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Platforma Kurdên 
Anatoliya Navîn ava 
bû
Li bajarê Goteborgê bi beşdariya gelek 
delegeyan Platforma Kurdên Anatoliya 
Navîn li Ewropayê (PKAN-E) di roja 
17.10.1015an li bajarê Goteborgê 
Swêd, bi beşdariya 50 delege û 100 
mêvanên ji 8 welatên Ewropayê ava bû.

Parlamentera HDPê berê ya 
Rihayê Leyla Guven, siyasetmedarê 
kurd û endamê KNKê Adem Ûzûn, 
hevserokê rêxistina HDPê ya Konyayê 
Hasan Ateşçî, serokê Kurd-Derê An-
kara Mustafa Karaman, parlamenterê 
Partiya Sosyal Demokrat a Swêdê 
û endamê Komîsyona Têkiliyên 
Derve, Serkan Köse, parlamenterê 
cîgir ê Partiya Sosyalîst û alîkarê 
şaredarê Gladsaxa Danîmarq Serdar 
Benlî, parlamenterê berê yê HDPê 
yê Wanê Ozdal Uçer, komek ji Ko-
meleya Kurdên Anatoliya Navîn 
(KONKURD-AN) jî amade bûn.

Di kongreyê de ji Elmanyayê Dîlan 
Bîçer û ji Swîsreyê jî Şevket Bakan 
weke hevserokên Platformê hatin hil-
bijartin. Navên di Rêveberiyê de cih 
girtine jî ew in; Bengü Çelik, Yusuf 
Özden û Raşît Bulduk-Swêd, Semra 
Akçakoca-Awûstûrya, Ronî Yıldırım û 
Seyît Ekecîk-Hollanda, Nedîm Ateş-

Norwêç, Sînan Behzatoglû, Aygün 
Akdoğan û Cengîz Bînyil-Almanya, 
Muzaffer Küçükyıldız-Swîsre, Süley-
man Avcı û Ahmet Gezer-Danîmarka.

Ji Hollandayê Mustafa Kaçmaz, ji 
Danîmarkayê Ahmet Bîçen, ji Swêdê 
Ozlem Sıgırcı-Işıklı û Yakup Sarı weke 
endamên cihgir, ji bo Desteya Disîplîn 
û Kontrolê jî ji Swêdê Hasan Bozlak û 
Denîz Uzuner, ji Danîmarkayê jî Erol 
Karaman hatin hilbijartin.

Ji bo berdevkiya platformê jî Ah-
met Gezer, berpirsyariya çapemeniyê 
Dîlen Bîçer û Ahmet Gezer hatin hil-
bijartin.

Di kongreyê de komîsyonên rêxis-
tin bûyîn, ziman, çand, huner, dîrok û 
malî hatin avakirin.“

Platforma Kurdên Anatoliya 
Navîn, di bin navê Platformen för kur-
der från Centrala Anatolien i Europa li 
bajarê Goteborgê komeleyek ava kir. 
Di heman demê de di bin navê Plat-

forma Kurdên Anatoliya Navîn de li 
Hollandayê weqfek ava kir. Platforma 
Kurdên Anatoliya Navîn wê bi rêya 
van her du saziyan bixebite.

Çavkanî: www.anfkurdi.com
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Ji bîrnebûnê

6  bîrnebûn 

Demsala payîzê ciwaniyeka pirrengî di 
xwazayî de peyda dike. Ev pirrengîya bi 
xwe re dewlemendiyeka din û tevgereka 
nû dide jîyanê. Di vê demsalê de ji her 
alîyê jîyanê de jinû ve hazirî tên kirinê. 

Payîz bi rengê xwe yê nû heveseka 
nû ya kar û xwendinê dide merîya. Bi 
despêka payîzê re di her warê jîyanê de 
guhartin û tiştên nûjen bi pêşengehên  
curbecûr tên nîşandan. Ji van pêşenge-
han yek jî wek hersal, îsal dîsan di meha 
payîza pêşîn de pêşengeha kitêban 
a navnetewî bû. Wek ku li piranîya 
welatên Ewropa tê kirin, li Swêdê jî li 
bajarê Göteborgê, bi şîyara "Azadîya 
derbirîna bîrûbawerîyê" di 22-25/09-
2016an de pêk hat. Di hundurê van çar 
rojan de 96 293 kesî bejdarî kirin. 836 
weşanxane bejdar bûn. Li gel semîner 
û gotûbêj 4190 program hatin dayîn.

Weşanxaneya Apecê jî bi semînera  
Grania's Tears (Hêstirên Graniayê) 
bejdarî kir. Semîner li ser "Ka çawa şerê 
Suriyê bandor li wêjeya kurdî kiriye ku 
pirtûkên zarokan yek ji qûrbaniyên 
yekem yê şer e." bibû babeta semînerê. 

Dema meriv di hola semîneran 
re derbas dibû gelek cara rastî 
semînerdarên ku bahsa kurdan dikirin, 
dihat. Ji ber temaya îsal li ser azadîya 
bîrûbawerîyê bû piranîya semînerdaran 
giranî li ser pirkulturî û pirzimanî, şerê 
Suriyê, koçberî û nijadperistîya ku li 
Ewropayê pêşdikeve, deng dikirin. 

Li piranîya welatên Ewropa êdî 
herkes hemfikir e ku pirçandî û 
pirzimanî rastîyeka van welatana 
ye. Xerîbên li welatên Ewropayê jî 
divê li gor vê rastîyê xwe bi rêxistînî 
bikin dakû di reorganîzekirina nû de 
bikaribin kesayetî, çand û zimanê xwe 
biparêzin û pêşbixin. 

Birêz Nuh Ateş bi sernivîsa Di 
dahatiyê da ji bo kurdên Almanyayê 
rêxistineka çawa bi çend destnîşanî 
pêşbînî ev rastîya civata kurdan a 
li Almanyayê di gotareka xwe ya li 
civîneka Komciwan a li Berlînê de 
dabû, ji ber aktualîya naverokê me di 
vê hejmarê de weşand. 

Ev destnîşan û pêşbînîyên ku birêz 
Nuh Ateş di vê gotara xwe de pêşkeş 
dike ji bo hemû kurdên li welatên 
Ewropa derbas dibe.

Bi hêvîya ku ev gotara rê li ber 
diyalogê di navbera rêxistinên kurdan 
veke rojên xweş ên payîzê para we bin.

Ali Ciftci

 Ji semînera Grania's Tears ji destê çepê ve moderator 
Anna Sjöstrand-Hedström, nivîskar E. A Nolan û 
vebêjê pirtûkê Soran İsmail
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Di derheqê gundê Celîka de belge-
fîlmek kurt di medyaya civakî de 
hat weşandin. Belgefîlma Dara 
Mestê de çand, huner, dîrok û ji-
yana rojane ya gund tê mêrandin. 
Va belgefîlma Adem Özgür û Ha-
mo Celikan amadekir. 

Ev salên dawî de li ser kurdên 
Anatoliya Navîn xebatên medyayê 
zêde dibin. Televizyon, rojname, 
kovar û medyaya civakê bala xwe 
didin kurdên Anatoliya Navîn û 
di derheqê wan de nûçe, bername 
û hevpeyvînan amade dikin. Yek 
ji wan xebatan jî belgefîlma Dara 
Mestê ye. Dara Mestê di derheqê 
Gundê Celîka de hat kişandin û di 

meha îlonê de li ser Youtubê hat 
weşandin. 

Dara Mestê ku di destpêka gund 
de tê xuyakirin û ji xelkê gund va 
cîhekê taybet digire. Di belgefîlma 
Dara Mestê de agahiya çand, hu-
ner, dîrok û jiyana gund ya rojanê; 
li ser kurdên Anatoliya Navîn û 
dîroka wan jî agahî hene. Ev kurte 
fîlma bi kurdî ye û 14 deqqe diajo. 

Derhêner û senarîstî belgefîlmê 
rojnameger Adem Özgür, çend sal 
in li ser xebatek veng difikirî û ar-
manca xwe ya yekemîn anî şûnê. 
Adem Özgür, dixwast ku him li ser 
gundê xwe, bi taybetê jî dixwast di 
derheqê kurdên Anatoliya Navîn 

Belgefîlmek li ser gundê Celîka

Dara Mestê

Muzaffer Özgür
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de belgefîlmek berfireh amade 
bike. Ji ber vê yekê belgefîlma 
Dara Mestê bû xebatek yekemîn 
û ceribandin. Özgür diyar dike 
ku di belgefîlma Dara Mestê de ji 
alî teknîkî, dîrokê û sînemayê de 
kemasî pir in; lê divê xebatên veng 
werin çêkirin.  

Va belgefîlma Adem Öz-
gür û Hamo Celikan bi hev re 
amadekirin. Ji çend civîn, fikir 
û dengkirinan bi şûnda dest bi 
xebatên xwe kirin. Armanca wan 
ew e ku wê di demekê nêzik de 
belgefîlmek dirêj, berfireh û tê de 
agahiyên dîroka kurdên Anatoliya 
Navîn xuya dibin amade bikin. 

Peyama zimên 
Belgefîlma Dara Mestê him di 
medyaya civakî de, him jî ji alî ça-
pemeniyên kurdî de balkişand. Bi 
dehan kes ev belgefîlma parvekir û 
bi hezaran kes ev belgefîlma 
temaşekir. Di çend rojname, mal-
perên nûçeya û televizyonan de jî 
ev belgefîlma danasîn. Di belgefîl-
ma Dara Mestê de hemû dengki-
rin, agahî û hevpeyvîn bi kurdî ne. 
Ji ber vê yekê fîlm li ser zimanê 
kurdî peyamek dide. Bi taybetî jî 
zarokên vê gundê hê bi kurdî 
dengdikine û Adem Özgür dibêje 
ku “Armanc ne tenê belgefîlm 
kişandin e. Me xwest ku em di vê 
belgefîlmê de zarokên hê bi kurdî 
dengdikin bimêrinin û bala wan 
zarokan bidin zimanê kurdî.”

Aliyê herî zêde ku balê 
dikişîne di vî belgêfîlmî de, bi 
giranî bikaranîna muzîka Rojava 
ye. Fîlmê ku xwerû serdanpê bi 
kurdî ye. Digel mûzîkê, axaftin û 
hevpeyvînên ku hatine kirin jî bi 
kurdî ne. Her wiha di saya huner-
mend Hamo Celikan de muzîkên 
belgefîlmê balkêş bûn û bi piranî jî 
muzîkên modern hatin hilbijartin. 

Fîlm, him Youtube’ê de tê te-
maşekirin, him jî di rûpela Celikan 
Postê de.Adem Özgür û Hamo Celikan
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Rêxistin û sazîyên kurd û 

Kurdistanî li welatên Ewropayê:

Ji bo lêgerîna li bersiva pirsa, di da-
hatiyê (pêşerojê) da rêxistineke çawa 
ji bo kurdên Almanyayê, gerek e em 
li rabirtîya (dîroka) rêxistinên kurd 
li Ewropayê û li hen taybetmendîyên 
wan yên sereke hûr û kûr binihêrin.

Kurd di sedsala bîstan da ha-
tin welatên Ewropayê û li wir dest 
pê çêkirina sazî, dezgeh û rêxisti-
nan kirin. Di nîvê pêşî yê sedsala 
bîstan da hejimara kurdên ku ha-
tina Ewropayê kêm bû û piranîya 
wan ji malbatên mezin û kurdper-
wer yên mîna malbata Bedirxanî 
û Cemilpaşazadeyan bû û ji ber 
sedemên sîyasî û ji bo xwandina 
bilind hatibûn.

Yekemîn sazîya kurdan a bi 
taybetîyên netewî li dervayî welat, 
rojnameya Kurdistan ya kurdî-tirkî 
û panzdehrojî bû. Kurdistan ji ber 

zext û astengîyên rejîma Abdul-
hamid, 22ê nîsana sala 1898an 
li paytexta Misir, Qehîreye hate 
weşandin. Ji hejmara 1an heta ya 
6an li wir hate çapkirin. Paşê ji 
ber destdirêjîya dewleta osmanî 
xwedîyên wê mecbur man ku careke 
din şûn û warê rojnameyê bigu-
herîn. Loma ji hejmara 6an heta ya 
31an li Ewropayê, li bajarên wekî 
Cenewre, London û Folkistonê hate 
weşandin.(1) 

Di sala 1913an da komek (6 kes) 
rewşenbîr û xwandekarên kurd li 
bajarê Îswîçrê, Lozanê pîyê (liqê) 
rexistina Hêvî (Civata Talebeyî 
Kurd) çêkirin. Hêvî sala 1912an li 
paytexta Osmanîyan, Stembulê bo 
mafên kurdan û hînbûna kurdî ha-
tibû damezirandin. Wekî rêxistinên 
din yên wê serdemê li Stembûlê, 
di nav dameziranêrên wê  da jî 
kurdên Diyarbekirê, Hekariyê, Su-

Ev nivîsa li ser bingeha gotara ku min di kombûna, „Zukunftswerkstatt 
KOMKAR–KOMCÎWAN 2030, Berlînê 04–05.12.2015“  pêşkêşkiribû 

hatiye amedekrin.

Di dahatiyê da ji bo kurdên Almanyayê 
rêxistineke çawa?

– Çend destnîşanî û pêşbînî –

Nuh Ateş
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leymanîyê, Kerkukê û Mahabadê jî 
hebûn. Yanê Hêvî rêxistineke Kur-
distanî bû, ne ya parçeyekî wê. Bi 
salixdana Ekrem Cemil Paşe, pîyên 
Hêvîyê li bajarê Cenevrê û Munîhê 
jî hatine çêkirin.(2) 

Sala 1922an her du ziman û 
edebîyatnasên kurd, Kamuran Be-
dirxan û Celadet Bedirxan hatin 
Almanyayê. Celadet li Munihê hu-
kuk xwand. Kamuran jî li bajarê 
Almanya, Leipzigê xwand û unvanê 
doktorîyê bi dest xist. Paşê, wî sala 
1947an di zanîngeha Parisê da mo-
mostetîya dersên kurdî kir û di sala 
1949an da sazîya bi navê Navenda 
Lêkolînên Kurdî çêkir.(3)  

Bi pêşengîya rewşenbîr û xwen-
dekarên Kurd li Ewropayê, di 
sala 1956an da li bajarê Almanya 
Rojava, Wiesbadenê Komeley 
Xwendekaranî Kurd Le Ewropayê 
hate sazkirin. Ev komaleya gelek 
salan bi navê wê yê îngîlîzî, KSSE 
(Kurdish Students Society in Eu-
rope) dihate nasîn. 

Meriv dikane bibêje, KSSE ye-
kemîn komaleya kurd ya yekgirtî 
û li ser bingeha nasnameya kurd û 
Kurdistanî li Ewropayê hatibû da-
mezirandin, bû. Di bin bana wê da 
ji her parçeyên Kurdistanê xwande-
kar û akedemîsyanan cih girtibûn. 

Zimanê navxwe yê danûstandin, 
kar û xebatê kurdî bû. KSSE piştî 
sazbûnê kovareke salane bi zimanê 
îngilizî û bi kurdî ya  bi navê Hêvîya 
Welat (1963–1965) derdixist.

KSSE her çû xurt bû û yên sosy-
alîst jî tevê li pir welatên Ewropayê 
pîyên wê hatibûn sazkirin. Sala 
1964an KSSE bû endama Yekîtîya 
Xwandekaran a Navnetewî û beşdarî 
kombûn û festivalên navnetewî bû, 
nav û dengê kurd û Kurdistanê li 
dinyayê belav kir. Di destpêkê da 
17 endamên KSSE hebûn û sala 
1972an jimara endamên wê helkişî 
û bû 761.

Mixabin, KSSE bû qurbanê di-
jeyatî û nakokîyên navxwe. Cara 
pêşî sala 1965 birek kes ji KSSE 
veqetî û bi navî Komeley Xwendka-
ranî Kurd Le Ewropa dest pê xebatê 
kir. Paşê, di pey peymana Cezayirê 
ya sala 1975an va, gava şoreşa kurd 
li Başûrê Kurdistan şikest û tevgera 
kurd li wir parçe bû, KSSE careke din 
parçe bû. Bireke mezin ji endamên 
wê yên her çar parçeyên Kurdistanê 
jê veqetîya û sala 1976an AKSA 
(Yekîtîya Xwandekarên Kurdistan 
Li Dervayî Welat) hat dameziran-
din. Di sala 1978an da jî komek ji 
ber sedemên idolojîyê ji AKSAyê 
veqetiya. Pir neçû, bandora KSSE û 
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paşê ya yên ku ji wê veqetî jî her çû 
kêm bû û wext hat qet nema. Heyf 
e ku, li Ewropayê modela rêxistina 
yekgirtî ya li ser bingeha nasnameya 
kurd û Kurdîstanî têk çû.(4) 

Û îro mixabin sazî û rêxistineke 
kurdan ya Kurdistanî û yekgirtî li 
Ewropayê, ji xeynî (heta derecekî) 
Federasyona komeleyên Kurdistanê 
li Swedê û Enstîtuya Kurd li Frensayê 
tune. Hevkarî û yekrêzîyeke mayîn-
de di bin bana rêxistineke yekane da 
li Welatên din yên Ewropayê tune.  

Li nîvê paşî yê sedsala bîstan 
hejmara kurdan li Ewropayê sal bi 
sal, bi taybetî jî ji salan 1961 şûnda, 
xwasime bi girêdana di navbera Al-
manya û Tirkîyê ya ji bo koçdan û 
koçwergirtinê da û dûv ra piştî si-
temkarîya hovane ya derbeya leşkerî 
li Tirkîyê ya sala 1980î, pir zêde bû. 
Û îro jî çi bi rêya zewacê û çi bi ya 
penaberîyê kurd tên welatên Ewro-
payê. 

Ji salên 1970î şûnda tevgera kurd 
li bakûrê Kurdistanê û Tirkîyê, me-
riv dikane bibê, ji nûva destpêkir; bi 
dehan kom û partîyên nû derketin 
meydanê. Çend taybetmendîyên 
wan yên sereke ew bûn: Piranîya 
wan nehênî û çepgir û yanegirên 
sistemên sosyalist yên dema xwe 
bûn. Kêm û zêde ew ê di bin ban-

dora bîr û bawerîyên dogmatîk û 
otorîter da bûn. Di navbera wan da 
dijîhevbûneke tûj û hetanî asta bi-
rakûjîyê hebû. Çi li hember hev û çi 
li hember endamên xwe yên cuda-
fikir, ew serhîşk, bê an kêmtehemul 
bûn. Bandora serokên wan pir zêde 
bû. Meriv dikane wan wekî parti-
yên serokan jî bi nav bike. Helbet 
gîşt ne yek bûn, ferq di navbera wan 
da hebûn. Hin ji wan li gor yên din 
nermtir bûn.

Ew serhîşkî û bêtehemulîya 
ideolo jîya çep a dogmatîk û hel-
westên otoriter û eznavendîtîyê, 
di bin şertên dijwar yên wê demê 
da, çi li welêt û çi li dervayî welat 
dibû sebeba pevçûn, zîyan û heder-
kirinên potansiyalên insanî û madî 
yên giranbedel û dibû (û dibe) bend 
li pêşîya diyalog, hevkarî û yekrêzîya 
tevgera kurd.

Di salên 1960 û 70î da li Ewro-
payê pirtir li Almanyayê rêxistinên 
kurdên Bakûr yên nehênî (veşartî) 
wekî Hevra (1965/1971), Bahoz 
(1968), Brusk (1976) hatin avakirin. 
Û paşê her yeke wan komeleyên xwe 
yên aşkere wekî, KOMKAR, KK-
DK, KOÇ-KAK, Feyka Kurdistan 
(1984-li ser xetê sîyasî yê PKK) çêkir. 
Meriv dikane bibêje, ku êdî serdema 
rêxistin û sazîyên parçeyî û girêdayî 
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partîyên sîyasî dest pê kiribû.
Piranîya rêxistinên kurdên 

koçber yên li Almanyayê di salên 
70/80î da wekî piyê partî û rx-
istinên çepgir yên ji Kurdistana 
bakûr bûn. Li piştî KOMKARê 
rêxistina nehênî/veşartî Hevra (Ko-
mela Şoreşvanên Kurdên Tirkîyê) 
hebû. Piranîya endamên Hevra di 
pêşî da akademîsyên û xwandekar 
bûn. Paşê, piştî damezirandina 
PSK di sala 1974an da, Hevra xwe 
belav kir û teve PSK bû.(5) 

Armanca Hevra piştgiriya 
berxwedana miletê kurd ji bo riz-
gariya netewi û mafê wi yê çarenûsî 
bû. Hevra kovarek bi navê Ronahî 
derdixist û çend kîtabên li ser doza 
kurd û Kurdistanê û hen berhemen 
edebi weşandibû. Endamên Hevra 
di çêkirina komeleyên karkeran 
kurd li Almanyayê di salên 1970 da 
yên ku paşê Komkar ava kiribûn ak-
tiv bûn.

KOMKAR: Çend nimûne ji kar û 

xebatên di salên 70î û 80î da:

Bi hevkarî û beşdariya heyşt ko-
meleyên kurdên koçber û çend 
komîteyan roja 13.01.1979an li 
bajarê Frankfurtê KOMKAR-Fede-
rasyona Komeleyên Kurdistan hate 
damezirandin.

KOMKAR yekemîn federasy-
ona kurdên koçber ên Kurdistana 
Bakûr li Almanya bû. Wê sewa ar-
mancên xwe bi rê û rêbazên aştiyanê 
û demokratîk xebat dikir û dike. 
KOMKAR di kar û xebatên birêx-
istinkirinê û komeletîyê yên nûjên 
ji bo tevgera kurdan a li Ewropa bû 
pêşeng, bû mînak û wê standardên 
nû danîn.   

  
Armanc û daxwazên KOMKAR 

yên sereke meriv dikane li ser van 

xalan kom bike:

• Birêxistinkirina koçber û xwen-
de karên kurd li Almanya û 
peş va birina piştgiriya navbera 
wan.

• Nasîn û qebulkirina nasnameya 
kurd a etniyî, kulturî û zimanî bi 
şêweyeke resmî li Almanyayê.

• Kar û xebat ji bo piştgiriya 
berxwedana miletê kurd li dijî 
bindestîya neteweyî û bikaranîna 
mafê çarenûsî li her çar parçeyên 
Kurdistan.

• Peydakirina dost û piştgiran ji bo 
doza kurdan.

• Xebat ji bo mafên koçber û 
pena beran û li dijî neheqî û 
dijminatiya ku li wan tê kirin.

• Xebat ji bo aştî, biratî û hevnasîna 
gelan û belavkirin û nasandina 
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nêrînên sosyalîst.
• Di hundirê deh salan da, bi 

dehan komele û komitêyên nû 
çêbûn û tevlê Komkarê bûn. 
Hejmara endam û hezkirên 
Komkara êdî gihêştibû hezaran.

Pirozkirina cejna Newrozê:

KOMKARê her sal sewa xatirê pî-
rozkirina cejna Newrozê li bajarên 
Almanyayê ên mezin, meresîm û 
şevşahiyên pîroziyê amede dikirin. 

Pîrozkirina Newrozê bi girseyî û 
bi bernameyên pir zimanî, rengîn û 
zengîn û beşdarîya kurdên ji her alîyê 
Kurdistanê û alman û biyanîyan di-
hate birêvabirin.

