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Ji Birnebün0

Xwendevandn birümet, Birnebün di
Newroza 97an dc hejmara xwe ya yekem

weqandibü, bi wö hajmara 7an, di Newroza
l999an de dikeve 3 saliya xwe. Di van 3

salan dc, bi ta),bcti li ser Kurden Aoatoliya
Navin bi keda niviskar ü l6koliner€n xwe
berhem€n h€ja ku li ber windabüyin6 de
bün hatin bcrhcvkirin 0 di rüpel6n
Birnebirn6 de hrtin weEandin. Yek ji van

nivjskar ü lökoliner ku di destp6k0 de bi
kardn xwe y€n giranbiha ku rüpel€n kovara
Birnebün€ dixemiland, birOz Curuki bü.
Dibc ku hinekan cw bi vi navi nasnedikirin,
bi navö xwe yd din: Osman Alabay. ji nav

me barkir i gü ser heqiya xwe. Curuki,
insaneki qair, niviskar, t6koliner ü
welatparözcki h6ja bü. Em gelek
liberketin, bila ser€ zaroy€n wi ü malbata
wi sax be ü rehmeta xwad6 l€ be!

***
Newroz. '.lestp€ka bihar€. roja

serihildanö ü roja sala nü ye. Ji bo Kurdan
meha Adar€ hem sCnawi ye 0 hem ji
relgirädan e. Di diroka Kurdan de mirov
dikare bibCje piraniya qeza ü belay€n ku
hatine serö Kurdan di mehaAdare de büne.

Wek Helepce hwd... Lö her serhildanön
mczin ji Jisa di vö mchö da destpEkirine.
Em h€vidar in Newroza isal bibe gahiya
yekitiya Kurdan, bi ve höviyö em Newroza
we piroz dikin.

Di dawiya 1998ar de serok€ PKKC birez
Abdullah Öcalan derket Ewrupay6, bi
derketina birdz Öca,lan re heviya asti ü
azadiy€ di nav Kurdan de bilind bibü. Di
roj ava Dinyaye dc, li ser mesela Kurdan bi
felehi, bi hefteyan di televizyon ü

rojnameyan de bi manseten mezjn ü wek
buycreka yekemin dihat niqandan. Me di
hejmara Birnebün€ ya 6an de li servCbüyera
diroki, bala xwandevan6n xwe kiqandibü
ser masmediyaTirkan 0 nüadperest6n wan,
ku de tehlükeyen mezin li ser meselä Kurd

96bikin. Mixabin, ew h6viy6n asdye pir
neajotin, di q0na w0 de, dewlet€n Ewrupa

yön"DEMOKRAT" ü bi taybetijiAmerika
YeLbuyi ü israil bi dek ü dolabEn mezin,
bir6z Abdullah Öcalan girtin ü teslime
Tirkiy€ kirin. Careke din h0viya gel€ Kurd
a astiyC hat kestandin. Li Tirkiy6, ev büyer
di televizyon ü rojnamcyan de wek
"Serkeftinek mezin ü diroki ya heri mezin
a Tirkiy€" hat nisandan.

Bet0, ji bo demeke kurt, dibe ku ji bo

dewleta Tirkiyö ü masmediya wan
dilgahiyek be, ü ji bo Kurdan ji dilkegtiyek
be. L0 bel6, icar dem ne dema Mir
Bedirxaniyan ü §6x Seid e, ü ne ji dema
ihsan N0ri ye. Kurd hem wek parti ü
röxistin6n xwe ü hem ji wek gel ne Kurd€n
salen 30i ü 60i ne. Em niha di dema teknika
agahdariy6 de dijin:

Karbidest0n TirKy€ ü dewletön heval-
benden wan bi metod0n ma{iycwari h6di
nikarin rö li mesela Kurd ü Kurdistan€
bigrin. Bi testimgirtina Bir6zA. Öcalan gel6
Kurd hem ji bo protestoya w€ büyer€ ü hem
ji, ji bo yekitiya gele Kurd, li hergar
paceyEn Kurdistan€ ü li derveyi welöt, li
seranserC welaten Ewrupa ü Asyay€ bi
xwcpEyendan0n mezin ü xurt dengen xwe
bilind dikin 0 yekitiya xwe nisandidin.
Piqti vö büyer€, hädi meriv bi riheti dibine,
ku bi van ditin0n kevneperest ü nijadperest,
dewleta Tirkiyö li hember mesela Kurdan
nikare bi serkeve. Di peqe§€ de serkeftina
Kurdan hin zelaltir xuya dike. Pisti giain ü

teslimkirinr serok0 PKK€ bir€z A, Öcalan,
li hemi Dinyay€ mesela Kurd hin bas aktuel
bü ü dost€n Kurda ji hin z6detir bün.

Xwandevan6n delal, hün de, di ve
hejmar€ de ji hin l€kolin6n heja [i ser
Kurd0n Anatoliya Navin bixwinin- icar ji,
bi taybeti li ser Kurd€n Aksaray0, li ser
klamOn gel0ri ü hin roponaj ü biraninön
balk6g hene. Hövi dikim, li gor daxwaza
we be-

Heta hejmareke din biminin di xwaqiy6 de.

Ali Qiltgi
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Namey6n jr xwendevanan/Okuyucu mektuplarr

De§erl i B imebün Emekgi leri,
Bana gönderdi§iniz derginizin her beq sayrsrm da aldrm. Tcqekkür cdcrim. Bence

derginiz bazrlarrnrn iddia ettigi gibi aynlkgr veya bölgeci degil, fakat edebiyat ve
kültür dergileri arasrnda bir boqlu§u doldurmakta. Yakrnda, göndcrdi§iniz dergilerin
ve abone olmak isteyenlerin parasrnr, isimleriyle beraber size gönderece§im. ingallah
mazlum halkrmrz ve tüm dünya mazlumlarr yakmda kurtulusa ercceklerdir Qünkü
Kur'an müjde ediyor; "Zalimler nasrl baqaga[r gideceklerini göreceklerdir." Ve yine
peygamberimiz müjde veriyor; "Küfür devam eder, ama zulüm devam etmezi"

Aynca size merhum Yunakh Molla Rahim'in bir beyitini yazryorum.

HilmiOslo/Norveg

Meth va dike Qur'an e

Guneha diqo baran e

Sewab6 vö yi giran e

Lailaheillallah

Mirina were him weng e

Mezeli te yi teng e
Him gir0dane qeng e

I-ailaheillallah

Va nava k6 kir zikir
Wi him Xwedd razi kir
Him girin e wek gekir
Lailaheillallah

Bibö vä tu her saatC

Hevalö axiretO
EnextarC cennete
Lailaheillallah

.a .,
F, te hr xwrn mrsk u mär
Umri xwe meke zerar
Dewamke v6, meke ar
Lailaheillallah

Wextak rflh bide hal e

Bekqi ye seyten nehCle

Heval€ te yi mezel e

Lailaheillallah

Wexta ki tu ket bin ax6
Nahelise w0 gax€

Kurm wucudi te naxwe
Lailaheillallah

Kd kir va ibadetö
Tapu kir wi cennetC
Heftä hüri we wextö
Lailaheillallah

Aqiq dike meriyan
Wextak va gotin, giriyan
Ew qelindä hüriyan
Lailaheillallah

Gerek m6r be gerek jin
Ber cennetO hildikigin
Ucreti zikr€ yi p€qin

Lailaheillallah

Go "zikirkin" p0xember
T6 Xwed6 ra bibe yar
Naqewtine dib6 ar
Lailaheillallah

N0 birin lö ra qiymet
Heq dibö, him heye ayet
Hün pirr bib6n vö gayet
Lailaheillallah

Yunakh Molla Rahim
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Binebün'un
de§erli yöneticileri,
Dergimiz. elime yeni gegti.

OkudukEa büyük haz duydum. Zira
Birnebün sürgün kültürümüzün
önemli bir boyutu, önemli bir
momenti. Bu nedenle uzun soluklar
diler, nice bagarrlara kogmauzr
dilerim.

Derginin son sayrsrnda Marag
yöresi köylcrdc kümelenen AEiret
isimlerinde hatalar var. Özellikle
Sinemilli asireti " Krhsh " yäni
alevi Türkmen asireti gibi
gösterilmekte bu yanLgtrr ve
düzeltilmelidir............

Ali Özdemir

Duvar
Duvarda eski bir resim.
Anlatrr gegmiqi/gizi
Savaq, aghk, ytkrm, ktyrm
Krtal günledni
So§uk varü...
Sürgün-dipgik, zor
Sltma-verem
Hüznün/sökülmemiq/gafakta
Gri yollardadrr.

Duvarda bir resim. Eski
Hafif suvari alaylan-Hamidiye Paqalan
Agiret reisleri, asayiE/berkemal, da§lar puqt

Bir ihanete direnen Dersimdir/ yarin adr

Aliqer-Seyit Rrza/ yani hak meydanr
iginde ihanetin/ Rayberlegti§i.
Botan'da./ Ermenilere- yaprlan zulüm
Duvarda./ bir Resim-geqmiqi-gizi anlatr...

Merhaba,
Dergimiz Birnebün'u sürekli olarak

takip etmekteyim. Bölgemizde yo§un bir
ilginin var oldu§unu beliftebilirim. Fakat,
dagrtlm sisteminin olmamasr nedeniyle
bazr problemler yaqanmakta ve okuyucu
Birnebün ile buluEamamaktadrr Merak
edenlcr ve almak isteyenler dergiyi
bulamamaktadrr. Bunun sözülmesi
gerekmektedir. Dergiye yönelik olarak
bazr yaprcr eleqtirilerimi sizlere yazmak
istiyorum.

Bazr belli yerlerin drsnda dergi yoktur.

Ankara'da derginin bulunduEu yerde
dergiyi belli insanlar elde etmektedirler.
Konya'da bir da§rtrm yeri oluqturulmaltdtr-

Yörede geliqen yeni Kürt siyasal
gergekli§ini bilerek bazr galqmalar
yapmänrz daha sa§lrklr olur ve bu
nedenlede daha gok sah iplenilmenin
yaqanabilineceIini belirtmek istiyorum.
Bazr qeyleri cksikliklerle yürütemezsiniz,

Tarihi bazr belge ve yazrlart
yayrnlamanrz baqarrh bir olay lütfen
devam edin. Bazr önerilerim var. Neden

Kasaba ve belde belediye baEkanlan ve

köy muhtarlarr ile görüqmeler
yapmlyorsunuz. Bu yörede bazt farklt

toplumsal ve yerel sorunlan tartrsma v€

bunlann gözüm önerileri platformunun
olusturulmasrnl saElar Neden yöremizde
birlikte yagadr§rmrz Türk aydtnlarr ile
röportaj yaprlmryor. böylece iliqkilerin
boyutu tartrqmaya sunulur. Birliktelik
tartl§rllr.

Krrqehir Kürtleri yaztsrnr Eok
be§endim. Böylece Krrsehir Kürtleri
konusunda bilmedi§im birgok bilgi elime
ulagmrq oldu. Basit olarak, bizim buralara
gelen biqercilerin neden buralt olduklan,
bunlarrn bu meslefe nasrl bagladtklart
konusundaki meraktmr gidermiq oldum.
Bu yazr bence her yönüyle doyurucu
oldu.

Dergide röportajlartn ktsa olmast
gerekmektedir. Bu qair Ö. Faruk
Hatipo§lu ile yaprlan görüsmede ortaya

Erkmrstr.
Daha fazla resim kullanrlarak dergi

zengin bir görünüme kavuqturulmahdrr
Kün dili ve grameri konusunda baqanstz

kaldr§rnrz ortadadrr. Düzenli olarak Kürt
dil egitimi sayfasrnrn agtlmast
gerekmektedir.

Daha güglü ve daha arastlrmacr bir
Birnebün dile§iyle. Selamlar

F'. Durukan/ Kulu

binebfn 7, Bihara't 9d9'an



Curuki an ji bi navi xwe yi resmi
Osman Alabay ji em söwi

Dr.Mikaili

higtin

Ew 65 sal beri v0 li gundi Sinay0

§ug€, Gundeki Konya-Yunak'ö ye,ji diya
xwe hate din6. Mina pir Kurd0n va der-
ana ew ji hatin Polatli'y€. Arö(agir)
kurmancitiy6 di dili wi da tim digewiti.
Li vir wi TiP naskir ü bi wi awayiji Kur-
d€n Kurdistani. Hendi Ii ber wi deriy€
Cennet6, deriye Welati berö, welate ku
carek6 wenda kiri bü- vebubü.

Wö qun va wi ala kurmancitiy€ ji desti
xwe berneda. Xwed€ kabiliyeteke helbest-
vaniy€ji dawü wi.Wexta ku cw li civateke
rüdiniqt,wexta ku hin kes Ii kurdayeti ya
xwe xwedi demediket wibi kurmanciyek
xweg qalaheb0na mileti kurd, zmani Kurd
ü kulturek dewleti (dewlemend) dikir Ü
di h61ek0 da.ii ji g€l ra qär ü destan€n
qlasik€n Kurdi ü Eärön xwe dixwend. Li
beri her tisti xona ji vö pir hezdikirin.

Tu xwe qe nedipesand, vort nedizani,
16 bi sebreK b6 dawi di jiyana xweyi 65i
da bö westiyan bi xususi ji bo kultur ü
zmani Kurd6n Anatoliya Navin 0 bi eynat
ji ji bo Kurda giqtika,ber xwe dida, ger

dikir. Wi ü malbata wi ji ber v6 pir
zehmet kiqandin, gellek zor€ dewletö din

Min ji ew sala 1974'a, di l-5 saliya xwe
da naskir ü di vö royö da heta mirina wi a

bö zeman ji tirn li wi tistek hu kir.
Dema projeya kovaru Birnebünd ji

pCsta ew hate bira min. Wexta ku ez qüm
mala wana li Polatliy€ ü ji wi ra qala v€
proj6 kir, weki zarokeki qa bü. Düra gar
defter€n ku wi bi desta ü kurdi nivisandiye
ra min dan. Ew bi girok, mesele, p6kcnok,
gotinCn mezinan, klam ü stran€n gin ü dila
ön Kurdön Anatoliya Navin va tiji bün.
Le bel€ ew tirsi ku wana bide min. Li ber

ku wi ber€ ji pir tiqt berhev kiriye ü daye
hin kesan ü wanaji pir qiymct nediure wana
ü ew wcnda kirine. Höleke daji ew di bin
tesira zor0 dewlet€ da bü, ditirsiya. Düra
min defterek j€ stend ü li Polatliy€ li ba
kitöwfiroqeki dindar fotokopi kir ü eslö
wana disa teslirni wi kir

Xwendevanön birnebünd ji dizanin,
em wana qeq hcjmarin ku di kovar€ da
diweqinin.

Tistek heye ku hcyfa min pir pe tC.

Kurd€n Kurdistani h€la wi a sairtiyC qe

nasnakin an ji elaqadar nebün. Ew beri
1980'yi ji ji h€la hereket€n kurdan dihat
naskirin. Hinek ji berhem€n (ürün) wi di
rojnama Roja Welat ü kovara Özgürlük
Yolu da hatin weqandin. L€ tenö ew bü.
Di dawiya mirina wi ji gend ilan di
rojnam€n kurda da derketin. t 0 tu kesi ji
qala helbestvaniya wi nedikir ü tu niviskar
ü kovar ü rojnam€n kurda ji li ser wi tiqtek
nenivisandin. Qiqas heyfü eyb eji me ra!

Curuki (Osman Alabay) 15 sal bef€

6 frdih 7, Biharalggg'an



Le nika zarok ü gend hevalön wi
dixwazin qärön wi di pirtükeke da, tisten
ku wi berhevkiriye ji di pitükek0 din da

binin ba hev ü gap bikin. Diwe ku bi wi
awayi Curuki b€ nuskirin ü bi berdrEüyln
(1'ehmkirin). Belki ruhi wi ji rehet bike,
bi ga bikc.

