anti-Toroslar'da yaptr$ ince)eme gezisine

iliqkin Raporu, bu nedenle konumuz

agrsrndan önem taqrmaktadn lngiliz
Kmliyet Cograrya Toplulu§u aüna bir he-

yetle bu geziye kaülan Hogarth, Toroslar'a

ve Anti-Toroslar'a Gegitleri incelerken,

Milattan önceki tarihlerden beri bu btilge-

lerde kurulan tarihi eserlerin durumunu

belidemektedir.
Yazar, bugün Adana'ya ba§lt Sis

(Kozan), Hagin(Saimbeyli) kazalanndan

geqerek, bugün Kayseri'ye bagh Sanz,

Mara§'a baEh Göksun, Zeytr.rn ve Elbistan

üzerinden Malatya ve Adryaman'a ulagan

yollarda bulunan önemli gegitlerle tarihi

eserler ve etnik topluluklar konusunda

ilging bilgiler veriyor Bugün bile birgo§u

yeterince bilinmeyen ve tanlnmayan bu

tarihi eserler, aqa§rda anlanldr§r igin biz
yalmzca bölgede yagayan halklar konusun-

daki kimi belirlemelere özetle de§inmek

istiyoruz.
Yazar, Binbo§a yöresinin Ermeniler

agrsndan önemini g öylekolttyor: 'Buyöre
etnogrufik ve tarihsel agdan büyiik önem

tayr; 9ünkü Kilikya'dan kagaa son

ba§tmsu Etmenilere bannak olmustut"
Hogarth, büyük sogunlugu Alevi olan

yöre KüLrtler'i konusunda su qarptcr

saptamada bulunuy or 'Kibtler, hä16 lslä'
miyet önc*i gelenek ve görenekleinin

i zl eri n i k o rumaktad rl a r "
Raporda, Binbo§a yöresinin bir bagka

ilging özelli§i de Eöyle vurgulantyor:

"Anti-Toros (BinboEd yöresi, Anado'
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lu'nun en ilging yöreleinden birisidir
Onbirinci yäzyldan beri insanlar bunlan
gelmeyi tercih etmemiS; ta ki elli y kadar
önce A$arlar ve Künler bunlann en
dipteki ve yäksekeki vadileine yerleSene

kadar "
Raporun bir ba5ka yerinde ise yörenin

etnik topluluklan qöyle de§erlendiriliyor:
"Buralann gimdiki sakinleri, gögebe

Af;arlar ve yan-müazevi Kürtler. Bualar,
nominal olarak Müslümanlar, ancak
gergekte müslümanlann inandtst
Tatn'dan baSka tannlan ioanmaktadtrlar,
Bunuo dtstnd4 tehdit ya da
denetim unsutu olank belalt Ermeniler'in
yagadtp yerlere Qe*ezler yerlegtirildi- "

§imdi, ingiliz arastlnnacr Hogarth'ln,
genel literatärde'Anti-Toroslar" olarak
adlandrrrlan "B in bo§alar" y dresirc iligkin
Raporunu inceleyelim.

Toroslar'a ve Anti.Toroslara
(Binboga da§larr) Gegitler
(1881-1892)

D. C. Hogarth

Sayrn Hogarth, The Society dergisinin
"ilavesi" igin hazrrlamrs oldugu ve Güney
Anadolu'nun do§u yarrsrndaki takrm
daglann, gerek co§rafi agrdan, gerekse

etnogmfik agrdan genel özelliklerini
anlattr§r kapsamh yaasrntn sö21ü özetini
vermek ile yetinmistir Yazrsr daha gok

Kraliyet Co§rafoa Toplulu§unun (Royal
Ceographical Society) büyük katklda
bulundupu Anadolu Arastlrma Fonu'nun
(Asia Minor Eiploration Fund) himaye-
sinde 1887, 1890 ve l89l yaptrg geziler
esnasrnda edindisi bilgilere dayanmak-
tadrr. 1890 yrhnda bu ara5trrma gezisinin
basmda Prof.G.U. Ramsay bulunmaktaydr.

Daha sonraki yrl kendisi bu arastrma
gezisine eqliketrnediyse de Bay Hoganh bu
büyük Anadolu uzmarunln agtr§r yoldan

devam etti. De§igik yrllarda Bay H. A.
Brown (A. Wrnter xn Albania, Amawt-
luk'ta BirKts adheserin yazan ),All Souls
College'den saym A. C. Hedlam, Oxford
Lincoln College'den bay J.A.R. Munro da

bu araqtrma gezilerine katrldrlar Gezilerin
asrl amacr arkeolojikti ve Prof. Ramsay'in
l88l yrhnda baslattr& olaEanüstü
gahqmalan sürdürmekti. Ancak geziye
katrlanlar Anadolu'nun i9 kesimlerini
dolagrken daha gok cosrafi gözlemlerde
bulunup notlar aldrlar, Cünkü eski gaslara
göre modem ga§da buralara iliqkin pek
bilgi yok.

Arastlrmacllar da§lardan gegen eski
ticaretyollannr izleyerek yeni yollann izini
buldular, günkü Anadolu'da eski ve
modem cogaryaslnrn srnrrlannrn aynmma
varmak gogu zaman mümkün degil. Yanm
adamn büyük bir bölümü ölüler ülkesidir
ancak günümüzde de büyük ilgi qekmek-

tedir ve belki de yakrn bir gelecekte
ingiltere igin de farkh tarzda bir ilgi odasr
olacaktrr.

Bu ülke Pococke, Hamilton ve Leake
gibi birgok gezginci ve arkeolog tarafindan
gegen yirmi yrl boyunca desigik yönlerden
incelenip aragtrnlmrqtrr. Böylelikle Sir
Charles w ilson önderlisindeki esitimli
arastrmacrlar son on yll iginde birgok
cografi is bagarmrglardm Ancak Anadolu

§ok genis bir alan kaplamakradrr. §ogu
zaman gegilmesi zordur ve gerek eski,
gerek modern gasa ait birqok uygarhklann
ve inanglann kaynagma noktasr olarak gok
farkh bir yaprya sahiptir. Barrl cosra§a-
crlann tüm bölge hakhnda yüzeysel de olsa
bilgi sahibi olduklanru iddia etmeleri isin
daha birgok iqin yaprlmasr gerek. Qosu
bölgeler gimdiye kadar higbir arastrmacl
tarafrndan ziyaret edilmedi bile.

Anlahlan ilk bölge, geqitlerinin bulun-
mamasr, büyük Eurymedon bosazr ve dün-
yadan kopmug bir gekilde yaqayan yerli
halkrn ilkel yaprsl ile dikkate deger olan

t irEbcn5, Bihar/lhvtn tg08



qahane E§ridir ve Beygehir göllerinin ara-

srnda bulunan daEhk bölgedir. Yüksek
tepelerde bulunan Pisidia kenti Adada'ya
ait olaganüstü harabeler de aynr derecede

dikkate de§er. Burasr qimdi Kara Pavlo
diye amlmaktadrr; Paul'u (Paulus)

anrmsatan bir isim. Belki de M.S.45'de, bu
yollardan geqerek Perge'den Antakya'ya
giden Paulus'un anrsrna yaprlmrg olau
büyük bir kiliseden ahnmrgtr bu isim. Bu
harabeler Roma dönemine ait Anadolu
kentlerinin en güzel pargalannr banndrr-
maktad[ Lystra ve Derbe harabelerinden

de gegerek aEag Toroslar'a ulaqtrk; burasr

ise GülekBo§aznrn (Cilician Cates) 70 mil
batrsrnda baglayan göller yöresi ile Bulgar
Da§r arasrnda bir gukurdur. Kuzey yamaq-

lann kurak, klrag karakteri ve güneydeki

özellikle de Calycadnus vadisindeki güzel-

likler, Karaman"a giden yollar ile birlikte
anlmsanmtstr,

Hoca Kalesinde bulunan manastrra ait
ola§anüsti.i harabeler ve banndrrdr§r en geg

l5.yüzyrl baqlanna ait kusursuz bir kilise
ve Coropissos kenti harabeleri Toros'lann

bu bölgesine aynca arkeolojik bir de§er

vermektedir Bu bölgenin do§u ksmr ise

rssrz bir bölgede harap olmaya terkedilmig

Roma kentleri, köyler ve caddeler bulun-

Hogarlh'ü gezi-

sinden ltaklasrk
l5 yrl sonra aynt

bölgelerde Kürt
kadularmt üre-

tifi iQindeyaisF

duran tam bir Pompei'dir. Ere§li yakrnla-

nnda Yukan Toroslar'a ulagryoruz. Gülek
Bo§azr diye anrlan ünlü gegit gok anlahl-
mlstlr, ancak doguya do§ru Sis'den Hagin
ve Göksun; Mara§'tan Göksun, Zeyhn ve
Elbistan; Adryaman'dan Pulet ve Malat-
ya'ya giden yollarda bulunan önemli
geqitlere pek önem verilmemigtir qimdiye

kadar.

Do§u Toroslar son derece güael, srk

ormanh; iginden Zamantr, Sanz ve Ceyhan

rrmaklannrn muhteqem kanyonlan gegen

bir bölge; yaya da olsa buriryr gegmek

mümkün de§il. Anadolu'dan Frat'a ne

zaman bir üen yolu yapllmak istense eski

zamanlarda yol olarak uygun görülen

Ceyhan Bo§azr hesaba katrlmahdrr. Bu
yöre etnoEmfik ve tarihsel agrdan büyük

önem tasrr; günkü Kilikya'dan kagan son

ba§rmsrz Ermeniler'e bannak olmuqtur-

Onlara aiteqkiya gehirleri Haqin ve Zeytun,
yazar tarafindan anlatrlmlstrr Son zaman-

larda ise Qerkezler ve Kürtler de onlara

ortak olmugtur Kürtle1 hälä islamiyet
öncesi gelenek ve göreneklerini korumak-

tadrrlar. Son olarak Binbopa Daglan'na
(Anti-Toros) batrdan baqLca gegiti olu§-

turan ve doguda, Frmt yönündeki geEitten

krsaca söz edildi.
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Anti-Toros (Binbo§a) yöresi Anadolu'nun
en ilging yörelerinden birisidir. Onbirioci
yüayrl'dan beri insanlar buralara gelmeyi

tercih etmemi§; ta ki elli yrl öncesine kadar

Avqarlar ve Kürtler buralann en dipteki ve

yüksekteki vadilerine yerleqene kadar.

Böylelikle Sanz ve Göksun vadile-
rinden gegerek Büyük Roma askerinin

ulastlgr Frrat yolunun büyük bir krsmr,

gegirdi§i bir qok evreyide gözler önüne

seren bir dizi restorasyon ile ile birlikte
günümüze delin bozulmadan kalabil-
mistir. Yine aynr gekilde Camona harabe-

leri ve daha soffalan Kraliyet iran yolu

diye anrlacak olan büyük ticaret yolunun

ilk günlerini anrmsatan "Hitit Anrtlan" da

günümilze ulasmrstlr.

Baqka bir aqrdan ilging olan bir konu isel

buralann 5imdiki sakinleri, gögebe Av-
qarlar ve yan Münzevi Kürtler. Bunlar

nominal olarak Müslümandrrlar ancak ger-

Qekte Müslümanlar'rn inandrgr tanndan

baska tannlara inanmaktadlrlar. Bunun

drqrnda yakrnlarda tehdit yada denetim

unsuru olarak belah Ermenilerin yaEadr§r

yerlere Qerkezler yerleEtirildi. Bu uzak

bölgedeki rrklar bileqimi ki bunlann

kontrolü iginTürkler daha uygun birönlem
alamamaktalar, Osmanh imparatorlu§un-
da gelecekte hangi rrkrn daha baskrn

olaca§r konusunda ilging spekülasyonlara

zemin hazrrlamaktadrr.

Bay Hogarth verdiii dersi kendi gekti§i

fotograflardan hazrrladrg bir gok slayt
(dia) ile görsellegtirdi. Aqa§rda belinilen
listedeki slaytlara iliEkin olarak Bay

Hogarth geniq agrklamalarda bulunmuqtur.

EORIDIR: Bu resmin güzelli§ini da[lar
yaratmaktadrr Fonda qehrin bulundu§u yer

bulunmaktadrr En ilging özelli§i ise 14.

Yüzyrla ait beyliklerin bir kahntrsr olan

kaledir. Bu beylik lconium'daki (Konya)

Selguklu imparatorlu§unun yrkhmasrna

neden olan beyliklerden biridir. Adada son

derece yoksul olan elli haneli bir Yunan

yerleqim merkezi bulunmaktadrr. Bunlar

12. Yüzyrlda kendi inancrndan olan Bizans

lmparatorlan yerine Müslüman hükümdar-

lanm segmig olan Yunanhlardr. Adaya
yerlilerin ise göllerde gidip gelmek igin
kullandrklan pejmürde tekneler ile gittik ve

manastln ziyaret ettik. Orada bir YunanlF
mn yabancr boyunduruk altrnda dügebile-

ceEi kadar düsmüs olan iki Yunanh Papaz

bulduk.
Kilise nem ve qürümüqlük iqerisindeydi.

En kryrnetli hazineleri gok fazla de§er ta-

Ermayan 14. Yüzyrla ait el yazmalan idi.
Genel olarak burada yagayanlarda bir
zamanlar gok daha iyi konumlarda olduk-
lan havasr hakimdi ancak günümüzde

bagka ülkelerde gok daha iyi sartlarda
yaqayan soydaElannrn oldu§unun pek

bilincinde de§i11erdi.

GöL: Pek derin de§il. Görüntü daha

keskin olsaydr aEaglann üstünden kügük

bir kent olan Efridir'i görebilirdik. Gölün
sonundaki bölge Anadolu'da 5imdiye
kadar qimdiye kadar en gegitli ve zengin

a§aglarla kaphdrr Arkada görünen da§
Viaros da§rdrr

Denae ( Gudelissin): Gördü§üm§üz bu
tas yrgrnr Derbe'den kalan tek seydir
Burayr tanrmlayan ilk kiqilerin biz
oldu§unu söyleyebiliriz; günkü bizden
önce burada olan Amerikah Steren bu yeri

bu sit ile bagdashramamrstr. Üzerindeki
yaprlar daha gok modem; soldaki yaprlar

ise daha eski ancak Türkler öncesi zamana

ait degil, tas ylglmnrn kendisi ise kugkusuz

antik sehir hakkrnda bir gok kahntr
banndrrmaktadrr

KARAMAN (genel görüntü): Önde bulu-
nan bölüm ovamn bu krsmr igin karakte-
ristiktir. Ortadaki kale belki Bizans kay-
nakldrr. Harabeler ise daha qok Türkler'e
ait.

K-aneuetq Kelpsi: Burada Bizans du-
vanmn temellerini görmekteyiz; ancak

golu ancak Karaman emirlerinin Selguklu
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Hogdrth'n

a& gesen

BinboEa yörcsi
Erfienilerinin

Zeytun
beldesinin Erds
ydnteniyle insa

göstere bit
resim [Kay ak:

H, Gruthe
(1906-7)l

sultanlann yerine gegtiqi döneme gitmek-

tedir.

Bu son resim igin aglklama yapmam ve

özür dilemem gerek qünkü Karamana ait

de§ildir, ancak Selquklu eserlerinin en

güzel ömeklerinden birisidir ve Kara-

man'da baqka güzelömekler de bulunmak-

tadlr. Bu eser Sivas'ta bulunan Büyük

Medresedir ve iconium^lu (Konya) Yunan

bir miman gahstrmn Sultan Keyhüsrev

tarafindan yaptrnlmrstr. Burada ilk kez

Selguklulann bir Yunan mimar galtgtrr-

drklan konusu ile karqrlagmaktayu.

CoRoPlssos K-elri: Bunlar Bay Da-

vis'in 15. Yüzyrl önce gördügü kahnhlardu

belki Bisans döneminde kurulmustu ve

daha sonra Ermenilerin büyük kalesi haline

gelmiqti. Barbarossa bumya yaptrgl sefer

srrasrnda ölmüqtü, ön planda görülen mezar

taslan bir hayli eski; ortadaki büyük

kilisede öyle; sol taraftaki hisann bir krsmr

gitmi§; yaprlann go§u belki 9. Ve 10.

Yüzyrlda yaptlmlstr.

Cooptssos KlLisESi: Do§u taraftan

gekilmig. M.Ö. 7. ya da 8. yüzyrla ait
görünmektedir. Ancak kesin olarak tarihle-

mek zor; tüm yer tal'namen tsstzi yaztn üq

mil ötede bir kamp kurulmaktadr, ancak

gogu aylar t5 ya da 20 mil mesafede tek bir
insana rastlamak mümkün de§il .

Hoce Kelesi (genel bak4): Büyük

manastr neredeyse Calycadnos'un kuzey

duvannrn en üst klsmlnda bulunmaktadtr;

resim Kiliseyi doludan görüntülemektedir

Manastrr binalan ise bahya agrlmaktadrr.

Kilise Jüstimyan tarafindan restore edil-

mig, dolayrsryla o dönemden daha önceki

bir dönemde kurulmustur. Ufukta gördü-

§ünüz da§ Calycadnos vadisinin öbür

tarafinda do§al bir duvar olusturmaktadrr.

M,qnesnnrN BÄrro,,r.t't ciRisi: Gerek

kapr gerekse Kilise'nin kendisi hemen

hemen hig Hrristiyan sembolleri bartn-

drrmamasr aglsrndan ilgingtir Sadece

kanath figürler bulunmalta, bunlar da

Hrristiyanhk öncesi kanatlt figürlere ben-

zerlik gösterm€ktedir

Kilisgultt üC BATI KAPISINTN EN

KüCüGü: Burada yine süslemelerde Htris-

tiyan sembollerine pek rastlamlyoruz;

sanrnm bu Kilise kuruldu§unda Hrristi-
yanhk öncesi geleneklerhälä gok gü91üydü

ve Hrristiyan sembollerinin bunlara kargr

pek sansr yoktu.

