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Wêneyên bergê: Gundê Palangan 47 km li bakur-rojavayê Kamyaran li 
parêzgeha Kurdistana Îranê ye. Ev gund li ser herdu aliyên ji newalekê de belav 
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(Çavkanî: Komara Îslamî, Wezîrê Îranê yê hundir).

Logoya KOMKURD-Anê
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Ji bîrnebûnê

6  bîrnebûn 

Di bin sîya kirîza koçberan ku îro li 
dunyayê belav bûye, kurd li başûr û 
rojava li hember êrîşên çeteyên "Dew-
leta Îslamî", DAIŞê û li bakûrê welêt jî 
ji bo azadîya xwe di şer de ne.  Şerekî 
bê pêvan û dijwar!...

Li piranîya welatên Ewropa û 
Amerîkayê hêzên nîjadperest di hil-
bijartinan de vê rewşa pênaberên ku 
piranîya wan ji welatên rojhilat ber 
bi Ewropayê ve koçber dibin, ji bo 
berjewendîyên xwe bi kar tînin.

Ev kirîza koçberan bûye pirsgireka 
yekmîn li van welatan! Ev jî bi xwe re 
enerjîyeka gelek negatîf peyda dike û 
di bin sîya vê rewşa koçberiya ber bi 
Ewropayê de ev dijwarî û neheqîyên ku 
li kurdan tên kirin, bêdeng dimînin.

Li bakûrê welêt dewleta tirkan 
bi sîyaseteka nîjadperestî, ya talan 
û weranker êrîşên hovane li bajarên 
kurdan dike. Em dibînin, ji bo kuş-
tina kurdan hukumet û muhalefet 
bûne yek li dij kurdan bi hev re birya-
ra digrên. Dixwezin li bajarên kurdan 
nifusa kurdan kêm bikin, balav bikin 
û kurdan dîsan bi darê zorê koçber 
bikin.  Ên ku li dijî vê politîkayê der-
dikevin jî dikujin.

Wek qirkirina 1915 û 1938an 
carek din bi serê kurdan tînin. Li 
gor repora mafê mirova ya Tirkîyê 

(TİHV)  tenê ji havîna paşîn a 2015 
heta havîna pêşîn a 2016an 350 kesên 
sivîl ku piranîya wan jin û zarokên ku 
temenê wan 10 salî biçuktir in,  hatine 
kuştin. Ev însanên sîvîl yan di hewşa 
mala xwe yan jî di aşxane û salona 
mala xwe de hatine kuştin. Ev li gor 
repora TİHVê ku tenê li Cizîrê, Sura 
Amedê û Geverê, kirine. 

Reporên otopsîya van kuştîyan 
nîşan didin ku însan bi zindî hatine 
şewitandin.

Ev komkujîyên dewleta tirka ne 
teseduf e ku li ciyên ku HDPê herî 
zêde deng stendine! Dewlet dixwaze 
bi vê kurdan li çar aliyê Tirkîye belav 
bike û dengên wan parçe bike. 

Ev komkujîyên dewleta tirk ji aliyê 
rêxistinên mafên mirova yên wek Am-
nestîyê têne şopandin û arşîvkirin!... 

Li Iraqê hukemeta olperest û nî-
jadperest a ereba ev destkeftîyên ku 
kurdan bi destxistine, nikarin tahamul 
bikin ku ev bajarên kurdan niha riz-
gar kirine, bikevin nav îdara herêma 
Kurdistanê.

Pêwîst e kurd li hember biryarên 
kuştina kurdan bi hev re tevbige-
rin û ev rewşa ku niha rûdaye ji bo 
berjewendîya serxwebûna Kurdistanê 
bi kar bikin.

Ali Ciftci
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Komcivîna  KOMKURD-ANê ya giştî

Mem Xelîkan
memxelikan@hotmail.com

Dûv hewldan û xebateke dûr dirêj 
û mezin ve KOMKURD-AN (Ko-
mele ya Çand Piştevanî û Piştgirîya 
Civakîya Kurdên Anatoliya Navîn) 
şeş mehan berê li Ankarayê hatibû 
damizrandin. Komele, li 28ê meha 
Gulanê, komcivîna xwe ya giştî ya 
yekemîn pêkanî.

Ji vekîlên HDPê birêz Kadrî 
Yıldırım û Sırrı Süreya Önder, 
hevseroka DTKê birêz Leyla Gü-
ven, nîviskar birêz mamoste İsmail 
Beşikçi, birêz Mehmet Bayrak, bi 
navê PKAN-E birêz Ahmet Gezer, 
berpirsîyarên partî û sazîyên sîvil 
û gelek mêvan beşdarî komcivînê 

bûn. Komcivîn bi eleqedarîyek 
mezin berhev bû, ji her bajarêkî 
dorpaş Ankarayê mêvan hebûn.

Dûv axaftina jihevkirinê û hil-
bijartina dîvanê ve, serokê komelê  
birêz Levent Kanat, axaftinek kir. 
Levent Kanat di axaftina xwe de, 

Foto: Adem Özgür 
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hewldan û xebata li damizirandinê, 
astengîyên ku biderketine û çawa 
hatina îro anî ziman û ji bo pêşerojê 
pêşnîyarîyên xwe kirin. 

Bîrêz Kadri Yıldırım di axaftina 
xwe de "Bi belgeyên dest me de 
Kurd, ji sala 1184 vir de li Ana-
toliya Navîn in. Li wan salan eşîra 
Modan hatîye li Anatoliyê bi cî û 
war bûye, li Anatoliyê dema Os-
manîyan, tenê girêdayîyên Ankara 
û bajarokên wê 102 gundên Kurd 
hebûn. Îro li Anatoliyê, hêjmara 
Kurdan 2.5 milyon in." got. Di 
axaftina xwe de girîngîya kurdê 
Balayê Haci Osman Beg, endamê 
Kürt Tealî Cemîyetiyê anî ziman.

Birêz İsmail Beşikçi di axafti-
na xwe de "Di dused salên dawîyê 

Foto: Adem Özgür 

Mehmet Bayrak

de, di xebata azadîyê de hêjmara 
şehîdên ku Kurdan dayîn, ji nûfisa 
çend dewletên endamên Yekitîya 
Ewrupayê zêdetir in." got. 

Ji axaftvanan, birêz Mehmet 
Bayrak girîngîya komelên wisa anî 
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ziman û behsa Kovara Bîrnebûnê 
kir û xebata wê ya ji bo çanda KAN 
anî ziman.

Birêza Leyla Güvenê jî di 
berxwedan û xebata demoqratîk û 
netewî de li ser girîngîya yekitîya 
Kurdan sekinî. 

Berdevkê PKAN-E birêz Ah-
met Gezer, bi damizarindina 
KOMKURD-ANê şanazîya xwe û 
li pêşerojê girîngîya çalekîyên hev-
par anî ziman. 

Dûw axaftinan de, hilbijartin 
hate çêkirin. Levent Kanat wek 
serokê komelê û rêveberên nû ha-
tin bijartin. Ji pêşnîyaran şûva, 
komcîvîn bi dawî hat.

Adem Özgür, Levent Kanat, Mem Xelîkan İsmail Beşikçi, Kazim Bozdağ                  Foto: Aykut Gündoğdu 

Endamên komîta rêvebir ên eslî
1. Levent Kanat
2. Bağdagül Avcı
3. Mehmet Özsoy
4. Rifat İlhan
5. İsmail Süslü
6. Zeynep Kalın
7. Gülhan Saraçoğlu

Çîgirên komîta rêvebir
1. Adem Özgür
2. Uğur Tozoğlu
3. Aykut Gündoğdu
4. Hacı Ömer Şahin
5. Mehmet Benli
6. Hasan Koyuncu
7. Mustafa Şahin

Endamên komîta çavdêr en eslî
1. Yusuf Çakmak
2. Hızır Akbina
3. Halis Abay

Çîgirên komîta çavdêr
1. Reşat Kangal
2. Levent Yüksek
3. Osman Ateş
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Komela kurdên Anatoliya Navîn ya 
çandî, piştevanî, piştgirî û civakî 
(KOMKURD-AN), li Enqerê, ji 
çend xebatan û hewldanan bi şûnda 
hatibû damezirandin. KOMKURD-
AN, li her mehê li ser çand, huner, 
dîrok û zimanê kurdan û kurdên 
Anatoliya Navîn panelan saz dike. 

Panelek jî bi ser navî "Bîrnebûn 
û Weşanên Apecê” hat sazkirin û di 
vê panelê de xwedanê weşanxaneya 
Apecê nivîskar Ali Çiftçi û nivîskar 
Nuh Ateş mêvan bûn. Herdû jî bi 

taybetî li ser girîngî û rola Bîrnebûnê 
sekinîn. Panel, hinek dereng dest 
pê kir û gelek kes beşdar bûn û di 
panelê de eleqeyek mezin hebû. Mo-
deratorê vê panele hevserokê komelê 
parêzer Levent Kanat bû. Kanat, di 
axaftina vekirinê de li ser giringîya 
Bîrnebûnê sekinî.

Çiftçi: 90î zêdetir tenê kitêbên 
zarokan hatin belawkirin.

Ali Çiftçi, destpêka axaftina 
xwe de balkişand weşanxaneya 
Apecê û got ku dema ku nû dest 

Li KOMKURD-ANê li ser weşanxaneya 
Apecê û Bîrnebûnê panelek hat sazkirin

Adem Özgür
ademzgr@hotmail.com

Nuh Ateş, Levent Kanat, Ali Çiftçi                                                                                    Foto: Adem Özgür 
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bi karê mamostetîyê kiribû pirs-
girikên kitêbên dersê ve rû bi rû 
ma. Ji ber vê yekê sala 1988an de 
weşanxaneya Apecê hat vekirin. 

Çiftçi, beşdarên panelê li ser 
derbarê Apecê agahdar kir û wiha 
pê de çû: "Armanca me ya wê demê 
ew bû ku me xwest em kitêbên za-
rokan çap bikin. Çima kitêbên 
zarokan? Wê demê min mamostetî 
dikir. Kêmasîyeka mezin ji aliyê 
kîtêbên dersa kurdî û yên zaroka 
hebû. Swêd yek ji wan welatên ku 
mafê perwerdeya zimanê dê ji bo 
hemû xerîban daye û îmkan jî jê re 
peyda kiriye. Ev destkevtî bi tay-
betî bo kurdên me  mafekî baş bû. 
Li wî welatî kesekî bixwaze dikare 
zimanê zikmakî baş hîn bibe...

Piranîya kitêbên me yên 
zarokan in. Me bi her sê zarava-
yên kurdî; kurmancî, soranî û 
kirmanckî(zazakî) kitêbên zarokan 
weşandine. Me li rû van kitêbana 
kitêbên lêkolînî yên ku ji alîyê 
kurdan bi xwe ve hatine kirine û 
herwiha yên ku xelkê din ên li ser 
kurdan kirine jî weşandine. Salê 
5-10 kitêbên zarokan derdike-
vin. Heta niha ji 90î zêdetir tenê 
kitêbên zarokan hatin belawkirin.”

"Min di Bîrnebûnê de tiştên 
balkêş dîtin”
Ali Çiftçi, berdewamiya axaftina 
xwe de qala girîngiya Bîrnebûnê kir. 
Çiftçi, da zanîn ku ji hejmara Bîrne-
bûnê ya yekemîn bi şûnda ew jî tevî 

Foto: Aykut Gündoğdu



12  bîrnebûn 

kovarê bûye. Çiftçi, dengkirina xwe 
ya li ser kovara Bîrnebûnê weng ber-
dewam kir;  "Ez ji Seyfî Doğan pê 
hesîyam ku Kurdên Anaoliya Navîn 
bi navê Bîrnebûnê kovarek derxisti-
ne. Min gelek meraq kir. Wê demê 
ji bo tekiliyê numra telefona Dr. 
Mikaili hebû, min eynê  rojê jê re 
telefon vekir û min jê kovar xwest. 
Deh heb kovar ji min re hatin. 

Cara yekê bû ku kovarek ji ali-
yê kurdên Anatoliyê ve li derveyî 
welêt derdiket. Dema min kovar 
xwend gelek tiştên balkêş min tê 
de dîtin. Ji koçberiya kurdên Ana-
toliya bigrê, heta serpihatî, çîrok û 
helbest tê de hebûn.” 

"Kovar, îro bi piranî kurdî ye”
Çiftçi diyar kir ku ew, di hejmara 
duduyan bi şûnda beşdarê kovarê 
bûye û berpirsîyarîya çapkirin û 
weşandina kovarê girtîye ser xwe. 
Her wiha Ali Çiftçi, ragihand ku di 
hejmara duduyan û vir de kovar, li 
Stockholmê tê çapkirin û belawkirin. 
Çiftçi balkişand alikarên kovarê jî û 
wiha got: "Bi alikariya komelaya 
çand û ziman a Almanya û Waqfa 
kurdên Anatoliya Navîn ya li Swêdê 
kovar tê belavkirin. 

Di destpêkê de zimanê kovarê 
piranî bi tirkî bû. Sal bi sal kurdî 
zêdetir bû. Îro zimanê kovarê bi te-
wahî nebê jî piranî bi kurdî ye.”

Foto: Adem Özgür 
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"Divê em qîmet bidin ziman”
Ali Çiftçi, li ser zimanê kurdî jî 
sekinî û bala beşdarên panelê kişand 
ser asîmîlasyonê û têkçûna zimanê 
kurdî di nav kurdên Anatoliyayê de.

Çiftçi, axaftina xwe wiha 
berdewam kir: "Niha dem hatîye 
guhertin. Em di demekê nû ya dijîtal 
de dijîn. Meseleya asimilasyonê pir 
bi hêz û bi lêz ketiya nav kurdan. 
Ez xetereyek asimilasyonê pirr 
mezin di nav kurdên Anatoliyê 
de dibînim. Eger li hember vê 
asîmîlasyonê tiştek neyî kirin di 
demekê pirr kurt de di nav kurdên 
Anatoliyayê de ev zimanê kurdî 
wenda dibe. Ji ber neslê nû bi 
zimanê kurdî mezin nabe, zarokên 
me piranî bi kurmancî nizanin. Bi 

zimanê tirkî tên perwerde kirin û 
mezin dibîn. Dema zimanê xwe 
nizanibin xwe di nav ciwata kurdan 
de xerib dibînin. 

Dê û bav li hember zarokên xwe 
mesul in ku nasnameya zarokên xwe 
ya rast fêrî wan bikin. Bo vê jî divê 
em bi zarokên xwe re bi zimanê xwe 
yanê bi kurdî deng bikin.”

Ateş: Nasname têgeheke pir 
alî û pirrengî ye
Nivîskar Nuh Ateş jî qala ziman, 
nasname û girîngiya Bîrnebûnê kir 
û ji alî xebatên kovarê de beşdarên 
panelê agahdar kir. 

Nuh Ateş balkişand nasname-
ya kurd û axaftina xwe bi gotinên; 
"Ferd, komên etnîyî û milet bi 

Foto: Adem Özgür 
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nasnameyê tên nas-
kirin û ji hev tên 
derxistin. Nasna-
me têgeheke pir alî 
û pirrengî ye. Zi-
man, ciwar/welat 
û tarîx, sê sitûnên 
vê yên bingehî nin. 
Meriv bê nasname 
nabe û nexwaze ku 
nasnameya wî piçûk bê dîtin û bê 
bendkirin. Kurd sedsalî zêdetir e ku 
li nasnameya xwe digere, hewl di-
de ku nasnameya wî ya netewî bê 
qebûlkirin.

Rewşenbîrên kurd, nimûne Ce-
ladet Elî Bedirxan û Cigerxwîn di 
berhemên xwe da bal kişandina ser 
mijarên bingehîn yên nasnameyê, 
bi taybetî ser ziman, tarîx û welêt.” 

"Navê Bîrnebûnê bûye merqe û 
nişana şabûn û serbilindîyê ye”
Ateş, ji bo Bîrnebûnê jî çend minak 
dan û axaftina xwe wiha berdewam 
kir: "Meriv dikare kovara Bîrne-
bûnê mîna nişan û encama lêgerîna 
kurdên Anatoliyê ya li nasnameya 
xwe ya milî û ciwarî bihesibîne. 

Wekî li ser rûpelê pêşî hatî nivîsîn, 
Bîrnebûn kovareke hunerî, çandî û 
lêkolînî ye. Bîrnebûnê rolekî girîng 
ji hêla berhevkirin û arşîvkirina çand 

û folklora kurdên Anatoliyê de, ji bo 
teşwikkirina xwandin û nivîsandina 
zimanê kurdî de lîst û dilîze. Her wi-
ha ji bo nasandina kurdên Anatoliyê 
bi giştî kêrhatî ye. Navê Bîrnebûnê 
bûye merqe û nişana şabûn û ser-
bilindîyê ye.”

"Gava KOMKURD-ANê pirr 
bi cih e”
Nuh Ateş, di axaftina xwe de qala 
redaksiyonê û aboriya Bîrnebûnê jî 
kir û ji bo xebatên KOMKURD-
ANê hin tişt gotin: "Kar û xebata 
Bîrnebûnê li ser xeta xwe berde-
wam dike. Kurdên Anatoliyê hew-
cedariya kovar, komel, sazî û dez-
gehên çandî û civakî ne. Lewma 
KOMKURD-AN geveke di cih da 
ye. Cardin gihanê komeleyê pîroz 
dikim û bixêr û ber be.” Panel, ji 
pirs û bersivan bi şûnda tewa bû.
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Li Ankarayê, 2 avrel 2016an 
KOMKURD-ANê li ser sînemeya 
kurdan, bi navê  "Sîneme û Belge 
Fîlma Kurd"  panêlek amadekir. 
Di panelê de moderator ji Bas 
Nûçeyê Adem Özgür, Axaftvan: 
Fatin Kanat, Muhammet Gözütok 

û Esin Akgül Güneş wûn. Her sê 
axaftvan jî, ji Kurdên Anatolîya 
Navîn wûn. Ew bi sînemeya re 
eleqedar in û her yekî ji wan çend 
kurte film çêkirine. Di panelê de ji 
bo sîneme û belge filmên Kurdan, 
fikir û ramanên xwe anîn ziman. 

SÎNEMEYA KURDÎ
Mem Xelikan

Fatin Kanat, Adem Özgür, Esin Akgül Güneş, Muhammed Gözütok                       Foto: Aykut Gündoğdu
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Gelek meriv, beşdarî panelê bûn. 
Pirranîyên wan, endamên komelê 
wûn. 

Despêkê de birêz Fatin Kanat 
axifî. Fikir û  dîtinin xwe yên ser 
sinemeya Kurdan dîyarî beşdaran 
kir, behsa berhemên xwe yên ji bo 
vî karî kir. Û bi kurtî weng got; 
"Kurdistan welatekî hatiye perçe 
kirin. Hunermend û sinemegerên 
têkiliyên wana bi sinemeyê re heyî, 
hinekan bi Tirkîye, hinekan bi 
Sûrîyê, îranê, Irakê û Rojavayê re 
bi şiklekê têkildar bûne. Di nav 
sinemegerên Îran û Tirkîye de, 
sînemegerên Kurd ê navdar hene. 
Wek Yılmaz Güney. Ne sineme ya 
Kurd, Sineme ya Kurdistanê hê rast 
e. Ji bo ku, sinemegerin ne Kurd 
jî di navda ne. Kurdistan, huro di 
bin zor û zordestîyeke giran de ye 
û şerekî giran tê dayîn. Li Sûrê, 
Cizîrê, Ferqîn û Gewerê halê giranî 
em dijîn, dixwaze wek dokumenter 
were qeyît kirin. Ew, pirr girîng e. 
Hevalên ew kara dayîn ber çavên 
xwe û hewldidin wê rewzê qeyitkin 
û bikin dokumenter hene. Niha, 
tu mecrayên ew belgenan werin ni-
mandin tunen." 

Dûv ve birêz Esin Akgül 
Güneşê, fikir û dîtinên xwe dîyarî 
beşdaran kirin  û bîranîneke xwe 

ya dema kişandina  "MİN Kİ-
YİM"  anî ziman. Û got: "Dema 
ku min, dest bi xebatên sînemayê 
kir, derdor û malbatê, xebatên min 
bê watê didîtin. Dema ku min 
Dokumentera ‚MİN KİYİM‘ diki-
şand diya min ji min re digot; ‚‘Bi 
xwedêkê, ew film wê çi bide te? 
Çima cîzê xwe çênakî? Tu hesaba 
ji xwe re nakî‘‘ Piştî ku min film 
xelas kir, bi pişgiriya Kurdî-Derê 
galaya wê me li Enqerê kir. Min, 
dê û bavê xwe jî dawet kirin. Ne 
gotin  sar û serma ye, di rojeke bi  
berf de hatin wê rojê (19ê sibatê) 
pirr  berf barî bû. Piştê ku film xe-
las bû, dîya min nêzikî min bû û 
got ‚‘ Te çi tiştekî xweş çêkiriye, 
vana tim çêke!‘‘ Min jî wê re got; 
ka te wiha  nedigot.  Ji min re got;  
"Min çi zanîbû, tu tiştên wisa xweş 
çêdikî" Beşdar bi wê bîranînê gelek 
kêfxwaş bûn û kenîyan.

Birêz Muhammet Gözütok, di 
axaftina xwe de fikir û ramanên 
xwe dîyarkirin şûva ji dîroka 
sînemeya Kurdan û KANê de behs 
kir. Axaftina wî ya li ser dîroka 
sînemeya Kurdan ku bi kedeke 
mezin amade kirî,  ji bo dîroka  si-
nemeya Kurdan lêgerineke girîng û 
balkêş e.  Min ji bo we, ew lêgerîna  
biderxiste jêr.
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Fîlmên pêşîn ên ku mijara 
wan kurd in
Ji bo ku em bikarin destpêka sîne-
maya kurdî baş fahm bikin, divê 
em bala xwe bidin fîlmên pêşîn ên 
li ser kurdan. Mirov dikare bêje ku 
yekemîn fîlma ku li ser kurdan e 
fîlma Gras: A Nations’s Battle for 
Live (Mêrg: Têkoşîna Man û Ne-
manê ya Neteweyekê) ye ku di sala 
1925an de ji hêla Marian C. Coo-
perê ku derhênerê fîlma navdar 
King Kong e, hatiye kirin. Fîlma ku 
71 deqîqe ye li ser jiyana eşîra Bex-
tiyarî ya Kurdistana rojhilat e.

Fîlma Zarê ku di sala 1926an de 
li Erîwanê hatiye kişandin li ser ji-
yana jineke kurd e. Her wisa di sala 
1933an de li Erîwanê bi navê Kurdên 
Êzîdî fîlmeke din hatiye kişandin. 
Ev fîlm jî li ser mamosteyeke kurd 
e ku navê wê Zîn e. Di sala 1948an 
de bi navê Kurdên Ermenîstana 
Sovyetê û di sala 1959an de jî bi navê 
Kurdên Ermenîstanê du belgefîlm 
hatine çêkirin.

Fîlma derhênerê Îtalyanî Guido 
Brigno ya bi navê Kurê Şeytanê Spî 

Îvan ku di sala 1953an de hatiye 
çêkirin, kurdên ku di sedsala 19an 
de li Erziromê êrişî ermenan di-
kin, nîşan dide. Di sala 1967an de 
derhênerê alman Franz Josef Gott-
lieb kitêba gerokê navdar ê alman 
Karl May a bi navê Rêwîtî ber bi 
Kurdistana Hov wekî du fîlmên bi 
navê Kurdistana Hov û Êrişa Kur-
dan çêkirin.

Sînemaya Yılmaz Güney
Di salên 1960 û 1970an de li Tir-
kiyê derhênerê navdar ê Kurd Yil-
maz Guney fîlmên serkeftî yên li 
ser Kurdan çêkirin. Fîlmên wî 
Seyîthan (1968), Endîşe, Hêvî, Kerî 
(1978) û Rê (1982) li ser êş û pirs-

Kurte nêrînerk li dîroka sînemaya kurdî

Muhammet Gözütok
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girêkên kurdan in. Yilmaz Guney 
di van fîlmên xwe de trajedîya kur-
dan nîşan da û festîvala Cannesê de 
xelat girt û ji bo derhênerên nû yên 
kurdan bû mînak.

Bêguman di sînemaya tirkan de 
jî fîlmên ku li ser kurdan in, hatin 
çêkirin. Lê di wan fîlman de kurd 
wisa hatin nîşandan ku bi tirkiye-
ke xirab an jî bi "lehçeya rojhilatî” 
dipeyivin. An jî di hin fîlman 
de jî kurd wekî ku tirk bin û tu 
cihêtiya wan ji tirkan tune be hatin 
nîşandan. Ango sînemaya tirkan jî 
wekî hemû saziyên dewletê hebûna 
kurdan qebûl nedikir û ew wekî 
tirk nîşan dan. Bi qasî ku em di-
zanin, li Tirkiyê yekemîn fîlma ku 
cih daye axaftin û muzîka kurdî, 
fîlma Yilmaz Guney a Rê ye.

Fîlmên pêşîn ên kurdî
Di destpêka salên 1990î de êdî em 
fîlmên pêşîn ên kurdî dibînin, fîl-
ma Mem û Zînê ya Ümit Elçi ya 
sala 1991an û fîlma Siyabend û 
Xecê ya Şahin Gök a sala 1993an 
du fîlm in ku li Tirkiyê bi kurdî 
hatine çêkirin. Herdu fîlm bi lîs-
tikvanên tirkan hatine kişandin û 
paşê bi dublaj hatiye Kurdîkirin.

Di heman demê de di dîasporaya 
kurdan de jî em dibînin ku hin kes 

hewl didin ku fîlmên kurdî çêbikin. 
Yek ji wan kesan muzîsyenê nav-
dar ê kurd Nîzamettîn Arîç e. 
Nîzamettîn Arîç di sala 1993an de 
fîlma Kilamek Ji Bo Beko çêkir. Arîç 
di fîlma xwe de ku wî bi xwe aktorê 
sereke bû, behsa kurdan a piştî ka-
resata Halebceyê kiribû. Ev fîlm 
li Ermenîstanê hatibû kişandin. 
Îbrahîm Salman ku li Holandayê di-
jiya di sala 1994an de fîlma bi navê 
Rêwîtiya Bêdeng çêkir. Di vê fîlmê de 
kirinên rejîma dîktator a BAASê di 
çavê şivanekî de hatibûn nîşandan. 
Fîlm li Yunanistanê hatibû çêkirin 
û lîstikvanên fîlmê kurdên penaber 
bûn ku li Ewrupayê dijiyan. Di sala 
1997an de Huner Selîm li Fransayê 
fîlmeke komediyê ya bi navê Her 
Bijî Zewac… Azadiya Kurdistanê çê 
kir. Di salên 1990î de Mehdî Omer 
bi navê Tunelê û Mano Xelîl ku 
derhênerekî ji rojavayê Kurdistanê 
ye bi navê Cihê ku Xwedê Radizê 
berhemên sînemayê çê kirin. Ev 
herdu derhêner jî li welatên sosyalîst 
perwerde bûbûn.