Tu pirs, meselek tune ye ku wi li ser
helbestek ncgotibe. Osman Alabay ji
evin0 heta cotkari 0 hezkirina wel6t li ser
her tisti bi kurmanciyeke zelal a devoka
xwe helbest nivisandine. Bin0rin ew li ser
rinda gi dinivise;

CINDi
Cindiy0 rind govend kiqand
Bejna delal ki n6gand
Kencö tilbiz li gund hati

Qave hiqin silav digand

Qenq0 por sor cirö hati
Hogir civin qor firoti
B0ke rüken tere av€

Gistik evin notle peti
Mori, kesmuk, berbenc p€da

Qavän dclal e xist röda
Canik camOr tevhev lorin
Jin ü kegik bezin wöda

Cindiy6 baq kal ü gewre
Li tilbiz€ xisti pewre
Doktor goti doran takiy
Rind firi 9ü notlC teyra

Jr bo wclathezi ye jiji xona ra werdinivisi;

LO XORTO
Hurii, Hato, Gerdo
Kale mine Io xorto
Kasid, Xaldi, Urano
Bav€ mine lo xorto

Pirr serdur lawe re§

Bira garin, gi,stik baq

Tevlihev kuro € xwag
Kurmanc ewin lo xorto

Selahaddin bü sultan
Rew€diyan tune guman

Qex bü ye dem ü dewran
BC welato lo xono

Guhan da guharö mezhep
Ez nezan dujmin qesap

Li dinyO dayin hesap
Ve bir meke 1rl xorto

L€xin l€xin camCr lexin
Nav hev da Kawa derxin
Seri giya ar v6xin
Kesk ü sor li jor darxin

Ew ji wclati kal 0 pirOn xwe bi sedsalan

bü ku dürketi bü, le disa ji di ruh ü cani
xwe da, di qär€n xwe da tin.r li wir bü;

GO§T Ü NENIK
Axzö Van6 rustiye raz
Gazö Bitlis diE€re pez

Erzurm0 hu kiri saz
Li Musulö derkcti qaz

KeEik tistin Xarputa ba§

Li Amed€ gir bün zewe5
Kilam goti zmani xwag
Axz0 Qers€ revand qavreg

Li Qolemerg€ §ikestand küz
Hingiv xwarin nekirir doz
DeEtö Muq6 genim ü riz
I-i serre tiji bün hiz

Li Melete gerim gazan

Govend kiqand tev olläzan
Kcs nemayi gun ü fözan
Bira misto li gü bozan

Miyaferqin nav bü Silvan
Jor da n€rt serok Mcrvan
Xwe nczanin hezaran can
Birin0 kur nedi derman

Seri Munzur vcxwari av
Xelki cam€r pöqta bir gav
D€rsim pirrin lavik ü bav
Kcn ü ku;et herin bedew

Erda piroz Cizra Botafi
Jir ü camCr suna xortan
Birca Bclek mala merdan
Armanc derxist ji nav kortan

Hcwlör ;irin bajari kevn
Ber vegini vegirti tevn
Tim hcdar bc mewine xawn
Mafö HelepEe li stu deyn

Bajar0 xwaq bedew Kirkük
Xwe xemiland delal bü bük
Welat millet Gost ü ncnük
Nigi giya kirin perpük

frnebün T.Bihara 1999'ai



Curuki (Osman Alaban

Va helbesta 19 Earin in. Min ji wana
gend garin ji bo fehmkirina welatnasi ü
hezkirina wi, ji we ra pegk€q kir. Ez hin
dir€j nakim ü bi helbesteke wi ya li ser

AEitl ü Jiyanö nivisa xwe xelas dikim.
Hemü Helbcst ü Berhem€n ku ii h€la
Osman Alabay'da heta nika hatina
berhevkirin ü nivisandin 6 di demek nezik

d€ weqandin ü derkevin piyas€. Ew ji bo
me CuruK bü 0 CuruKbüyin ji ji bo wi
hesreteke d0r ü dir6j bü, evina wi bü. Ji
bo me Osman Alabay belKqü ser rehmeta
xwedö, l0 Curuki yC hin di höjmar€n me
y€n din ji di bimebünö da Euna xwe bigre.
Ew bi dilina min dj nav §airön heri mezin
€ Kurdan da bü.

fnebfr 7, Biharal gqg'an



A§ITiÜJiYAN

Asiti xwast jin ü metan
Klam goti xwuSk ti binn
Her ro büne gori beran
Dilo rabe dilan nözik

Qiya bilind sei xwe put

§ewitandin gund, xwin rijand hut
HClinC mal: rawat digot
Dest bi hevdin, hatin n€zik

Sipan, Cudi, Nurhak bilind
Bad giran ser mili gund
§ehit ketin hezaran rind
Heval hogir, filitin n€zik

Qya hati deng A dawat
Rawin tevhe4 bigrin rawat
Kesk ü sor zer lijor hilat
Xugk ü bira hatin n€zik.

KLAM Ü STNANEUDORBERA CANBEGAN
Berhevkar:QsmanAlabqy{Cl ruki)

Va klamön j€rin Apl Osman
yanö Curuldji dor bera gund
ü aEira xwe berhev kid bü.

siYARo
(Gundi B€E€Hi y€ hati berhevkirin)

Heta gornistane hatim tu ranebü
Her kes li mala xwe b0

Qi meyi 90ri xelkö hebü
Lo lo yaro lo siyaro
Kevcik qehwe, av vexaro
Mal mirato kegik garo

RINDT
Li bazar€ rastö hatim
Higk terjim erdä ketim
Rindä dest6 min girt, ez rakirim
Ji kedera xwe suhatim

Qav6 belek ez helandim
Ar ket bejnö qewitandim
Royek Eü ye ez gerandim

Lä canik6 16 olfazö
Te xetimand 16 ü rö26

Ez nehiqtim baxqa ü tistan
Dil nehewi, tune feze.

BESTKA QUK
(Ii Sinayö Jörin kali Fatö goti ye)

Lo Hecibego tu kevire gun6
Min Besik gukd xwe aveti bin ö
Min goti gey tu Refike min e

Devi teyi li min ra dost e
Ziki te yi ji min ra dijmin e

L€ 16 gundi Qemen meke vira
Tu gore derpö yi qutni mede pira
Gunde topan giqtik pug e

Kuling firin xus ü xus e

Doktor goti derdi te ne pistik e
Ziki te da leyisti dergus e

Here 16 16 Besa gukö

Mal€ Hecibegö dabüye buk6
Ne te defe ne perpuk6

GULFiDANT
(Ji gundi Qimani hatiye strandin)

Gulfidand, gulfidan€
Tu dameweste ser diwarxwan€
Ez herim bajari Kadinxan€
Te ra binim qarö dor kitan€
iqe, q"r. pim qöli ye
Ware min te ra ciyek daniye
Sing doqek6 pi balgi ye
Ser me por ke, n6 dawi ye.
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Mehmet Bayrak

eiNaoöALAR'DA KüRT $ARKILARI

KÜRT KÜLTÜRÜNE DÖNÜK
YASAKLAMA VEASiMiLASYON

PoLiTiKASI

ittihad ve l'eräkki Häreketi'nin baslatrp

Kemalist yönetinlerin yürüttüEü küttür
politikasr. bastx Kürt küllürü olmak üzere

di§er halklann kültürlerinin yasaklanma-

srnr ve bu kültürlere Türk kültürü adrna ipo-

tek konmasrnr öngörüyordu. (Aynnhh bilgi
igtn bkz. M.Baynkiittihat'tan Cumhuitet'e A§irut

ve Laiklik Palitikalartr Dcng der. Say: 50 /1999)

Oysa, Mütareke döneminde benimsenen

Amerikan Cumhurbagkanr Wilson'unün1ü
14 ilkesinden biri olan Türkiye ile ilgili
maddede qöyle denmekteydi: "...Bugün
Türk tahakküntü alünda bulunan öteki
nilletlerc de nutlak bir ya5am güvcncesi

ve hig birsurette incinmeden kendi bay'an-
na geligmek konusundaki bütün olanaklar
verilecektir."

Türkiye Cumhuriycti' nin temeltaqt olarak

kabul cdilen 1923 tarihti Lozan Antla§-
masr'nrn 38. maddcsi de, bu ilkeye uygun

olarak, "Türk Ht*ämetinin köken, ulus, dil,
rk ve din farkr gözetrneksizin tüm Türkiye
vatandaslaflnn hayat ve ijzgü üklerinin
güvefice al tt na ahnmastnt " öngöriyordu.

Sözkonusu AntlaEmanrn 39. maddesinde

ise göyle deniyordu: "Hig bir Türk vatan'
daStna özel konuSmalada, ticai ve djnsel
yaSamda, basrnda ya da her türden yaytn-
larda ya da genel toplanularda herhangi
birdili özgürce kullanrnastnda hig birktsrt-
lama getirilmeyecektir Resmi dilin yarux-
ra, Türkge'den baSka birdil kullanan Tütk
yurttaSlarna mahkenelerde sözlü olarak
kendi dillerini kullanmalan igin gerekli
k ol ayl *1 ar s a§ I a n aca k t t r. "

Kemalist yönetim, Lozan'rn imzalanma-
srndan önce de, Kürt kimlitinin tanlnma-
srna vc Küfl küllürünün özgürce gelisimine

iligkin vaadlerde bulunmug ve bu konuda

kimi kararlar da atmrshr Ancak Lozan Ant-
laqmasr'mn imzalanmasmdan soffa Kemalist
yönetimin, bu vaadlerini ve kabullcrini gizti
plan ve kararlarla geri aldrlrru görüyoruz.

Sözgelimi, LozanAntlagmasr'ndaniki yrl
sonra uygulamaya konan 24 Eylül 1925

larihli Kürdistan'ln sömürgele!lirilmesini
öngören §art Isra,, at Plam.'rurL 14, t5. 16,

17'nci maddeleri Kürt di nio yasaklan-
masnt ve eAitim yolulla Künlerin asini-
lasyonunu hükme baghyordu. 14. Maddc.
Küll yerlesim merkezleindcki" hükümet ve

belediye daireleri ile diger kurun ve ku-
okullarda, gary ve pazadarda

Türke'den baSka dil kullananlann Hükü-
metin ve Belediyenin enirlerine kargr
gelmekle s uglanarak cezaltndnlmalannt"
öngörüyordu. Aynr Plan'rn 17. maddesinde,

"Fttafin habslndaki illerin bazt kesimle-
inde da§tnk olarak yerleSmig olan Künle-
tin Kürtge konu;malanntn mutlaka yasak-

lanmast ve ktz okullanna önem veilerek
kadtnlann Türkqe konusmalannrn sa4lan-
rras1 " kamlastnllyordu.

Yine aym Plan'rn 15. maddesi, Türk Ocak-
larr ve Okullar aracrlrEtyla Küdler'in asimi-
lasyonunu; aynr maddenin ikinci ftkast ile
Plan'rn [6. maddesi ise özellikle "Dercim'in
yattlt bölge okullan yoluyla TürkleS-
ti ri I nes i ni " öngöri.jy ot dd.

Asimilasyona ve Türkleqtirmeye tabi
tutulmasr kararlaqunlan öncelikli bölgenin
Alevi Kürtyo$U'(l/;uklu Frrat'rn bätlsr olma-
sr, konumuz agrsrdan özellikle önemlidir-.

Bu Plan, )926 yrhndan baglayarak uygu-
lamaya konmug, ancak üst-üste gelen ayak-

lanma girigimleri ytizünden tümüyle basan-
ya ulasamamrstrr. Ancak bellibaqlt ayaklan-
malann bastlrdmaslndan sonradr ki, Kema-
list yönetim 1930 yrhnrn baglannda igigleri
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Fiziki görünümü ve eli Dde baflamaayla
Binbogalar'daki ästkhk gelcnegi itt tipik

tcmsilcileinden olan Elhistan'lt AStk Lolo Ali
(A|i Kosar) IKaynak-A. Deni: Folklot, Ekin,
1986 ve M. Durgulu: Alevi-BektaSi Müzilinde

Deyistel, ist. 1997J

BakanLErnca Kürtler'in yasadlgr bölgelere
bir gizli "Genelge" gönderir. §ark Islahat
Planr dofrultusunda hazrrlanrp illere gön-

derilen bu gok gizti ve önemli genelgcnin
iki maddesi konumuz aErsrndan son derece
ilgi gekicidir.

Genelgenin 9, maddesinde söyle denmek-

tedt: '"fürklüEe ve Türkgeye pay ve paye
vermek, som Türklü§ün ve özellikle Türkge

konuSnann yalntz qerelli olduiunu delil,
maddeten kä t oldu§unu da kendilerine
dogrudan göstermek."

Genelgenin 12. maddesi ise konumuz
aErsrndan daha da ilgingtir: "Ktyafetin,
park ann, oyunlafln, dügün ve toPlum
gelenek ve göreneklerinin de milliyet ve tk
duygulann daima uyan& tutan ve toplum-
lan gegmiy'erine ba§layan ba§lar oldu§u
unutulmamah. Bu nederle leh1eyle birlikte
bu gibi ayktn gelenekleri de fena ve zararlt
görmek ve özellikle kötü göstermek,(...)

özetle dilleini, Ade erini ve dileklerini
Türk yapmak, Türkün taibine ve bahnna
baElamak her Türk'e dügen milli ve önemli
bir görevdir -" (BkLM.Bayßk Kürtlet ve Luusat'

Denokratik Mücadeleleri, s. 5t)g)

Peki, aym yrtlarda belidenen bir kararla
Türk tarihinin ve kültü nün nasrl anlatrl-
masr öngörülüyor. Birliktc izliyoruz: "?itr.tr

tarihi, Türk milletine, dünya yüzünde
insanl$tn do|dugundanberi en asil ve
yüksek insan tipini kendi rkntn lemsil
etti§ini, yüzy lann yürüyüsünce insanb
§rn karanltk gökle nde devam edegelen

uygarlß ufuklaflnn kendi rknn zekä ve

yetenek elleiyle agtldt§rru anla r. Türk
larihi, Türk nilletine, kendi rktntn asker-

likte, idarede, siyasette olduÄu kadar ilim-
de. fende, edebiyatu, rcsim. nu'iki, ninu,
Itk, heykeltraglrk gibi sanatlarda bile ne
kadar essiz bir yetenekle yo§rulmug oldu-
gun u anlatr," tBkz.Türk Tarihi Terkik cemiycti:
Tarih,lV. I 932,s.258-259).

Kuskusuz, Kürt kirnli§inin bir prulast olarak
Kitt kültürü üzerinde uygulanan yasaklam4

asimilasyon ve ipotek koynn politikalan; Kürt
aydlnl ve örgütleince her vesileyle ele;tiri
konusu edilir. Sözgelimi Kürt Hoybun
Örgütü'nce 1945 yrtrnda San Fransisko
Konferansina veilen "Muhtn Ralnr'in 4.

maddesindeki qu belirleme. özcllikle günü-

müzde Kün kültürü ve Kün müzigi üzerindeki

baskr ve yasaklar dolayrsryla daha bir anlam
kazarvrcktafu:'inirkler, Kürt dilnin kulta l-
DasnL Rüt giyim-kusamtnn tasrnmaslnl
Kät garfu lanrun söylerunesini yasaklam ts lar-

dr (...)Resmi Türk politikasyl4 zamßE hak
§arklan,'irtica sarfulaLl' oldu" tBkt. M. Bayrak

agc. s. 59-5)

Yukardaki 1930 tarihli giz.li "Genclge" ye

tepki niteliÄinde olan bu belirleme, özetlikle
konumuz aglsmdan son derece önemlidir

Yukardanberi vurguladt§rmrz bu kararlar
ve uygulamalar dolaysryladrr ki; kültürel
geliSimin ivmesi Cumhuriyet tarihi boyun-
ca Kürt kültürünün aleyhine, Tütk kültürü-
nün lehine olarak gelismekte ve bu dönü-

§üm o günden bugüne sürcgelmektedir

TÜRKqE SÖZLÜ KÜRT MÜZiÖi
GEI-ENEÖINiN iKi VERSiYONU

GeEmigte Küfl müzigi icra eden nice
mahalli sanatsl, Cumhuriyet'ten sorlra
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zorunlu olarak Türk kültürü kulvarrna
girerken, bu sanatqrlar "özü Kürt, sözü
Türk" olan üretimlede kitlenin kargrsrna
grkryorlardr. Gerqekten Atatürk'ün döne-
minden beri Halk Müzi§inin en ünlü isim-
leri, bir anlamda '"fürkge sözlü Kürt halk
müzi§i" icra edea Kün sanatgrlar olmuq.
Bir dönemin ünlüleri ile günümüzün ünlü
hatk müzigi sanatsrlan, hemen bütünüyle
bu kategoridendir

Agtklftve Ozanlk gelene§i agrsrndan da
durum aqa§r yukan aynrdrr. Türk Müzi$i
üzerine Ealrgma yapan bashca Batrlr
aragtrrmacrlardan Bela Bart6k ile Kurt ve
Ursula Reinhard'rn galrSmalan da;
Anadolu'da bu gelene§i sürdüren ,4'1,t ve
Halk Ozanlanlan hrn 9ok büyük bir
bölümünün Kürt kökenli oldugunu ortaya
koyuyor. Arastrrmacr Ursula Reinhard, bunu
do§rudan bana söyledigi gibi, "Slinger und
Poeten mit der LautelTurkische Asrk und
Ozan " (Berlin,1989) adl sahsmasryla orta-
ya koyuyor, Dünden bugüne bu gelene§i
sürdürüp, kitapta yer veileo Agtk ve Ozan-
laru bijyij,k bir bölümünün Sivas, Marag,
Antep, Urfa, Malatya, Elazr§, Deniim, Erzin-
can, Erzurum, Kars ve Qorum'lu olmasr
ilgingtir.