KILISENrN iC KrsMI: GördüEünüz gibi

neredeyse kusursuz; burada söylenecek
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9ok sey var; Bay Schultz ve Bamsley'in
yardrmr ile bu konuda genig kapsamh bir
yazt haztlayaca§rz. Kendileri bu konuda
otoritedir, Kiliseyi 5. Belki 4. Yüzyrla
tarihlemek mümkündür Bu görüq ise daha

qok sütunlann, sütun bastrklanrun, Trifo-
rium'un duvar örgüsünün genel stiline
dayanmaktadrr. Bir tarih ise tespit edile-
bilmiqtir, bu da M.S. 461'e tarihlenen bu
bölgeye ait bir mezardrr Kilise'ye ba[h bir
Rahip kendi mezar ta§1na kendi do§um
tarihini kazrmrq, ölüm tarihinin yerini ise

bagkalan kazrsrn diye boE brrakmtq, ancak

bunu kimse yerine getirmemi§. Bu kilise-
nin tarihinin 4. Yüzylla, Roma impara-
torlugunda Hlristiyanhgln resmi olaral ilk
tanmdlB ylla ait oldu§unu söylersek fazla
küstahhk etmis olmäyrz. Eger gergekten

öyleyse, bu Kilise Hrristiyan dünyasmrn

dolu yansrnda iyi halde bulunan en eski

Kiliselerden birisidir.
CalyceoNos üZERiNDE BizeNs

KöPRüSü: Bu eser gok ilging, günkü mi-
mari bir hatayr bannduryor. En saglam

olmasr gereken yerde (pier) delikler agrt-

mrq; dopal olarakta oralarda göküLnti.iler

meydana gelmiq; Calycadnos deresi burada
50 yarda geniqlikte; yaan ona geseme-

yecek denli derindi.
CeryceoNos DERESiNiN sAö KENA-

fuNDA, CELLE DE BULTJNAN KÜCÜK BIR

TAPINAK: Anadolu da srkqa karqrlastrgrmrz

tarzda harabeler Hadrian dönemine ait.
Yerliler bize Diocaesarea yerine bu hara-

beleri gezmemizi ögütlediler
Bin Kule: Adrnr Olba'nrn modem

temsili olan uzunca burg'a vermig; muhte-
melen 2. Yüzyrlda yapllmls, qok masif
duvar örgüsü 60 fit'ten yüksek kenti haki-
miyeti altma almakta.

Acona'NrN üqLü KEMERi: Harabe-

lerin ne denli eksikiz oldu§unu göster-

mektedir. Bu üqlü kaprlardan desigik tapr-
naklara ula5rlmaktaydr. Tyche taprnalr
merkez deki kemerden görünmektedir.

REvAKLAR(srra sütunlar): Zeus- Olbius
taprnalrna götürmektedir Pompey buramn
yönetimini yedi Rahiplere brrakmrqtr.

ilging mimari bir unsur ise, burada sütun-

lann ba§rmsz kaidelere sahip olmasrdrr
Zrus Olelus rapnrAGl: Erken Hdsti-

yanlk denemlerde Kiliseye gevrilmig ve

bir gok de§iEime ugramr§. Sütunlar hälä

ayakta ve gördügüni:z gibi Roma döne-
mine ait, krsmen yivli.

Aym tapmak, do§udan görüLnüg, bir
y§rn moloz ve gah iyi bir görüntüyü engel-
lemektedir.

MeioeN KUI-ssl: Kilikya'nrn korsan

Kulelerinden bir tanesi; Toroslann alt ya-
maglannda buluumakta. M.Ö.1. yada 2.

Yüzyrlda yaprlmrq; o zamanlar Kili§ahlar
Akdenizin hakimleriymig. Yazrt bulun-
madr§r igin Kale hakkrnda fazla bilgi yok.
Bay Bent onlan aynntlll olarak anlatmlstlr.

AoeNa: Halkrn yazrn damlarda yaqa-

drErnr göstermekte. Damlarda bulunan
yataklara sivrisinek cibinlikleri gekilmi9.
Yüksek tepeler bulunmadr§rndan, qehire

iliqkin karekteristik bir görüntü almak
mümkün de§il. Bu foto§rafbirevin damrn-

dan qekilmig ve Hrristiyan mahallesininbir
bölümünü temsil etmektedir.

SiS GECiDiNiN GIPJSI:

MeneS: Amanus da§r fonda; güneq

dognadan bimz önce gekilmiq; kuzey
Suriye'nin büytik ovasr konusundabir fikir
vermekte, Suriye ile Kilikya'yr ayran srra

da§lara bakmakta.

CEYHAN GECiDI, Boöazr: Marag ile
Elbistan arasrnda; fotograf deniz seviye-
sinin 900 fit üzerinde bir seviyede geki-
lmigtir Güneye bakarsak yolun gü91ü§ü

hakkrnda birbilgi ediniriz. Yol sanki beyaz

bir kurdela gibi fotografin solunu
kaplamaktadrr Fon'daki da§ ise Toroslann
son klsml.
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ARSLANTA§: Arkaik döneme ait. Kaba-

ca yaprlmrq birArslan; Elbistanln l5 ila l6
mil kuzeyinde; Türkiyeyi gezerken Moltke

tarafindan görülmüq.

YAKTNINDA TIPIK BiR ERMENi BULU-

NAN BA§KA BiR ARSLAN: BiNAYA YAPTI.

mrg. kafa ve derin gözlerin dt5rnda bir qey

gözü,kmemektedir.

Palauce: Arkaik yaprda bir heykel,

Hitit yazrsr bulunmaktadrr Belki de kendi

alanrnda dünya da bulunan son eser.

El-nisrelr-OesI-lsK: Hükitnete ait,

qarth olarak, etrafrndaki beyleri de foto§-

rafa alma kogulu ile gekebildik. Bir gok

fotograf qektik, burada Obeliski ortala-

dr§rmrz igin Beyler pek net grkmaml§.

Hükümetin eline gesme hikayesi ise qöyle:

Bir Alman varh§rndan haberdar olmuq ve

yerlileredn satrn almak istemiq. HüküLrnet

bunu duymug ve onlann elinden alml§. 17

liraya Obeliski satmak istemeyen yerliler

onu hükümete biq bir qey almadan vermek

zorunda kalmrglar. Hitit özelliEii ta§lyan

ilginq bir anrt, her dört tarafinda yazrtlar

bulunmakta.
KAPADoKYA'DAKi CotnleNn Hana-

BELERi: Ön tarafta bulunan harabeler

belkide birtaprna§a aiq aynca bir tiyatroya

ve hamama ait harabeler var. Buralara geg

iskan edildi§i igin harabeler iyi durumda

kalabitmiq.
CoveNa: Tiyatro'nun yakrndan görü-

nüsü; bir krsmr yukandaki tepeden gelen

toprak ile örtülü.

Coprele've clRl§: Tepenin üstünde

bulunmakta ve daha yaktn bir ga§a ait

olmaktadrr Bu Anadolu'da bulunan hara-

belerin bir özelli§idir
GörstrN veolsl : Önde bir Türk mezar-

hEr, ortada Toroslann bir bölümü; yol sola

aynhyor. Harabe taqlannrn bir go§u mezar

tagr olarak kullamlmrq.

Klur-trevnr MEZARLIGI: Toroslara

bakmakta. Bu mezarhkta 2o-25 lag mezar

taEr olarak kul1anrlmr9. Türk köy1ülülerinin

mezar taslaflnda Roma imparatorlannm

ünvanlannrn yazth olmasr qok ilging.

Sottuq: Bu dersi bitirirken bagkan

göyle dedi: Eminim dinledipiniz konular

sizi fazlasr ile memnun etti. Profesör

Ramsay'in de aramrzda olmamastndan

büyük üzüntii duymaktayrz, gelmeme

nedeninden ötürü daha fazla üzihtü duy-

maktayz, qünkü kendisi hasta. Ancak

hepiniz kabul edersinizki Bay Hogarth'da

onu aratmadr. Bize bugün anlatttklan, bize

krsa bir zaman önce Bay Banfn
anlattrklan ile gok iyi ba§daqmaktadtr Onu

ksa zaman igerisinde yine aramrda
görmek isteriz. Binbo§a Daplan ile ilgili
krsrm bizi hig bilmedi§imiz bir yere

götürdü, sanlnm bu sonuq gok de§erli idi
ve özellikle Bay Hogarth ile Paul'ün kar§F

lashF noktalar bizi gok duygulandtrü.

Burada kendisine sizin namtntzada

teqekkür ediyorum ve Prof. Ramsay'tn ara-

mrzda bulunmamasrndan üzüntü duydu-

gumu belirtmek istiyorum.

Bay Hogarth da tesekkür etti ve kendi-

sinin de Prof. Ramsay'in de burada olma-

srnr gok istedigini ve bir dahaki seferde

Prof. Ramsay'in de konunun ya ara§trrma-

crsr ya da anlatlclsr olarak burada buluna-

ca§mr ifade etti. Profesör, gerek topluluk
gerekse konunun gegmigte oldu§u gibi

gelecekte deAsyaArastrrma Fonu'na gere-

ken ilgiyi göstermesini istedi.

Kaynak;
D. G. Hogart: "Passes ofthe Taurus and

Ant-Taurus ", Royal Geomphical Sociery,

Cilt: 14, Londn. 1892.
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Binbo§alarda Kürt Agiretleri
Jfeinzet {ßqyraÄ.

KöYüNADI ir,ir"cr AslRETt LEHcEsl

Krrkrsrak Sanz/Kayseri Harunan(Harunusagl)Kurmanci
Dalhkavak

Cai,§ak
Tavla

Ördekli
Danderc

se'lag,r, (cundi Du6nn) Koggiri
Gümüsali ,, Koggiri

Yukan Borandere ,,
Salmanobasl ,,

Harunan (Harurusagl) ,,
Kücüksöbesimen ,, Ciniyan Drmrlki
Küsük Örtülü ,, Giniyan Drmrlki
Büyük Örtülü , Alias Kurmarci
§dere ,, Kurmesan Kurmanci
Aitrsögüt ,, KoggiriveAvgar Kurmanci
lncemagara ,, KambalveAvqar Kurmanci
Estiyas,phd Pr"öarL/rsysnSinmiui,smsi*n.Beli6 KUrmanci

(Bckitusa§I Tävk'Er, C.del(

Harunan(HarunusaEt Kurmaflci
Tavkrran,Canbek Kurmanci

SilMilli,Tavka/Canbek KUrmanci
Tavkrran,Giniyan Kurmanci,Dlmrlki
Sinemilli
Koggiri
Kummq

INeNqsalYen

Alevi
Alcyi

Cadrlyeri (C€zb€li) Develi/xaysen Koqgiri Kurmanci

Alevi

Hanyeri
Derebagr

Alaylr

Koqgiri
Koggiri
Koqgiri

Karaprnar " Koggiri

§dere tutanueytilaaam Kumraq
Imirgazi

Belbagr

Katarasl

Akgal

ciftlik
Kcklikoluk cöksun/Mam§

Akboyun
AIqLbucak
Dügün],urdu ,,
Ki4ükkErrcrk (sq!) ,, sinemilli
Göynük ,, §adiyan (gaditti)
Kutu ,, Rqan ( Reqanh)

Kulmanci
Kurmanci

Kurmanci

Koggiri, Dede

Koggiri

§adiyan,(§adilli) Kurmanci

§adiyan (§adilli)

§adiyan (§adilli)

§adiyan (§adilli)
Koggiri
Kosgiri
Koqgiri
Koggiri

§adiyan (§adilli)
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Binbo6a

büyü* Kürt
asirelleinden
Sinemilli

&üE Dolhl@,,a*h

Haldot Bayrak,
muztgt

icra e[iEi

öninde.

KÖYÜN ADI

YoEunoluk

SrrmaL
Hogda§

Aclalma
Krnkkilise
Agbolun
Srmptnar

SöEütova

Dagkesen

ITJILCE AslRErl

Koggiri
Koqgiri
Koggiri
Koqgiri
Koqgiri
Koggiri
Koggiri
Koqgiri
Koqgiri

Sütüklügöl ,, Koqgiri "
Küpeli TürkoElu / Mara§ Sinernilli

Öziekkarahöyük ,, Kthqlt rn'men rürkle§eie KnnLr) Kurmanci Alevi

LEHcEsl ltlelqsel Yeet

Kurmanci Alevi

Türkse

Türkge
Prnarhöyük (Fanfas) ,,

Tahtah Dedele!

Yukan Kulrumcu

Asag Ku]Trmcu

KüpelikE (Öksüzlü) ,,

UrumoElu

Minehöyük (Gaw*öY),,

Zeynebusagl

Qo§aqar (Xrdtkan)

KrLah
Krltgh
Sioemilli, Kllsh KurmaDci Alevi

Sinemilli, Tavkran

Sinemilli
Sinemilli
Sinemilli
Sinemilli

§riras
Sinernilli
Sinemilli
Sinemilli
§inemilli
Sinemilli(Zinikan) Kurmanci Alevi

Siremilli (Ziniklan)

Krhqlt
K1h9h

KrLglt

ciEil
Kelan
Basplnar

Bozlar

Pazarcrk / Marag

Bayrrl (Kulyanl)
Milyanlt
Aqagr Milyanh

Hamudar

Gökcaytr
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KöYüNADI Llltg,.

Eqmepur Pazarcrk / Mara§

Oruqlar

PayamLba§

llyaslar
Mustollar (Mrstolyan),,

Qigekalaru

§amkca
Nasrlr
Kocolar (Yukan, Aqasr),,
Armutlu
Sögütlü (Dihi Biye)
Dal'rrtlar
Demirciler
Asa$ Demirciler
TopalusaEl

MaksutusaEr

KarahEsanlr

Halkagayr (Sofuyan) ,.
Yukan Pulyanh
Aga§r Pulyanlr

Hrdrranh
Yukafl Dehliz
Orta D€hliz
AsaEr Dehliz
Selmanpak

Qoqmalar
Kimi
Alibeyuqa!r
Kadrncrk

Cimikan roiu, §*q ol,iAbdrrq. y.§itar)

Höyük
Yukancitelli
Asagr Cögelli
Hanobast

Ördekdede

Osmandede

A§lRETI

§rirag

Sinemilli

Kurmanci Alevi

Alevi
Ät4-i

Lrnqosl ltatrgser,Ymr

§rirag

§riraq
Sinemilli
Sinemilli
Sincmiili

§rira§
Sinemilli
Sinemilli
Sinemilli

§rirag Kumanci
Sinemilli Kumanci
Sioemilli
Sinemilli
Sinemilli
Sircmilli 

::

Doganlr

Sinemilli

Atma /Avdrl ,, ,,
Sinemilli, Atma

. Kurmanci Alevi
KrhqL (Krsmen Türklesmis Kürrler)

Emiroflu
Ciaek

Krhglr Türk9e

Türk9e

Türkse

Türk9e

Türkqe

Türkqe

Kumqatr (Amikli)
Bezolar

Karaqay
Nawozlu (Totolar)

Sanerikl i(Koskanh)
Kelibiqler
Cennetprnan

Bayramgazi

Qakmak

Crnarl (Terolar)

Yukan Terolar

Krhgh Türk9e

,, Türke
Krh9h, Atm4 Siremilli Türkse, Kurmanci

Sinemilli, §riraq Kurmanci Alevi

:'n^

Sinemilli
Sinemilli

Kurmaflci Alevi
Kurmanci Alevi
Kumanci Alevi
Kurmanci Alevi
Kurmanci Alevi
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BirboEa

Daqtann,r

baE-

(saru)

KöYüNADI lI-/irce

NarL Pazarclk / Mam§

Hamzrkanlr

Doganlr

Yukarr Tevekelli

AsaF Tevek€lli

Sadakalar

Fnku§ (Qakall)

Qakalh ( Kurman)
Gökptnar ( Qakall,
Fitusagr (Fitan)

Camuzoglu

Ekbero!lu

Cadrhüyük
Külias Karahüyük

Bahkalan

Krzkapanlt

Gözlügöl

Maxikan
Kütdere
Alevi
Memi5ala Köyü
Alevi
Hasankoca

Agoalar

Haydadr (lalLkan)

Kizirli
§alhusaB
Filolar
Hrdrrlar (Lduan)

Krlhvelolar ryetprrprt<an1,,

Appasiye
Tilkiler
Kendirli

AslRETl

Degisik Asiretler
Sinemilli

Sinemilli

L,nu

:'

Celikan
Celikan

Celikan

Delikan
Atma
Atma

Bugan, Atma

Bugan, Atma

Atma

Atma
Sinemilli,Atma
Do§anlt

Sinemilli

Tilkiyan / Atma

I.EHcESI

Kurmanci
Kurmanci
Kumanci
Kumanci
Kurmanci

"

Kurmanci

Kurmanci
Kurmanci

Kurmanci

Kurmanci

Kurmaoci

Kumanoi
Kurmanci

Kurmanci
Kurma[ci
Kurmanci

Kurmanci

Kurmanci
Kulmanci
Kurmanci

INaNcsalYapt

Alevi
Alevi
Alevi
Sünni

Sünni

:

i
Sünni

Sünni

Sünni

Sünni,

Sünni,

Sünni

Sünni

Alevi
Alevi
Alevi
Alevi
Alevi
Alevi
Alevi
AIevi
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Uzungarqr

Zorbalar (meaa / oba) ,, ,,
Bekaqlar (mezra)

Hrndolar (mezra)

Körhallolar (mezra)

Kuliler (mezra)

Törolar (mezra)

Karamlstolar (mezra)

Sarponlar (mczra)

Papazsilolar (mezra)

Kertollar (mezra)

Karagöl (mezra)

Hörükobasr (mczra)

Köralolar (mezra)

Cundi Parc (me zra )
Halatutlar (mezra)

Panolar (mezra)