 
Fîlmên Behmen Qubadî
Di sala 2001an de derhênerê rojhi-
latê Kurdistanê Behmen Qubadî 
fîlma xwe ya navdar Dema Hespên 
Serxweş ku di festîvala Cannesê de 
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xelat girt, çê kir. Behmen Qubadî 
saleke şûnde Stranên Welatê min 
çêkir. Vê fîlmê jî di Cannesê xelat 
girt. Qubadî 2004an de Kusî jî 
Dikarin Bifirin çêkir. Vê fîlmê di 
festîvala San Sebestîanê de xelata 
yekemîn girt. Heman derhênerî di 
sala 2006an de Nîvheyv çêkir. Beh-
men Qubadî li Kurdistanê, bi pro-
duktorên kurd û lîstikvanên kurd 
ev fîlmên xwe çêkiribûn. Ji ber vê jî 
mirov dikare bêje pêşî wî bi hemû 
normên sînemaya kurdî fîlm çê ki-
rin. Her wisa mirov divê bêje ku bi 
van fîlmên Qubadî kurd û sîne-
maya kurdî di rojeva sînemaya 
cîhanê de cih girt û di nav gelek 

entelektuel û ciwanên kurd de li 
ser sînemaya kurdî baldariyek pêk 
hat.

Derhênerên Kurd ên li 
Welatên Rojavayê li Başûrê 
Kurdistanê…
Di van salan de hin derhênerên 
kurd ên ku li Ewrupa û Amerîkayê 
dijiyan hatin başûrê Kurdistanê û 
bi alîkariya Hikumeta Herêma 
Kurdistanê fîlm çêkirin. Derhê-
nerê Kurd Cano Rojbeyanî ku li 
Amerîkayê derhêneriyê dikir di sa-
la 2002an de li başûrê Kurdistanê 
bi navê Jiyan fîlmek çê kir. Cano 
Rojbeyanî paşê bi navê Yek Mû-

Foto: Aykut Gündoğdu
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mik Du Mûmik û Chaplin of 
Mountains çêkirin. Chaplin of 
Montains li Amerîkayê pêrar deng 
veda. Celal Zengene ku li Brîtany-
ayê dijiya li başûrê Kurdistanê di 
sala 2003an de bi navê Mame 
Rîşa fîlmek çêkir. Mehdî Umêd 
ku li Swêdê dijiya vegeriya Hewlêrê 
û di sala 2003an de bi navê Rawe 
Jinoke fîlmek çêkir.

Sînema Kurdî li Rojhilatê 
Kurdistanê
Piştî Behmen Qubadî gelek derhê-
nerên din ên ji rojhilatê Kurdistanê 
fîlmên kurdî çêkirin. Piraniya wan 
yekemîn fîlmên xwe bi kurdî çê ki-
rin. Şîrîn Cîhanî, Îbrahîm Seîdî, 
Cemîl Rustemî, Ferîboz Kamkarî, 
Rehîm Zebîhî, Taha Kerîmî, 
Şahram Elîdî, Betîn Qubadî, Ba-
bek Emînî ji wan derhênera ne. Pi-
raniya wan derhêneran bi alîkariya 
Hikumeta Herêma Kurdistanê, li 
başûrê Kurdistanê fîlmên xwe çêki-
rin. Cemîl Rustemî romana Îbra-
hîm Ehmed ya bi navê Janî Gel 
wekî fîlm çêkir. Her wisa fîlma 
Şahram Elîdî ya bi navê Sirte Legel 
Ba di sala 2009an de di festîvala 
Cannesê de xelat girt. Hejayî go-
tinê ye ku Şahram Elîdî par li 
Mêrdînê Bîranîna Hespa Reş 

kişand û îsal ev fîlm beşdarî festîva-
lan dibe.

Di nav van derhêneran de mi-
rov divê behsa Teha Kerîmî jî bike. 
Ev derhênerê ciwan ê ji rojhilatê 
Kurdistanê çi mixabin sala 2013an 
li Silêmaniyê di qezayeke trafîkê de 
koça xwe ya dawî kir. Tehay Kerîmî 
piştî çend kurtefîlm û belgefîlman 
di sala 2010an de fîlma bi navê 
Kwêstanî Qendîl û di sala 2013an 
de jî belgefîlma bi navê Hezar û 
Yek Sêw çêkir. 

Li Başûrê Kurdistanê Sînema 
Kurdî
Li başûrê Kurdistanê jî di salên 
2000î de fîlmên kurdî hatin çêki-
rin. Şewket Emîn Korkî sala 
2003an Peranewe le Naw Qubar 
çêkir. Hêjayî gotinê ye Şewket 
Emîn Korkî du fîlmên fîlmên din 
ên metrajdirêj çê kirin û fîlma wî 
ya dawîn Bîranînên li Ser Kevir di 
gelek festîvalan de xelat girt. Dîsa 
di van salan de li başûrê Kurdistanê 
Mesud Arif û Hesen Hisên bi navê 
Nergîs Dibişkivin fîlmek çêkir. Ji 
van salan heta niha bi piştgiriya 
Rêveberiya Giştî ya Sînemayê ya 
başûrê Kurdistanê dehan kurte-
fîlm, belgefîlm û dirêjefîlm hatin 
çêkirin. Kameran Bêtasî, Hawrêy 
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Mistefe, Serdar Hemereş, Xelîl 
Loqa, Bedirxan Mihemed, Fîkrî 
Berojî, Zerdeşt Ehmed, Dilşad 
Mistefe hin ji van derhêneran in.

Li Bakurê Kurdistanê Sînema
Bêguman li bakurê Kurdistanê jî di 
heman serdemê de berhemên sîne-

maya kurdî derketin pêş. Kazim 
Öz ku di Beşa Şano û Sînemayê ya 
NÇMyê de perwerde bûbû ye-
kemîn kurtefîlma xwe Ax di sala 
1999an de çê kir. Öz piştî vê jî di 
sala 2002an de fîlma metrajdirêj 
Fotograf û di sala 2006an de jî bel-
gefîlma Dûr çêkir. Kazim Öz di sa-

Foto: Aykut Gündoğdu
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la 2008an de jî dirêjefîlmeke bi 
navê Bahoz çêkir. Piştî Kazim Öz 
li bakurê Kurdistanê û Tirkiyê gelek 
derhênerên kurd kurtefîlm û belge-
fîlm çêkirin. Di sala 2009an de Mi-
raz Bêzar ku li Almanyayê perwer-
deya xwe ya sînemayê dîtin li Amedê 
fîlma Min dît çêkir. Miraz Bêzar 
beriya vê fîlma xwe, li Almanyayê 
çend kurtefîlm çêkiribûn. Di salên 
2010î de jî hin derhênerên din dest 
bi dirêjefîlman kir. Di sala 2012an 
de Orhan Eskîkoy û Zeynel Doğan 
dirêjefîlma bi navê Dengê bavê min 
çê kirin. Van herdu derhêneran di 
sala 2008an de jî fîlmeke bi navê 
"İki Dil Bir Bavul” a kurdî û tirkî 
çê kiribûn. Di sala 2014an de Ferît 
Karahan dirêjefîlmeke bi navê Der-
bûn ji bihuştê çêkir. Vê fîlmê gelek 
xelat girtin. Ferît Karahan beriya vê 
berhema xwe bi navê Beriya Tofanê 
û Xewna Yûsif du kurtefîlm çêki-
ribûn. Dîsa di sala 2014an de Erol 
Mîntaş yekemîn dirêje fîlma xwe ya 
bi navê Kilama dayika min çê kir. 
Erol Mîntaş berê derhêneriya kurte-
fîlmên wekî Butîmar (2008) û Berf 
(2010) kiribû. Niha dehan derhê-
nerên kurd li bakurê Kurdistanê û 
Tirkiyê berhemên sînemayê çê 
dikin. Özkan Küçük, Aziz Çapkurt, 
Mustafa Yeşil, Ali Kemal Çinar, 

Yakup Tekintangaç, Mizgin Müjde 
Arslan, Fırat Yavuz, Gülistan Acet, 
Orhan İnce hin ji van derhêneran in.

Di salên 2000î de li çiyê ji hêla 
gerîlayên kurd ve jî hin berhemên 
sînemayî hatin afirandin. Helil 
Uysal ku mirov dikare bêje serkêşî 
sînemayê çiyê ye bi navê Berîtan, 
Tîrej, Eyna Bejnê, Dema jin hez bi-
ke çend dirêjefîlm çêkirin.

Rojavaya Kurdistanê
Li rojavaya Kurdistanê herçiqas 
fîlmên kurdî nehatibin çêkirin jî der-
hênerên rojavayî li Ewrupay û başûrê 
Kurdistanê berhemên sînemayê dia-
firînin. Mano Xelîl ku ji Qamişloyê 
ye û li Çekoslavakyayê li ser sîne-
mayê perwerde bûye, ji dawiya salên 
1980î vir ve belgefîlman çêdike. De-
vîdê Tolhildan, El-Enfal, Meşvan 
belgefîlmên wî yên girîng in. Hejayê 
gotinê ye ku Mano Xelîl îsal ye-
kemîn dirêjefîlma xwe ya bi navê 
Hecîreşk çêkir. Her wisa Ekrem Hey-
do ku ji rojavayê Kurdistanê ye dest-
pêka salên 2010î belgefîlma bi navê 
Helebce, Zarokê wenda çêkir.

Li Dîasporayê
Çawa ku hin berhemên pêşîn ên sî-
nemaya kurdî li Ewrupayê hatin 
çêkirin, hîn jî derhênerên dîaspo-
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rayê berhemên sînemayê diafirînin. 
Ji destpêka salên 2000î ve Yüksel 
Yavuz berhemên sînemayî diafirîne 
û di berhemên xwe de behsa kurdan 
dike. Derhêner Kudret Güneş ku ji 
kurdên Balayê ye û li Fransayê dijî 
derheqê kurdan de hin belgefîlm û 
kurtefîlm çêkirin. Binevşa Berîvan 
ku bi eslê xwe ji bakurê Kurdistanê 
ye li Belçîkayê ji sala 2013an vir ve 
berhemên sînemayê pêk tîne. Belge-
fîlma wê Êzîdî, kurtefîlmên wê Pho-
ne Story û Peyarê berhemên wê yên 
girîng in. Hîşam Zaman ku bi eslê 
xwe başûrê Kurdistanê ye ji dest-
pêka salên 2000î ve li Norvecê ber-
hemên sînemayê diafirîne. Kurtefîl-
ma wê Bawkê (2005) gelek deng 
veda. Dirêjefîlmên wî Winterland, 
Beriya Barîna Berfê û Name ji qrêl 
re gelek xelat girtin. Her wisa derhê-
nerê ji başûrê Kurdistanê Sehîm 
Omer Xelîfe ku li Belçîkayê dijî ji 
dawiya salên 2000î vir ve berhemên 
sînemayê diafirîne bi kurtefîlmên 
xwe yên bi navê Xakî Palewanan, 
Bexdad Mesî û Nêçîrvanê Xirap 
gelek xelat wergirtin.

Di nav kurdên Anatolyayê de 
Sînema
Herçiqas berhemên kurdî yên sîne-
magerên kurdên Anatolyayê di van 

çend salên dawîn de dest pê kiribe 
jî derhênerên kurdên Anatolyayê ji 
salên 1990î vir ve berhemên bi zi-
manên din afirandin.
Derhêner Kudret Güneş kurdeke 
Balayê ye di salên 1970yî de li 
Enqerê sînema xwendiye û di 
destpêka salên 1980î de li fransayê 
perwerdehiya sînemayê domandiye. 
Kudret Güneş di sala 1999an de 
bi navê Koçber li ser jiyana sê jinên 
kurd ên ku li Fransayê bi cih bûne, 
belgefîlmek çêkiriye. Ji wê demê heta 
niha wê gelek kurtefîlm û belgefîlm 
çêkirin. Belgefîlmên wê yên bi navê 
Leyla Zana (2002), Mehdî Zana 
(2003), Eşîra Berîtan (2005), Jinên 
ku Hatine Rencîdekirin (2009), di 
Şopa Bedîayê de (2011), kurtefîlmên 
wê yên bi navê Çerşefa Sor (2011), 
Jînekoloj û wergêra wî (2012) hene.

Yusuf Yeşilöz ku ji gundê Xelikan 
ê Cîhanbeyliyê ye ji destpêka salên 
2000î vir ve sê belgefîlmên bi 
zimanê kurdî, tirkî û almanî çê 
kirine. Belgefîlma wî ya bi navê 
Birçîbûn li hember dîwaran di 
sala 2003an de hatiye çêkirin. 
Ev belgefîlm li ser girtiyekî kurd 
ê bi navê Cemal Mîran e ku li 
girtîgeha Amedê ketiye rojiya 
mirinê. Belgefîlma wî ya bi navê 
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di nav dinyayan de (2006) li ser 
jiyana jineke kurd e. Belgefîlma 
wî Evîna muzîkê jî di sala 2008an 
de hatiye çêkirin. Hejayî gotinê ye 
ku Yusuf Yeşilöz çend berhemên 
wêjeyî bi zimanê tirkî û almanî jî 
nivîsandine.

Fatin Kanat ku di zanîngeha 
Enqereyê de di beşa sînemayê 
de lîsansa bilind kiriye û niha 
jî doktora dike. Li ser sînemaya 
Îranê xebitiye û ev xebata xwe 
kiriye kitêb. Di sala 2011an de tevî 
Necmettin Salaz bi navê Helebce: 
Hêvîya nemir belgefîlmek çêkir. Ev 
fîlm bi kurdî (soranî) û tirkî ye. Bi 
navê Zarok Nazik in, Yol Açan, Tek-
Der, Son Bakış çar belgefîlmên din 
jî çêkirin. Kanat niha li Enqereyê 
di kolektîfa Sînetopyayê de karên 
sînemageriyê dike.

Mehmet Ali Baran ku ji Kuluyê 
ye û di zanîngeha Selçukê de di 
beşa radyo, televîzyon û sînemayê 
de xwendiye di sala 2009an de li 
ser gola Dudengolê belgefîlmeke 
bi navê Pişko dikeve (Cemre 
Düşerken) çêkiriye. Ev belgefîlm bê 
dîyalog e. Baran di sala 2014an de 
bi navê Kar Taneleri kurtefîlmeke 

bi zimanê tirkî çêkir. Kurtefîlm 
li ser vegera gerîlayekî kurdên 
Anatoliyayê ya li gundê xwe ye.

Esin Akgül ku ji Kuluyê ye û karên 
televîzyonî kiriye di sala 2012an de 
bi navê Min kî yîm belgefîlmek çê 
kir. Ev belgefîlm li ser koka eşîra 
Şêxbizinî ye ku niha piraniya wan 
li derdora Haymanayê dijîn. Ji 
ber ku ev fîlm him li ser kurdên 
Anatoliyayê ye, him jî bi kurdî ye, 
girîng e.

Muhammet Gözütok ku ji 
kurdên Polatliyê ye di beşa radyo, 
televîzyon û sînemayê ya zanîngeha 
Enqereyê xwendiye di sala 2012an 
de bi navê Masîvanên bêjiyê 
belgefîlmeke bi kurdî çêkiriye. Ev 
fîlm li ser wan kurdan e ku di salên 
1990î de ji gundên xwe hatine 
derxistin û li Stenbolê bi cih bûne 
û masîvantiyê dikin. Gözütok di 
sala 2015an de bi navê Xalxalok 
kurtefîlmek çê kir.

Mustafa Başaran jî di sala 2014an 
de li Haymanayê dirêjefîlmeke bi 
navê Bablîsok çêkir. Ev fîlm jî li ser 
kurdên Şêxbizinî ye.
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Di dema ku eleqeya min bi xwen-
din û nivîsandina bi kurdî re 
çêbûye vir ve, ez peyv û biwêjên ku 
li mezinan dibihîzim û bala min 
dikşînin, li xweşiya min diherin li 
ser înternetê digerrim. Gava ez li 
wan peyv û biwêjan digerrim jî, 
pirr caran an li kovara Bîrnebûnê û 
malperên Kurdên Anatoliya Navîn, 
yan jî li ser malpera Zinarê Xamo 
rast li wan peyvan têm. Aha bi vî 
hawî kovara Bîrnebûnê bala min 
kişand û ji hejmarên wê yên kevin 
de, min yek bi yek dest bi xwendi-
na hejmarên wê kir. Cenabê Nuh 
Ateş jî min bi van xwendinan re, li 
Bîrnebûnê nas kir. Çîrok û serha-
tinên ku wî bi zimanekî hêsan qal 
dikirin, bi min mîna ku bi xwe ha-
tibin serê min dihatin û min têde 

gelek biwêj û peyvên ku di bîra 
min de ber bi wendabûnê ve diher-
rin ji nû ve bi bîr dianîn û di ber re 
jî li wîkîferhengê zêde dikirin. Paşê 
min hersê kîtabên wî (Nivîsên Per, 
Tayek Porr û Ehmedê Elê) jî bi dest 
xistin [Mixabin, kêmasiyeka 
weşanxaneya Apecê ya ji hêla belav-
kirina kîtaban ve heye] û xwendin. 
Dîsa ez bi wan pirr kêfxweş bûm û 
çîrok û hikayeyên ku qal dikirin 
mîna ku hatibin serê min, mîna ku 
li derdora min derbas bûbin diha-
tin. Di ber re, danûstandina me bi 
rêya e-nameyan dewam kir û pê re 
min hu kir ku wî, bêyî ku hay jê 
hebe di 2010’an de bi wergerran-
dina min ji Weşanên Lîsê derketi-
ye, li ser Bîrnebûnê dest bi werger-
randina Veguherîn a Franz Kafka 

Hevdîtinek bi Nuh Ateş re û serdanek li 
Kurdên Anatoliyayê

Fatih Aydin
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kiriye. Jixwe wergerr tiştekî ku qet 
tucaran netemam e û zêdebûna 
wergerran, ya eynî pirtûkê be jî, ne 
kêmasî, bêguman, zêdebûneke. 
Paşê, me bi hev re birrî ku gava ew 
hat em hevdu bibînin. 

Kekê Nuh, di serê mehê gulanê 
(ya 2015’a ) de hate gundê xwe û xe-
ber da min ku ew hatiye. Min jî, bi 
Xanima xwe û lawê xwe ve, tidare-
ka xwe kir û berê xwe da Anatoliya 
Navîn, a ku berê min di derbarê de 
pirr xwendibû, lê hîn bi çavên serê 
xwe nedîtibû. Di ber Gola Xwê re, 
me xwe gihande Qulekê(Tr. Ku-
lu), navçeya Qonyeyê. Li wir, me 
bi Cenabê Nuh Ateş, re li mala 
xweyînga wî, bi mêvandariya dil-
germ a xwîşka hêja Xecê, hevdu dît. 
Sohbeta me li derdora edebiyata 
Kurdî, Bîrnebûnê, Kurdên Ana-
toliya Navîn gerriya. Em bi êvarî 
çûne gundê Xelîka(Karacadağ), 
mala birayê Kekê Nuh, Kekê Hus 
û li wir jî em mêvandariyeka pirr 
dilgerm hatin qebûl kirin. Me şorr 
tîr kir, em ji sohbeta wî ya şirîn têr 
nebûn, lê, di ber re şev jî tîr û şev 
dereng bû, me xatir xwest û em 
dîsa vegeriyan mala xweyînga Kekê 
Nuh, mala xwîşka Xec.

Sibê ya din ji dû taştê re me dîsa 
berê xwe da Xelîka, dîtina wir a bi 

ro hîn xweştir bû. Me derûdora 
gund dît, dîsa li mala Kekê Hus 
û jina wî Zexê, sohbetek xweş 
borand, lawê min Ûsiw bi dîk û 
mîrişkan kêfxweş bû û paşê me 
xatir ji hev xwest. Em vegerriyan 
Qulekê, me li wir ji Kekê Nuh û 
xwîşka Xec jî xatir xwest.

Ji ber ku, li Semsûrê, li gundê 
kêleka me jî Terzî hebûn û wan 
digot em ji Qirşehîrê hatine, berê 
jî çûnûhatin di navbera Terziyê li 
cem me û yên Qirşehîrê jî dewam 
bûye min dixwest ku herrime wir 
jî. Ji dû xatirxwestina li Qulekê 
re, em di ser Qirşehîr –Kamanê 
re çûne wir. Bi çend rêşaşkirinên, 
wekî ku em ber bi kepira Kaniya 
Kûrik de herrin, em gihîştin Ter-
ziya. Lê em hinekî dereng jî man.

Ji berê de peywendiya me bi 
cenabê Vahit Duran ve, li ser 
van tiştên min li jor qal kiribûn, 
çêbûbû. Xwedê jê razî be, min ni-
yeta xwe ya çûnê pê re got şûnde 
jî pirr ji me re bû alîkar. Her gavê 
li me dipirsiya, ka em ê çito xwe 
bigihînin wê derê. Ew bixwe ne li 
gund bû, lê him dê û bavên xwe, 
him jî hevalên ku agahdar kiribûn, 
bi dilgermiyeka mezin li me bûn 
mêvandar. Me dîsa sohbetek li ser 
Kurdên Anatoliyayê, hatina wan, 
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bicihbûna wan a li wir û rewşa 
wan a berê û niha kir. Lê wext teng 
bû, rê jî li me dirêj bû, loma me 
xatir xwest û em ji wir derketin û 
me bi xanima xwe û lawê xwe ve 
dîsa lêxista rê ya ber bi mal ve. Lê 
bi dilê ku li wir mayî, bi serdaneka 
temamnebûyî.

Tiştê ku min bi vê serdana biçûk 
re dîtibû ez dikanim bi çend şorran 
wiha bibêjim: Rewşa aboriyê ya 
Kurdên Anatoliya Navîn bi giştî, 
ji gundên li Kurdistanê pirr baştir 
e. Ew tiştekî pirr hêjayî kêfxweşiyê 
bû. Ji ber ku min berê berdestiya 
Kurdên me li Heleb, li Tehran û 
Stenbol û bajarên biyanî dîtibû 
ew tiştekî hêjayî kêfxweşiyê bû. 
Dêmek ku mezinan berê bilase-
beb berê xwe nedane wir. Lê tiştê 
ji çêtirbûna rewşa aboriyê zêdetir 

hêjayî kêfxweşiyê ew e ku, herçi-
qas tofana asîmîlasyonê ya çend 
deh salên dawîn li wir jî bandoreka 
mezin berdaye jî, ji aliya parastina 
zimên û çanda Kurdî de jî, rewş 
ji gelek cihên Kurdistanê rindtir 
e. Helbet belavbûna mîna nokên 
li ser tehtê ya li her derên cihanê, 
rabûna li hember pelên vê tofanê 
zehmettir dike, lê, di ber re, ew 
bûye wesîleyeka hişyariyeka xurttir 
jî. Pê re him îmkan û firsend jî pirr 
bûne. Pirs ev e ku ka em dikarin 
van îmkan û firsendan çiqas bi kar 
bînin.

Fatîh Aydin, di sala 1981ê de li 
Semsûrê hate dinyayê. Endazyar e, lê di 
wara Kurdî de, li ser werger û nivîs û 
programsaziya kompîtûrê kar dike. 

Fatih Aydin û Nuh Ateş
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1. Har vikeftay û ve canit keftay

2. Ve şîmi gurgî vay

3. Şeqitle şeqit kefta

4. Rizqet je ey dîye elata

5. Guşti canit virizîya

6. Bu rêt kefta

7. Ve veri tekerî  keftay

8. Malet kepîr ma

9. Le mîngane vimînay

10. Maletan mîrat vimîna

11. Ve miraret şa nevay

12. Cizine vêt kefta

13. Perdiyet le dar vimîna

14. Çêwgelit eme va

15. Zanit ve dar va

16. Dwî je maletan ne eley

17. Darî nuçi kwînit va

18. Marî  swêr ve zanit na

19. Lêt ve axwi û kefecan va

20. Lêt ve jexer va

21. Nana le gelît vimîna

22. Bextit sê va

23. Destit de bexelit vimîna

24. Rwît sê va

25. Ve sivaye neyay

26. Tay vêt kefta

27. Jan de zikit kefta

28. Demit piri xwin va

29. Zikit ve şîreve va

30. Mezgi serit virişîya

31. Çêwgelit erûşîya

32. Kefelit ve dar va

33. Soxît ve xwêr neva

34. dwiri dîye xwinî re qirtikit kefî

35. Şewe û rujet teviyek va

36. Birinî le ban zanit vihata

37. Jê xêr nevînanday

38. De mal vimînay

39. Pîlit de verit kefta

40. Pîlişanit vişkîya

41. Kotekî  vêt kefta

42. Ve serkû ser vay

43. De naw dîye navit  vi çingirîya

44. Seyel çinçik çinçi kê vikarda

VÊ ŞÊXBİZAYNÎ NİVİR (BEDU-A)

Xamgelî Bane
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45. Çêvê le çêvê nekefta

46. Destê le destê nekefta

47. Xaniye ve banitan ewkefta

48. De bini xake vimînay

49. Vîriskey lê da

50. Va vêt kefta

51. Re çalavî bîbin keftay

52. Ta lêt kefta

53. De bini kîye vifetisîyay

54. Pêlîyelit nuçi swîyet va

55. Le gelît vimîna

56. Hulmit vimiçiqîya

57. Humîrît vişkîya

58. Rebim zîl nera

59. Xwin je demit hata

60. De nav zar û zêçit nenîştay

61. Xwira xezevî ve serit varda

62. Xwinî re kefelitan kefta

63. Xwerîyî ve canit kefta

64. Xaniye elişîya ve banitan

65. De malet ne hevay

66. Dunde ve dîyay ne kefta

67. Xwira bêj beterit kirda

68. Le naw dîye le nan vigerdîyay

69. Le limikî nan vigerdîyay

70. ve kerî vay

71. ve canit keftay

72. Ger vay

73. Kerr vay

74. Kwûr vay

75. Kût vay

76. Kirme de canit vi qijqijîya

77. Ve bini motirî ve pelîle vay

78. Xincixal vay

79. Ve swêyîca keftay

80. Ve sivaye neyay

81. Ceyirit je demit viderkefta

82. Mî  re memikit kefta

83. Je dîye rizqet ela ta
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1. Xwuda dem û zanê le yek vi-
xista

2. Xaniye ve banitan erûkefta
3. Destê le destê nekefta
4. De bini xake vimînay
5. Birinî le ban zanit vihata
6. Marî swêr ve zanit na
7. Nana le gelît vimîna
8. Dûwî je maletan ne elay
9. Lêt ve axwî û efecan va
10. Lêt ve jear va
11. Bêytel mînay
12. Maletan mirat vimîna
13. Malet kepîr vimîna
14. Guşti canit wiriziya
15. Ve şîmî gurgîway
16. Rizqet ve duya qertela kefta
17. Çêvê le çêvê nekefta
18. Ve serkû ser vay
19. Jê xêr nevînanday
20. Şewe û rûjit teviyek va
21. Kefelit de binit va
22. Çêwgelit erûşiya
23. Demit piri xwîn va
24. Jan de zikit kefta
25. Tay vêt kefta 
26. Ve sivaye neyay

27. Rûît sê va
28. Destit di bexelit vimîna
29. Bextit sê va
30. Virîskey lêt kefta
31. Ta lêt kefta
32. Va vêt kefta
33. Re bin çalavî keftay
34. Le gelît vimîna
35. Xwîn je dem û guput vata
36. De nav zar û zêçit nanîştay
37. Xwuda xezewî ve serit da
38. Xwînî re kefelitan kefta
39. De malet ne hevay
40. Dax le dilê kefta
41. Xişxişa le gelît kefta
42. Arig ve canit kefta
43. Xwuda pêkit kirda
44. Qe ve dûyay ne keftay
45. Hundirîne xiraw va
46. Henesiqê vi ti kî ya
47. Rût se wa
48. Çêvgelit vi ti kî ya
49. Jan de zikit keftay
50. Umrut qut va
51. Hesretî le limikî nan vay
52. Şallam de şûnî ne hevay
53. Bejn û bale de herik  kefta

VE ŞÊXBIZEYNÎ NIVIR

Smaylê Şêxbizeynî
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HEVPEYVÎN:
Hunermendekî heja û 
zîrek; NEDİM DAĞ

Amadekar: Muzaffer Özgür

Tu dikanî xwe ji bo xwendevanên 
me bidî nasîn?
– Navê min Nedîm Dağ e. Di sala 
1977an de li gundê Kutiga yê  gire-
dayî Cihanbeyliyê hatime dine. 
Niviyê gundê me ji eşîra Celikî ye. 
Malbata min jî yek ji van e. Min 
dev ji dibistana lîsê berda û di sala 
1997an da hatim  Danîmarka û li 
vir cîh girt, li vir dijîm.