Qahgmalarrnr bagta iran ve Horasan
mistik müzi§i olmak üzere Dogu müzikleri
üzerinde yo§unlaqtrran ünlü Fransrz arastrr-
macr Jean During, büyük bölümü Dersim
bötgesinden gösmüs ya da göEürtülmü§
olan Albruz ve Horasan Kürtleri'nin
müzigi ile Anadolu müzigi arasrnda
kar§llastrrma yaparkery Türkge sözlü Kürt
müzi{i gelerlLe[i'nin ikinci versiyonu ko-
nusunda gu ilging sonuca varryor:

"Tü*ge sarkr söyleyen ve atalanntn
dilini bilmeyen Anadolu saz sairlefi ve
äyklartrun büyük qo§unlu§unun aslen
Küfi Alevileri olduklafl ve Kürt müzik
kültüninün mirasg an olduklan genelde
bilinmiyor- Anadolu ä1tk müzi§inin karak-
teristik özelliklerinden bii, bütün hava-
lann; Araplar'da Farslar'da oldu§u gibi
3/4'lük tondaki bir gama üzerinde söyleme-
leidir. Ancak bu özellik, Türkler'de az kul-
lanlan bir özelliktir Anadolu saz Sairleri-

nh bu gok eski gelenegi iran Horasant'n-
daki bakhshiler'in @axSiler) geleneline

Türkge sarkt söylelen bu ozan-
la4 gergekten de sanat olarak yaphklanlla,
tümüyle Kürt müzik kültünjyle baglanfi-
Itdtr. Gergekten, amatörce korunan baq-
langgtaki repefiua afl drynda dörtyüz
yldan bei bulunduklan topraklara yerle§-
mii olan Horasan Kürtlei. Türk Siirini ve

dilini bi eStirip Horasan\n Türkge konu-

San saz Sairlei haline gelmiSler bu sayede
de mükemmel bir ortak yasam staDdatdl
yakalanuSlardr Bu olay pek de bilinmiyor
Horasan'daki Türk bakhsi (ba,xSi) ve ozan-
lann olu5turduklan b{ ük ailelein orijin-
lcinin Kürt olduklarrnr ortaya gkarnak
igin titiz bir arastrma gerckiyor" 1srz. t.
Duting: Kütt Muzi§i t)zerinc Norlar". özgnr
Politjka Eki, SayI55/1998)

Konnya Alevi-BektaSi Müzi§i agrsndan
yaklasan arastrrmacrlar da, Anadolu ve
Kürdistan'da aqa§r-yukan aym rnüzik co§-
rafyasr ve irtsan dokusuyla karqrlaqmak-
tadrrlar- Sözgelimi bu konuda bir satrsma
yapan amltumacr Melih Duygulu nun üze-
rinde yogunlaqtrlr ve odaklandr§r bölgeler
gunlardr Adryarnan, qorum, Erzincan, Antep,
Mara§, Malatya, Sivas, Urfa, Tokat, Tunceli.

Atatürk'ün danl§manlanndan Prof. Hasan
Resit Tankut da, Anadolu ve Kürdistan
Alevilerinin ballr bu\tndu§l Stx, seyyiQ pir,
dede ve babalar'rn, bilimset deyimle
bablar\n Malatya. Elaz§, Tokat, Dersim,
Merzifon ve Suriye'de Lazkiye gibi
yerlerdek,t Ocaklar dan Erkträlru söyler ki, bu
gizli belirleme de, Alevi-BektaEi Müzi§i
yayrhm alanryla uyum sa§lamaktadf, (Bkz.

M. Bayrali Kn oloii Belgelei, s.298)

Burada, de§iqik kaynaklardan giderek
verdi§imiz iller dökümünün Fwahn bah-
sr ha rastlayan ve srkr bir eritmeye tabi
tüU]arL A le y i - K ü rt yo§unluklu iller oldu§u
gözden kasmamaktadrr. Yinc Cumhuriyet
döremi boyunca uygulanagelen politikatar
sonucu. bagta Sivas ve Malalya olmak üzere
Kürt kökenli unsurlar önemli ölqüde
eriyerek Türklcqti§i gibi, sanatsal tiretimde
de özendirilen ve kayrnlan Türkge'ye bir
akrqrn oldu§u onadadr,..
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Bifl bogalar'da Alevi-Künler' in ellence ve

ibadet enstünqtu Tambur (Ba§lama),
genelliHe '§elpe" tekniliyle gafunr Resimde

AlSin-Mam| kökcnli Alcvi-Kiin sanitq! Özlen
özdil, bu tekniEi kullantken görüLüyor

,TÜRKÜ"Mü,.§Afiff"MI ?

Yasaklama, asimilasyon ve kültürel
eritme politikalannln dogal sonucu olarak
kavramlar, terimler ve kelimelerde de bir
saphrmaya ve yozlastrmaya gidilmi§. §u
iki küqük ömek bile bu konuda bir bilgi
vermeye yeterlidir 1920'li yrltarda istanbut
Konservatuvarrnrn öncütüEünde yapllan
halk müziEi ve türküleri derlemeleri baq-

lalrgl4,aa "Halk $«rhlan" adryla verili-
yordu, ancak bu isim sonradan tümüyle
*Halk Tttrkübri"ne dönüstihüldü. Yine bu

§ark arda gegen ßür, ismi yeini Türlonen 'e

t»raka. Kärdän laa ;Tihlmzn l(w'rw Kürdiin
gelini; Türkmen g€ritti'ne dönüstü. Aynr
stxe4e Halk Danslan adlandrnlmas daIIaI&
Oyunlan 'na gewildl

Devlet politikalanmn bir geregi olarak
Milliyet gazetesi ite Türkiye EEitim Gönül-
lüleri Vakflnca "Güneydo§u E§itim Sefer-
berli§i l{onserlci" prpvesinde Kürdistan'da
gergeklestiriten müzik konserleri, tevriyeli
yani ikili bn anhrnla '§a*t Söylüyoruz"adry-
la yürütülüyordu. Bu uygulama ise, Kürtbasu
bagta oJrnak üzere qeqitli yayrn orgar annda

elestiri konusu ediliyordu. Sözgelimi Hövi
gazetesi konuyla ilgiü bir yazryr gu ba5lftla
veiyordu:'Asimilasyon politikalannda um
yol tlei:'§ark\ MrSöylzniyotl'Türk'ü Mü ?

(Hevi, sayr: 9311998).

Kürdistan'da Egitim Süregleri adryla bir
Calsma yapan amsürmacr Rohat lAlakom],
uygulanagelen asimilasyor politikalannrn
kaynak ve amaglannr qöyle koyuyordu:
'Asimilasyon, hakh nedenlere dayanmaya-
rak häkim güglerin bir ulusu kendi häkim
kühürü igerisinde eriterek, özümleyerek
ortadan kaldma sürcgleinin tilnüne
denir Amag ezilen halkn ulusal benli§ini
gügsüz btrakmak, zedelemek, o ulusun dili-
ni, kültürünü, geleneHerini, ulusal kurum-
lannt, ktsacast o ulusun ulus olmastnt
npayat yani baSka uluslardan farkhhklar
gösteren tüm dege e fii ortadan kaldlr-
makhr; yani insaru bir kültürel varltk ola-
rak öldärmek, kendi de§e eiyle donatmak,
onu kendi istekleri do§rultusunda yeniden
e§itmek, kendine kauna* olank bilinen asi-
milasyon srireglei, bugün öze ikle Türki-
ye'de Kürt hall ofiadan kaldrmak, uri-
hin sayfalarmdan silmek igin geliStirilen
yogun gabalardr. "(Bkz. asy).

Kavramlarla dayahlan asimiläsyonun
"Türkü" boyü\r, Ismail Besikqi'nin bir
de§erlendirmesi üzerine gegti§imiz ytl-
Iarda da gündeme gelmis ve sorgulanmlsh.
Özgür Politika gazetesinin konuya iliskin
bir sorusturmasr, YTürkü) Mü, [Stran) Veya

(Klam) Mt ?'bash4ryla verilmiqti. Bu soruq-

twmad.at "Tütkü kavramt ntn (Ttirki)den
geldili ve (Ttirk'e özgü) oldu§u yönünde
bir iddiantn bulundu§unu, ancak bunun
do§rulanmad$tn ; yine de türkü kavramt-
nn etimolojik atastrmasr n yap rnast
gerektilini; Kürtge'de türkü'ye klam ve

stran diyebilece§imizi; ancak bir Türkge
adlandtrma olarak bu edebiyat ünjnleine
tärkü demekte bir saktnca görmedi§imi"
belirtmistim (Bkz: Özgür Politika, I3.7. I9q3).

Gerqekten de, Zrkkavramrna Farsga ve
KürtEe'deki (i) atdiyet taklslnrn eklenme-
siyle olusturulan Tur,kikavramr, salt kelime
olarak "Türk'e özgü, Türk'eait"ve "Türk-
ge" anlamrna gelmektedir. Trykr Kurdi,
Farsi, Arabi kavramtannda oldu§u gibi.
Türk dilinin en eski ana kayna§r kabul
edilen Diva!1ü Lügati't-Türk\en ballaya-
rak bu kavrama ya hig rastlanmamakta ya

da bugünkünden farkh olarak kullanrl-
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maktadrr. llk kcz Qa§atay ,sairi Ali §ir
Nevai'de "7lirti" kavrumt "Tiirkge yaztlan
grl/er" karqrlr!r kullanrlmr 5tr r: Cünümüz-
de ise anlamr genigletilerek "Türkge söyle-
nen halk Sarktlan " anlamrnda kullaorl-
maktad1I.

Gergi Türk Dil Kurumu'nca yayrmlanan

"Yazn krin ei Sözliigü'hde "Türkü'iün
tanlmr söyle yaprlmaya baglanmrgtrr: '7-
Halktn ezgi ile söllediEi her türlü dcyi,e.

2-Saz ozanlannn koSnta biginitde söyle-
diklcri. dördüncü dizeleri her dört|ükte
oldu§u gibi yinelenen kavustaklt kosuk"-
Aynr kitapta, '?ürkler'in öze1 bir ezgi ile
söyledikleri türküler" ise "Türkmani"
olarak adlandrfl lnaktadrr. (Bkz.TDKr y.?z/a

Terinleti SajzJ ü!ü, 1971, 126-121 )

Bu nedenle. hu halk edebiyatl türünü
TürkEe'deki adlandrrmayla "Kürt Halk
Türküleri" olarak nitelendirmek yanlls
olmasa da; bu türü yalnrzca Tiirkler'e ve
TürklüEe indirgemek gibi gcri ve dar bir
saplantrya girildi§ini görerek §artl olarak
adlandrrmak daha dof,ru geliyor bizc.
Qünkü, bu iddianrn sahipleri Kürt
müzi§ine Türkge sözler uydurularak
yaptlan türküler \n \as\l "Türk'e özgü"
olabileceAini aQlklayamryorlar en azrndan.

GürdalAksoy'un gu belirlemesi bu aqidan
llgioEtit: "Türkünün, saz eSli§inde söylenen
halk Sark an oldu§u söylenebilir. Buna
bdEh olaraA Küfl lärküsü 'nJen söz etmenin
abes olmayacagt da... Ancak gerek tarihsel
anlamt itibartyla (Türki: Türk?e Siir),
gerekse ideoloj)k politik $levi gereli Kürt
§arkrlanna 'türkü' demenin siyasal bir
igretilik tastdlgl da ortadadtr. Kürt
Sarhlanna Türkqe sözler yaztp, onlan bir
gtrpda 'türkü' adt alunda toplamakla,
Kürtge Earktlara 'Kiirt Tiirküsü' denek
ara.ynda acaba ne dcnli fark var Kuykusuz
türkünüü tarihsel köklerinde Kürt Alevi
kültürünün gü?lü etkisini de yadanak
istemiyoruz. Arrh (Tiirkü Tiirkü Türkiyem)
gibi s logan lann arkasrndaki siyasal
anlamlart da görmek gerekir. Sonuqta
bugün tärkü sözcüEii, yalntzca saz
eSlilinde .söylencn halk Sarktlanu anlatsa
bile. Kürt türklisü tabirilden hassasivetle

kagrnt Intaltdtr. 'tBkz. Cürdal Aksoy:"Kü,.1
TütküsD Üzerine Dütüncelel . Zülfikar der.

Say:271 1998)

ALEvi MÜZiÖi vE DINSEL HALK
§ARKILARI (Ä YET VE B EYiTLER)

Batrlr kaynaklardan giderek "Kürt
sulizmi ve Kürt müzi§i" QetQeyesinde bir
amstrrma yapan Ziya Aydrn, dinsel Kün
müziginin tarihsel kaynaklan konusunda
qu belirlemeyi yapmaktadrr:

"Kürt halknn en köklü ye karaktcristik
geleneklere .sahip oldu§u alanlardan biri
de müzi§idir..Bu müzik lblkktrik, legender,

alrtsal ve nistik biginleri ile incelenebilir
(...) KürI nüzi§inin kijkle.inin Eok eski
tarihlerc gitti§i kesindir. Ünlü tarihgi
Clement Husrt. Heredot'a dayanarak Me.d-
ler'in iginde biraSiret olan Mages T lecusi-
ler)in, theogonileri (Thnnlann do§umla-
nntn vr'sot alaElannn ag*land$r netin-
ler) Earfu halinde okuduklafl beltrtiyor
Yise Herodot'a Eliire Magesler (Mecusiler),
Med Konfedetasyonu nu olushuan halklar-
dan biridir Zcrdüst'ün kendisinin de bu
aSireuen oldu§u bilitir Medler'den bagla-
yarak Sasanilcr'e kadar dinsel äyinlerde
uzntan olan Magesler, yunan ve Part isgali
y launda da Zerdüst'ün iiEretisinin top-
landtp Gathalar\ (nanzwn lirik pargalar,
MB) sözlii olarak koruyup yasattlar " llkz.
Zryi\ Aydß 'Nürt Sulizrni ve Kü Müzili Üzerine
Bal Dütü celef', KAy Y-DER Haber Bülleni, Sayr:

t1/1997)

Ünlü Do§ubilimci Clement Huan, yalnrz
Aleülik' rn ana öncel kaynaklarlndan
Zerdüstilik'de de§il, bunun devamr olan
Ma«lekgilik'te de müzigin ve müzisyenin
önemli bir yer tuttu!.uru belirtlI "Dini ve
konünist bir nezhebin kurucusu olan
Mazdak, Tanny4 Kral Chosroös I (Do§u
literattiründe daha gok I. Kavad olarak
bilinia MB) gibi tahta oturtmu§, önündeki
dört ruhani gücü, Kraln ötündeki dört
gahsiyete uygun düsecek sckilde tasavvur
emD. itk ü+'ü yüksek görevliler dördünctisü
ise niizisyen." (.Bkz. C. Hlartt "Musque
Persar€ . Encyclopedrr de la Musrque iqinde. Päris,

1992, s.3065'3078).
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Huart, Mazdekgili§in yanrsrra yine
Aleviligir öncel kaynaklanndan biri olan
Manihaizm de de mütigin Aut\xl hilL'rar-

Side önemli hir ycr ald$tna qaret edryol
(tsk2. Agy.)

Yukarda andr§rmrz üolü Fransrz arastrr-

macr Jean During, "Kün halk lirmeni, Türk.
Arap ve Fars kültärleli g.ibi degiSik kühür-
lerle igige yaSanqar; komsulannkiyle hazt
ortak noktalt olmasrna ruEnen Kürt
nüzili bir btittin olarak delerlendiril-
di§inde, kendine özgü müzikal iladc bigim-
lcriylc apayn bir yere ve önene sahiptir'"
dedikten sonra, sözü Horasan ve Zagroslar'
daki äargilcrc gctirerek. bu bölge Ahl€
Haqlar'1 ile Kürdistan veAnadolu Alevileri
arasrnda qu benzerlikleri koymaktadu:

"Qalglan, Bau Kürtleri'nin de kullan-
dtlt ve saz vcya tambur gibi adlarla adlan-
dtdtklan uzun saplt dotar olacakfir. Bu
\'algrlafln. tipiA Kürt f, ptlu oldu§u 1ay-
grn olarak söylenmektedi. Araplar bu gal-
gtyt galnazlar, gür*ii Küt difine uygun-
dur: Ehli Haq Kürtler'dc tambu kutsaldr
ve yezidiler'de kants flüt, ney, darbuka i le
aJ/ kutsal ycrlcre uygun göriiltir: Alevi-
le!'de de ayru sekilde saz yaygn ve sembol-
ler yüklencn bir galtltd " (Bkz. agy)

GerEekten de Kürdistao'da vc Anadolu'da
tambur, saz ya da Tü rkge deyigiyle ba§lama,

Alevi töre ve tiirenlcrinin vazgegilmez Ealgr
amcr ve kutsal simgesidir. Oysa Sünni ke-
simde müzik uzun sürc yasaklanmrq ve bu
enstrümana da iyi gözle baktlmamtqttr Bu
anlayrq, Alevi ozanlarlnrn giirlcrinde de

ifadcsini bulmustur.