Genolar (mezra)

Gürdolar (mezra)

Tokuslar (mezra)

Cemolar (mezra)

CrEolar (mezra)

Develtrdu (mezra)

Karadedeler (mezm)

Murolar(mezra)
Karagüney (mezra)

Grndolar (mezra)

Salmanobasr (mezra)

KöyüNADr hfi-Cs AslRErl LErrCEst

Avhk Pazarcrk / Marag Tilkiyan/Atma Kurmanci

Kurmanci
Kurmanci
Kurmanci

Malap Elbrstan / Mara5 Sinemilli, §emsikan Kurmanci
Soyucak Kurmanci
Kösahya Kurmanci
Agcasar Kurmanci
Küllü Kurmanci
Hanqrplaklar (Batun)

Mirali ,, Sinemilli
Dashk

Nargele
Ambar

cifflik
Algigek (Dasrkopan) ,, Sinemilli, gemsikan Kurmanci
Karagar

Zerdekeg

Derbent

INaucsar Yepr

Alevi

Alevi
Alevi
Alevi
Alevi
Alevi
Alevi
Alevi
Alevi
Alevi

Alevi

Alevi

Alevi

Kurmanci

Beyyurdu

Kistik
Demircilik
Aga§r Yapalak

,, Haruoan(Harunusagl)

,, Ikslman (KastmusaEl) Kurmanci
,, Kr[qh, Krsmen Türklesmis Künler
,, Türk Türke
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KöyüN ÄDr hllqe A§lRErl Leuctsl lNeNqs'cr

Ultf& Elbrstan/Maras Türk Türkge Alevi

ElmaL ,, Atma (Kürt), Türk Kurmanci, Türkqe Alevi

Nurhak ,, $rira§ (Ktut), Tüd< Kurmanci, Türk§e Alevi

Kamrsh ,, Sinemilli Kurmanci Alevi

Kasan ,, Atma Kumanci Alevi

Kösk ,, Sinemilli Kurmansr Alevi

Yrlanovasr ,, Sinemilli, §rira5 Kurmanci Alevi

Özbek ,, Silemilli Kurmanci Alevi

Sünnet ,, Sinemilli Kurmanci Alevi

Tev€kelli ,, Sinemilli' §emsikan Kurmanci Alevi

Kantama ,, Sinemilli Kurmanci Alevi

Gücük ,, Sinemilli Kurmanei Alevi

Yukan Gücük ,, Sinemilli Kwmanci Alevi

Hasanali ,, Atma Kurmanci Alevi

aüyütrlvkEn (Dihi Mczir) . Tavkrran'/ Canbek Kurmanci Alevi, Sün[i

Küqük Tavktran (Kale) ,, Tavkrran / Canbek Kurmanci Alevi, Sün[i

Tosunköy (mezra) ,, Tavkran / Canbek Kurmanci Alevi, Sürni

Sevdili ,, Alias Kurmanci Alevi

BüyükYalak Kurmanci Alevi

Kügük yalak ,' Kurmanci Alevi

Gölprnan Kurmanci Alevi

Yaprlprnar Kurmanci Alevi

DaEtopah Kumanci Alevi

Yazltopah Kurmanci Alevi

Topmkhisar Kurmanci Alevi

YenisöEüt (BirC Gani) Kurmanci Alevi

Yalmta§ (Aktil) Elbrstan/Mara§ ,, Kurmanci Alevi

Serqekuyusu (mezra) Kurmanci Alevi

Bestep€ Kurmanci Alevi

Topsakal (Kosan) Kurmanci Alevi

Körücek Kurmanci Alevi

Kistikli (Klshkaü) ,, Kasrman (Kastmu§agr)

Qevirme ,, Kaslman (Kastmuqa§t)

CerkezusaEl ,, Bekiran (Bekiru§agt)

Sanyatak ,, B€kiran (Bekiru§agr)

Tekeplnan ,, Sinemilli

Hasa[ah-Kasanh ,, Atma

Yukan Ka§anlt ,, Atma

Dewescimli ,, §riraq

Höyücek ,, Sinemilli

Kastel ,, Sinemilli

Kullkandil ,, Siflemilli

Varalprnart ,, Sinemilli, Kümeli ', Alevi' Sünni

Kara Magara - Kümeli ,, sünni

Ke§€ Magara ,, Kümeli ,, Sünni

Höblek ,. Kümeli ', Sünni

Kogova Afgin/Mara5 sincmilli. rdvkrE /canbck ,, Alevi' Sünni

Büyük Kaqanl ,, Atma " Alevi

Oglakkaya ,, Tavklran / Canbek, Sinemilli ,, Alevi
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KöYüNADI ft-4lce AslRErl Lrxqest

Kerevin Afgin / Maraq Celikan Kurmanci
Armutalanr ,, Akcadag asirotlcrinden

Comudüzü ,, Sinemili,Alias, Kür€c*,Kümcri

Kalaycrk ,, Sinemilli
Kamalak ,, Akcadas agiretlerinden
Anta§ / incirli ( Iunu) ,, §adiyan
Sarkisqayr ,. Harunan (Harunusagl)
Kötrc ,, Akcadag asiretle irden
Dalllhöyük ,, Akcadag asiretlerindel
iaqaprnan ,, 

^tmaÖrenli ,, Atma
Poskoflu ,, Arma
Agcasar ,, Pilvank
Gözköy ,, Harunan (HarunusaEr)

Emirellez ,, Arma (Kürr), Türk Kurmanci, TürkQe
Bersenek ,. Türk, K rr Türk9e
Kabaoglak ,, Bekrra' Kurmanci
Bozhüyük Gürün / Sivas Sinem ,i Kurmanci
Camiliyurt ,, Sinem li Kurmanci
Akptnar ,, Canbt i Kurmanci
Deveqayln ,, Siner jlli Kürmanci
Yelkefl ,, Sinemilli Kurma[ci
Güldede ,, Atma
Karakuyu ,, Sinomilli, Atma ,,
Konakbo§an ,, Quxraq
Ko}lrnlu koca ,, Kürecik aqiretlerinden
Basveren .. Tümüklü
Kelloq ,, Darende aqiretlerinden
Yaylacrk ,, Alias
Külah ,, Krsmcn Türklsmis Kürtlcrden Türkqe
Yuva ,, Kürt, Türk Türk9e, Kürtqe
Qrprl ,, §adiyan Kurmanci
Resadiye ,, Quxraq Kurmanci
Kagköy ,, Qu:aag
Alacamezar ,. Alias, Kürecik asiretlerinden Kurmanci
Kaynarca ,. Sinemilli
Kavak ,, §emsiki, (Kürt), Türk Kurmanci, Ttukge
Sangigek ,, Kumiyan Kurmanci
Akgümüs Andtnfl / Maras Xrdtran Kurmanci
Karyaqayr ,, Koqgiri

Notlar:

heNqs,tYlrr

Sünni

Sünni
Alevi, Sünri

Alevi
Alevi

Alevi, Sünni
AIevi
Alevi
Alevi
Alevi
Alevi
Alevi
Alevi

Sünni

Sünni

Sünni
Alevi
Alevi

Alevi, Sünni
Sünni

Sünni
Alevi

l. Köy isimlerinin yanrnda parenrez isindc vcriten jsimler köylcrin eski isimleridir
2- Asirct isimlerinin Kürrqesi önccrikrc verilmi§, Türkgercsririrmis sckilreri yanrsnnda parantez isindc
v€rilmistix

3. " Tavkrran" ömcEindc orduEu gibi bazL asircr kolran börgede taDrnan sckriyrc vcrirmi§, ancak bagh olduEu
ana asirct dc gösterilmisrir: " Tavkrran / Canbek " gibi.

4. Bölgcdc "sünni" kavramr "Hancfi müslümanhF" karsrl,yor
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HeleesweNer lt ott-E Atlaroltvl Navin

Xizan §ilan
Helbestvan Xizan §ilan ji Anadoliya

Navin ji Cihanbeyliy€ ye. Ew demeke dir€j

e ku li Awrüpay€ dimine. Ji sal€n 1970-i ü

virde ye ku li ser muzik ü helbest€ dixebite.

Di 1970-yi de tevi karcn ramyari dibe.

Gelek caran t€ girtin 0 tö igkencekirin-
Demek€ li Almanyaye dimine ü piqt re
vedigere wel€t. Her gendi dixwaze li wel€t

bimine l€ ji ber zor ü tahdeyiya dewlet€

mecbür dimine disa welat6 xwe terk dike

derdikeve derve. Nuha li Sw€d6 dimine.

Xizan §itan bi xwe bi kurti derheq6jiyan ü

xebata xwe de weha dib€je:
"Ez ji malbateke belengaz im, li hÖla

Cihanbq,liyö li gundö Yeniceobayi hatime

dwyay6. Piltt ht min dibislana xwe yq PA§tn

ü navin li gund qedand, malbata min bar kir
bajarö Konyayö ü min liseji li wi xwend

Ez hin ganleh sali büm min dest bi

nivisandina helbestan kir ü her weha di ber rc
min des t bi muzikiii kir. |fö demd mini i xwe re

tembirck peyde kir Dema ku min dest bi

Embüft kir ü hedi hadi fi ülan dixist, weki ku

ji tälan dengö dilovaniy€. bihna gul ü tulilk ü

niryizön li giya ü zozanan, bthna axa min aii
htl ü kederi üji bäntn pergeb$i dihat pozö

min. Bi dengö Elan re deng| keq ü b'ülun,

dengö zarck€n bicük €n li ber kendalan,

dengö kal i pirön dil bi birin dihatin guhön

min. Ü min bi dengeki kezebsewat dikir qitin

ü hawar i dßtira ü dinivisand. Es ü bün ü

derd ü kul ü zilna li ser geli min i evin ü esqa

wt yaji bo serxwebün€ tt beuwedana wi wek

Iröjön rcjö li ber gavdn tnin digirisin. Min bi

saya wö tir€jö ü bi häviyeke mezin tembüra

xwe hemböz dikir i digiryam i rttpelän

kaxidan yön vala min bi helbestan tiji dikir
Min di 199Gan de bi nqvö "XEM Ü XEv+I"

pirlükek derxist ku ev berhema min a yekem e

Min di vö pirtüka xwe de eS ü htl ü ded ü
elema gelö xwe bi gasi ku ii min halye sniye

zim€n...... Li vir ez helbestek xwe latliserdu

Xizan $ilan

1öreqehremanön kud in, päSkili xwende'

vanön Bimebinö dikim-"

TU RONAHIYA MIN
TU BERIVANA MIN

Tu taca ser seri min

taca kesk, sot i zer

tu Barivana min

tu evtna min

Böfivana min

tu eSqa ber dilö min

tu h ka ber mala min

tu dara ber xaniyö min

n gora ser dilö axa min

tu ro ahiya ber gqvän min

awekrqö diqirisi
Ronahiya min

Bdrivana min

ez dayika we

welatim
welatö we

Kurdistan im.
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Bi agirö

§ewata canöwe
bi saya eSqa

dil tt cigerdn we
y€n diperitin
di nava agir€ Newrozö de
bist it yek€ adarö 1994
ez ront dibttm ü te jiyan dida min
bi saya ronahiya
qgirA sewqtö
ya laqäwe.

Störkroni dib n

hiv roni dibi
di taritiya Sevä de
roj dibiriqi
di rcnahiya berbangä de
bi agirö Sewat€
ya canö we

weku agir€ canä we
ketibü cdnö sdrken
ketibü canä hivö
ketibü can| ruj€
ü hembözi xwe kiribün
sewdayawe
ya azadiyö

sewdaya we

ya serxwebünä

ü ez disan roni dibüm
azad dibüm
ji bin destödijminan
ji bin desE xwinmü ü bqrbaran
tu Bartvana min
n Ronahiya min
ez dayika we

welat irn

welatq we

Kurdistan im.

Ey) ewrön res ü tai
ew mij ü dümana res
y€n xwe dagirtibfrn
ser singü serö min
ser can ü ciger€ min
diqelgin i belav dibün
bi agirö we

§ev,)ata bejna we

bi rcnahiya canö we

bi ronahiya gav€n we
jiyan diket ruh ü canö min
nefes diket cigera mih
ü dijin
jiyanek bödawi
jiyanek bömiin
Sewqa agirä can6 we
evin ü sewdaya dil€ we
ye weblpardzi
ü ez dlsan ruhni dib m

kega min, büka min B€rtvanä
tqca ser serö min Ronaht
ez dayikka we

welat im
welatö we

Kurdßtan im.

Destek bilind dibü
Li Roj hilata Navin
qar tili xuya dibün li ezmanö

di nav agirä sor de
nigana serhildanö
ntsana berxwedan€
yektili ya rojhila6
bi dengä q€rin ü hawarä
h4vi ü hövi
yek tilüq rojavayö
bi dengö qArin ü hawar€
serfirazt ü serfirazi
yek tili ya baSür|
bi dengö qörin ü hewarö
azadi i azadi
yek tili ya bakur€
bi dengö qörtn ü hewarö
Netewa Kurd axx
Netewq Kurd
n keqa ber deriy€ min
Berfuan

Tu taca ser serö min
Ronahi
it disan dunya
li min rohni dibü
bisaya agir4 can€ we

bi sayaeSqa dilä we
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ez dayika we

welatim
wehft \\|e

Kurdistan it t-

Tu gula sor i
tu kultlka dara hägin t
tu gtqeka keask ü sor ü zer

li biharan
dipiskivi ü dip$kivt
li dor altyän sinorö min

nqva dilä Lxa min

tu ji gerna qijili
li havinan

li ser a:ffi min

disewitt i disewiti
wek agirA rcndürä
wek iireya oda min

li sikakan, li kolanan

li bajar ü li gundan

dicirist ü dicirisi.

Tu dilopön baranö

tu bayä hänik

li payizan

hir fr hür dibai
li ser Qüayen mi
diheriki ü diheriki
li quntarön giyan

tevi ava Qehan
tevt rübar ü newalun

li ser gar pargeyön

dil€ axq min

bi saya bayä te

pelikän daran

dilivyan ü diliuYan

bi saya baye ,e

ala min a rengin

sa dibü ü p€l dida

dikenya ü dikenYa.

Tu berfa sipiYi
li zivßtanan

lep-lep dibai
li ser giyay,An min

giyayä Araratä

giyayö Cüdt
giyayö Qerejdax ü StPanA

keqa ber mala min

Börivanö
taca serö min

Ronahi

ez dayika we

welat im

welatö we

Kurdistan im.

Min Eovend girtibü
min dilan dikisand

di destö min de destmal

destmala bi reng ü reng

wek ala rengin
nin dikir tilili. ttltli
nin digot rcrc ft blo
li gar alian
Ii dor aliy€n we

li ser Qb)a {t zinaran

li deSt i ban ü zozanan

agirA newrozö vädiket

bi saya agirö canö we

bi saya esq i sewdaYa

dil ü cigerön we

kesk, sor tt zer dibün

dor altyön min

ez disan rchnt dibüm

azad dibüm

tu yara min Ronahi

n dara min BörivanA

ez dayika we

welqt im

welatö we

Kurdistq.n irn

Tu Ronahiyö

Tu Börivanö
Hitn agir6 azadiYö

YAn ser sing ü Pöstra min in.

AVgA
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CONGE GUND
RokC muxläii gund gotiye: Congel gund hendi qenake manga avis

bih€le ü Eüye conge daye xesandin ü biriye bazar€, firotiye, pere ji ji xwe
ra xerc kiriye, xariye,

Xelkö gund bi v€ hesine ü pir bi h€rs ketine, güne mixrar gili ki ne.
Mehkem€ j6 ra ges meh ro biriye ü mom ml\tariyö ii ji desr girriye.

Vir da we da, 6eg mehä mixt€r xelas büne ü mlxtar disa hatiye gundi
xwe. Le mixtar di hundir da hinek guheriye, dest bi limä (nim€j) kiriye ü
doza misilmantiye dike.

Ew meh jl meha rojiye büye. Eg ü pinög ji li p€9 mala xwe runigtib0n ü
hinik pirpar ü pelpusunk bi nani hiEkera kifbün qozi ir xweg xweg
dLxwarin.

Mixtar€ kevn bi dur va ew hal€ wan dibine ü mina brusk€ xwe digihöje
hindä wan ü diweie: "Hun qe fedi nakin, ji xwedä natirsin ü v6 royö
bimbarek (piroz) nEn dixwin? "

6§ ü Pifies bi hev ra ; "Lo te congö guncl firot,xwar, ii re ra ne guneye,
me pariyek nani tisi xweriye ew li dili te ne ye!"

Arß )üsro -{'-Apö Xigto güye gtrndekiTirka ü ti oda gund büye mivan. Hin kes€ gund
ji hatine ü li dor-pag wi rfinistine. Li ber del.i ode dikeki r€x peqij dikir,
hinek mirigk ji li dora wi gerx diwün. Dft singa xwe li mirigka dixist ü wer
digeriya.

Axaye gundi Tirka bi devi tiii keniya ü ji api Xisro ra got:
-Dik nolö axaki Kurda xwe pt bi mezin diwine, dipesi ü ji miriEka ra

vira dike.
Gundiy€n din giptik bi va gora ax6 keniyan. Lä va gora pir 9ü giraniya

ape Xisro ü l,'i nedlrwast di bin gora wi da bimine ü got:
-Ere axa dik mina axaye Kurda vireke, le weki axay6 Tirka ji röx€ belav

dike!

seÄev*at: Gturtii @latli-yunax

_+_
E cixaruotye HERtyE

Xorteki gundi dosteke xwe hebüye Dosta wi j€ tenekek r0n dixwaze.
Xorti bettal ü zugurr e. Dihere ji ciraneki du kilo rün clikire, teneke ji tiii
heri dike ü rün dide ser, diwe ji dosu r:we ra- paqi gend roya, bi hevaleki
va di ber mala wE da derbas diwe ü igmar€ dide w€. Le e,l, qe r0 nacle wi
ü igmara wi b€ bersiv dihele. Xofte me I hevali xwe vedigere ü diwöje:

-E me y€ gih€gtiye heriy€!

mtehfu 5, Bihar/Havtn tgg8
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$rok

QAM U §AM
Kügikö pez bi zexerö ber mal6 va hevüdu xapandin,

gotin:

-\?'ere em tevhev herin Pan ü karan.