Çend sal in an jî ji kînga we tu bi 
musîka kurdî re mijûl î?
– Bi rastî bi musîkê re ez kurik bûm 
eleqa min hebû. Dibistana sereke 
de min xwe di nav musîkê de dît. 
Di malbata me de xort kilama/stra-
na dibêjin. Bavê min jî kilambejêkî 
baş bû. Pismamên min stranbej in. 
Dengên saz, bilûr û defê di ku-
rikîya min de  li mala me her dem 
hebûn. Nezikî deh sal in beste û 
gotinên kilama dinivsînim.

Bingehiya musîka te çiyê? Dema 
te beste-gotin nivisandin ji çi 
motivasyonê digirî û bi kilamên 
xwe tu çiqes bi Anatoliya Navîn re 
giredayî?

–Ez guhdar û rexnevanekî baş im. 
Dema li mala we kilam hatin gotin, 
saz û bilûr hat lêxistin beriyê meriv 
berva musîkê dibe, guhên te têr di-
bin. Bi kef û coşekê berva musîka 
kurdî çûm. Dema ez gotin û 
musîka xwe dinivsînim çanda go-
vend, şîn û evînê ya kurdên Anato-
liya Navîn, kultura me ya devkî, 
dengbêja didim ber çava. Di mal-
bata min de edebiyata kurda ya bi 
devkî, bilûr û dengbêjî hebû, vê jî li 
ser min pozitîf tesîr kir. Ez di be-
stên xwe de li Anatoliya Navîn im. 
Li gunda me, li deşt û baniya me, li 
ber pirîke ke an jî li ber kalekî me, 
li ber keçikika xweşik im.
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Dema me dema asimîlasyonê 
ye. Teknîk û medya pir pêşta diçe, 
ziman û kultura me di bin erişên 
asimilasyonê de ye. 

Ez dixwezim li gor xwe, bi karê 
xwe li ber vê bisekinim. Zimanekî 
zelal bikar tînim. Zimanê ez bi kar 
tînim li Kurdîstanê jî te guhdarki-
rin. Li ber xwe didim ku ma ferq 
tunebe. 

Heta niha te kîjan stran an jî 
çend stran amede kirin? Yek ji van 
jî ‘Çavreşa min’ e. Ji aliyê gelek 
stranbêja va hatiye gotin. Li ser 
Youtube bi deh hezeran hatiye 
guhdarî kirin?
– Heta niha nezikî 20 stranên min 
li bazara musîkê belavbûne, ten si-
ran. "Çavreşa min” eleqeyeka me-
zin dît. Cara yekemîn birêz Murat 
Küçükavcı bi klîbekê got. Li ser zi-
manê sedhezaran e. Lê stranê weng 
bi rastî her dem nikanî binivsinî. 
Motîvasyoneka pir baş da min. 
Serbilind bûm. 

Di salên dawiyê de musîka kurdî 
gelek pêşket, ew kefxwaşiyek e. 
Pêşketina internetê, medya dijîtal 
û pirbûna televîzyonên kurdan 
fersendên mezin dan hunermendên 
Kurd. Tegihêştina bazarê baş bû. 
Youtub ji bo bigehî civana rêya ge-
lek baş e.

Di pêşerojê de proje yên te çi ne? Ji 
me re behsa wan bike?
– Ez xwe amade dikim ku çend 
bernameyên xwe bigîhînim gel û 
hezkirên xwe. Gelek ji min te 
xwestin ku ez straneka xwe bibêjim. 
Li ser kar im ji havînê bi şûnda ez ê 
bi single xwe stranekê bibêjim û 
derkevim ber hezkirên xwe.

Bi dîtina te di nav civanên me de 
eleqaya bi kurdî û musîka kurdî 
çawa ye?
– Eleqa heye lê dûrê daxwazên me 
ye. Sedemên wê jî cûr bi cûr in. Bi 
taybetî jî di salên 1980î bişûnda di 
nav gel de kultureka teng û tesîra 
musîka arabesk pir salan berdevam 
kiriye, hîn jî xelas nebûye. Ew tesîr 
li ser musîka me jî çebûyê. Hîro bi 
navê kultura popûler derdikeve 
hemberî me. Têgihiştineka rojane, 
musîka bêwêj e. Li derwayî welat  
rewşa civanên me jî pir nebaş e. Ci-
van di bin tesîra musîka oryantal, 
alaturka û koçekê da ne. Ew kultur 
bi mejî û dil hatiye qebûl kirin. Li 
dawetan bi du an jî sê govendan ro-
ja xwe xelasdikin. Asimîlasyon 
gelek zu pêşta tere. Em dikanin li 
ser karbikin. Kar gereg e. 

Di nav civanên me de ji bo 
aîdiyeta xwe legerînek jî heye û ji 
bo we jî bi kurdî re alakayek mezin, 
bingehiyek çêdibe. Hîro li welatê 
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me, her çar aliyan de şer heye û 
tesîra xwe li ser civana pir mezin e. 
Bi musîka kurdî li xwe xûdan der-
dikevin. Ji aliyê kulturî û netewî de 
bi rêya musîka kurdî  aîdiyeta xwe 
dibînin. Rexistinên îslama radîqal jî 
pir bûn û tesîra wan jî li ser civanên 
me çêdibe. Ew jî pirsgirekek giran e!

Li ba Kurdên Anatoliya Navîn 
musîk di çi merheleye da ye?
– Gelek hunermend hene. Li welat 
an jî derwayî welat karê xwe dikin. 
Pirs jî gelek in. Arşîva me ya mu-
sikê tuneye. Ji efsane û heqat ên li 
aliyê me hatin jiyandin, çîrokên 
me, evîn û şînên me musîk tunen 
an jî kêm in. Ev jî me belangaz di-
ke. Çend hunermenda li dor 
gundên xwe teng tişt berhevkirine 
lê têr nake. Lekolîneka akademîk 
gereg be kirin. Dema di destên te 
de dîrok tunebe, ji aliyê ziman û 
melodiyê de pêşdaçûyîn zehmet e. 
Karûbarê Bîrnebûnê ji bo wê pir 
gereg e û di cîh daye. 

Musîka tê çekirin li Kurdîstanê jî 
te guhdarkirin. Stranbejên Kurdîs-
tanê, aliyê me nû nasdikin û tekilîya 
me hatiyê avakirin. Pirsa popîlîzmê 
û aboriyê qelîteya musîka me kêm 
dike. Him ji aliyê beste çêkirinê him 
jî bi gotinê li Anatoliya Navîn heval 
hene ku gelek baş karê xwe dikin. 
Ez bi van serbilind im. Li aliyê din jî 

tiştên meriv pê diêşe jî hene ku me-
riv gereg wan rexne bike. Her kesê 
gotî ez hunermend  im/dengbêj im 
albûma çêdike û qelîta musîka me 
kêm dibe. Karê me gereg baş be ku 
em ji bo pêşeroja kultura xwe û bi 
taybetî ji hunermendên civan re bi-
bin rêber.

Li dawiyê tu ji bo xwandevanên me 
çi dibêjî?
– Di nav şer, qetliam, surgûn û 
koçberîyê de çîrokên berê, dengbêjî 
û stranên evînê kêmasiyên mezin 
in. Em li wan digerin. Li ber xwe 
didim ku di va jiyana dijîtal û hun-
dirî xwe yî vala de çend tiştan fam 
bikim. Ma civanê me li ber xwe bi-
din ku musîka xwe nasbikin. Dev ji 
kultura xwe bernedin.

Ez ji Bîrnebûnê re spasiya xwe 
dikim. Yek bi yek bi min re tekilî 
çêkir. Ez gelek memnun bûm. 
Bawer dikim di pêşerojê de hîn 
zêde komel û rexistinên kurda 
bi hunermendên me re têkevin 
tekilîyê, li wan xûdan derkevin. Rêz 
û silavên xwe ji bo hemû xwande-
vana dikim. Mala we ava ku hun 
karekî hêja û qedirbilind dikin. 

 
Jêrenot: Pirs bi kurdî hatin pirsîn û birêz 
Nedim Dağ bi tirkî bersivên min dan. 
Min ew wergerandin kurdî.
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Zewaca Osê
Os bi xenzurî xu va gihiştin malê, ke-
vork çû hindê keça xu, gavekê bi vê 
va bi tenê deng kir, Os ji ber meraqa 
peqîya. Ka Asparike bê çi? E çito ber-
sivê bidi? E Osê bixwazi, yan na?

Gavik şunva Kevork bi keçika xu 
va derketin hatin, Kevorkê çav şil ki-
riwû û Asparikê jî gep û gûk lê sor bû 
wû, bi fedi li Osê dinêrî. Os berda çû 
ku bersiva wê, Erê yî.

Kevork got; Oso ji vê şunva tu 
lawê min i! Delalika min jî te dix-
wazi! Oso hema rawû pê, çû desti 
Kevork, ew girtin û paçkirin. Kevork 
jî ew ji enişkê da… Gavikê di xêni da 
bêdengîyek peyda bû. Kesî nediwêrî 
tiştikî biwêji. Bêdengîyeka herkes jê 
razî û şad...

Osê seri kiriwû ber xu, li benda 
gotina Xenzuri xu wû.     

Wek erf û edetên kal û bava.
Gotina yekê û a doyê tim a me-

zina wû. Kevork kuxîya, gewriya xu 
pa kir, çex wana bû û got;

– Em hema nişana ve bikin û dû 
ra ji dost, heval û xisim ra va işî bixêr 
biwêjin. Piştî wê jî di wexteka nedûr 
da, dawata we bikin.

Oso lawê min, tu naxazi dê û bavî 
xu jî ji vê xeberdar bike?

Ger rizaya wan jî hebe, tu dilî 
wan jî hilgire!

Mezin hertim mezin in, wakîna 
nini? Ji dê û bava sûhatin nawe!

Osê bi fedi got; Walleha tu halî 
min dizanî, ez ji mal revîya bûm, 
nika newêrim cardin herim hindê 
wana, ez nizanim ka bersiva wana yê 
çito biwi?

Ku Xadê izn da, bû qismet, em ê 
li dû dawatê, di demeke musaîd da 
herin destî wana paçkin, efuya xu 
bixazin.

Ez wekina difikirim, dîsa jî eger 
hûn biwêjin here, ez ê herim bangî 
wana kim! Mezin hûn in!

Kevork jî dizanî ku ew ê vê pirsê 
akîna bibersivîni, lê dixwast ku bira 
di serî wî da tu tiştik nemîne û dilî 
wî jî sar biki. Û jê ra got; Tu rast e, 
ez ê nika te bi dergîsta te va bi tenê 
dihêlim, berî zewacê pir tişt hene ku 
meri li ser dengke, zelal biki!

Rawû çû xanî xu, Os bi Asparikê 
va gavekê bê deng û bê livandin ziq 
bûn li çavi hev nêrîn. Osê nedizanî 
çi bikî, nedixwast tiştikî çewt jî biki 
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û dilî  dergîsta xu bişkênî. Asparikê 
halê wî baş xand û rawû hat, li 
tenîşta wî runişt.

- Oso dergistê min î delal! Tu ji 
min hez nakî, tu çima nê hindê min? 
Yan jî tu ewqas bi fedi yî?

Bi dengekî nermik û wek hinguv, 
bi çav xu yî wek ku ar tê da yî, li zik 
çavi Osê mêze dikir. Os bi vê nêrîna 
wê şewitî, ar pêket, heş li sêri çûn.

Te yê bigota qey wî şuşeyek araq 
bê av û bê meze bi serxuda kiri wû.

Hema Asparik hemêz kir, zing  
zinga dilî herdûya bû, bi hev ra di-
hezîyan, Osê germahîya bedena wê 
ya xort û jîr di bedena xu da dibîst.

Destê xu di ranav porî wê da ki-
rin, giran giran tê da gerrandin, ber 
bi jêr  xij bû, li ser nava wê, hêta wê 
geriya. Ew qas nêzikî hevûdu biwûn 
ku Osê serê çiçikê wê li ser singûbera 
xu his dikir. Serê çiçikê pêhesîyayî û 
pîç bûyî... Asparikê çavê xu girtiwûn, 
xu bê şert û merc avetiwû hemêza, 
Osê. Teslimî wî biwû, xudanineka ji 
dil û bê berxwedan. Lêve xuyî wek 
kiraza dihezîyan, gep lê sor biwûn.

Osê got; Min çiqas jî bîra te kiri-
yî, porsorê, delala min, evîna min! Û 
bi tirs, bi xastik, ew ji gepê, ji eniyê 
û ji stû paç kir. Asparikê, bedena xu 
hîn jî gêr bû, dil ji sîngê derket.

Oso! Ez jî ji te pir hezdikim, lawo 
Xadê tu ji min ra şand! Û xûz bû Os 
ji dêv da paç kir.

Osê ew çînê paçkirinê bihîstî wû 
lê nedizanî çito yî, şaş bû, tevlihev bû, 
Asparikê fersend neda wî û bi lêva wî 
a jêr va girt û pê mijiya. Osê ji vê pir 
hez kir û wî jî weka wê kir. Nezanîn 
wext çito derbas bû, bideqqa, bi sa-
eta bi hevûdu lîstin,hevûdu hemêz 
kirin, paçkirin û destên hev li ser be-
dena hevudu da gerandin.

Wek du zaryê çûk, ên ku hîn nû 
tiştikî nasdikin û hetanî ku hewesa 
xu ji vê hildînin, wê ducar dikin, bi 
hev lîstin. Ji hev têr nediwûn. Herdu 
jî bi hev ra ji xu va çûni, Bi dengî 
dîkî siwê heşar bûn. Wek du marî 
ku li hev pêçiyane, ketiwûn hemêza 
hev.

Li hev mêzekirin û bi hev ra keni-
yan. Fediya wana jikestî bû, hendi 
tenê tiştik di bîra wan da wû, tehma 
du bedenên xort û tîyî evîn ê!

Lê Asparikê dizanî ku Bavê wê jî 
ye nika ji xewê rawi û herî kar. Ew ê 
li benda amadekirina xurînîyê be, ew 
işê wê bû.

Hema Osê ra got; Evîndarê min, 
ka nika here mala xu, ku min sifre 
ji bavî xu ra amade kir, ezê warim 
bangî te kim jî, Os paç kir, Osê he-
ma ew bi du pîya hemêz kir, ji stû 
da paçkir û bê dil çû mala xu. Ning 
pêşta û dil bi paşva diçû.

Qe ne dixwast ji va xevna şîrin 
rawi! Qe ne dixwest ji rindika xu 
biqete. Li mal devrûyê xu şuştin, di 
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neynikê da li xu nêrrî, bi xu xu ra 
got; Oso lawo ew çiwû? Xevn yan jî 
Xeyal?

Pir bi kêf bû, dev bi fîtikê kir, 
klameka dila a kurmancên wê derê 
wana lêdixist.

Ax lê sewê, sewa te nine,sewa kê ye?
Eze te paş kim devdû cara,
Ez ji bo te ketim çiya û wara
Sewa te nini xayin sewa kê ye?
Ji klamê dila pir hez dikir.
Derî lêket, Asparik hat; Oso bavî 

min dixwazi, em bi hev ra xurînîyê 
bixwin!

Bi dengekî bilind, ji bo ku bira 
bavî wê bibîzî, tu ye bê qe ne ew, lê 
bav dixwazi Osê pir biwîni.

Bi çavên tiji ken, bê deng ji hev 
dîsa hezkirin. Di wê angê da şeva 
wana ya yekê ya ku wana tê da heta 
bi serxuherin ji hev hezkirine, lê hîn 
jî têr nebûne, hat bîra wana.

Os li pêşiyê, ew li paşiyê çûn  oda 
xwarinê. Os bi Kevork va ji malê 
derketin, Kevork çû ji bo nişanê 
çend meri û xisimê xu dawet ki, Os 
jî çû hindê Şewqî Efendî û dû ra jî 
bi wi va tevhev çûn hindê Mewlana 
Xalid Efendî. Ew herdu vekilê wî yê 
li xerîwîyê wûn, li wî xwadî derketi-
wûn, Os di saya wana da hatiwû va 
merhalê.

Şewqî Efendi ji Mewlana ra rewşa 
wî qal kir, ji wî icaze xwest. Ji ber ku 
Asparik Îsevi bû, yermanî bû, icaza 

wî hewce bû. Mewlana Xalid got; 
Hetanî ku ew bi dilî xu derbasî dinî 
heq, dînî İslamê nebe, em nikarin bi 
zorê  wê bikin musulman!

Lê hûn dikarin heta dawatê he-
vûdu nasbikin û tu fikari ji wê ra 
qala bawerîya me bikî.

Li gorani şeriatê, tu mecbûr e bi 
jineka musulman va bizewici!

Osê di dilî xu da, ji xu xu ra di-
got; Walleh çi biwi bira biwi, ez ê 
dîsa jî bi Asparika xu va bizewicim, 
tu kes, yan jî tiştik nikari me ji he-
vûdu biqetînî.

Evîna wî li ser hertiştî ra wû.
Dû ra çû dukana xenzurî xu, bi 

wî va wexta nişanê birrîn tiştê nişanê 
kirrîn.

Şevekê Şewqî Efendî û du he-
valên Osê yê ji medresê hatin mala 
Kevork, Asparik bi emrê Xadê ji wî 
xastin û nişana Osê pêda kirin.

 Asparikê ji wan ra qehwe çêkir 
anî. Şewqî Efendî û hevalên Osê  
bi bedewîya wê, şîrinîya wê heyran 
man. Dû ra wekî şerr-î bû, nikaha 
wana ji çêkirin. Ji boyî ku nekevin 
guna. Os û Asparikê va di wexta 
nikê da di bin çava da bi wana di-
kenîyan. Wan nedizanîn ku ew heta 
ku ji xu derbasbûni, ji hev hezkirini, 
ketini ba hev.

Ew gunekar wûn, ew dilşa wûn. 
Çend keçikên cirana şerbet ger-
randin, Şewqî Efendi û hevala zêr 
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bi bûkê va kirin, Osê jî qorik zêr, 
guhar, bazin û kembereka zêrîn a 
Diyarbekirê wek nişanî kirrî wû, ew 
pêda kirin. Kakil kuncî hatin, mêve 
û şîranîyên ji Pera ya Stenbolê jî.

Xeyrimuslima li taxa Pera ya 
Stenbolê gellek pastexaneyên bi nav 
û deng hewûn.

Ose jî ji tehma wan pirr hezdikir, 
Kevork wek kesekî qitmîr, destteng 
dihat naskirin, lê ji bo keçika xu çiyî 
bajêr çî xaş heyî, gî hanî wû.

Heta nîvî şevê xwarin wexwarin, 
herkes pir şa bû, lê ji giştika pirrtir jî 
Os û Asparikê va!

Di şerbetê da wek edet bû qeling 
jî birrîn û dema dawata wan jî.

Ji meha da gulan bû, di serî 
payîzê, meha Îlonê da jî dawata 
wana ye bûwû ya. Ew tarix ji Osê 
ra pirr dûr û dirêj hat, lê mezina ew 
wakîna birrîwûn.

Os û Asparikê ew çend mehana 
da herro hevûdu dîn.

Ku rokê tiştik biwûya, hevudu 
nedîwana, bîna wan dimiçiqî. Osê 
dixwast dawateka wek  kurmanca 
bi def û zirne lêxîni. Li taxa Misir 
Çarşisi, gellek kurmanc hewûn, pir-
ranîya wan ji Kurdistanê, ji bajari 
Sêrtê pale wûn. Barê malê xelkê bi 
pişta xu dikşandin.

Bi vê jî hinkî pere, xercî qe-
zenc dikirin û ku yek ji wana diçû 
welêt, giştika ew perê ji zavzeçî xu 
ra dişandin.

Ku wana tişt nedikşandin, di nav 
xu da klam distirandin û govend 
dikşandin. Suk û kolanên bajêr şên 
dikirin.

Ku Os ji xeriwiyê pirr asê diwû, 
bîhntengt diwû, xu diavêt taxa wa-
na, li ba wana wext derbas dikir.

Esnaf û xadî dukandaran, ba-
jarîyên Stenbolê bi ew kêfa wana 
him şa diwûn, him jî  şaş û metal 
diman. Ew kurdên gî bi rû û simêlên 
bada, bi bedenên xurt ji bo bajarîyan 
pirr balkêş bûn.

Hinekan bi tirs, hinekan bi hey-
ranî sêra wan dikirin.

Os çû nav wana, ji paleya ra qala 
dawata xu kir, ew dawet kirin.

Pirraniya wana ew nasdikirin û bi 
serketîbûna wî jî serbilind wûn.

Di nimêja Înê da ên dîndar diha-
tin mizgefta ku Os tê da wezîfadar 
bû  û guh didan dengê xwendina 
qurana wî ya xwaşik.

Ku derdiketin derva, ji bajarîyên 
li dorvana ra bi serbilindî digotin; 
Ew mela, kurd e û hemşerîyê me ye.

Wana xwandin û nivîsandin ne 
dizanîn, dua jî. Diçûn nimê kin, 
lê bi cemaatê va tevhev radiwûn û 
rûdinîştin. Pirranîya wana musul-
manê Şafiî wûn, lê di nav wana da 
wek  Osê yê Sünni Hanefi jî hewûn. 
Ên ji aliyê Eleziz û Dersimê jî Elee-
wi, qizilbaş wûn.

Ji wan pirr kes bi rîya Mewlana 
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Xalid ketin ser rîya Neqşbendîtîyê.
Ji ber ku gîştik pale wûn, tu kesî 

cûdatî di nav bawerîya xu da nedikir.
Stenboliya jî ji giştika ra digotin; 

Kurd an ji bi erebî, bi osmanî Ek-
rad…

Ji bo wana gî yek bûn.
Wana ji Osê ra gotin; dawata te 

em dikin, tu qe meraq neki!
Stenbol bira dawateka kurmanca 

biwîni! Osê nezanî ew havînê çito 
derbas wûn. Wexta dawatê hat, 
Çiqas pale, hafiz, esnaf, cîran hewûn, 
giştika kincên xu yî hîn nû, rindik li 
xu kirin hatin ber malê.

Hîn ji wana bi hespan hatiwûn.
Li paş malê çayirik hewû, digotin 

Çirpici çayiri.
Pala li ser wir kon wedan, def û 

zirnê dest bi lêdana aveyî govendê 
kirin. Cîran jî gî hatin, muslim, xay-
ri muslim tevlihev bûn, Li Stenbolê 
çiqas millet, ol hewûn, ji giştika meri 
hewûn.

Paleyên kurmanc cirit avêtin, tîr 
kişandin hesp beyandin, pêlwanî ki-
rin, turê lîstin.

Ku ew diwestîyan jî rûdiniştin, 
titûn dikşandin, pişti ku bîhna xu 
didan ber xu, icar jî dest bi govendê 
dikirin. Bajarî ya hîn li Stenbolê tu 
şenayî, yan jî dawateka akîna nedi-
wî wûn.

Yermenîyê ku welatê wana jî 
Kurdistan bû, yan jî wekî ku ew jê 

ra diwêjin; Hayistan bû, bi van va 
diketin rêza govendê.

Tu cûdatî di nav govenda wana û 
a kurmanca da tunnewû.

Wana jî klam bi yermanikî stran-
din û govende xu kişandin, avê yek, 
gav wek hev. Dawata wana wek li 
welêt, li gund, sê roya meşiya. Xwa-
rin, vewxarin, listik û şahî bi têra xu 
hewû.

Ji serayê jî ji Osê ra xelatîyeka 
rind şandîwûn. Sultanî Osmanîya 
wek ew rûsim bû, baxistanek wek 
xelat, da Osê.

Piştî dawatê Os bi Asparikê va 
ketin hewletê. Ew hesrete çend gav, 
dem, saet û mehan bi dawî bû. Bi 
roya ji malê derneketin, du çemê har 
gihiştiwûn, tevlihev biwûn, bi hev ra 
diheriqîn.

Kevork çûwû mala xû ya li hêla 
behrê û ji bo wana jî paqijik girtî wû.

Paqjijeka jina yermanî. Wê kê-
masiye malê dadigirtin û bala xu 
dida evîndaran, nûzewicîyan. Jinika 
paqij bi ew evînî û hezkirina wana 
mat dima. Ew çi eşk bû? Ew çi jihev-
hezkirin bû?

Asparik bi zaro dimîne
Meh derbas bûn, Ew bi eşqeka me-
zin bi hev ra dijîyan, dilşa û bexte-
war.

Osê malik xu anda kiri wû, lê 
nika disa bûwû xadan malbateka nû. 
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Jîyana xu ya berê pir kêm cara dihat 
ber çava.

Rokê ber bi danî êvarê hat mal, 
mêzekir ku delala xu, derva li ber 
bîrê vedirşe, rengê serçava lê spî bû 
ye.

Tirsiya, xof ket hundir, hema be-
ziya hindê Asparikê û bi dengekî bi 
tirs jê pirsî;

Çi bû? Tu nixwaş e?
Ka ez hema ban hekim efendî 

kim?
Asparikê bi rûyî xuyî bet û benz 

avêtîyî, bi kenîneka bi zorê, lê şîrin, 
bersiva wî da;

Na lawo, dîwaneyo! Hekîme çi? 
Ew halê jina yî!

Os ji berda neçû, ew fehm nekir.
Çito yanê?
Lawo em nezewicîn?
Erê!
Eee? Çi erê, em newûn jin û mêr?
Os sor bû, serê xu leqand.
Asparikê fehm kir ku Osî ji halî 

wê nizani, got; Oso tu diwi bav! bav!
Ez bi zaro mie, nebirînîya dikim.
Os wêngê têgîhiştê, qe nedihat 

heşi wî ku, Asparik bi zaro bimînî û 
ew jî biwi bav.