Alevi ozan Cevri, hir nefcsindc bu enstrü-

mant "Telli Kar)a olaraL nitelendirir:

Bana Hakk't soran o§ul
Haber al äptk sazundan
Cölsü peygamber alact
K tli AI bczinden

Cewi bunda dilli Kur'an
Hem erkänh yollu Kur'an
Elimizde tclli Kw'an
Yürürüz Hak*'n izinden

Pir Sultan iqin tambur yani saz, dertlegi-
lecek bir dosttur:

Cel benin sarL tambwant
Sen ne iQin inile.tin
igim oyuk derditn büyük
Ben ann'giin inilerin

Koluma takttlar teli
Söyletiler bin bi dili
Oldum ayn-t ccm bülbülü
Ben ann'9ün inilerint

Müzikli töre ve törenle( Sünnilikte ho§

karqrlanmaz. Saz. ise 'tcytan Abli" olaruk
nitelendirilir Asrk Denli, bir nefesinde bu

anlayrqtakilerle qöy1e hesapla,srr:

klli sazdrr bunun adt
Nc äyct dinler ne kadl
Bunu galan anlar kendi

§eltan bunun neresinde

Venedik'ten gelir teli
Ardtq alaandan kolu
Be Allah'n sersent kulu
\rcytan bunun neresinde

Aragtrnnacr Cemqid Bender'in gu belirle-
meleri, bu gerqe§in anlalmrndan bagka bir
gey delildir:

'MüziPin SLjnu kesince u{uD iüre
yasaklanna Alevilik'te;

I -§ehir tekl;egizli ntüziti

2-Halk (Köylü) gizli müziiinin doima-
stna neden oldu. Alevililin g*ts ne&ezleri
Dogu Anadolu ve etki ;tdryla 7l$n* yiirc-
Ieri oldulundan vc saz denen äletin de
Anadolu kiiltüriinün bir enstt'ünanr ol-
nasndan ötürü bu tarihi .tanat varltlt cski
antik ga! dini äyinlerinin uzanttst olarak
Alevilik kanaltyla yasanm sürdürdü. El-
beue ki hu kol;ty olmrJr. §eridtd girc
Neytan-äleti' say an sazlann knhp par
Ealannast ve onu gala la o käfir ilan
edilneleri. Alevi müzi-linin gizli müzik
ürünleri yaratmasna neden oldu." (Bkz c.
tsender:Ärir, Ußdrldoda Alerilik.isr. I 99 I :'..129)
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Bu anlamda üzerinde durulmasr gereken

kavramlardan ikisi de, Alevi toplumunun
dinsel qarl«lanna verilen addrr. Türkgede bu

ezgili dini garkrtar 'DeyrE" olarak nitelen-
dirilmektedir. Günümüzde deyig kavramr-
mn anlamr alabildi§ine geniqlemig ve bir
dinsel edebiyat türü olmaktan grkrp,
TDK'nun yukardaki tanurunda da görüldügü
gibi, halkn ezgi ile söyledi§i her tür giinel
ürünü ifade etmektedir Oysa Kürt Alevi-
Ii§inde bu türün adr AJe, 're Beyil Yezidi
Kärtler'de iseÄyel ve Qawil dir. Bu nedenle,
Türkge'de bu t& isin geqmisten beri kulla-
mlan Ne/es kavramrmn kullan masr daha
uygundur. Düvaziwam te Mersiye gibi
türler, bunun alt kollan olarak de§erlen-
dirilmelidir.

Farsga'dan müzik literatürüne giren Saz
kavramr, esasrnda 'älet, gaig, enstrüman"
anlamlanndadrr ye telli-telsiz, yayL veya
tezeneli, wnnalt veya rer?s/rher tür qalgl isin
kutlamlru[taür Türk Alevilerinde daha gok

boälarnu, Kiltt lJeyLlenn& tanbur, kan' da ise
dzhagokdutar) §etu olarak adlandrnlmaktadu.
(Bkz. Prof. Mahmut R. Cazimihal: '§az"Türk Folklor
Arastrünalafl derg;si, Ocak- 1961),

Bu enstrümanrn tarihi kökenleri konu-
sunda birgok sey söylenmektedir. Ancak
4000 yrl öncesine dayanan Geg-Sümer ve
Babil kabartma heykellerinde, tambur veya
baÄlamanrn önceli sayrlan Iu, §alan insan
figürlerine mstländrprna göre, qu yaklaqrm
bize de gergekgi geliyor:

'Mezopoanya'da tarihi kazlardaki bilgi-
lerden, baflatnann, öyle söylendi§i gibi Ona
Asya kökenli ve kopuzdan türcme bir sey
olmadt§t anlaSüyor. Türk ansarmadlar en
fazla 2000 ytlltk bir gegmisten söz cderken,

eldeki verilere bakacak olurcak, arada bin
ytllarla ifade edilen gok büyük bir zaman
fatk var Türkler'in l07l'de Anadolu'ya
geinelerinden önce buralarda kimlerin
yaSadt§nt ve bunlann kimlerle savayp
bunlan yerleyiklerini kimse düStinmüyor
Bu savast*lafl insanlann yerleSik bir
düzenleri ve daha ileri bir kültürleri vardt.

Bunu, tarihi arkeolojik *az ar da göstef-
mektedir'(Bkz. Ali Alagitz: "Bagtama vc &try'nit

Ta.ihi ve Kökeni", Gözcü der Say:2/1998)

Yüzyrhn en önemli galg bilimcilerinden
biri olan Sacls, "tadh öncesi dönenlerde ilkel
insafllann üretti,i pnmitif qalg ann müzik
yapma bilinci ile de§il, büyü igin kullarul-
dqnr" söyLel

ilk qaElarda ve daha sonraki süregte
müzi§in din ile iEige geEtili bir gerqektir.
Alevi toplumunda ve kimi bEka toplumlarda
dinsel törenlerin hälä müzikli yaprlmasr bu
gelenegin bir ürünü olsa gerek. (sözsetimi
Maras Alevi Kürtlcri'ndcki dinsel töre ve töftnler
isin bkz. Pjr Ati Soysüte "SiEmilli Asißtinde
Er*nn'' ZmfikJI Dergisi, Say:2 1/1 997)

Ancak saz Ealma tekni§i, Anadolu Alevi-
Ieri arasrnda bile deEismektedir:

"Tbke yöresinde yani BurduL Antalya,
Fethiye dolaylannda üg telli cura ile sap
üzerinde galnarak müzik icra edilmektedir.
Denizli yöresirde özellikle Zeybeklerde
'dövme' diye adlandtrubilece§imiz, parmak
uglanyla perde üzennde tellere vurulatak
galnrnaktadr. Buna karg tk HorasaD'da
yagayan Alevi ozanlan, saz '§e\E vepeoge'
teknigiyle galmaktadt at MaraS, Dercim,
Malatya, Enincan, Sivas brilgelerinde s*ga
kullan an selpe tekni{inde, özellikle
Elbistan dedeleinin uskltp ve otantikli4i
dikkat gekicidir. "(Bkz. A. Alasözr asy)

SONUq

iEte, yukardanberi ir,telemeye ve temellen-
dirmeye gahqtr§rmlz nedenlerle büyük
bälümü Türkge yazmaya, Türkge müzik yap-
maya ve Türkge ibadet yü üneye yöneltilmi§
olsa da; genelde Frat'rn bausmdaki özelde
Binbolalar yöresindeki Alevi Kürt yogun-
luklu aqiretler arasnda gerck ästklar ve halk
ozanlan, gerckse dini törenleri yürüten pirler
aracrlr§ryla gerek disdry klam ve sl.ran'lar,
gerekse dini äyet ve beyitTer slnrh da olsa
bugün de yagamakurdrr

Bi nbo§alar' da Kürt $arkt lan' n u kimi
örneklerini birtikte izleyelim.
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MEMEDÄI,I

Dem0 demO dem Eti ye

Dem€ dem6 dem Eli ye

Serä qavan Ear kani ye

Gogan le ser 16 daniye
Eti dem e, dem Eli ye

Oy oy oy oy...

Deste Kirbe C be ber e

Tofanekö girfye ser e

Lawkö min dixwaze were

Torn0 hezireti P6xember e

l,o lo lawo Memedali
Here lawo Memedali
Tu genci bist ü perc sali
Esiret je derdc te denali
Here lawo lawo lawo

Le Enqere tClC xistin
k Meleti fener vexistin
Xeber kete esireG
Gotin: Memedali be dare xistin

Here lawo lawo lawo

Asiretin gonca gülü
Hükümetin dath dili
Hükümetin gözü kör olsun
Oy oy oy oy...

Le me qi tC, le me gi tC

D0 l0niEtine le ciritd
Memedali sana yandrm

e ifte kumrular görünce

Here lawo lawo lawo

Here lawo Memedali
Tir genc i bist 0 p6nc sali
Esiret je derde te denali
Oy oy oy oy oy ...

Kara gadrr yan veriyor
Ona direk qan veriyor
Huri Xatun sana yandtm

Memedali can veriyor
Here lawo Memedali
Tu genc i bist 0 penc sali
Esiret je derde te denali
Oy oy oy oy oy ...

I-o 1o lawo Memedali
Xwangje derd6 te denati

Qav€ dijminan birijin
Ku tu kirine vi hali
Here lawo Memedali
Tu genc i bist ü p6nc sali
Esiret je derde te denali
Oy oy oy oy oy ...

Axcedax e Axcedax e
Hölek bostan h6lek bax e

Qaxa qend nefer ketine nave

Kirine qewitdari Temir Axa
Lo 1o lawo Memedali
Tu genc i bist ü penc sali
Esiret je derdä te denali
Here lawo Memedali
Oy oy oy oy oy ...

Tekst ü muuik: CelCri/Stranä Aqcadax-Meleti
Berhevkar(derleyeD): Ali Alxasi

Qavksni(kaynak): Hevi, hejmar: 2ll1997
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ARIMEZIN

Ari Mezin Ari Mezin. b€ Ari Mezin Ari Mezin
Ari Mezin Ari Mczin, b€ 16 deg0ri l..arik biznr
Wi wi wi wi wi le w€ q bC lc disiixa mine nC o.

Min rindcke xwe wenda Lir min rindeke xwc
wenda kir
Eke be kemer e, pi be bazing, bc kemer e pi be
bazing
Aman arnan ser le yan€, b€ Bekiran tev
qurbane.

K'ez demirim rokö pöncan, ez demirim rck€
p6ncnn

Ba'y l0 Gxi le yaprarö sincan, ba'y 16 töri
yapraxö sincan

Oy oy oy oy oy le w6 o, bC te xewka minC ne o.

Herin bib€n be rind6 ra6 herin biben be dndö ra
Bir" je xani sin dil6 gencan. jc xani qin dili
gcncan

Arnan arnan ser le yan€, sevdaliy0 be du
navan6.

Di Bekinl diyeki gire di Bekiran Jiyeki gu e
Yar€ bc kurdiK sur e, yar0 be kurdiki sur e
Aman aman ser le yane, be Alxa\afl tev
qurbanö.

Aligukur giyay bitind e, Al§uinn giyay
bilind e

§erpe rakc por be bin de, gert' rake por be bin de
Aman aman ser Ie yan6, b€ Bekiran tev
qurban0-

Yayla van Bekiran qut e. yayla van Bekiran
qat e

Ku min ispart nr girna nate, ku min isp:ut nazli
nate

Anun aman ser le yane, M HanlnaD tev
qurban€.

Desti xwe de desd min ke, desf xwe de desti
min ke

Qanün qanürn Dcmirqimt e, qanon qanüna
Demirqirate
Aman rLrnan ser le yanä, be Qepezan tcv
qurban€,

Ez Eir kem ku tu rind i, ez sir kem tu a dnd i
Tu eke s(.r le yani pol bilind 1, ser le yani poz
bilind i
Arnar amnn ser le yane, be qerkezan tev
qwbanö.

DC danirr danin b0kö danin, danin danin nazli
danin
Cerma grlan ez helanim, germa qolan ez
helanim
Arnan aman ser le yane, qaydeliyö be du
navan€.

K'ez lawikcki Meled prozbilind irq ez
lawkeki pozbilind im
Te ezijc dine da darim, te ezje dinC da danin
Aman bükö ser le yan6. svdatiyd be rcngand.

Jor da dat€, xwe de ba kir, jor da dat6 xwe de
ba kir
Ib aqil je seri min rakir te aqil le seri rnirr rakir
Aman aman ser le yän€, bermeliyO be du
navan6.

Tekst ü muzik: Geleri/Strana Aqcadax-Melcli
Bcrhevkar(derleyen): Ali Alxasi
Qavkani (kaynäk): Ronahi. no: l0/t995
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KANi
(Varyant-I)

Kani kani avsar kani
Malan biukir li ser dani
Felek dest€ xwe berhev ke
Me miraz6 xwe hilnani

Diqim ü töm bibinim
Xwazginiyä te biqinim
Ger bidin min bira bidin
Ger nadin, te direvinim

Kani kani avsar kani
Malan barkir Ii ser dani
Kani kani q€rin kani
Malan barkir li ser dani
Du rindan je av hilanin
Yek ya min bü min nizani

Kani kani avsar kani
Malan barkir li scr dani
Min ü te tev peyman dani
Ger posman bi tu dizani.

Tekst ü muzik: Geleri/Strana Sariz (Kayseri)
Berhevkar (Dcrleycn): Mehmet Bay.ak

Cavkäni (Kaynak): §ivan Perwer "NazC" (Kaset)

KANiKANiAVSARKAM
(Varyant-fl)

Kani kani avsar kani
Malan barkir li ser dani
Felek destC xwe bercvke
Me miradö xwe hilnani
T6 b0y king6 ku bOm hing€

Mala me derine dingö
Ka[ ü kurm6 xelk€ zewcin
Ez bi te Ye mame kingC§

Hiv6 daye hiva bihar€

§ewq6 daye gu1y6 darö

Xwede mirade min ü te bika
Mina §ah Smail ü Gulizar0

(Sanz yöresi türkülerinden)

KANiK{NiRtr{DTKANI
(Varyant-IlI)

Kani kani rind6 kani
Malan barkir li ser dani
Mi bi te va qewlek dani
Tu pisman i tu dizani

Mere meye mere meye
Ber deri me meke reye
Ciran€ me qovci ne

Dib€n dil6 xwe i t0 ye

Hatim süm ku te bibinim
Dungurgine te bisinim
Te didin mi bira bidin
Ku tu nedan direvinim

Kani kani girin kani
Malan bar kir li ser dani
Du rindan j€ av hitani
Yek ya min bü, min nOzani

Teksl ü muzik: Celeri/Stran, 5an7-Käy\eri
Berhevkar (Derleyen): Mehnel Bayrak

Qavkani (Kaynak): M. Bayrak: Kü Halk
Tärküleri lKilan ü Stranen Ku i), Öz-Ge yay.