Di çar şevşahîyên navendî yên 
Newroza 1979an (Berlîna Rojava, 
Dortmund, Mannheim û Munîh) 
da, tevhev zêdetirî 4 hezaran kes 
beşdar bûbûn. 5 salan şûnda, di 
Newroza 1984an da deh hezar kes 
bedarî şevên Newrozê yên Komkarê 
yên navendî bûbûn. Ji 1984an şûnda 
hejmara beşdaran ji deh hezaran zê-
detir bû.

Kar û xebata çap û weşangerîyê:

Komkar xwedîya çapxaneyekê bû. 
Rojname û kovarên bi navê, Dengê 
Komkar, Roja Welat, Rîya Aza-
dî û Komkar-Înfo û bi dehan kîtab 

ên li ser mijarên sîyasî û li ser tarix, 
ziman û folklora kurdî hatin çapki-
rin û belavkirin.

Nêzgrev: 
Piştî derbeya leşkerî, KOMKAR 
roja 2ê mijdarê 1981an li hemberî 
sitemkarî, êşkence, kujtinên sîyasî 
ên rejîma generalan nêzgrevek bi rê 
xist. Nêzgreva ku 23 endamê Kom-
karê beşdar bûbûn 41 rojan ajotibû. 
Bang û hawara nêzgrevdaran deng 
da, li her derê belav bû. Raya gîştî 
ya Almanyayê û welatên Ewropayê 
hate hayadarkirin. Tevgereke xurt 
ya piştgiriyê pêk hat. Kurtebirî, 
nêzgrev bû çalakiyeke bi bandor û 
balkêşandî ji bo rûswa û şermezar-
kirina rejîma generalan. 

Danasandin û naskirina nasnameya 

kurdî li Almanyayê: 

Almanyayê demeke dirêj kurd nedi-
nasîn û koçberên kurd bi salan ji maf 
û xizmetên wekî dersa zimanê kurdî, 
serbestiya navên kurdî, şewirmeniya 
sosyal û bernameya radyoyê bi zi-
manê dê bêpar hîştin. Lê paşê û îro 
rewş û merc hatine guhêrtin. 

Di sayê xebat û berxwedana 
rêxistinên kurdan yên salên 80î, bi 
taybetî kampanyayên KOMKARê 
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yên berfereh û carcar hevkarîya bi 
rêxistinên kurdan yên wekî KKDK û 
KOÇ-KAK va û bi piştgirîya dostên 
kurdan da, encamên berbiçav hatin 
bidestxistin. Bi bandora van hewl 
û xebatan û ya her du konferensên 
navnetewî li bajarê Bremen (1989an) 
û li Bonnê (1991an) ji bo „Mafên 
Meriva li Kurdistanê“ bi piştgirîyeke 
xurt ya Komkarê, Almanyayê sîya   se-
ta xwe guhêrî. Di biryara parlemana 
Almanyayê ya sala 1991an û bi er-
êkirina gişt fraksîyonên wê da, qala 
pêwîstiya qebûlkirina mafên kurdan 
li welatên ku ew lê dijîn û peydaki-
rina îmkanên ku kurd pê bikanin li 
Almanyayê nasnameya xwe ya kul-
turî biparêzin, tê kirin. Ji wê şûnda, 
bend û astengiyên li ber navên kurdî 
rabûn û rê li ber dersa kurdî ji bo 
şagirtên kurd vebû. Ji hîngê vir da li 
çar eyaletan, Bremen (1993), Ham-
burg (1994), Niedersachsen (1995), 
NRW–Nordrhein Westfalen (1997) 
dersa zimanê kurdî heye.(6) 

Dijwarî û zehmetiyên wê Demê:   
• Bêtecrubetîya derbarê birêxistin-

kirinê ya li dervayî welat û xwe-
sima di derheqa kar û mijarên 
burokratik û birêvabirinê da. Her 
weha kêmhaybûna ji ziman, kul-
tur û diroka kurdan.

• Zehmetî û tengîyên ji ber bihev-
girê dana karê rêxistinî yê aşkere bi 
yê veşartî va.

• Parçebûn û ji hev veqetîyên ji ber 
sebebên sîyasî û idologî da.

• Cihîştina giraniya berpirsyarî, kar 
û xebatê bi ser  Komiteya Birêva-
birinê ya Gîştî da. 

• İhmalkirina zimanê kurdî di civîn 
û kongre û kombûnan da.

Dİ DAHATÎYÊ DA Jİ BO KURDÊN 

ALMANYAYÊ RÊXİSTİNEKE 

ÇAWA?

Divê meriv kurdên li Ewropayê 
yan yên Almanyayê, ji ber ku 
mijara me ew e, çawa tarîf û rave 
bike û bide nasandin? Ma kurd li 
Almanyayê kî yan çi ne?

–Li gorê tehmînên di hen jê-
der û çavkanîyan da, îro qasî 
mîlyonekî kurd li Ewropayê di-
jîn. Ji wan 600.000 li Almanya û ji 
wan jî 200.000–250.000 li Eyaleta 
Nordrhein Westfalyayê û 50.000 li 
Berlînê bi cîh û war in. Ji kurdên li Al-
manyayê 500.000 bi eslê xwe kurdên 
Kurdistana Bakûr û Tirkiyê ne û yên 
mayî yanê 100.000 ji parçeyên din 
ên Kurdistanê û ji Anatoliya Navîn 
û welatên Sowyeta berê ne.

–Bi qiyaskirina bi komên 
koç   berên din va, meyîla kurdên Al-



bîrnebûn   15

manyayê, ji ber sitemkarî, xizanî û 
dijwarîyên din yên li welatên wan, 
zêdetir berbi mayîndebûnê, entegre-
bûnê û hemwelatîbûna Almanyayê 
ye û şans û îmkanên vegera wan a 
welatê xwe kêmtir e. Kurdên Al-
manyayê birek ji civata Almanya 
ye. Almanya bixwe zûva ye bûye 
civateke koçwergir û pirkulturî. Ji 
her penc kesên li Almanyayê yek bi 
rabirtîya xwe koçber e. 

–Di ser koçberîya kurdan ya ber-
ve welatên Ewropayê nîv esir derbas 
bûye. Di vê nîv esirê da, guhêrtinên 
giring û berçav çê bûn. Di destpêkê 
da piranîya kurdên Almanya û yên 
welatên Ewropayê din jî karkerên 
koçber bûn. Ji wan birek jî xwen-
dekar û penaber bû û xeyala wan 
gîştan jî şûnda vegerîna welat bû.

–Lê niha kurd li Almanyayê 
bûne komeke mezin, bûne civateke 
bi serî xwe, rengîn û piralî. Ew 
êdî ne tenê ji karker, xwendekar û 
penaberan, her weha ji malbatên 
bi zar û zêç, ji ciwanan, ji nivşên 
duyem û sêyem, ji kal û pîran, ji 
malnîşînan (tekewudan), ji karsaz, 
bazirgan, dikandar û ji kesên bi 
meslek û hunerên pircure pêk tên.

 –Mixabin heta niha lêkolînên 

akedemik û rapirsînên berfereh û rêk 
û pêk li ser civata kurdên Almanyayê 
bi giştî û bi taybetî li ser kurdîzanî û 
kurdînezanîya wê tunin û yên heyî 
jî ji ber tuneyîya statîstikên zêlal 
bi kêmanî ne. Nimûne ji 600.000 
kurdên Almanyayê çiqas kurdîzan 
û kurdînezan in û rêjaya kudîzan 
û kurdînezanan di nav nivşên ye-
kem, duyem û seyem da çiqas e? 
Û ji destpêka salan 90î vir da çiqas 
şagirtên kurd ji imkana dersa kurdî 
ya li eyaletên navborî istifade kirine? 
Ji endamên rêxistinên kurdan çiqas 
kurdîzan in û rêxistinên kurda çiqas 
di civîn û kongreyên xwe da kurdî 
bi kar tînin… Mixabin em bersiva 
van pirs û mijaran bi awayekî zelal 
nizanin. Ji bo vê pêdivî bi lêkolîn û 
rapirsînên berfereh û rêkûpêk heye. 

Tenê meriv dikane qala van 
meyîl û trendan bike: Yên ku ji berê 
da (gava nû hatin) kurdî nezan û 
kurdîzan û yên kurdî li Almanyayê 
hîn bûyî kurdî û yên ku kurdî li Al-
manyayê ji bîr kirî hene.

Kurdnasê alman Meyer-Ingwersen 
hejmara şagirtên kurd yên di çaxê 
dibistanê ra, di sala 1995an da, wekî 
130.000î heldide. Ji vana bi tehmînî 
40.000 yan 50.000 li eyaleta 
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NRWyê ne. Li gor çavkanîyeke 
devkî hejmara şagirtên kurd yên ku 
sala 2014an da beşdarî dersa kurdî 
ya li dibistanên vê eyaletê bûne 
mixabin tenê 470 ye. 

Li Eyaletên Bremen, dersala 
1998/99, Hamburg 1997/98 û 
Niedersachsene 1997/98 tehev 
tenê 915 şagirtên kurd beşdarî der-
sa zimanê kurdî bûne. Di heman 
derssalê da hejmara beşdarên dersa 
tirkî li van her sê eylatan 200.000 
e. Tûnebûna îmkana dersa kurdî 
li dibistanên eyaletên wekî Hes-
sen, Baden Würtenberg Bayern 
û li Berlînê ya ku lê viqasî 50 he-
zar kurd bi cîhûwar in kêmanî û 
bêbextîyeke mezin e. 

–Her çiqas xebat û hewldanên 
hêja ji bo parastin û pêşvabirina zi-
manê kurdî li Almanyayê hebin jî, 
gava meriv li van hejmaran li jor û 
li derdora xwe dinihêrê û bikarne-
anîya yan kêm bikaranîya kurdî di 
cîvîn, kongre û konferansên rêxis-
tinên kurdên Bakûr û Tirkîyeyî da 
dibîne, hîngê ew digihêje wê qene-
atê ku zimanê kurdî li Almanyayê jî 
di metirsîya ji nav çûyînê da ye.(7) 

–Kurd êdî li Almanyayê civateke 
mayînde û parek ji civata Almanya 
ye. Her çiqas ku ji nav kurdên Al-
manyayê kes û komên ku vedigerin 

welat û yên nû tên Almanyayê tim 
hebin jî, piranîya wan ên mayînde 
bimînin. Ji ber vê jî gerek e ku ev 
guhertin û taybetmendiyên kurdên 
Almanyayê, bi minesebeta lêgerîna 
bersiva pirsa rêxistineke çawa di da-
hatîyê da ji bo kurdên Almanyayê 
û ji bo nav û armancên wê, li ber 
çavan bê girtin. 

–Kurdên Almanyayê divê êdî Al-
manyayê wekî welatê xwe yê yekem 
yan duyem bibînin û xwe jî mîna 
alman yan hemwelatîyê Almanyayê 
ên kurdnijad bizanin û binasînin. 
Ne tenê civata Almanyayê, koçber 
jî teve, bi gîştî yeke pirzimanî, pir-
kulturî û pir nasnameyî ye. Kurdên 
Almanyayê jî wekî pareke wê civatê, 
di nava xwe da jî pirzimanî, pir 
dînî (Musliman, Ehli/Rêya Heq, 
Êzidî,...) û pirwelatî ango pirnasna-
meyî ne. Nasnameya wan elementên 
nasnameya tirkî, farisî, erebî û bi 
taybetî ya almanî jî dihewîne. 

 –Loma gerek e ku nav û armancên 
rêxistina kurdên Almanyayê ya 
pêşerojê li gor van rastîyan be. Divê 
ew serbixwe û serpartî be û girêdayî 
tu partiyên sîyasî yên kurd û alman 
nebe. Rêxistina kurdên Almanyayê 
a dahatîyê divê berî her tiştî bibe 
daxwazkar û parazvanê hewcedarî û 
berjewendîyên kurdên Almanyayê 



bîrnebûn   17

yên sosyal, kulturî û dinî–ayînî. Yek 
armanca wê a sereke û bingehîn 
jî divê peydakirina derfetên ji bo 
parastina nasnameya kurdan, bi 
taybetî alîyê wê yê kurdî li ser 
binateya ziman, edebiyat, kultur û 
dîroka kurdan be. Û berî her tiştî 
gerek e ku ew ji bo peydakirina 
derfetên hînbûna zimanê kurdî yê 
ku li Almanyayê jî di metirsîya ji nav 
çûyîne da ye, bixebite. Û ji bo vê li 
ser xwe bike ferz ku endamên xwe 
hînî zimanê kurdî bike û zimanê 
kurdî di civîn û kongreyên xwe da 
bi kar bînê. Her weha divê ew bibe 
piştevanê hewl û berxwedanên xelkê 
kurd li her çar parçeyên Kurdistanê 
ji bo bidestxistina mafê çarenûsî. 

–Divê kurdên Almanyayê sewa 
wekhevî û edlayîyê û dijî her cure 
nijadperestîyê teve kar û xebatên 
civatî, sosyal û sîyasî li Almanyaya 
bibin û di partî, sazî û rêxistinên 
sîvîl û civakî da jî cih bigrin. Û 
hîngê, li vir cihê gotinê ye, kurdên 
Almanyayê dê bikanin hîn baştir 
piştbazîya xelkê kurd û tevgera wî 
ya azadixwaz ji bo mafê çarenûsî jî 
bikin û hêsantir derfetan ji bo xiz-
metên sosyal, kulturî, olî û ayînî jî 
li gor pêdivîyên kurdên Almanyayê 
peyda bikin. 

–Li Almanyayê û welatên din yên 

Ewropayê derfete heye ku yekîtiya 
kurdan ji her parçeyên Kurdistanê û 
herêm û warên din ên kurdnişîn pêk 
bê, eger sinorên sîyasî û ideologî û 
hizbî nebin bend. Bêgûman yêkîtiya 
wan di rêxistineke yekgirtî da, di-
kane bandoreke erênî li ser tevayîya 
tevgera kurd li Kurdistanê jî bike. 

–Lê rastîya niha ew e ku kurdên 
Almanyayê xwediyê bi dehan 
rêxistinên cûr bi cûr in yên ku kêm û 
zêde li ser bingeha cûdayîyên idologî, 
sîyasî û olî çêbûne. Mixabin, ji ber 
giredayîya bi partiyên sîyasî, cudahî 
û nakokîyên navxweyî ew ne di bin 
banekê da ne jî. Li gor çavkanîyan, 
di sala 1990î da 230 sazî, dezgeh û 
rêxistinên kurd li Ewropayê hebûn. 
Sala 1997an li Almanyayê 150 
rêxistin, sazî dehgehe kurd hebûn. 
Kî dizane belkî îro hejmara wan hîn 
zêdê bûye.  Tenê li Berlînê bi tehmîn 
ji 30î zêdetir  rêxistin, sazî û dezgehên 
kurd hene. Ma evqas rêxistin û 
birûbelavbûnî nîşana xêr û bereketê 
ye? Na xêr, ev zîyan e û rewayî wê ye 
ku wekî rûreşî bê binavkirin.(8) 

–Pêwîst e rêxistina kurd ya yek-
girtî li ser bingeha sazîya eyaletî/
federalî bê danîn. Li her bajarekî 
Almanyayê ku têr kurd lê dijîn divê 
rêxistineke kurdan a yekgirtî li ser 
navê „Warê Kurdan*“ yan „Kome-
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leya Kurdan“ hebe û Warên Kurdan 
yên li her eyaletê di bin bana „Girê-
danka Warên Kurdan li Eyaleta 
......“ û li giştî Almanyayê jî ew di 
bin bana „Yekîtîya Warên Kurdan 
Li Almanya“ bi hev va bên girêdan. 
Divê Warên Kurdan xwedîyê war-
gehan (mal/xanî) bin. Di wargehan 
da divê holên konferens û kombû-
nan, dersxane, kîtapxane û cihên 
ji bo hewceyîyên olî/ayînî ji bo 
kurdên musluman, êzîdî, ehli/rêya 
heq/elewî hebin.

–Rêxistineke yekgirtî tê wê wa-
teyê ku kurd li Almanyayê û rêxistin 

û sazîyên wan hemd û hêz, hizr û 
hûnera xwe bikin yek, da ku bibin 
komeke bi giranî û bi bandor ji bo 
bidestxistina heq û derfetan.

–Divê meriv li ser mijara ça-
wa bûna rêxistina ji bo kurdên 
Almanyayê di nav xwe da û bi rêxis-
tinên kurd ên din va bikeve nav 
diyalog û danûstandinan û dest bi 
proseyeke ji bo dahatîya kurdên 
Almanyayê û yekgirtiya rêxistinên 
wan birêva bibe. Ji bo vê, gerek e ku 
meriv ji tecrubeyên miletên din yên 
berî me hatina dîsporayê û ji tecru-
beyên kurdên Swedê jî istifade bike.  
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ÇÎNO
(Hosteyê dizan)

Mem Xelîkan

Mustafa Kurnaz, lawê Simê Mihe-
med û Têla Hecî Ekîz e. Li bajaro-
ka Kulu li gundê Cêlikan 
(Kırkpınar) bi cih û war bûn. Di 
14 salîya xwe de bavê vî dimire, bê-
bav, sêwî dimê. Ji bo wê jî, bêkes û 
serbest mezin dibe. Wê demê, me-
riv di tuneyîyê de wûn. Jîyan bi qar 
û bar wû. Mal û malbat bixwedîki-
rin zehmet û zor wû. Ji bo wê, dizi 
kirin zêde wû. Çîno (Mistefa), bi 
wî karî, karê diziyê bi nav û deng 
wû. Bûyî bû, hosteyê diziyê. Ji bo 
ku, bi her çînekî dizanî ew nava 
dayîbûn ser.

Çîno, meriyekî cêmer û bêtirs 
bû. Derên meriv bi ro bitirse ned-
içûyî, Çîno bêtirs bi şev diçûye. Li 
diziyên dikirî, xwe nedidaye dest. 
Bi jîyana xwe ya rengîn, bi karê di-
ziyê li heremê, li gundên der dorê 
deng daye. Li heremê, bi şev zarok 
bi navê vî ditirsandine û dikirine 
xewê.

Çîno, wek kowboyekî wû ye. Ji 
hespa hezdikirîyê û wek sîwarekî 
hoste, hesp diajotiye. Li çiya tu 
hespê ku nedigirtî tûnewûne. Wek 

kowboyekî kemend diavitîye. Li 
pişta hespê xwe, di rojekê de li çar 
bajarokê heremê (Kulu, Cihan-
beyli, Haymana, Bala) digerîyaye. 
Çîno, wek mafyayê wê demê wû. 
Li heremê, kî diziyê dike?. Çi di-
dize? Li kêderê vedişêre Çînoyê 
me ji giştika agahdar wû ye. Li he-
remê, li kîjan gundî, li kêderê kê çi 
dizi kiriye, çi hatiye dizandin; pez, 
mange an jî tiştekî din hatiye dizîn, 
mala vî hatiye derva kirin, dihatine 
ji Çîno alîkarî dixwastine. Çîno jî, 
ku bi xwe nediziye diçûye, ew tiştê 
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hatiye dizîn, ji dizan didizîye û di-
daye xwedîya. Qereqolê bajarokan 
jî, dema li diza digerin cara pêşîn 
dihatine ji Çîno alîkarî dixwastine. 
Fermandarên qereqolan dihatine 
cem vî, "Mistefa, li felan gundî, vi-
kas berx, çend hesp, mange hatine 
dizînê. Here ji me re bîne." digoti-
ne. Vî jî digotîye:  "Li ser serî" Mîna 
ku bi destên xwe ew tiştê diziye, bi 
şûn kiriwe, didîtiye û tînaye.

Çîno li serê çîyayê nêsîkî gund, 
maleke vî hebûye. Li wir ratiketîye 
û dijîyaye. Erdê li dor alîyê mala 
xwe, dirişandî û diçinîye. Li wir 
cotgarî dikiriye. Gundî, hê ji wê 
derê re dibên "Dûzê Çîno". Niha 
jî, ez ji we re çend çîn û diziyên 
Çîno yên me bihîstî qalê bikim.

Rojekê Çîno, di kêleka bosta ne-
kî re derbas dibe. Mêsdike, şi va  nekî 

kulavê xwe, kulavekî ecer bi serê 
çoyê xwe ve kiriye, bin sîya vî ra-
medîye. Bidivîyê wî jî hebûye ku 
bi şev tê da rakeve. Dixwaze, kulêv 
bidize. Difikire, ez ê çing şivên 
şîyarnekim, xewle bikim ku kulêv 
bidizim. Ji hespê xwe peya dibe. 
Hêdî hêdî nêzike şivên dibe. Ku-
lavê şivên, bi benekî dirêj girê dide. 
Ben di dest de, li hespê sîvar dibe û 
dema bi lez hespê dimeşîne kulav li 
hewa di dûv vî berba dibe. Şivan, 
şîyar dibe lê ji toz û dûman Çîno ji 
wî ve xûya nake, tenê kulavê xwe li 
hewa dîbîne ku berba dibê. Şivan 
dihere gund, ji gundîyan re dibê, 
"Ez raketî bûm, rabûm balefirekê 
(teyare) kulavê min bi baska wê de 
li hewa difirê."

Rojekê Çîno, mîna herro li ser 
hespê xwe li deştê raste kerîyek 
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pezî ku şivan li ber, tê. Mîyeke çê, 
mîya bizbendê bala vî dikişîne û di-
here cem şivên. Wê mîye dixwaze. 
Şivanê me, çeka vî li navê, kûçikên 
kerî yên no jî hene. Bawerîya xwe 
bi xwe heye. Çîno azar dike û mîyê 
nade wî. Çîno, ji kêrî bi dûr di-
keve û ji dûredûr ve, vî dişopîne. 
Dema şivan kerîye xwe, dibe devê 
newalekê de mexel dike, Çîno xwe 
tazî dike (Bi gotina Çîno, kûçik 
nayên meriyên tazî), hêdî hêdi di-
here cem şivên. Çeka vî ji navê dike 
û mîyê digire bi dûr dikeve. Şivan 
dema bi xwe dihêse, ji xew radibe, 
dibîne çeka xwe û ew mîya Çîno 
xwastî tune. Dizane ew Çîno birin. 
Dihere cem Çîno, dibêje "Bra, mî 
ya te be, lê çeka min bide min." 
Çîno jî, dexwaza wî tîne şûnê.

Xwendevanên delal, ve dît ez ji 
we re qala rêberekî gel an jî egît û 
cêmerekî nakime. Qala meriyekî bi 
çîn û çirtikên xwe, bi dizîyên kirî  
deng dayî û bi jîyaneke cûda nav-
dar dikime. Çînoyê me, bi kirinên 
xwe wikas navdar wû, dûw ve her 
gundekî doralîyên me Çînoyekî 
xwe hewû. Lê ew Çînona yên bi 
wî nav kirine. Çînoyê heq, Çînoyê 
Cêlikî (Kirkpinarê) ye.

Cîranekî Çîno qal kir. Got: 
"Ro je kê çûm ber mala Çîno, gun   -

dî berhevbûne. Çîno, çavên kerekî 
girêdane. Kerî berdaye ser mehî-
nekê. Gundî jî, bi mereq temaşe 
dikine. Dema ku mehîna Çîno za û 
qantirek anî dinê, me fehm kir Çîno 
wê demê ketîye dûv çi."

Rojekê dîsa, Çîno diçûye gun-
dekî cîran seredana meriyên xwe. 
Bi rê de, raste mangekê hatî ye. 
Mangê benek bi stû de diçêrîya ye. 
Çîno, mange girtiye û benê wê yê bi 
pi de bi rê ya xwe de diçûye, raste 
gundîyekî hatiye. Gundî pirsîye:

– Diherî kêderî
– Di mal de, tiştekî zarok bixwin 

nema. Dixwazim herim vî gundî 
li hember. Manga xwe bifiroşim, 
dibê Çîno.