Yanê lawekî min e wari dunê?
Asparik hemêz kir.
Asparikê hinkî  bi naz ew tot kir, 

ji xu dûr xist û got;
 Hêdî kuro! Ez bi du canî me!
Mêro mêro! Tu ji ku dizane ew ê 

biwi lawik? Diwe ku biwi keç, keçe-
ka wek min, porsor, gepsor, lêvsor!

Tu wê naxwazi?
Xadê dizane ew ê biwi çi, lê 

İnşallah ew ê xwaş û rind bi, çêle-
keke bi xêr bi!

 Os pir şa wû, ew ê  bê pî û bask 
bifiriya,

Got; Erê erê! Ez qurbana te wim 
jî, qurbana çêlê te wim jî!

Ka em hema herin mizgînîyê bi 
bavî te din jî, ew jî diwi kalo!

Çûn hindê oda Kevork, Kevork 
li ber pençerê rûniştîwû, di dest da 
kitêweka  yermanikî, ew dixwand.

Di bin çava da li halî wana nêrî, 
tiştik hewû lê wî tu mehna ku neda 
wê.

Pêşta keça wî, dû ra Os çûn destê 
wî.

Li hêlê wî rûniştin.
Asparikê hema dev bi gotinê kir; 

Baviko em zêde diwûn, Tu diwi 
kalo!

Kevork jî çend meh bû li benda 
vê xeberê wû, di dilî wî da jî hesreta 
newiyekî derbas diwû.

Hema rawû ew herdu jî hemêz 
kirin, çavên wî şil bûn, çend rondikê 
girî, bê deng tol bûn ji ser gep û rûyî 
wî hatin xarê. Ji ber şawûnê.

Hema rawû çû oda istêra, gavekê 
di hûndir da ma, wexta ew dîsa xanê 
kir, di destî wî da zêrikî sor hewû, 
zêrikî gir û qaling.
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Ew anî bi bennikî hevrişim va 
kir stûyî keçika xu. Asparik ji en-
niyê da paç kir, dû ra Os hemez kir 
û paç kir.

-Xadê we biparêzi! Li dunê hîn ji 
vê rindtir mizgînîk din tunne ne!

Wê êvarê şiv hîn bi kêfekê, teh-
mekê xwarin, hindik deng kirin, lê 
pir keniyan, bi çavi tiji evîn û eşk li 
hev dinêrîn.

Ji wê royê şunva, herdu mêra 
nehiştin ku bira Asparik destî xu 
bavêji tiştikî. Ku Asparikê bixwasta 
tiştikî biki, hema ji wana yek baz-
dida pê û bi hêrs digotin;

Keçê tu dînî? Çima ji me ra 
nawêji, çi ye bê kirinê, em ê bikin!

Asparik bi va halî wana pir di-
kenîya û heneke xu dikirin.

Îcar jî ew diqehirîn, sû dihatin.
Mina zarya...

Asparik û çêle di ber bêr da 
dimirin
Şevikê Asparikê Os heşar kir, xewa 
Osê jî hinkî giran wû.

Bi desta ew kutand. Oso! Oso! 
Rawi, rawi nivîne mi gî şil bûn, av-
eke germ ji min tere!

Os rawû lambe wêxist, destê xu 
li ser doşegê gerrand, dest gî lê sor 
bûn.

Xofik ket dilî wî, lê ew ra Aspa-
rikê ne da,

Got; Tu biseke herhal çêla me tê, 
di rê da yi!

Ez herim bavî te jî ra kim û em 
ebeyekê bînin malê!

Li benda bersiva wê nepa û hema 
bê sol bazda derva, çû li deriyî xen-
zûrî xu xist.

Te yê bigota ew ê nika dêri 
bişkênî.

Ji hundir da dengê Kevork hat 
bihîstinê; Hatim, hatim! Kî ye ew? 
Çi mîna deyndara derî dikuti?

Ronakîya qendila wî da serçavi 
Osê.

Os di tariya şevê da wek miriyî ji 
xewê rawûyî xanê dikir. Bi xof, tirs-
dar.

Bi zorê deng jê derket; Apê Ke-
vork!, ji Asparikê pir xûn diherikî, 
Amman bigehêji!

Bi hev ra meşiyan hindê Aspa-
rikê, Kevork xadan  tecrube wû, di 
carikê da zanî ku hal ne hal i!

Hemma derketin ber malê ji 
duraxa faytona, faytonek hanîn, As-
parik lêkirin, wê tu mahne nedida 
ew telaşa wana, digot qey ew êbi vî 
avayî çêla xu bîni dunê, zaten tu de-
rike wê jî nedieşiya, tenê hinkî zêde 
av jê diçû.

Wê ji ber şevreşîyê ne didî ku ew 
xûn e.

Wana fayton ajotin nexaşxana 
serayê, Asparik di hemêza bavî xu 



bîrnebûn   41

da birin hundir, hekim hatin li ser 
civîyan, Os û bav ji hundir derxistin.

Kevork keça xu carik din paç kir, 
Osê  bi dizika destê wê girt.

Osê got; Xadê bi we ra bi, ez ê ji 
boyî we dua kim!

Li derva bêdengîyeka pir bi tirs, li 
hundir jî denge telaşa hekim û ebeya 
dihat guhî wana.

Herdu jî bi zimanî xu û li gor ol û 
bawerî xu, ji bo Asparik û çêla wê li 
ber xadê digerîyan.

Bi hemdî xu, lê nîv umîdvar, bi 
diltirsî.

Li derva deqqe bûn  saet, saet bûn 
ro, bûn sal, wext derbas nediwû.

Berbanga siwê, dengî banga dîk û 
muezzîna tevlihev bû, çavi wana tiji 
xew û dilî wana bi xem.

Deriyê xanîyî ku Asparik lêyî 

vewû, herdu jî bazdan, rawûn pê û 
gotin; Ka ewna rind in?

Di hemêza ebê da derguşek hewû, 
derguşek bêdeng û qîrrin.

Kevork zanî ew ne tiştikî ji xêrê 
yî, lê Osê ew pê nedizanî, hema xu 
dirêj derguşê kir, lê ebê ew bi sivika 
ji ber destê wî revand û got; Ew keçi-
ka we melayikek bû, Xadê ew ji me 
pirrtir hezkir û hilgirt cenneta xu!

Ka warin carikê jê ra bên merha-
ba û jê xatirî xu bixwazin!

Kevork metîn  ma, lê Os ji jinûya 
va kest, ket erdê.

Ne dikiriya bigrî û ne jî dikirîya 
biqîrrî.

Kevork got; ka rewşa keça min 
çito yî ? Ew xaş i, li pê yî inşallah?

Ebê got; Xadê nexwast newiyî 
we bê dayik bihêli! Herdu bi hev ra 

Jineka nexweş
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hilgirt bihuşta xu, serê we xwaş bi, 
Xadê sebrê bi we di!

Kevork jî hendî nekarî xu bigrê û 
bi yermanîkî qîrîya; Oyyy Xadêyo!!? 
te li min çi kir! Oy Xadê! Oy Xadê!

Os û Kevork va xu avêtin stuyî 
hev û dest bi şîneka dilşewatî kirin.

Dengê wana, gîriyê wan tevlihev 
bû, karker û ebeyê nexaşxanê jî gîşka 
çav şil kirin.

Êşeke pirr giran bû.
Ose tirkî ya ku li Stenbol hu kiri-

wû ji bîr kir, bi kurmancîya xu, dest 
bi şînê kir, êş û azare xu ji Xadê ra 
digot;
Ax li minê felekê te li me çikir,

Tu ji çiyî min qariya, te jin û çêla min binax kir!

Porsora min, delala min, yermanîya min  ji 

min dûr kir,

Xayînê, xêrnexazê,

Ezê hendi li Stenbola bişewitî çi bikim,

Ji kê hez bikim û bi kê va bikenim?

Rîya walîn, ew xebera reş li dor-
berî dost û hevala belaw bû, Asparika 
porsor û derguşa wê ya bê nav pêşta 
birin Kilisa  Yermanîya, dû ra jî birin 
camiya ku Osê lê hafiztiyê dikir.

Muslim û Xayrîmuslima bi hev 
ra rêzgirtin, ji wan ra serxaşi xwastin.

Osê dîsa, lê vê carê ji bo jin û çêla 
xu, bi dengekî şewat Qur,anî Kerîm 
xwand, him xwand, him girîya.

Cemaat jî bi wî ra.
Dê û çêle bi hev ra, di gornekê da 

dan erdê. Di goristana Aşiyan da, di 
bin sîya dareka selviyê da.

Mala wan bi roya tiji meri bû, ji 
her ol û milletî. Gî bi wan va girîyan, 
ewna teselli kirin.

Lê Os û Kevork va li hundir di 
nav meriya da dil vala, bêmehnê 
diçûn û dihatin, wek meriyê ji ni-
kada mirî, wek du bedenê bêruh û 
bêcan! Hatin û çûn hindik bû, ne 
Os diçû kar, ne jî Kevork!

Ji piştî mirina Asparik û keça wê, 
ne Kevork li çavi Osê nêrî, ne jî Osê 
li çavi wî.

Bi hev ra deng jî nedikirin, ku 
tiştik bixastana yan jî bigotana, bi zi-
manî bedenê ji hevûdu fehm dikirin 
û ew didan fehmkirin.

Hendi tu tiştik nemawû ku, jîya-
na wan bixemilîne, reng bidê.

Valahîyeka mezin di malê da, di 
nav wan da, di dunya wan da peyda 
bû. Os her ro diçû ser gorna jin û 
çêla xu, heta tariya şevê li ser wan 
dima, yek cara Kevork va hevûdu li 
wir didîn, le mîna du kesê ku hevû-
du qe nasnakin, li hev mêze dikirin.

Bi vî avayî meh derbas bûn, Tu 

Goristan
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tiştikî nedikarî Osê bixapînî, Stenbol 
li ber çavi wî reş bûwû.

Rokê bêyî  ku ji kesekî ra tiştikî 
biwêjî derket ba serokî, berpirsyarî  
encumenî muezzîna û jê ra  got;

Ez dixwazim derkevim hindê 
padişa!

Çima?
Ji min ra  silayi rehim bû ferz!
Ew 15 sal in min dê û bavê xu 

nedini! Dixwazim herim wana biwî-
nim! Ji wana helalîyê bixwazim!

Ew derxistin ba sultani Os-
manîya, wî ji wan jî xatir xwest, helalî 
xwest û çû baxê xu yî ku padişê wek 
xelatî dawû wî firot, bi wan perana 
ji bazara misir çarşisiyê peşgir, kin-
cûkol, şe û neynik, desmal, mircan 
mori û hîn tiştên din ê hûrik kirîn.
Hînik zêr jî jê ra man, ew bi astarî 
kirasî xu va dûrîn, weşartin.

Padişê du sîpahî jî dan wî, ji ber 

ku ew rîya navbera Stenbol  û Enqerê 
pirr nerind bû, diz û eşqiya hewûn.

Kevork dizanî ku Os di haziri-
yekê da yî, lê ne ji pirsî, ne jî tevlê bû.

Osê berbangeka siwê çû li deriyî 
Kevork xist, bêyî ku jê ra tiştikî bi-
wêji, ew hemêz kir, Kevork jî ew.

Dûr û dirêj hevûdu bernedan, ji 
çavi herduyan jî hêstir wek baranê 
dirijiyan, girîyeke bêdeng, mîna avê 
diherikî.

Dû ra ji hev qetiyan, Osê bêyî 
ku li paş xu mêzeki xu ji hewşê avêt 
derva, li derva li ser çoka ket erdê, 
bideng mîna zarya dest bi girînê kir.

Di hundir da jî Kevork digirîya.
Os bi sipahîya va derketin rê, ber 

bi Çola Engürü yê…
Piştî panzdeh sala ew dîsa dizivirî 

nav êla xu.
Ew wek Ose lêvse reviya wû, wek 

Osman Efendi çex diwû...

Kervan, Halkali
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Kurdên Anatoliya Navîn bi taybetî 
jî yên eşîra reşiyan xwediyê gelekî 
kevneşopiyên/edetên balkêş û wa-
tedar in. Ez dixwazim di nav rêze-
nivîsekê de hinekan ji wan bi we 
bidim naskirin.

Ji ber ku malbat li cem me 
kurdan tiştê hêrî girîng û watedar 
e, ez dixwazim di nav rêzenivîsa 
yekemîn de mijara «wateya zarokan 
di jiyana me de» ya ku parçeyekî 
malbatan ê bêhempa ye, binîm ser 
zimên.

Wek li cem hemû kurdan, 
xwedîbûna zarokan li cem me jî 
gelekî giring e. Dema jinek dibe 
bûk, hemû malbat hêvî dike û dipê 
ku bûk di hundirê salek an hêrî de-
reng di hundirê du salan de bibe 
dayik. Dema ku ew dem dirêjtir 
dibe her kes qala bûk û zava dike û 
wê bêzarokiya wan ji xwe re dikin 
derd. Malbat xizan an dewlemend 
jî bibe, hema piştî wê dema me got 
dest bi tedawiyê dikin. Heya ku 
nebin xwedî zarok jî dev jê berna-

din. Ji ber ku malên bê zarok ne 
mal in, ji bûk û zava re dibêjin yî/
yê "korocax" e. Ez texmîn dikim 
ew layiqdîtin gelekî dilê mirov 
jî dişewitîne û loma wek çareye-
ke hêrî dawî zarokekî ji malbata 
xizmên xwe ji xwe re dikin zarok. 
Ew pir caran an zarokê tî ye yan jî 
yê zeyî ye. 

Tê bîra min berê dema ku jinek 
ducanî dibû, haya kesî jê nedibû. 
Wek ku tiştekî eyb bibe, wê jinê 
ducanîbûna xwe vedişart. Demsal 
havîn be jî ferq nedikir, her tim 
kincên qalind li xwe dikir, ji bo 
ku zikê xwe veşêre. Berî welidînê 
êdî cîran û hevalan dizanîn ku 
bûka filankesî ducanî ye. Niha her 
kes ji meha yekemîn ve, pir caran 
ji hefteya yekemîn ve dibihîze ku 
bûka filankesî ducanî ye. Li gun-
dan kesên pîr bi belavbûna wan 
mizgîniyan gelekî hêrs dikevin û 
dibêjin; "eyba giran e, hîn dergûş 
di zik de bi cih nebûye, her kesî 
bihîstiye jî. Êdî fedî nemaye. Ê me 

Çend kevneşopiyên kurdên Anatoliya Navîn

Fatoş Koyuncuer
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heta ku zikê me nedihat ber bêvila 
me, me ji kesî re ti tişt nedigot”. 
Divê mirov li ser vê nêrînê bifikire 
ka ew kevneşopî çima hebû û çima 
zarok -tiştekî gelekî girîng û xweş–
dema ku di zikê jinê de bû wisa 
dihat veşartin. Ez hin jî nizanim 
sedema wê çi ye, ji kê dipirsim, 
dibêjin, «nizanim diya me jî wisa 
dikir, digot; eyb e».

Mezinkirina zarokan li gundan 
gelekî bi zehmet bû. Berî ku dergûş 
were dinyayê, nivîna wê dadigirtin, 
jê re kinc distendin. Ji bo dagirti-
na nivînê dipan ku dema pezbiriyê 
were û hindik hirî jê re ji nav 
bigirin. Li odeyekê jê re dergûşek 
(landikek) çêdikirin. Dergûş bi 
arîke ve dadiliqandin. Berê xisûsî 
caw (qûmaş) distendin û pê jê re 
paçê zarokan çêdikirin. Gişt wek 
hev didirûtin. Ew bi dest dihatin 
şuştîn, bêguman. 

Jinan berê dergûşên xwe li malê 
dianîn dinyayê. Li her gundekî 
pîrikek hebû. Bang wê dikirin. Di 
hefteya yekemîn a dayikbûnê de ji 
dayikê re tim gabol/gahol û helaw 
dihat çêkirin, ji bo ku pê were şîr. 
Cîran, xizm hwd. diçûn xêrkirina 
dergûşê û jê re zêr û diyariyên din 

ên wekî kinc, betanî hwd. dibirin. 
Edeteke gelekî balkêş jî ew bû 

ku nedihiştin dayik û zarok bi tenê 
razên. Digotin, divê tim yek li cem 
wan be ji bo ku wan ji ber pîrka 
(pêşiya) malê biparêze. Heta ku 
çilê dergûşê dernediket ew ji malê 
dernedixistin. Îro her kes zarokên 
xwe ji roja yekem ve bi xwe re dibe 
derve. Nizanim berê çima ewqas 
tirs û xof dikirin nav jiyana dayik 
û zarokan! 

Bi ya min edeta hêrî balkêş 
pêçandina dergûşan di nav xweliya 
germ de bû. Digotin xwelî dergûşê 
germ digire. Ji wê zêdetir jinan 
gelekî karên wan li der ve hebûn 
û wisa bi xwelî dergûş ji ber şiliya 
xwe aciz nedibû nedigiriya jî zûzû. 
Xwelî di bêjingê re derbas dikirin 
û li ser sobê yan jî li ser sêlê germ 
dikirin. Tê bîra min lawikê meta 
min wisa dipêçan. Ji bo wê dergûş 
wek qoziyan (balûle) bêyî ku dest 
û lingên wî/wê xuya bikin dipêçan, 
qundax dikirin. Digotin bila dest 
û lingên wî di bin pêç de bin ku 
rehet raze û me jî aciz neke. Ji wê 
zêdetir digotin dergûş nekeve nav 
qundaxê yê ling xwar, şek vekirî 
bibe. Bi ya min bi wê bes eziyet bi 
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dergûşê dikirin. Ji ber ku ji bilî serê 
wî ti derên xwe ne li der ve bûn. 

Dema ku navika dergûşê diket, 
ew diavêtin cihekî li derdora malê, 
yan ser xanî yan jî baxçe. Digotin 
navikê biavêjin baxçeyê dibistanê 
ku zarok biaqil bibe. Wisa dema 
ku em diçûn dibistanê me pir 
navik didîtin, bêguman, pisîk an 
jî kûçikan ew piştî çend rojan dix-
warin. Nizanim wê demê qedera 
dergûşê çawa dibû, yanê bi xwarina 
navika wî/wê ya ji aliyê pisîk û 
kûçikan ve. 

Begûman rêzgirtin li cem me 
kurdan tiştekî rojane ye. Ji bo wê dê 
û bav ti caran li hemberî mezinên 
xwe bi zarokên xwe şa nedibûn û 
ew hilnedigirtin dest xwe jî. Ew 
eyb bû. Hîn jî wisa ye. Zarok li 
hemberî mezinan nayên hembêzki-
rin an paçkirin. 

Mixabin ji wan edet/kevneşopi-
yên ku min li vir nivîsandine pir 
winda bûne êdî. Hemû kêmasî û 

pêdiviyên dergûşan ji dikanan tên 
sitendin, kês wek berê dergûşan jî bi 
kar naîne. Berê zarok di hembêzê de 
dihatin gerandin, niha ji bo wî karî 
li nav gundan li ser rêkên tije ke-
vir û xwelî erebeyên zarokan hene. 
Berê jinan hema hema 6-8 zarok 
dianîn dinyayê. Îro ew hijmar 2-3 
ne. Bêguman yek ji sedeman, per-
werdeyiya jinan a ku li gorî demên 
berê baştir e. Ji wê zedêtir gelek kes 
êdî li bajaran dimînin û nikarin pir 
zarokan mezin bikin. 

Lê tiştekî ku qet nehatiye guher-
tin heye, ew jî axaftina zimanê 
dayikê ya bi zarokan re ye. Li gun-
dên reşiyan zarok gişt bi kurdî 
diaxifin. Her çiqasî gelek tişt dibin 
qurbanê jiyana rojane ya modern 
jî, li cem me ziman cih û giringi-
ya xwe diparêze. Ji bo wê mirov 
dikare gelekî baş bibîne ku zarokên 
kurdên Anatolya Navîn, bi taybetî 
jî yên eşîra reşiyan neynika civaka 
xwe ne. 
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ZAROKÊN KURDAN

Dergûşek Kobanî me
Ser erdê  zêde hatim dîtin
Li welatekî xerîb
Di behran de fetisî me
Ez Alan Kurdî me

Zarokekî Kurd im
Di şevên bê stêrk û tarî
Li kolenek sar
Çend roj in kuştî ramedî me
Ez Hûsîn Botanî me

Keçek Botanî me
Bin axê zêde dîtin
Mala bavê di avsarkê de
Veşartî û cemidî me
Ez keça Kurd Cemîle me

Mem Xelîkan

Helbest
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Ele Hecî: "Baş e, bi xêr hatî, ser se-
ran, ser çavan".

Parêzger: "Tu ji kîjan gund î?"
Ele Hecî: "Ez ji gundê Xelika 

me, zozanên me ji vir ne pir dûr in".
Parêzger: "Te pez berdaye zeviya"
Ele Hecî kêfek lê peydah bû, di 

dilê xwe da go "mîna çîroka Hemo 
dihere".

Ele Hecî: "Keremke were rûne"
Parêzger li nav pez çavên xwe 

digerandin berxeke çê îşaret kir go 
"wê berxê bîne ji min re ezê te ef 
bikim"

Ele Hecî: "Tu heta vê derê hatî, 
ez te bê av, bê dew bernadim, ji 
hesp de were".

Parêzger ji hesp dehat. Dema ku 
ew ji hesp dehat wî xwe wek şêrê 
daristanekê dizanî.

Ele Hecî: "Şiva xwe jî bîne"
Parêzger: "Çima?"
Ele Hecî: "Cemêr, mêrxas 

bêxeber li însên nexin"
Şêrê daristan awir lê hat guherîn.
Ele Hecî: "Heramî, talankar qet 

ti car cemêr, mêrxas nabin"
Parêzger meşiya li şûna şivê ji 

tera hespê xwe xencereke dirêj der-
xist.

Ele Hecî go "min ji te re bi şivê 
heta pênç car lêxistin eyar kiribûn 
lê yek bes e". Carekê bi hêz li stû 
xist, bi wê lêxistinê gêj bû, kêr ji 
dest da ket, xwe avêt erdê. Ele Hecî 
dest û lingên wî bi bizbenê girê da, 
hilda ser hesp, li ser hesp jî ew di 
hesp girêda, kendir di wî nûr kir. 
Hevsarê hespê di kera xwe girê da, 
berê pezê xwe ber bi zozanên xwe 
kir û hêdî hêdî çû.

Li rê parêzger li ber Ele Hecî ge-
riya gotin li ser gotinê go: 

"Min berde, hespê xwe bidim te"
"Min berde, zêrên xwe bidim te"
"Min berde, çiqes pere dixwazî 

bidim te"

Lê fêde nekir. Ele Hecî mîna ku 
guhên xwe ew gotinan qet nebihîstin 
bi rêya xwe da dewam kir.

Pez hat, kete nav zozanê. 
Zarokên ku li mêrgê dilîztin dîtin 
ku li ser hesp merivek girêdayî ye 
û hesp jî bi kerê girêda ye. Zarok 
bang dikin, xeberê didin gundî 

Ele Heci

Mûlla Evîndar
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û şivanan. Her kes pê dihese. 
Gişk rabûn ber bi keriyê Ele 
Hecî çûn. 

Ele Hecî go: "Ji heramiyan 
cemêr, mêrxas dernakevin lê ji 
ber ku li hember wan meydan 
vala ye, ew xwe mêrxas dizanin".

Ele Hecî hevsarê hesp da 
dest zarokan û bi zarokan re go 
"vî li nav zozanê bigerînin û pa-
şe jî bi vî awayî bibin li mêrgê, 
berê hesp ber bi gundê wî bikin 
û berdin". 

Zarokan ew li nav zozanê bi 
wî awayî gerand her kes rabû te-
maşe kir. 

Paşê çûn ser mêrgê. Parêzger 
li wir li ber zarokan jî geriya, go 
van girêyên ben vekin min ber-
din. Lê fêde nekir.

Zarokan bi wî awayî berê 
hesp ber bi gundê Omera kir, 
hevsar ji serê hesp kirin, li pa-
şiya hesp xistin û hesp berdan. 

Hesp bi loqan meşiya suretî 
xwe girt û paşe jî bi çargavkî ber 
bi gundê xwe bi lez meşiya û 
wenda bû.

WESTÎYAY ME

Westiyay me
Serê sibê li ber germa tavê
Min berê xwe daye tavê
Rihê min westiyay ye

Çermê bedena min 
Xeyîdîye ji tavê
Çavên min ji xewê venabe 
Tav bi germahîya xwe
Daxwezî dike ez hêşarê xwe bim

Westiyay me
Bi ser min de pemboy kulîlkên dara di-
bare 
Şaney min li gerê ye
Rihê min xeyîdî ye
Rondikê çavên min wekî baran tête xarê. 

Gerdûnê li mirovahî teng bûye
Ax bi dijwarî digîrê aş nabe
Daristan wekî min xeyîdî ne
Hemû kulîlkan rengê xwe 
Veşartin, wekî min xeyîdîne.
 

Şükrü Yildiz
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ji bîrmeke
ci sar ci germ
tû şîrî xwe neke
axa qûndaxê te 
û axa dost û yarên te ye
bext û bêbextîya te ye
Kurdîstan qedera te ye
zimanî xwe mala ta ye
ava bike
nêçîrvanên heramzede yê derketine 
nêçîrê heramzadatîyê
em û çîyayên Kurdistanê dilsoz in
mîrov zu bi zu şirvenakin
dunê ne fireh e
ne li ber bigere ne jî bedêl bida
lê biceribîne

ji bîrmeke
rind û xerab
Kurdistan bextê te ye
terî ku here
kêngê têyî were 
Kurdîstan welatê te ye
herdem ji te re singê xwe yî vekirî ye

Seyfî Doğan

Helbest
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Piştî nîvro bû. Min pêz li ser kanîyê 
Hesî Mila avda bişunda, pêz berve 
Gundî Germikê çax kir. Pez xwe da 
dawîyê cîyayi herşid û bi geremê 
dicerî. Min ker barkir û kûpê xwe 
yî sor tiji ava sar kir û li kerê siwar 
bûm cûm herdê pêz.

Min, pez berve kanîye çax kir 
ku carak din avdim. Wext piştî 
xermane bû. Pezî ku dene dixwar 
ê zû tî bibe. 

Min dît ku kerîyê ku ji alîyê 
Gundî Tetera da berve kanîyê tê. 
Min bi lez, pez da ber xwe ku xwe 
di ber wî kerî bigehînim ser kanîyê. 
Deme ku ez gehiştime ser kanîyê, 
min dît şivanê kerî ku tê ser kanîyê 
Remezanê Tetere ye. Remezanî ji 
gundî Tetere bû. Gundî wî, nezikî 
gundî me bû. Gundên me dost û 
ehbabên hevdu bûn û hîn jî wisa 
ye.