Ank. l99l )
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YARTö

Qügik güye bin dar6 re Xaniye bavC te bi sin e
Silavek gandeji yar€ re Baran dibari hat me bine
HeEi di nava min ü yara min de fesadiye Gava gavC te li min ket

bikin Te go wi eva kl ye li hevlya min e

Xwed6 neh€le bihar€ re, yarö yarö b€bext
ya€ Va sivar e lo tu yarkC mir e

Kerbiy6 yarö, kürbiy6 yar€ Ya€ yar€ l€ b€bext yarö

YarC yar6 kerbiye yar6, kürbiyd yar6, Kerbiyö yard kürbiyö yar6

bCbext yarC Yarö yarä kerbiy0 yar€, kürbiy€ yarö,
bebext yar€

Ji diyör de miha req te Yare min nabihize, min re naxive
Deng0 zengil bi min xweg t6 Min nabine tu kerbiy€, kürbiy€ lalb§0
Ser€ gend sala ye ku qivarn€ mala b€bext yar€, yar0...
Bave te li ber derd ü kula
Ji cigere le xwina res tc Tbkst ü Muzik: celeri

yarö yar6 16 bebext yar6 H*Xlfj[:J-'"'r'aF§ivan 
Perwcr

Kerbiy€ yar€, k0rbiy6 yare Cavkanl (Kaynak): §, Perwer "LC

Yar0 yar€ kerbiy€ yar€, kürbiy€ yar€, Dilberc".

b€bext yar€ (Kaset-l l)
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Co- hr ale rr-u eo-4

NEMIRELAWIK

Qolan de mere qole dür in

Qiyan da mere berfe sur in
Eman eman eman w'ez bimirim
Rind Ii her dereke hene

Y0n MeregE pir meghür in

Eman eman eman ez bimirim
Nemire lawik nemire
Nemire kurik nemire
Kegik qeda te hilgire
Eman emarr eman ez bimirim

Ev si ded e be elem e
Derman tu ye li benda te me
Eman eman eman ez bimirim
Kesöji yara xwe dür keve
KesC ji rinda xwe dür keve
Diqewite wek Kereme

N.la: z-r:-n Oz-nr,'::-q

co-a

Eman eman ernan ez bimirim

Nemire lawik nemire
Nemire kurik nemire
Kegik qeda te hilgire
Eman eman eman ez bimirim

Qavön req biri di ser ra
Kaniya gulav av di ber ra
Eman cman cmarl wcz bimirim

Ez6 qeva niv6 qev6 werim
Ez€ te bibim ji xwe ra
Eman eman eman ez bimirim
Nemire lawik nemire
Nemire kurik nemire

Tekst ü muzik: Celcf/Strana Pazärcik (Maras)
Berhevkar (Dcrlcycn): Ahmct Donat

9avkanl (Kaynak): §. Perwer: ''Naz€" (Kaset)

€o- 3",, o/, n -e.c

€-.aao e: arat c-aatr

ü NulrRe KoNTo YA BiRNEBüNE.
ALMANYAYE HAIIYE GUHARTIN,

Almanya hesap numarasl:
Stichwort "Blmeton"
Dautsche Bank-l(öln
l(onto l{r: 591 26 62

BU:37070060
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EIQI,ü (GUI,i) MARXIKE

Ley ley adaxa min ü tc goka (gayek e)

Qurban adaxa min ü !e goka
I-o ev gamere te vC sihä de zü de rakin
Hitgirin bana bibin Selmane Pak a

Seri sibe beri berbange qurban

Ezö scr i6 kim hür kim
Tu xwe xwasike,lifaqir 0 füqarayi dore belake
Hale mino Rabil alemin xwedani
Dunya mtrad dilexe min ü te nake

l-ey ley ez bi siyan ve diqüm qiyan digotinqurban
Lo qurban van xcsimc kare-xezalan
Seri gulan dikotin, dikotin

Qima dujna (j i xey ni) xelki min i kibar kesf di re
Nedigotin, le haksizä nedigotin

lfy Iey qurban saleki ve sat e ez i karsiz im

eima tu karan nakim, tu karan Dakim
Lo lo sihe de / de li ber deri mala re re yi
tsavrkite re eze herim werirn xwe li ba kim
Ji hevese dill xwe ü te re qurban

Eze darekijidari tembüra peyda kim
Eze hilgirim dal,i tembür€ wa derkevin zozanan ü

yaylan

Seri sibe beri berbangan
Wa (bi) taqe taqa kewan wa gime gima dewkilan
l-ey leywa hesa(deng) §ivanan 0 §üqikan, qayan,

bilbilan
Ez qurban€ wa dari tembir€
Wa car kilaman (stran) eze teji xewa sibe hane

ferfn rakim
Ley ley qurban nege gellekcaran dihatim disüm

li saran li seman
Ez dihatim di$m Ii havinan Ii wan gcrman geman

IJy ley li min yaman Ii min yaman

(Pazarclk daglaünda gok ardrq agacr bulunur
Cemevleri ardrgtan yaplhr. Baglama yaprmrnda

da ardrg kullaarlrr Bu türkü Pazarcrk'rn Sinemilli
köylcrinden Selman-r Pak'da gcqiyor. Türkü
ismini köydeki ardrq a!aglanndan ahyor.)

Okuyan: Mustafa Dede

Tekst ü Muzik: Geleri/Strana Pazarcrk-Mara§

Cavkani (Kaynak): Ulas Özdemir: "Mara§
Sinemilli Delirleri rKa'el,. Kalan Müzr[. lst..
r 99 ri

22 Fnffn 7, Biharalgtg'an



t l .l.: r 2- -a4 flt-.,.* an ia-n

*3 *T "?4.b^-; (" ". u 8, -tz *a ,r;.p*- {A

Lü. le-ü- he lca - ai ci- la.r" k-yz /a t;4-f -

{"-!, !;-en- vo pe- t} Lb^ l.L uo l"r-,"

- c'

Üe- Ar, tva - A!- We- Ar- *'e - E 1_ z-e/

J,t
"- o,a do *,'te lts-ta 9ua.d4, 2 d

ov

DiYARBAQIR
Oy le min0 way way way, dil0 min le yan e

Birawo min go dile min le yan e

K'em herine kurd giyan e, ha hay6 hay€.-.
Hela bimwo were k'em be te va heme oy le

minC
Deqta gundan e oy le minö oy oy oy...,
Baba Ie mi[e, were were were...
Ey heval€ mio were, lo xort€ min were,

camerC min were oy oy...

Oy lö oy 16 oy, ezö Eüme diyar€ Diyarbaqira

§e witi
Ha hayö hay€..,
Hatiye isal xezala min le sere giyaye bilind e

Le w qiyaye §engalö oy le min derdo oy le
min xorto...
Hawer hawer hawer, oy di16 min pola xono

l" xn-li bl1'hwe-t oa- mö-ei we-r-

pol a

Ax eman eman eman, ez bimirim cmtur oy.

Oy le mind way way wa) wry. dilä min
dileki mezin e oy...
Ey tu ortaxe dilC mio tune ne ey...
Oy le min, ez tim dikime, ez kuda herim be

min ra wcre
Werc kek6 min were, were birO min werc oy.

Lo le mine, oy tu mere je henda mine, lo tu
ortax€ dil€ min€ oy...
Eman eman eman eman eman oy
Ax dil6 min eman. ax dil6 min eman

Tekst: i. ipek-/Strana Mera5€
Muz-ik: i. ipck
Qavkani: i. ipek
Berhevkar: Ali Alxasi

va - {fb, ve- }z e -
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HUSENO
Lö 1ö t6 wayö, min go way birawo lA waye

Barane dibare tav be tav e, min go esker

hatecence min Husönä min tuni li nave
Bira biqewiti mala wi kafiri ku Husona min

§ehid kiriye
I-e DesE Kerbele oy le min...
Huseoo le min. bavo le min, ax mazlumo

le min.
Were were were wewre, lo rabe ey birawo

rabe. bave min rabe.

t € l€ l€ wayä, min go mal xüabc l€ wayd
Ax li vir dar e. le ber dare tete min hesa karC

Heval were k'em be te ra dilo xwe be y€k kin
Min go bira Hezreti Eli weri sarö.
Lo Hus6no, lo mazlumo 1o piro.

Eman eman eman eman ax eman eman

Oy li min. ey li min ey li min oy li min
Ey were, were piro were, qe nebe bira yek

avek te de

Lo hesp6 te qir e, zibnq xwe zer e
Riya mi riya imam Cafer e, bira deh caran

be Eli xizir e

Oy oy oy oy, Lo Husöno 1o lo birawo oy. -.
Neman, neman, way le min derdo, derde

min yeki giran e

L6 lC IC wayC, Ie le Ie waye
Min Eo eze huro süme qele

Min go ez€ huro Eüme qelä

Min go bira pirö min jö be det€ oy
l, nalet Ie te be §ingrc
Te pire min kustiye le Desta Ketuele oy
Lo Hus€no, lo lo piro
Ey le minä ez qir bikim be vi derdt
Ax eman eman eman way dilä min eman
Ez bimirim be vi derdi
DC werc were were, ax Hus€n6 min were

Oy le min mazlumo, ax le min d€rdo.
Tekst: Geleri ii i. ipek/Strana Mera§6

Muzik: Ismäil lpek Qavkani: lsmail lpek
Berh€vkar: Ali Alxasi
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CANE
QavC te hine res in

Qav€ te hine reE in
Lä leven te hine xwes in
Car€ virda m6zike
Hine rindike baq in
CarO virda m6zike
Hinc rindike bag in
tf 1ö 6 16 16 can€

li lö le lC qurbane
L€ 16 16 t6 lö cand

way way way heyrane

Qav0 te Eav€ maran
BiskC te qulbe karan

Qav€ te gav0 maran
Biske te qulbe karan
Ez€ l€xim be daran

Bave te tu neday min
Ezö l€xim be daran

Lö 16 lä 16 lö can6

Were were qurban€

Eylö, eyl€ lö can€

Ez heyrane cane te

Were rindik6 were

Dilä xwe nedi qare

Were rindik€ were
Le dil min nedi gare

Eger ku tu neday mirl

§an le lö weri qans6re

Eger ku tu neday min

§an le [€ weri qans€re

LC le le le IC cana min
Way way way way mala min
Ax 16, a:r l€, qurban€ lö
Lö 16 l€ l€ cana min

Way 16, way le, 16 rind€
Rinda min baga gundö
Way 16, way lö, way rind€
Rinda min baqa gund€

Tu deste xwe bide min
K'em bikiqin govend€

Tu dest€ xwe bide min
K'em bikiqin govend€

Way le, way lC, lC cane

Lä 16 6 lä qurban6 10

Were were mala min
Ax 10. ax 16 canE min

Tekst ü muzik: Geleri ü i. ipek

§avkanl (Kaynak): i. ipek

Berhevkar (Derleyen): Ali Alxaii
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Hawer, hawer, de hawer xezala min€, Min derd6 xezala xwe m€zekir, hay tö,

hawer hawer hawer... haye hay€ hay6

Ey min xezala xwc wenda kir le ser6 Xezala min be birin biye le ser6 qiyay6

9iyay6 bitind, l€ hayö hay€ hay€. , . bilind e, de haye, xezala min hay6, de büke

Ez€ nizanim k'ez kuda herim, ezä Eir hay6"'

bikime, 16 hay6, hay hay€...

Hay xezala nin hay le mind hay€, oy,.. Hay le minö hayö hay€, d€ hay€ hay6

Ez€ degerim günd be gund, dC haye, Ey xezala min le sere giyaye bilind hiqtin
xezala min d6 hay6 hay6..- oy le mine

Ax ne heval e, ney0 tistin, de hayC hayö,

Ey le min€ oy, ez€ je Yi wetati Qüme xezala min hay6 oy

Ey dora xezala min büye Eayir ü gimen, . Bira gür^bibine gav€ wi awci hayö, d6 hay6

xezal hay€ hay6 hay€... naYe naYe

Ca min mözekir ku xezala min tuni ne... Ca ku ldxistin xezala min kugtin, d€ hay6,

lrzd nrzanlm k ez Eir bikime. de haye hay le min' xezal le min

hay6, xezala min hay6 hayö... ' Bük€ le min, hevale le min oy oy., .

Ezö kuda hcrim oy le min derdo, xezala Ez6 bipirime sewa te hay6, hay€ hayä,

min l€ hayö hay6 hayö.. , dd malxirab6 hayC, xezala minC hay6...

Ey le min€ hay€, hayä hayö hay€, 16 hay6 Tekst ü muzik: Gel6ri ü i ipek

hayö hayö Qavkani (Kaynak): i, ipek

Min go xezala min hen nehatiye, e be Berhevkar (Derleyen): AIi Alxasi
birin e hay6, d0 hayö hayö hayö

Ey le min6 bcrxi xwe tle dü degerine.
hay le minO, xezale haye haye haye
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KürtgeAlevi Deyislerinden birörnek

Ez qisek bib€jim le boy Eba T0rab

Li eqqö wi ciger büye tehd-i kebab

Heq je esqö wi re sandiye tac€ Zulcenab

Loma ez AIi ra "Lafeta iua Alf'dibejim

Ki ku dixwaze boy€ gergek Ali (Eli)

Ji ewlad6 wi ra dibäje beli

Nokta-i taxt-i bismillah-i tecelli

Loma sürö w ru "la seyfe Zulfqar" dib€jim

Ali ataye dewdu imaman e

Yezid-i gum qest kiriye menfaata

§amiyan e

Matema imaman kirin Fadime girane

Loma dijmin6 wi ra "qewmd kafiran"
dibcjim

Muhammed li cennete tace Zöhre ye

Aliji kemere piqte Fadimc yc

l-r:maji Fadim6 ra gotin 'Xeym'l Nisa ' ye

Loma ez Ali ra "Zewce't-Betul" dibdjim

Muhammed bajare ilm e , Ali ji bab e

Ali derketiye lat ü uzza kubbeyi Käbe

Ez ji wi ra qitmir im, dil jö dür nabe

Loma ez Ali ra "Esadullah" diböjim

Ev zahid Ali nine biraz€ Resülq

Tu inam naki j i te ra bixwinim kütbu'l-l-Ohiil

Hadisa lahmC kelahm€ nebe zuhur

Loma cz AIi ra "ahi Ahmede Muxtar"
dib€jim

Ey zahid Fa4ir uhrft meke, ez Qizilbagim
Ji ewlad6 Ali ra pir dilxweg im

Ji dijmin6 wi ra ez ne xwe im

Loma dijmin€ wi ra "qewm6 zaliman"
dibdiim.

Tekst (Yazanlsöz): Faqir

Berhevkar (Derleyen): Safl z-Dallrkavaklr
Haydar Bayrak

Muzik: CelCri

eavkani (Kay»ak): M. Bayrak: Alevilik ve

Kürtler. 199'7
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Kurdön Haymanayä -2-
Georges Perrot*

Nav€ ku Kurd bi xwe li xwe dikin 0

di hemü Asya Navin de p€ t€ne naskirin,
di zimanä farisi de, di srfeta kurd, gurd,
ango xurt. dilawer de ye. Di §ahnamey€
de. daslana neteweyi ya Firs6. gotina
Gurdan, jr bo qehremanan t6 bikar anin.
Mina Francan, Cermaniyan ü herweha
mina gelek mil€t§n din, nav0 ku Kurdan
li xwe kirine sifetek e, pesindanek e, ew
li beranberi ciran ü dijminan rabirineke
sade ye ji baweriya wan bi h€z ü cegera

wan bi xwe ye. §ahname, Pirtüka §ahan
ya Firdewsi, Ii gora xwe reha Kurdan
rave dike : ew esl0 wan disip€re dema
Zohak, ev §ah€ efsaneyi y€ ku di fcrhcnga
Firsan de ciyö Cemqid digire ü li dü wi
hezar sali li ser iranö hukum dike ü y0 ku
bo qavsoriya xwe ji gelek ziyan€ dike.
Ev Zohak, §aheki nebaq bü, hevalbendö
iblis an qeyt€n bü. Ji her mileki wi, ser€

mareki re5 derdiket. Her roj mdjiy€
miroveki li ber her mari ji van herdu
maran dihate danin. Beyaniya her roj0 du
xort ji nanpCjCn Zohak re dihatin anin.
Wan nanp€jan ew xort dikustin 0 möjiyCn
wan xwes amade dikirin.

Di dcmek6 de, nanp6jön Zohak du
mirov€n qenc ü dilpak derketin. dil€ wan
bi wan rebenön ku dihatin ber dest€n wan
qewiti. Bi qehrezabüna xwe ya bilind wan
mar xapandin: wan du par€n wek hev ji
mejiye xorteki ji wan herdu xortan ü ji
mejiyä berxeki tevlihev kirin ü xistin
namikan ü Ii ber wan maran danin. Bi
saya vö fenö, wan her rojö xoftek kustin
ü y€ din Ii devereke ewle vegartin. "Gava
nanpöjan du sed xort civandin ser hev,
wan gend bizin ü gend berx dane wan beyi

Lns

KURDES DE L'IIAiMANEH
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ku wan xonan bizanibüna ew dane ji k6
digihagtin wan ü wan nanp0jan ew xort
qandin biyaban€, sehray6. Ji wan kesan
reha Kurdan ya anuha derket, cih ü war
ji wan re tu ne, xaniy€n wan kon in rl hig
tirsa Xwed€ nakeve dile wan." Ligel ku
agahiy€n afsaney€ seyr in, bingeheke wö
ya diroki heye. ew ji wek ku zaniyariya
nü dipeyitine ku reha Kurdan irani ye.
Efsane Kurdan mina law6n Firsö dibine.
lö bel€ mina lawine windabüyi. Ev
serp€hatiya seyir ku ew avdtin qumistan€
€ bihöle ku para van ji jiyan€ herdem
endige be, para wan C jiyaneke kovi ü bö
cih ü war he.