Gundî dixwaze mangê bistîne. 
Çînoyê me jî, mangê bi perene pirr 
difiroşe û dihere gundê ku here. 
Mêzedike, mala çûyî bi xwe de 
ketine. Manga wana wenda bûye. 
Malbat, di telaşa manga ku wen-
da bûyî de ne. Jê re dibêje "Xwe 
meêşînin, mereq nekin ezê bigerim 
manga we bibînim û ji we re bî-
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nim." dibê. Du rojan şûva jî, şevekê 
mangê tîne ber malê girê dide û di-
here.

Li gor katkirina gundîyên Çîno, 
ne meriyekî bê maf (bêheq) wû ye. 
Dibêjin: "Diz wû, bi heş wû, lê 
neyî bêmaf (bêheq) wû. Deynên 
xwe didan. Heqê kesî nedixwar. (Ji 
xeyrî diziye !!!). Lê, Çînoyên huro, 
yên ku navê vî girtin pirranîyên wa-
nan bêheq in, deynên xwe nadin."

Demekê Çîno, dixwaze maleka 
xwe çêke. Ji bo wê dihere Qulekê 
(Kulu) ku dar û bernî bistî ne. Di-
here dera ku ew dar–bera dihatî 
firotinê. Esnafê ku navê Çîno bîhis-

tî, naxwaze tiştekî bide vî. Çîno bi 
qîr û bar "Bulgurcu, ez î diz im. Ez, 
neyî bê ol û bê heq im." dibêje. Bi 
ser wê de tişte ku dixwaze digire û 
tîne. Deynê xwe jî, di ber herkesî 
tîne û dide Bulgurcu.

Rojekê Çîno dihere Qamanê 
(Bajarokê Qişêrê). Dihere gundê 
fiseka. Li ber malê, jineka belengaz 
di tuneyîye de dibîne. Wê jinikê, nav 
û dengê Çîno bihîstîye. Jê re gotîye; 
"Mistefa, ez qûrban, xwedîyê mala 
min mir. Ez, bi serê xwe nikarime 
zarokên xwe xwedî bikim. Di mal 
de tiştekî bidim zarokan nema. Em 
birçînî. Ez, alîkarîya te dixwazim." 
Çîno, tu bersîva nade wê û ji wir 
bi dûr dikeve. Çend rojan şuva 
Çîno, li pişta pênc hespa ard, sewar 
(bulgur), ce û genim, çay, şekir 
barkirî tê ber malê. Ew tiştê anî, 
dide jinikê û dûr dikeve.

Bi tesbîtên me, li 105 gundên 
doralî me Çîno hene. Ewana 
giştikan, navê Çînoyê Cêlikî pêda 
kirine.

Dizê me yî hoste va ye!.. Çînoyê 
Cêlikî ye.

*** Li amadekirina vê nîvisê, ji 
bo alîkarî ya mamoste Hizir Ak-
bîna spas dikim.
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Yek ji wan romanên Orhan Pamuk ku di van salên dawîn de derketi-
ye û bala min kişandiye, romana bi navê Di serê min de ecêbiyek e. 1 Di 
destpêk û dawiya romanê de cîhgirtina şecereya malbatên ku navên wan 
di romanê derbas dibin, îndeksa endamên van malbatan û kronoliya 
van 50 salan bi rastî alîkarîyeke mezin dide xwendevanên ku dixwazin 
bi baldarî rêzebûyerên romanê ji hev derxin û bişopînin. Galeriya kesan 

 1   Orhan Pamuk, Kafamda Bir Tuhaflık, YKY, 2014.

Di romaneke Orhan Pamuk de

Kurdên Stembola Nû
Rohat Alakom

Firoşkarên gerok li Stembolê 
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di romanê de dewlemend û rengîn. Di romanê de zêdedtir têkiliyên sê 
malbatên ku ji Beyşehirê (qezayeke bajarê Qonyayê) koçberî Stembolê 
kirine, hene. Herdu bira Hesen û Mistefa di sala 1963an de koçberî 
Stembolê dikin, zarokên wan li Stembolê mezin dibin. Lehengê romanê 
Mevlut kurê Mistefê ye, di sala 1957an de hatiye dinê, di sala 1969an de 
koçberî Stembolê kiriye û hemû jîyana xwe ya mayî li Stembolê derbas 
dike. Lawên van herdu malbatan dibin evîndarê hersê keçên (Vediha, 
Samiha, Rayiha) kesekî bi navê Evdilrehman Efendî. Mirov bi kurtî dika-
re bêje ku romana Di serê min de ecêbiyek romana van hersê malbatan e. 
Keça ku dilê xortan zêdetir diperitîne û hiş di serê wan de nahêle Samiha 
ye. Gelek xortan li pey xwe digerîne. Mevlut, Silêman û Ferhat dibin 
evîndarê wê, heryek bi awayekî nêzî vê keça xortxapînok dibe. Di dawiyê 
de ew û Ferhat gotinên xwe dikin yek, ji Ferhat re direve. Piştî salan Fer-
hat dimire, vê carê Samîha diçe dighêje Mevlut –mêrebîyê ku berî salan 
bûye evîndarê wê. 

Lehengê romanê yê sereke kesekî bi navê Mevlut e ku bi salan li Stembolê 
wek firoşkarekî gerok kar kiriye. Mevlut di dîlanekê de ji du xweşîkan 
xweşîka piçûk û xweşik Samîhayê dibîne û di carekê de dibe evîndarê 
wê. Nêrînên wê yên wek tîran di hişê Mevlut de cîh digrin. Dema diçe 
leşkeriyê nameyên xwe ya mezin Rayiha re dişîne. Lê belê di eslê xwe de 
Samihayê difikire! Kuzenî wî Silêman bi zanetî (bi xeletî) dêvla Samîhayê, 
navê dilketiya wî wek Rayiha jê re gotiye. Wisa xuya dibe dilê Silêman 
jî di Samihayê de hebûye. Orhan Pamuk bi rastî nigê Mevlut dike sole-
ke teng. Dema Mevlut ji leşkeriyê tê, dilketiya xwe bi alîkariya Silêman 
êvarekê direvîne, dibîne ku ew keçika ku revandiye ne ew keçika ku di 
dîlanê cara pêşîn dîtitibû û bibû evîndarê wê. Mevlut di destpêkê de ge-
lek ber xwe dikeve. Lê belê tiştekî bike jî tune ye. Dîlana xwe dikin, bi 
salan ligel hev wek mêr û jin dilşa dijîn. Piştî salan jina wî Rayiha dema 
zaranînê ji ber zêde xwîn winda dike, can dide. Xwîşka ku dilê Mevlut 
berî salan ketibûyê ji kurdekî bi navê Ferhat re (hevalekî Mevlut) re di-
reve. Piştî salan hin çete Ferhat dikujin, jina wî Samiha jinebî dimîne. 
Di dawiya romanê de Mevlut vê carê bi Samihayê re dizewice (dilketiya 
wî ya pêşîn). Bûyerên ku di romana Orhan Pamuk de hene zêdedir li ser 
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macerayên vî kesê sade û belengaz Mevlut re derbas dibin. Mevlut hemû 
jîyana xwe di kuçe û kolanên Stembolê bi firotana boza û mast derbas 
dike. Boza vexwarinek e ku ji hevîrê meyakirî yê zad tê çêkirin.

Roman nîv sedsaliya dawî ya bajarê Stembolê jî tîne zimîn. Berhemeke 
nîv–dîrok jî dikare bê hesibîn. Roman dîroka Stembolê ku di nav van 
salan de bûye mega–bajar, wek miknatîsekê bi mîlyonan mirov berbi xwe 
kişandiye dide nasîn. Beşeke van koçberan jî kurd pêk tînin. Ev kurdên 
ku hatine Stembolê ji her derê Kurdistanê, ji her dever û bajaran koç ki-
rine. Dîroka kurdên Stembola kevn heta berî sedsalan dirêj dibe. 1 Dîroka 
kurdên Stembola nû, kurdên ku piştî salên 1960î hatine Stembolê bi serê 
xwe hêjayî lêkolîneke din e. Ev romana Orhan Pamuk bona ronîkirina 
wêneyê jiyana kurdên Stembola nû alîkarî û rêberiya me dike. Kurdên 
Orhan Pamûk zêdetir ji ber şer û zordestiyên polîtîk revîne, hatine li 
Stembolê cîwar bûne. Bi taybetî şerê ku di navbera kurdan û ordiya tirk 
de di salên 1980yî de dest pê dike û heta rojên me berdewam dike wan 
herêmên ku kurd lê dimînin dike dojeh (cehenem). Kurdên ku bêgav 
û bêçare mane berê xwe didin bajarên mezin wek Stembolê. Lê belê ji 
kurdan re li Stembolê jî rehetî tune. Ji ber vî şerê kurdan li Stembolê 
jî carcar bombe diteqin, lê belê Taksîm dîsa jî tijî mirov in (rûp. 317). 
Çavekî polês û hêzên îstîhbaratê hertim li ser kurdan e. Wek mînak dema 
bombeyek di pastexaneyek li ber Otêla Marmarayê diteqe, polês pêşiyê 
oldarên fanatîk sucdar dike, roja din kurdan hedef nîşan dide (rûp.321). 
Nûçeyên ji Kurdistanê li ser hev tên Stembolê, wek mînak dema mirov 
televîzyonên xwe vedikin dibihîsin ku îsyankarên kurd li hêla Çolemerkê 
leşker kuştine (rûp.257). Di van salan de wisa xuya dibe kesekî kurd yan 
ji komeke din li Stembolê cûret nekiriye li peyva kurd û nasnameya kurd 
xweyî derkeve. Wek mînak dema carekê şagirtek qirfê xwe bi zarav û 
kincên zarokekî kurd dike, di nav hevokê de vê agahiyê cîh girtiye: “Wê 
demê tu kesekî nikaribû peyva kurd bi kar bîne” (rûp.76). 

Orhan Pamuk lehengê xwe Mevlut bona leşkeriyê pêşiyê dişîne bajarê 
Burdurê, paşê wî dişîne bajarê Qersê ku gelek kurd lê dimînin. Mevlut 

 1   Rohat Alakom, Eski İstanbul Kürtleri, Avesta, 2011.
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havîna sala 1980an de tê Qersê û payîza eynî salê jî darbeya leşkerî roja 
12/9 1980yî de li Tirkiyê çêdibe. Serekê Şaredariya Qersê diguhire kesekî 
leşker Turgut Paşa tê ser vî karî. Mevlut li Qersê dibe şahidê gelek bûyerên 
sîyasî jî. Çawa tê zanîn bajarê Qersê di romana nivîskar a bi navê Berf 
(Kar) de jî heye. 1 Dema Mevlut diçe Qersê, dibîne ku ev devera deve-
reke gelek sar û gelek xizan û belengaz e, li ser dîwarên avahiyan zêdetir 
slogan û nivîsên hezên polîtîk yên çep hene. Nifûsê wê qasî 50 hezaran 

bûye. Mevlut ji Qersê gelek nameyan 
ji dilketiya xwe Rayihayê re dişîne. 
Çavên wê dişibîne “Çîyayên Qersê” 
yên bi keder û xembar, di nameyeke 
din de van çavan wek nêrgizan dide 
nasîn, çavên ku di dîlana Korkut de 
hişê Mevlut ji serê wî biribû. Leşkeri-
ya wî angorî Burdurê, li Qersê  baştir 
derbas dibe. Di romanê de tê gotin ku 
dema mirov li leşkeriyê ji dilketiya xwe 
re nameyan dişîne wext gelek zû der-
bas dibe. Mevlut 16 mehan li Qersê 
dimîne. Di mehên dawîn de qasî 47 
nameyan ji Rayihayê re dişîne. 

Bergê romanê

Mevlut dema beşa yekem a leşkeriya xwe li bajarê Burdurê kiriye, bûyereke 
ku bûye şahid qet ji ber çavên wî naçe. Serbazek rojekê wisa zordestî û 
ezîyetên mezin li leşkerekî Dîyarbekirî dike, ev rebenê kurd di nezeretê 
de bi kemera xwe, xwe darda dike û dikuje. Li vira romanê de tê gotin ku 
bikaranîna peyva kurd di leşkeriyê de qedexe ye (rûp.156).

Di nav dorberên Mevlut gelek kesê hene ku bi koka xwe kurd in. Kurdê 
ku Mevlut zêdetir nas dike, bi salan hevalên hev in, kurdekî ji Bingolê ye, 

 1  Rohat Alakom, Berfekurdên Orhan Pamûk, Nûbûn, nr 85/2007, rûp.68–
71. Rohat Alakom, Çağdaş Türk Edebiyatında Kürtler, Avesta, 2010.
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navê wî Ferhat e. Di nav hêzên polîtîk yên çep de bi aktîvî  kar dike. Bi 
Samihayê re, xwîşkaMevlut re dizewice. Piştî şerê kurdan û ordiya tirk sor 
dibe, gundê bavê wî li Kurdistanê tê vala kirin, pîrka wî (dîya bavê wî) 
ya ku tirkî nizane tê Stembolê. Bavê wî ligel kesên din piştî gundê wan 
hatiye şewitandin ji Bingolê hatine Stembolê bûne komeke mezin. Yek 
ji wan kurdên ku Mevlut nasiya xwe didê hûrdefiroşek e ku li Taksîmê 
nêzî Camîya Axa kar dike. Mevlut bona ku nikaha xwe bike diçe bal vî 
melayê kurd ku Lîseya Îmam Xetîbê xelas kiriye. Dema Mevlut diçe bal 
vî kurdî ew hin tiştan ji Mevlut dipirse û şîretan lê dike (rûp.180). Ferhat 
di dawiya romanê de tê ji aliyê hin çeteyan de tê kuştin. Stembol jî çawa 
em li vir dibînin ji van kurdên tengezar re nabe yar.

Di romana Orhan Pamuk a bi navê Di serê min de ecêbiyek de bûyerek 
heye ku wek pêkenîn tê vegotin bala me xwendevanan gelek dikşîne. Vê 
pêkenînê Ferhat ji hevalê xwe Mevlut re vedibêje. Mevlut wê tu car ji 
bîr nake. Dema darbeya leşkerî di sala 1980yî de li Tirkiyê çêdibe bajarê 
ku herî zêdetir dibe hedefê zordestî, îşkence û lêdanan çawa tê zanîn 
Dîyarbekir e. Di demeke wiha zor de rojekê parêzgerek bona lêkolînan 
bike diçe Dîyarbekirê, texsîyekê sîyar dibe û bi şofêrê texsiyê re gotûbêjan, 
galegalan dike. Şofêr ji ber ku vî parêzgerî nas nake, dema parêzger jê di-
pirse “Li Dîyarbekir jîyan çawa ye? “ wiha bersîva wî dide: “Hemû kurd 
ji rêvebiriya leşkerî ya nû gelek kêfxweş in…” Dema parêzger dibêje ”Ez 
parêzger im û hatime vir bona van kesên îşkenceyan… dibînin biparêzim”. 
Piştî van gotinan şofêr dev ji wê dîtina xwe ya berî demekê berdide û dest 
bi zordestiyên li kurdan dibin, dike. Parêzger paşê gotinên wî dibire: “Lê 
berî gavekê te tiştine  tam dijî van digotin”.  Paşê şofêr wiha bersîva wî 
dide: “Birêz parêzger tu heqdar î. Dîtina pêşîn dîtina min ya fermî bû. Go-
tina duwem dîtina min a şexsî ye”. Parêzger di dawiyê de heq daye gotinên 
vî şofêrê hişyar û çavvekkirî! (rûp.334). Orhan Pamuk vê pêkenînê di 
beşa romanê ya 5an de vedibêje. Di destpêka vê beşê de ew van gotinên 
İbni Zerhani dubare dike: “Di buhiştê de nîyeta dil û nîyeta zimîn yek in”. 
Gelo di dojehê de çawa ye? Bersîva vê pirsê jî rewşa Dîyarbekirê ya van 
salan baş nîşan dide. Di çend cîhên romanê de îfadeyên “dîtina fermî” û 
“dîtina şexsî” derbas dibin (rûp.464). Li Kultepe û Duttepeyê ji serê wan 
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zêdetir kurd hebûne. Lê belê kurd tev de tu kesî nikaribûye peyva kurd 
zêde bi kar bîne, ev nava di cîhekî hişê mirovan de wek “dîtineke şexsî” 
wisa dimîne (rûp.103). 

Mirov bona ku li ser pêyan bimîne gelek caran hewl dide xwe dispêre 
stûnekê û xwe pê digre. Jîyan divê bi alîkariya van pêgirtinok û sparteyan 
bidome. Dema mirov rewşa Mevlut tîne ber çavan mirov wê ecêbiya di 
hişê wî de jî dikare baştir fam bike. Mevlut ne keça ku dibe evîndarê 
wê, keça ku êvarê di tariyê de wê direvîne mecbûr dibe wek jina xwe 
qebûl dike. Tê gotin ku paşê wek malbateke dilşa jîyana xwe domandine. 
Xwendevan  niha bi rehetî dikare bipirse: Gelo ev zewaca van herdu canan, 
dîtina Mevlut ya fermî yan jî ya şexsî bûye? Ev dudilî, dubendî û bêgavî 
di hişê Mevlutê jî ku kuçe–kolanên Stembolê serobino dike de hertim tê 
û diçe. Ev hat–çûyînên ramanî navê romanê jî tîne bîra xwendevan: Di 
serê min de ecêbiyek. Di vê romanê de coxrafya ku kurd jê hatine nîşanî me 
dide ku kurd ji herderê Kurdistanê hatine Stembolê. Dema şerê di nav-
bera kurd û ordiya tirk de sor dibe li herêma Taksimê (di wergera swêdî 
de Dolapdere derbas dibe) tijî koçberên kurd dibin. Jina Mevlut Rayiha 
ji dikaneke kurdekî Dolapdereyê sobeyekê distîne. Ev kesên ku nû hatine 
wek Ferhat wisa nerm nînin, kesine serhişk in (di wergera swêdî: mîlîtanê 
fanatîk derbas dibe). Gundên wan hatine şewitandin û ev gund di şer de 
hatine vala kirin (rûp.253). 

Xudanê Loqenteya Karliovayê ku li Tarlabaşiyê dimîne kesekî ji Bîngolê 
bi navê Qedri Karliova ye. Berê meyhaneke huriman li vir hebûye. Dema 
di sala 1964an de hurim ji Stembolê hatin dûrxistin ev loqinte dikeve 
destê kurdan. Wê demê Qedri di loqenteyê de wek karson kar dikir. 
Dema ew ji Stembolê tên avîtin derva, loqente ji Qedrî re dimîne. Or-
han Pamuk dema di vê romana xwe de qala hin cîh û mekanan dike, ew 
bala xwendevanan dikşîne xweyî–xudanên wan yên kevn. Tarlabaşi berê 
mekanê hurim, cihû, ermenî û suryanîyan bûye (rûp.258). Beşeke eşîreke 
kurdê herêma Agiriyê hêdî hêdî li taxa marangozan li Tarlabaşiyê cîwar 
dibe (rûp.67). Dema lehengê romanê Mevlut leşkeriya xwe diqedîne, ji 
Qersê tê Stembolê li Tarlabaşiyê di qatê duwem yê maleke hûriman de 
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dimîne. Carina ev gotinan jî tên guhê Mewlud: “Hurimên kevn ji kurdan 
baştir bûn” (rûp.259). Di navbera salên 1950 û 1960î de çawa tê zanîn 
li hemberî van komên ne–îslam dijayetîke nedîtî bi zanetî dest pê dike. 
Hemû bi darê zorê û ji tirsan cî–warên xwe hîştin ji tirsa canê xwe dero–
dero bûn, her yek çû cîhekî ji xwe re hêlîn û stareke nû çêkir. 

Kurdên ji Merdînê li Stembolê komeke mezin pêk tînin. Gelek ji wan 
dolmeyên mîdyeyê difroşin. Ligel li Merdînê behr tune ye, ew li Stembolê 
bi vî karî ve mijûl dibin. Hin kes vê yekê bi çavvekirî û zêndariya wan 
ve şiro vedikirin.  Yek ji wan lehengên romanê Ferhat dema rastî hin 
Merdînê hatiye wan ji Ferhat re gelek besnê Merdînê dane. Ev yeka di 
romanê de wek “Netewevîniya Merdînê” hatiye navandin. Ew xortên 
merdînî û Ferhat carina laqirdiyan jî dikin:  “Wexta Merdîn wiha şahane 
xweş e, we çima berda hûn hatin Stembolê?”. Zarokên  feraqşoş jî zanibûn 
ku Ferhat  laqirdiyan dike, tenê dikeniyan” (rûp.145). 

Di nav kurdên ku koçberî Stembolê kirine beşek kurdên Dersimê jî hene. 
Orhan Pamuk di vê romana xwe de carina Dersim carina jî navê Tuncelî 
bi kar tîne. Hêzên polîtîk xweyê dîtinên rast dixwazin kurdên ji Bingolê û 
Tuncelîyê ji taxa Kultepeyê derkevin. Sê mal û çar dikanên ku xweyê wan 
alevî ne tên şewitandin. Kesên êrişkar dikana dersimîyan jî dişewitînin. 
Li Pangaltiyê xweyê dikanekê kurd û aleviyên Maraşê ne (rûp.87). Kurd û 
alevî alîkariya hev dikin (rûp133). Orhan Pamuk di romana xwe de gelek 
caran peyvên kurd û alevî wek cotepeyv li pey hev rêz dike, wek mînak 
“Kurd û alevî ji herderê welêt koçberî taxa Gaziyê jî dikin”. Di romanê de 
em rastî kurdên alevî jî tên (rûp.106).

Hin malbat ji Cîzreyê hatine Stembolê. Kesekî ji Cîzreyê bi navê Cezmî bi 
salan cîhê parkan daye xebitandinê. Ketiye girtîgehê û derketiye paşê ge-
lek dewlemend bûye, li taxa Taksîmê wek zorbemêrekî hatiye nasîn (rûp. 
200). Kurdên Cizreyê kluba şevan ya bi navê Mehtap didin xebitandinê, 
hewl didin zora kluba bi navê Tav bibin û nifteyê li deriyê wê bixin 
(rûp.371). Şerê kluban her berdewam e. Çeteyên kurd jî peyda dibin, wek 
Çeteya Merdînê û Çeteya Dîyarbekirê. Carcar di navbera van çeteyan de 
nakokî, dubendî û şerên mezin derdikevin. Hin kes dibin goriyên van 
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bûyerên neçê. Tê gotin ku yek ji wan lehengên romanê Ferhat  di navenda 
Stembolê de bûye goriyê van pevçûnên çeteyan (rûp. 420). 

Kesekî salbuhirî ji bajarê Muşê bi salan li Stembolê birincê bi nok firotiye. 
Paşê nexweş dikeve û dixwaze him erebeya û him jî mafê cîhê xwe ku li 
herêma Kabataşê dimîne, bifroşe. Lehengê romanê Mevlut û jina wî Ra-
yiha çêkirina pirincê bi nok ji vî kesê Muşê fêr dibin (rûp.199).

Di vê romana Orhan Pamuk de tîpên jinên kurd jî hene. Dema lehenga 
romanê Samiha qala jîyana xwe dike jineke kurd dide nasîn ku ji Meletyê 
ye. Wisa xuya dibe ku ew jî wek Samihayê ji dilketiyê xwe re reviyaye. 
Kêfa vê jina meletyeyî gelek tê dema ew besa reva xwe dike, polês û cen-
dirme çawa li pey wê ketine (rûp.229). Di romanê de serpêhatiya hin 
jinan hene ku enînivîsa gelek jinên kurd  perve dikin. 