Em, li navbarê herdu kerîya 
runiştin. Min tebexa titûne zivînî 
hûşe ber wi kir. Remezan şivanê 
kî bi heyf bû. Însên dikenî pişta 
xwe li karen teybetî pi pişta wî da. 
Wi jî wek hemî şiwanan dizîyê pêz 

dikir. Ji hevdû dizî kirin di nav-
barê şivananda wek edetekê bû. A 
dudîya jî xizani bû.

Wexta ku dora avdanê hete 
kerîyê Rêmezên, min kerîyê xwe 
bi rû kerî Rêmezên xist û kavireki 
çê birkir nav pezî xwe û hatim ba 
Rêmezên û xatirê xwe jê xwast. 
Rêmezan lê nacû ferqê ku min ka-
vireki wî dizî. Ew ê sibê wexta ku 
xwedîyê kavir li tunêbûna kavirê 
xwe behêsîya yê hîngê bizane ku 
ci hatîyê serî kavir. Wî jî çend ro-
jan berê, kîskekî minî çê û mîrov 
qêmîşê nabe ku lêmêskê dizî bû. Ez 
î dizanimekî wî dizî. Cimkî wê rojê 
ji kerîyê wî bîtir pezê min nezikî tu 
keriyên din nebû.

Bi şev, me pezê xwe li kortê 
kevire gewr da fêzê. Min kavir ser-
jêkir. Me tiştê hundirî zik, kira ber 
pilavê. Min laşê kavir bi du alîya 
kir. Nîvîyê min nîvîyê çone. Piştî 
xwarina min her aliyêkî têrê, para 
xwe û çone kirê û li kêr siwar bûm 
devê xwe berve gund kir.

Şevê tarî bû. Hestirk dibirikîn 
lê şewka wanan dunê ronî nedikir. 

Kavir
Seyfî Doğan
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Qeretîyê zinarên dawîyê çîyê û 
qenqelên ku hîşîk bûyî ji şekla 
kê diketin şeklekê. Car û caran 
bakî sar xwe li min dipêca û ez 
diguvaştim. Parsûyên min nûra 
hevdi dibûn. Dengî xişnîyê gav 
bi gav ga ji nezîkîyê da ga jî dûrê 
da dihat. Kiştnî bi ser heywanên 
bejî dikat û dengê kuçikên kerî me 
dihatin.

Wexta ku ez nezîkî mêzelî ga-
wira bûm, ez ji piştê kêr dêhatim 
ku kêr bi hêsa bi neqewêda hilkişa. 

Dêmekî, ez î ketime nav 
malûhila ji bo wê jî min î xwe de-
mekê wenda kirîye. Ez bi dengîkî 
ku min lokalîzê nekir û nasnekir 
veciniqîm û hatima xwe ku ez î li 
sirtî neqewê me. Min dor alîyê xwe 
nerî. Min dît ku merîyêki rû û por 
sipîki yî li ser zinarî keviyê neqewê 
runiştiye. Navbare me kalê du sê 
gav bûn. Kincaka reşê dawûdawîyê 
li xwe kirîye. Serî di berda. Bi se-
dan sirî ketibûn linga. Dunê tarî 
ye. Lê cîhê ku kal li ser zinêr rûniştî 
ronî wek roje bû. Min xwe şaş kir. 

Min dît ku têra min e teliwê. 
Gavrî îhtîyarî, min xwe paşta 
kişand. Ker neyî rehet e. Li cîhê xwe 
danewestê. Dor alîye me ji nişkeve 
ronî bû.Totekê li ser zinarîkî biçuk 
danişt ku dev da marekî bi du 

serîya heyê. Kervanakê mêrîyê reş 
di ber min re derbas bûn.

Min mêla xwe da têrê ku laşê 
kavêrê yî giran û giran ji têrê derdi-
keve. Dengên kuçikên kerîye me yî 
li gor bê ga têne ga nayêne.

Herdû alîyê kavirê ji têrê derke-
tin û bûn yek û xwe dan ser piştê 
kerê ser sêmer. Ez lal bûm.

Kavir hate zimên.
–Na şivano na!. Nebû şivano 

nebû!. Ez hêvîya jinebîyê Menbike 
bûm. Jina Hemzî Teter. 

–Ez jîyaneke ber mirad bûm. 
Ez î xêrnedî. Ci xwelîyê bi serê 

xwe kim!?
Min got;
–Em de ji wî kalî bibirsin. Ka 

ew dibê ci.
Em cûn ba kalê. Kalê sûretî xwe 

yî xûya nekê. Rûyê li navê ne. Kalê 
kî hîn me meremê xwe negotîyê, bi 
dengekî otorîtêr got; ez nexwazim 
di navbarê we kevim.

Zûtik
Yekî ji wan gundên me li odê Hesî 
Bêkes qala serpêhatîyê ke xwe 
dikir;

–Min teskerê xwe girt û bi lez û 
li paş xwe mesnekir xwe da ser rê.
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Bi rêvitîyê trên û otobûs xwe ge-
hande Kuluyê. 

Hatim ser rîya gundî me ku we-
sitakê bibînîm pê herim gund. Min 
li wir Hesê Malê Bêmal dît. Ew jî 
wek min li bendê wesitakê bû.

Tu wesita nehatin, yên ku hatin 
jî em heynenenî. Loma em bi peya 
ketin ser rê. Wexte   xermaneyê. 
Dûnê dişawitê.

Wexte ku em hatin ser neqewê 
baxe gund ji me ve xûya kir. Ez ji 
nişkeve ji zimên da ketim. 

Gava ku hişê min ê bicûk, ha-
tin serî min î giregir, min dît ku li 
jêr gund, berve Kuluyê, jor kanîyê 
jêrê, kuçên hene. Kuçên zer û sipî. 
Min nizanî, ew kuçên çi ne?. 

Kuçên wek konê eskerîyê li tat-
bikatê ziwistanê bûn.  

Gavakê fikirim ku navên wan 
kuçan biderxim, lê bêfêda. 

Newêrime ku ji rêhevalî jî bipir-
sim. 

Dudil im. 
Divê ku rêhevalî min ê, sibê ji 

min re bi serhevdeke û qerfên xwe 
bi min bike.

Eskerîyê hiş li serê min nehîştin. 
Mejoyê min bi tirkî û tirkbûne 
şuştin.  

Mejoyê min wek memikê ku 
mar mêjandi bû. Pûç û sewr. 

Min xwe, malbeta xwe û der-
dorê xwe ji bîr kir. Min zimanê 
xwe ji bîr kir. 

Dema ku min dest bi Elî okulê 
kir, min bi xwe û xwe digot; ez 
nasnamê hundirî xwe teslîmê wa-
nan nekim. Ez ê nasnamê xwe 
biparêzim. Lê wisa nebû. Hema û 
hema min kurmancîya xwe jibîr 
kir.  

Neysê, ez werim ser şorê xwe. Bi 
xwe nikenime!, Meraq dikime!

Nezanînê ruhî min kotîn dikê!
Satgav vedigerime ser wê pirsê. 

Ew kûçane çi ne? 
Ez necar mam û min bîryara 

xwe da ku ez ê ji rêhevalî xwe navî 
wan kûçan bipirsim. 

Min ji rêhevalî xwe bi tirkî pirsî.    
–O zûtiklar ne? 
Rêhevalî min ji kena, nikenî 

bersiv bide. 
Wî, dema ku tenekê serxewla 

bû, bi çavekî li min mês kir û ber-
siva min da;

-O zûtiklar! Ninen Fatê´nin qu-
miklari…
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êşa dilbirîn ya sewdaya nependî
dikişînim 
li axîn û nalîna nîvê şevan 
xew nakeve çavên min 
heke hûn bipirsin 
û bêjin çima xerîbo  
bêdengiya melûl ya awirên min
bersiv in 
lewra 
ziman lal e 
çav kor in 
guh ker in
gotinên min yên kulek
li hev geriyan 
qeyîka ramanê 
serûbin bû 
hest cemidîn 
demên har 
tûrikê derd û hesretê 
li pişta xûzbûyî siwar kiriye
sebir
di qurtek meya eşqa îlahî de
heliya 
dinyaya virek li ser serê min 
teng dibe
stûna konê hezkirinê
qelişî 
bêhn li min diçike 
beden dilerize
mêjî ditevize
ava jiyanê miçiqî
pelên dara hêviyê

berba bûn
ewr
di kelegirîna xwe de
rondikên xeman dibarînin
li nav nivîna bêxewiyê
di gewriya henasa xwe de
difetisim 
rêhevala min
siya tenêtiya wêran e
temenekî perîşan
xwe li qedera min
pêçaye
helbest 
di kelecana dilê xwe de 
diperpite 
çûka qefesa sîngê xemkêş 
fîrar kir 
kulîlkên baxê peyvan 
çilmisîn 
xwîna reş ji pênûsê
diniqute 
dest û çok ji qudûm ketin 
şewqa finda giyan 
vemirî 
xeyalên şev û rojên şad
xitimîn
di valahiyeke bêdawî de
li dor xwe dizivirim
û ez
li ber pêlên bayê felekê
zû kal bûm

Stockholm, 2016-06-05

ZÛ KAL BÛM
Xizan Şîlan
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Pek farkında olmasak da şahıs i-
simleri önemlidir. Anlam, telaffuz 
ve akustik akışları, dikkate değer-
dir. Toplum bilimi  Sosyoloji isim-
ler dünyası üzerinde itina ile du-
rur. Değişim ve dönüşümleri, dış 
etkileri, kuşaklar arası ilişkileri i-
simler üzerinden okumaya çalışılır. 
Dillerin tarihsel gelişimini, birbiri 
ile olan ilişkilerini inceleyen filolo-
ji, sözcüklerin kökenlerini, araştı-
ran etimoloji bu zemin üzerinden 
bazı verilere ulaşmaya çalışır. Tarih 
araştırmaları ise kayıtsız kalmaz. 
Gündemine alır, birey, aile, biog-
rafileri yazılımında kaynak olarak 
değerlendirir. 

Bu öngörüler ışığında kaç za-
mandır Bizim isimleri derliyorum. 
Çalışmanın başlığını Navên me 
olarak belirledim. Bildiklerimi, 
duyduklarımı orjinalitesine sadık 
kalarak kayıt ediyorum. Amacım 
kültürel ve sosyal dünyamızın bu 
boyutunu anlamak, incelemek, ve 
kayıt altına alarak belgelemektir. 
Mümkün olursa bir "İsimler Albü-
mü" de çıkarmaktır. 

Bizimle kastım, Kırşehir Kürd-
leridir.(1) Çalışmayı Kırşehir 

ez kurmanc im.  
qurban,  
heyran. 
ez qe tirkî nizanim…  
yan Heso, 
yan Hûso, 
yan jî Mamo ye 
navê min. 
yan Elo, 
yan Heydo, 
yan jî Misto ye  
bavê min.  
Ez kurmanc im 
Qurban heyran... 
qe jî tirkî nizanim... 

Çavkanî: Kilama Herema Mereşê

NAVÊN ME -1-

Vahit Duran

ile sınırlı tutmamın sebebi doğup, 
büyüdüğüm bir yer olmasıdır. 
Sosyalizasyonum, kültürel dün-
yam burada şekillendi. İyi tanıyor 
ve biliyorum. Bu tür çalışmalar-
da "Somut olandan  tüme varma" 
metodunu daha gerçekçi ve efektif 
bulduğumdan; Kırşehir Kürdleri ile 
sınırlı tutmayı yeğledim.(2) 

Derlemenin hemen başında ye-
ni ve ilginç olan veriler ortaya çıktı. 
İsimlerimiz bir sistem doğrultusun-
da oluşmuşlar. Kendilerine özgü bir 
kurguları var. Telaffuzları kolay ve 
kulağı tırmalamıyor. Tabiri caiz ise; 
estetik ölçüsü tahminlerin ötesinde 
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yüksek. Bu verileri tek tek incele-
mek, üzerinde düşünmek, farklı 
milletlerin isimleri ile karşılaştırmak 
gerekti. Daha açık ifade etmek ge-
rekirse, derlemenin bir "Albüm" 
çalışmasını aşan özelliklere sahip ol-
duğu görüldü. 

Bununla birlikte "Kırşehir Ma-
cerası" bilince çıkartılmadan ve 
özellikle son yüzelli yılda yaşanan 
değişim ve dönüşümler anlaşılma-
dan bu çalışmamanın eksik kalacağı 
anlaşıldı. Asli isimlerimizin çoğu 
bugün bilinmiyor. Hatta ortadan 
kalkmış durumdalar. Genç kuşak-
lar ise bu isimlerden yeterli oranda 
haberdar değiller. Yazılı kayıtlara 
geçirilip belgelenmediği için başvu-
rabilecekleri bir kaynak veya belge 
bulunmamaktadır. 

Bu sebeple çalışma genişletilerek 
iki bölüme ayrıldı. Birinci bölümde 
isimlerin temel özellikleri üzerine 
detaylı bir biçimde durulacaktır. 
İkinci bölümde ise Kırşehirde yaşa-
nan değişim ve dönüşüm nedenleri 
ile birlikte ele alınacaktır. 

Çalışmada, kılişe yargı ve belir-
lemelere girmeden "sesli düşünme" 
espirisi içerisinde bazı gözlem ve 
betimlemeler yapılacaktır. Eğer bu 
çalışma dikkatleri çeker, söyleyecek 
bir çift sözü, yazacak bir tümcesi 
olanlara fırsat sunulabilirse amacına 
ulaşmış demektir. 

Önce iki teknik konunun bilin-
mesinde özellikle yarar var:

1. Kırşehir’e gelen ilk kuşakların 
isimleri baz alındı. Zaman olarak 
belirtmek gerekirse 1750 ila 1880 
yıllar arasında dünyaya gelmiş şahsi-
yetlerin isimleri derlendi denilebilir. 
Bu ayrımı özellikle yaptık. Çünkü 
bu dönemde bir başımızayız. Dev-
letle ve onun resmi kurumları ile 
bir temas henüz yoktur. Dışarıyla 
-özellikle komşu halklarla- etkile-
şim minimum derecededir. Kapalı, 
içe dönük ve yarı-otonom toplum-
lara özgü bir durum söz konusudur. 
Dışarı ile tek temas inanç dünyası 
üzerinden yürümektedir. Bu sebep-
le orjinaliteyi veya otantiği, azami 
ölçüde de olsa, koruduğu dönem 
baz alınmıştır. 

2. Kırşehir Kürtleri Reşwan ve-
ya Reşî Aşiret sosyolojisi içerisinde 
değerlendirilirler. İnanç, gelenek, 
görenek, konuşulan kurmancî ge-
nelde benzeşiktir. Kurmancî’yi 
"Reşî ağzı" (devok-dialekt) ile ko-
nuşurlar. Dildeki yerel özellik isim 
seçkilerine ve telaffuz biçimlerine 
birebir yansımıştır. Yerel ağıza (de-
vok) dikkat etmekle beraber, asli 
sesi esas aldığımızı özellikle belir-
telim. Çünkü Reşî’lerin (Kırşehir) 
Kurmancî’sinde bazı ses değişimleri-
ne sıkca rastlanılmaktadır. Ana dilde 
yazma ve okuma oranı düşük oldu-
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ğundan bu değişimler anlaşılamaz 
veya yanlış yorumlanabilir. Birkaç 
örneklemede bulunarak ne demek 
istediğimize kısaca açıklık getirelim.  
Bilindiği gibi -a–sesi ile-o–sesi çokca 
yer değiştirir. Örneğin "Mal" yerine 
"Mol", "Nav" yerine "Nov" de-
nir. Veya böyle telaffuz edilir. Xew 
-xaw, were -wara, here -hara, örnek-
lerinde olduğu gibi verilen sesin "o” 
sesi olduğu zanedilir. Dikkatli birisi 
bu sesin "o"değil "a” olduğunu ra-
hatlıkla görülebilir tabii. 

Birde "e" sesininin pratikte "a" 
sesine dönüştüğü veya zanedildi-
ği durumlar vardır ki bu ençok 
isimlerin telaffuzunda görülür. 
Hemo-Hamo, Semo-Samo, He-
so-Haso, Xecê-Xacê, Zexê-Zaxê 
örneklerinde olduğu gibi. Burada 
esas alınan "e" sesidir. 

Kuşkusuz bu ayrı bir çalışma ko-
nusudur. Daha çok "diyalekt" ile 
uğraşanların yani "diyalektolog"ların 
alanına girer. Şimdilik şu belirleme-
de bulunalım. Yerel ağızların belirli 
bir özgüle sahip oluşlarından dolayı 
kapsam alanları sınırlıdır ama bağlı 
olduğu Anadilin gelişim düzeyini ele 
veren göstergelerden birisidir. Ye-
relin konumu gereği yeni kelimeler 
türetmeye, ses değişimleri yapmaya 
yönelerek, imkanlarını zorladığını 
ve bu yolla anadile katkı sunduğunu 
unutmamak gerekir. 

İSİMLERİMİZİN TEMEL 
ÖZELLİKLERİ 
İçinde "ü" ve "ö" harfleri geçen bir 
isimimiz yok. İsimler Anadil 
Kürdçe’deki ses uyumlarına göre 
oluşmuş. Kelimeyi oluşturan harf 
seçiminde bunu net bir biçimde 
görebiliyoruz. Bir daha tekrarla-
makta yarar var. İsimlerde "ü" ve 
"ö" harfleri yoktur ve bu Kürdçe-
nin kuralları ile ilgilidir. Gırtlak bu 
sesleri çıkarmaya uygun değildir. 
Bu sebeple Kürdçe alfabede bulun-
mazlar.(3) Bu belirlemeyi dikkate 
alarak, bir kenara not etmekte ya-
rar var. Çalışmanın akışı içerisinde 
bizlere lazım olacaktır. 

Genelde Erkek isimleri 
"o"kadın isimleri ise "e" ile bitiyor. 
İsimlerimizde ortak bir özellik var, 
buna ortak bir Form (da) diyebi-
liriz. Erkek isimlerinde belirtecin 
(articolo) "o", Kadınlarda (Mas-
coline) "e" olmasıdır. İstisnalar var 
ama gerek orjinal isimlerde gerekse 
dışarıdan ithal edilen isimlerde bu 
formu birebir tespit etmek müm-
kündür. 

Birkaç isim örneği vererek açık-
lık getirmek gerekirse: Önce kadın 
isimleri. Pulê, Şevê, Qevê, Bexdê, 
Nurê, Zezê, Kezê, Nazê, Qerê, i-
simlerinde görüldüğü gibi "e" nin 
inceltilerek uzatılan "ê" hali hemen 
her kadın isiminin ekinde yer edin-
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miştir. Hopo, Ehmo, Simo, Daşo, 
Ûso, Omo, Umo, Bozo, Benzo, 
Biro, Reşo, Reco, Şêxo, Mesto, 
Miho, Şêro, gibi erkek isimlerinde 
ise "o" belirteci hep vardır. 

Bunun bir tesadüf olmadığı, 
genele ilişkin ortak bir Form ol-
duğunu söyleyebiliriz. 

Dünya`da köklü ve yaygın o-
lan dillerde benzer durumlar söz 
konusudur. Özellikle Kürdçe ile 
Hind-Avrupa Dil Ailesi içerisinde 
bulunan "Romans Dilleri"nde ya-
kın benzerlikler var.(4) Romans 
Dil gurubu içerisinde bulunan 
İtalyanca’da isimler "Eril" ve de 
"Dişil" olarak baştan belirleniyor. 
Erkek isimleri genellikle "o" kadın 
isimleri ise "a" ve "e" ile bitiyor. (5) 
Dünyada en çok konuşulan dil olan 
İspanyolca’da durum aynıdır diye-
biliriz. 

İsimlerimiz zaman ve meka-
na göre değişiklikler gösterek yeni 
bir biçim alabiliyor. Şahsa hitapta 
ismin yalın ve tekil hali kullanılı-
yor. Yani Heydo, Beko, Şido, Besê, 
Mircê, Xecê, diye hitap ediliyor. 
Gıyabında veya şahıstan bahseder-
ken isim bu sefer farklı bir forma 
bürünüyor. Anne/baba ve dede/ebe 
isimleri ekleniyor. Daha doğrusu üç 
veya dört kuşağın isimleri bir araya 
getirilerek beraber dillendiriliyor. 

Bir örnekleme ile Zezê hanıma 

hitap edelim. Zezê diye hitap edilir. 
Gıyabında Ato nun oğlu Silo nun 
kızı Zevê nin kızı Zezê anlamında 
"Zeza Zevê Silî Ate" denilir. Dikkat 
edilirse Zezê nin annesi Zevê, dede-
si Silo ve onun babası Ato beraber 
söyleniyor. Oluşan bu yeni formda 
dört kuşak isimleri toplu halde. Bu 
arada büyük dede olan Ato’nun ses 
uyumu gereği Ate’ye dönüştüğünü 
dikkatlerimizden kaçırmayalım. 

Bir örnek daha vermek gerekirse. 
Önisim Zeto’dur. Gıyabında veya 
tanıtırken "Zedkî Şekîrê Zango" 
deniyor. Görüldüğü gibi önisim 
Zeto, baba Şekiro dede ise Zango 
dur. Şahsın kadın veya erkek olması 
fark etmiyor. Her iki halde de du-
rum aynıdır. Sadece bazen baba ve 
dede ismi yerine anne veya ebe ismi 
devreye giriyor. Bunun sebepleri ve 
hangi hallerde oluştuğu ayrı bir baş-
lık altında ele alınacaktır. 

Şahıs ait olduğu Mal (Ev), 
Malvat (Sülale) adı ile beraber 
tanımlanıyor. Yani önismin ar-
kasına evinin veya sülalesinin adı 
ekleniyor. Nadir olsa da bu tür ör-
neklere rastlanılmaktadır. Bir kaç 
örnekle bu başlığı detaylandıralım: 
"Xale Malê Dade", "Hemke Malê 
Hûsîn", "Sile Malê Home" örnek-
lerinde olduğu gibi.

Bazı Sıfat ve Lakaplar yer yer 
isimlerin yerine geçmiştir. Bu baş-
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lığı iki kısma ayırmakta yarar var. 
Birinci kısımda meslek, uğraş ve 
toplumdaki konum üzerinden alı-
nan isimler söz konusudur. İkincisi 
kısımda ise doğum ve sonrasında 
vücutsal görüntüden, veya davra-
nışlardan esinlenerek verilen sıfat ve 
lakaplardır. Meslek, uğraş ve ko-
numdan alınan isimlere en bariz 
örneği "Milo" örneği oluşturur. 
"Milo", "Mele"nin yerel ağızda-
ki telafuzudur. Yaygın bir isimdir. 
Hemen her köyde rastlanır. Ailenin 
veya şahsın inanç dünyası ile olan 
ilişkisini ele verir. "Dede ve ebe is-
minin toruna verilmesi geleneği" 
gereği anonimleşerek isim haline 
gelmiştir. Milo en yaygın telaffuz 
biçimi olmakla birlikte Mola, Mûla 
gibi biçimleri de vardır.

Vücut görüntüsü, zeka derecesi 
ve davranışlardan yola çıkarak veri-
len isimler de vardır. Bunlar genelde 
lakaplardır. Fakat sonradan isim ha-
line gelerek doğal yaşam içerisinde 
kullanılır hale gelmişlerdir. Derle-
diğimiz birkaç örnekleme ile daha 
anlaşılır hale getirmeye çalışalım. 

Soro, Sûrik, (kızıl, kızıl saç-
lı), Kalo (yaşlı gibi olan), Poro 
(gür saçlı, kıllı), Tot-Totê (Yeşil 
ve büyük gözlü), Çoço (kekeme), 
Çimo,(sümüğü akan), Zerê (altın 
gibi parlayan), Çîlo/Çîlê (çilli, kı-
zıl), Kelo (saçları dökülen), Hûcu 

(çirkin) Coro, (ufak-tefek), Fîtê, 
Fîtik (yerinde durmayan, ele avu-
ca gelmeyen), Kişo (Hırsız, çalan), 
Cino (dalaveresi bol olan), Kirto 
(kırıp döken, belalı), Kaşo (?), Ku-
tik (kütük).(6) 

Burada dikkat edilmesi gereken 
isme dönüşmüş bazı lakapların "ne-
gatif" anlamlar taşıyor olmasıdır. 
Bu toplumun hiciv ve kendisi ile 
yeri geldiğinde alay etme kültürü-
nün ne kadar geniş olduğuna örnek 
teşkil eder.

Ataerkil toplumlara özgü ayrım-
lar bizde de geçerli. Şahıs -kadın 
veya erkek farketmiyor-, ilk elde 
baba ve dede ismi ile anılıyor. Ya-
ni soy zinciri erkek ismi üzerinden 
oluşturuluyor. Bu sistemin kadın 
isimlerine kapalı olduğu anlamına 
gelmiyor. Aksine çokca rastlanılı-
yor. Daha çok babanın olmadığı 
-ölüm, gurbete gitme veya erkeğin 
pasif kadının baskın olduğu kö-
türüm, saflık, delilik–hallerinde 
görebiliyoruz. 

Bu başlığı birkaç örnekle aç-
makta yarar var. Çünkü toplumun 
kültürel dünyasının farklı bir yö-
nünü anlamakta bizlere veriler 
sunabilir. Bugün hayatta olmayan 
üç şahsiyetimizin isimleri "Hûse 
Elê Îbe", "Mome Erewe", "Şêxe Eşê 
Omar"dır. Birbirinin çağdaşıdırlar. 
İsimlerinin yalın hali Hûso, Momo 
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ve Şêxo iken -dikkat edilirse–anne-
leri Elê, Erew ve Eşê ile anılıyorlar. 
Bu örnek özellikle seçildi. Çünkü 
yukarıda ‚"babanın olmadığı hal-
lerde anne ismi devreye giriyor" 
denildi. Bu üç şahsiyetin babaları 
1. Dünya savaşında askere götürül-
müş ve geri dönmemişlerdir. Yani 
yetim büyümüşlerdir. Anneler bü-
tün zorluklara rağmen aileyi ayakta 
tutabilmişlerdir. 

Birçok örnekten bir taneside 
"Mala Fatê Kilo" ailesidir. Görül-
düğü gibi Mal (ev) Fatê hanımın 
adı ile anılıyor, tanımlanıyor. Fatê 
nin üç çocuk babası olan kocası 
evi terk ederek başka bir köye yer-
leşmiş, orada yeniden evlenmiş ve 
kendisine yeni bir aile kurmuştur. 
Fatê ise çocuklarını tek başına bü-
yütmüş bir anlamda erkeğin rolünü 
üstlenmiştir. Bu sebeple aile Fatê ve 
babası Kilo ile bilinmiş, tanınmış ve 
tanımlanmıştır.

Bir örnek de Mala Bexdê ka-
bilesinden: Kabileye adını veren 
Bexdê hanım Reşwanların bir kolu 
olan Şêxbilan Aşiret Beg’inin eşi-
dir. İskan kararı ile birlikte Aşiret 
Kırşehire doğru yola çıktığında beg 
ölmüştür. Bexdê hanım yola devam 
kararını vermiş, iskana öncülük 
etmiş, devletle resmi görüşmele-
ri oğulları ve torunları aracılığı ile 
bizzat  yürütmüştür. Bugün onlarca 

soyadı almış olan kabile onun ismi 
ile anılmaktadır.