*Dihejm.tu6.demenav€GeorgesPerotwek'CeorgePedof'nivisibütuevyeklisergotarawibiwiawayihatibünivisi'n.LC
pi$relihinderendinemraslihinnills€nqlyendinhatinkunaltwlwek'O€orgesPenot'hariyenivhinü biya me ya rasrin
jieve.
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Pergey0 herimezinji vi neteweyä kurd
iro li welatö qiyayön kuji rojavayiDicley€
ber bi bagüri golön Wan6 ü Urumiy€ dige
diji. Diroknas ü coxrafyazan0n kevin li
w€ der€ Karduk€n xwe, Gordi an
Gordiyan6n xwe bi cih dikin. Niviskar€n
kevin ön Yünani ü Latini di nivis€n xwe
de bö guman ev nav li gor ziman0n xwe
xwar kirine, lö car di ji, ev nav€n kevin
geleki ncziki nav0 nü mane ü dikarin reha

wi rave ü berbigav bikin. Li j€ra van
giyayan art€g ü örig€n mezin derbasbüne,

lö em nabinin ku gelö kevin yö van
giyayan, ji ciy6 xwe bi gisti liviyane an

nehatiye qelandin. Hemü agahiy€n ku
Ksönofon dr Anabasis"a xwe de li ser
Karduk€n dilawer ü hov diguhezine,
mirov dikare wan di Kurd6n anuha de
bibine.

Di nava her heft rojön dijwar de ku
Yünani di vi welati de bihurin, Kardukan
tore bi ser€ artdqa wan ya mezin anin ü
xesara li wan kirin b€tir bü ji hemü gere

qiral€ mezin li Mezopotamiyay€. Ligel
ku empartoriya mezin ya Axernenidan ji
her ali derdora welatö Kardükan digirt ü

ew xistibO bin destO xwe, Karduk serbest

dij iyan ü tu kesi nediw6rib0 qayiqö bi wan
re bikiqine. Dib6jin ku afteseke farisi bi
sed ü bist hezar leqkeri carek6 gaqiti kir.
Wd xwestibü derbasi welatO Kardukan
bibe da ku ew hustuy6 wan xwar bike lö
ew artöq bi gisti hatibü w€rankirin. iro,
bi nav, parqeyeke KurdistanÖ bi Turkiy€
ve gir6dayi ye, pargcyö din bi Firsö,
löbel€ pagay€n tlrk an hakimön farisi
newOrin ji Kurd6n bindestO xwe bätiri
xeraceke hindik bixwazin.

Gava serok0n Kurdan b€hnfireh bin
ü nexwazin ku pöwendiyön wan €n
bazirgani bi welatO hawirdor ve rawestin,
ew carcaran v€ xerac6 didin. Gava bi tersi
v0 yeki Eiyayi guh6n xwe digirin ü

diengirin, ew pir k6m diqewime ku Tirk
an Faris darwaza xwe dubare bikin. Eger
ew zor€ li Kunlan bikin, ew tisteki biser
naxinin. Kurd € 0rig€n xwe berdin ser

Berye kovan Revue des Deux Mondes, Paris,
1865. ku nivisa Georges Peerot "KurdCn

Haymanaye" tC de hatibü wesandi .

degt€ ü wE w€ran bikin. li ser hemü r€y€n
hawirdor siwar6n dilawer bi rim ü tiving
€ röwiyan tazi bikin, karwanan rawestinin
ü talan bikin. Ksenofon dib€je ku di dema
wi de, bi diröjahiya gem€ Kentites€ y€
ku welat€ Kardukan ji wilayeta
Ermenistan€ cihö dike, rexö ermeni bi
qonaxO rojeke me5 ji sinor vikivala bü.
Tu gundi nediwöribü ciy€ xwe di v€
navgey€ de qö bike, di vi sinorÖ ku qete ü

r€bir€n Kardukan bC rawestan derbas
dikirin. Ev tistC hanC hineki li her€mön
Firs€ ü Turkiyö €n n€zini giyay6n
Kurdistane hina diqewime. Gundine
Azerb€can€ an Loristanö hene ku hergav
di tirsa öriqön Kurdan de dijin. Gund
dorgirti ne ü gav€n bekgiyan di gend
dem6n salö de b6 rawestan li erd6n
hawirdor in. Hema ji dürani ve ji jora
birek6 ji bircan gav6n wan li ewreki toz6
dikeve ü ew gaköt€n sor ü turban€n pir
mezin y6n siwardn Kurdan dikcvin, cw
di cih de diqirin ü li defa hawar€ dixin.

REYUE

DBUX MONDBS

xrr\',(nxcr, - 8lcoiDE pruoD,

T0ux cH0raIT!-ctN0üttltE
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Karker€n di nav zeviyan de belavbüyi
ji her ali ve baz didin, bilez dikevin hundir
ü deriyö giran y€ ji dara belütö ü ye bi
hcsin rap€gayi li düv xwe digilin. Gava
Kurd digih€jin, piraniya kesan di
penageh6 de ne li paq deriyö tenö ne. L€
hercar gend zarok an gend jin 0n

nikaribün di wext0 de birevin, keriy€n
pez ön terqiyayi diminin. Genimö
stewyayi li bendi dasan e. Talanger bi lez
ü bez ew genim0 ku kesine din gandibün

diginin. Ew qefl€n gulegeniman dav6jin
li ser pi5t0n hesp6n xwe bi zinan ve
girödidin ü bi däv xwe dikiqinin. Beri
kclina sev6. ew berä xwe didin giyayen

xwe. Ew dilen bi giri 0 keriy6n bi barin
ü garrn6n bi orin li ber xwc,.lajon.

Ev talanen weha nikarin bi q€weyeki

lidühcv milcleki xwedi bikin an jiyanE

misoger bikin. Tiqt€ ku ji mOj ve bi ser6

Kurdan ve hat, li bal me, bi ser6 kesön ji
Auvcrgney6 an Savoyard€ te, li RojhilatC
hi sere Mainoten Morde- bi Sfakisön
Cretay0 tC. Qiyayi di qiyayän xwe de
difetisin. Ti§teki pir hindik ji v6 erda ku
gewriydn kür perge dikin ü tije tehten hisk
ü rüt in ji bo qandinö dibe. Li bal van
kesön ku ava gem ü kaniyan vedixun ü
bay€ paqrj y€ derön bilind dikeve singa
wan malbat mezin in, ew zü dibin €l ü

esir.

Li Rojavayö her cih bi kes ü Eönc ye.

Gava giyayibal dikin ü xwe berdidin erda

rast, ew yeko yeko wek bermaliyan,
karkeran, bazirganan bardikin da ku
debara xwe bikin. Weha ji Maiyot li
giravön Arxebil6 ü li Yünan€ belav dibin
da ku kareki ji karan bikin. Weha ji
piraniya bargirän Konstantinopl6 Ermen
in, L€ li Rojhilat, koqberi dikare rengeki
din histine. babeteke ku diEwropa rojlva
de nema peyda dibe: kogberi, koqberiya
malbat ü eqiran bi hev re ye ü ew mina
dagirkinekc h0di 0 b6rawestan e.

Li Asiya Navin, li Turkiy6 ü li Firsö,
ji bili gend der€n bijate, gel li her der0
belav in, nemazc li ser destan. Li deqt€n

ku siwar0n Türani, Sitiyen ku Herodote
0 Diodore behsa wan dikin, Xarismi,
Mogol, Tirk€n Selgüqi ü Tirkön Osmani
güne ü hatinc, Ji degt0n ku bi sedsalan

tevlihevi ü hukumaten nebaq li ser wan
derbasbüne, li her dever6, li her erda ku
axa w€ bi ber e, eger destine hebin w6
rakin. hcr yck dilarc konä xwe vegire.
keriy6n xwe biE€rine, ax€ biqelöge da ku
gend sinbilön ceh an gcnim bigine. li
Tirkiyö ji v€ erd€ re t€. gottn Beylik. Ew
milik0 scrokeki ye ü ev serok dikare li
hember pereyan wö bide ü piraniya caran
ew b6yi pereyan dide her kes6 ku bixwaze
li ser w0 biji. Kurd ji ji vö rewg6 f6de
dikin ü li her ali belav bibin,

Di kijan dem6 de van kogberiy0n
nediyar destpC kirine? Koqberiydn ku
hergav h6na dubare dibin di bir ü

biranin6n dirok de tu cih negiritine.
Naskirina agahiyan ji van ge1ön nezan ü
hov li ser destpCka van kogberiyan ne
mumkin e. nesl€n wan didine dü hev ü tu

Eop€ li pag xwe ve nah6lin. Mina pel€n
daran li bal me ku di payizd de dikevin ü

tu sopC nahClin, ew ji wilo didine düv
hev.

Li HayrnanayE. kal6n ku min ji wan
pirs kirin Ii ser dema bicihbüna gelö wan
li v0 navqey€, digotin ku wan baE

nizanib0n, l€ wan digotin ku sed du sed

sal6n wan li w6 der6 q6bübü, bav ü

bavpir6n wan li w€ dever€ g€ bübün. Ji
dawiya sedsala dawin de, her gava ku
röwiyeki ewropi di Tirkiyö ü Firsö re
derbas büye, wi kom6n Ei mezin gi bigOk
ji Kurd€n bicihbüyi li ser hemü pergey€

rojava yE de5La iranö. li MezopoLamiya
Jorin, li bakuri S0riy€, li ser herdü palön
Toros€, li hemü Anatoliyay6, ü nemaze

li Halys€, ditiye.

-dewama w€ di hejmara bö de-

Wergera ji Fransi:

Fawaz Hus0n
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BI MEHI YIWI§ VA ROPORTAJ
Dr. Mikaili

Mehe YiwiS bi navi xwe yi tirki Mehmet Yildirim , 88 sali ye A ji gundi Mikaila ji Zcrö ü
Yiwis da hatiye dine. Heta lis€ li Stenbol€ di mektebek hususi da xandiye ti dü ra ji bo
berdewankirina navi nalbata xwe devji xwendin€ berdaye. Ew kurdeki heri p€Sine ku ji
gund mala xwe barkiriye A aniyc baj€r, Polatli'ye. Apartmana yek€ a li Polatliy€ ji a wi
ye. Di cotkariy€ da ji wi disa li beri pir kesan de* bi makina kiriye ü ji prqa MarSal a

Amerikaniya traktor ü ab€n din kitüe. Xwed€jiyana (heyat) wihinji ditE bike, hfn he§€

xwe yi li sci xv,e ne A hetani neditina gayen xwe siheta wiji li Sün€ ye. Wi bixwe secera

qabile ü gundi meji heta kuji dest da hatiye, nivhaodiye. En w6jiji we ra peSkes dikin.

Dt Mikaili bi Mehi YiwiS va. Polarli,/Ankara, 01.01.1999

Dr. Mikaili. Ailcmiz nereden gelniE ve

ilk yerleSne yerleri nercsi?
M. Y.: Urfa'dan, Urfa'nrn Viranlehir

kazasrndan geliyoruz. Gelindi§inde ilk
olarak Konya-Yunak'rn Qcltik (O da ilge

oldu.) nahiyesine yerlegiyorlar Oradaki
Osrnanlr beyi gimdi akrabamrz olan
Köktcn'lerin dedeleri Aliqan beymiq. Bir
süre kolrlan ile orada kalan Asiret orada
o zamanlar herhalde cami yokmug ki beye

bir cami yapmayr tcklif ediyorlar. Beyin
kabul etmesi üzerine yaprma baghyorlar.
Cami pencerelerine kadar yaprldt!rnda,
Aliqan beyin dalkavuklan beye
bizimkilerin qimdi camiyi yaptrklannr,

yannda bcyh!i ellerinden alabilece§irti
söyleyerek tesathk yapryorlar. Bunun
üzerine Bey onlara konlannl derhal
toplayrp Qelti!i terketmclcr;ni söylüyor
Onlar da oradan kalkrp Qiftea§rl civanna
gelip yerlegiyorlar. (Not; Bugün Türk
olduklarrnr iddia eden Köktenler de geli§
yerleri olarak Selquklular zamantnda
Elazr!'dan ve Cihanbeyli agireti oldu§unu
söylüyorlar. Yani Kürtierin en eski ve

büyük asiretlel'inden biri olan Canbeg-
lerdcn. ilginq de§i) mi? )

Dr. Mikqili: Urfa'dan gelis kesh ni? Bir
kaynaktan okumuStuü, oüda Malatya'nn
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Do§anSehir kazastntn eski adntn da
ViranSehk oldu§u yaz tydt. Buradaki ReSi
ve Canbeglerin yani ig Anadolu'daki
Kürtlerin gogunlugunun o yöreden geldi§i
göz önüne alntrsa bizde oradan gelmis
olamaz mtyz?

M. Y: Hayrr hayrr! Biz Urfa'dan Milti
Aqiretindeniz. ibrahim Paqa, ibrahim
Paqayi Milli ailesinden geliyoruz.

Dr. Mikaili: Yani bizim Hacibrahimi
oluSumuzun ibrahim Pagarun ailesi ile bir
iliSkisi var mi? Yoksa..-

M.Y:Var! Amca Qocuklarr ! Geg
zamanlara kadar babam onlardan
Abdulkadir beyle görüqüyordu. Esasen

Suriye'de yerleEiklermiq, babamla
konuguyodardr. Hatta oraya davet de

etmisler. Babamrn anlattr§rna göre o
bizim gayet yakrn bir akrabamrzmrq.

Dn Mikaili: Suriye'de mi onlar dedin
dayt? Bu görüsmeler tahminen hangi
tarihlerde olmug?

M.Y: l9l0'larda yahut 1928'ler.
DnMikaili: kki haiar Suriye'nk neresinde

ounyodanrus, onu biliyor musun?
M.Y:Onu hig bilmiyorum, biliyordum

da, artlk hafrzam yeterli deEil unut-
mugum. Bunlarr sana anlatrrken bile
bocahyorum, kafa artrk gitmig.(+)

Dr.Mikaili: Onlan tekrar bulma
aEnndan bunu bilmek önemli olabiLrdi.
Yaak!.

M.Y: Onlan Urfahlar bilir. §ünkü
onlann hem Urfa'da hem de Suriye'de
arazileri varmrg ve gidip geliyorlarmrg.

DnM*aili: Yani oradan ilk olarak gelen
büyügümüzün Haa ibrahim (Hecibram)
oldugunu söylüyorsun. Kirnlede beruber
geln$?

M.Y: iki oglu Yusuf ve Hacr ismail ile
beraber gelmigler.

Dr.Mikaili; Burada birde aile seceresi,

.toyagact yapmts n. Bunlann hepsi

Bir ebun'un notu: Büyük ihrimalle Suriyenrn
SerE Kaniye (RBsül Ayn) adlr sehrinde
oturuyorlar. Sere Kanrye srnrnn bu yakasrndaki
Ceylanprnaarn karsrsrndadrr. Ibrahim Parayä
Mrlli nin viransehirden ka(an a:le'r Seri
Kan'y€ ye yerlesmislerdir.

Hecibram'dan türeyenler mi ol uyor?
M.Y: Evet.

Dr.Mikaili: Mala Axe'run A§altpnt
anlatryordul sen, onlarda bizimle benber
mi gelmbler? Yoksa sonra mt gelmiSler? Bu
konuda muhtelif vayetler ortada
dolapyor. Onlarla bizlerin bir akrabalt§t
da mevcut mu?

M.Y: §imdi MalaAxe, onlarda bizimle
beraber geliyorlar.

DnMikaili: Onlar da Milli mi?
M,Y: Evet onlarda Milli. Fakat onlar

kalabahk aile de§il, bizimki kalabahk aile.

DnMikaili: Peki onlann agaL{t üa l
olm u g ? Nereden ge liyor ?

M.Y: §imdi Urfa'dan geldikten sonra
her aqirenen beylik ve a§ahklar segiliyor,
bunu Osmanh adrna yapan da o zamanrn
bölgedeki yetkili beyi olan Hatipo§ullan.

DrMiktili:Kim tu Hatipo§ullan ?Kibt mü?
M.Y:Hayrr onlar Türk ve Kargah

Köyünden. Ama bizim ailemizle
aralarrnda iyi bir dostluk mevcutmu§.
Onlara Ankara'da diyorlarki Kürtlerden
de bir a§a, agiret reisi Hükümette
bulunsun. Bunun üzerine Hatipo§Iu
dedem Haci Ahmet'i teklifediyor. Dedem
Haymana'da o zamanki adryla müstantik
qimdiki adryla galiba savcr olarak görev
yaplyor, yaplyor ama dedeme millet
geliyor. diyorlarki mesela; A§a benim
o§lumu askere gönderme, al sana 50 kegi
veya koyun veyahut para. Yani qok rüsvet
teklif ediliyor. Bunun üzerine dedem bu
görevden bunahyor ve yapamayacagtnl
Ankara'ya bildiriyor. Ona yerine kimin
bu görevi yapabilece§i soruluyor O da
Ye§eni olan Hacr Aliger'in yani A§a'nrn
bu iqi yapabilece§ini söylüyor.

DrMiknili : Hangi tarihlerde olnuS bu dayt ?

l[Y: Yüzelli, ikiyüz senelik bir olay bu.