Dema xwendevan tê dawiya romanê dibîne ku Stembol êdî çehreyê xwe 
diguhirîne, dibe bajarekî nûjen û mezin. Ew xaniyên ku berî salan di 
şevekê de hatine çêkirin û wek şeveholik (bi tirkî: gecekondu) derbasî 
dîrokê bûne, yek bi yek ji ortê radibin, li şuna wan apartmanên pirqat bi-
lind dibin. Beşek ji wan mal û cîhên karên hurim, ermenî, cihû û suriya-
niyan jî dibin goriyên van guhartinan. Em vê carê gelek ji wan lehengên 
romanê di yek ji van apartmanên bilind de dibînin. Guhartinên mezin 
li Stembolê diqewimin. Lê belê lehengê romanê Mevlut wek berê dîsa 
berdewam dike di kuçe û kolanên Stembolê de bozayê difroşe: Boo zaa!!!
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OS DİZİVRİ GUND
Os û sipahî ji siwê heta êvarê li pişta 
hespa bi rêva çûn, ro çû ava ew jî 
gihîştin bajarî Boliyê. Li vir di ker-
wanserayekê da şev derbaskirin. Di 
berbanga siwê da dîsa derketin rê, 
heta êvarê jî gihîştin çîyayê Aydosê, 
nêzikî Çangiri, Çetkeşê. 

Os pirr cara bi Êla xu va berbi 
biharê dihatin va çîyana û heta pa-
yîzê pezê xu li vir diçêrandin, berxe 
xu gir dikirin û dibirin li Stênbolê 
difrotin. Hîn ku zivistan nehatîyi 
jî dîsa dizivriyan cîwarên xu. Ji ber 
vê Osê ji xelkê vira hîn meri nasdi-
kirin. Çû ji wana pirsî, ka êla wan 
hatiye vira, yan na. Wana jê ra go-
tin ku ew berî çend roya kone xu 
berhevkirine û çûne gundî xu, li 
Heymanê.

Ew şevikê jî li wir man. Hen-
di rîya wan a rokê ma wû. Herçik 
nêzik mala xu diwû kelecana dilî wî 
jî girtir, pirrtir diwû, meraqa wî jî. 

Ka ew ê wî nasbikin, yan nas-
nakin, ku naskirin, ê çi bikin, çi 
biwêjin?

Berêvar bû, Osê ji dûrva kone 
eşîrê dîn. Gund li ber hozeka fe-
re û gir li bintara şkewt û qewara 
bi cî biwû, çend malê bi dîwarê ji 
heriyê û seri bi cîl û qamişa porkirî 
jî ava biwûn. Wexta Osê gund 
terikandîwû, hîn li gund tu xani 
çênewû wûn.

Bi dîtina gund va Osê hespê 
xu da tîzika, lê hesp ewqas westîya 
bû ku, te çi bikira zûtir nedibezi-
ya. Li ber gund kanîk hewû, ew li 
ber kaniyê ji hêsp daket, serberê xu 
dawşand, devrûye xu şuştin, hespê 
xu avda.

Di bin çava da jî tim li hêla mal 
û kona dinêrî, dî ku ji nav kona da 
çend keçik derketin û di destî wan 
da kuz û çingil, tên avê.

Os pirr bi heyecan wû, lê nedix-
wast vê eşkere biki. Ka ew kî bûn?

Keç bi ken û şenahî hatin ser 
kaniyê, ku wana ew mêrikî xelk 
dîn, hînkî xu giran girtin, dengê xu 
birrîn. Osê yek yek li wana, wana jî 
li Osê mêze dikirin.

Ji nav wana yek dişibî bera wa-
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na, mala wana, lê ji ser terikandina 
Osê ra 20 salî zêdetir  derbas bû wû, 
Os ji xu ne bi guman bû.

Wî hespê xu kişand kêlekê, ji bo 
yî ku bira keçik ava xu tijikin.

Ji keçika yekê wêrî û ji wî pirsî;
Rêwiyo! tu ji ku tê û teri ku derê?
Os li benda vê pirsê bû, lê hema 

negot ew kî yi û bibersivand;
Ez ji stenbolê têm, ber bi gundi 

jorin terim. Lê ez û hespî min em 
pir westîyanê, gelo em bixwazin 
li vir şevê derbaskin, ez dikarim 
li konî kê bimînim? Yan jî oda 
mîvana heyî?

Ew keçika ku bi wî  va deng 
kirûwû, cardin bersiv da;

Erê tu dikari li oda apî min bi-
mîni!

Ew li pêş, Os li paş, çûn nav 
gund.

Ku gundîya bihîstin mîvanik 
hatiyî, ji kon û xaniya çend mêr û 
xort din derketin, ew xêratî kirin, 
rîya odê ra wî dan.

Osê ji dengkirina wana zanî ku 
ew oda apî wî yî, apî wî yî İsmail!

Xortikî hespê wî hilgirt bir êxur, 
î din barê wî ji pişta hêsp dayna jêr 
û kişandin zik odê.

Osê bi xu xuva got; Erê Êla me 
hîn jî weka berê ji mîvana hez in.

Piştî ku ew bi cî kirin, xortî ku 

hin bi sala ji yê din mezintir xanê 
dikir, got;

 Herin ji mîvên ra şîvê bînin!
Gavik şunva ew xort li siniyekê 

bi şivê hat, li dû wî jî kalekî rûspî 
giran giran dihat.

Osê di rêvaçûna wî da ew naskir. 
Ape wî wû...

Heta nika kesî ew nasnekiriwû, 
lê duwû ku apê ew jê derxista.

Êvar bûwû, odê da lambeka 
petrolê vêdiket.

Apê ew xêratî kir çû li joriya odê, 
hêla bacê li ser kulêv rûnişt, ew ca-
reka din xêratî kir.

Ji Osê ra got; Xorto tu şîva xu 
bixu, tu ji dûr tê, niha birçî yi!

Walle ew rast bû, Os nêza dimir, 
lê ji wê jî muhimtir ew bi hesreta 
dîtina mala xu, dê, bav û xuşka xu 
dimir...

Xadê ji mîvandariya te razî be A-
po! got û dev bi xarinê kir, Apê bêyî 
ku bêrehetiyê bidi wî, li wî dinêrî. 
Ka ew kî ye, çi ye? Ji ku te? Teri ku!

Meraq dikir...
Paştê xarinê ji xorta yek hema 

meşiya sifre berhevkir, di dest da 
mîsin û legan hewû û li piştê jî 
peşgîrik dadiliqî.

Osê destên xu şuştin, duaya 
xarinê kir û xu paş va kişand, pişta 
xu da dîvêr.
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Gavik şûnva mêre Êlê, ê gund 
yek yek kişyan hatin odê.

Li va derana pirr hindik kes di-
hatin û diçûn.

Ku kesek hat jî kêfa xelkê pê 
dihat. Ku ew ji bajara dihatin, bi 
meraq jê dipirsîn, ka li wa derana 
çi diwi, çi diqewimi? Hele mîvanî ji 
paytextê hîn jî bi rûmet bû.

Osê ji nav barî xu hinkî titûna 
zer a traqyê derxist da ber wana.

Wî bixu titûn nedikşand, lê ji 
wextê wakîna ra, wek xelatî bi xu ra 
çend kilo hanîwû.

Pêşta apê, dû wî ra jî gundiya 
yek bi yek xu berra titûnê dan ew 
pêçandin û kûr kûr kişandin.

Ode tarî bû, niha bi dûyî titûna 
wana hîn jî tarîtir bû.

Osê pirraniya wana nasdikirin, 
lê wana ew nasnekirin. Bi wayê kêfa 
wî hat, wek listikekê bû.

Çend saeta ji vir û ji wir da qal 
kirin, qehwe hat, çay hat, ku hêndi 
tiştik nema û şor jî qut bû, ew jî gî 
dibenijîn, Apî Osê got;

Ciranno! Mivanî me ji rêki dûr 
hatiyî, ka bira ew bîna xu bidi ber 
xu, em jî hendi belaw bin!

Os bi vê şa wû, di zikî xu da got; 
Tu her hewe Apo!

Hînik ji gundiya destêr xu avê-
tin nav titunê, yek kulm jî bi xu ra 

birin. Tehma va titûne Stenbolê di 
devî wan da mawû.

Osê çito xu gêr kir ket xewê. 
Bîna nivînên hînnû bi sawûnê hatî 
şuştinê, teze, ket poz bivîli wî.

Rîya walîn bi dengî dîka û kûçi-
ka heşar bû, bi meraq rawû pê, çû 
devrûye xu li ser kaniyê şuştin, yek 
li zindarikî bandi da. Desmiya xu 
hilgirt çû oda camiyê.

Ew odeka ji heriyê çêkirî, seri bi 
cîl û axê porkirîbû.

Xortikî nûgiştî mêletî dikir, ji 
mala Silî  Xoce, yekî zer û bejndirêj, 
deng nerm, rûken.

Ji gundiya pirr kes nedihatin 
limiya siwê, tenê mêlle, apê wî, Usî 
melle û Husî Xanê û lawê wî Yeho, 
Deli Yeho, hewûn.

Limê(nimêj) qedandin derketin 
derva, Gundîya ew xêratî kirin, Ye-
hoyî  Husî Xanê li wî nerî got; Navî 
te çi wû Xorto?

Di hatî da heta nika hîn tu kesî 
nave wî ji wî nepirsî wû. Ew mîvanê 
Xadê wû, rêwikî îro heyî û so da 
tunneyî!

Hinkî bi şaştî; Os! Os! ji Sten-
bolê têm, terim gundi jorin!

Haaa got Yeho, serê xu leqand. 
Te xurînî jî hîn nexar! war nini?
Osê bi fedî, serê xu kir ber xu.
Ka em herin mala me bixun, 
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mêrno ji we jî kê xastî bira bi me 
ra  warin!

Yeha birê Hevê wû, Hewa Osê, 
a porsor, dilê wî, evîna xortiyê. He-
wa ku wî bê haya wê jê hewi, ew 
terikandî wû, li paş xu hiştî wû.

Ew yek va hat bîra wî, tirsiya, 
got;

 Na na nekevin teşqalê, ezê li odê 
tiştna bixûm!

Li gund, di nav eşîra da ji Yeho 
ra, ji ber ku şora xu venedişart û 
pirr camêr bû, Deli Yeho jî digotin.

Yeho ha dîn dîn çavên xu girki-
rin û ji vîra bi dengekî bilind got; 
Dawete Deli Yeho nê redkirinê 
Mîvano!

Vê rind bizani!
Ket pîyî wî û ew bi xu va kişand 

bir.
Cemaat jî li dû wana...
Ew hîn di kona da diman, jina ji 

dûrva dîtin ku Yehoyî dîsa mîvana 
tîni, hema ketin telaşekê.

Dorber serrast kirin.
Ew derbas hundirî konî mîvana 

bûn, çav û diê Osê li Hewê dige-
riyan. Lê bi xu xu va jî digot;

 Na na! Di eşîrê da keçikik ew 
qas sal di mala bavê da namîne, ew 
sedîsed dane mêr.

Lê ku wî hîn ew difikirî, yek va 
dî ku, Hewa wî li paş kerebalixa jin 

û zariya va bi meraqeka mezin bi 
çavî xu yî keskheşin li wana dinêri.

Os tirsiya ku bê naskirin, hema 
seri li ber cu xuz kir û xu avêt zikî 
kon.

Yeho got; Lawo ew çi telaş e, hê-
dî hêdî! Walleh mîvan pir birçî yi, 
zû sifrê daynin!

Osê fedi kir.
Yeho bi dengekî bilind keniya, 

gundîye din jî bi wî va.
Os jî keniya. Disa di nav gundîyên 

xu da wû.
Bê teklif û ji dil, mîvanperwer û 

henekçî, qerfçî.
Şa bû.
Hewê bi keç û xortê din va ji 

wan ra xizmet dikir. Çavê xu tim li 
wî bû, lê ew nasnekir.

Wê li piştî reva Osê çiqas xazgî-
nîye xu hatiwûn, gî qewitandî wûn.

Ne gotina bavê, Husî Xanê, ne jî 
ê bira têrê nedikir.

Wê digot; Hûn ji min heznakin? 
Naxwazin ez li ba we bim û heta 
mirinê xizmeta we bikim?

Wana jî dizanîn ku dilê wê di 
Osê da mawû û di nav hevala da jî 
tim digot ku; Min ser Osê ra sond 
xarî, ez bêyî wî kesî nakim!

Ez para wî mi, heta mirinê li 
benda wî mi!

Keçika digotin; Keçê tu jî mîna 
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Yehoyî birangî xu dîn î! Os reviya 
çû! Him tu, him jî dê bavê xu ji bîra 
kirin, tu bi dû wî ketiyi! Guneyî ji 
te ra!

Lê di hêlikê da jî ji eşqa wê û 
Osê diqariyan, dilê wan diket evîna 
wana.

Osê bi xu xu va digot; Lo va 
dîna hîn nezewiciyî, li benda min 
sekiniyî eceva?

Na lo, belki li mala bavî xu zey 
i... erê erê wakina yi! Veng xu dida 
îna kirinê.

Yeho yekî wek cunna wû, dîsa 
bi henek got; rêwî ew xanga min e, 
mîna min hinkî dîn î!

Mêra naki! Bi tu kesi qeyil nawi, 
te xastî em wê bi te din!

Hew bi hêrs reviya derva, Os lal 
bû, bê çi. Fedî kir.

Gundî dîsa pê keniyan, giştika 
heneke Yeho dizanîn, nasdikirin.

Hew cardin nehat xizmeta wa-
na, Os pê êşya, ew bûwû sebeba vê 
ku, xelk bi Hewê dikeniyan, di alî 
din da jî pir şa bû ku ew hîn li hêwi-
ya wî ma ye.

Piştî xarina xurunîyê destur 
xwest, bi yên din va tevhev gî 
rawûn.

Çû odê.
Derî li ser xu girt, li ser kulêv 

xu dirêj kir, çavên por kirin, destê 

dan binî serî xu û heyata xu ya ku 
heta niha jîyaye, ji ber çavi xu ra 
derbas kir. Wek xevnekê wû, nika 
dîsa hatiwû ew şûna ku jê reviyawû, 
ew şûna ku wî ji hertiştî pirrtir jê 
rik girtîwû. Lê bes heta nika kesî ew 
nasnekirûwû.

Ji xu ra got; Eceba ez nika herim 
derva, mala dê û bavî xu û ji wan ra 
biwêjim, ez kî me?

Lê him bi eşkerekirina xu di-
tirsya, him jî nedizanî çi bike.

Heta berêvarê wekîna di oda apî 
xu da ma.

Bi lêdana derî oda va xu berhev 
kir, rawû pê û got; Ew kî yi? Warin 
hundir!

Dengê keçikekê hat; Ez im Fat! 
Fata Usê! Destûr heye?

Xanga Osê wû, Os bi heyecan 
meşiya deri wekir, xu bi zorê digirt 
ku xanga xu hemêzkî, çave xu di-
kenîyan.

Wari xangê! got
Fatê got; Min ji we ra şiv anî!
Fat keçikik ezew bû, ku Os ji 

malê reviya wû, ew hîn zaro wû, 
Osê ji wê pir hezdikir, Os diçû ku 
derê, ew ji li dû wî dipekiya, mîna 
ordekekê.

Osê dest bi xarinê kir, di helkê 
da jî bi Fatê ra ji wir û ji vir da deng 
dikir.
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Xûna Fatê keliya ser wî, piştî 
xarinê wê sifre berhev kir, xatirê xu 
xast û çû mal.

Tiştik hewû ku va mêrike nenas 
û xelk dikşand wana. Xûna wê ji wî 
ra dikeliya. 

Ji dîya xu, Hec Zêw ê ra got;
 Eyê mi şîv ji mêrikî di odê ra 

bir, xûna min keliya ser wî, tu yê 
niha ji min ra bi hêrs keve, lê min 
xwest ew hestê xu bi teva parva kim, 
Ji wî bîna Osî brangî mi te!

Min pirr bala xu dayê, rawûn, 
rûniştina wî, xarina wî, kenê çavi 
wî, pir dişibi wî, lê tenê lêva vî sax-
lem i û rû berdayî.

Hec Zêw ji çûyîna Osê virda tim 
digirya û reş giredawû, tu tiştekî, 
kesî nekarîwû dilî wê yî birîndar 
pelpûn bikî, rûyî wê kenandin bidî.

Hendî çava jî nedidî.
Bi gotina keçika wê, Xadê 

ronayîyek xist dilî wê, piştî ewqas 
sala cara pêşin rûye wê keniya, bi 
wê va jî rûye Fatê.

Ji Fatê ra got;
 Heri ban bavî xu ki, em bi wî jî 

bitanişin, ka ew diwê çi? Em ê ni-
ha tiştikî şaş nekin, bira xelk bi me 
nekenni!

Fat zûzikê da meşya derva, bavê 
xu Us ji limiya(nimêj) êvarê dihat, 
ber bi wî meşiya û got;

 Bavo! wari dîya mi ban te dike, 
heycana wê ji rû da xanê dikir.

Vê bala bavê kişand, ji xu xu va 
got; Ew tiştekî pir muhîm i, ecewa 
xazgîncîye keçikê henî?

Ez têm delala min! Dilî wî ji bo 
zaro xu pir nerm wû, ji wan pir hez 
dikir.

Çû hundir, Hec Zêw li quncî 
xêni, li ser baliva ji xelî unandî rûniştî 
wû, dest da tizbiya nodûneha, ew bi 
deng dikşand, rûbiken wû.

Dilê Usê bi rûkeniya bermaliya 
xu şa wû, çû li tenişta wê rûnişt, 
pîye xu avêt stuyî wê û jê pirsî; 

 Çi qewimî jinik?
Zêwê ji wî ra qala gotinên keça 

xu kir û jê pirsî ka ew niha çi bikin.
Ûsê nedixwast bira dilê jinê xu 

carike din bişkê, lê ew gumana da 
zikî wan da, ket zikî wî jî.

Rawû pê û got; em dikarin wê 
tenê bi avakî hu bikin! Ez niha te-
rim wî hildigrim, têm mal! Tu yê 
bixu ji wî bipirsi!

Dev da ber bi odê, li dêri xist, 
Osê deri ji wî ra wekir, şaş û metal 
li rûyî wî dinêrî.

Ûsê got; xorto! ka em herin mala 
me bi hev ra qehwekê wexin!

Çavi Ûsê tim li wî bûn, Os di 
berda çû ku tiştike biwî, ne got erê, 
ne got na, ket dûwî, çûn mala wan, 
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mala bavî Osê.
Ketin hundir, Os çû desti Hec 

Zêwê, ew paşkirin, destê dîya xu, 
bîna dîya xu. Çiqas jî bîra wê kiri-
wû...

Ew qe ji bîra wî derneketiwûn, 
di şeva da diketin xevna wî.

Zêwê ew rind nedidî, lê bi bînê 
dixwast bizane ka ew Lawike wê yî, 
yan na.

Os çû li ser balivkê rûnişt, bavê 
û xelkê malê ew xêratî kirin.

Fat meşya, qehwa da ser êr.
Usê hîn dest bi şorê nekiriwû 

ku, diya wî Zêwê şor ji devî wî hil-
girt û jê pirsî;

Xortî delal! ew çend royî tu li 
virî, di Oda xenzurî mi da dimînî, 
ji mîvana nê pirskirin ew kî ye û ê 
kînga jî here!

Lê keçika min û em ketin 
gumanekê, qala çiroka reva Osê 
kir û jê pirsî; xûna me keliya ser te, 
Xorto tu pir mîna lawikî min î, ka 
tu ew î yan na?

Eger tu ew ni nî, li qusura me 
nenirî!

Demika kin derbas wû, Osê 
hendi nekarî li hîssê xu ra bê bese 
û rawû pê û xu avet destûningi dîya 
xu.

Bi tiji kenûgirî got; erê Eyê! erê, 
ez im! Os im! Osê te! Ez hatim eyê! 

Mi pirr bîra we kir, pirr!!!
Giştika xu avêtin serhev, hevû-

du hemêz kirin, dest bi şînikê kirin, 
şîna kêfxaşî û dilşahîyê.

Cîran gî bi ew şîn û qîrrina wan 
hesiyan, tirsiyan ku yek ji wan miri-
yî yan jî  ew çi hawar bû?

Male gund pirr nêzikî hev bûn, 
gî di nav hevda wûn.

Cîran  yek yek bi yek kişyan 
hatin, hatin ku çi biwînin, Heczey-
newa porhinne û sofî  kitana seti ji 
ser da xar bû yî ketiyi stû, bi mêrî 
xu Ûsê va ketina desti rêwiyî odê, 
govendê dikşînin, him distirên him 
digrîn, him digrîn, him dikenin.

Kesî tu ji va halî wana tiştik der-
nexist.

Cirana gotin, eywax ku eywax, 
vana giştika heşê xu xarinê, gune ye!

Mezinê gund Huse Xanê hat li 
ber wan sekinî û got; 

Ûso xê re? çi ye ew, çi bû?
Ûsê got; brango! Qe pirsneki! 

Qeder dîsa li rûyî me ra keniya, Osê 
min hat! Osê min!

Wayî ,ew e! Ew e!
Bi destî xu mîvanê li odê İsmail 

dima, ra wî dida.
Os ber bi Husî Xanê va tot kir. 

Husê hîn ina nedikir ku ew rast bi, 
lê ku Os ber bi wî va hat, bêyî bi-
fikiri destê xu avêt simêla wî, tiliyë 
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xu li ser lêva jor gerrand, birîna 
neştergerîyê hat ber tiliya, wêngê 
pê zanî ku ew bi rastî jî Os e,  Os 
hemêz kir, ji eniyê da paş kir.

Erê ew Osê we ye, tu bi xêr hatî 
xarzê! Tu bi sersera hatî! Te çavê me 
li rê hiştin lawo! 

Os çû deste wî, dû ra herkesî yek 
bi yek Os xêratî kirin, Heci Zêwê jî 
heşê xu hatin serî, hinkî ji xu fedi 
kir, hema kitana kişand serî xu, şehr 
li eniya xu va şidand.

Xelk dawetî hundir kir, keçik, 
bûk, paqij gî meşyan ji gundî ya ra 
şerbet çêkirin anîn.

Herkes li benda qalkirina çîroka 
Osê wûn.

Pir pirs hatin, Osê ew gî bi sebr 
bersivandin. Ev bala Gundîya jî ki-
şand, pê hesiyan ku Os wek merikî 
zane û dewletî zivirîyi gund, pirra-
niya wana şa bûn ku ji êla wana, 
yekî wek wî jêhatî  derketiyî.

Le hînik hesudên gund qe ji paş-
va zivirandina wî heznekirin.

Piştî çûyîna gundîya, çûn ji odê 
bare Osê hanîn mal.

Osê ew vekirin, bi xu ra ji herkesî 
ra xelat hanîwû.

Xeftane stenbolê, çîn bî çîn ji 
hewrişim, dismale rengareng, tiz-
biya ji kevra bi zîvê xemilandî, 
bastuna ji darê gula hatiyî neqşan-

din û hîn pir tişten din jî. Zaro jî ji 
bîra nekirûwûn. Ji tuccarên yêrmani 
lîstikên zarya, e ji dara çêkirî hanî 
wû. Hesp, ereba faytûnê, keç û 
bûke ji bo lîstikê.