İbranice, Arapça ve Farsça olan 
isimler bizde de yaygın bir biçimde 
varlar. Bu üç dilin dünyada birçok 
isme kaynaklık ettiğini biliyoruz. 
Doğal olarak bizdede varlar. Fakat 
hemen hepsi yukarıda belirtiğimiz 
form doğrultusunda "o" ve "e" belir-
tecini alarak değişme uğramışlardır. 
Bu düzeyde bir değişime diğer mil-
letlerin dillerinde rastlamadığımızı 
belirtmeden geçmeyelim. Bize yani 
Kürdçeye özgü bir durum oldu-
ğunu düşünüyoruz. Hatta bu yol 
ile isimlerden yeni ve farklı isimler 
türetildiği, isimler dünyasına katkı 
sunulduğu belirlemesinde buluna-
biliriz. 

Birkaç örnekle bu başlığı biraz 
açalım ki ne demek istediğimiz tam 
anlaşılsın. Mustafa ismi, Arapça kö-
kenlidir ve "temizlenmiş, seçilmiş, 
güzide" anlamına gelir. Muhame-
din ismi olduğundan hemen her 
Müslüman topluluğunda rastlanı-
lır. Yer edindiği dillerde asli yani 
Arabi formunu şu veya bu biçim-
de koruyabilmiştir. Sadece telaffuz 
biçimlerinde kısmi değişimlere ma-
ruz kalmıştır. Arnavutça, Mustafe, 
Rusça Mustafa, Çince Mustetafa, 
Tirkçe Mustafa diye bilinmekte ve-
ya telaffuz edilmektedir. 

Kürdçe’de ise durum tamamen 
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farklıdır. Değişime uğrayarak yeni 
ve farklı bir biçim almıştır. Asli ses-
leri veren m-s-t harflerini koruyarak 
Misto, Mesto biçimlerine bürün-
müştür. 

Burada Abraham (İbrahim) ve 
İşmael (İsmail) isimlerini de örnek 
gösterebiliriz. Her ikiside İbranice 
kökenli isimlerdir. Abraham Tev-
rat ve İncil de büyük bir din alimi, 
Kuran’da ise peygamber olarak ge-
çer. İşmael de İbrahimin oğludur. 
Bu iki ismin tarihinin daha eski ol-
duğu yönünde görüşler de vardır. 

Abrahamın bizde ki türevle-
ri Biro, Îvo, Îbo olurken İsmael’in 
Îso, Simo, İsmo’dur. Dikkat edilir-
se hem İbranice formu (Abraham) 
hemde Arapça formu (İbrahim) ay-
rım gözetilmeksizin dönüşüme tabii 
tutulmuştur. 

Sırası gelmişken Biro ismi üzeri-
ne bir anekdot düşmek isteriz. Biro 
ismi Reşî’lerin (Kırşehirde) bazı kol-
larında yaygın bazılarında ise azdır. 
En yaygın olduğu kol ise 17 köy 
kurmuş olan Mifîkan koludur. Bu 
durum bize ortak Aşiret aidiyeti ol-
masına rağmen her kolun kendisine 
özgü tarihsel bir macerasının oldu-
ğunu betimliyor. 

İsimler bazı hallerde kısalıyor, 
"k" harfinde ifade bulan ses ekle-
niyor ve birden fazla form alıyor.  
İsimler telaffuz edilirken ismin te-

mel hecesine "k" ekleniyor. Bu daha 
çok günlük sohbetlerde ve hitap-
larda gözlemlenen bir durum. Bu 
değişimin neye istinaden veya hangi 
mantığa göre değiştiğini bilmemek-
le beraber böylesi bir durumun 
olduğunu tespit edebiliyoruz. Bir 
kaç örnekleme ile ifade etmeye ça-
ılşalım. Eşê: Eşk, Eşik, Eşkê, Fatê: 
Fatik, Fatikê,  Elê: Elk, Elik, Elkê.

Bazı istisna isimler var ama 
dikkatleri üzerlerine çekecek özel-
likteler. Bahsi geçen isimlerde "o” 
ve "e” belirteci yoktur. Yaygın değil 
azdırlar. Her köyde rastlanılmazlar. 
Esas özellikleri Kürdistanda yay-
gın olamalarıdır. Burada Tajdîn ve 
Derwêş isimlerini örnek olarak ve-
relim. 

Özellikle Tajdîn ismi üzerinde 
durmamızı gerekiyor. Çünkü sade-
ce bir köyde (Qişla Mezin, Büyük 
Kışla) köyünde rastladık. Reşî’lerin 
dağıldığı Anadolu coğrafyasında da 
bu isim yok. En azından bizim bil-
gimiz dışında. Fakat Tajdîn isminin 
Kürdistanda özelliklede Botan ve 
Serhad bölgesinde yaygın bir isim 
olduğunu biliyoruz. Bilenler bilir. 
Ünlü Kürd şairi, Ehmedê Xanî’nin 
(1651-1707) Mem û Zîn destanın-
da Tajdin ismi geçer. 

Qişla Mezin köyünde Tajdîn’nin 
biyografisini incelediğimizde kar-
deşleri ile birlikte Kürdistanın 
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Serhad bölgesinden farklı zaman, 
yol ve neden ile Kırşehire geldiğini, 
burada Aşirete katıldığını ve yer-
leştiğini öğrendik. Bu örnek tarih 
araştırmalarında isimlerin ne kadar 
önemli olduğu belirlemesinin haklı-
lığını ortaya bir daha koymaktadır. 

Derwêş özellikle Şêxbilan ko-
lunda yaygın. Aşiret kolunun ilk 
kurduğu köy olan Qişle (Mahmut-
lu) de var. Bu ismin Şêxbilan’ların 
Kırşehire gelmeden önce özellik-

le Çîyayê Kurmênc eteklerinde 
bulundukları dönemden kaldığı-
nı  tahmin ediyoruz. Diğer yanda 
Çîyayê Kurmênc’in başka bir ete-
ğinde bulunan Efrîn bölgesinde 
Derwêş isminin yaygın olduğunu 
özellikle belirtelim.

Şimdi isimlerimizin Kırşehir 
macerasında yaşadığı değişim ve 
dönüşüme geçebiliriz. Onuda ikinci 
bölümde ele almak isteriz. 

DİP NOTLAR 
(1)  Kırşehir bir Anadolu şehridir. Ankara ila Kayseri arasında bulunur. Çok kültürlü, çok 

etniseli özelliğe sahiptir. Kürdler şehrin kuzeyindeki boş alana 1800 lerin ortalarına 
doğru geldiler. Reşwan aşiretinin 6 koluna bağlı kabilelerdi bunlar. İskan Fermanı ile 
yerleşmek zorunda kaldılar ve sonradan 53 köy kurdular. Bu çalışma sözkonusu bu 
köylerde yapılan Anatomi (Kabile ve Malbat doku araştırması) çalışmalarının bir yan 
ürünüdür. Köylerin hemen hepsinde otantik isimler (elden geldiğince) kayıt edilmiş-
tir. İskan süreci detayları ile birlikte 2. bölümde ele alınmıştır. 

(2) Kürd toplum Sosyolojisini anlamada ve bilince çıkarmada epey gerilerde olduğumuzu 
biliyoruz. Yani toplumsal, kültürel ve sosyal gerçekliğimiz üzerinde yeterince durul-
madı, durmadık. Bunun sebeplerinden birisinin geneli oluşturan parçaların tek tek ele 
alınarak ortaya serilmemesidir diyebiliriz. 

(3) Gırtlak "ü" ve "ö" seslerine o kadar kapalıdırki yeni dönemde verilen isimlerin tirkçe 
versiyonları dahi doğru dürüst telaffuz edilememiştir.  Ümit`e Omid, Bülent’e Bîlend, 
Ömer’e Omar vs. denilmiştir 

(4) Romans Dilleri Hint-Avrupa dillerinin alt birimi olarak bilinir. 600 milyondan fazla 
insanın konuştuğu tahmin ediliyor. İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Ru-
mence ve Katalanca dillerini kapsar.

(5) Birkaç İtalyanca ismi örnek olarak verelim. Erkek isimleri: Alberto, Aldo, Cosimo, 
Elio, Federico. Kadın isimleri: Aldene, Bellance, Ysabelle, Elenore, Rosalie, Alegra, 
Alecra, gibi. 

(6) Kütük yeni dönemde en az iki kuşağın ismi olarak kayıtlara geçmiştir. Listemize gir-
mesinin sebebi bizimkilerin inanç dünyası ile ilgili veriler taşıyor olmasıdır. Onun 
için değinmeyi gerekli gördük. Çocukları olmayanlar veya olup da ölenler, Mahzenli 
Köyünde bir yatıra giderek Kütüğe çivi çakarlarmış. Çocuk yaşasın diyede Kütük ismi 
verilirmiş. Hem kadın hemde erkek ismidir. Kütük devlet tarafından yakıldığı için bu 
isim de ortadan kalkmıştır. Detayları ilginç olduğundan ayrı bir çalışma içerisinde ele 
alınmıştır. 
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Sevgili Esin AKGÜL’ün "Min kîy 
im*” isimli belgeselinde tok bir 
sesle "Welatê me, başurê Kurdistanê 
ye” diyordu Hemdi Xoce. Belgese-
lin ilerleyen bölümlerinde Kürtçe 
yaptığı konuşmalarında kullandığı 
dile dair titizlik, dile hakimiyetle 
birlikte Kürdi duyarlılığı hemen 
göze çarpıyordu. Tanıyanlar Kürt-
çe diline hakimiyetini, dili yıprat-
madan, dile saygısızlık yapmadan 
kaliteli, etkileyici ve doğru bir bi-
çimde kullanmasını, bu yönüyle 
cesur çıkışlarını biliyorlardı. Ana-
dili Kürtçe’nin Şexbizeyni lehçesi 
olmasına rağmen Kürtçe’nin Kur-
manci lehçesini, anadili Kurmanci 
olanlardan çok daha iyi biliyor ve 
kullanıyor. Bu konuda özel bir 
hassasiyet gösterdiği açıktı. Yıllar 
önce, kendisinin de konuştuğu bir 
televizyon çekimini izlerken, çok 
güzel Kürtçe konuşması dikkatimi 
çekmişti. Etrafımdaki insanlara " 
bu adam kim, tanıyor musunuz?” 
diye sormuştum. Çünkü bırakın 
Orta Anadolu da yaşayan ve ana 

KOMKURD-AN   28 Mart · 2016

BİLGE BİR ŞEXBIZEYNİ
Memduh Selim 

Hemdi Xoce,
Foto: Adem Özgür

dili Kürtçe’nin Kurmanci lehçesi 
olan insanları, Kürdistan’da yaşa-
yan anadili Kürtçe olan birçok in-
sandan çok daha iyi bir Kürtçe ile 
konuşuyordu.

Hemdi Xoce, 1936 doğum-
lu Haymana Sındıran (Gozgoz) 
köyünden değerli bir insanımız. 
Xoce denilmesinin nedeni, mes-
leğinin öğretmen olmasından 
kaynaklı. 1960’lı yılların başında 3. 
sınıfa kadar okuduğu A.Ü. Hukuk 
Fakültesi’ni terk etmiş sonrasında 
gördüğü eğitim üzerine hayatına 
öğretmen olarak devam etmiştir. 
Yıllarca farklı şehirle de öğretmen-
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lik yaptıktan sonra bu mesleği 
kendi köyündeki okulda devam et-
tirip burada emekli olmuştur.

Kürt siyasal hareketinin yaygın 
ve gelişkin olmadığı dönemler-
de Kürdi duyarlılığı taşımış ender 
insanlardan olan Xoce, kendi böl-
gesindeki yeni nesil gençlerin Kürdi 
duyarlılıklarının gelişmesine ciddi 
katkılar sağlamıştır. Taziye, düğün, 
kahvehane vb. her yerde gençlerin 
Kürdi duyarlılıklarının gelişmesi 
için sürekli konuşmalar ve sohbet-
ler yapmıştır. Siyasal Kürdi’liğin 
yeterince gelişmediği dönemlerde 
Xoce’deki bu duyarlılığın kay-
nağının ne olduğunun çok kişinin 
dikkatini çekeceğini düşünüyorum.

1950’li yılların başında 
Haymana’da orta okul öğrencisi-
dir. Türkçe diline hakimiyeti daha 
yeterince gelişmemiştir. Karlı hava 
nedeniyle dışarıda yapılamayan be-
den eğitimi dersinin öğretmeni 
sınıfta öğrencilerine sırayla türkü 
söyletmektedir. Sıra Hemdi Xoce’ye 
geldiğinde "Hemdi sen de bi ee-
ee de bakalım” diyerek Xoce’nin 
konuştuğu dil olan Kürtçe’yi kü-
çümsemiştir. Bir süre sonra müzik 
dersi öğretmeninin tayini Mardin’e 
çıkıyor. Tayini çıkan bu öğretmene 
bir başka öğretmen " Ne yapacaksın 

Mardin’de Kürtlerin içinde” diyor. 
Hemdi Xoce bunu da duyuyor. Xoce 
bu tür şeylerin kendisinde Kürtlü-
ğünden utanmadan öte Kürtlüğünü 
haykırma, Kürtlüğüne sahip çıkma 
duygusunu geliştirdiğini belirtiyor. 
Her iki büyük dedesinin Osmanlı 
döneminde medrese de okumuş ve 
çok iyi Kürtçe konuşuyor olmaları da 
bu duygusunun gelişmesinde önemli 
etken olarak ifade edilmektedir.

1956-1957 yıllarında Anka-
ra Gazi Lisesi’ne öğrenci olarak 
okuyan Xoce’nın Enver Şapolyan 
isimli bir tarih öğretmeni vardır. 
Öğretmen Xoce’ye bir soru sorar. 
Soru: "Osmanlı Devleti’nin son 
dönemindeki zararlı dernekleri 
say” şeklindedir. Xoce düşünür 
ve istenen dernekleri sayar. Fakat 
saydıkları dernekler arasında "Kür-
distan Teali Cemiyeti” yoktur. 
Bunu fark eden tarih öğretme-
ni, soruyu tekrar sorar. Xoce bu 
sefer aynı şekilde çok hızlı say-
mak sureti ile aynı cevabı verir. 
Öğretmen Xoce’nin "Kürdistan 
Teali Cemiyeti”ni zararlı dernek-
ler arasında saymama konusundaki 
direngenliğini anlar ve ısrar etmez. 
Bu süreçten sonra da kendisine 
"Kürt” diye hitap eder.
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Sahibi Haymana Balçıkhisar 
Köyü’nden Kazım Şexbizeynî o-
lan Ankara İtfaiye meydanındaki 
"Üçler Oteli” 1950-1960-1970’li 
yıllarda, Ankara’ya gelen Kür-
distanlı Kürtlerin uğrak yeridir. 
Sahibinin Haymana Kürtlerin-
den olması, Kürdistan’dan gelen 
Kürtlerin bu oteli tercih etmesine 
neden olduğu açıktır. Fakat bun-
dan öte Orta Anadolu Kürtlerinden 
Dr. Abdullah Duman, Av. Va-
hit Başaran ve Kazım Şexbizeynî 
Kürdistan’lı Kürtlerle ilişkidedirler. 
Hemdi Xoce bu otele sık sık gelir, 
Kürdi mesele ile ilgili tartışmaları, 
konuşmaları dinler, yeni insanlarla 
tanışır, buradaki Kürdi ortamdan 
beslenir. Özellikle 1940’lı yıllarda 
İstanbul’da Musa Anter ve çevresi 
ile okumuş, arkadaş olmuş köylüsü 
Dr Abdullah Duman(Gazeteci Sela-
hattin Duman’ın babası) ve Kazım 
Şexbizeynî’nin Kürdi duyarlılıkları-
nın katkısının altını çizmektedir.

Zilan, Dara, Ali Zana, Eyşane’nin 
babası ve kendi köyündeki birçok 
Kürtçe isimli çocuğun da isim babası 
olan Xoce, 1978 yılında kendi kö-
yünde öğretmendir. Bu yılın Aralık 
ayında Maraş olayları yaşanır. Çok 
sayıda insan sivil ve resmi faşistlerin 
saldırısı sonucu hayatını kaybeder. 

Xoce bu olaya duyarsız kalmaz. 
Gozgoz köyündeki diğer solcu öğ-
retmenleri de örgütler ve okulda ders 
yapmamak/yaptırmamak, derslere 
girmemek sureti ile Maraş olayları-
nı protesto eder. Bu konudaki bir 
takım gerek sözlü gerekse de fiziki 
tepkileri engelleyip protestoya de-
vam eder. Hatta bu eyleme, okula 
gelmek, okulu basmak sureti ile tepki 
veren bir takım köylülerine karşı di-
renir ve onlara "Sizin gibi gericilerin 
yüzünden Maraş katliamı gerçekleş-
miş, Aleviler katledilmiştir” diyerek 
gericileri geri püskürtmüştür. Maraş 
olayları sürecinde yaşanan katliama 
sesiz kalmayıp bu protestosu ile tepki 
verir. Bu konuda hakkında soruş-
turma açılır, soruşturma sonrasında 
da hakkında dava açılır. 12 Eylül 
döneminde evi basılır, arama yapı-
lır ve gözaltına alınır. Bir süre sonra 
serbest bırakılır. Fakat görev yaptığı 
kendi köyündeki okuldan sürgün 
edilir. Daha sonra tekrar kendi kö-
yüne gelir ve burada da emekli olur.

Ömrün uzun olsun, güzel olsun 
Hemdi Xoce.

28.03.2016

*”Min  kîy im” Kürtçe’nin Şexbızey-
ni lehçesinde "Ben Kimim” anlamına 
gelmektedir.
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ROJNAMEYÊN KURD 
Û BANDORA MALA 
BEDIRXANIYAN

Kurdistan (Qahîre, 1898)
Yek ji endamên malbata Bedirxan-
iyan Mîkdad Mîthad, di dîroka 
Kurdistanê de bi berhema xwe ya 
giranbiha, bi Rojnameya Kurdis-
tan cîhekî mustesna girtiye. Mîq-
dat Mîthat, kurê Mîr Bedirxan e. 
Di sala 1898'an de sirgûnê Misrê 
bûye. Di heman salê di roja 22ê 
nîsanê de dest bi weşana rojnama 
yekem a kurdan kiriye û bi vî awayî 

Rojnamegeriya kurdan û kurdên 
Anatoliya Navîn

Adem Özgür
ademzgr@hotmail.com

Di dîroka rojnamegeriya kurdistanê de bandora mala Bedirxaniyan 
pirr girîng e. Celadet Elî Bedirxan, Kamûran Bedirxan, Mîktad 

Mîdhat Bedirxan û Bedirxaniyên din ê ku li vir nehatin nivîsandin bi 
dehan rojname û kovar derxistin. Di her weşanê de jiyana kurdan û 
girîngiya zimanê kurdî xuya dibû. Her wiha mala Bedirxaniyan rêyeke 
teze, germ û serkeftî ji kurdan re vekirin. Ji salên 1990î piştre jî rojna-
megeriya kurdan ket aliyekî din û zilma dewletê tirk li ser rojnamevanên 
kurd bû. Ji 1898an de heta îro bi sedan rojname, kovar, televizyon û 
malperên kurdî hatin weşandin. Ezê di vê nivîsî de him li ser bandora 
rojnamegeriya kurdî bisekinim, him jî di çapa kurdî de kurdên Anatoliya 
Navîn çawa xuya dibin bala xwe bidim wira.
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di dîroka Kurdistanê de navê xwe 
bi xetên zêrîn kolaye. 

Sal 1898an de li Qahîre roj-
nameya bi navê "Kurdistan” hat 
weşandin. Kurdistan,  ji alî Mîktad 
Mîdhat Bedirxan dihat weşandin û 
ji ber zilma Osmaniyan ji hejmara 
6. şunda rojname li Cenevre derdi-
ket.  Hejmarên 6-18. li sala 1899an 
li Cenevre, hejmarên 20-23. li sala 
1900î London’ê, hejmarên 25-30. 
li sala 1900-1901ê li Folkestone, 
hejmarên 30 û 31an li sala 1902an 
disa li Cenevreyê hat weşandin. 
Rojnameya Kurdistanê, salên ye-
kem temamî bi zimanê kurdî dihat 
weşandin û ji çend hejmaran piştre 
zimanê tirkî jî tevlê bû. Her wiha 
rojname demekê kurt de hat qe-
dexe kirin û Siltan Abdulhamit, 
Mîkdat Bedirxan ji Misirê derxist. 

Hawar (Şam, 1932)
Kovara Hawarê 15’ê gulanê û li sala 
1932an de dest bi weşanê kir. Heta 
ku 15ê tebaxê 1943an 57 hejmar 
derketin. Hawar, bi zimanê kurdî û 
fransî çap dibû. Her wiha bandora 
Hawarê li ser kurdên başûr jî, kurdên 

Mêrên malbata 
Bedirxanîyan.

Ji yên li pê 
sekinîne, yê 

sisîyan, ji cêpê 
Miktad Mithat 

Bedixan e.
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bakûr jî zêdetir bû. Di Hawarê de 
Celadet Alî Bedirxan, Kamûran Be-
dirxan, Qadrî Cemal Paşa, Nured-
din Zaza, Hasan Hişyar dinivîsîn. 
Hawar, di bin bandora helbestên 
Ehmedê Xanî de bû.

Ronahî û Roja Nû 
Celadet Alî Bedirxan, li sala 1942an 
de kovara Ronahî’yê derxist.  Ev ko-
vara bi elfabetê Latînî derdiket û li 
sala 1945an hat girtin. Roja Nû jî ji 
alî Kamûran Bedirxan, li sala 1943-
1946a li Beyrutê hat weşandin. Ro-
ja Nû bi heftayî derdiket û 73 hej-
mar hatin weşandin. 

ROJNAMEYÊN DIN
Rojnameya Jiyanê li sala 1926an 
de destpêkir û heta sala 1936a ber-
dewam kir. 553ên hejmarên wê 
hatin weşandin û li sala 1936an 
hat girtin. Li sala 1930î rojnameya 
Riya Teze li Ermenistan-Rewanê 
hat weşandin. Ev rojname 3 Erme-
nan derxist û li sala 4an şunda ji 
kurdan re hiştin. Mixabin li sala 
1937a ziman, çand û hunera kur-
dan hat qedexe kirin û Riya Teze jî 
hat girtin. Her wiha Riya Teze, li 
dema Yekîtiya Komarên Sovyet ên 
Sosyalîsta de bi kurdî  çap dibû wê 
demê tenê bi kurdî derdiket. Bi de-

han rojname û kovarên din derke-
tin: her weşan jî ji bo dîroka, çand, 
hunerê kurd û kurdistanê pirr 
grîng in. Yek ji wan Kurd Teavun 
û Terakkî ye, ev li sala 1908an li 
Stenbole derket, yek Rojî Kurd e. 
Ê din jî Yekbûn, Jîn  hwd.

SALÊN 1970î û 1980î
Li dema Osmaniyan, di bin bando-
ra Bedirxaniyan de kovar û rojna-
meyên kurdistanê têr û tije bûn. Di 
wan rojname û kovaran de bi sedan 
nivîsên kurdî hatin weşandin û ji 
rojnamevanên kurd re bûn wek 
şewl! Ji dema Osmaniyan piştre jî 
weşanên kurdên berdewam dikirin.

Yek ji wan kovara Özgürlük Yolu 
yê bû. Özgürlük Yolu, sala 1975an 
destpêkir û di vê kovarê de Ke-
mal Burkay û İhsan Aksoy dinivîsî. 
Rizgarî, 21’ê Adarê û sala 1976an 
dest bi weşana xwe kir. Heta sala 
1979an 9 hejmar derketin û  kovar 
di bin rêvebertiya Mehmed Uzun, 
Hatice Yaşar, Ruşen Arslan de bû. 
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Medya Güneşi 
Di nîsana 1988an de dest bi weşana 
xwe kir. Medya Güneşi kovara ye-
kem bi kurdî bû ku piştî cuntaya 
12'ê îlonê derket. Medya Guneşî bi 
tirkî û kurdî dest bi weşanê kir; di 
destpêkê de bi formata kovarê ji me-
hê carekê û ji hejmara 16an û vir de 
jî wek formata rojnameyê ji panzde 
rojê carekê weşana xwe dom kir û 63 
hejmarên wê derketin.

Özgür Gelecek 
Özgür Gelecek li sala 1988an li En-
qerê dihat weşandin. Di kadro ya 
wê de nivîskar û dîroknas Mehmet 
Bayrak û Bekir Kesen hebûn. Deng 
jî li wa salan derdiket û hê jî berde-
wam dike. Deng, li sala 1989an de 
li Stenbolê dihat weşandin. 

SALÊN 1990î û Apê Musa
Salên 1990î ji bo kurdên bakurê 
kurdistanê bi hovitî derbas bûn. 
Tê zanîn ku 17 hezar 500 kes hatin 
kuştin, gund hatin wêran kirin, 
kurd sirgûn bûn. Ew salan ji bo 
weşanên kurdan jî wek hovitî der-
bas bûn. Nivîs nivîsîn, rojname be-
law kirin, pirtûk xwendin sûç bû.

Çend rojnamevan hatin kuştin, 
çend nivîsgehên wan hatin bom-
bakirin, çendên wan hatin binçav 

kirin û hwd. Hê jî zilma dewleta 
tirk li ser rojnamevanên kurd zêde 
ye. Wan salan Apê Mûsa jî jiyana 
xwe ji dest de bû. Roja 20 Îlona sa-
la 1992an li kolanên Amedê ew bû 
hedefa dijminên çapemenî û ramana 
azad û jiyana xwe ji dest da û tevlî 
kerwanê şehîdên çapemeniyê di-
be. Musa Anter li ser berga pirtûka 
xwe ya "Hatiralarim" de wiha di-
got: "Ez şahidê zindî û sondxwarî 
yê tengasiyên Tirkiyê yê 55 sala me. 
Gelo ez tenê şahid im? Na! Ez her 
wiha mehkûm, bersuç û dozdarê 
Tirkiyê me." 

Halk Gerçeği û Özgür 
Gündem
22 Nîsanê ji bo dîroka çapemeniya 
kurdan de rojeka grîng e. Kurdis-
tan, Hawar, Halk Gerçeği, Özgür 
Gündem, BasNûçe û çend rojname 
û kovarên din vê rojê dest bi 
weşanên xwe kirin. Her wiha çape-
meniya kurdan di sala xwe yê 118an 
da ye! Rojnameya Halk Gerçeği, li 
22ê Nîsanê 1990ê dest bi weşana 
xwe kir û ji 9 hejmara şunda hat gir-
tin. Özgür Gündem, li 30ê Gulanê 
1992an de dest bi weşana xwe kir.