Ketin rö, 9ün ser kaniyeke runi§tin, pir birqi bübün. Ca

ji n€rin ki dur va röwiyeki teye, bina n6n hat poz€n

küEikan.
R€wi hewan€ n6n bi seri 9oy6 xwe va daliqandibü ü bi

dengeki xweg klam digotin ü hinik hinik röda dihat.

KüEik€ p€z fi zexerö ra got:

-Ca tu here binere gof di dest r€wi da ji darö gamÖ ye

yan ji ji darö qamÖ ye, hubike tu guhbistÖ min ke, eger Eo

gam e ez€ nen le bistinim ü dari qam€ zu digk€. QoyÖ dest

r€wi de eger ji gam€ ye ez nözik€ nabim. Ba bi riya xwe

da here."
Zexer beziya bi berve rÖwi gü, dor6 ra gerx bü (ziviri).

pagö carik€ da rewiya got:

{am eam §am §am gam qam ...

Kügiki p€z xwe bi heybetek xof berda ser r6wi. Röwi

Eoyö xwe Eing vekigand li gepir€ wi xist. KüEik bä xut li.

ser erdö dirq bü, ket. R€wi riya xwe da rawirt, 9ü.

Niv saatö Euva kügik€ pez Eengiji bi xwe hesiya, zexer

henber runigtibü, pel pel l€ din€riya. KüEik6 pez heq hatin

sef, li zex€r h€rs ket ü got:

-Tu dar€ gam€ nizani, ru darö Eamö nizani, mago tu §ito
mahlukat e?

§er kirin bi zexer va hevüdu hilgevigandin ü li hev

veqetiyan. Yek li rast 9ü, yek li Eep 9ü...

Qiroka min gü diyaran, ram li hestiy€ bav€ guhdaran'

seÄevkat: 6t!fl04i / POLATLI
rs.ot.lsgz
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KLAM MEZIN

serhevyax: 6urx!A0/ POLAILI

Di §erö Qanaklale daji gund0n Kurmance Anatolya Navin pir meri kerine

Eer 0 li ser vana ji gelek klam hatine strandin. Bir6z Curuki ji ji va klamana

Eend hebji me ra Eandine. Em wanaji xwendevanen xwe ra diwesinin.

N §ERE

Mewlut Brra

Qiya germ deSt nehiStin

Bann bart,giya guStin

Va Ingilizö va Ingilizö
Tehtil bahir geri ser deniz€

Leqkerö Osmanli notle pezi bA Sivanö
Dijmin seri Sevö taburek xwe didize

Va qursuna devi xete

Jorda teye bi heybetd

Hali agan narim asan

Nali nale va nexwasön

Ez birayä xwe digerim
Go rakirin nexwaqxana Haydarpaqa

s%'3

Klama Osi Hemdinö

Herä lawo herö lawo
Sim€l zeri pi badayo

Helep Musul giE tevdayo

QumandanA ser panzda yo

Qarixd lingi te qutayo

Kinc li kotö te nemayo

Here lo OsA Hemdin€

Devi birinä, töye xwine
Yare kor bi metirsine
Dayik ö pir durmexine

Germ hati germa havine
Weht ftye binö xwine
Xadöy mamostän razi be

Ruy xorta dayin zimant martine

Lo birayo lo birayo

Qiya Baxdade tenä mayo...

Bi xwe goti,xwe giriyayo-

Memela/ POLATLI
101511948
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HAYAT

YBsamAnadoluda
uzun ylllar
krl §adrlarda sürdü

gece bir
hrrsrz bindi
insanlar

gün yirmi dört saat

can nöbetindeydiler
toprak
bir ölünün dudaklafl gibi

kuru ve qorak

bozkrr
kiriq boyunlu
geneleri deEirmen ta§r

burunlarr sürekli havada

les sevdahsr srrtlanlafln giftli§i idi.

Haghlardan buyana

insan sesinin yankrlanmadtPt

§ocuklann oyna§madrEr toPrak

ve l-okanien harabeleri

ahn teri ile
dile geldi.

kutsal günesir serefine
atesleryakrldr
ve da§larda

sürülerin san senfonileri
ve gobanlarrn kavallanndan haykrran

Qamrge Qul ve Hemö Musk6

havalan yanktlandt.

bozlur canlandr

bozkrr qenlendi

kuru toprak

bir kuru ekmege galsar
nasrrh ellerin teri
ve san öküzün güqüyle

baqak okyanusuna dönügtü

saglanm ates alevlerinin dalgalarr gibi ören

kürt krzlan

taze elleriyle
kürt hahslna

gegmiqin hikayelerine uzanan

günesi, atesi

ve yaqam a§aclm dokudular.

Asiretler
a§asryla

gobanryla

klzlyla
klsraEryla
geliniyle
ve kürt evinin öncüsü kadtntyla

bu topraklarda dünyayr tanrmak

bu topraklarda ölmek
ve bir daha yollara dügmemek iqin

kutsal ne varsa

adrna yemin ederler.

FERiDUN

tDC 3r--

TOPRAÖIN SÜRGÜNÜ
Kül edilir uzakta bir orman

Gaz odasmda daha gocuk a§aglar

Sürü sürü lanar
Qütr g ff a{larlar duyartm

Kurt?u§un iniltisi
S incap yüre§intleki p at lama

Göz yeSili yaprak yumulurken

A)§enlas tQtrttst
Kanqrya yumurtastnda Pi§en abt
Yan* yauk duman duman gelir
Duyanm

Topra§n yibü soyulu

Yüzülür totunumun sag derisi
Iunr beyaz adam

Akar yeryüzü baska yerlere

Bahgeme bir gül a§aa dikerim

Qölü tutar ru?

9oE.9ar""4,%a)Oqll*
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HELBEST

KEQA DELAL
R€ dür giya bilind in.

Her der mij 0 d0man

Tu h6viya b6kes neke
Evinen xwe biyan
Havin biqerimin
Bicemidin ji zivistan
Bihara were

Berfa bihele
Ji bitindiya qiya de

Ava biherike geman

Bejn bidin
Külllk€n Newroza
Bes kü hövlbibiriqin
Düi taftiye
Wek sterken seven payiza.

(p!9-,[eat SIAüatt

SER ü RUvi
Me kar6 xwe kir, da em herin serö giya
Min g6rek qin mazin, dit di nav deviya
Hawirdor€ wi g€ri. w6ran bü büji ruviya
Pala xwa dabü zinareki. difikiri li sdwiya

Min kir qirin ü hawar, g€rji min ra bü neyar
Got min tuji wera, bikeva nav va ruviya
Em hemü bi hevdu ra, herin nEqira koviya
Min got wa 5€r€ j ir, hem pasa tu yi mir

Heviya min ji te heye, tu neb€ siltaneki pir
Wa ruviy€ xapoker, dora te girtiye seranser

W€ te bixin galak€, be gop ü nay6n ser
Te poqman bib€, ji wC negira te gi(iye

$€r kire hawar, got min tiji ware bin bar
Roviy6 xapoker,ji min ra dostin nabin oeyar
Negira ez bikim, w€ hertim her€ ser

Ji t€ bawer nakim, ew dost inji min ra nabin neyar

{htoetö,%/uvt g. (Kurcleki Suriy€)

DERGÜ§

§ev niv6 gev€

Dil disa xembar 0 r6vi ye

Baräjiyane di mil da

Digerine.
Wek k€rek kü y0

Ceh li hepsa Diyarbekr6
Paq deriy€n hesin

Cirti ye.

Geh bo maf€n mirovati
li mirir6 re

Bi rqi ye.

Dilo tu gi dixwazi?
Ma tu nizani?
Her dergügek li qirin
Td din€

Hawar ü banga xwe
Strana azadiye.

1p!1P-,/1en .9Ti1 «n
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TARIHTEN
1962-1963 yrllannda bir grup Kürt aydtnmca grkanlan Dicle -Ftrat

dergisinin 7. ve 8. (1963) saylstnda Nuri Nursöz - Cihanbeyti (Büyük bir

ihtimalle takma bir isim) diyeyazrlmrq a9a§rdaki okuyucu mektubunu, bölge

insammn son otuz yrlda geldi§i yeri, gösterdigi so§yal, toplumsal ve siyasi

geligmel yahn bir bigimde gözler önüne serdi§i igin tekrar aynen yayln-

lamakta yarar görüyoruz. Kim bilir belki de bu ki§i tekar ortaya qtkar ve

bizlereotuzyrl önceki Nuri Nursöz ile otuz ytl sonraki Nuri Nursöz'ü anlatlr'

GÖRDÜKLERiM
Mensup oldu§umuz RÜ§VAN a§ireti iki
asrr evvel Urfanrn güneyindeki Barri

qölünden gös ederek Konyantn kuzeyine,

Ankaramn güneyine, Klr§ehirin batlslna,

Afuonun uzak do§usuna ve ig Anadolunun

en zengin göb€Eine yerleqmiglerdir. Teqkil

ettikleri ilgeler srra ile, Cihanbeyli, Bala,

Haymafla, Yunak, Aksaray, Polatlnrn bir

krsmr, A§ehirin bir krsmt ve kasabalar

nahiyeler Köylertahminen400-500nütus-
ludur- Bütün köylcri qok zengindir her evin

önünde bir traktör vardrr
Bu agiretimiz komEu bulunduklan Türk

aqiretleriyle gok iyi bapdagrrlar, birbirle-

riyle iyi geginip birbirlerine ktz verirler ve

bize siz Kürt degilsiniz esas Kurtler qarkta-

drrlarve onlarvahgi, yabani, canidider diye

bize tanltlrlar ve ben de Kürt olmam hesa-

biyle bunagok üzülürdüm. Ben l2yaqrndan

bu yana kitap, mecmua, gazete, roman ve

bilhassa tarihi romanlan gok okurum. Oku-

dugum ve mütälaa etti§im kitaplarla kendi-

min de mensup oldugum Kürt a§iretinin

müslümanlann en asil kabilesine mensup

olduklannl kabul ettim. Ennihayet Allahln

bana bahgetti§i bir lürufla dilelim yerine

geld i: Askerli§imde §ark larafina dü§tüm ve

bu vesile ile Kürtleri daha yakinen tantmtq

oldum. Ben 1958 de Erzurum ile Kars ara-

srndaki Sankamtq ilgesine ve muhabere

taburuna dühül eftim. Tanlmamla edindi-

§im intibalar, srra ile en ba§ta mukaddes

dinimiz olan islamiyete ba§hhklan belki

ilkokula gitmemiq okur yazan yok amma

bütün dini bilgilere malik, sonra cesut

cömert garip dostudurlar. Yalan söylemezl-

er, namuslu, yiEit sözüne sadrktrrlar. Birgün
muhabere merkezinde oturuyorum yanrm-

da Qesitli cihaz operatörleri 7 kiqi var. Bun-

lardan birisi Erzurumlu, di[erleri ben de

dahil olmak üz€rc hepsi garph. Bir ara o

Erzurumlu gocukla izmirli birgocuk sebep-

siz münakaqa ettiler. izmirli Erzurumluya

'' Yahsi Kürt " dadi. Hepsi de benden gekinir

yalntz benim Kürt oldugumu bilmiyorlar
Ben igimden eger Erzurumlu cevap vel-

mezse ben iyi bir cevap veririm, neyse

baktrm Erzurumlu "Ulan izmirli" dedi

"banq Kürt dedin evet ben Kürdüm asltm

neslim belli sen nesinki sen Türk de§ilsin

olsaydrn ayrcrltk etmezdin", daha bagka

geyler de söylerdi... Bakhm izmirli stop etti.

HiE cevap vermedi- Erzurumlu gocuk orta

okulu bitirmig, Kürtge lisanrndan bihaber,

hiq Künge bilmiyor. Bir gün buna sordum

"arkadaq" dedim. Bildi§im ve duyduluma

göre bu sark tarafi hep Kürtmüg. Niye sen

Erzurumlusun hig Kürtge bilmiyorsun?" o

da "Nuri" dedi "aslma Kürtdür yalruz biz

gehirde do§up büyüdü§)müz iqin ana lisa-

ntmtzr kaybetmiSiz." Ve en nihayet bunlar

muhabere merkezinde Kürtlük Türklük

münakagastnt yaparlarken ve sanki kÖtiibir

damga imig gibi bu Eruurumlu gocu§a Kürt

deyip dururlarken etime günlük bir gazete
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gegti. Gazetenin ön saytäslrda iri yazrlarla
bu gün Erzurum'da yurdumuzun hig bir
tarafinda görülmemig Krbns igin muhteqem
bir miting yaprlacak. Okudum, sonra drgarr

9rkhm, Birde bakhm ki qehirlerden, ilgeler-
den, köylerden, gelen gegen bütün kam-
yonlann, traktörlerin üzerinde; "Kröns
Türktüt Kbns bizimdir. " yazh yaziar.
Pek gok sevindim. AIIah bizi islah etsin,
günkübütün sark tarafi Klbns iqin can atstn
ve ezelden beri cesuriuk larryla Osuran lr im-
paratorluÄunun hudut kurtlan olsun ve
kendi kemikleriyle kal€leryapsrn,Caldlran
sava;rmn gemberini yarsrn ve daima qimdi-
ye kadar Türk ordusunun ön saflannl teskil
etsin ve birinci Cihan Harbinde, kendi
qehirlerini kendileri kurtäramk gehirlerine
gazi ünvanrnr kazandlrstn ve sonra da hiE
bir emir almadan kendileri koqarak anane-
lerini brrakarak batrlasmak istiyen garp
tarafinl da kurtarsm ve bütün bunlara kasr
bir zat gazetesinin ön sahifesinde iri harf-
lerle, Kürt tarihi diyecesi yerde',Künlük
damgasf' diye yazryor Bagkasr da yazdrsr
sülununda yaz:da bir Arap sözüne göre
dünyada ü9 musibet vardrr; "fare, gekirge,
Kürt" diyor Ve Hayat mecmuasr da Kürtler
devlerden meydana gelmig diye yazryor.
Koca bir senatör; "Kür er bizim düsman-
mtzdtr " <liyor. Neden, neden böyle oluyor
anLyamadrm- Bagka birgey diyemem yalnz
derimki, bu memleketi ve güzel )rurdu par-
galamak istiyenleri AIlah kahretsin- Am jn...

./10/u;JWr^sö2.

Cihanbeyli

Not: Yukandaki yazrDicle-Firat Gazetesi,
No:7 (4 nisan 1963), s.8 ve No:8 (14 mayis
1963), s.8-den a|nmrstrr.
Dicle-Frrat Gazetesi hakktnda daha fazla bitgi
igin:bak: Dble-nrut, norr{ (1962-1S63), (rrpkr
basrm) APECYayrnlafl, 1997, Stockhotm
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QEND l-isnxEN xoRTAttti (z)

JbnUOtreryil

Di höjmara bimeb0n6 a garan da min qala du lisüken xortani, Gez0 Gez0 ü

Kevirko Germo kiribü. Niha dixwaz im qala listika Kaw (Kab) t Ben6 Qut
bikim.

Binavkirina
skinandina

Kawan

er raw uisrru

van6n din.

tixVIKSek pistek

Kaw ji qiziyÖ derxistin

Kaw hestiyän ji 9ok€n päz in' Bere, li gundan xortan bi kawan dilistin' Her xorteki tore

xweyi kawan hebü. Li gora daniqtin6 kaw tCn bi navkirin€ Weki; gek ü gik tox ü pi§tek'

Ji kawen gok€ beranan deq q6 dibin. Meri dikare bibC deq mlrö kawa ye an gahe

kawlistinC ye- Cur bi cur kawlistin hene. Bi kawan listin li her der6 ne mlna hev in'

Varyanten w6,§inen wC Pir in.

1-Kaw ji cizgiy6 derxistin
Du an z€de kes dikarin bilizin. Herkes bi ser€ xwe ye Bo destp6kirina tistikä deq t6

avetin. DeqC kC sifte li sek dani§t ew dest p6 dike ü xwedan avans e' Va listika li derva tC

listin. qizitek (Daire) t6 kipndin. Her listikvanek yek an jiji yek€ ji z6detir kawan dikin

navberä. Wanadi nav Eiziy€ da r€z dikin. Pagö gend gavji durvadaji ni§angeh6 da (qele)bi

deqan berdidin kawan. Huneriya v€ tistik€ ew eku meriv bi deqe ü kawan xe ü bi carekO ra

wana yek bi yekji Eiziy6 derxe der. K0 kawek bi wi awayiji giziy0 derxist ew dibe male wi

ü heqä wi cardin berdan€ heye. King€ wi nikani kawan derxe,hing6 nova dihere listik
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§ek
0 gik

2-§ekügik
§ek 0 gik ji bi kawan tE listin. Meri dikare di malan daji bilize. Disa du an z0de kes dikarin

bilizin. Bona destp6kirinC deq rC ayetin. Herkes qasi hevüdu (yekdu,an z€de kaw) kawan
didin navbe€. Y0 ku dest pe bike,!"n kawana gistkan dike destC xwe ü bi hevra diave erde.
Kaw6n ku qek ü qik danigti dibin male M. Kinge ku tu kaw sek ü Eik danerisin, weng6 no!.a
derbazi tistikvan€ din dibe.

BENE QUT
Bene qut listika lawan e ü li meh6n

bihare te listin. Ji bo v€ listik€ lazime
du h€l (grup) hebin. Her h€lek dikare
ji 4-5 an ji hin z€de kesan peyda bibe.
Ji her du h€lan yek dikeve ga,hOla

mayi bi avans e (avantäj e). Bo vO her

du h€l k€s dikin. H6la ku bi serxisri
dibe h€la bi avans e, ya din dikeve ga.