DnMikaili : Yani Cumhuriyet'ten gok
önceleri?
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M.Y: Ooo! gok gok önceleri. Cumhu-
riyet'ten seksen sene evvel. Dedem
Osmanl devrinde ölüyor ve öldü§ünde

85 yaqrndaymrq. O yapryor iste ondan

sonra agah§l. Apahk son zamana kadar

da Alig0r'in (Rahmetli Alig0r Ozbey)
Babasr Bahri'ye intikal etti. Bahri'de
bizim ye§enimiz yine, dedem Hact
Ahmet'in krzkardeqinin o!lu. HacrAhmet
krzkardeqini Aliq6r'e veriyor. AliEör'in
Iuzrnr da kendine ahyor

DnMikaili: Yani berdel yaptyo ar.

M.Y: Evet. Evet.senin anneannen
Sitö'nin Zew€'nin ve Fat6'nin anneleri
A§a'mn yani Ali$r'in krzlaldrrlar.

Dr.Mikaili: Yani biz de ashnda arue tara-

frndan Agann tonnlan oluyoruz demek ki.
M.Y: Evet ve onlardan da dedem Hacr

Ahmet'in krzkardeginden do§an Bahri,
Fazrl ve Kadir Beyhanlartn dedeleri
Muhlis ve bi de Ziya ite Nihat isimli
erkek kardegler oluyor Bunlardan son

ikisi erken öldükleri igin arkalanndan
kimse kalmamrq. Qirpolulu §ewo'yi
Arif in annesi Fatoq ve Xanik ile
Xetce'nin anneleri EyEot ta yine dedemin

krzkardeqinin gocuklart.

Dr.Mikaili: Peki dayt bizim Bala tara'
finda Hecibanltlarla da eski bir
akrabaltltmtz oldu§unu duyardtm. Nere-
den ve nasl akraba oluyoruz onlatla?

M.Y: Camili Husi Cumo ile bizim aile

teyze gocuklart oluyorlar. K.Camili mi
B.Camili mi onu bilmiyorum. Onu
kayrnpederin Bilal gil bilir. Onun o§lu
vardr .Kazim. Qok de§erli adamlardt.

Dr,Mikaili: Bugünkü soyadlannt
bilniyonun deiil mi dayt?

M.Y: Biliyordum ama unutmusum.

Dr. Mikaili: Peki nas teyze gocugu

ol uyont z ? Hang i teyze mi z ?

M.Y: Onlann Derbö diye bir halalan
veya teyzeleri varmrq onu bizim dedemiz

kendine nikahlamrq. Sonra bunu Da§rstan
Binerbay da biliyor Ayrrca Mikaililerle
Heciwiler de kardeq kabileler. Biri
Mikail'den di§eride Heciw'den türeme.

Ve bunlar da Aliki ve Sawikilerden
gelme. Aliki biz oluyoruz, Sawiki onlar
oluyor Veya tersi tam da hatrrlamryorum
artrk. Yani Ali ile Sabrk isimli iki
kardeqten gelme diye tasavvur ediyorum
(Seyyah Kandemir adlt bir yazartn
cumhuriyetin ilk yrllarrnda bölgede
yaptr§r bir geziden sonra yazdtklanna
göre de Mikaili'lere Sebki deniliyormug.
Kandemir'in devlet adtna oralart
inceledi§i varsayrltrsa, bu bilgisinin de

devletin agrklanmamrg argiv bilgilerine
dayanabilece§i varsayrlabilir).

DrMikaili: Ben bwu ilk defa dufuyorum.
Daha önce hig bu isirnleden bahsetnemiStiniz

bizlere. futen Hrcibanl arla bizim konuSma'

mtz, Sivemiz hemen hemen a1zu,

M.Y: Evet aynr kökteniz.

Dr.Mikaili: Peki onlar da Milli'lerden mi?
M.Y: Onlar da Milli'lerden.

Dr.Mikoili: Day Derb€ denilen Hxibanli
kadn haagi dalemizle eul$rniS biliytrmwun?

M.Y: Vallahi onu bilemiyece§im. Bu
anlathgrm gok eski bir hadise.

DrMikaili: Birde eskiden Asiret olarak
Bolu-Aydos taratlanna yaylaya ?lkügnE
anlat rdl. Neden ve oas olurdu da bura-

dan oldukga uzak olan Aydos Yaylalau?

M.Y: §öyle. Bizimkiler ilk Urfadan
geldiklerinde ev falan yok, köyün ilk evi
benim inin önündeki bugünkü saman-

Lk.ikinci evi ise daytn Nazmi'nin evi ve

sizin evin bahgesindeki gimdiki tandrr ve

ahrnn oldu!u yenle. onun yanrnda üEüncü

ev yaprlmrq. Orast da baban tarafindan
sonradan samanhk olarak kullanrldr. O
samanhk olarak kullanrldr§rnda bile
görebiliyorduk, igi algryla stvanmrq güzel

desenlerle bezenmigti. Orasr büyük Hact

Osman'rn eviydi. (istanbul'da Medrese
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eEitimi görüp tekrar köye dönen ve üst
duda§r do§uqtan yrtrk oldu§u iEin Padiqah

tarafrndan Müezzinlik yaphEr camiden
ahnarak duda§r ameiiyatla düzeltilerek
bo§azda bir ba§)rkla tidüllendirilen Bü].rik
Hacr 0sman).

Dr.Mikaili: Peki Mala Ax€, onlar hig ev
yapnad ar mt? Veya onlarn ilk evleri
hangileri ?

M,Y: Onlarrn da ilk evleri Osman
Kahraman'rn qimdiki evinin yanrndaki
eski evlerdi. §imdi tarnamen yrkrk ola-
bilir, Hesi Qereheci'nin evinin oldulu
yerde de A§amn, Hacr Mehmet diye bir
o§lu vardr, onun evi vardr, ama ondan
geriye kimse kalmadr. Biri de Alig6r'i
Behri'nin qimdiki evi, csas evleri
Hacrbey'in qimdiki evlerinin oldu§u yer.

Ondan sonra Muhlisin (Kadir Bcyhan)
evleri ve simdiki köy odasrnrn yerindeki
evler. Ilgaz'a gitme igi bu evler yaprlma-
dan önce. Önceleri bizim Qiftea!rl, Qadrr-
tepe vc DUq'nin topraklan igerisinde
kalan yerlerde konlarda yaEarlarmrg.
Oralardan hcr bahar sürüleriyle llgaz'a
kadar gider, oradan kuzu vc erkek ko-
yunlannr istanbul'a götürür satar ve Son-

Oorne kevn Cn Hecibtmila li Mikaita
baharda yine köye geri döncr ve krsr
ma§aralarda gegirirlermiq. Bizim köy o
zamanlar dayrn izzet'in, izzet Yüce'ye
sattrEr eski evlerinin oldulu yere kadar
sazhk ve batakhkmrq.

Dr. Mikaili : Qankn' n n merkezine baslt
20-25 Kürt köyü oldugu söyleniyor Acaba
onlar da bizinkilerin bu gögLerinden orada
artakalanlar mt? Bu konuda birEey biliyor
NUSUN?

M.Y: Hayrr! Onlam Canbeg aSretinden
olma ihdmnli var. Mikaili desil onlar.

Dr.Mikaili : Bizim köyün yaklaStk kurulus
tarihi ne oluyor o zaman?

M. Y: Onu qöyle hesaplayabiliriz.
Bizimkiler köye ilk yerleqtiklerinde oku-
lun oldu§u yere bir gesme yapryorlar.
Orunrn üzerinde bir tas vardl, senin
Mehmet amcanrn cvinde olmasr laam. O
Qeqmeye sizin dedeniz Büyük Hacr
Osman'rn oplu Ahmet atlnl sulamaya
götürüyor. At suyunu iEtikten sonra birde

€ewre vat (Krldan yaprlmtg atr trmar
etmeye yarayan eldiven biqimindc bir tür
kalügr ,. Alxnet 8eu,rcöini yrkayrp Eeqmenin
tasrna \ uruyor. Alrn dizginleri dc Ahmetin
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kuqa§rnrn arasrndaymrg. At gewrenrn
grkardr§r sesten ürkerck kaEmaya ve
Ahmet'i de yerde sürdürmeye basllyor.
Bütün köy u§raqryor ama ah zaptetmek
mümkün olmuyor. Ahmet bu esnada
ölüyor. Bize Ye§en olan Mala Husi
Xane'lerden Deli Yeho denen biri en
nihayetinde atln önüne atlayarak lohcryla
atrn ipini kesiyor ve Ahmet'in ölüsünü
öylelikle kurtanyor iEte Hacr Osman de-

dcniz o tarihte bu olayrn anrsrna bir yazr

yazryor. O taq da cami, amcam HactYusuf
larafrndan yeniden yaprldrtrnda caminin
yaprsrna konuyor. Sonradan o camide
yrkrlrnca o ta§1n rahmetli Mehmet amcan

tarafindan saklandr§rnr biliyorum. Oradaki
ta-rihten de yola glkarak köyün aqalr yukan
kurulug zamam tesbit edilebilir.

Dr.Mikaili: Bir de köy mezad$tnda gok
bü!ük mczar ta§lan var. ()nlat kimlere ait?

M.Y: O mczarlarda Hacr Osman, Hacr
Mehmet ve Yusuf'un mezarlarr var.
Bahsetti§im Ahmet'in de orada mezarr
var. Bunlar sandukah mezarlar, e§er
gözlerim görebilse hangi mezarrn kime
ait oldupunu sana okuyabilirdim. Eski
yazryla yazrhdrrlar. B. Hacr Osman Aturis
adh arap bir kadlnla evlenmis onun da

mezan orada,

DnMikoili:O nereden bulmug onu?

M.Y:Hacdan getirmi§. O zaman
develerle Bursa'dan Piring v.s. getiri-
lirmig o kcrvanlarla. Kansr Aturis iginde
bir tas getirtmi§. Hacr Osman Aturis'ten
önce ölünce, o tas Aturis'in mezaflna
konmuyor Bu tas senelerce bizim camide
durdu. Ve amcam Hacr Yusuf Aturis'in
adrnrn yerine annesinin adl Fatma'yl
tekrar tasa kazdrrarak onun mezanna
dikti. O tasta silinip yazrldr§r belliydi,
ama tasä qimdi ne olduEunu tam
bilmiyoruz.

Fata Mehi YiwiS:. Metin'i Api Meh
diwö kevirek ji li male me ye.

M.Y: Belki de odur.

Dr.Mikaili: Peki dayt bu Yeninehnetli
(Ruta) falanda biz Mikailiyiz diyorlat; ama

Ruta, Rutao diye asiretler oldu§unu da

biliyoruz. Bu konu da birSey biliyormusun?
M.Y: Bunlar toplam yedi köy. Ruta

Jorin, Ruta Newale, Bazika, Gcrmik,
Tabura, Kogka ve bizim köy Mikaila
olmak üzere hepsine beraber Mikaili
diyorlar. Bu da beraber geldikleri iqin olsa
gerek.

Dr.Mikaili: Bu bilgileri sen kimden
ö§rendin dayt ?

M.Y:Amcam Hacr Yusuf '[a babamdan.

Sana daha önce bahsettigim ibrahim'r
Milli'lerden Aptulkadir bcy ben
istanbul'da ö!rcnciyken babamr delälarca
Urfa'ya davet etti. Gel sana bir Urfa atl
vereyim diye ama babam gitmedi.
Aptulkadir beylerin beyliklcri devam etti,
onlarrn kendilerine mahsus ordularr
varmrq. Atatürk bunu gok defalar davet
etti, iste gel seni milletvckili yapayrm
diye. öldürtecekli onu. O güvcnip
gelmedi- Suriye'de de arazileri vardr
Suriye'ye kastr gitti ve aramrzdaki iligki
de böylelikle koptu.

Dr. Mikaili: Bu gu anlama geliyor
Bizimkilerin ilisl,isi o zanttna kadardevam eri.

M.Y: Tabii !. Onlar bu akabah§r devam

ettirmek istediler ama bizimkiler korkak
kaldrlar ve devam ettiremcdiler-

Efde Yiwiqi Osike: §imdi orasr
Kürdistan- C)nlann memleketi. Oradaki
kürtlerle buradakiler farkh. Onlar orada

herqeye hakim devletten korkmuyorlar
Biz i9 Anadolu'dayrz. Bizimkiler daha

1950'ye kadar köyden drsarl Elkmr-
yorlardr,

Dr.Mikaili: Dayt bana verdi§in bu
de{erli, taihi bilgilenlen dolayr tesekküt
ederim. B öylelikle gegmiginti zden önemli
bir bölün daha kaybolmaktan kurtulnus
oluyor.

01.0I.1999 POLAILI- ANKARA

bfrneb0n 7. Bihara 1999'an 35



QUNCIKE ZAROKAN

Mirö Derewan-z-
Amadekar, 6imoye HerqnC

Hes0 Tenik ji h6la xalanö min e ü 0 gunö li stüye wan be, digotin
yö hef6 ü heftan e. Hesä Tenik meriki
pir can tenik büye. Hurmeta wi ji her
ton ü cüre jiyan ü jindaran ra hewüye.
Wi nediw6riye ku p6 le mirükö ne,
gun6 xwe p0 dihatiye.

Digotin, wexrc ku Hes di der0n ku
mirü yan kurmükOz li hene derbas
dibüye, hema rudiniEtiye ü bi garp€
dig0ye, sewa ku ew p€ le mirüye ne
ne. Li gora rivayetek6, Hesö Tenik pir
giran dimegyaye ü destgiran büye.
Milet xerman0n xwe Peyiz€ radiki-
rine, l0 y€ Hes0 dimane zivistan€.

Ne tene Hes, malbata wi gi mina
wi giran büne. Yanö jiyana wan Ii gora
qeyda girani ü sistiye dimeqiyaye.

Hesö Tenik cotkari dikiriye. Roje-
kä. Hes6 xwe goqe erebö kiriye ü gay0
xwe ji di pä ereb6 girädaye.

Xelkä jö pirsiye:
-Malava, va gi hal e?

Hes0 l0vegerandiye gotiye;
-Qi büye, ga sib€ heta övarä di cot

da pulix dikqine ü westiya ye. Niha,
nova kiqandinä hatiye min.

Li ser Hes0 pir serhevde hene. Xär

Tenik rojk6 li terlC cot diajotiye.
Devdeve €var€ ku vegere mal, pulix€
darini li terl€ kiriye herd6, tenek xuli
bi ser kiriye, sewa ku diz nebinin. Di
qirara qüne ku pulix kiriye herdö ra,
li ezm0n pargek ewri req hewüye,
Hes0 ser6 xwe berjor heynaye, di ber
xwe da gotiye;

-Ez6 siweda xwe li vi ewri reg big-
rim werim, pu1ix6 min li bin vi ewri ye.

De tu were, wö qevö bahozek
rabüye. T0 gotin ku, wi tu sewqe bi
ser€ m€ran va ü tu kofi ji bi ser€ jinan
va nehiqtiye. Lewma ii wö sal6 ra
gotine, sala serqotan.

Bahoz pülix6 Hesä y6 darini ü
sivik ji dayä ber xwe biriye, kes
nizane biriye ku der€.

Dora dinä roj0, Hes0 Tenik güye
ser terle ü 9i mezke, ne ewr ne ji pülix
li güna xwe ye.

Hes6 geh li jor geh li jör mezkiriye
0 bi xwe bi xwe ra gotiye.

Malqewitiyo, tu Ei dizi nov büyi,
de te pülix dizi, ne te va ewra ging
dizll

TI§TONEK
Amadekar: Curuki ü Mikain

1

Soro quwet o, reqo böbexto

§il ser ket o, zuha derket o
(Nane HiEkeva)

2

§ironek li daronek, daronek li guh belloq,
Cuh betloq bi € ket, tep tepok bi dü ket.

Qizo, wizo bi xwe bi dar€ ket
(Tiri, Kuz, Meri, Moz)

3

Hilindtir, bilirdtir,
Iaw ji baYe bilindtir.

(D0 0 Bace)
4
TiqtiK mini heye,
tere tere li du xwe nanire

(Rc)

5

Pöq qav ü deva, du qul pä va.
(poz)
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BI HELBESTVAN U HOZAN

TEMELLI RA HEVPEYVIN

Birnebfin: Bo xwendewan€n
Birnebün'€, bi kutayi (bi qutD E
serencema .iiyana xwe heykatke?

Temelli: Di sala 1948 li gundeki
Sarize, li Daliqewaxe, ji dayika xwe
büyime weke hemü gundi ü mirov€n
welati xwe ez ji di bin gelek merc€n
giran da mezin büm.

Birnebfrn: Bi gelemperi bo muziq
ü helbestan ü bi taybetiji te kinye dest
bi Suxula helbesta Kurdi (Kurmanci)
ü muziqa Kurdi kir?