Özgür Gündem bi rojane û 
avayekî din derdiket. Bandora Öz-
gür Gündemê pirr grîng bû. Him 
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li tirkiyê him jî li kurdistanê aliyê 
çapemenî de demekî nû dest pê 
kir. Di 30ê gulana sala 1992an de 
Rojnameya Özgür Gündem hate 
girtin. Bi dehan xebatkarên xwe 
hatin kuştin. Çend ji wan: Na-
zım Babaoğlu (1994), Kemal Kılıç 
(1992), Adil Başkan (1993), Yalçın 
Yaşa (1993), Adnan Işık (1993).
Özgür Ülke
Rojnameyeke ye ku ji 1994 ta 
1995 weşan kir. Di 2'ê rêbendana 
sala 1995'an de bi biryarê dadgehê 
hat girtin. Rojnameya Özgür Ülke 
di 28`ê Nîsana sala 1994ê de dest 
bi weşanê kir. Di 3ê mijdara sala 
1994 an de, navenda rojnameya 
Özgür Ülke ya Stenbolê hat bom-
be kirin û xebatkarê rojnamê Ersîn 
Yildiz jiyana xwe wenda kir. Mina 
ku sansur kirin û qedexe kirina 
belav kirina rojnamê, an-jî bi sedan 
dawe vekirina li dijî nivîsên rojna-
me ne bes be, gelek xebatkarên wê 
ji aliyê hêzên dewletê ve hatin re-
vandin û kuştin. Rojnameya ku di 
şertên legal de dihat weşandin, di 
şertên ilegal de dihat xwendin.
Roj/NûRoj (1995-96)
Rojnameya Roj, 10 Hezîran 1995an 
de dest bi weşana xwe kir û bi hef-
tene derdiket. Roj; wek platformek 
bû di aliye Medya Güneşi, Jiyana 

Nû û Vatan Güneşî de derket. 26 
hejmarên Rojê derket û ji 23 hej-
maren re biryara berhev kirine der-
ket. Heman xebatkarê rojnameyê 
hatin bincavkirin.

Her wiha NûRoj jî wek rojna-
meyek heftene bû û li sala 1996’an 
de li Stenbolê derdiket. Ev rojna-
me, li cîhê Rojê derketibû weşanê.
Roja Teze (1999)
Yek ji wan rojname yên ku li salên 
90î de derdiketin Roja Teze bû. 
Rojname, dema rewşa awarte de li 
kurdistanê qedexe bû. Rojname 3ê 
Tîrmehê li sala 1999an de dest bi 
weşana xwe kir û di deseteya weşana 
rojnameyê de Bayram Bozyel û 
Yavuz Koçoğlu hebû. Roja Teze, li 
sala 2000an de hat girtin.

Kovara Newrozê li sala 1991ê 
li Stenbolê derdiket û xwedanê 
kovarê Hüseyin Alataş bû. 
Ronahî (1995)
Rojnameya Ronahî li sala 1995an 
de li Stenbolê dihat weşandin û 
gerînendeyê weşanê yê rojnameyê 
Fehim Işık bû. Rojname, li 21 Gu-
lanê 1995an de dest bi weşanê kir 
û 72 hejmar hatin derxistin. Roj-
name, li 1996a hat girtin. 

Dema Nû (2001) Rojnameya 
Dema Nû jî bi heftene derdiket û 
gerînendeyê weşanê yê rojnameyê 
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Nurettin Basut û Arif Sevinç bû. 
Rojname, li sala 2001ê li Stenbolê 
dest bi weşana xwe kir û 2005an de 
navenda xwe biribû Amedê
Dema Nû (2001)
Rojnameya Dema Nû jî bi heftene 
derdiket û gerînendeyê weşanê yê 
rojnameyê Nurettin Basut û Arif 
Sevinç bû. Rojname, li sala 2001ê 
li Stenbolê dest bi weşana xwe kir û 
2005an de navenda xwe biribû 
Amedê.

BasHaber/BasNûçe 
Rojnameya BasHaber/BasNûçe’yê 
li sala 2014an dest bi weşana xwe 
kir. BasHaber/BasNûçe him bi 
kurdî him jî bi tirkî weşana xwe 
berdewam dike û nûçeyên wan li 
ser çar parçe kurdistanê ne. Ez jî 
saleke li BasHaber/BasNûçe’yê de 
dixabitime. Rojnameya BasHaber/
BasNûçe’yê jî li aliya çapemenî 
dengekî nû anî. Ji berk u BasHa-
ber/BasNûçe, wek dijmunatê nakê 
û nûçeyên wan bi giranî li ser yeki-
tiya kurdan e. Ez saleke li vir dixa-
bitime û di salekê de bi dehan 
nûçeyên grîng me nivîsîn. Her wi-
ha min, nêzikî 30 nûçe û hevpey-
vin li ser kurdên Anatoliya Navîn 
nivîsandin. 

Bîrnebûn
Kurdên Anatoliya Navîn bêtir di 
nav sînorên bajarên Enqere, Konya, 
Kırşehir, Aksaray, Kırıkale, Çankırı 
û Kayseriyê dijîn. Her wiha bêtirê 
van kurdan suneyên henefî ne, lê 
belê li gel vê hindek bin jî elewî û 
sunneyên şafî jî hene. Bêtirê yên şafî 
Şêxbizinî ne. Dinav kurdên Anato-
liya Navîn de cudahiyên mezhebi û 
hozî ango eşîrtî tu carî nebûye pir-
skirêkek mezin û ji ber vê yekê ev 
mesele nebûye babeta rûdanên be-
zyanê. Kurdên Anatoliya Navîn ji 
bo çand, ziman, huner û dîroka xwe 
arasteyî nifşên nû bikin jî di 20 salên 
dawî de hewl dane ku wêjeya kurdî 
jî bigeşînin û zindî bihêlin. Bi vê 
mebestê 19 sal in kovara Bîrnebûnê 
derdixin û li dora vê kovarê dicivin. 
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Rola Bîrnebûnê
Di 20 salên dawî de li gel geşbûna 
zimanê kurdî û xurtbûna pêwendi-
ya wê ya bi jiyana bajarvanî, za-
nistî, teknolojî û her beşên jiyana 
nûjen nivîskar û rewşenbîrên Ana-
toliya Navîn ku devoka kurdî ya 
Anatoliya Navîn diparêzin jî hene. 
Di nav wan rewşenbîran de 
Weşanger Ali Çiftçi, nivîskar Nuh 
Ateş, Muzaffer Özgür, Dr. Mikaili, 
Mem Xelikan, Bekir Dari, Ihsan 
Türkmen, Seyfi Dogan, Eşgozel, 
Altun Başaran, Ecevit Yildirim, 
Yusuf Yeşilöz û çend kesên din de-
voka vê herêmê ku ji devokên li 
Kurdistanê hinek cudatir e dini-
visînin û xwedî li vê cudahiyê der-
dikevin. Ev rewşenbîr û nivîskarên 
vê herêmê bi ser gihandina nifşên 
nû vê cudahiyê arasteyî nifşên nû jî 
dikin û êdî şagirtên nûjen jî li gor 
şarezabûna xwe di Kovara Bîrne-
bûnê de nivîsan dinivisînin. Bi vê 
taybetiya xwe, kurdên Anatoliya 
Navîn û Kovara Bîrnebûnê, hem di 
derbarê dîroka Anatoliya Navîn de, 

hem jî di dîroka Kurdistanê de ji 
bo rojnamegeriya kurd xebateke 
pirr grîng û balkêş derdixin holê. 
KURDÊN ANATOLIYA 
NAVÎN Û MEDYA
Mixabin heta çend sal berê kurdên 
Anatoliya Navîn di medyaya kur-
dan de xuya nedibûn; lê niha ne wu-
sa ye! Çand, huner, dîrok û jiyana 
kurdên Anatoliya Navîn bala medy-
aya kurdan dikşîne û di medyaya 
kurdan em zêdetir xuya dibin. Med-
yaya kurdan, bi taybetî jî rojna-
meyên kurd, li ser kurdên Anatoliya 
Navîn wek nûçeyên dosya amade 
dikin û rewşenbîr, kal û pîrên me re 
hevpeyvine çêdikin. 

Me di rojnameya BasNûçe’yê de 
nêzikî 30 nûçe li ser kurdên Anato-
liya Navîn amade kir û hê jî em bala 
xwe didin çand, huner, dîrok û jiya-
na kurdên Anatoliya Navîn.  Me di 
BasNûçe’yê de li ser nivîskarên biyanî 
ku li ser kurdên Anatoliya Navîn 
lêkolîn çêkirin nivîsand. Her wiha 
me di BasNûçe’yê de bi Levent Ka-
nat, Mem Xelikan, Hamo Celikan, 
Xizan Şîlan, Ömer Faruk Hatipoğlu, 
Mehmet Bayrak, Memê Mala Hine, 
Esin Akgül Güneş, Fatin Kanat û 
çend rewşenbîr û berpirsiyarên din 
re hevpeyvîn amade kir. BasNûçe, 
DİHA, Rûdaw, Kurdistan24 û çend 
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televizyon, rojname û ajansên din 
bala xwe didin Komkurd-an’ê.

Wek mînakek bidim: Me di 
hejmara 63’an a BasNûçe’yê de 
nûçeyak bi sernava "Di çavên biya-
niyan de kurdên Anatoliya Navîn” 
ku bi zimanê tirkî nivîsî. Disa di 
hejmara 65’an de 3 nûçeyên li ser 
kurdên Anatoliya Navîn hatin we-
şandin. Yek me bi Hamo Celîkan re 
hevpeyvînek bi zimanê tirkî çêkir, 
yek jî bi kurdî, ew jî bi helbestvan 
Xizan Şîlan re bû. Di wek hejmarê 
de me li ser dawetên anatoliya navîn 
nûçeyek taybet çêkir û ji bo dawetên 

Anatoliya Navîn me nêrinên Serbi-
lind Kanat û Rifat İlhan stand. 

Li rojên dawî me bala xwe de 
Komkurd-an’ê û me di rojnameyê 
de li ser xebatên komaleyê nûçe 
çêdikirin. Nûçeya vekirinê, a pa-
nela li roja zimanê zikmakî û 
hwd. Her wiha me li ser girîngiya 
Bîrnebûnê, li ser jiyana Mem Xeli-
kan û ji bo xebatên Serbilind Kanat 
jî nûçeyên bi zimanê kurdî amade 
kir. Ez bawerim êdî kurdên Anato-
liya Navîn di nav kurdan de zêdetir 
tên nasîn.
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Verci her tiştî zani dalike dîyay.
Zane de nawberi kesgel ra ke leyek 
vikerê, gordiyek qise vikerî ye. Ke 
zane newû kes gordiyek qise neri-
kird. Tiştê naw sere ke difikirê ray-
ek beşo nerihate kirdin. Rave bî 
zan leyek kirdin nerivîya.

Zani dalike ve qeri şîri dalike 
şirîn e.

Tame ke are zani dalika je zanî 
dik nêvînê û je zanî dik jî nê elgirê.
Ve zanê xwet yîristandine û keni-
yandine gîştikiman xas vê rizanîn 
ke çiqes xweşe. Kese seri sifta ve 
zanê xwê qise rikerî. Je dalike zanê 
ritaşî. Tiştgeli girdivere ve zani dali-
ke ritaşê û dikefîye bini hûşe. Rave 
kesî ke je zani dalike dwîro keft,je 
her tiştî ki xwê dwir da vikefî.

Ke dixwezê ke xelkî je rwî din-
ya ve mêk kirdin dê,ve kuştin ne,ve 
zanîyano da je nawça estinîyan.
Hevîyini xelke vestîyavi zanastin.
Ke zanîyan ve mêk kirdin day ewa-
ne xwîyane xwîyan da je nawço 
mêk vîn viçin. Hewa le henasiyal 
da qalîyan vaye kirdin. Le rwî din-
ya xelke ke yêke ve ey qeyra mêk 

vîye firîye. Ra ay gave jî xêrî zan ke 
vervi mêk kirdine diçû hestin.

Çûn da vê vizanîn ke zane vervi 
mêk vîyine diçû?

-Yê yekane; zanî ke le dibis-
tane nate xwendin û nevîye zani 
nûsandine, ew zane serxistiye re 
mêk vîyini zane.

-Yê duvane; zanî ke le der û gir-
divere nîyaye qisekirdin ew zane 
mêkviyini heyîdik firê vîye.

-Yê sîyane jî aya; ew zane ke le 
naw male nîyaye qise kirdin, ew za-
ne hewa hêşiyi mêkviyîne xericîyaye 
û vervi mirdine keftiye re rwî. Zanê 
îme şêxbizinîye ra ay gave ve mino 
ale hêşiyi mirdinastin. Le dibistane 
vê nê xwûnîn, le girdivere vê qise 
nêkerîn. Le nawi malgeliman gordi 
tirkîye letipetê kirdiyîn.

Rake zane mêk newû çe rawaye 
kirdin?

Zane çûn da je mêk viyîne xilas 
vaye kirdin ?

-Zane weki guli ve reng renge, 
weki pelki gule narîne û zwî huş-
ko ri vû. Rawe le zane xavind da 
viderkefê. Seri sifta le bini malet 

ZANİ DALİKE ÇÛN DA JE VÎR Vİ VÛ Û 
RAKE JE VÎR NE VÛ ÇE DA VAYE KİRDİN?

Xamgelî Bane
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tim da şûn da verê. Gordi jin, zar û 
zêçit da qise vikerê. Jê dîyaw le der, 
le sûke, le her şûnî  da ve zani da-
like qise vikerê. Kesgeleke ve zane 
dizanî gordîyan da qise vikerê û ve 
qise kirdinîyan dê.

-Da we zanet vinûsê, da le tv û 
radyo şûn da ray vokarê. Ke ritanê 
le dibistane ve zanê xwet zaruvelit 
da ve xwendin dê.

-Ke kî je kan fikir vû jî,zane û 
fikirgel da dwiriyek vigirê. Zane 
le seri xwê weki tiştî cîyî da vigirê.
Ke je desti kî çe rîyay ra zane bira 
vikerî. Ra zane tişti nwû viderxê ve 
nawça, le seri zane da vi şuxilê û za-
ne dewlemendo da vikerî.

-Heyî kes jî hest je zanê xwîyan 
şem dikerin û xwîyan doşarin. Ke 
weki ocaxîne nevû jî dîsan yêke je 
zanê xwîyan divan hestin. Ke ve 
zanê xwet şor kirdê şem nîye, Ke ve 
zanê xwet qise nekirdê şerm e. Him 
jî şermî gewra.

-Yekî ke xwest ke zanî nwû 
vitaşî, çen sali xwê dirî ve ow zane 
ke vitaşî. Heyî kelipet ditaşî, heyî 
jî teme nêtaşî. Zanî nwû taşandin 
firê û firê zûre. Xwetan varine ve-
ri çêw ke çîne dibistane heta ke 
tirkîye taşîyan şîre vîye qîr. He-
man ay gave jî her tiştîki tirkîye xas 
vê nêzanîn.Le bani ey zerastîyele 

îmeyel jî ra ke zani dalikeman 
je vîro vikerin ke çe je destiman 
dîyay dikerîn.Min nêvişim zanî 
nwû vitaşin; min dîşim ke zane ke 
rizanin je vîro nekerîn. Zanî ke je 
dali boyikiman maye, gordi şîri da-
like taşîyayîn lê xavind viderkefîn, 
Neylîn ke je ban zemî dinya nestî 
û mêk nevû neçû. Le zaniman xa-
vind viderkefîn. Gwê vêrin. Weki 
zarûveliman ke çûn lê xavindarî 
dikerîn, le zaneman jî vingirîn, le 
nawçave ve teyna neylînê. Gor-
di xwiman ra zarû zêçeman kaşê 
vikerîn û ve desti ewane rînê. Zane 
ocaxînê gewretirgeli îma we, Zane 
bij û bexeremane. 

-Ke le dibistangel riç ve zaneman 
neran jî, le qursgel û le heyî şûn le 
seri zane  vişuxilîn û vitaşîn. Bine-
malgeliman, jin, zarû, ke tanistîn 
hamseyeli şêxbizayngel jî ve zaneman 
vi taşininîn û ve  xwendinîyan dîn.

Qiseyeleke le seri zani dalike ha-
tiye ve vitin.

-"Ke dixwezin ke xelqî je nawça 
estinin, je zanîyan serdêxin"

-"Zane tiştî mirdiy ne tiştî 
zîndiy e"

-"Zane gordîyek beş kirdiniyîye"
-Zanî ke kem kes vê qise kird 

ne,yê ke ve ew zane dizanî û vê qise 
nekird da ew zane mêk vikerî"
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-Xelkî bîzan,xelkî mirdiye"
-Yekî ke zani dalike je vîr 

kird,weki darî bî rey e"
Zane qise kirdinî teyna nîye !
Zane keniya, girîya, qejmerîya. 

Zane dilgirtine, zane henasiye, za-
ne çirandine zane qîrandine,zane 
guranîye. Zane vitina, zane le 
şivîne kulê navit herikandini dere. 
Dilo we zane. Zane le swirê tîlîlîye.

Zane îmiroman ra suvayzîyel 
mîrat îştine. Zane ocaxîne ra 
zarûzêç kaş kirdine, voşardandine 
û beşkirdine. Ke dixwezê ke heta 

heta hevê; zani dalike vitaş, je vîrê 
meke, ra zaruvelit vîlê. Je îmiro ve 
dîyaw, le mal, le kar, le der, le dê, 
le şêr, le girdivere, le sûke, ve zani 
dalikit jî qise vike.Ve zani xwet jî 
fîtik lêre, vezanê xwet jî xwey vîne. 
Viyîre, vikene. Je zanet şerm meke, 
le zanet xavind vi derkefe.

Le seri zani dalike ke çiqes xweş 
e helbestî le xar ratan beşo dikerim.
Qiseyeleke davaye bini gwêtan je 
zeynitano vixericininê ke tami zani 
dalike xas elgirin.

"LE DÎYE RÛJÎ"
Xwere je pişti kwîye elat
Vevî û dwêt esta je xevi sivaye
Pîçinekel ociniqîya û ve xwê dihesîya
Vaje vaji û qîje qîji zaruvel vilavi naw dîye divîya
Jingel helkeyel de destê vervi beriyel û gûmgel pes û mange dwêtin
Cûvangel gûrdo rivîya le kurzanikel
Bû pepike rwîni ban saçgel di elgirt girdivere
Xwere giran giran têni germe firêw rikird
Kerme zivil û sergîne bû rira
Verkel û pesgel beremako rivîya
Azew û dwêt je kênî dîye av rikîşa
Pîremêrd û pîrejingel le ban kuçiki deri malgel dîyar dira
Wesayîtgel keftin ve rwî vervi çûle
Rêngel û naxire lo bangel gûrdo divîya
Qîje qîji germi nîmerû
Seyel leveri daldeyel ve helehel
Mirgel ve nwikil le dîya buxik
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Dengi mela le ban dîye çardengo divîya
Le ban dargeli vî qijikel deng dira
Jingel le ban sekwîyel di şuxilîya
Zarûvel ve şîrtiki çêwgelo
De naw xak û xwil tol divîya
Germi cane je germi xwere firêtir
Cengi zarûwel û seyel wekiyek tê rivîya
Vazî veri dîwargel je veri germi xwere 
Girî pîçinekel,qaleqîre,vaje vaji dîye teviyek rivîya
Nêziki dîyer tîri germe siviko rivîya
Yên naw dîye şêno divîya
Seri kênîyel piri dwêt û vevî 
Xûrtgel le dîya dildar le girdi kênîyel 
Vevîyeli nevedil jî lûre vîn
Bû gul û giligopik vilavi dîye gî divîya
Çêwgel le naw çêwgel dihate zan
Sûkel je tiki awgel tero divîya
Ban şîme ke hewa têriko vî ve dîyaw
Ban sekûyel piri dengi jin û mêrd divîya
Seyel ve ewte ewt
Tevi dengi zîlîyan divîya
Jo dwîmgelo dengi şivangel
Voşardanîkê rixwest zarûvel
Le hûreyel gurd diva gewretirgel
Qali ocaxîne dihate kirdin
Keniyel tevîyek dudengo rivîya
Zarûvel je vindirîyaw le şûni xwê ve xwevo riçîya
Cûvangel dihate oxistandin
Lembeyel dihate omirandin
Vazî naw cûvane malîkêtêtê dihate xwestin
Çêwgele dihate qurcimandin 
Hewa ow rûje eco xilas divîya
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DEMÊN BORÎ
H. Hüseyin Deniz

A-Dema borî ya têdeyî / DEMA BORÎ YA DIYAR / Dema borî ya sade 
Simple Past Tense / Präteritum

Ev dem, qala bûyereke di demeke borî ya diyar de pêk hatibe dike. 
Ez çûm, ez hatim, ez ketim, min xwar, min dît. 
Ji bo sazkirina lêkereke di dema borî ya diyar de, divê paşgira raderî –in 
ji lêkerê were avêtin û li gorî kesan were kişandin.
* Divê neyê jibîrkirin ku lêkerên kurdî di dema borî û dema niha de 
xwediyê rayekên cuda ne.
ji bo lêkerên negerguhêz / für Intransitiv verben
hatin / kommen / to come

rayek: hat 
dema borî ya diyar Präteritum simple past tense
dema borî ya têdeyî Imperfekt past progressive

Ez hatim  ich kam I came
Tu hatî   du kamst You came
Ew hat   er kam  he, she, it came
Em hatin  wir kamen we came
Hûn hatin  ihr kamt you came
Ew hatin  sie kamen they came

Tê dîtin ku kesê/kesa sêyem paşgira kesanî nagire û tevî wê jî mirov 
têdigihêje ku qala kesê/kesa sêyem dike: ew hat, ew çû, ew ket, ew rabû, 
ew rûnişt
Ji bo lêkerên gerguhêz / für transitiv verben
Xwarin / essen / to eat

Min ew xwar  ich ass  I ate 
Te ew xwar  du asst  You ate 
Wî, wê ew xwar er, sie, es ass he, she, it ate
Me ew xwar  wir assen we ate
We ew xwar  ihr asst  You ate 
Wan ew xwar  sie assen they ate
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** Lêkerên gerguhêz dema li gorî bireser (objekt) ên din werin kişandin 
li gorî bireserê paşgirên kesanî digrin:

dîtin:
min tu dîtî
min ew dît (kit)
min hûn dîtin
min ew dîtin (kom)
te ez dîtim
te ew dît (kit)
te ew dîtin(kom)
te em dîtin
wan ez dîtim
wan tu dîtî
wan ew dîtin (kom)
Spartek:

1-Lêkerên bi –în bi dawî dibin:  
lêkerên negerguhêz/intransitiv
a-(lêkerên bi kîteyekê): barîn, bezîn, borîn, civîn, çirîn, êşîn, firîn, gerîn, 
kelîn, kenîn, meşîn, qedîn, qetîn, revîn, weşîn, 
b-(Lêkerên bi du kîteyan): herikîn, peyivîn, qerisîn, qewimîn, şewitîn, 
xeyidîn,
a–lêkerên bi kîteyekê; paşgira(daçeka) raderî jê tê avêtin, -iya tê şûna wê.
Kenîn  ez ken+iya+m  ez giriyam
  tu ken+iya+yî  tu giriyayî
  ew ken+iya+-  ew giriya
  em ken+iya+n  em giriyan
  hûn ken+iya+n  hûn giriyan
  ew ken+iya+n  ew giriyan
b–lêkerên bi du kîteyan; paşgira raderî jê tê avêtin û li gorî kesan tê kişandin.
Peyivîn  ez peyivîm  xeyidîm 
  tu peyivî(yî)  tu xeyidî(yî)  
  ew peyivî  ew xeyidî
  em peyivîn  em xeyidîn
  hûn peyivîn  hûn xeyidîn
  ew peyivîn  ew xeyidîn
* Li vê derê tê dîtin ku ji bo kesê/kesa duwem paşgir dikare were 
kinkirin ango ji ber dengsaziyê nayê gotin.
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2 – Lêkerên bi –în bi dawî dibin; 
lêkerên gerguhêz / transitiv verben

çinîn, karîn, nasîn, nêrîn, nivîsîn, 

paşgira raderî –în tê avêtin û  ji bo hemû kesan –î tê şûnê:
min ew çinî min pê karî
te ew çinî te pê karî
wî, wê ew çinî wî, wê pê karî
me ew çinî me pê karî 
we ew çinî we pê karî
wan ew çinî  wan pê karî

2-Lêkerên bi –irin, -arin bi dawî dibin:
a-lêkerên negerguhêz /intransitiv verben
mirin,   paşgira raderî jê tê avêtin û li gorî kesan tê kişandin
ez mirim
tu mir(î)
ew mir
em mirin
hûn mirin
ew mirin

* li vir jî ji bo kesê/kesa duwem paşgira kesanî pirî caran nayê gotin.

b-lêkerên gerguhêz /transitiv verben
xwarin, kirin, vexwarin, birin, 

paşgira raderî tê avêtin û ji bo hemû kesan wekî xwe dimîne:
min ew xwar
te ew xwar
wî, wê ew xwar
me ew xwar
we ew xwar
wan ew xwar

3-Lêkerên bi –endin, -andin bi dawî dibin:
lêkerên negerguhêz (intransitiv)
Lêkerên gerguhêz /transitiv verben
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barandin, bezandin, ceribandin, civandin, çirandin, domandin, êşandin, 
firandin, gerandin, guherandin, herikandin, kişandin, kelandin, 
kenandin, meşandin, nasandin, peyivandin, qedandin, qerisandin, 
qetandin, revandin, rijandin, sitendin, şandin, şewitandin, tewandin, 
weşandin, xebitandin, xeyidandin, zîvirandin

paşgira raderî jê tê avêtin û li gorî hemû kesan wekî xwe dimîne:
min (ew) êş kişand
te (ew) êş kişand
wî, wê (ew) êş kişand
me êş (ew) kişand
we êş (ew) kişand
wan êş (ew) kişand

4-Lêkerên bi –ûn bi dawî dibin:
lêkerên negerguhêz / intransitiv verben
bûn, çûn, rabûn, vebûn
tîpa dawîn –n jê tê avêtin û li şûna wê tîpên qertafîn ên kesane tên 
bicihkirin.

ez bûm mamoste ez çûm dibistanê ez rabûm ser xwe
tu bûyî mamoste tu çûyî dibistanê tu rabûyî ser xwe
ew bû mamoste ew çû dibistanê  ew rabû ser xwe
em bûn mamoste em çûn dibistanê em rabûn ser xwe
hûn bûn mamoste hûn çûn dibistanê hûn rabûn ser xwe
ew bûn mamoste ew çûn dibistanê ew rabûn ser xwe

5-Lêkerên bi –an bi dawî dibin:
lêkerên negerguhêz /intransitiv verben
man, zan, pan, razan, 
tîpa dawîn –n jê tê avêtin û li şûna wê tîpên qertafîn ên kesane tên 
bicihkirin.
ez mam, ez razam
tu mayî  tu razayî
ew ma  ew raza
em man em razan
hûn man hûn razan
ew man ew razan



lêkerên gerguhêz /transitiv verben

dadan, badan, kolan, dan, radan, kutan, lêdan, 
tîpa dawîn –n jê tê avêtin tişta dimîne rayek e.

min sobe dada min lingên xwe rada
te sobe dada te lingên xwe rada
wî sobe dada wî lingên xwe rada
wê sobe dada wê lingên xwe rada
me sobe dada me lingên xwe rada
we sobe dada we lingên xwe rada
wan sobe dada wan lingên xwe rada
me (gelek) sobe dadan 
we (gelek) sobe dadan 
wan (gelek) sobe dadan

6-Lêkerên bi –tin bi dawî dibin:
lêkerên negerguhêz /intransitiv verben
hatin, gihiştin, ketin, nivistin, 
paşgira raderî –in tê avêtin û li gorî kesan tê kişandin
ez hatim ez ketim
tu hatî  tu ketî
ew hat  ew ket
em hatin em ketin
hûn hatin hûn ketin
ew hatin ew ketin

kesê/kesa sêyem ê/a kit paşgira kesanî nagre.
Lêkerên gerguhêz / transitiv verben

alastin, firotin, avêtin, bihîstin, bijartin, biraştin, cûtin, dîtin, dotin, 
gestin, girtin, gotin, guhertin, guhestin, guvaştin, hejmartin, hinartin, 
hiştin, jentin, kuştin, lîst, malaştin, mêtin, pişaftin, parastin, qefaltin, 
qeşartin, rêstin, rêtin, rîtin, sotin, şuştin, xistin, xwestin
ji lêkerê paşgira raderî –in tê avêtin, tişta dimîne rayek e.

min alast min avêt
te alast  te avêt
wî alast  wî avêt
wê alast  wê avêt
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me alast me avêt
we alast  we avêt
wan alast wan avêt

SPARTEK JI BO FÊRBÛNA DEMA BORÎ YA DIYAR
1 -Lêkera di nava kevanekê de, ji bo cihê vala bikişîne:

Ez doh ...................(çûn) sûkê. Min ji bo malê hinek alav ............... (kirîn). 
Sûk pir qelebalix .....(bûn). Min li wê derê nasekî xwe ......................
(dîtin). Me silav ..........................(dayîn) hev.