H6la ku bikeve ga, ji xenci yek
listikvaneki,yOn din bi p6 dadiwes-
tin,seriy€n xwe pigek be{6 xarkiri

TI§TONEK
1. Sindiva min€ saleke, avet bini salekC.
2. Elbek mast, li pile rast.

3. Seri ar, bogik dar
4. Bini xwe gole, seri xwe gule.
5. Min kuta zinarek. deng qü hezarek.

(^\äO 9 äqurB.I t {drr1=1rurag.g ,rpg.Z rnsoH.t)

didin hev ü dest€n xwe diav€n ser milOn herdu (binöre w6n€ jor). Liririkvan0kji höla ku ketiye
ga dibe par€zka€ heval€n xwe. Ew bi beneki quti (kin) qasi 2 metro,bi hevalen xwe va
gir€dayiye ü di dora wan n gerx dibe. Vezifa parezkar ew e, k:u neh€le listikvan6n hCla din
(xasim) firsendö bibinin ü hilkiEin an bazdin ser hevalen wi yC di ga da. H€laku ne di ga da ye,ji
her ali da hewl dide ku bazdin ser y€n di ga da,li wan siwar bibin. Eger par€zkar bikane,di dema
ku yekji listikvan€ki xasim bixwaze li heval0n wi ne,beri l€niqtina wi,hin ku lingön wi li erd€
ne,distä xwe pö wi bike,w€ 9ar6 h€la xasim listik€ wenda dike ü v0 car€ ew dikeve ga. Listik
wekina heta ku dil€ listikvanan dixwaze dom dike.
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Krrsehirde bir aÖalar köYü

TABURA
9J&,,'@an,

Y 7 rrsehir'in kövlerinden bahsederken

l( aitut.t irseniz Taburoglundan

I\orfarsr. köy) degilde, diger

köyleri anlat[m. Sebebi basit. Aga kövü:

tabiki biraz al.ncahkh olacak. Ben de bizim

rcdaksiyondatek sayllnm. Aga köyünü tem-

sil ettiÄimden, tadtnt qrkara grkara, kabara-

rak gezerim. inanmtyorsanE Birnebün dör-

düncü sayryr agtp bakm. Redaksiyonun

fotolirafim toplu halde göreceksiniz Ben

yokum! Peki niye? Bu konuda gegitli rarttS-

malanmz oldu. Ben, "Mqdentki fotograf
yal,tnlayaca§a, o zaman di§er gazeteletdeki

medya teggerleri gibi, beyaz bir gömlek,

kollanm gö§sümde gaprazlama brt§h,

kafam dik cekilui7 bir fotoärafi§terirt1" drye

direttim. Arkadaqlar, qaqkrnhklannr Orhan

Veli'nin:
Cep delik cepkcn delik
Yen delik kalnn delik

Don delik minnn delik
Kevgir misin be kardeglik?

Mrsrarlanyla beni bir güzel tarif ettikten

sonra, manzarayt bozmamam igin aralanna

bile almayarak, durumumuzu resmettiler

Kendimi kurtarmak igin, "HiE olmazsa bu

fotografi But kazan geklinde sunalm"

dedim. Beni fotogafta bulana mikser yerine

biz de ügbuguk yayrk da§rtrnz. Böyle bir

reklam sayesinde lq Anadolunun en ücra

köqesindeki okuyucumuza da ula9m6 olu-

ruz. Bu önerim de kabtl görmedi. "ßugakta

ne oluyor mu4? " diYe azaiadlar.

Bugupun, kuzu derisinden yaprlacak

yayrk oldu§unu bir türlü kabul ettiremedim-

Bazen, kendi kendime soruyorum. Acaba

yanhg mr yapryorum (?)diYe.

Gelelim Taburo§)una, konu uzun oldu-

§undan, seri halinde yazmaya karar verdim-

Sabrrsrzhk yok. Kopya gekmekyasak! Sonu-

na kadar okuyana, bir tam yaylk benden.

Krrqehirin merkeze bagh kürt köylerinin

bulundu§u arazi dü2lfütür. Bir tek bizim

köy, srtrm bir tepeye dayam4 yaprlann arka

krsmr yamaca gömülü oldugundar, evler

itoturusundädrr.
Gegimka1'na§rmrz "hrrsrzh§rn" yamnda,

tanm ve hayvancllüla u§raEanlmz, 9o-

banlk igin Konyaya, Haymanaya, Polathya

gurbete gidenimiz de var.

Ben, Hacry€ Q€r6 ile Haymanada goban-

hkyapryomz. Bozkrrdayrz, gözalabildi$nce

düzlük bir arazi.

Bozlukla gö!ün birleqti§i yerde hafif

mavimsi bir-iki da§ yavmsunun görünümü

drgrnda: geceleri o beni büyüleyen, elimi

uzatsam tutabilece§im kadar yakmrmda olan

gö§üzü de olmasal Bu, tarifsiz düzlükte yok

olup gidece§iz.

Azr§rmrä getirenlerin drqrnda Allahn
kuluna mstlamamE imkansz. Aylardtr, Ha-

cryla sohbet ede-ede konuEacak pek birmev-

.zumuz kalmadr§tndan, ikindi srca§rnda, ki

kavurucu bir srcak. Keqelerden yaptlElmlz

gölgelikte pineklerken: itlerin saldumasryla

do§ruldu§umda, Hamki Miro'nun crltz be-

deni bozkrr güne§inde dahada incelmig,

itlere karqr kendini salunmaya u§ragmakta.

itlerin elinden kurtanp, ikiz sohbetimize

davet ettim. Böyle bir yenilik araypta bula-

madr§rmrz bir ftrsal. Mutlu etti bizi." Al-
lah'ta onu etsin" diye igimden duaya

durdum.

bin€bfn 5, Bihar / Havin 1998 75



Hacr, en yaqlunrz oldugundan, hoq-begten

kendini sorumlu tutup: bana gay yaprna
görevini verdi... gaylanmzr yudumlarken,
Hacr, "HayrrLsryla geliq sebebin nedir
Hamo? " diye sordu§unda. Hamo, "Hrrsshk
yaptm. Baqm belada, beni anyorlar." deyip
boynunu krrdr.

Böyle,si bir durum memlekette olsa,
normal karsdardlk. Koyunun en güzelini
galmayanr pek adamdar saymazlar bizim
oralarda. Taburollunda a§asrndan-gobamna

kadar herkesin ilk belledi§i ya5am gekli.

Lakin yad ellerdeyiz.

"Böyle iglerinde bir adabr var, delil mi?
Hem yabancr memlekettesin I Madem, §ala-
caksrn, izini be[i etmek neyin nesi? Brre
beceriksü! Peki durum anlaglldr§rnda bize
gelmen do§ru mu? Alt tarafi bizde, bir kag
parsa kaburya" bir kas but vs. iqin taaa

buralara gelmigiz. Bu yaptrgln is mi yani?"
gibilerden azar-nasihat kanqrmr bir 9rkr9
yapan Hacr: tasdik beklercesine, ba§rnr bana
gevirip pönlek gözlerini dikti Lizerime.

Cevap beklerneke.. !

Benden yash oldugundan, karar hakkr
onda olmak gartr ile, Bende fikimi söyledim.

"Tabiki seni saklayacalr2... dedim.
Haqnrn pörtlek gözleri krzardr, (Gözleri

yere dügüp pargalanacalq bütün ciham ve
benide kanabo§acaklanndan ödüm patladl.)
sopasm koyunun birine denkleyip qiddetle

frrlattrktan sonra. Higbir gey demeden,

kendiside sopanrn peginden gitti...
Hamo, ile yagrt ve arkadagrzda, böyle gok

bela atlatr§rmrzdan, "ig olacasrna vanr"
dedim.

"Saklamrsrn belli bir süre. Davar itlerine
zaten fazla un gönderiyorlar, sanada bir östin
yolgrkar." Hamo suglu suglu, yaptrsrm gaka-

ya pek aldrrmadan kara, kam düsünmekte...
Biz sürüyle araziye grktr§rmuda, o otlu-

§un iginde saklamp gecenin olmasrm bek-
leyerek bir kag gün gegirdik.

Köyden, uzak yasadlgtmrzdan. azlglmtzl
haftada bir getiriyo ar. Yann azrk günü
otlugun arasrnda saklanmak imkanr yok.
Hamo da bunu bildiEinden 9ok huzursuz.
Hacr, hacetini görmek iEin dereye indisinden
yalnrz kaldr§rmrzda, acrkh bir ses tonu ile
(Srkrqu§rnda hep yapar bunu. Yal bekleyen
eniklerin bakrgrna benzer birde bakrg
edinirki insanrn yüreginin ya$ erir) 'Bu
gece kagryorum. Yalnrz baSrma yolu grkara-

mam. Beraber gok zorluklar atlattlk_ Sen,
yolu da bilirsin, bizi sa§-selamet köye de
yetistirißin ne olur yalnu gönderme beni. Bu
son iste§im gel beraber gidelim..!" deyip,
benide kagmaya razr etti.

Kaqmaya diyorum. Qünki Hacr bana
kesin izin vermez. Bunu bildisimden,Ilamo
hrsrhlrndan dolayr, ben de Hacrmn ger-

rinden, kagmaya karar verdik.
Sabaha kargr, Hacryr uyandrmadan ses-

sizce uzaklaqmaya gabalarken meret itlerin
gürültüsü ortahg birbirine kath. Biz bütün
gücümüzü bacaklanmua verip tüyerken,
Hacr ürknü9 davarlara gisnenmemeye gah-
qarak, pegimizden ba§rnyordu. "Ulan it oslu
it kendin gidiyon bari Aboyu (benim adrm)
brak!"

Pegimizden gelme imkamda olmadrsrn-
dan, bildigi küfrirleri önce Hamoya. geri
dönmeyece§imi anladrsrnda da ikimize sa-

vuruyordu.. .

Büttin gün yürüdük, bozkrnn srcasr, aghk,
en beteride susuzluk perigan etti bizi. yatsr

vakti, yolumuzrur sol yamnda bir köy oldu-

/b tineüh 5, Bihar/ Havlr|t gg0



§unu crhz rgftlardan anladr§rmzda, qekti§i-

miz zorluklan unutuverdik,

Kars astrgmlz ilk karalndan köy odasmr

sorup, hemen oraya yöneldik. Köy odasrnm

§l$ yanlyordu.

Birazdan, etrafioda oturacagrmz sofla-

mn hayaliyle daldrk odaya. ..

Cemaat, koyu bir sohbetteydi heral?!

Bizim igeri girmemizle sohbet kesildi. Göz-

ler bize cevrili, bütün bakrqlarda tek soru.

"Kim bu pejmurdeler?*
Biz kaprmn önünde kalakalük. Onlann

qaqkrn bakrglanndan rahatsrzh§mrzr gizle-

yecek, en gizemli sözcügü segerek.

" Selamü aleyküm." dedik.

Cemaat, hep bir a§udan:

"Aleyküme selam." dedikten sonra,

zerimize dikili gözler, bizimkileride pegine

takarak bas kösede oturan, qahk gür kash,

sert bir surattan asaEr sarkrnrE mrsrr sakalh

bir karaltrda durdu.

Mrsu sakalh, odamn yönetimini devral-

dr$nr ilan edercesine insam ürküten, kor-

kung (Askeri cunta ilamnda radyolardan

duydu§umuz gibi.) bir ses duvadardan

sekiyip kulaklanmzcla grnladr.

"Necisiniz? Nerelisiniz? Nereye gidiyor-
sunuz?

"Taburollu köyündeniz."

"A[anrn köyünden mi?"
Hamonun negesi yerine gelmigti. Higbir

faydasrru görmedi§imiz apamn ülü taa

buralara kadar gelmigl Bizi, bu yadellerde

koruyacak. Belkide rahat yataklarda, bir
gecelik deliksiz bir uyku uyumamrzl

saglayacaktr. (Benim keqede yata yata,

trti§ürlerim kegelenmigti. Hamo sahp-
grrpmaktan uzanmaya bile vakit bulamamStr

zavalh.) Böyle bir a§aya sahip gftrlmazda ne

yaprlrdr? Hamo, "IIeg hemde a§onrn
yi§enlertyiz.." dedi sesi gok gururtuydu. Ne
yalan söyleyeyim, benden erken davranma-

s4 belki ben a§aya daha yakrn oldu§umuzu
söleyip bir güzel övecekim a[amzt. Ne
gareki hamo bu firsah elimden almtq, nagar

brrakmrgtr.

Ben buna hayflanrken sakalltnln sesi

oday birkez daha gnlath.

"iste oimdi yaktrm sizi."

,----------......!!!
Biz hig bir gey anlamadan, nekadarda

gakacr biradaml Demeki burantn a§aktsmtsr

böyle gakacr, cana yakrn, e§lenmeyi seven

kigiler Bu sakalhcla, bizimie e§lenmek isti-
yor zannedip bir gey demeden, sadece

srnthk.
"Ba§layrn qmlan."

,,.............,..,..,..'...???
igin gaka olmadr§rnt, ayaklanmrz ba§la-

nrrken anladrt. Krrkrlacak koyun gibi yerc

yatlrdrlar.

§agkrnhk korkuya dönüsüp, iple birlikt€
yayrld bedenimq tir-tir, titremekteyim. Ya-

pacak bir geyde yok, bekliyoruz. . ?

Cemaat de durumu anlamrg degil. Her
kafadan bir ses:

"Sanayakrgr mr?"

'Bize sr§rnmrg bu zavalhlardan ne

i stemektesin?"

"Sebepsiz nasrl yaparsm bunu? Kocaman

bir a§asrn !"
Mrsrr sakalh tekrar gürledi.
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"Higte sebepsiz degil yapn§rnr! Anlata-
yrmda dinleyin. bunlann bunu hak edip

etmediklerine siz karar verin."
ihtiyar bagladr anlatrnaya- Ellerimiz

arkadan ba§lr yatrrdrklanndan. Ben tek

kulalrmrn üzeride tek kulakla yanm, Hamo,

agz üstti yahnldrglndan, camaj.t. zaten

oturduEundan, qift kulaklatüm olarak, dinle-
meye gegtik.

"Vaktin birinde, sürülerime yenilerini kat-

mak igin, Krrqehir'in köylerioe giftim. Bun-
lann koyunlan gok meqhurdur. Zaten koyun-
dan baqka hig bir qeyden de anlamazlar.

Uzak bir memleket oldu§undan, develerle
gitmistim. O köy senin bu köy benim

dolagrrken: bir gün uyandr§rmda maya (digi

deve)lanmrn bagladrgrm yerde olmadr§rm
gördüm. Ara Allah ara yok. Artrk koyunu
falan unuttum.

Nereye kayboldu bu cüsibet yarahklar?

Koytn almaktan vaz gegip, köy-köy, maya-

lan aramaktayrm,

Yok Allahrm, yok! Aramaktan carum

§lktr. Caresiz, vardrErm köyün birinde, bir at

almak zorunda kaldrm. Pazarlrk yaparak

koyun yerine soylu biratbe§enip aldrm. Atrn
sahabr, böyle ani kayplarda mutlaka Ta-

buro§lundan sormamr sahk verdi. A§a, lafinr
duydu§umda bühin vucudumu bir haz kap-

ladr: sanki onsekizinde bir dilberi koynuma

alm4rm gibi a§am sulannakta. Nede olsa

bende a§ayrm. A§4 aga ile nasrl olsa anla§rr

deyip, tuttum TaburcÄlunun yolunu. Tabur-

o§lu, bizim bura ile kargrlaqtnlmayacak
kadar güzel bir köy. Srnrm dayadr§r dafrn

5eklinde üzüm asmasr misali evler asagr.

agag sarkarak gözü dinlendiren kalabalk

yaprlarrn bitiminde, envayi gegit aiaglzrla
bezenmig bir havlunun iginde sadece dogu
yamacr görünen: insanm iliklerine igleyecek
güzellikt€ birkonak.

Hiq di.isünmeye gerek görmeden, Tabur-

o§lunun (a§amn adr) burada oturduguna
karar verip kona§a yöneldim.

Kona§r bekleyen itleri, alamn kendi itleri
(adamlan) "Hoogt"layarak, beni a§amn bu-

lundu§u salona buylr eniler,

igeri girdi§imde, aga, kösede otumakta,
zebani krhkh biride ocakta mezelik et

kEartmakta, (Akhma ilk gelen, zavalh ma-
yalanmm eti mi? oldu.) o ategi harlanür-
drkga ben agadan gok bu adama takrldrm.

Öyle bir insanki, sadece korku sagryor

etrafi ndakilere. A§adan 9ok, bu heriftirhittti
beni.

Ben, zebaninin elindeki maqa gibi, tir-tiq
titrerken. AEa, hal hatrr sorup. Kahye ikam
ederken, sordu.

"llayrrhsr ile gelig sebebin?"
Develerimi aradr§rmr, kendiminde bir

aga oldugunu, taa Haymanadan geldi§imi,

bir bir anlattrm. Ellerini birbirine vurdu§un-
dq igerigiren adamrna: derhal kayrp develeri
aramalanm emrettikten sonra. Bana döne-
rek, "Develer bulundufunda, seni haber-
dar ederim. O zamana kadar sende difer
köyleri dola§" deyip, beni u§urladr.

Bunlann oraya yakrn bir türkmen köyü
var. Adr Besler köyüydü ellam. gesmis gün
pek iyi hatrrlamryorum, hemeyse. Attma
atlayrp o köye yöneldim- iki köyün arasmda,

ü9 ayak dedikleri, kervansaray olsa gerek,

tarihi bir yaprya ait gegmede hem soluklaru-
nm, hemde ahmr sulanm diye mola verdim.
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Harika bir geqme! Hayvan su iqerken, bende

eski binanrn kafuntrlanna dalmrg, Selcuklar

mr, Memlükler mi yaptllax bu binay? Ker-

vanlar gegerken kag zavalh, devesi ile birlitae

camm kaybetti? Haq kiqi susuzlulunu din-

dirdi bu buz gibi suda? Diye hayal kurmak-

tayken, üq kigi belirdi. Gegmi9 ile ilgili hayal

kurdu§umdan. birden bu adamlan görmem

ürküttü beni. iq güdüsüyle, kagmak igin he-

men atrma atladtm.