Ew li zarya belaw kirin. Zaro bi 
yekva ji xenî derketin, çûn derva, li 
ber malê xelatî ra hev dan û dest bi 
lîstika holik û qursika kirin.

Giştika bi heyranî li wî mêze di-
kir.

Dîya wî, Hec Zêw qe li hêla 
wî ranewû, destê xu tim li rûyî wî 
wûn, li ser digerandin, ew bîn dikir, 
paş dikir û digot;

 Oso dîya te qurbana te! Xadê 
ew roya jî ra mi da, min tu dî!

Ji vê şûnva ez bimrim jî hendu 
tu xema min ninî!

Xadê neki Eyê! got Osê.
Ka ez hîn hinnû hatim, Xadê 

omrîkî dirêj bi tedi!
Heta berbanga siwê raneketin.
Berbanga siwê Osê got; Wex-

ta limê hat, ka em herin limiya xu 
bikin dû ra jî rakevin, emê hevudu 
hîn pir biwînin.

Os çû ser kevrî ber camiyê ban-
da, e ku limê dikirin bi va dengî 
xaşik û bi meqam pir dilşad bûn.

Limiya siwê li paş Osê kirin.
Bi serbilindî...
Camiya gund ji herri û kerpiça 
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ava kiriwûn, seri jî bi qamiş, cîl û 
çoraxê girtiwûn, di bin banê da jî, ji 
bo yî ku xaliya asraxê li ser cemaatê 
ra neweşi, bi xesîra por kiriwûn.

Deri jî dîsa ji dara wû.
Osê ew bi mizgefte Stenbolê va 

da berhev, ên ku gir, çin bi çin, bi 
qubbe û stûn bûn. Osê di zikî xu 
da got; Ji gund ra ji dereka hînnu 
lazim i.

Xebera hatina wî gund bi gund, 
êl bi êl li herderî navçê belaw bû. 
Mala bavî Osê bi hefta bi mîvana 
tiji bû. Kî hat bi xu ra jî berxik, be-
ranik, kavirik dihanî. Edet wakîna 
wû. Herkes li gor dewleta xu...

Parik ji van xelatîyana  ji oxinti-
ya ra serjêkirin, le ku dawi li mîvana 
hat, hîn jî qasi du keri pez li ber 
malê mawû.

Osê jî kî hat, dîyariyek dida wa-
na. Ji hinka ra dismalek, ji hinikara 
peşgîrek, şehrek,kitanek, tizbiyek.

Tu kes destvala nedişandin.
Comerdî û dewletîbûna wî, ilm 

û zanetiya wî jî li navçê belaw bû.

OS Bİ HEWÊ VA DİZEWİCİ
Osê di vê navberê da ji xanga xu hu 
kirûwû ku Hewa wî hîn li benda wî 
maye, heta nika jî mêr nekirî wû.

Piştî xelasbûna mîvana Osê bi 
mezina ji wê ra xeber şand ku ka ew 

hîn wî dixwazi yan na?
Ew jî li benda vê xeberê wûn, 

gotin bira warin xazgînîyê, ew para 
Osê yî!

Çûn nişan pêva kirin, edet bû 
hinkî ji bo dergîstîye disekinîn, 
lê ew nesekinîn li dû nişanê hema 
wexta dawatê jî birrîn.

Osê wek qeling, wana go çi gî, 
zêde zêde da.

Dawatika bi şan û şuret kirin, 
hefteki def u zirne lêxistin, çiqas êl û 
nas hewûn gî hatiwûn dawetkirinê.

Osê  li paş camiyê ji xu ra malik, 
li gor mali Stenbolê da avakirinê. 
Hoste gî yermani wûn, ew ji 
Engürüyê  dawûn hatinê.

Deriyê malê ji dara û mezin bû, 
boyaxkirî bû, li ser bi herdu ali-
ya va du helqeyê gilover dadiliqîn, 
ku yekî bixwasta, di hundir keve li 
wan dixist û dikete zik malê. Di zi-
ki malê da şûna avlixukirinê, xaniya 
bara, xaniye stêr, xaniye mîvana û 
aşxane ji hev cûda hewûn.

Diwari xêni bi boyaxê reng bi 
reng suwaxkirî wûn, hosta li ser 
diwara gul, çiçek û hîn tiştê din 
nexşandî wûn. Di zik her dîwarî 
da jî dolawê ji dara hatiwûn 
çêkirinê, deriyê wana jî dîsa bi boyê 
xemilandî wûn.

Li gund hîn tu kesi male wek vê 
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avanekirî wûn. Lê li dû vî, ê ku hal 
wexta xu da şûnê da ne, pere xu he-
ne, wan jî bi ew hostayê yermani ji 
xu ra male wek vê dan avakirinê.

Bi va hostana li nava gund da 
camiyeka hînnû jî da avakirinê, 
wek mescide Stenbolê, neqşandî, 
boyaxkirî, bi mimberake ji dara, a 
ku ji Bursê bi kerwanê deve û heşti-
ran da hanînê. Ew darûberê xaniya 
jî gî ji Stenbol û Bursê hatiwûn. 

Kevre û stûney camiyê jî, li 
nêzikî gund, li aliyê sêbîrê bajarikî 
kevn a ku ji xristiyanên bizansîya 
paşta mawû hewû, ji wir da hanîn.

Ji bo yî  kevrî miriya jî ji goris-
tana bizansîya kevrekî wek sanduka 
hanîn, ew derdexun kirin, li ser vê 
sanduqê hîn işareta xristiyana, xaç 
hewûn, ew hinkî rêş kirin, lê nikarîn 
giştikî jê va derxînin, ew hîn jî rind 
xanê diwûn.

Miriyê xu li ser vî kevrî dirêj di-
kirin û limiya dawî ji wan ra dikirin.

Os hercar ku limiya yekî mirî li 
ser wir dikirin, di berxu da bi vê di-
keniya, xenzurê xu yê berê Kevork 
û Asparik dihat bîra wî.

Hewşa goristana gund jî tunne 
wû, gundîya miriyê xu didan erdê û 
diçûn ji taxa gund kevrê gir û bilind 
bi ereba ga dihanîn, bi ser wan va 
dikirin.

Pez û keriyê gund li ser meze-
la diçêrîyan. Osê ji vê heznekir û 
li dora wana jî hewlik da çêkirinê. 
Xelkê Êlan li va derana pez xadî di-
kirin û malê xu bi vê xadî dikirin.

Lê Osê di rêwitiya xu û jîyana 
xu ya li Stenbolê dîwû ku pir kes ji 
ticareta kerwanan baştirin qezencê 
dikin. Ew çû bajêr li wir ji xu ra ke-
rik hêştir û deve kirrîn û anî gund, 
serkerwancî û şivan û dojewan jî 
ragirtin.

Ji waliyî Engürüyê izn xwest ku 
ticareta xwîyê ji gola xwê biki û ji 
bajarên mezin jî qetran û hacetên 
din ê gundîya bikşîni.

Hînika ji gundîya dîn ku ew bi 
vê rîyê pirr pere qezenc diki, wana 
jî çûn ji xu ra hêştir, deve kirrîn. Li 
gund qasî 400 heştirî bû.

Gund di nav çend sala da bi 
dewletîwûna xu bi nav û deng bû.

Vilayeta Engürü jî bi va 
dewlemendîya Êla Mikaîlîya hesiya. 
Hendu ku ji Stenbolê ra pez hesp 
hewce bû, xeber ji wan ra jî dişan-
din ku ew jî malî xu biwin paytextê 
bifroşin serayê, dewletê!

Osê li du gundê din jî mizgeft 
dan avakirinê, medreseya xwandina 
vekirin.

Ji ber ku Osê li dû hatina xu him 
pirr pere xerc dikir û pirr jî xêr di-
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kirin hesudê gund, jê diqariyan û di 
nav xelkê da digotin; Os sêhîrbaz e, 
bi sêhîrbaziyê, ji xeta pera çê diki!

Bi vê him dixwastin zirarê bi-
din ilma wî û mümînîya wî, him jî 
dewletîwûna wî!

Lê li bajêr  pir kesa ew  û 
zanabûyîna wî rind naskirûwûn, 
herkesî ji wî ra digot; Osman Efen-
di.

Osê ji zewaca xu ya bi Hewê va 
li paş hev çar lawik û keçikik wan 
hatin dunê.

Os, Ahmed, Hamid, İbiş Şewqî, 
nave mamosteyî xu, melleye miz-
gefta Walide Sultanê, Şewqî Efendi 
li lawikî xu kirûwû.

Li doyê jî keçikik wana hat 
dunê, Fat.

Osê en pirr ji Fatê û Ahmed hez 
dikir, wana çûkên malê wûn, wexta 
xu pirranî bi wan va derbas dikir.

Hew bû jineka camêr, camêrika 
dînik!

Ku di nav gund yan jî di nav 
Êla da şer derdiket, kesî ne dikarî 
wê bigri. Mîna mêrikî şer dikir, tîr 
diavêt, şûr dikşand.

Lê Osê tim bi ilma İslamê xelk li 
hev dihanin, ku di nava gunda yek 
cara qawxe diwû hema derdiket ser 
kevrî banga ezanê û ban dida.

Wêngê millet ji xu fedi dikirin û 

dev ji şerrê berdidan.
Tenê tiştikî sere wî diêşand, ew 

jî sîyarîyê Têrika wûn...
Wana hertim xu berra keri û 

pezî wan didan, diziya wan dikirin. 
Ji tirsa wana ne dikarîn ji xu ra şi-
vana rabigrin, heywana xadî bikin.

Begê Têrika ra tim xelat dişan-
din, le wê jî tu têrê nedikir.

Osman Efendi da û stand û qe-
rara xu dayê; Ewê bi wan va bûwûya 
meri, xisim.

Bi vê belki pêşi li wana bigirta.
Ji lawikî xu Yîwiş Şewqî ra ke-

ça begî Têrikîya, Bican beg xwast, 
Zeyneb Xanim.

Disa ji lawî xu Hemit ra jî ji Şêxa 
keçikik xwest, wê ra digotin Fat, 
Fata canbegî.

Bi vê dixwast bi Êlên dorberê va 
merivtiya xu zêde biki û bi quvvet 
bi, pişta xu saxlem biki, ku bira kes 
dengî wana neki.

Hinkî ji vê feyda jî dî. Dizî talan 
hindik bû, xelk rehet bû.

Dû ra wî qirara xu da ku heri 
Hec, mala Xadê...

Bi kerwanên, bi hîn çend kesên 
din va tevûhev derketin rê, ji Entab 
û Helebê ra derbas bûn, qasî sê me-
ha bi rêva çûn û gihiştin Mekkayê.

Piştî tevafê ji wir hinkî tişt û ji 
bazara koleya jî ji xu cariyeka xayrî 
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muslim û kolekî reşik, efriqî û yekî 
ji qefqasyayê jî kirrîn.

Navê yî reşik Bilal lê kir, wek 
navî koleyî Hz Muhammed!

Bilal ji aliyê Sudanê girtiwûn, 
yeki mezinî pirr xurt bû, çavreş bû. 
Neditirsya.Tima dixwast bireve.

Osê ew bi zincira girêda, ji bo ku 
bira nerewe.

Navê î ji qefqesya Arnes bû, na-
ve wî jî gorrand, Xêro lê kir.

Navî cariyê Ataris bû, ew nav ne-
gorrand, Ji ber ku navî wê, Asparika 
wî ya delal dihanî bîra wî. Keçeka 
zirav û bêdeng bû, ji alî filistînê 
hanîwûn. Bi eslê xu duruzî wû.

Wexta ew dîsa zivirî gund, şeş 
meh derbas bû wû, payiz hati wû.

Gund bi hatina hecîya şên bû. 
Herkes hat mala wan, heca wî  lê 
xêr kirin. Wî jî ji erdî bimbarek 
xurme û ava zemzemê hanî wû, ew 
li gundîya belaw kirin.

Gundîya kole û cariye merak 
dikirin, pirraniya wana hîn qe kesî 
reşik nedîwû.

Le Hewa wî  bi hatina wî bi 
ew cariya xort va qe şa newû wû. 
firsend di desta keta, wê ye ew bife-
tisanda. Li benda wê wextê wû.

Çiqas bîra Osê kirûwa jî, wê şevê 
pişta xu çex wî kir, raket. Rû neda 
wî.

Os jî ji rê hatîwû, filitî wû, westî 
wû, ji vê halî wê tiştik fehm nekir, 
berda neçû.

Yusuf Buhurcu–1963 li Nevşehrê bi turistan re, Ji arşiva H. Hasan Tuzcu
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DEVNEGİRTİN
Zemanekî li gundekî li welatê Romê 
(Anatolîya Navîn) civata mêran li 
odeya Hemê Hecî rûniştiye. Şor ha-
tiye ser ava xwaş. Mezin û giregiran 
her yekî şorek kiriye. Yekî gotiye, bi 
xwaşbûnê, di ser avê Kanîya Malê 
Huskê ra av tune. Yêkî din gotiye, 
ji avê bîrê Osî Cenê xwaştir av tu-
ne, heram e. Dirêj nekim, her kesekî 
şorekê kiriye. 

De tu ware wê, hîngê li odeyan 
mezin û giregiran deng dikir. Ne 
edet bû, ku kesên salpiçûk yan xi-
zan û şivan deng bikin û teve gilî û 
gotinan bibin. 

„Devî xwe bigre“, „şorê devî xwe 
bizane!“ Yan „ma te hay jê şorê devî 
xwe hewe!“ Ev gotin û şîretên me-
zinan yên berê ji hêlekê da xizmete 
parastina hiyerarşîya civakî dikirin. 
Meriv dikane vana mîna çeşîdekî 
sansûre jî bi nav bike. Hereketne-
kirina li gorê wan bi risk wû, cirma 
xwe hewû. Carna şoreke bêdiqet û 
ne li gorê rism û edetên hîngê li serî 

merîya dibû bela.
Çelo jî li dawîyê odeyê 

rûniştîbûye. Çima ku şivantî kiri-
ye, wî bîr, kanî û kanîstankên gund 
rind nas dikirine. Wî xwe negirtiye 
û teve şorê bûye û gotiye, walle di 
ser avê Kanîya Milosmên ra, av li rû 
dinyayê tune. 

Axelaran di bin çavan ra bi 
nerazîbûnê berve wî mês kirine. 
Giregirekî gotiye, Çelo madem 
tu veng pê dizanî, de rabe here ji 
kanîya Milosmên kuzek av bîne, 
em vexwin. Giregirên din jî nig da-
ne ser wî. Çelo ji neçarî rabûye û 
dev dayê rêya kanîya Milosmên ya 
li dûrî gund.

Bi rê da, ew raste mêriyekî nas 
tê. Mêrik jê dipirse û dibê, „Çe-
lo xêr e, tu diherî ku derê?“ Çelo 
lêvegerandîye û gotiye: „Min gava 
din li odeya Hemê Hecî devê xwe 
negirt û gûyek xwar. Aniha jî, sewa 
ku devî xwe pak bikim, diherime 
ser kanîya Milosmên.“

PÊKENÎ – SERHATÎ

Amadekar: Nuh Ateş
nuhates@web.de
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BARÊ TİRSÊ

Ji sala 1980î bi şûnda, di pey hatina 
eskeran ya ser têxt, li Tirkîyê ji 
mêla sîyasî da, heyamekî pir lihev-
ketî hewûye. Devê şorê ye, meriv ji 
sîya xwe ditirsîye, hela jî, kesên ku 
li malên wan kîtab û şîrîtên (kaset) 
kurmancî hebûn. Pir kesan hîngê ji 
tirsan ra, şîrît û kîtabên kurmancî 
vedişartine; henan ew dikirin herdê 
û henan jî ew dişevitandine.

Yaşoyê Elê, hîngê xortekî 
nûgihêştî ye û nû destpê lêxistina 
bilûrê kiriye. Di saye hewesdarîya 
xwe da, wî çend zaravayên kilamên 
kurdî yên wan deran jî hêvisîne. Ew 
bi lêxistina wan zaravayên palpalî 
dibûye. Lê derbeya eskerîyê tirs xis-
tiye dilê wî jî. Ew pir ditirsîye ku 
ji avûrûyê bilûrê da tiştekê ware 
sêrî. Tirsê xwe lê peçaye. Ji ber wê 
ew nedihewîye, tim û tim bi teleşe 
wûye. Wî her ro bilûr li derekê ve-
dişartiye. 

Dirêj nekin, bilûr li sêrîyê Ya-
şo bûye bela. Ji ba wî jî ku bilûr 
hecatekî kurmanca yî qedexe ye. 
Ji neçarî rokê wî qerar daye ku 
rê li bilûrê bike û xwe jê xelas ke. 
Bi dizikî, wî bilûr biriye û avêtiye 
abdestxaneyê (tuvaletê) û veng ew 
ji derîye xwe kiriye. 

Ciranê Yaşo, Mehmê Zêwê pê 
hesîyaye ku derdekî Yaşo heye, lê 
nedizanîye ku çi ye. Rokê mês di-
ke ku Yaşoyî fereh xwîya dikê, bi 
eşq e û rûbiken e, mîna ku barek 
ji ser wî helati be. Ew jê pirs di-
ke, dibê, „Yaşo ez î mês dikime tu 
xenê yî, mîna ku tu ji derdekî xelas 
bûyî!“ Yaşo lêvegerandiye û gotiye, 
„Mehmê ma di navberê min û te da 
be, min bilûr pêr êvarê bir û avête 
abdestxaneyê, ez jê xelas bûm, wal-
le mîna ku barekî giran ji ser pişta 
min dêhatibe!“

Almanya (Mainz), 15.09.2016
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Mezopotamya û Hîva Adanî 
(Îngl.:”Fertile Crescent”(1)) cîhên li 
ser rûyê erdê yên siftê ne, ku beriya 
12 hezar salan di Dema Neolîtîk de 
(2) (yewnanî: “neos” = new,nû û 
“lithos”= lat,kevir) lê Şoreşa Nûlatî 
destpê kiriye. Di dîroka mîrovatiyê 
de ev şoreşa ji bo afirandina jiyanek 
civakî wek bêhempa têye dîtine. Bi 
guherîna avhewayê li ser xeta ji Za-
gros heta ber Deryayê Spî, xezal û 
ajalên giyaxur ku heta wê demê di-
hatin nêçîrkirin ji vê diyarê bi pir-
ranî vekişiyane. Di vê pêvajoyê de 
mîrov mecbûr mayîne jiyana xwe, 
ku heta wê demê ji nêçirvanî û ber-
hevkarî dihatiye qezenc kirine bi ji-
yanek nû ve, ku tê de ajalxwedîki-
rin û rençberî hebûn bigorînin. Ji 
wê şunda peyvên şivanî, zozanî û 
rençberî pêwîstiyek wek stûnan 
dixiste nava mêjiya zimanên li vê 
derdorê. Em dizanin gelek çîrok di 
tewrat û încîlê de ji çanda şivantiyê 
hatine girtine. Di nava Kurdan jî 
şorên şivantiyê wek “Bizina girrî 
avê ji çaviyê kaniyê vedixwe!” /”Bi-
zina ecelê wê ku bê nanê şivên 

dixwe!" ûhd. heta îro jî karekterê 
zimên dixemlînine.

Zimannasek me bi navê Husênî 
Miho hêye, ku ez gelek nivîsên wî 
di cîh de dibînim, di warê gramer 
û lêkolîna li ser bingehê zimên xwe 
li Fînlandê gihandiye, bêderew 
ez nivîsên wî dirêçînim; her çi 
ew hinek caran bi nimûneyên ji 
Quranê xwe ji zimannasiya melletî 
nikane bifiltîne û di vî warî de 
min hin caran dide kenandin jî, 
ez bi qelîteyên wî yên akademîk 
heşyar im. Tenê divê kesek bi kekê 
Husên re bêje, Kurd ne tenê ji 
misilmanan pêk tên, Kurdên Ezdî 
jî hêne, Kurdên Riya Heq (Şebak, 
Ehlê Heq, Kekeyî, Yarsanî, Elewî) 
jî hêne, Kurdên Cûhî, Xiristiyan 
û Ateîst jî hêne û bandora civata 
wan jî li ser zimanê kurdî çêbûye. 
Ji vê bêtir zimanê kurdî di dema 
Zerdeştiyê gihîştiye qalibekî, kû 
şopên xwe îro jî baş dikane bêye 
dîtin. Tesîra zimanên Khurrî, (K)
Ûrartûyî, Medî, Partî û Pehlewî 
li ser lehçeyên me nûjen divên lê 
bê kolîn. Bi şorên bi peya “Ma 

Bêjenasiya peyva “kon”ê
Yalçin Polat
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te Qurana pîroz xwendiye?!” em 
nikanin di zimannasiya kurdî bi 
pêş kevin. Pewîstiya Quranê ji bo 
zimannasiya kurdî sifire, ji ber ku 
ew bi zimanek biyanî, yanî bi erebî 
ye û ji aliyê Bedewiyan ve hatiye 
nivîsandine. Dîsa kêmasiyek Kek 
Husên hêye, ku peyvên esil–kurdî 
bi awayek lezî pêşkeşî Erebî, farsî 
û tirkî dike. Gava em şaşitiyên wî 
tînin ziman, ew hinek zehmetî 
dikşîne, ku rexneyên me yên avakerî 
fêm bike. Ez di vê baweriyê de me, 
ku zimannasek xwe li ber rexneyan 
vekirî bihêle, da ku peysaja ber 
pencereyê xwe dewlemendtir 
bike. Ezê îro bi peyva “kon” ê wek 
nimûne bidim xweyî kirin, ku çawa 
Kekê Husên bi lezî wek masiya xwe 
avêtiye ser derewên Tirkan...