Pişt re em li qehwexaneyekê ..........................(rûniştin) û me çay 
.............................(vexwarin).  Nasê min ................... (gotin)  " Ez 
dixwazim biçim zanîngehê. Tu dikrî tecrubeya xwe bi min re par ve bikî?" 
Ez kêliyekê ..................... (hizirîn) û min ............................. (bersiv 
dan): " Gava ez li zanîngehê bûm, zanîngeh xweş ................. (bûn). me 
li wir gelek   .......................... (kar kirin).
Her wiha me pir çalakî jî ........................... (li dar xistin). Ez ............
(ketin) zindanê jî. Lê pişt re  ji
Wir ................................(derketin) û .........................(hatin) vê derê. Lê 
belê min ji zanîngehê ......................... (xêr nedîtin). Hêvî dikim ku tu 
bibînî

2–Vê nivîsa li jêrê li gorî dema borî ji nû ve binivîsin.

Ez sibehê çawa ji xew radibim, dest û ruyê xwe dişom. Hema  diranên xwe 
firçe dikim, kincên xwe li xwe dikim û bi lez derdikevim der ve. Ez taştê 
naxwim, ji ber ku dema min tine ye. Xwe di çar pênc gavan de digihînim 
rawestgehê. Zêde ranawestim û hema otobus tê. Lê siwar dibim û diçim 
dibistan. Dibistana min ne pir dûr e. Ji mala min pênc deqe dikişîne.  Li 
dibistanê ez hevalên xwe dibînim. Em ji hev pir hez dikin. Em bi hev re 
digerin, bi hev re xwarinê dixwin, bi hev re çay û qehweyê vedixwin û bi 
hev re diçin çalakiyan. Hevalên me yên biyanî jî hene. Ew jî desteka xwe 
didin me. Bi rastî em bi hev re kêfxweş in.

Xwarina nîvro ez ji dikana li dibistanê dikirim û li bin darekê rûdinêm 
û dixwim. Ji xwe gelek xwendekar wilo dikin. Binê daran tije dibe. Piştî 
xwarinê em sihbet dikin û car caran jî bi gogê dilîzin. Di lîstina gogê de ez 
ne xerab im. Ez carinan golan jî diavêjim. Ji bo wê heval ji min hez dikin 
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û taximê dijber jî ji min hinekî ditirse. Ez ji dil dibêjim, ne ku qerfên xwe 
dikim. Ger hûn yeqîn nakin, rojekê werin û temaşe bikin.

3–Vê nivîsa li jêrê bixwînin û lêkerên tê de bibînin. Kîjan lêker di kîjan 
demê de hatiye nivîsandin, di hundirê malikên deman de binivîsin.

Miho çawa ji gund derket, du kes hatin pêşiya wî û gotin: "Divê tu ji vê 
derê vegerî. Çûna bajêr qedexe ye."Miho hêrs bû. Simbêlê xwe gezgizand 
û awirên xwe tûj kir, got: Çima ezê neçim. Ev qedexe ji bo çi ye? Kê ev 
qedexe danî? Ji kerema xwe re ji ser rêka min xwe bidin alî. Ezê herim 
bajêr."Her du kes dîsa li ber wî rawestiyan û bi ser de qêr dan, gotin: Me 
ji te re çi got? Tu nikarî biçî.
Bi rastî êdî rewş aloz bû. Miho nizanîbû çi bikira. Pişta xwe da darekê, ji 
bêrîka xwe qutiya tûtinê derxist û cixareyek pêça. Pişt re bir nava lêvên 
xwe, bi heste pê xist û hilmeke kûr jê kişand...

dema borî dema niha dema bê

B–DEMA BORÎ YA NE DIYAR / Dema borî ya dûdar / dema borî ya 
têdeyî /Plusquamperfekt

Ev dem bi alîkariya qertafa –e û rayeka dema borî pêk tê. Yanî –e li ser 
rayeka dema borî ya diyar tê zêdekirin ango –iye, -ime, -ine bi ser rayekê 
ve tê zêdekirin.

Ji bo vê demê em baştir binasin, bi dema borî ya diyar re bidin ber hev 
û hîn bibin.
Lêker dema borî ya diyar dema borî ya ne diyar
  
hatin ez doh hatim mala we ez demekê hatime mala we
xwarin min doh xwarin xwar min doh xwarin xwariye

Hatin
Ez hatime ich war gekommen
Tu hatiye du warst gekommen
Ew hatiye er, sie, es war gekommen
Em hatine wir waren gekommen
Hûn hatine ihr wart gekommen
Ew hatine sie waren gekommen
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Xwarin
Min nan xwariye (nanek) ich hatte das Brot gegessen
Te nan xwariye (nanek) du hattest das Brot gegessen
Wî nan xwariye (nanek) er,sie,es das Brot hatte gegessen
Me nan xwariye (nanek) wir hatten das Brot gegessen
We nan xwariye (nanek) ihr hattet das Brot gegessen
Wan nan xwariye (nanek) sie hatten das Brot gegessen

Me nan xwarine (gelek nan)
We nan xwarine (gelek nan)
Wan nan xwarine (gelek nan)

1-Lêkerên bi –în bi dawî dibin: 
2-Lêkerên bi –în bi dawî dibin; 
3-Lêkerên bi –endin, -andin bi dawî dibin:
4-Lêkerên bi –ûn bi dawî dibin:
5-Lêkerên bi –an bi dawî dibin:
6-Lêkerên bi –tin bi dawî dibin:

C–ÇÎROKIYA DEMA BORÎ YA DIYAR (rayeka dema borî ya 
diyar+rayeka lêkera bûn+ paşgira kesanî)

1-Lêkerên bi –în bi dawî dibin:  
2-Lêkerên bi –în bi dawî dibin; 
3-Lêkerên bi –endin, -andin bi dawî dibin:
4-Lêkerên bi –ûn bi dawî dibin:
5-Lêkerên bi –an bi dawî dibin:
6-Lêkerên bi –tin bi dawî dibin:

D–ÇÎROKIYA DEMA BORÎ YA NE DIYAR (rayeka dema borî ya ne 
diyar + rayeka lêkera bûn+paşgira kesanî)

1-Lêkerên bi –în bi dawî dibin:  
2-Lêkerên bi –în bi dawî dibin; 
3-Lêkerên bi –endin, -andin bi dawî dibin:
4-Lêkerên bi –ûn bi dawî dibin:
5-Lêkerên bi –an bi dawî dibin:
6-Lêkerên bi –tin bi dawî dibin:
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E–DEMA BORÎ YA DOMDAR/ÇÎROKIYA DEMA NIHA/DEMA 
BORÎ YA BERDEST (-di+qertafa dema borî ya diyar+paşgira kesanî)
1-Lêkerên bi –în bi dawî dibin:  
2-Lêkerên bi –în bi dawî dibin; 
3-Lêkerên bi –endin, -andin bi dawî dibin:
4-Lêkerên bi –ûn bi dawî dibin:
5-Lêkerên bi –an bi dawî dibin:
6-Lêkerên bi –tin bi dawî dibin:

F–ÇÎROKIYA DEMA BÊ 

1–ÇîROKIYA DEMA BÊ BI RAWEYA DAXWAZÎYA DEMA BORÎ  
     (ezê hatibim, minê gotibe)

2–ÇÎROKIYA DEMA BÊ BI RAWEYA DAXWAZî YA DEMA BORÎ 
YA DÛR (minê biribûya, ezê ketibûma)

3–Çîrokiya dema bê ya nêzîk (ez dikira biketama, min dikira kevir 
biavêta)
1-Lêkerên bi –în bi dawî dibin:  
2-Lêkerên bi –în bi dawî dibin; 
3-Lêkerên bi –endin, -andin bi dawî dibin:
4-Lêkerên bi –ûn bi dawî dibin:
5-Lêkerên bi –an bi dawî dibin:
6-Lêkerên bi –tin bi dawî dibin:
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18 Mart 2016 tarihinde Avrupa 
Birliği ile Türkiye arasında "Mülte-
cileri Geri Alım Anlaşması" onay-
landı. Anlaşmanın ana hattı  kabaca 
Türkiye’den Avrupa’ya geçebilecek 
mültecilerin engellenmesi ve AB 
topraklarına ulaşmış olanların geri 
alınması olarak ifade ediliyor.

BM İnsan Hakları Komite-
si Yüksek Komiseri, Prens Zeid 
Re’ad El-Hüseyni ve bazı Sivil Top-
lum kuruluşları bu "Geri Kabul 
Anlaşması"nın uluslararası hukuk 

kurallarına aykırı olduğunu şim-
diden ilan ettiler. Uzmanlar ayrıca 
Cenevre İnsan Hakları Konvansi-
yonlarına ve Avrupa Birliği Temel 
Haklar Bildirgesi’ne uygun olmadığı 
konusunda hemfikirler. Mültecilerin 
Avrupa İnsan Hakları mahkemesine 
kişisel başvuru yolunun açık olduğu 
da ayrıca belirtiliyor.

Öte yandan Avrupa Birliği ve 
Türkiye bu anlaşmayı daha şim-
diden Cenevre İnsan Hakları 
Konvansiyonlarına uyumlu hale 

Master Plan "Türk Kemeri”mi?

Özgür Kara
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getirmek için mültecileri ‘’Yasal 
Göçmenler’’ statüsüne geçirme ça-
bası içerisindeler.

Avrupa Birliği ile Türkiye’nin 
Mülteci Anlaşmasına muhalif 
tarafın eleştirileri de, daha çok 
insani bir trajedinin pazarlık ko-
nusu yapılması ve Avrupa temel 
değerlerinin çiğnenmesine yönelik 
tepkilerden oluşuyor. Türkiye ise 
AB ile anlaşmasını kendi kamuo-
yuna "Deplasmanda kazanılmış bir 
maç havası”nda sundu. İktidara ya-
kın medya organları da bu pazarlığı 
kâr edilmiş bir ticari alışveriş  gör-
mekle yetindi.

Diğer taraftan gerçek mağ-
durlar, yani mülteciler, kamp ve 
sınır hatlarında tedirgin bekleyiş-
lerini sürdürmeye devam ediyorlar. 
Ortadoğu ve Avrupa ekseninde 
mülteci hareketliliği yaşanırken eş 
zamanlı bir biçimde Türkiye’nin 
Kürt bölgelerinde savaş hergün da-
ha çok alevleniyor. 

Siyasi gözlemciler, çatışmalar böy-
le devam ederse, önümüzdeki bahar 
ve yaz aylarında yeni bir göç dalga-
sının kapıda olduğunu belirtiyorlar. 
Haksız da değiller. Son aylardaki ça-
tışmalarda, toprak yeniden yüzlerce 
ölünün kanlarıyla ıslandı ve daha 
şimdiden 500.000’den fazla Kürt si-

vil yaşam alanlarından göç ettirildi. 
(1) Harabeye dönmüş şehirler, hâlâ 
devam eden sokağa çıkma yasakları, 
durumun vahametini belgeliyor.

Kürt coğrafyasında barınmaya 
çalışan "İç Mülteciler’’in durumu 
belirsizliğini koruyor. Siyasi gerginlik 
ve çatışmaların sürmesi  Avrupa’ya 
doğru yeni bir göç dalgası ihtimalini 
her geçen gün tetikliyor. Burdan ha-
reketle Türkiye’nin batı illerinin de 
artık Kürtler için güvenli olmaktan 
çıktığını gözlemleyebiliyoruz.

Kürtlerin endişelerinden birisi de 
geçmişte atalarının yaşadığı gibi sür-
gün ve mecburi iskan politikalarına 
maruz kalıp, sonrasında yerlerinde 
‘’yabancıları’’ bulma durumu. Zi-
ra Kurdistan`da göç ve sürgünlerin 
tarihine baktığımızda bu korku ve 
endişenin yersiz olmadığını görüyo-
ruz.(2) Daha şimdiden Sur ve Silopi 
ilçelerinin önemli bir bölümünün 
Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya 
devredilmesi, gelecekteki muhtemel 
planlarına işaret eder nitelikte.

Kısaca belirtmek gerekirse; Türk 
Siyasi geleneği, iç politikaya düzen 
verme girişimlerinde, iskan ve de-
mografik yapı değişimlerine sık sık 
başvurmuştur. Bununla birlikte 
tehcir ve sonrasında gelen mecburi 
iskan yaptırımlarında yeterli tecrü-
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beye sahip olmasıyla bilinir.
Bu politikalarının yakın tarih-

teki en bilineni Ermeni tehciridir.
(3) Türk hükümeti, Müttefik Dev-
letlerin yönetim dilini kullanmış, 
operasyonel ve tarihi sorumlulu-
ğunu Alman İmparatorluğu ile 
paylaşmıştır.

Bu tür iskan/sürgün uygulamala-
rı "sorunlu" bölgelere yapılan askeri/
milis operasyonun devamı niteliğin-
de bir nevi cezalandırma yöntemi 
olarak benimsenmiştir. Bundan do-
layı Türk devletinin bugüne kadar 
-istisnai durumlar hariç–ağır bir u-
luslararası tepkiyle karşılaşmamıştır.

Modern Türkiye tarihinde 
çoğunlukla Kürtler bu operasyonlara 
ve özellikle mecburi iskan 
politikalarına maruz kalmışlardır. 
En bilinenlerden biri; 1925 yılında 
"Şeyh Said İsyanı" ve sonrası 
yaşananlardır. İsyan kanlı bir 
biçimde bastırılmış, önderlerinin 
tamamı idam edilmiş, önemli 
bir Kürt kitlesi gruplar halinde 
Türkiyenin dört bir yanına sürgün 
edilmiştir. -Şark Islahat Planı-(4) 
Benzer kanlı askeri harekatlar ve peşi 
sıra izlenen iskan politikaları 1927 
yılında Ağrı`da, 1937 Dersim`de, 
6-7 Eylül 1955’de de İstanbul`da 
uygulanmıştır.

Hemen hepsinin ortak özelliği; 
hedef bölgedeki sivillerin belirli bir 
sistematik doğrultusunda baskı altı-
na alınmaları ve yasal kararnameler 
ile mecburi iskana/sürgüne tabi tu-
tulmalarıdır.

Bugün ise Kürdistan coğrafya-
sı yeniden kapsamlı ve kitlesel bir 
sürgün ve iskan politikasıyla karşı 
karşıya gözüküyor. Aktüelliğini hiç 
kaybetmemiş olan kanlı çatışma-
lar 35 yıldır 40.000’den fazla can 
kaybına, 3.000’den fazla yakılmış-
yıkılmış yerleşim yerine ve sayısız 
sürgünlere sebep olmuştur.

Şimdiyse geçmişte kırsal alanda 
görmeye alışık olduğumuz eylemle-
rin, aniden yön değiştirerek ‘’Şehir 
Savaşına’’ dönüşmesine şahit ol-
maktayız. Hafif silahlara sahip genç 
milislerin, modern bir Nato ordu-
suna karşı şansının olmayacağının  
bilinmesine rağmen Türk ordu kuv-
vetlerinin hedef ayırt etmeden sivil 
yerleşim alanlarında giriştiği ağır 
bombardıman ve askeri operasyon-
lar başka bir soruyu, daha doğrusu 
tarihteki benzer stratejinin tekrarı 
olasılığını gündeme getiriyor.

Binlerce yıllık geçmişi olan, 
Unesco Dünya Kültür Mirası lis-
tesine girmiş şehirleri bile yerle bir 
etmenin, hedef bölgeleri insan-
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sızlaştırmaya zorlamanın altında 
yatan etkenleri incelendiğimizde 
konuyu ister istemez tekrarlanan 
yeni bir trajediye yormak duru-
munda kalıyoruz.

Dikkat çeken bir başka durum-
da, ağırlıklı olarak çatışmaların 
Suriye sınırında olan şehirlerde yo-
ğunluk kazanmış olmasıdır(5). Eğer 
sadece sınır hattındaki yerleşim 
bölgelerinin yıkılması ya da halkın 
göçe zorlanması tesadüf değilse, 
bulgular tamamıyla yeni bir "Arap 
Kemeri"(6) projesini hatırlatıyor. 
Daha doğrusu 70’li yıllarda Hafız 
Esad’ın Suriye’de Kürtlere yöne-
lik uyguladığı politikanın Tayyip 
Erdoğan’ın eli ile Türkiye’de yü-
rürlüğe sokulmuş olması ihtimalini 

güçlendiriyor. Tüm emareler "Arap 
Kemeri"nin bir "Türk Kemeri"ne 
dönüştüğüne işaret eder nitelikte.

Bütün bunlar bölge için ağır bir 
felaketin iyiden iyiye yaklaştığı an-
lamına gelmektedir. Bildiğimiz ve 
emin olduğumuz tek şey, belirsizlik-
lerle gelişen bu kanlı süreçte, sivillerin 
hiçbir inisiyatifinin olmamasıdır. 
Tıpkı şu an Avrupa yollarında düş-
müş, Akdeniz’de boğulan, canlarını 
insan kaçakçılarına emanet eden 
sivillerin yaşanan savaşlarda hiç bir 
inisiyatiflerinin olmadığı gibi.

Sonuç olarak;
Kürtler gittikçe belirginleşen yeni 
bir tehcir ve iskan politikası ile karşı 
karşıyadırlar. Verileri gün geçtikçe 
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ortaya dökülen bu süreci gözden u-
zak tutmamak gerekiyor. Gelinen 
aşamada Türkiye’nin "Master 
Planı"nda(7) Kürtlerin ıslahına dair 
bir operasyonla demografik yapıyı 
bozma ve devamında "Türk 
Kemeri"türü bir projenin uygulan-
mayacağını iddia etmek oldukça 
güçtür.

Boşaltılan Kürt yerleşimlerine, 
Avrupa’dan ithal edilen Arap göç-
menlerin yerleştirilmeyeceğinin 
garantisi de yoktur. Bunu engel-
leyebilecek uluslararası bir irade 
ortada gözükmemektedir.

Bu buhranlı süreçin Türk 
Devleti açısından da öyle ko-
lay geçeceği pek beklenmiyor. 
Ama şimdiye kadar Avrupa ve 
NATO’nun desteğiyle Kürt soru-
nunda fazlasıyla mesafe katettiği 
rahatlıkla ifade edilebilir. Öyle ki; 

herkesin malumu olan Kürtlere 
karşı işlenmiş suçların, insan hakla-
rı ihlali boyutuyla incelendiği veya 
karşılığında bir yaptırımın uygu-
lanmadığı bilinmemektedir.

Bu "konfor" içinde hangi dev-
let olursa olsun, şiddete dayalı 
asimileyle yok etmeye kalkıştığı bir 
milleti istediği gibi terörize eder, 
geçici müzakere tezgahları kurar, 
yerli halkları yaşadıkları kadim 
topraklarıdan kovma hakkını ken-
disinde görür.

İşin trajik boyutu ise; AB`nin 
genç tarihinde belki de ilk kez çı-
karları gereği, bir müttefikinin 
şiddete dayalı operasyonel proje-
sinde "aktif" rol oynayan bir güce 
bürünüyor olmasıdır. Bu çerçe-
vede işlenen tüm suçların tarihi 
sorumluluğunu artık AB’de pay-
laşmak zorundadır. 01.04.2016 

Dipnotlar:
1.  Evlerini terk etmiş yarım milyona yakın Kürt şimdilik akraba ve dostlarının 

yanında geçici olarak zor ve kötü şartlarda kalmaktadırlar. İlginç olan bu sefer 
Türkiye’nin batı illerine göç etmemiş olmalarıdır. Çünkü Kürtler için artık 
oralar da güvenli yerleşim yerleri olarak görülmemektedir.

2.  Ukrayna’dan getirilen Ahıska Türklerinin Erzincan’a yerleştirilmesi, Adı-
yaman, Antep, Kilis ve Çevre illere Arap, Türkmen kökenli müslümanların 
yerleştirilmesi en belirgin örnekleri teşkil ederler.

3.  Ermeni Tehciri / Soykırımı 1915’de finalize edilmiş bir harekatlar bütünü-
dür. Küçük çaplı çatışmaların ve iç karışıklıkların geçmişi en az 30 yıl geriye 
gitmektedir. Böylesi dev bir organizasyonun tüm kanallarıyla işletilebilmesi 
ancak savaş ortamının oluşmasıyla mümkün kılınmıştır. Yani operasyonların 



92  bîrnebûn 

ana zeminini ‘’Kaos’’ oluşturmaktadır. Zaten var olan şiddet potansiyeli bu 
ortamda harekete geçirilmiş, dünyanın gözü önünde sonuçlandırılmıştır.

4.  Şark Islahat Planı: 24 Eylül 1925’te başlatılmış ama projelendirilmesi gizli tu-
tulmuştur. Baslıca maddeleri: –Kürt dilinin konuşulmasının yasaklanması –Kız 
çocuklarının okula alınarak asimile edilmesi –İsyana katılanların akrabaları ile 
birlikte batı (Türk) illerine mecburi iskana tabi tutulmaları –Ermeni yerleşim-
lerine sadece türklerin yerleştirilmesi ve arazilerin Türklere tahsisi –Kürtler›in 
memur ve jandarma olarak tayin olunmamaları.

5.  Çatışmaların şiddetlendiği ve en fazla göçün yaşandığı başlıca şehir ve ilçeler 
aynı zamanda Suriye’ye sınır yerleşimlerdir. Nusaybin, Cizre, Silopi v.s. yakın 
tarihte bakir Kürt kimliğinin bir türlü tasfiye edilemediği yerleşim yerlerinin 
başında gelir.

6.  Arap Kemeri: Plan 1973 yılında uygulanmıştır. Ortalama 15-20  km genişli-
ğinde  sınıra yakın bölgelerden Kürtler uzaklaştırılmış, yerlerine Arap aileleri 
yerleştirilmiştir. Yerleşim yerlerinin isimleri Arapçalaştırılmış, Türkiye’den 
sığınan Kürtler geri gönderilmiş, Kürtçe isimler ve tüm yayınlar yasaklanmış, 
Arapça bilmeyen Kürtlerin oy hakkı ellerinden alınmıştır. Uygulamanın biti-
minden sonra (1976) geri dönmek isteyen Kürtlere ise izin verilmemiştir.

7. Master Plan / Şehir planlaması / Metropoliten Planlama/ Bölge Planlaması: 
 1. Dünya savaşı sonrasında ulgulanmasına ağırlık verilmiş, var olan veya kıs-

men yıkılmış şehirleri yeni düzene uygun hale getirme, reforme etme projeleri-
ne verilen genel isimlerden biridir. Planlamacılar aynı zamanda sosyal, iktisadi 
ve politik etüdleri proje aşamasında değerlendirler. 

Kaynak: (Almanca`dan çeviri) https://kurdische-gemeinde.de/tuerkischer-guertel-unter-eu-mentoring/
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Serîlêdan

Ji qayîmeqamê Kuluyê ra,
 Tarîx …./…../….
Daxwazkar:  Ferdên ku nav, destnîşan û hejmara 
 nasnameya wan li jêr.
Mijara daxwazkarîyê:   Birêvabirina daxwaza qebûlkirina navê 
 gundê (meheleya) me yê berê
Beyan û Daxwazî      
Em ferdên bi nav û hejmara nasnameya li jêr nîştecîhên gundê (meheleya) Karacadagê 
ne. Gundê (meheleya) me di nav sinorên berbirsyarîya qayîmeqamîya we da ye. Mîna 
bav û pîrên xwe, em gîşt li vî gundî hatine dinyayê û li ser nifusa wî hatine qeyîdkirin.

Navê gundê (meheleya) me di qeyîdên resmî da Karacadag e. Lê navê gundê me yê 
rast, ji serî da heta niha Xelikan e (Xelikana Jor). Bav û pîrên me ji sêrî da ew veng 
binavkirine û gundên dor û paş me jî gundê me bi vî navî nas dikin û dizanin. Her 
çiqas ku di tarixî gundê me da navên resmî yên, nimûne wekî ….., Yalinayak, Kara-
cadag hebin jî, di nav xelkê gund da ew her tim bi navê Xelikan hatiye û tê naskirin.

Di pakêta demokrasîyê ya ku serokwezîrê berê yê niha Serokkomar, birêz Recep Tayîp 
Erdogan roja 30.09.2013an aşkere kiribû da, soz hatibû dayîn, ku rê li ber bikaranî-
na navên gundan yên berê û herfên x,w.q yên ji ber ku di elfabeya hal î hazir da cih 
nagirin, bihê vekirin.

Gundê (meheleya) me ji serî da heta niha bi nave Xelikan tê naskirin û xelk jî vî navî 
bi kar tine. Ji ber vê, em daxwaz dikin ku navê “Karacadag” yê ku di qeyîdên resmî da 
cih girtiye, bihê rakirin û şûna wî nave wî yê rast, Xelîkan bi resmî bihê qebûlkirin. 
Em muameleyên ji bo vê pêwîst bi rêzdarî pêşknîyaz û daxwaz dikin. 

Nav û paşnav           Navnîşan (edres)           Hejmara nasnameyê (TC Kimlik No)
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.....................................    ................................................... ..............................
.....................................    ................................................... ..............................
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.....................................    ................................................... ..............................

Destnîşan
Berpirsîyar (şexis/rêxistin):

Nimûna Serîlêdanê

Ev kesên ku bixwazin navê gund, belde, cih û warên xwe vegerînin ser yên 
berê, yên esîl dikarin ev numûna serlêdanê bi kar bînin.
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