Benim bu telagl halimi anlamrS olacak-

larki, pegimden seslendiler. "Hem§erim tü-
tünün vär mr?8'

Böyle durumda tütüLnün krymetimi olur!

Atrmrn yönünü onlara gevirdim. Yanlanna

yaklagtr§rrda a§anur kona§rndaki zebaai

krhklt da aralannda degilmi ! Korkudan elim

aya§rma dolandr. Tabakayr bir türlü bulamr-

yorum. Ben aramakla meggulken, ensemde

qakryan giddetli bir actylaberaber yellenerek

attan dewildim. Sopalar pe§-pese sfilmda
palarken demekki kaslanm gev§emi§, her

sopaya yellenerek kargrhk verdim. Allahtan

atn dizginlerini brrakmryorum, Ölüm korku-

su sarmrq bedaümil Kurtulma umudum, bu

gemtere ba§h. Onlar vurdukga ellerim kilit-
lenmig bfalmryor. At ürkmü6 beni sürükle-

mekte. Ben yan baygm durumdayrm, bayr-

lamryorumda öldürürler diye.

Böylece, onlar ne kadar rurdular? At beni

ne kadar sürükledi? Bilmiyorum. Nihayet at

gekip kurtardt

Onlarda hem sopa sallamaktan, hemde

aün peqinden kogmaktan yorulduklanndan

olsa gerek ki durdular Ata binecek takatim

olmadrgndan, gemleri belime dolayrp a!tz
tadrylabayllmrsm...

Ayrldrlrmd4 türkmen köyündeydim.

Beni un guval t gibi atrn srrtrna bindirdiler.

Gemleri elime verip (Taburo§lunun, h6mtna

u§ramamak igin olsa gerek.) Kötü obarun

(Guriya)yoluna saldrlar...

Kzm, revan iginde vardrm köye. Allah razt

olsun. adamlar yardanma merhem sürüp

sardrlar.

Karnrmr doyrrup gay ikramndaa sonra

istirahahm isin yatak serdiler.

Dewisi gün, krsaca kayrp develeri unut-

mam gerekti§ini nasihat edip: yolumu bir da-

ha Taburolluna u§ramayaca§r yöne qevirip

yolcu ettiler.

Bende hergeyi unuttun. Koyunlan,

develeri de, ama gektifim acrlan bedenim-

den gok beynimde tasryarak bu güne geldim.

§imdi söyleyinbunlann etini lime-lime edip

itlere yedirsem, haksrz mtyrm?"

Cemaat, hep bir aprzdan a§alanna hak

verdiler Beni bir titreme aldr, zangtr-zangrr

titriyorum. Bu herifin gözünü kan bürümü5.

elinden kurtanp götürecek ahmrda yok.

Bagrmrza gelecekleri, merakla amabüyük

bir sabrrla (Qünki her yeni saniye bizi bu

sakalhnrn qerine götürecek.) zaman her

derdin merhemi belki bu herihn gaddar

yüre§inede merhem olup )T rmu§ahr umu-

duylabekliyoruz.-.
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GAWESTI

Bertholt Brecht adr bana hep bizim "ora"
kürtleriri gagnsxnr. Gergi kimleri ve neleri
bizim oralara benzetrneyiz kil Lapon garkr-

lanndaki lololar, bir meksikalmn giysile-
rindeki renkter bizimdir Paris-Teksas fil-
mindeki o bozkrr sahnesi bizim orada gekil-
medimi?

Brecht Finlandiyada kagakhr. Kimile-
rinin dedi§ine göre mecbur-i iskandadrr. Ve
de Cawestiler gibi helallegmeye dahi firsat
bulamam4trr Ama onlar gibi inatgr, ..Bir

givi gahmamq duvara, geketini sadece

sa n da lye n i n ü ze rine b r ok mtfi "
Gawestiler ig Anadoluya geldiklerinde

het yer "güllük-gülr'sranlk ". Yerleqim igin
her qey elverigli. Ama onlar orahlar, burah
de§illerki. Birde el+leme rezil olmak var. Sonra

dernesinlerki elin da§lsr geldi yerleqiverdi

ovaya. O inat yüzünden evlerini taaa o dailann
yamaqlanna kurdular. Kendilerini bir sr$nmacr

olamk gtirdüla, utanülar. Yedi kat yerin dibine
grdiler. Onlar bunun igin mi geldilefl Biraz
dinlenip zaten yollaflna devam edecekler.

Dagdan gelip eba§dakini mi kowyorlardr?
Bunu kendilerine yedirsrrezdiler. Dosta

düqmana inat bir agaq bile diknediler, kuru
soganamuhtas oldulrl Ama komsuya da "arn-

so§arcr " demelden geri durmadrlar. Bizim
oralarda gergilerinaü " nrki so§anci' idt

Qergiler mdecr so§al de$l, her gey, isteseler

taq bile satarlarü. Qünkti bizimkiler bu§day w
arpadan ba5ka hiE bir gey eknezlerdi. Bu onlara
yakgmazü, ayptr. Bäyle igler bagkalanna aitti,
beylere ve mirlere de§illQagiler gocuklar

tarafindan köytin giriginde büyük bir törenle
"Tr*i so§anci, Tvki so§aLrcrl " diye kargrlamrdr.

Bu bir ayrplama ya da alay olmasa gerek ki,
gergiler hep gülümserdi. Cdirdikleri mallar gok

krsa zamanda tükeneceh 'hasrlter" (tanrdrk)

oldu§u evde en güzel yemeklerle asrrlana-

caklardr. Herkesinbirtanrdgr vardr. Kinelikgibi
bir geydi bu. Bizim'h os t kb er " debn ceitzci idi.
Ama ylda yalmz bir kez gelirrdi, o da Ramazan

aynda. Sahuda cevizli ekne§in tadrra doyum
olmazü.

Nedendirbilinmezim alrtllada " tvki n& " der-
ledi. Köye yeni bir imam daha gelrnigtir imam
efendi köyün yaqülanyla davettredir. Yine kralr
bir kog kesilrnigtir" "hrki nAr" ba9 köqede

oturmaktadr. Yernekten sonra gelsin dernli gay-

lar. Muhtar sözü ele aknrq: imam efendinin, dün
yolda eEe§ düzerken görüldüsünü belirrniEir
Köy lne cemaatin kahkahalanyla inler. Davette

olrnayanlar sohbain hangi a5amada oldusuru
anlamglardr. imam hala olayn gokundadr.

Adamcalrz hayaünda täyle ikant tiryle ilgi
ginmerngn. " Ne oluyordu bunlaraT" Yalyuo;l.

)"karal gözlerle "Yapmayn ldrtler, gurbanma
oluym yapnayn!" imam ertesi gün köyden
k grln§t r.

ßI§ehir Müfttilü§ü Taburanlara imam
yetigtiremez olrnup. Köyden bir imarn bulun lafi
geldi§i gibi geri dö'nmi\. "Ttrh ner ne güne

drntyor? Hemi de yäz on hanelik k)1de, yüz on
tane aEa ,rvl A§ann a§aya hiznet etti|i he
görülmi.i.6 müdür? " Kalabilen imam ise yrs ve
süt ile b€slenmi§, ekineä aynlrmg, bütün köyün
zekah biryll d,nceden toplaom§.

Ösetrnen en resmi olarudr. Evine u$arunaz,
davalere ga$rlrnaz. Ka4rlagrldrlrnda selam-
lamr, hal-hatrn sorulrnaz, Yo$Lrdu ve p€yniri,
büde tezeli hig eksik edilrnez. Onun ditiyle
konugulan ayplanrr, yedi köye rezil edilir.
Bilrnern kimin oglu istöbuldan geldisinde,

a{a zt "naalesef' diye bir laf kagtmustrr.

Etti§ine p§man edilmigtir Adamcasrz hala
'Vallahi bm Mali SOvö dedim, naalaf desl'
deyipduur.

istanbullara kadar gittiler, deniz dahi gördüler.

Ama komsu ilqeye gitnek igin bir arabolan olrnadr.

Nörl olsa "frlfi zort zott" \/atd1. Koskoca köy,

komsu köyder geliße gelir bir arabaya hep muhtag

olrnu§tr.n Ama onlar bunu hig "takmadrlai,. Nasl
olsa y,ann gekip gideceklo, ceketler sandal-
yelerin üzerinde hala duruyor.
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Dünü bugüne ba§hyan bir kitab

.f{äqy,nfülg,ru,

iginde kitapta bir araya getirilmiE. Sosyal

ayaklanmalnn halka ve halk sanat§rlaflna

etkileri ustahkla islenmiqtir. Okuyucu halk

türkülerinin halkrn yagadr§r zülmün qahidi

olduklannr, halkrn bagrnda gegenleri

türküleriyle ta-rihe yazdlglnr bütün yalnrz-

här ile görebilmektedir.

Resmi Tarihin olgulan, toplumsal olay-
larr garprtmasa, halk

kültürünü dejenere

etmesine vehalkrn kül-
tür degerlerini bir ara-

ya getirerek cevap o-
lusturmaya önemli bir
katkrdrr kitap.

Mehmet Bayrak ki-
tabrnda eskiya türküle-
rinede yer verek halkgr

isyankarh§rn egkiya-

h§a bürünerek devam

ettiEini, eskiyalann
sosyal direnmenin bir
sonucu oldu§unu
vurguluyor. Eqkiyala-

nn grupsal ve bireysel

ve kiqisel tepkilerinin
üünü olduklannr, ey-

lemlerinin özgüdük ve

esitlik amäsh intikam

Oykü leriyle Halk Anlatr Türküleri

Yazar Mehmet Bayrak'rn 1996 ytltnda
yayrnlanan bu kitabr kapsamh bir
arastrrmanln ürünü olup 680 sayfadan olu-

§uyor Kitapta halk anlatl türkülerine, halk

önderleri üzerine söylenmis türkülere, halk
isyanlannr anlatan türkülere, iggi qarkrla-

nna, destanlara gagdag halk romancrlanna

ve gairlerine geniq yer verilmiq- Halk

qiderinin, türkülrinjn,
destanlarmln ve aErt-

lannrn toplumsal etki-
leri irdelenmi§, türkü-
lerin, öyküleri ve tür-
külerin grkrs yöreleri

özenle derlenmi§. Söz

konusu edinilen eser-

lerin igeriEi saratsal

dokusu gegmigteki ve

günümüzdeki sanät-

sal yöresel, toplumsal
ilerlemeye katklla-n

Türkü,9iir, af,tt ve des-

tanlarla verilmistir
Bu kitapta halk tür-

küleri ile konuquyor.

yasryor, direniyor.

Halkrn kendi önder-

lerine sosyal direni§-

cilerine, egkiyalanna

bakrqr sergileniyor Hatkrn bilincinden yer eylemleri oldulunu egkiyalar hakkrnda

eden devrimcilerin, direniqcilerin nastl söylenen övgü dolu türkülerle örnek-

kahramanlaqtrnldr§r, türkülestirilip ve lendiriyor.

ölümsizleqtirildili garprcr bir bigimde gün Kitabrn önemli bir bölümünde yazar,

rsrgrna srkartrhyor Tekke qiirlerinin toplumsal dönü§ümünde

Osmanhda günümüze yaqamrg sosyal oynadr§r rölü sergilerken halk giirinin

direniqgiler ve halk önderleri üzerine egemen düzene, özgürlükleri krsttlaytct

söylemis türküler tarihsel bir bütünlük yaplsrna, resmi dini anlayrga tepkiyi ve
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elestiriyi iserdigiri bununda defiigime ve

dönüsüme önemli katklann oldu§unu

söylüyor Kitapta Anadolunun hemen her

köqesinde halk türkülerini bulmak müm-

kündür. Buda Anadoluda ne kadar genig bir
go§rafyada halk direnigcilerinin yüzyll-
lardan beri gündemde olduklarnr göster-

mektedir
Mehmet Bayrak Cumhuniyetin ilk

yrllannda halk sanatgrlannrn siyasi onamrn

toz duman havasrnda siyasi ortarnr do§ru

delerlendirmediklerini bu nedenle cum-

hurriyete övgü siirlerinin yazrldr§rnr karut-

lan ile oflaya koyuyor. Bu sürecin Kürt
isyanlannrn kanla bastlnlmasrndan sonra

de§igti§ini, bundan bäyle halk gairlerinin

Cumhuriyet politikalannr

Eleqtiren eserleri ortaya koyduklannr
yazryor. 60'h yrllarda özellikle Türkiye iqqi

Partisinin etkisi ile halkgr aydrnlann halk
düqmanh§rna kargr aktif tavrr takrndlklannr
bu siyasal ve sosyal tepkinin sanatgrla-

nnögairlerin diline yansrdr§rm gairlerin daha

ga§dag daha siyasi söylemlerle öne slktlk-
lannr belirtiyor, özgürlük ve sosyal eqitlik
söyleminin öne Erktr§rnr. dinsel dilin yerine

siyasal elegtiri diline brraktr§r notunu

düsüyor
70'li yrllardan bu yana ise qairlerin dini ve

idolojik gericili§i elestirerek demokratik
geleneklerin olugumuna önemli katkrlarda

bulunduklanm iqgi hareketi ile bu duru-
munqama kazandrgrnr söylüyor.

Kitabrn bence en önemli yanr halk

Eiirinde geqmiqle gelegek arasrndaki ba§r

örneklerle sergilemesidir Halk giirinin akan

durdurulmaz bir tarih rrma§ oldu§unu,

bugünkü de§igimci dönüqümcü akrmrn
geqmisteki direnisten nasrl güE aldr§rnr dile
getirmesidir Her dönem halk Siirinin ve

türküsünün bu rrmakta birlestiEi Mehmet

Bayrak, rn kitabrnda gözle görülür bir
somutlukla gö§teri lmektedir. Pir Sultandan,

Dadalo§lundan. Naz rm Hikmetten günü-

müz qairlerine kadar bütün halk sanatqdan

arasrnda bir gönül baä oldu§u, halhn

özlemlerinin, umutlannn, acrlannrn ve

dileklerinin bu sanatgrlar tarafrnda dile
getirildigi görülmektedir

Egkiyah§r toplumun bagbelasr igliyen
romanctlar oldupunu söyliyen Mehmet
Bayrak bunun yamsrra egkiyah§r sosyal
gergeklipine yakrn iEliyen Yagar Kemal gibi

romancrla.n ömek gösteriyor Yagar Kemal

egkiyah§t halk direniEgililinin bir parcasr

olarak ince ll.Iemet romanrnda iqledi§ini
belirtiyor. Yazar Köro§lunu ömek göste-

rerek bu bakrg agrsrnrn gerge§e daha uygun

oldu§unu ifade ediyor.

Bayrak bu kitabrnda her dönem halkrn
kavgasrna umut ve cesaret ayhyan halk
sanatqrlannrn grkt!Ätnr, bu sanatgrlann aglk
siyasi mesajlar vermekten kaErnmadrklannr,

a§r bedeller kargrh§rnda bunlar yapük-
lannt ifade ediyor. Bu konuda Pir Sultanr,
nazrm Hikmeti ve bir gok gapdag ozanr

kiabrnda onurlandrnyor. Dini bir gödn-
tüyle gündeme gelen bir halk isyanrmn

siyasal düzenin de§igimini hedefledi§ini
Osmanh yönetimi altlnda Anadoludaki bir
gok mezhepsel ayaklanmanrn özünde yok-
sul qiftqi köylü ayaklanmalan oldulunu bu
ayatlarmalann amacrnrn yeni toplumsal bir
düzen oldu§unu bunun dönemin halk türkü-
lerinde yansrmasml türkülerle kamthyor.

Bu kitap halk türkülerini tarihsel bir
bütüntük iginde okuyup de§erlendirmek

istiyenler iqin önemli bir kaynaktrr Halk
aydrnlannrn sanatgllannln halk türküleri,
direnigleri, özlemleri ile tanrmasrra yar-

dlmcl olacak bir eserdir Bu kitabr okuyan

okuyucu Anadolu insanrnrn umudunu, acr-

srnr, sevdasrm nasll bir dogalhkta ve

iEtenlikle türkülestirditi görmektedir

Bu kitap hem insanr gok duygulan-
drrmakta hemde gok düsündürmekte. Meh-
met Bayrak türküsüyle gülen rürküsüyle

a§hyan Aradolu halklannrn türkülerini
hikayeleri ile bu kitapta toplamakla bu

alanda deäerli bifgahsma ortaya koymustur.

Bu göz nuru el emegi kitabr umanm oku-
mayan okuyuculanmlz bulur okur.

Enebcm 5, Bihar/Havin 1998



MEHMET BAYBAK
(AraEtrrmacr-Yazar)

1949 yrlnda Orta Anadoluda Binbo§a

Daglanrun eteklerindeki Srvasa ba§lt Sanza

kazaslnrn Dalhkavak köyünde dünyaya

geldi. Türke ile ilkokula bEladt§t ytl olan

1953'de tanrqtr. 1970 yrhndaAnkara Üniver-

sitesi Dil ve Tarih-Co[rafya Fakültesi Tür-

koloji Bölümünü bitirdi.
ilk gahEmatan Türkoloji alamnda otdu.

1971 yrhndan itibaren geEitli gazete ve

dergilerde yeni ve gagdas Türk edebiyatrna

iliqkin yazrlan yayrmlandl. ilk kitabr Tevr*
Fikrct ve Devrim 1973 ylhnda yayrntandr.