“Kon” wek peyvek şivanî û zozanî 
ji kûrahiya dîroka kevn ya Îran û 
Mezopotamya yê gihîştiye devokên 
kurdî ya nûjen. Lê nijadperestên 
tirkan vê peyvê wek esil–tirkî didin 
nasandin, bê ku ev peyva di tirkî de 
bêye bi kar anîn. Tê gotin, ku ji-
yana eşîrî û koçberiyê bi Tirkan ve 
hatiye Anatolê, ji ber wê jî pirrani-
ya peyvên koçberiyê ji tirkî hatine 
girtine. Wergerîna peyva “kon”ê di 
tirkî de “çadir” e û ew jî ji farsî hati-
ye girtine. Tirkan di dîrokê de jî bi 

Teoriyê Roj–Ziman (Güneş–Dil–
Teorisi) hemû gelên cîhanê wek 
esil–Tirk didan nasandin û Kurd jî 
wek Tirkên Çiyayî (Dağ Türkleri) 
îlan dikirin. Di vê teoriyê de tê îdia 
kirin, ku zimanek kurdî jî tuneye û 
ev zimanê ku ji aliyê “Tirkên Çiyayî” 
ve pê tê deng kirin, zimanek şorbe-
ye, ku ji zimanên farsî, erebî û tirkî 
pêk hatiye...û tenê du–sê sed peyv 
wek “peyvên nenas” tên qeydkirin û 
tê îdia kirin, ku gava erebî, farsî û 
tirkî ji nav hatiye derxistin, wê çaxê 
kurdî wek zimanek qels xweyî dike, 
ku tenê ji 2–3 sed peyvan peyda di-
be.(3) Îro jî nijadperestên Tirk îdia 
dikin ku zimanek kurdî tune ye. 
(Vira bitikînin: http://www.angelfi-
re.com/tn3/tahir/… 

Çima nijadperestên Tirk xwe 
ew qest pê didin bawer kirin, ku 
peyvên wek “kon”, “îsot”, “kanî” 
ûhd. peyvên esîl–tirkîne li ber ça-
vane... Ev derew ji hîsên kompleksî 
yên ku bi zimanê tirkî rû didin ve 
girêdayî ne, ji ber ku hemû wan 
peyvên di tirkî de ji zimanên biyanî 
hatine girtine. “Çadir” (kurdî: 
kon) û “çeşme” (kurdî:kanî) ya 
tirkî ji farsî hatine girtîne. Peyva 
“bîber” (kurdî: îsot) jî ji Yewnanî 
hatiye girtine. Ev kompleksa 
nijadperestên Tirkan ew qest me-
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zin bûye, ku ji aliyê lîderê Tevgera 
Netewperestî ya Tirkan (MHP) 
Alparslan Türkeş kovarek bi 
zimanê kurdî bi navê “KON” ha-
tiye derxistine. Armanca vê kovarê 
bêguman ne lêkolîna li ser zimanê 
kurdî ye, armanc eşkereye: Ajotina 
propagandayên nijadperestî yên 
Tirkan li ser gel û mêjiyê Kurdan 
e... (4) Di vê rêça kemalîst û şoven 
de gelek nivîs ji aliyê dewlata Tirk 
ve hatin birêvebirin û finanse kirin 
wekê nivîsa Profesor Dr. Mehmet 
Eröz “Dogu Anadolunun Türklü-
ğü” (=tirkîtiya Anatola Rojhilat), 
ku hewldide gelek peyvên kurdî 
wek esil–tirkî bide xweyî kirin. (5) 

Dê were, xweliyê li serê nizanên 
me neke, ku îdiayên Tirkan bê 
lêpirsîn û lêkolîn yek û yeko têxin 
nava ferhengên kurdan, mîna ku di 
Wîkîferhengê de têye dîtin. Binêrin 
peyva “kon” ê:

“Herwiha kûn, hevreha zazakî 
kome, ji tirkî kom (war, havîngeh), 
têkilî konut (war, cih, mesken), ko-
nak (qesir, qonax > kurdî qonax), 
kon–mak (bi cih bûn, war danîn, 
li derekê jîn), koy–mak (danîn, bi 
cih kirin), komşu (cîran). Lê hêjayî 
gotinê ye ku peyva „kon“ bi xwe bi 
maneya „çadir“ di tirkî de nîne yan 
nemaye. Li cihê wê peyva esil–îranî 
çadır li kar e.” (6)

Konên zozanan
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Ji bo dîtina rastiyê, minê tevirê 
xwe birra kir û mercek ji tûr derxist, 
ku bizanim bilem peyva “kon” ji ku 
têye...

Ji ber nêziktiya zimanê pehlewî 
bi kurdî ve min berê ferhen-
ga pehlewî–înglîzî vekir û li 
peyva “tent” ya Înglîzî ji bo “kon”ê 
gerîyam. Di encamê de min ji bo 
“tent” ya Îngîlîzî di beşê pehlewî 
de “maşk, wiyân” dît. Belê “maşk” 
peyva sûmerî ye (Masku), ku ketiye 
gelek zimanên Rojhilata Navîne û 
maneya xwe ya resen “çerm/sî” ye. 
Ji ber ku kon berê ji çerm û mûyê 
bizinan dihat çêkirin, eşkereye ku 
çima “maşk” di pehlewî de ji bo ko-

nan jî hatiye bi kar anîne. Di kurdî 
de jî ji bo çermê, ku dew tê de têye 
kayin re hîn jî “meşk” tê gotin.

Lê bala min ji vê bêtir peyva 
“wiyân” kişand. Ev peyva di farsiya 
modern ya zû (Early New Persian) 
de bûye “giyân”. 

“wiyân [wyd‘n‘ / MiddleP. 
“wy‘n”, NewP. “giyân”] tent, yanî 
“kon,çadir” (7)

Wekê din jî jiyana koçerî jî di 
vê peyvê de têye dîtine:

1. wiyaban [w(y)d‘p‘n‘ / Parthi-
an “wy‘b‘n”, NewPersian“biaban”] 
desert, yanî di zimanê partî de 
jî maneya xwe “çol,sehra” ye. 
(Zimanê partî jî wek kurdî zima-
nek Îranî ya Bakûr–Rojavayî ye, bi 
taybetî nêziktiya xwe kûr bi lehçe-
ya kirmanckî ve tê zanîn û ji aliyê 
gelek lêkolînvanan ve wek berzi-
manek kurdî tê hesibandin.)

2. wiyaban [wyd‘j)‘n‘] astray, 
wandering; deluded, yanî “gerîyan, 
koçberî”

3. wiyabanig = wandering, itine-
rant, yanî gerîn/seyehata meslekî.

Gava em rêça peyvên “wiyân” 
yan jî “giyân” taqîb dikin, em di 
gelek nivîsên etmînolojîk bi hêsanî 
wekê di nivîsên Garnîk Asatrîan 
de jî dikanin notên zelalkirî 
bibînin. G. Asatrîan di Ferhenga 

Kovarek propagandîst û nijadperestên 
Tirkan, ku bi navê kon derketiye.
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ya etmînolojîk ya kurdî (8) qeydki-
riye, ku peyva “giyân” bi eslê xwe 
ji peyva Îraniya Kevn “wîdâna” pe-
risiye, di zimanê Partî de ev peyva 
“wîdân” bûye. Paş guherîna denga 
“w” heta “g” ev peyva ji zimanê 
Belûcî re wekê “gîdân” û ji zimanê 
Bextiyarî re jî wekê “guhân” mîras 
maye. 

Di zaravayê Goranî de jî ji bo 
peyva “mal”ê “yana” tê gotin, ev jî 
ji peyva “wî–dana” perisiye. (9)

Belê peyva kurdî “kon” bi “k”–
yek bêpif têye telafûz kirin. “Kon” 
û hemû peyvên ku bi dengek bêpif 
destpêdikin orjînalîteyên kurdî ne û 
nikanin wek nimûne ji tirkî derbasî 
kurdî bibin. Husênî Miho di hinek 
nivîsên xwe de îdia dike, ku peyvek 

tirkî ku di eslê xwe de bipife dika-
ne wek bêpif derbasî kurdî bibe, lê 
ev dîtinek şaş û başnizanîna deng-
guhartin ya nava tirkî û kurdî de 
ye. Di tirkî de “k” ya bêpif nayê bi 
kar anîn û hemû peyvên, ku ji tirkî 
bi “k” ya bipif (sert) derbasî kurdî 
dibin wek “q–” têne telefûz kirin, 
wek nimûne peyva “karakol”,ku bi 
eslê xwe Moxolî ye û di ser tirkî de 
derbasî kurdî bûye dibe “qereqol”, 
peyva “kirmak” dibe “qirkirin”, 
peyva “korumak” dibe “qûrkirin” 
ûhd.

Denga “k” ya bêpif di kurdî 
de gelek caran di eslê xwe de ji 
guherîna denga “g” peyda dibe.
Ji “gilor” bûye “kilor, ji “gundir” 
bûye “kundir”, ji “gil” bûye “kil”, 

Ferhanga Etîmolojîk a kurdî, Garnik Asatrian 
(Etymological Dictionary of Kurdish, Garnik Asatrian)



ji “gurm” bûye “kurm” ûhd.
Di vê rêçê de peyva “wiyân” ku 

di zimanê Pehlewî de belî dibe, bi 
guherîna denga “w” heta “g”, ku di 
zimanên Îranî de ji zimanên antîk 
heta yên modern gelek caran têye 
dîtin ev peyva guheriye “giyân”. 

Di kurdî de jî wek nimûneyên, 
ku me li jor dayî, denga “g” rabirti-
ye dengek “k” ya bêpif..

“wîdâna”<“wîdân”<“wiyân” 
< “giyân” < “kiyân” < “kiyon” < 
“kon”

Paşe jî denga “â”, ku di ge-
lek zimanên Îranî û di devoka 
Kurmancî ya Meletî de jî hêye û 
dengek di nava “a” û “o” de ye, 
şuna xwe tenê ji “o” re hîştiye û 
dengên “–iy–” jî wenda bûne.

Dengguhartin li şi870947313
lê “kon” jî nesekiniyaye, di de-

voka Kurmancî ya Meletî de jî bi 

“ç”–yek bêpif bûye “çun”, ji ber ku 
li Meletî denga “k” jî gelek caran 
diguhure “ç” wekê:

Kor > Çur
Tirkî > Tirçî
Kon> Çun
Lawkê min > Lawçî min

Belê lêkolîna peyva “konmak, 
konak, kondu” ya Tirkan ne karê 
mine. Ku eleqeyek xwe bi peyva 
esil–kurdî yan esil–Îranî “kon” ve 
hêye, bila tirk bi xwe lêbikolin...

Bi vê nivîsê min jî xwest hin-
dika xwe rindik tevlî bêjenasiya 
kurdî bikim. Ku Husênî Miho xwe 
wek pêxemberê peyvan îlan bike jî, 
netirsin û şaşitiyên wî bi wî bi nas-
kirin ´din..

Bi hêviya etmînolojiyek zelal, di 
xêr û xweşiye de bimînin.

(1) Ji bo xerîteya Hîva Adanî mêze bike: (https://de.wikipedia.org/wiki/Fruch…)
(2) Ji bo Şoreşa Nûlatî “Neolithic Revolution” bixwîne: (https://en.wikipedia.org/wiki/Neoli…)
(3) “Güneş Dil Teorisi”, Wikipedia (https://tr.wikipedia.org/wiki/Güne… )
(4) Kon dergisi ya Alparslan Türkeş (http://www.haberler.com/alparslan–t…)
(5) Dogu Anadolunun Türklüğü” (=Tirkîtiya Anatola Rojhilat), Prof. Dr. Mehmet Eröz (https://

books.google.de/books?id=3z… )
(6) Wîkîferheng, peyva “kon” ê: ( https://ku.wiktionary.org/wiki/kon ) 
(7)A Concise Pahlavi Dictionary, D. N. MacKenzie (http://www.rabbinics.org/pahlavi/Ma… )
(8) Etymological Dictionary of Kurdish, Garnik Asatrian (https://issuu.com/derosnec/docs/gar… )
(9) Iranian Languages from Iran and Turan / Zur Lage der Gorani–Dialekte und ihrer 

Erforschung, Ludwig Paul (https://archive.org/stream/IranianL… )



bîrnebûn   51

Rohat Alaokom wek lêkolîner xeba-
teka bêhampa dike. Heta niha bi de-
han berhemên lêkolînî yên li ser 
dîrok û çanda kurdî amade kiriye.
Îsal kitêbeka lêkolînî ya dîrokî bi navê 
"Dîroka Kurdîstanê di çapemenîya 
swêdî de" ji aliyê weşanxaneya Apecê 
de hat weşandin. 

Nivîskar di pêşgotina vê pirtukê da 
dibejê: „Bi saya vê xebatê xwendevanên 
kurd firsendeke baş dibînin bona nasiya 
xwe bidin dîroka swêdî jî. Dîroka herdu 
welatên ku ji hev gelek dûr in, dîroka 
kurd û swêdîyan belkî jî cara pêşîn e ev-
qas nêzî hev dibin, hew dewlemend û 
rengîn dikin. Xwendevan firsendeke din 
jî peyda dike bonaherdu dîrokan bide 
ber hev û wan bi hin aliyan rûbarî hev 
bike. Pirtûk ji du parên mezin pêk tê. 
Di van herdu paran de qasî 20 beşan 
cîh girtiye. Di para yekem de ji nîvê ye-
kem yê sedsala 19an heta nîvê yekem ê 
sedsala 20an li ser rewşa Kurdistanê tê 
sekinînin, tekoşîn û tevgerên kurd tên 
nasandin. Di para duwem de çend beşên 
li ser çanda kurd û hin mijarên din cîh 
girtine…

Di vê xebata nû de ku ev çend 
sal in li ser kar dikim min zêdetir di 
çapemendiya swêdî cîhê mijara kurd 
daye ber çavan û lêkolondiye. Bi taybetî 
rêzek rojnameyên swêdî yên ku li Swêdê 
û li Fînlandîyayê bi swêdî derketine 
min ji xwe re wek çavkaniyên bingehîn 
hilbijartine.“ 

Dema ku min pirtûk dixwend di 
beşa yekemîn da nivisên li ser serhil-
dana Bedîr Xan bala min kişand. 

Di beşa yekemîn da li ser serhil-
dana Mîre Bedîr Xan da rojnameya 
swêdî waha dinivsîne: "––Tê piştrast 
kirin ku hukimdarê kurd ê hêzdar Be-
dirxan Paşa ser rûdana xwe ya spî sond 
xwariye ku koka kesên xirîstiyan bîne 
ku li herêma wî dijîn. Xiristîyanan ji 
hikumetê xwestine ku bi Paşatiya Musilê 

Dîroka Kurdîstanê
Di çapemeniya swêdî de
Rohat Alaom, Apec, 2016, 302 rupel

Jordan

Têbinîyek:
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ve bên girêdan. Rojnameya Aftonbladet 
dinivîse ku zordestiyên li hemberî nesto-
riyan ne tenê ji aliyê kurdan de herwisa 
ji aliyê tirkan bi xwe de jî tên pêk anîn. 
Bedirxan Paşa ji waliyê Musilê re serê 
300 kesên nestorî şandiye, wî gotiye eger 
walî vê yekê qebûl neke ew ê vê carê 
serê 300 tirkan ji wî re bişîne Waliyê 
Musilê destûr wergirtiye ku li hemberî 
begê kurd Bedirxan Paşa sefereke bike, 
ceza bide wî. Rojname qala komkuji-
ya nestoriyan dikin. Ne tene nestori, 
kaldeyi, jakobit jî di bin tehdite de ne. 
Hukumate Osmanli diyar kirîye di nav-
bera 10–15 gulanê wê dest bi sefera li 
hemberî Bedîr Xan Paşa bike. Bedirxan 
Paşa serî li konsolosê ingilîz daye weki 
wî biparezin, careke bi seredan be Stem-
bole xwe rusipî derxe.“ (rupel 39)

Van tiştên jorîn di rojnameya 
swedî da hatîye weşandin.

Dibê ku ev tiştên li jor hatinê 
nivîsandin rast bin. Lê çima Bedîr Xan 
li ser rûyê xwe yî sipî sond xwarîye ku 
ew ê xirîstîyanan bikujê? Çapemenîya 
swedî bersiva vê pirsê nekîrîye. 

Binatîya buyerê ya ser nasturîyan 
wiha ye: (1)Amerîka misyonerekî dişînê 
ba nasturîyan ku der–dorê Torosê 
dimînin û di bin hukumdarîya Bedîr 
Xan da ne. Wana ji çend salan ve bacê 
xwe didane Bedîr Xan. Ew mîsyonerê 

amerîkî li ba nasturîyan bi cih û war 
dibe û nasturîyan ra dibejê: li vir şunda 
edî bacên xwe medin Bedîr Xan, em 
ê we biparezin. Nasturî tên galyanê, 
bacê xwe nadin û ji bo berxwedanê û 
serîhildanê xwe amade dikin (1844). 
Bedîr Xanî di nav çend mehan de 
erîşî nasturîyan dike û pirranîya li 
wana dikuje, ê ku mayîn jî mina kolê 
bi xwe ra dibin ser çîya. Vê buyarê li 
Ewrupayê dengekî mezin veda."Ahu, 
vahu, tuhê" amerikaye û ingilizan li 
ber malwêraniyên ketin. Ji bo ku li ser 
vê buyerê xwe pakij bikin, amerikî 
û ingilîzan, osmanî teşfik kirin û 
berdan ser Bedîr Xan û işgal kirina 
Kurdîsdanê. Şerekî dijwar û dirêj (3 
sal) dest pêkir. Bedîr Xan bi mêrxasî 
dijî sê dewletan ber xwe dida. Lê di 
dawîye da pirr bûna leşkerên dijmin 
û îhanetekî hundirî bû sebaba 
şikestina berxwedana Bedîr Xan 
(1847). Cara yekemîn e ku osmanî, 
bi piştgirtîyê dewletên xiristiyan 
(amerika, ingilîz, hwd.) dikeve nav 
axa Kurdîsdanê.

Fesatî û xirabî iro jî, bi destên 
dewletên emparyalist li dijî milletên 
din berdewam e.

1Revue des deux monde– les kurdes de 
L'Haïnaneh. George Perrot. rupel 628. 
Di çapê kurdî da rupel 56.
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KISSE GEWRETIR (Gotinên mezinan)
Smaylê  Şêxbizeynî 

• Çi kirdim we malê pirr wi wikim we kawirê kur 
• Halê feqîran wer ser doşexe  mîran 
• Malê axa ye, xêrê xwuda ye 
• Ke merde, deştigi  kerde 
• Le şar û şaristan vê, ne le xak û guristan vê 
• Çavê le deriyan, xwelî le seri yan 
• Çewe le der wî, herig le ser wî 
• Nazê tirkan, arigê qirşan 
• Mirge hak dikî, kûni keleşîre dikirî 
• Ker da wikî, bergîr da wixwî 
• Tancî ke we zûr çî, seg da çiqes kerwê wigirî 
• Rugiye dunya xwardige gurge nawê derkefdige 
• Kem kem wixwe, tim û tim wixwe 
• Le qarşî merd, weki  merd wivist 
• Awî ke de gûl vista, da bû wê way 
• Le gule şêxbizeyn masî gewre ne wû 
• Karî ke xiraw ne wû, xas nê wû 
• Kuçikî ke le sere nekeft, hûş niyay we serê 
• Sege ke iznaqe dixwî, xewerê je dûyay xwê ye 
• Male fire çi kird ke, veranî kur çi wikî 
• Ke şeytane newînê, qulhuwella nexwînê 
• Xwesî ne dîn e ne îman e, bûkê ne zane ne ziman e 
• Mare ke mar e, xake we qinaet dixwî 
• Bizina ke ecele hat, da wiçû nani şivane wixwî 
• Kurmanco pez, Filleho rêz
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wegere! 

wegere!
li Xelika jinîn a li te were
ki hîng germiya şopên te sar nebûne
ki hîng yêk bi yêk 
dûmanê malan venemirîna
ki hîng henek nasên te hene
wegere! 
şoreke xweş e ku ji lêwên ku tu jê hezdikî
a ruhê te fireh bike 
û dereng be jî
teselîyêke kûr e
a dunê te bixemilîne
were!  
ki hîng gulên sifteh necilmisîne

Seyfi Doğan

Helbest
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Reqa (Raqqah) xaka kurd û Kur-
distanê ye

Yên ku dibêjin Reqa /Raqqah 
şûna kurdî nîne, xelet in û pir jî 
xelet in. Reqa ku di nav dîrokê da 
navê wê yêkim car ji ser navî êl/
tayfe ya Reqarûtan hatîye binav-
kirin, bi hezaran sal xaka kurdan 
bûye û heta–hetayê jî wê xaka kurd 
û Kurdistanê bimîne. Yên neyar û 
xêrnexwazên netewa kurd nikan 
ku bi fêlbazîyan Reqayê ji xaka 
Kurdistanê veqetînin.

Dîroka me kurdan pir bi derd û 
pir bi şewat e, neyar û xêrnexwazên 
me di nav dîrokê da be dehan û bi 
sedan car xwastine ku me û nete-
wa me qirbikin û welatê me jî ji 
ser nexşa dine pak bikin. Loma 
jî li vê bara li her koncek welatî 
me serpêhatîyek dîrokî û çîrokên 
heqîqî ên pêkhatî li ser netewa me 
da hene.

Yêk ji wan serpêhatîyên pir bi 
derd û şewat jî ya li ser mente-
qa Reqayê ye. Kurdên menteqa 
Reqayê û derûdorên wê li zemana 
şerên nav osmanî û sefevî da di 

bin êrîşên pir bi hêrs û gîrûgirift 
da bûn, hin hatin kuştin yên man 
jî ji menteqê derxistin û belav ki-
rin. Yêk ji wan êl û eşîr û tayfên 
wir ku pir zext û sitem û zulim 
dîtin êla Reqan(Reqûrûtan, Re-
qan/Rûtan/Rûtanlo) bû, hin ji êlên 
din li derûdorê jî kêmzêde hatin 
bin êrîşan lê mîna Rûtan/Reqan 
tundûtûj nebû, mîna êla kîkan û 
bîçeran û mamûdan/mahmûdî û 
têrik û xelacî û qereçî û gedokî û 
badil û melo … hwd.

Hin ji êla kîkan û bîçeran 
revîn çûn li herêma milan yani 
derûdora menteqa Dêrikê (navbey-
na Qamîşlo û Dêrik) cîhgirtin, hin 
çûn li herêma reşan yani derûdora 
Entab û Helebê, hin ji wan jî pir bi 
dûr xistin û ra qefqazê ketin û çûn 
li menteqa Xorasanê cîhgirtin (êla 
kîkan û biçeran îro li bakûra Şehrî 
Şîrwanê ya bakûrê Xorasanê dijîn), 
Lê hema êla reqan/rûtan/reqûrûtan 
ku pirtir birîndar bûbûn û zext 
dîtibûn piranîya wan hatin kuştin û 
yên mabûn jî ra menteqên pir dûr 
xistin û belav bûn, îro li xorasanê 

Reqa (Raqqah) xaka kurd û Kurdistanê ye
Afrasiab Shekofteh
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piranîya kurdên reqûrut/Rûtanlo li 
derû  dora Şehrî Şîrwan û Qoçan û 
Esferayîn/Hesperayînê dijîn. Hin 
ji reqûrutan îro li Bakûra Xorasanê 
bi rewşa koçberî jîyana xwe derbaz 
dikin.

Ew rast e ku kurdên Reqûrût/
Reqanlo/Rûtanlo ji herêma xwe 
ku navê wê herêmê jî îro vedige-
re ser regeza wan, Herêma Reqa 
li Rojavayê Kurdistanê, pir bi dûr 
xistin û ji welatê dayîkê bi hezaran 
kîlomitir dûr kirin. Lê ew dera dîsa 
jî cîh û mekan û serzemîn û welatê 
me kurdan e û beşek ji Kurdistanê 
ye.

Bila kurdên wir qirkiribin jî, 
bila kurdên wir kuştibin û belav 
kiribin jî, bila kurdên wir koçber 
kiribin jî, bila kurdên wir neçar ki-
ribin û asîmîle kiribin jî, bila … Lê 

ew dera serzemîna kurdan bûye û 
serzemina kurdan e û heta hetayê 
jî beşek ji xaka Kurdisanê ye. Kurd 
dîsa jî ji her deverên Kurdistanê di-
kanin vegerin li ser xaka xwe û li 
wir bijîn, daku dijmin him li xwe 
vegere û him jî bizanibe ku ew ni-
kane kurdan tune bikin û şûnwarê 
wan jî bigirin, gerê mafên netewa 
kurd pêmal nekin û bihêlin netewa 
kurd bigihêje heqê xwe.

Lazim e ku Reqa bibe paytexta 
Rojavayê Kurdistanê.

24/02/2016

2016-09-30 11:05ar-Raqqah – Google Maps

Sida 1 av 2https://www.google.se/maps/place/ar-Raqqah,+Syrien/@35.8005447…19cb01b7b5fb:0xc8bdaf18cf35cfe3!8m2!3d35.9596672!4d38.9980316

Kartdata ©2016 Google 10 km 

ar-Raqqah
Syrien

Foton

ar-Raqqah

Rega
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Helbest

DARA HÊVIYÊ

ez ê
bi zimanê pênûs 
û helbesta serhildêr
têbikoşim
li ser axa welatê birîndar
tovên dara hêviyê 
bireşînim
toz û mija ewrên reştarî
ji ser bajarên şaristaniyê
rêşkim
kul û kederên sûr a Amedê
bi melhema kevirên sebirê
bikewînim
ez ê
xezeba xwedê
li mîrata pêlên deryayê
bibarînim
bi belxama reş
tifî rûyê îxanetê bikim
seltenata dagirker û serdestan
ji holê rakim
berê keştiya Nuh pêxember
ber bi girava serkeftinê ve
bizivirînim
cemeda ser dilê kolanên mêrxasan
bi germa henasa xweşmêran
bihelînim
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kaniya kêf û aramiyê
di newalên çiyayê qendîlê re
biherikînim
ez ê
di qefesa sînorên parçebûyî de
ala rizgariyê daçikînim
bejna keç û xortên milîtan 
bi cilûbergên şervanan
bixemilînim
li seyrangeha zozanên sêwîmayî 
kulîlkên bihara evîndaran 
bipişkivînim
û bi tililîyan 
destmala govend û dîlana şadiyê
bihejînim
ez ê
zeviyên hişk û ziwabûyî
bi xwîdana eniya mezlûman
av bidim
tava berbangên rût
bi kirasê berxwedanê
bipêçim
bi qêrîn û hawara hestên penaber
di guhên zaliman de
deng vedim
bi giyanê pakrewanan
gora tirsê bikolim
hewrikên jiyana bêbext
ji mirina xwe ya bêwext
bidizim
û keskesorê li xwe 
bibexşînim
ez ê
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li ser tirba cangoriyan
strana ”cîhwarê min çiyan 
e”
bistirênim
rabirdûyên qirêj binax bi-
kim
û şewqa çira dahatûyan jî
di kefa destê xwe de
veşêrim
zencîra zendê qedera 
bindestiyê
bişeqînim
perdeya mêjiyên kor
veçirînim
çirûskên agirê hezkirinê
geş bikim
tîrêjên roja azadiyê
di neynika dilê zîzbûyî de
bibiriqînim
û ez ê
ji dilopên barana çavên kal 
û pîran
Cîhaneke rengîn û bextewar
di kenê awirên zarokan de 
ava bikim

Xizan Şîlan
2016–02–07
Stockholm  
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DEMÊN BORÎ

H. Hüseyin Deniz

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

Xwarin
Min nan xwariye (nanek)  Ich hatte das Brot gegessen
Te nan xwariye (nanek)  Du hattest das Brot gegessen
Wî nan xwariye (nanek)  Er hatte das Brot gegessen
Wê nan xwariye (nanek)  Sie hatte Bröte 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
Min nan xwarine (gelek nan) Ich hatte die Bröte gegessen
Te nan xwarine (gelek nan) Du hattest die Bröte gegessen
Wî nan xwarine (gelek nan) Er hattet die Bröte gegessen
Wê nan xwarine (gelek nan) Sie hattet die Bröte gegessen
Me nan xwarine (gelek nan) Wir hatten die Bröte gegessen
We nan xwarine (gelek nan) Ihr hattet die Bröte gegessen
Wan nan xwarine (gelek nan) Sie hatten die Bröte gegessen
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1–Lêkerên bi –în bi dawî dibin:  
a– lêkerên negerguhêz/intransitiv
I–(lêkerên bi kîteyekê) : barîn, bezîn, borîn, civîn, çirîn, êşîn, firîn, gerîn, 
kelîn, kenîn, meşîn, qedîn, qetîn, revîn, weşîn, 
II–(Lêkerên bi du kîteyan) : herikîn, peyivîn, qerisîn, qewimîn, şewitîn, 
xeyidîn,
I– lêkerên bi kîteyekê; paşgira(daçeka) raderî jê tê avêtin, –iya tê şûna wê.
Kenîn ez ken+iya+me  ez giriyame
 tu ken+iya+ye  tu giriyaye
 ew ken+iya+–ye  ew giriyaye
 em ken+iya+ne  em giriyane
 hûn ken+iya+ne  hûn giriyane
 ew ken+iya+ne  ew giriyane
II– lêkerên bi du kîteyan; paşgira raderî jê tê avêtin û li gorî kesan tê kişandin.
Peyivîn  ez peyivîme  xeyidîme 
 tu peyivîye  tu xeyidîye  
 ew peyivîye  ew xeyidîye
 em peyivîne  em xeyidîne
 hûn peyivîne  hûn xeyidîne
 ew peyivîne  ew xeyidîne
b– lêkerên gerguhêz / transitiv verben
çinîn, karîn, nasîn, nêrîn, nivîsîn, 
paşgira raderî –în tê avêtin û  ji bo hemû kesan –î tê şûnê:
 min ew çinîye  min pê karîye
 te ew çinîye  te pê karîye
 wî, wê ew çinîye  wî, wê pê karîye
 me ew çinîye  me pê karîye
 we ew çinîye  we pê karîye
 wan ew çinîye  wan pê karîye
2–Lêkerên bi –irin, –arin bi dawî dibin:
a- lêkerên negerguhêz /intransitiv verben
mirin, 
paşgira raderî jê tê avêtin, li gorî kesan tê kişandin û –e lê tê zêdekirin
ez mirime
tu mirîye
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ew miriye
em mirine
hûn mirine
ew mirine

b- lêkerên gerguhêz /transitiv verben
xwarin, kirin, vexwarin, birin, 
paşgira raderî tê avêtin û ji bo hemû kesan rader wekî xwe dimîne, –iye li ra-
derê tê zêdekirin:
min ew xwariye
te ew xwariye
wî, wê ew xwariye
me ew xwariye
we ew xwariye
wan ew xwariye

3–Lêkerên bi –endin, –andin bi dawî dibin:
a– lêkerên negerguhêz (intransitiv)
b– lêkerên gerguhêz /transitiv verben
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 rader wekî xwe dimîne, –iye li 
raderê tê zêdekirin:
min (ew) êş kişandiye
te (ew) êş kişandiye
wî, wê (ew) êş kişandiye
me êş (ew) kişandiye
we êş (ew) kişandiye
wan êş (ew) kişandiye
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4–Lêkerên bi –ûn bi dawî dibin:
a– lêkerên negerguhêz / intransitiv Verben
bûn, çûn, rabûn, vebûn
tîpa dawîn –n jê tê avêtin û li şûna wê tîpên qertafîn ên kesane tên bicihkirin, 
–e li dawiyê tê zêdekirin.
ez bûme mamoste ez çûme dibistanê ez rabûme ser xwe
tu bûye mamoste tu çûye dibistanê tu rabûye ser xwe
ew bûye mamoste ew çûye dibistanê ew rabûye ser xwe
em bûne mamoste em çûne dibistanê em rabûne ser xwe
hûn bûne mamoste hûn çûne dibistanê hûn rabûne ser xwe
ew bûne mamoste ew çûne dibistanê ew rabûne ser xwe

c- lêkerên gerguhêz / transitiv Verben
5–Lêkerên bi –an bi dawî dibin:
a– lêkerên negerguhêz /intransitiv verben
man, zan, pan, razan, 
tîpa dawîn –n jê tê avêtin û li şûna wê tîpên qertafîn ên kesane tên bicihkirin, 
–e li daviyê tê zêdekirin.
ez mame ez razame
tu maye  tu razaye
ew maye ew razaye
em mane em razane
hûn mane hûn razane
ew mane ew razane

b– lêkerên gerguhêz /transitiv verben
dadan, badan, kolan, dan, radan, kutan, lêdan, 
tîpa dawîn –n jê tê avêtin tişta dimîne rayek e, –ye li dawiyê tê zêdekirin..
min sobe dadaye min lingên xwe radaye
te sobe dadaye lingên xwe radaye
wî sobe dadaye wî lingên xwe radaye
wê sobe dadaye wê lingên xwe radaye
me sobe dadaye me lingên xwe radane
we sobe dadaye we lingên xwe radane
wan sobe dadaye wan lingên xwe radane
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me (gelek) sobe dadane   
we (gelek) sobe dadane  
wan (gelek) sobe dadane  

6–Lêkerên bi –tin bi dawî dibin:
a– lêkerên negerguhêz /intransitiv verben
hatin, gihiştin, ketin, nivistin, 
paşgira raderî –in tê avêtin û li gorî kesan tê kişandin, –e li dawiyê tê zêdekirin
ez hatime ez ketime
tu hatîye tu ketîye
ew hatiye ew ketiye
em hatine em ketine
hûn hatine hûn ketine
ew hatine ew ketine

b– 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, –iye li dawiyê tê zêde-
kirin.
min alastiye min avêtiye
te alastiye te avêtiye
wî alastiye wî avêtiye
wê alastiye wê avêtiye
me alastiye me avêtiye
we alastiye we avêtiye
wan alastiye wan avêtiye

C– ÇÎROKIYA DEMA BORÎ YA DIYAR 
(rayeka dema borî ya diyar+rayeka lêkera bûn+ paşgira kesanî)
1–Lêkerên bi –în bi dawî dibin:  
a– lêkerên negerguhêz/intransitiv
I–(lêkerên bi kîteyekê) : barîn, bezîn, borîn, civîn, çirîn, êşîn, firîn, gerîn, 
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kelîn, kenîn, meşîn, qedîn, qetîn, revîn, weşîn, 
II–(Lêkerên bi du kîteyan) : herikîn, peyivîn, qerisîn, qewimîn, şewitîn, 
xeyidîn,

I– lêkerên bi kîteyekê; paşgira(daçeka) raderî jê tê avêtin, –iya tê şûna wê, lêke-
ra bûn li gorî kesan tê kişandin û bi ser tê ve kirin.
Kenîn ez ken+iya+bûm  ez giriyabûm
tu ken+iya+bûyî   tu giriyabûyî
ew ken+iya+bû   ew giriyabû
em ken+iya+bûn   em giriyabûn
hûn ken+iya+bûn  hûn giriyabûn
ew ken+iya+bûn   ew giriyabûn
II– lêkerên bi du kîteyan; paşgira raderî jê tê avêtin û lêkera bûn a li gorî kesan 
tê kişandin li ser tê zêdekirin.
Peyivîn xeyidîn
ez peyivîbûm  xeyidîbûm 
tu peyivîbû (yî)  tu xeyidîbû (yî)  
ew peyivîbû  ew xeyidîbû
em peyivîbûn  em xeyidîbûn
hûn peyivîbûn  hûn xeyidîbûn
ew peyivîbûn  ew xeyidîbûn

b– Lêkerên gerguhêz / transitiv Verben
çinîn, karîn, nasîn, nêrîn, nivîsîn, 
paşgira raderî –în tê avêtin û  ji bo hemû kesan –î tê şûnê, lêkera bûn li ser tê 
zêdekirin:
min ew çinîbû  min pê karîbû
te ew çinîbû  te pê karîbû
wî, wê ew çinîbû  wî, wê pê karîbû
me ew çinîbû  me pê karî bû
we ew çinîbû  we pê karîbû
wan ew çinîbû   wan pê karîbû

2–Lêkerên bi –irin, –arin bi dawî dibin:
a- lêkerên negerguhêz /intransitiv verben
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mirin, 
paşgira raderî jê tê avêtin û lêkera bûn a li gorî kesan tê kişandin, li ser tê zêdekirin
ez miribûm
tu mirbûyî
ew miribû
em miribûn
hûn miribûn
ew miribûn

b- lêkerên gerguhêz /transitiv verben
xwarin, kirin, vexwarin, birin, 
paşgira raderî tê avêtin û ji bo hemû kesan wekî xwe dimîne, lêkera bûn lê tê 
zêdekirin (ji ber hevsengiya deng berya lêkera bûn –i li ser rayekê tê zêdekirin):
min ew xwaribû
te ew xwaribû
wî, wê ew xwaribû
me ew xwaribû
we ew xwaribû
wan ew xwaribû

3–Lêkerên bi –endin, –andin bi dawî dibin:
a– lêkerên negerguhêz (intransitiv)
b– lêkerên gerguhêz /transitiv verben
barandin, bezandin, ceribandin, civandin, çirandin, domandin, êşandin, firandin, 
gerandin, guherandin, herikandin, kişandin, kelandin, kenandin, meşandin, na-
sandin, 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, ji bo hevsen-
giya deng –i li ser rayekê tê kişandin û lêkera bûn tê dawiyê:
min (ew) êş kişandibû
te (ew) êş kişandibû
wî, wê (ew) êş kişandibû
me êş (ew) kişandibû
we êş (ew) kişandibû
wan êş (ew) kişandibû
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4–Lêkerên bi –ûn bi dawî dibin:
a– lêkerên negerguhêz / intransitiv Verben
bûn, çûn, rabûn, vebûn
tîpa dawîn –n jê tê avêtin û li şûna wê tîpên qertafîn ên kesane tên bicihkirin, 
lêkera bûn li ser tê zêdekirin.Ji ber ku du caran –bû hevsengiya ziman qels 
dike, li şûna wê –bi tê bikaranîn.

ez bû(bi)bûm mamoste ez çûbûm dibistanê ez rabibûm ser xwe
tu bû(bi)bûyî mamoste tu çûbûyî dibistanê tu rabibûyî ser xwe
ew bû(bi)bû mamoste ew çûbû dibistanê ew rabibû ser xwe
em bû(bi)bûn mamoste em çûbûn dibistanê em rabibûn ser xwe
hûn bû(bi)bûn mamoste hûn çûbûn dibistanê hûn rabibûn ser xwe
ew bû(bi)bûn mamoste ew çûbûn dibistanê ew rabibûn ser xwe

b- lêkerên gerguhêz / transitiv Verben
5–Lêkerên bi –an bi dawî dibin:
a– lêkerên negerguhêz /intransitiv verben
man, zan, pan, razan, 
tîpa dawîn –n jê tê avêtin û li şûna wê lêkera bûn a bi tîpên qertafîn ên kesane 
hatiye kişandin tê bicihkirin.

ez mabûm ez razabûm
tu mabûyî tu razabûyî
ew mabû ew razabû
em mabûn em razabûn
hûn mabûn hûn razabûn
ew mabûn ew razabûn

b– lêkerên gerguhêz /transitiv verben
dadan, badan, kolan, dan, radan, kutan, lêdan, 
tîpa dawîn –n jê tê avêtin tişta dimîne rayek e, lêkera bûn a li gorî kesan tê 
kişandin, li ser tê zêdekirin..
min sobe dadabû min lingên xwe radabû
te sobe dadabû te lingên xwe radabû
wî sobe dadabû wî lingên xwe radabû
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wê sobe dadabû wê lingên xwe radabû
me sobe dadabû me lingên xwe radabûn
we sobe dadabû we lingên xwe radabûn
wan sobe dadabû wan lingên xwe radabûn
me (gelek) sobe dadabûn 
we (gelek) sobe dadabûn 
wan (gelek) sobe dadabûn

6–Lêkerên bi –tin bi dawî dibin:
a– lêkerên negerguhêz /intransitiv verben
hatin, gihiştin, ketin, nivistin, 

paşgira raderî –in tê avêtin û li gorî kesan tê kişandin
ez hatibûm ez ketibûm
tu hatibûyî tu ketibûyî
ew hatibû ew ketibû
em hatibûn em ketibûn
hûn hatibûn hûn ketibûn
ew hatibûn ew ketibûn

b– 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 alastibû min avêtibû
te alastibû te avêtibû
wî alastibû wî avêtibû
wê alastibû wê avêtibû
me alastibû me avêtibû
we alastibû we avêtibû
wan alastibû wan avêtibû
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Wenê yî rengîn e. Rêngên tabî. Ne 
kêm ne zêde. Rengên domînant reş û 
sîpî ne. Rengê berfê pir nerm û li her 
derê wekhev barîye. Hemî rengên 
aramî ne. Tu rengên ku pir li zidî hev-
du tunen û harmonîyekê heye. Berfê 
erd û çîyayên bi rengê xwe yî sipî xe-
milandîye. Di navberê ewrên sîpi da, 
ezmanê hêşin xuya dike. Rêza çîya yê 
hema hema navîna wêne tiji dike. 
Ewrên sîpî yên xwe bi ser rêzê çîyan da 
girtîne. 

Sê objê dominant ê pir xweş hatine 
bi cîh kirin. Erd, çîyan û ewr. Wiqasî 
hikme xwe cih girtine.

Erd û çîya yê di bin berfê da rihet 
û bêdeng xuya dikine û palpalî bûne. 
Zîndiyêk li derûdorê tune. Têbêk, 

wêne ji tofanekê bi şunda hatîyê qeyd 
kirin. Rengê sîpî hundirî insên fireh 
dike.Pakîşî, bêkarêt û bêgunehî yê ha-
kime wêneyê ne. 

Wêne, hêseke bi tenêbûnê û terk 
kirinê dide. Zîndîya barkiriyê, dunê ji 
çîya, banîya û ji zinar û keviranan re 
cîhiştîne. Dunê bi insên şîrin e. Ji bo 
heremê ku gundên kurd lê bi cîhbuyî, 
kurd jê re dibên; Roma Rutik. Bi rast 
jî ew wêne wê dîtinê tastîk dike.

Wêne kê qeyd kiriyê ez î nizanime. 
Min wêne ji malparê Karacadagliyim 
heyne. Çîyayê Xelkê Jorin. Çîyayên li 

rojava gund dikevin.

Min wêne ji bo ku ruhekî pak û aram 

nîşan dide û nimûnêke tîpîk e û bo gotina 

Roma Rûtike hilbijart.

Wêne
 Seyfî Doğan
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Helbest

XERÎBİYÊ

Te çi anî serê me
Ji bîr bû cîh û warê me
Edi edi omirê me 
Te tevakir xerîbiyê
Me got, salek yan du sal bin
Emê canê xwe di devê xwe kin
Çar goz mal û xanî çekin
Vegerin ji xerîbiyê
Nizanim çend sal û çend demsal çûn
Em xort hatin li wir kal bûn
Hîn jî têra peran nebûn
Çİ bû li me li xerîbiyê
Hena çekirin konax li ser konaxan
Hena vemirandin çira ser ocaxan
Hena ji bîr kirin dema çarixan
Em birok bûn li xerîbiyê

Kemal Harımcı
Almanya, 10.2.2003
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Orta Anadolu’da iki tane Mihina/
Meyhanlı köyü vardır. Aslında ikisi 
birbirinden ayrılma. Bir tanesi Ya-
zıçayır (Bira Mezin) ismi ile Konya 
Kulu ilçesine, diğeri de Aktaş (Bira 
Çuk) ismi ile Ankara Şereflikoçhi-
sar ilçesine bağlı iki köy. Bu köyler 
birbirine çok yakın, 2-3 km uzak-
lıkta bir mesafede dolayısıyla Kulu 
ile Şereflikoçhisar ilçe sınırı tam or-
talarından geçmektedir. Bira Bi-
çuk, Murad BOZLAK’ın köyüdür. 
Köyün ilk okuyanıdır, ilk hukuk-
çusu, avukatıdır. Baba tarafından 
köyün yerlisidir dolayısıyla Mihina 

aşiretine mensupdur. Annesinin ai-
lesi ise halk arasında “93 Osmanlı-
Rus Harbi” olarak bilinen savaş 
sonrasında 1800’li yılların sonunda 
(1896) Ağrı’dan bu köye göçedip 
yerleşmiştir. Anne tarafından ailesi 
Xoybun örgütünce organize edilen 
Ağrı isyanının/direnişinin önemli 
ailelerinden olan Sipkan aşiretine 
mensuptur. Bu isyanın önderlerin-
den biri de Halis Beg (Halis ÖZ-
TÜRK) ‘ dır. Anne tarafından Mu-
rad BOZLAK’ın dayısı olan Halis 
Beg’in kendisi ile adlandırılmış 
Halis isimli dayısı da vardır. Hatta 

Mücadeleye adanmış bir ömür

Murad BOZLAK
Memduh Selim
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1950 – 1960’lı yıllarda Halis ÖZ-
TÜRK Murad BOZLAK’ın köyü-
ne sık sık gelip gitmiştir.

1987 yılında dönemin partilerinden 

SHP’den Konya ilinden milletvekili aday 

adayı olur. Yapılan önseçim sonrasında 

2. Sıra milletvekili adayı olur. Fakat se-

çilemez. Bu süreçte SHP içinde politika 

yapan Kürt siyasetçiler ile yakın ilişki için-

dedir, onlarla birlikte hareket eder, görüş 

alışverişinde bulunur. 1989 yılında SHP 

içindeki Kürt milletvekillerinin Paris’te ya-

pılan Kürt konferansına katılmaları nedeni 

ile partiden ihraçları ile başlayan yeni sü-

reçte hiç tereddüd etmeden onlarla birlikte 

hareket eder. Alınan ihraç kararına sert 

tepki verenlerdendir. Yeni bir parti oluşu-

muna dair çalışmalarda aktif olarak yer alır 

ve çalışmalar sonrasında kurulmasına karar 

verilen HEP(Halkın Emek Partisi)’de üst 

düzey görev alır. İhraç sürecinden başlaya-

rak Ankara Sıhhiye Strazburg caddesinde 

bulunan avukatlık bürosu Kürt siyasetçi-

lerin uğrak yeri haline gelmiştir. Kürtlerin 

siyaset adresindeki yeni oluşumlara ve bu 

oluşumlardaki politikalarına dair yoğun 

sohbetlerin mekanı olmuştur.  Türkiye’de-

ki legal Kürt siyasetinin ilk yapıldığı parti 

olarak kabul edilen HEP’te başlayan bu sü-

reç ölümüne kadar kurulan tüm legal Kürt 

sorunu öncelikli partilerde devam etmiştir. 

Siyasal alandaki tüm emeğini, duyarlılığını 

bu partilere vermiştir. 

HEP kapatıldıktan sonra DEP (De-

mokrasi Partisi) kurulur. DEP’de Genel 

Sekreter görevini yürütmektedir. 1993-

1994 yıllarıdır. Türkiye’nin karanlık 

yılları, çok sayıda insanın öldürüldüğü 

yıllardır. Legal Kürt siyaseti üzerindeki 

baskıların artık insanı yok etmeye evrildiği 

karanlık yıllar. Kürt gazeteciler, aydınlar, 

siyasetçiler ve vatandaşlar öldürülmekte. 

Öldürülecek insanların listesinin elin-

de olduğu ifade edilen bir başbakanın ve 

ekibinin yönetimindeki Türkiye’de Kürt 

sorununu esas alan bir siyaset yürütmek 

kolay olmasa gerek. Genel Sekreteri oldu-

ğu DEP’in Mardin milletvekili Mehmet 

SİNCAR yanındakilerle birlikte öldürü-

lür. Partinin çok sayıda yöneticisi, üyesi 

öldürülür. Sıra her an herkese, Kürdi du-

yarlılığı olan herkese gelebilir. Özellikle 

DEP’de siyaset yapan herkese. 1994 

yılının sonbaharında bir gece Ankara Ke-

çiören’deki evinin kapısı karanlık güçler 

tarafından çalınır. Vücuduna çok sayıda 

kurşun isabet eder. Zorlu, uzun, tedirgin 

geçen günler içinde süren tedavi sonrası 

yaşama döner. Vücudunun birçok yerine 

aldığı kurşun darbeleri doğrudan yaşamı-

na kastetmiştir. Şans eseri ağır yaralı olarak 

kurtulduğu bu saldırı, mücadele azmini 

kırmadığı gibi Kürt halkının mücadele-

sine sunacağı katkıyı daha da büyüterek 

sunmasına vesile olmuştur. 1995 yılında 

kurulan HADEP’e (Halkın Demokrasi 
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Partisi) genel başkan olmuş ve uzun yıllar 

bu görevi sürdürmüştür.