Daha sonra köy edebiyatr üzerinde yo§un-

lagan Köy Esitlilü Yazarlar ve Ozanlaradlt

antoloji galsmasr dönemin ögretmen örgü-

tü TÖB-DER taraflndan lg78 ylhnda yay-

rnlandr. 1978 sonraki galtgmalan daha qok

folklor ve tarih atrrltklt oldu.
Ealk Hareketleri ve Qaldag Destanlar

(ara5trrma/ 1 984)

Egkiyahk ve ESkiya Tlhkitleri (inceler.e '
antoloji/1985)

Er Sultan Abdal (inceleme-arastrma/ t 986)

Halk Glilmecesi (lnceleme-ömekleme/ I 987)

Öyküleriyle Hal* Anla ftirküleri
(inceleme-antoloji/ I 996) toplatrldr

Bu gahgmalannrn yanr srra 1976 ylltnda

baqlyarak Eeqitli yayrn organlannda kendi

adryla ve takma adlarla Kürdoloji alarunda

yazir yazdr. 1988-1989 ytlannda Anka-
rada Küa kimlikti Özgür Gelecek dergisini
grkardr.30 davaya konu olan dergi dola-
yrsryla defalarca gözalttna ahndr ve iki kez

tutuklandr. Özgür Getecek dergisi;1980

cuntasr sonrasl Türkiyede grkan ilk Kün
kimlikli dergilerden biriydi.

Mehmet Bayrak derginin kapatrl-

masrndan sonra gerekli hazrrltklan yaptp

l99l yrhndan itibaren Öz-Ge yayrnlan

adryla Kürdolojr alantnda kitap yaytnrna

baqladr. Dört yrl iqinde bu alanda 20 kitap
yayrnladr. Bunlan birgo§u hakktnda dava

Mehmet Bayrak

aglldl ve Terörle Mücadele kanununun 8.

maddesi gerekge gösterilerek ceza verildi.
Kürdoloji alanrnda Erkan ve tümü toplatrlan

eserleri Eunlardm
Küft Halk Türkülei (K.i^m ü Stranen

Kurdi l99l) toplatrldr ve ceza aldr

Kürtler ve Ulusal Demokratik Müca-
deleleri,1993 toplatrldr ve ceza aldl

Kürdoloji Belgeleri, I 994 toplaulü ceza

aldr

Sadelegtirerek, nothyarak ve resimli-
yerek yayrna hazrrladr§r Eu esederi de

toplatrldr ve cezalandrnldr.

Vet Dr M. Nud Dersimi; De$im rc Kürt

Milli Mücadelesine Dair Haünfim, 1992

K add Ce m i 1 Pa S a ; Do z a Ku rd i s tah/Ku rd i s ta n

Davas 1992

Censid Mar;qagdas Y,io Pa51al lat/
Koqgiri, A§n, Dersin, Newroz , 1993

Son yrllarda Kürt bahniliäi, Kürt
heterdoksisi ve Kürtlerde gizli dinler
konulafl üzerinde yo§unlagan Bayrak'rn bu

alandaki gahqmalan Alevilik ve KiLtler
( I 9 9 7) adry la y ay nlanü.

frnebür 5, Bihar/ HaYin lg'gg 8'



Dewlemendiya Devokön
Kurmanci Ne Kömasiyek e

Temeh

Li htla Sariz, Pinarbagi, Girin
(Gürün), Avgin, Elbistan, Ceyhan,
Dortyol, Qiriqxan (Krnkhan),
lskenderün ü li temamä dora Meragä
bi devokeke Kurmanci tä dengkirin.
Herweha temamä derdora Meletiyä li
bi vä Kurmanciyä deng dikin. Hinek
hälän Semsür (Adryaman)ä ii weke häla

Qeyseri, Meraq, Adana ü Meletyä deng
dikin.

Di nav deng ü awazän van hölan da
hinek ferq hene, lä pir ii ji hev ne dür
in.

Beri siftä ez8 ferq ü nimüneyan ji
kurdän Sarizö binivisim.

KurdBn derdora Sarä, Sarizä,
Sinemilinä, Qoqgirin0, Tavkirinä,
Harüninä, Girininä, Xininö, qend
gundän §ardiyanin6, Kurdän Sarizä,
Pinarbagiyä ü Groksinä, ii Gaksinena
bervi Gabekiyä-Develiyö, temam bi
hevüdu dizanin ü hev nas dikin. Heta
van salän dawiyö ji ku hin negübün
xeribiyö, ii mezinan heta biqükan,
hevudu nas dikirin. lß 9i heyf e ku ödi
em hevüdu li Londra, bajarän
Almanyayä, Paris ü Nantesö dibinin.

Devoka Kurdän Gezbeli, Sorimbeyh
ü hinek gundän Sarizä, Giryanä,
Qoggir'i ü ya Sinemilyan, Tavkiran,
Alxasan ü hwd. Kurmanciyeke pir
nerm e, dema ku deng dikin, awazä
x:we näziki awazt farisi ye. Kurmanciya
häla Meletye ü hinek gundtn Sarizä ü
Elb'istan ü Besniyä ji her gend hinek
ferq hebe ii, di axaftinä de wek yä Sariz,

Girin, Elbistan ü Pazarcixä ye. Ew
peyvan pan ü giran naaxifin, pigeki zü-
zü deng dikin.

Kurmanciya Dalliqewax, Tawle,
Qizildere, Qenterme (bi ser Elbtstanä
ve ye) wek hev in. Ji ali telafüzö ve
Kurmanciya van deran näli hev e, nerm
ü h8di qise dikin.

Disa gundö Sarizä Qirkisrax, hin
gundän Besni ü Bekirügaxi, Kurecix,
Akgadax ü derdorän wä hemü wek hev
diaxifin. Hinek gundän Doxangehirä
heta Hekimhanä weke devoka
Sinemiliyan diaxifin.

Disa hin nimüneyän din, hinek
gundön Sarizä; Ordekli, Gumugali,
Sancaxli ü hinek gundän Gaksinö,
Gezbeh ü derdor6n wä Kurmanciyeke
hin tenik deng dikin.

Kurdön Qoqgiriyö lfyä di devö xwe
de pan nakin, wek E'yeke zirav ü tenik
telafuz dikin. Yanä lfya di Kurmanci
de di devoka Qoqgiriyö de dengeke ku
di navbera A ü E'yä de ye.

Kurdtn Säwasö (Hafik ü Zara) ii her
eyni devokö qise dikin...

Zarave i devok dewlemendiya
zimanä me ne. Ne k€masi ye, Kämasi
rembeliya me ye, Em naxwazin
zehmetiyan bikqinin. Em tim dipön ku
hinekän din werin van karan bikin.
Divä em bi hev re vi kari bikin. Ji ber
ku ziman ziman€ me hemüyan e. Di
kareki weha de divä ku meriv ramanän
cihä ü ideolojiyan bide aliki. Qimki
xebata li ser ziman bi hemü neteweyeki
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ve girädayiye. Ü pirsa heri sereke ü ya
pägin e. Ji ber ku bä ziman mirov peleld

ber bayä ye ü bä qimet e.

Dixwazim nivisa xwe bi nimüneyek6
biqedinim;

Di 1996'an de li Almanyayö li bajarö
Ausburgä läkolinek li ser Almaniya
Ausburgä hat amadekirin. Ev läkol1n
bi tenä di nav sinorön Wilayeta
Ausburgä de hat meqandin. Ü di
encama läkolinä de hejmarek devokän

Schwabenhate der ü eqkere kirin.
Di nav sinorän Mlayeta Ausburgö

de 282 devokän almani hatin
tesbitkirin. Ev navge di nav Eyaleta
Bayerä de ji heft navgeyan tenä yek e

Lä em kurd hema piqeki gotinekä
bi awaki din telafuz bikin,, em yekser

radibin ü dibäiin "na lo em ii hev

anamig nakin!" ü em li hev gazincan

dikin. Bi pirani ii ew kesön ku ne di
nav tevgerän kurdan de Iä yän bi qepä

tirkan re kar dikin, vä yekä pir derdixin
pä9 ü dibäjin "lo de em ji hev fam nakin
bagtir e ku em bi tirki deng bikin!"

Bi a min divä ku em bi higki ü tundi
li dij vä yekö derkevin.

Div6 em zorä bidin xwe bi kurdi qise

bikin. Divä em folklor ü stran ü gotinän

pö$yan yön derdorän xr've berev bikin.
'W'an di kovar ü rojnameyan de belav

bikin. Ü li ser wan zimanö xwe pöEde

bibin.
.fi xwe diimin ji berä de propaganda

dike ü dibäje "Kurdi ne zimane, kes ji
wan ji hev fam nakin".

Di dawiyä de ez disa bang li hemü

kurdan dikim, beri her tigti divö:
Ziman, ziman, zimanl
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FERHENGOKA §EXBIZINKi
-II-

Mahmüd Lewendl

Li j€r€ me ferhengokeke bigük a §€xbizinki amade kiriye. Di v€ ferhengokE de bi
qasi ku me tesbit kiriye, li hember gotin6n §€xbizinkl me bi zaravay€n din.ji maneyön
wan nivlsine, daku b€tir mirov bikaribe §exbizinki ü zaravay6n din bide berhev, her
weha zaravay€n din bi r:we ji bikaribe bide berhev. Gotin€n §öxbizinki me bi stila req

nivisiye.

§€xbizinl, K (Kurmanci), S (Sorani), D (Dimili), F (Feyll 6 Lurri Beyreyi), H (Hewrami)

k6nl:
(K) kanl, g§me
(S) kani

kenig:
(K) ken
(S) kenin, pökenin
(D) huwate

kentn:
(K)'kenin
(S) päkenin, l<enin
(D)huwayene
(F) xuane-

keplr:
(K) kepir, w€ran, xerabe, xopan

ker;
(K) ker
(S) ker
(D) her
(F) ker
(H) xer?

k€r&
(K) k6r
(S) kerd
(D) kard
(F) kerd

k6rd denin:
(K) ser j6 dikin
(S) ser debirin

kerkurig:

(K) kurik, cahpik, dahpik, sipe
(S) cas

kerw6:
(K) kerguh, kw€rgi, kevropk,

k€roqk, kiroqk, kergo
(S) kerw€;k
(D) arw€;

ke gay wixin:
(K) ku qaye vexwin
(S) ke 9a bixoyn

ke way
(K) ku were, ku b€
(S) ke b€, ke b€t

ki: b. ke

ki:
(K) ki, ke
(s) ke
(D) kam

kigandin:
($ kigandin
(D)antig

ktig,
(K) bijmar (T. Kirkayak)

kflik:
(K) tili, tilik, p€gi, be91, beeik

kiras:
(K) kiras, gomlek

kirdtge: (ji "kirdin"€
(K) kiriye
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(S) kirdiwe (K) kurap, pismam, kurmam
kirdin: (D) datza, dezai

(K) kirin kuregel:
(S) kirdin (K) kuran
(D) kerdene/kerdis kutan:
(F) kirdin (K) kutan
(H) kerdey kutandin: b. kutan

kirm: kwä (kti);
(K) kurm (K) giya

(S) kirm? (S) kew/giya
kirwardige: (D) ko/kue

(K) kä xwariye (F) küya/giga

ko: (H) kel
(K) kuda, bi ku de, ku lc

ko: b. kw6 (kt) (K) h€I, ali, Iay

kug; laman:
(K) kug, kevir (K) h€la me, a.liy€ me, layä mc

kugik lawandln:
(K) kuEik, kevir, ber (K) lorandin

Kulu: Qezayeke Konyay€ ku piraniya le:
Kurmanc6n Aradoliy€ li wir dijin. (K) li
kun: (S) Ie

(K) pace, pencere, teqa, qulik, kun le bendi:
kun (kün): (K) li bendi, Ii bendel

(K) qün, qul, qwin, qln le bendi gayayn:
(S) qin (K) (em) li bendi gayÖ ne
(D) qin le duyay gin:

kur: (§ li dü... Eüyin
(K) kur, law, lawik le 6re:
(S) kur, (K) li vir
(D) Iac, Iajek (S) le €re/l€re
(F) kur legel:
(H) kur (K) ligel

kuregelit leuged:
(K) kur€n te (K) lengeri, tebsi
(S) kurekanit le h6lman:

kureke: (K) li h€la me, li aliy€ me
(K) kurik, kuriki l"q,
(D) laceki (K) ber, kenar, k€lek

kurim: Ie laman wc
(K) kozik, koz (K) Ii hinda me ba

kur (kwir/kür): le maleman;
(K) kir, xir (K) li mala me
(S) ker? 1e... nigirln;
(D) knl (K) li ... nih€rln

kurS ap: le ... vistin:
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(K) li ... xisrin, l€xistin
le pes ü mange dingirin:

(K) li pes ü mangeyan din€rin (bi

x-wedi dikin)
le saze da:

(K) li sazä xista
le üre:

(K) li wir, Ii wira
le ver€;

(K) li ber, li ber€

täranli:
(K) Egireke §€xbiziniyan

l6xerük:
Ll\J rodrr n4.rvt, ruvr
(S)räxole

lira:
(K) Ii vira, li vir
(S) l€re

lire:
(K) li vir, Ii vira

lirem;
(K) Ii vir im
(S)l€rem

lorandin:
(K) lorandin, lori gotin

lüme:
(K) Iome. gazind, gazinc, gazin

mag€:
(K) maye
(S) mawe

mal:
(K) r-mal, xani, z-mal, egya

mal:
(K) mal, epya

malem:
(K) mala min

malema-n:
(K) mala me

maletan:
(K) mala we
(S) maleketan

malman:
(K) mala me

mal t6 tö:
(K) "ma.lek min heye..." (cüreyek

listika t€derxistinok€ ye)

manF
(K) hiv/heyv/meh
(S) mang
(D) mang/meng
(F) mang
(H) mang

martg€:
(K) mange, gölek

marmllokr
(K) marijok, marmarok

masa: b, mesa

maln: b. mayin
maylni

(K) mayin, man, mayin
mayin:

(K) mehin, mihin
m6:

(K) mi, mih, mih
megersem:

(K) mcBer, megersem, tu nab€
me8€zi

(K) kelmög, kerm€y, pöpü

mehefeze klrdiq:
(K) muhefe ze kirin, vegarrin,

hilanin, parastin

mehln:
(K) mehin, mihin

memik:
(K) memik, giEik, p€sir

m8rd:
(K) m€r/peya, meriv, meri, mirov
(S) märd/piyaw
(D) märde/peye
(F) piyag
(H) piya/mirdeki

m6rlk:
(K) m€r, 9ü

me§a:

(K) mase

m6wan:
(K) mävan, mivan, m€hvan

m6wanig:
(K) ciy€ m€vana, salon

mewij:
(K) mewij

mir b. min
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mi;
(K) mü

mig:
(K) mipk

mlmt:
(K) mer€

mlmik:
(K) met, metik

min:
(K) min, ez

(S) min
(D) min/mi, ez

(F) min/mi
(H) min?

mird:
(K) mir
(S) mird

mlrdige:
(K) miriye

mirdln:
(K) mirin
(S) mirdin
(D) merdene/merdiq
(F) mirdin
(H) merdey

mirg;
(K) mirisk, rütik

motir:
(K) motor, traktor

mtrz:
(K) mä;

niu
(K) na, ne

nale nal:
(K) nale nal

nan:
(K) nan

nan dikl:
(K) nan l€ dixe

nasln:
(K) nasln, nas kirin

na§:
(K) nav, hinav, henav

naw:
(K) nav, hundur

naw:
(K) nav, isim

nawg6:
(§ navqeyä, navbera

näw§e;
(K) navber, navqe

nawgeylne:
(K) navin, y€ navin, y€ navge

newlt:
(K) navö te

naxwln:
(K) nenuk, nenük, nengü,

neynok, neynük
ntzi'.