1991 yılı sonbaharında yapılan genel 

seçimler öncesinde, önce dönemin parti-

lerinden Refah Partisi ile daha sonrasında 

ise SHP ile Kürd siyasetçiler adına yapılan 

ittifak görüşmelerinde aktif rol oynamış-

tır. Refah Partisi ile yapılan görüşmelerin 

olumlu bir noktaya gelmesine rağmen 

Necmettin ERBAKAN’ın bunu engel-

lediğini, MHP ile ittifak yapmayı tercih 

ettiğini, dönemin Refah Partisinin önem-

li aktörlerinden olan Mardin’li Fehim 

ADAK’ın Kürt siyaseti ile ittifak yapılma-

sı konusunda çok çaba gösterdiğini ifade 

ediyordu. 

Parti bünyesindeki aktif siyasal ça-

lışmalarına paralel olarak üyesi olduğu 

Ankara Barosu’na kayıtlı Kürd avukatların 

da kendi kimlikleri ile varolması, baro se-

çimlerine bu kimlikleri ile katılması, Kürd 

sorunu çerçevesinde işlenen hukuksuz-

lukların engellenmesi ve deşifre edilmesi 

çalışmaları yapmak üzere bir grup avukat 

arkadaşı ile birlikte Ankara Barosu bünye-

sinde sonradan hep “yurtsever avukatlar” 

olarak bilinecek grubun 1990’lı yılların 

başında oluşmasına öncülük edenlerden-

dir. Bu grubun her iki yılda bir yapılan 

baro seçimlerinde kendi kimliği ile seçim 

çalışmalarına katılmasının gelenekselleş-

mesi ve yaygınlaşması bu çalışmalar ile 

sağlanmıştır. 1996 yılında üyesi olduğu 

Ankara Barosunun seçimleri vardır. Se-

çimlerde Yurtsever Kürd avukatlar, solcu 

avukatlarla birlikte davranma, ortak gös-

terilen adayın desteklenmesi, bunun için 

çalışma yürütülmesi kararı alınmıştır. Mu-

rad BOZLAK bu çalışmayı yürüten ekibin 

içindedir. Seçim günü seçimin yapıldığı 

salonun önünde toplanan tüm taraflar oy 

kullanmaya gelenlere, hazırladıkları bil-

dirileri dağıtmak sureti ile destekledikleri 

listeye oy toplamaya çalışmaktadır. Yurt-

sever Kürd avukatlar grubunun başında 

bulunan Murad BOZLAK’ın yanına, 

sosyal demokrat listeden aday olan hem-

şehrisi Kürd bir avukat gelir ve kendisine 

“Abi biz hemşeriyiz, oyunuzu bana ver-

menizi bekliyorum” der. Bunun üzerine 

Murad Abi “Biz Kürdüz, bizim için as-

lolan bu bağdır, bırak hemşehriliği, biz 

listemize oy vereceğiz” der. 

1996 yılında Ankara 19 Mayıs Kapalı 

Spor Salonunda HADEP’in genel merkez 

kongresi yapılmaktadır. Kürsüde elin-

de mikrofon ile konuşan Genel Başkan 

Murad BOZLAK’tır. Konuşma devam 

ederken bir anda birileri tarafından kür-

sünün arka tarafında asılı duran Türk 

Bayrağı bağlandığı yerden çözülmek sure-

ti ile indirilir ve kısa sürede salon karışır. 

Bütün televizyonlar bu haberi vermeye 

başlar. Türkiye gündemi olur. Arkasın-

dan gözaltı ve tutuklamalar başlar. Genel 

Merkez yöneticileri ve Ankara İl yöneti-
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cilerinin büyük bir çoğunluğu gözaltına 

alınıp tutuklanır ve Ankara-Elmadağ ilçesi 

cezaevine konulur. Bu cezaevi pek siyasi 

mahpus görmüş bir cezaevi değildir. Hem 

koşulları hem de fiziki durumu buna uy-

gun değildir. Fakat Genel başkan Murad 

BOZLAK’ın dirayetli duruşu, hem içe-

ridekilere hem de dışarıdaki yakınlarına 

ciddi bir moral kaynağı olmuş ve uzun 

süreli bu cezaevi süreci atlatılmıştır. Bu 

cezaevinde kaldıkları dönemde bir gün 

cezaevinin bağlı bulunduğu Elmadağ 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli iki 

savcı cezaevini ziyarete/denetlemeye ge-

lir. Bu savcılar içerideki mahpusları ve 

koşullarını görmek için Murad BOZLAK 

ve arkadaşlarının kaldığı koğuşa gelir. 

Koğuşta genel merkez ve Ankara il yöne-

ticileri olmak üzere yaklaşık 20 kişi vardır. 

Savcılardan genç olanı Murad BOZLAK 

ile Kürt Sorununa dair siyasi bir tartış-

maya girer. Mahpus Murad BOZLAK, 

tarafların eşit koşullarda bulunmadığı bu 

tartışma esnasında siyasal düşüncelerinden 

hiç ödün vermeden, devletin cezaevinde 

devletin savcısına düşüncelerini açık bir 

biçimde ifade etmek sureti ile tartışmayı 

sürdürür. Bu arada yaşça biraz daha büyük 

olan diğer savcı tartışmaya hiç katılmadan 

tartışmayı dinlemektedir. Bir süre son-

ra tartışma sonlanır ve yaşlı olan savcı, 

tartışmaya taraf olan savcının koğuş içe-

risinde biraz uzaklaşmasını fırsat bilerek 

Murad BOZLAK’a yaklaşır ve kısık ama 

heyecan ve sevinç içeren bir sesle Kürtçe 

“ Ez kurbanê  we me” deyip kenara çe-

kilir. Murad BOZLAK birden şaşırır ama 

açık vermez. Daha sonradan öğrenilir ki 

bu savcı Elmadağ’a sürgün gönderilmiş 

Erzurum’lu Kürt bir savcıdır. 

1999 yılı sonbaharında PKK Genel 

Başkanı Abdullah ÖCALAN bulunduğu 

Suriye’den uluslararası bir komplo çerçe-

vesinde çıkmak zorunda kalır. Kalacağı yer 

sorunu ve bulunduğu yer belirsizliği ciddi 

bir gerginliğe neden olmakta idi. Bu be-

lirsizliğe dikkat çekmek ve bu belirsizliğin 

giderilmesi için dönemin partisi HADEP’in 

parti binalarında açlık grevleri ve oturma 

eylemleri yapılmaya başlandı. Kısa bir 

süre sonra kolluk kuvvetleri tarafından 

Türkiye’de ve Kürdistan’da bulunan parti 

binaları basılıp açlık grevi/oturma eylemi 

yapan parti üyeleri, yöneticileri gözaltına 

alınmaya başlandı. Bu gözaltı furyası genel 

merkez yöneticilerine de sıçradı ve Genel 

Başkan Murad BOZLAK başta olmak 

üzere Ankara’da bulunan çok sayıda genel 

merkez yöneticisi ile Ankara İl yöneticisi 

gözaltına alınıp tutuklandı. Bu sefer de 

Ankara’nın ilçesi olan Güdül’deki Güdül 

Cezaevi süreci başladı. Aynı dönemde de-

ğerli bilim insanı, dost Haluk GERGER 

hocada, düşüncelerinden dolayı aldığı 

cezayı çekmek üzere aynı cezaevinde bu-

lunuyordu. Murad BOZLAK, arkadaşları 
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ve Haluk Hoca, sürekli gelen ziyaretçiler, 

avukatlar, cezaevine gelen ve okunan ki-

taplar, yapılan entelektüel tartışmalar, 

hayli eski, yıpranmış tipik bir orta Ana-

dolu ilçesi olan Güdül’deki bu cezaevini 

görünür kılmış, cezaevi görevlilerini dahi 

heyecanlandırmış, sonraki nesillere heye-

canla aktaracakları anılar biriktirmelerine 

neden olmuştur.

12 Haziran 2011 tarihinde Adana 

ilinden bağımsız milletvekili adayıdır. 

Bir önceki genel seçimde aynı siyasal an-

layışın bağımsız milletvekili adayı 51.000 

oy almıştır. Milletvekili seçilebilmek için 

72.000 dolayında oy gereklidir. Çok yo-

ğun bir seçim çalışması yürütülmüş ve 

seçim günü gelip çatmıştır. Seçime kısa 

bir süre kala açılan telefon üzerine secim 

günü Adana’ya seçim ve sayıma yardım-

cı olmak için iki arkadaşla birlikte seçim 

sabahı Adana’ya gittik. Sabah saat: 06.00 

da buluşup kısa bir görüşmeden sonra be-

lirlenen görev yerlerimize dağıldık. Bana 

Yüreğir ilçesinde sorumluluk vermişti. 

Seçim günü sürekli telefonla irtibat ku-

rarak bilgi alışverişinde bulunuyor, sakin 

ve moral verici konuşmaları ile seçim ger-

ginliğimizi atmamıza katkı sunuyordu. 

Oy sayımı ve gelen/getirilen sonuçların 

toplanması sürecinde sakin, toparlayıcı 

tavrı dikkat çekici idi. Akşam saat: 21.00’e 

doğru yaklaşık 95.000 dolayında bir oy al-

dığı yani bir önceki genel seçimde alınan 

oyları yaklaşık %100 arttırdığı dolayısıy-

la milletvekilliği hakkını kazandığı belli 

olunca seçim bürosu ve etrafı sevenleri 

ile dolmuştu. Bir konuşma yapması gere-

kiyordu. Seçim bürosu önünde toplanan 

coşkulu kalabalığa, haklı mücadelelerin 

uzun erimli ve zorlu olduğunu, fedakar-

lıklar gerektirdiğini, Kürd halkının ve 

dostlarının böyle bir mücadelenin öznesi 

olduklarını, takdiri ve saygıyı hak ettikle-

rini, kendilerine layık olmaya çalışacağını 
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belirten bir teşekkür konuşması yapıp coş-

kulu ve sevinçli kitlenin evlerine gidip 

dinlenmesini talep etti.

Murad BOZLAK, Kürdistan illerin-

den seçilmiş bir milletvekili olmasa da 

aldığı oyların çok büyük bir çoğunluğu-

nun Adana’da yaşayan Kürd nüfustan 

geldiği açıktı. Adana’nın her yerinde ya-

şayan Kürd nüfustan insanlar var. Fakat 

Adana’nın bir bölgesinin Murad BOZLAK 

ve Orta Anadolu Kürdleri için ayrıca bir 

öneminin olduğunu düşünüyorum. Bu 

da şudur; Bu seçimde görev aldığım Yü-

reğir ilçesinde çalışma yürütürken bu 

ilçenin sınırları içerisindeki antik Misis 

harabelerine rastladım. Daha önce bu ismi 

duymuşluğum vardı ama Yüreğir ilçesi sı-

nırları içerisinde olduğunu bilmiyordum. 

Birçoğumuzun bu ismi Orta Anadolu 

Kürdlerinin Kürdistan’dan göç/sürgün 

sürecine dair büyüklerinden dinledikleri 

anlatımlarda duyduğunu tahmin ediyo-

rum. Çukurova’nın geneli özel olarak da 

Misis bölgesi, Orta Anadolu Kürdleri’nin 

atalarının göç/sürgün esnasındaki önem-

li duraklarındandır. Detayı araştırılmaya 

muhtaçtır. İşte Murad BOZLAK ata-dede-

lerinin önemli sürgün/göç mekanlarından 

olan bir bölgeden milletvekili seçilmiştir. 

Türkiye ve Kürdistan’da 1960 ve 

1970’li yıllardan itibaren başlayan köy-

den kente göç, göçeden insanların 

özellikle 1980’li yıllardan itibaren “ka-

musal alan” ile tanışmalarına neden 

olmuştur. Bu tanımlama geç yapılmasına 

rağmen devletin resmi kurumları/devlet 

daireleri, okullar, medya, belediyeler vb. 

yerlerin kamusal alan olduğu, buraların 

özel alan gibi olmadığı bu yüzden buralar-

da Kürdçe dilinin hiçbir yerinin olmadığı, 

kullanım teşebbüsünün çok tehlikeli oldu-

ğu, önceki kuşaklarca yaşanan tecrübeler 

de hatırlandığında hemen fark ediliyordu. 

Bu yüzden özellikle 1980’li yıllarda kamu-

sal alan içinde saydığı herhangi bir gazete 

de, herhangi bir haberin içinde “Kürd” 

kelimesini gören her Kürd, bu kelimenin 

hangi bağlamda kullanıldığına bakmaksı-

zın heyecanlanır, haberi birçok kez okur, 

yakınlarına haber verir, anlatır, haberi içe-

ren gazeteyi saklardı. Kamusal alan içinde 

sayılıp sayılmayacağı tartışmalı olan med-

ya organlarından bir gazete haberindeki 

bir kelime her Kürd’ü heyecanlandırmış-

tır. Çünkü Kürd/Kürtçe sadece sınırlı 

olarak özel hayatta vardır. Kamusal ha-

yatta yokluk, bunu yaşayan her Kürd’ün 

yüreğinde bir acı yaşatmış, ötekileştirmiş, 

üzmüş, dipten dibe de isyan duygusunu 

büyütmüştür. 2000’li yılların ilk yarısın-

da Irak ülkesi sınırları içerisindeki Güney 

Kürdistan’da bir Kürdi siyasal yapı ve ida-

re oluşmaya başladı. Bu tarihlerde Murad 

BOZLAK ve bir grup arkadaşı, Güney 

Kürdistan siyasal otoritesi tarafından ül-

keye davet edilmişti. Dönüş sonrasında 
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yaptığımız sohbette, hakim siyasal güç 

ile belirgin olan siyasal düşünce farklı-

lığını hiç konuşmak istemiyordu. Fakat 

gördüğü, yaşadığı bir takım şeyler O’nu 

çok mutlu ve heyecanla dönmesini sağ-

lamıştı. “Bırakın şu, bu siyaseti, trafik 

polisi dahi seninle Kürdçe konuşuyor, 

tabelalar Kürdçe yazılı, tüm resmi dai-

relerde Kürdçe konuşuluyor bu çok çok 

önemli” diyordu. Bu gün Türkiye sınırları 

içerisinde uzun ve ağır bedelli mücadele-

ler sonrasında sınırlı ve yasal güvenceden 

yoksun olsa da edinilmiş Kürdçe-kamusal 

alan ilişkisi (çok dilli belediyeler, Kürdçe 

tabelalar, Kürdçe isim vb.), bunun yok-

luğunu hayatının önceki dönemlerinde 

yaşamış olanlar için çok önemlidir. İşte 

1970 - 1980’li yıllarda bir gazete habe-

rinde geçen “Kürd” kelimesinin, kamusal 

alanın Kürdleri gördüğünü/bildiğini dü-

şündürerek verdiği heyecanı yaşayan 

kuşaktan olan Murad BOZLAK’ın, Gü-

ney Kürdistan’da gördüğü kamusal alana 

bir nebze girmiş Kürdçe/Kürdilik dola-

yısıyla yaşadığını belirttiğimiz heyecanı 

taşımasını anlamak gerekir.

Kürdi hareket ile ilişkisi, sorunun 

ne’liğine, çözüm pratiklerine dair dü-

şünsel farklılıklardan öte, Kürdlerin 

yaşadıkları ağır mağduriyetlerin, haksız-

lıkların giderilmesi, gaspedilen haklarının 

geri verilmesi yönündeki saf insani du-

yarlılığa ve bunun yarattığı sorumluluğa 

dayalı idi. Bu duyarlılık ve sorumluluk, 

hiçbir beklenti içinde olmadan halkı için 

dağlarda mücadele eden, hayatını cezae-

vinde geçiren, hayatını mücadeleye adayan 

insanların yanında olmasını sağladı. Her 

türlü siyasal düşünce farklılığından öte saf 

bir Kürdiliğin, Kürdlerin mücadelesi açı-

sından çok önemli olduğunu hayata veda 

ederken de göstermişti. Ölümü halinde 

üyesi olduğu TBMM’de resmi bir tören 

yapılmasını istemediğini vasiyet etmişti ve 

vasiyeti de yerine getirildi. 

Bu gün sürdürülen özellikle legal Kürd 

siyasetinin başta Murad BOZLAK olmak 

üzere 90’lı yılların cesur ve yiğit insanları-

nın verdiği mücadele azmi üzerine kurulu 

olduğunu, bu insanların ölüm dahil ol-

mak üzere her türlü açık ve kapalı saldırıya 

göğüs germe cesaretinin Kürdi siyasal 

hareketin büyümesine ciddi katkı sun-

duğunu, bunu gören karanlık güçlerin, 

bu azmin mimarlarını ortadan kaldırmak 

için ellerinden geleni yaptığını, Murad 

BOZLAK’ında 1990’lı yıllarda bu yüzden 

kurşunlara hedef olduğunu unutmamak 

gerekir.

Sonsuzluğa uğurlama töreninde ko-

nuşan bir kısım dava arkadaşları Murad 

BOZLAK için;

Hatip DİCLE: 
Yollarımız hiç ayrılmadı
“Yollarımız hiç ayrılmadı. Belki u-
zun cezaevi yılları oldu, fiziken ay-
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rıldık ama yüreğimiz ve beynimiz 
aynı idealler uğruna çarptı. Murat 
arkadaşımız için çok şey söylenebi-
lir ama onun yiğitliği fedakarlığı as-
la tartışma konusu yapılamaz.”
Ertuğrul KÜRKÇÜ: 
Yolun açık olsun heval
“Bugün HADEP’in unutulmaz ce-
sur başkanı, HDP Milletvekili yol-
daşımız Murat Bozlak’ı halkların 
kalbine uğurluyoruz. Sadece Kürt 
halkının bir şehidini değil, bizim 
de şehidimizi sonsuzluğa uğurluyo-
ruz. Artık senin, benim değil bizim 
şehitlerimiz var. Yolun açık olsun 
heval” 
Gülten KIŞANAK: 
Her ölüm acı ve zamansız
“Her ölüm acı ve zamansız. Ancak 
Murat Bozlak’ın yüreklerde bırak-
tığı acı hiç bir zaman dinmeyecek 
kadar büyük. Murat başkanla aynı 
partide milletvekilliği yaptık, ken-
disinin duruşu, ‘halka sevdalı nasıl 
yaşanır’ı gösteren bir duruştu.”
Selahattin DEMİRTAŞ: 
Onların sayesinde buradayız
 “Elbette ölüm Allah’ın emri, hepi-
miz çaresiz ölüm karşısında. Fakat 
bizlere büyük miras bırakanların ya-
rattığı gurur, bıraktıkları acı kadar 
büyük. Murat Bozlak, benim genç-
lik çalışmalarında bulunduğum 

günlerde genel başkandı. O günler-
den bugünlere her zamankinden da-
ha güçlü, kararlı ve inançlıyız. Geri-
ye dönüp baktığımızda onların o 
zorlu dönemdeki dik duruşları saye-
sinde bugün buradayız.

“Korkunun sokakları teslim al-
dığı günlerde kahramanca, yiğitçe, 
faşizmin yüzüne tüküren yiğitler sa-
yesinde, Murat Bozlak gibi yiğitler 
sayesinde bulunduğumuz nokta-
dayız. Eğer onlar rüzgarın yönüne 
göre kendi geleceklerini düşünerek 
eğilmiş olsalardı, bugün burada 
olmayacaktık. Murat Bozlak bü-
tün şehitlerimiz gibi bizlere kutsal 
bir emanet bıraktı. Gözü arkada 
kalmasın. Bizler devredilen bayra-
ğın yere düşmemesi için elimizden 
geleni yapacağız.” şeklinde konuş-
malar yapmışlardır.

Ölümünden sonra yazar İsmail 
Beşikçi, Murat BOZLAK ile ilgili 
olarak yazdığı yazıyı şöyle sonlan-
dırıyordu; 

“Murat Bozlak, Kürdi, Kürdista-
ni bir arkadaşımızdı. Murat Bozlak’ı 
her zaman sevgiyle anacağız.”

Sevgili Murad Abi dostların, da-
va arkadaşların, Kürd halkı seni her 
zaman sevgi ve saygı ile yadedecek-
tir, rahat uyu.  

17.06.2016



Çîroka Helga Gregorius
QUTÎ, Helena Sigander
Wergêr: Sabahat Karaduman

Wergêra evê pirtûka bi navê QUTÎ, 
Sabahat Karaduman e. Weke gelek keç 
û xortên kurd Sabahat Karaduman jî di 
ciwaniya xwe de hatiye Swêdê. Bi demeke 
dirêj weke tercuman kar kiriye. Lîse û 
dibistana bilind li Swêdê xwendiye. Ji 
gelek salan û vir ve weke doktorê diranan 
li Îngilîstanê kar dike. Mîna gelek kesên 
doktor Sabahat Karaduman jî ji ziman 
û edebiyatê, ji wergerê hez dike û li ser 
kar dike. Li gel zimanê xwe î kurdî, bi 
zimanê îngilîzî, swêdî û tirkî jî dizane. 
Wê ev pirtûk ji zimanê orjînal swêdî 
wergerandiye kurdî.

Qutî, wergera wê ya pêşîn e ku 
weke pirtûk çap dibe. Em bawer dikin 
ku bi vê wergera Sabahat Karadumanê 
kevirekî piçûk li pira navbera edebiyata 
kurdî û swêdî zêdetir bû. 

Helena Sigander nivîskareka swêdî 
ye. Romanên polîsîye, pirtûkên zarokan 
û gelek lîstîkên tiyatro û dramayên 
radyoyê jî nivîsîne.

”Di destpêka sala 1900 de, li paytextê 
Swêdê, li Stockholmê zivistanek tûj û 
dijwar heye. Helga huvdeh salî ye. Ew 
evîndarê xwendekarekî ye. Evîndarê 
wê Karl-Evert daxwaza jiyaneke azad 
û bi hevdu re dike, jiyaneke bêzewac. 
Bihevrebûna bi navê zewaceke bi vîcdanî.

Karolina, heval û meriva Helgayê 
a sirmend, Helgayê teşwîq dike ku 
ew xewn û xeyalên xwe pêk bîne û 
bengîniya xwe ya li jiyanê bijî. Lê Helga 
cesaretî wî tiştî nake û bi keşîşê pêncesalî 
re dizewice û hêvî dike ku ew ê bikane 
bixwîne û xwe perwerde bike. Ew tişt 

pêk nayê. Jiyana wê bi xeyalkirinê derbas 
dibe. Dema rastî yekî ku wê ji rê derxe û 
bixapîne tê, ew dibe nêçîreke pir hêsan.

Dem bi her awayî demeke bi tasewas 
e. Şerê navxweyî li ber deriyê yekîtiya 
Swêd û Norwecê ye. Têkoşerên ku ji bo 
mafê jinan tekoşînê didin, li Hötorgetê 
civînan pêk tînin.

Serhildaneke li hemberî neheqiyên 
civakî hêdî hêdî di dilê Helgayê de şîn 
dibe û şax dide.

Teswîr û nîgarên zimanekî bedew 
bi kar tîne û di stîla xwe ya vegotinê de 
yeka jîr û hoste ye. Ew di vê romana xwe 
ya bi navê Qutiyê de balê dikişîne ser 
dram û bûyera hebûneke ji alîyê hîsan ve 
bi têra xwe dagirtîye. Hebûneke civateke 
patrîarkalî ku di wê demê de li Swêdê 
xwedî bandor bû, ev keçika ciwan, 
Helga xwe tê de dibîne.

Qutî di rêzeromana çîroka Helga 
Gregoriusê de ya pêşîn e.”
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