(K) nazik

nazli:
(K) bi naz

ne§ar:
(K) neqar, b6Eare

nedlgestin:
(K) nedibün

näkerim:
(K) nakim

newal:
(K) newal

n€winim:
(K) nabinim

näwu: b, newu
newu:

(K) nebe(buyin)
n6xwerim:

(K) naxwim
nlce:

(K) giqas, gendi

niEige:
(K) rüniotiye

nigtigin:
(K) rünigtine

nlgtigln:
(K) (em) rüniotine

nigtin:
(K) rünigtin
(S) danigtin
(D) roniptig/ronistene
(F) n\tin
(H) ereniptey
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ntgtrandin:
(K) nih6rtin, n€rin, m€zekirin

nigirln:
(K) nih€rin, n€rin

nlm:
(K) niv

ntmek:
(K) nivek

nlmerü:
(K) nlvro, nivero
(S) niwero

niverü:
(§ nivro, nivero

tly"t
(K) nine, rune

nod:
(K) nod/not/newhäd
(S) newed
(D) neway
(F) newed
(H) newe, newed

Nosalanll: (K) Epireke §€xbizinlyan
nuya (nüya):

(K) pä9, ber
nw6h(nöh);

(K) neh

O Xudä:
(K) Ho Xwed€yo

o:
(K) ew, wi, w€

o:
(K) prefikseke ku di kurmancl de

hember€ wE "ve" ü "ra" ye (qxisrin:
13xistin, qmirandi u ygmirandin)

obirandin:
(K) kurkirin, birandin, vebirandin

ode:
(§ ode, jüre, menzel, gavi

o gav€:

(K) wö gav€

ok/owk/wok:
(K) bav, bab, bavk, (bao)
(S) bawk/baw
(D) baw/pl
(F) bawg

(H) babe/tate
okim:

(K) bav€ min
okugtin:

(K) vemirandin, vekugtin, veku-
jandin, temirandin, xar kirin, tefandin
omirandinr

(K) vemirandin, vekujandin. xar
kirin, temirandin, tefandin

(S) kujandin(?)
ofitx:

(K) zarok, zart, zato, gede, zar
(S) mindal
(D) qegek, gede, domoni
(F) minda.l
(H) zarole

onixem:
(K) zaroka min/zaroke min

oraxeyelim:
(K) zarok6n min

ofgan;
(K) lih8f; orxan, scrrax

orltika-odin:
(K) rürikandin

ogardin:
(K) veganin

ox€l
(K) raxc

oxistin;
(K) raxistin, vexistin

oxwardln:
(K) qezenckirin

o zemane:
(K) w€ dem€, wä zeman6

Pa-
(K) p€/pl/ling/nig
(S)F
(D) palling
(F) p"
(H) pa

Pak,
(K) pak

p"I,
(K) pal, ka

Plun;
(K) piy€ min, nig€ min
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Par:
(K) par, sala qüni, sala gwini

Par§e:
(K) parge, perge

parsekar:
(K) parsek

pat€qe:
(K) hät, ran, kulämek

patiqe: b. pareqe

patul:
(K) r-satil, z-qupxane, berop

PIYi
(K) p€ (piy€ wi)

grylzl.
(K) payiz, payiz
(s) p.n,
(D) PaYiz
(F) payizlserduwa
(H) peyizlpeiz

p6tr l'
(K) pakr

Pen9:
(K) pönc, piy€nc

p€nca-
(K) p€ncl/p€nceh/piy€nce
(S) penca
(D) pancas
(F) penca
(H) penca

perdig:
(K) perde

Pere:
(K) pere, dirav

Pes:
(K) pez

pez: b. pes

pezgeliman:
(K) p€z€n me

ptgikandin:
(K) pigikandin, lefandin,

[€ badan

ptgtkln:
(K) pigikin

Pi§t:
(K) psr

piftig
(K) pg, pat

Ptj,
(K) rijr, twr, PrJ, tujlK

pll,
(K) pi, qo[, mil

pindik
(K) piEek, hinek, hindikek

pindikl:
(K) piqeki, hineki

pirg:
(K) por/pirg/gij
(S) pire/qij
(D) por/pir9
(F) gi'

plrejin:
(K) pireiin, )inepir

plrejlne:
(K) pirejin€

plrejinl:
(K) plrejinek

pirtal:
(K) cil, kinc, gek, libas

pirtalgür:
(K) ci\o, pin\o, krago

ptrtal de ver€ klrdin;
(K) cil li xwe kirin, cil li ber€ xwe

kirin
piriS

(K) pisik, pisik, pistng, kit, kitik
purt:

(K) pürt

Psz:
(K) poz, difn, kepi, b€vil, btvil
(S) kepo, lüt
(D) pirnik, pirnike, poze

(l) pur, lwit, lut
(H) lüte

qaP:
(K) kab, kap

qapi:
(K) deri, qapi

qawe:
(K) qahwe, gayxane
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qay:
(K) qey

qe:
(K) qet, hig, tew

qelcm:
(K) qelem, p€nOs, xame

qeregadir:
(K) kon, kon€ reg, gadira rey

qeri:
(K) bi qasi

qert:
(K) deyn, qerz

qertel:
(K) eylo, qerrel

q€rteman:
(K) deyn€ me

qczen:
(K) qazan, siril, beroga mczin

qczangel:
(K) qazanan, berogan, sitilan

ql§:
(K) 91p, gaq, bacax

qlrem:
(K) giram, xiram

qisa:
(K) qise, pery

qisay ewane:
(K) qiseyä wan

qise:
(K) qise, peyw

qujgel:
(K) gügikan, teyran

qul:
(K) qüI, evd

qurwax:
(K) beq
(S) boq
(D) beqe
(F) qurwax
(H) qirwage, qirwaqe

qut:
(K) kin, qut, kurt

qw€l(qöl):
(K) kür
(S) qül

TA

(K) re, ra (.ii...ra)

ra.man:
(K) bo me, ji me ra

ramen vit:
(K) ji me ra got, bo me got

rast:
(K) rast

rastl ,,, hatin:
(K) rasri... hatin
(rasri gerciye diyay: rasti qerqiyi cä)

fayl
(K) ji wi ra, ji w€ ra, jö ra, ji boy,

jibo, boy
ra 9€:

(K) 9i ra, ji bo 9i
ra jin€t:

(K) ji bo jina xwe, ji bo jina te
ray lcirdln:

(K) j€ re kirin
ra xw6:

(K) ji xwe ra
fScwef:

(K) röcber, röncber, rencbcr
räcwed:

(K) räcberi, rencberi, r€ncberi

recweri kirdin:
(K) r€ncberi kirin

rege
(K) r€

rtp:
(K) rih/ri/rihd6n
(S) rig/rid€n
(D) erig/erdip/ey9i/herdis
(F) r\
(H) 'ilrind:
(K) rind
(F) xu, xuw

rindl:
(K) rindi

rintir:
(K) rindtir
(F) xutir
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rinthln:
(K) rindtirin

riy€ male:
(K) riya mal€

rügl,
(K) rovi, rüvi, rÖvi, rwlvl

"üj' (K) roj, ro
rüjne:

(K) ronahi, ronl, ronayi

ruy (rüy):
(K) rü, wec

sel;
(K) sal

sand:
(K) ian, ät, tajan

sawci:
(K) sawcl, muddeiumüm, dozger

sax:
(K) sax, reher, 9ä
(Slqak ?)

sax wln:
(K) sax bün

sazcl:
(K) sazbend, tembürvan

sazclgel:
(K) sazciyan

sed:
(K) sed

(S) sed

(D) se

(F) sed

(H) se, sed

s€g:
(K) se, seg, kugik, tüle

sendin:
(K) stendin, girtin

ser:
(K) ser
(S) ser

(D) ser
(F) ser

(H) ser

särbaz:
(K) sihärbaz

sär klrdin:
(K) seyr kirin, tcmape kirin,

mÖzekirin, nih0rtin
§efma;

(K) serma

§efxo§:
(K) serxop

ser k6nlye:
(K) ser kaniY6

serbcstlyan kird:
(K) wl ew serbest kirin

cerbest kirdin:
(K) serbcst kirin, azad kirin

serS sal6:
(K) serä salä

s€vda
(K) sewda, evin, egq

sgw:
(§ seba, sewa, jibo, boY, bo

seynek:
(K) balif, balgt, balgeh, scrln,

yastux

sl:
(K) si, sih, sih

sl:
(K) s6, sis€

sindlrlk:
(K) qeyd, lele, qeYda hesPan

sinig:
(K) slng, sine, sing

slpilc
(K) kurik, cahyik, dahqik, siPe

siwarige:
(K) siware , siwar büye

siwll:
(K) sim6l/simbö1, zimbäl
(S) simbäl/sim€l
(D) zinb€l
(F) säwil/sewul
(H) siw€lä

siyanigr
(K) s€yik (di zayinä de s0 zarok bi

hw re anin)

sizde;
(K) s€zde

Uinüät t Siharitlavln 1998



süc:
(K) süc, guneh, tawan

suke:
(K) sing, kazix

sunet:
(K) sunet, sinet

sur (sür):
(K) dawet, dtlan, gahi
(S) 9ah1, qahif zemawend,
(D) dawet?
(F) sur (sür)

sur klrdin:
(K) dawet kirin, dawer li dar xistin

süzandin:
(K) gewitandin
(S) sütan

§a§;
(K) xelet, pag, gewt

gag kirdin:
(K) qas kirin, gewt kirin

tami:
(K) zebeg, güri?

ter;
(K) let

§emgemanokä: (K) Listikeke li ser girove
ü gerhkirina riyran e. Zarokeki
diginin derve. Zarok gava ku dige
derve deng6 p€gi y6 ku li derve
dibihize, t6 ji civarg re dib6je. Civat
jl w€ gä gorina wi gerh dikin, li ser
dia-rifin. Ji v6 re dib6.iin "Da

gemgemanoke wikln".

§em§ltari:
(K) gevrari, bi tevayl tari, regtari,

§evere§
gänayi:

(K) gnal, p€ni, xelk

t€n:
ff) ;en, bi k€f

gen wl:
(K) een bü

g€r:

(K) bajar, gehir, gar

§efm:
(K) perm, fedi, eyb

§erw€t:
(K) gerbet

gerwet xwardin:
(K) gerbet xwarin, niganl danin

§östa:
(K) q€st, giy€st

§ew:
(K) tev
(§) rw
(D) yewe
(F) (H) gew

lewpewanok:
(K) gevgevok, gevpvanok,

barg€mk
gewgewanoke:

(K) gevpevok€

gimglr:
(K) pür, rylr

gir:
(K) p€r

glr:
(N,, §lr

glrln:
(K) pirin, 9€rln, qirin

giwan:
(K) pivan

giwane:
(K) givani, piv6n

giwani:
(K) givani

gwln:
(K) 9ün, gwin, dews

qwlnale
(K) ciy€ wä

tanin:
(K) kanin
(S) rwanin

tawistan:
(K) har'tn

te'l:
(K) tahl, tal. ra'l

teft:
(K) tegt, teypt
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töl:
(K) t€l, ta, hevde

t€li
(K) t€lek, tayek

teml
(K) tem, nät

temgi:
(K) t.yfik, tebax, temsik, tePsik,

sehan

temim:
(K) tema min, n€ta min

te mim adä ye:
(§ re ma min t€ de ye, dil€ min

dilqine, dilä min dibii€

temiz
(K) paqij

t€n:
(K) tin, germal

tendun
(K) tendür, tenür

t€ng:
(K) teng
(H) teng

tenik
(K) tenik

tcw:
(K) tew, heri (ä tew blgke: € heri

biqük)

tewax:
(K) tebax, qutl (qurya cixar€)

teync
(K) ten€

t€Yr:
(K) Eük, qüeik, teyr, firinde

teyrgel:
(K) teyran, gügikan

d:
(K) -tt (bira-ti)

nj,
(K) tr1j, rwij

tik:
(K) dilop

tiftandin:
(K) dilop kirin

tl-ke:

(K) dilop
tlkey:

(K) dilopek, pigek, hinek
ttke kirdin:

(K) dilop kirin
ttld:

(§ dilop, dilopek

tim:
(K) tim, timi

tim ü tim:
(K) tim ü tim, her tim

tir:
(K) -tir Gind-tir)

tirg:
(K) tirg,
(S) tirg,
(F) tur;,
(H) tirg

tirln:
(K) +irin (rind-tirin)

ti§t:
(K) r\t

t\teke:
(K) ew tigta

tol win:
(K) tot bün, tol bün, dol bün,

göndirin
tu:

(K) tu, te
(S) to,
(D) ti
(F) to

tudig:
(K) dudik, düdik, PtsPisk, tütik

tu vit6:
(K) te got
(S) to wuti
(D) to va?

tfuin:
(§ nevl, rorin

ü:
(K) ü
(S) ü, w
(D) ü?
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(r, u. wea

(H) ü, we?

üre:
(K) wir, wira

üg: b. hüy

varig:
(K) baran
(S) baran
(D) varan, variri, varete, varig
(F) waran
(H) waran

varls divarl:
(K) baran dibare

varig varin:
(K) baran barin
(s)
(D) varig varay€nc, varan vari§

varln:
(K) barin

vayandln:
(K) revandin

vayin:
(K) revin, reryan

velzi:
(K) lhtik, lisrin, 6azi,bazbazl, yari

vazi kirdln:
(K) listin, bazdan, govend girtin

v€r:
(K) ber

Y€IAN:
(K) bcran

verangel:
(K) beranan

verdan:
(K) bcrdan
(S) beridan
(D) ve radryig
(H) veredene

(K) berö

(K) beri (Ali verji Mahmüd hat:
AIi berl Mahmüd had

vefk
(K) berx

vevl:
(K) bük
(s) bük
(D) ve1we, veyvi, v&
(H) wewl

vevtd;
(K) bükti

vevl awlrdan:
(K) bük anin

vl:
(K) bi (dara biyä)

vistan:
(K) sekinin, westan ?

vige:
(K) fire, fireh, fere, bi ber

vihar:
(K) buhar, bihar, behar

vtj€ kiridin:
(K) bihosr kirin

vlje:
(K) bihost

vindlrin:
(K) rawestan, sekinin

vtne:
(K) 969ir, babet

vitin:
(K) gotin
(S) gutin/wurin
(D) vati§, varene, watig
(F) wetin
(H) wutene

w*an:
(§ bi wan, ji wan re

we vltlfl:
(K) p6 gotin, j€ re gotin

w€:
(K) bi
(S) be
(D) ebe, eve ?

(F) we
(H)we

w€:

(K) ü
w6m din,

(K) bi min din, bidin min

verre;

Yerrr:
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w6xistin:
(K) v€xiscin

w€ §sw:
(K) bi wv

we hu4:
(K) bi her, bi h\, bi hue

werdit
(K) bi te re, Ii ber te

wq,:
(K) wey!

we x€r:
(K) bi x€r

we yekü nan xwardln:
(K) bi hev ra me nan xwar

wl:
(K) *i

wid6 oritikandin:
(K) bide rütikandin

wide:
(K) bide

widine pigt
(K) derbas bikin

wige:
(K) büye (nawi kure Heso wige:

nav€ kurikl Heso büYe)

wikudn:
(K) em bikutin

wln:
(§ bün/büyin
(S) bün
(D) biy\
(H) büycne

wlnandin:
(K) dftin

wingir:
(K) bin€re

wlnlg:
(K) rüne

winin:
(lt) dlun, t lnln

wizanistam:
(K) min bizanlba

xal:
(K) xal, xalo

xdo:
(K) xalo

xanig:
(K) xani

xardan:
(K) xardan/revln, revyan, bazdan

xagln:
(K) xagin

xatandin:
(K) xasandin

xatlr:
(K) xatir, r€z

xeftln:
(K) nivistin, razan, xeftin, raketin,

xew kirin
(S) nüsdn
(D) rakewtil(?)

x6r:
(K) x€r
(S) x6r
(D) x€r
(H) x€r
(F) x€r

xlltk:
(K) xilik, kevir€ biEük

xotik:
(K) kurik, cahpik, dahqik, siPc

(S) cal

Xudä;
(K) Xwedä, Xud€, Xweda

xum:
(K) ez bi xwe

xuman:
(K) em bi xwe

xfrrt:
(K) xort, gänc

(S) genc, ciwan
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xu)an:
(K) y6n xwe

xwef:
(K) j€r, xwarä
(S) xwar, j6r

xwardige:
(K) xwariye
(S) xwarduwe

xwardin:
(K) xwarin
(S) xwardin
(D) werdip
(F) xwardin
(H) werdene/werdey(?)

rwas wikeri:
(K) eebike
(S) gaki bika

xw6:
(K) xwe, xu, xo, xwi

xw€ we nuyo(nüyo) awltin:
(K) xwe bi p€9 de avätin

xw6:
(K) *.
(S) xo

xwe§:
(K) xwet
(S) xog

(D) we;
(H) wq

xwendin:
(K) xwendin
(S) xw€ndin
(D) wendig

xw€f:
(K) roj, tav
(S) roj, heraw
(D) roc
(F) xur

xwera elat:
(K) roj hilat
(S) roj helat

rwera: b. xwer

xwärze:
(K) xwarz€

xwesi:
(K) xwesl, xesü
(S) xesü)

xwesiran:
(K) xezür
(mala xezüran)

xwestin:
(K) xwesrin

xwetan;
(K) hün xwe ...
(S) xotan

xwrygik:
(K) xwi*, xugk, xwe , xweh,
xweyng, xuyng, xung, xüng
(S) xugk
(D) way

xwg.gikem:
(§ xwigka min
(S) xupkekem

xwezlkay:
(K) xwezika, xweska, kegke, ka;ki
(S) xozge, ka;ki

),äm;
(K) eyam, heyam
(S) eyam, heyam
(D) eyaml
(F) eyam, heyam?
(H) heyaml
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yam girtige:

yazÄe;

yelc

(K) eyan grrtiye

(K) yan, an

(S) yan ?

(K) yar, dost
(S) yar
(D) yar
(F) yar

(K) yazde, yanz-de, yazdch
(S) yazde
(D) yondes
(F) yazde

(K) yek, 6k, y€k
(S) yek
(D) yerv, ju, jew
(f) yek
(H) yuwe

zefti:
(K) zifti, zefti, zaptiye

z€man:
(K) z-eman

(S) zeman

(D) zeman?
(F) zen.ran?

(H) zeman?

zemi:
(K) zevi, erd
(S) zewi
(D) ze mi
(F) zewi

zell.d:
(K) zend
(S) zend?

(D) zendl
(F) zend?

(l{) zcnd?

zik
(K) zik

zimistan:
(K) zivistan
(S) zirvistan, zistan?
(D) zimisran

zür:
(K) zor, zori, zehmeti

zu (zü):

(K) zii, biLez

zu-z.t (,/j-zi):
(K) zü zü, bi lcz

yekikä:
(K) yek, yek ji wan..., yek j3...
(S) yek€k, yek le...

yeki ie
(K) veki ji...
(S) yek le...
(D) yew ce...l
(F) y'ek je... ?

(H) yurve ce...?

yemän:
(K) j€hati, zirek, jir

yolclgel:
(K) r€wi (Löwi)'an)

(S) r€biwar
zan:

(K) ziman
(S) zirl:rn
(D) ziwan, zurvan

(l) zuban
(H) zurvan, ziwan
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B6qqewaxa Mezin - 1998

Keko keko min niz.ant, min nizant

Min di ber gavän xwe da ani, min nizani

Hatiye wexta td fi erfay?

Xwang kwir bibe sas e were h€la ktjani

Eli, Hemo, Cemal keko b?ra we dikime

Di ciyä xwe da rüniErime,

§tna birang|n xwe dikime

Koma we bi Str A Sökir xudidikime

Qurbane we me werin carekö li mehl? bigerin

Welle ji jinnn bötir mör tä da namane

Mala hav? min birano

Heta nebAm mala bavö min hemalno

E di Danirnarka yerli mdno ...

Gula MegG