Temelli:Dema ku ez ji dayika xwe
(Alika xwe) büm, deng6 Bapir Bav ü
Ap€ min ketin guh€n min.Dema
yanzdeh duanzdeh saliya xwe min
dest bi helbest ü muziqO kir.

Li sala 1966 0 67 da ji min hinek
helbest bi Kurmanci nivisand 0 sitira,
li salön 1967 ü 68 min hinek pirtükän
Kurdi jl ji StanbolC bir gundän der ü
dor6 xwe.

Birnebfrn: Heta nuha gend qeset€

te hatin weSandin fr ji vana kujan bi
Kurdi ne?

Temelli: Heta nuha min se qeset
weqandin, ä yekemin bi Tirki ye, tCda

du stran0n Kurdi hene. E, dudemin
temami bi Kurmanciye, € sisömin ji
bi Tirkiye.

Birnebün: Qesti ku em dizanin,
Hozan€ $Eni yi ku ji Tirkiyä ü cara
sifte ku li Ewrope ü bi taybetf ji li
Almanyö bi Kurdi smyi ü kilatn goti
tu ye. li wö roj€ heta v€ roj€ bo guxula
muziqa Kurdi tu dikari berhemberi-
yek€ biki?

Temelli: Bi rasti nizantm ez
Hazen0 qeni yi ku cara sifte li Ewrupe
0 Almanya strayime an na, l€ ezi
tisteki bas dizanim. Penc caran li diji
min, gep (du caran Partizan, yek car
Peda, du car ji gepelen Tirk). ü

rasistön Tirkan suiqest dagirtin, ji v6

ezi dizanim ku ez ö yekemin im. Ji
sala 19'14 heta 1980 rewg pin dijwar
bü, lö her gi ku Kurd vegerin derüna
xwe gep a Tirk ü nijatkujen-Qepel6n
Tirk bi guva kigin. Hüne bersivö bi
kutayi dixwazin, ez ji bi kutayi-guti
bersiv bidim.

Muziqa ku ez dikim bi xwe a

Hazantiye, di ve muzik€ da, felsefe ü
tekog€r ö heye, bi taybeti em Hezanen
Kurd bang li derün ü dengan
nasekinim, Daxwaziya min di tambür
ü deng6 min ü gotinön min da di
gehqin Mirovan.

Lö ku em bi gelemperi fikirin, ji
salön heft6 heta v6 dema (1998), di
Muzika Kurdi da a ku li Ewrüp6 t8
strayin da, gelek merhale ü p€qva
güyin E6bün, ü mimkun e ku ez b6m
di Muzika Kurdi ya van sal6n dawi
da Eoreqek mezin bü, ü serefraziyek

M. Bavrak
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Bi aßum !o/ h.*e. icin !.iaoü'ol
I lnnlü t i6te mir od hardesi m
qizsi Cizsi Düayo bu 

^e 
bigi hot

St ntrl ü it te niy o n katdesid

Hudutguluk benc2 ilur Elßuzluhtur
Ge lec.Ee horsi har$svhhtt,
Dünyd tzt bölmeh so,gßtzhkilt
tr,t .n istefüyom hqalesim

nl#4.
pirr bi qimet hat bi dest xistin.

Bi kutayi-quti ji §iv€n bigirin heta
Nizametin Ariq ü heval6n din gelek
p6qva gün, hem di ali Muzikd da ü
hem ji di ali tcknik ü muzikö da.

Cirki ku MED TV ava büyi di nav
Kom€n muzik6 da ji gelek serkeftin
6 xüya xweyi dikin, Koma
Berxwedan ji van yek nimune ye.

Ji Naser Rezzazi bigirin heta
Nuzan ü heval6n din €n h6ja ez i
gelek p€qva güyinan dibinim, kemanö
Dilqad wek orkesrayeke, ji aliyeki va
Prf. Qadir Dilan di muzika ku aniye
meydan€ da, cihan ü xweza kiriye
derguqa muzika Kurdi.

Dema ku em li dengö Muzika
Rizgar Xognaw disekinin em6
dibihzin ku xabür ü xaka KurdistanC
diherike ü dikclc.

Disa di van s6 gar sal6n dawi da
Aqademiya Muzika Kurdi, gelek
qimet anin meydane, 16 a esasi cirki
ku MED TV ava bü ü dest bi weqanö

kir vir da, di nav kes ü komanda

bezek heye.
Kom6n Rojhilata Kurdistan6 me

efsün dikin. Bi quti, di va sal6n davi
da, kes ü komön Muzika Kurdi pirr
qimet€n baq g€kirin. Le bi taybeti
bäm, ev babeteki pirr kür ü fere ye,
bersiva ku hün dixwazin qut e, Ioma
min ji haqest qut bersiv da.

Birnebün: Qesti ku em dizanin,
heta iro bi Tirki du bi Kurdi yek
pirtükön te y€n helbesta halin
weSandin. Bi kutayi li bo pirtüka te
ya dawi, bo Namirim tu dikari
agahiyan bidi?

Temelli: Namirim, des teyek
helbest€n min ön bist ü pönc salan e

ü di Komara 75 saliya Dugela (Kom-
ara) Tirk ö zordest da, pirtüka helbesta
Kurdiya yekemin a Hozanen §6niy0n
Tirkiy€ ü Kurdistana Bakur e. Maf0
nirxandin ü rexne ji a xwendevanan
e.
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70 yrl önce Seyyah Kandemir'in gözlemiyle

Haymana ve Bala Kürtleri
ig Anadolu Kürt toplumunun gegmigine ve külti.irüne iliqkin bilgi edinnreye kaynak

olabilecek her türlü yazrh ve sözlü malzemenin derlenip yayrnlanmasr Birnebün'un
hedeflerinden biridir.

Bir ara, bundan 7-8 yrl önce, bu konuda kaynak toplamak igin gabalanm olmustu. Bu
qersevede o zaman Ankara'da yaqayan Nusen dosttan bazl kitaplar istemistim. Sagolsün,
o da adr gegen kitaplar piyasada artrk bulunmadrEr haldg, gidip kütüphanede bulmu§,
fotokopi yaprp bana göndermisti.

igte gimdi bu kitaplardan birinden bir bölümü aga§rda sizlere sunaca§rm. Kitabrn
yazan Seyyah Kandemir. O, bundan yaklaslk 70 yrl önce kaleme aldrÄr "Ankara !'ilayeti"
adh kitabrnda, bu yore Kürtlerine iliskin bir bölüm ayrrmr,s- Bu bölümü sizlere sunuyorum.

l{uh 1te6

Haymana kazasr
Haymana kaza.srnrn bir nahiyesi, 150

köyü vardr Varidatr 150 bin liradtr. Bu
varidatrn ügte ikisi sayrm vergisinden
gelir. Bu havali davar yetiqtirmele son

derece müsaittir Kaza dahilinde 80 bin
koyun, 50 bin tiftik keEi vardrr. Cinsleri
oldukqa bozulmug olan hayvanlar tenni
usullerle bakrlma§a ve rslah edilme§e son

derece muhtaEtlr.
Hükümetin bunu dü9ündü§ü muhak-

kaktrr. E§er bu mesele hallolunursa uzun
senelerden beri muhtelif vesilelerle
miktan azalan ve cinsleri bozulan
kiymetli hayvanlar yine eski söhretini
bulacaktrr. Bu havali bilhassa beygir
yetistirmege son derece müsait bulunuyor

Haymana istanbul'un et päzandrr. Her
sene merkezi vilayettcn gelen sürüler
buradan geger, meralanrr, kasaphk igin
istanbul'a gider.

Haymana'da krlkegi hemen yoktur.
Mevcut tiftik sürüleri safve temizdir. Pek
nadiren kangrk olanlar bulunur. Mahköy
civannda Türk oglu Ali a§anrn gitili§i
bir hara halindedir Läkin asri düqünceler-

den ve tedbirlerden mahrumdur
Ayag ve Beypazau'ndan sonra en

güzel ve saf tifti§e buralarda rastgeldim.
ipek gibi yumuqak, gümüq gibi parlak,

uzun tüylü tifiikleri vardrr.
Haymana'nrn da tiftikleri muhtelif

derece ve evsaftadrrlar. En birinci tiftik
mrnlrkasr Polatlr. Malrküy civari. inli
Katranci, §eyhahmetli, Yaprcr, Timur
köy sahalarrdrr.

Kazanln muhtclif mahallerindc srtma
ve frengi hastahklan bulunur. Yenicik
Nahiyesine merbut sekiz kadar köy srtma
yüzünden hemen harap olm ustur.
Firenginin tedavisinde gekilen müqkülat
goktur. Qünkü halk her türlü tedbirlere
ra§men hastalrlrnr ya saklryor yahut
tedavisinde läkayitlik gösteriyor.

Haymana'da 5 srnrth bir ilk mektep
ve 18 köyde de üq srnrflr mektepler var
Epeyce para sarfile kasabada yaprtma§a
baglanan ilk mektep binasr parasrzhk
yüzünden ikmal olunamamr,str.

Kürtler
Kaza dahilinde Kürtler kalabahktrr.

Nüfusun hemen hemen yarrsrnr bunlar
teskil ederler. Kürtler en ziyade Balä,
Haymana, Cihanbeyli mrntrkasrndaki
köylerde ya5arlar. Bunlar gergi a;iret
hayahnr terketmi§, köylerde ya;ama§a
haglamiq iseler de senenin henren hemen
yansrm yaylalarda geqirirler. Davarcrh§r
qiftgilikten üstün tutärlar. Bunlar bu
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havaliye 1263 tarihlerinde yerlegmiqlerdir.
Mensup olduklari asiret ve boylann
isimleri gunlardrr:

§eyh Brzrnh, Mikailli, Rigvanli,
Seyfanli, Koybanli, Terkänli, Cihanbeyli,
Aftnanh

Bunlann her birerlerine ait boylar
vardrr:

Rrgvanh boylarr: Mrsrrl, Karanh,

Qelikänh, Halikänh...

§eyh Brzrnh boylarr: Horasanh,
HavadanL, Herfodantr, Jirdikänh,
I-eranlr.

Cihanbeyli boylarr: Derviganh,
Gürekli, Tozonanlr-

Atmanh boylan: Gizranl:, Jelikanh,
Davudanh.

Ankara Vilayetinde bulunan Kürtler,
esas itibar ile Diyarbekir havalisindeki
agiretlere mensupturlar. Risvanh asireti
Halep tarafindan gelmedir- Bunlarrn
Türkmen olduklan da iddia edilmektedir
Diyarbekir havalisinde bir de Riqvani
asireti varsa da her ikisinin aynr aEiret
olmasr muhtemeldir.

Mikäilli veya Mihailli aqireti mühim
ve eski bir aqiret olan Sepkän agiretine
mensuptur. Bunlar beg boydur. §imdi
Bayazrt tarafl annda yaqamaktadrrlar.

Cihanbeyli aEireti hakkrnda Dr. Frig
"Kürtler" namrndaki kitablnda "bunlar
iran'da da§rmk yagarlar ve onbin kadar
nüfuslan vardrr" diyor.

Terkänh, Tokelli, Emirler isimlerine

§erefname'de ve Dr. Frig'in kitabmda da
rastgelemedim. Yedi Kürtler de bunlara
dair malümat veremediler §eyh Brzrn
yahul §eyh Hüseyin agiretini §erefname
de zikrediyor

Kürtlerin Alevi olan krsrmlan Qekirge
ve Kutluhan köyleri civarinda sakindirler.

Bu Künler hükümete sadrk ve muti,
galrqkan insanlardrr. Kadrnlarrnrn
kryafetleri Türkmenler gibidir. Fazla
tezyinata merak ederler. Erkekleri
Türkqeyi düzgün görügürlerse de kadrnlan
hemen hig Türkge bilmiyor Binaenaleyh

ftnKlYE SEYAHAI NAi\,ItSI
:-i: N- l=;i-;..-=L.-

§EiYlfi x'ANDEMTR

Seyyah Kandemir'in 1932'de gkan
'Ankan Viweti' adh eserinin kapa§t

buralarda maarifi süratle tamim etmek
lüzumu aqikärdrr

Rigvanh aqiretinin kilimleri meghur-
dur. Nebati boyalarla hususi Eekilde
renkler ve gigeklerle gok nefis ve sa§lam
kilimler yapryorlar

If aymana'dan Karagedik yaylaslna
12 Temmuz 1930... Tam srcak

günler.. iki gündür araba bulamamrstlm.
Kürt Süleyman beni götürebilecegini
söyledi.

Arabacr ile arasrra konuEuyorum, her
läkrrdr, sapana, demire, azaba, rshraba
temas ediyor Hangi bahsi agsam mutlaka
iginden bir dert dökülüyor. Bizim gibi,
§ehirli, münevver, rahatr seven insanlar
iEin daimibirhayret ve yeis membet olan
sözler ve iqler..

Kurakhk, borg, parasrzhk, iklimin
nankör tecellileri.-. insan kolunun, insan
kudretinin bu azrailleri Demoklesin krhcr
gibi, beyinlerinin üstünde sallanryor.
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Maamafi bu sene ekinler gok eYi...

Herkes hamdediyor, her köylü memnun,

mesut. Hig olmazsa karntm doyacak, ag

kalmryaca[rm" diyor.

Qukur bir yere geldik burada tarlzrlar

henüz bigilmemiqti. Bir arahk mola
verdik. Süleymanla konuquyoruz:

- Okuyup yazman var mr SüleYman?

- Ne yapacagrm okumayt ben beyim.
- Ne mi yapacaksrn? Hükümetini,

topraglnr. iqini gücünü öflrenmek ve eyi
yagamak igin läztm..

-E...h,1äzrm ama,beyim, öEretmediler
ki... Bizde okumak ayrp de!ildir ama yine

insanla alay ederler.
- Neden yahu?
-Bak, derler, Süleyman memur olacak,

köyden kagacak, yahut dinini deliqtire-
cek.

- Sen müslüman mtsrn?
- Ethamdülilläh.
- Peki imanrn sartr kagtlr?
Uzun bir düqünce...
Vallahi beyim okumuE de§ilim bil-

mem-
- Peki senin yagadtltn bu topraBa ne

derler?
- Hükümet derler.
- Hükümet ne yapar?

- Vergi toplar, askere allr, ne bileyim
daha bir gok geyler...

Bozkrr ortasrnda
Günes dogmustu. Biz hälä araba

iginde uykusuzluktan bitkin, sarsrla sars-

rla garka do§ru gidiyorduk. Geqti§imiz
arazide ne bir köy, ne bir sürü ne de sürül-
müs bir toprak vardl. Tam bir bozkrr..

Arabacr uzaklarda. Erplak bir tepenin
kuyrusuna sinmis köyünü gösterdi:

- Nah... iqte bizim köy, Karagedik.
Fakat gimdi köyde kimseler yoktur.
Herkes yayladadr

Biraz daha ilerleyince uzaktan siyah

gadrdar göründü..
Biraz daha ilerleyince uzaktan siyah

Eadrrlar göründü.. Muntazam bir dizi
halinde, adeta manga kolunda bir bölük

gibi, gadrrlar hafif meyilli bir tepenin
gorak sa§nsr üzerine kurulmugtu. Güneqin

ilk ziyalarr altrnda gadrrlann uzaktan
görünüsü insana iptidai devirleri hatrlatan
tuhaf bir zevk veriyordu. Daha uzaklarda

vadiler, sisler iginde uyuyor, genis tepeler,

qorak slrtlar ve her qey tabiahn ezeli
sükunetr altrnda, kryamet gününü bekli-
yen bir mezarhk halinde yattyordu. Her-
gey iptidaili§ini muhafaza etmi§, hatta
iptidailikten de geri kalmrqtr. Tabiat bu

havaliye herqeyi esirgemiq sanki.. Bura-
larda su, ot, aEaq, bulmak pek mügküldür-

Co§rafya kitaplanmrzda Haymana Ovast

denilen yer hakikaten düz bir saha

de§ildir. Bu ova dalgahdrr, tepelerle,
vadilerle, hatta bazr yerlerde ugurumlarla
doludur. Ancak goraktrr. isteplere mahsus

evsaftadrr. Deniz seviyesinden irtifai 800

ile 1000 metre arasrnda tehaiüfeden geniq

bir yayladrr. Bu yayla göqebelerin i;ine
yarar. Buralarda güzel atlar, koyun ve kegi
yetisiyor. Serbest, kayttsrz ve igtimai ha-

yatrn zihni, ruhu, vücudu bozan me5gale-

Ierinden uzak bir ömlün her türlü basit

ve iptidai yasayrs tarzrnr muhafaza ve
hafta müdafaa eden göqebeler zamamn bir
talom zaruretleri kar§lslnda bir köy teskil
edebilmiglerdir. Fakat igte yaz gelince
derhal köy terk olunur ve tarihi "Kam-
ping" hayatr baglar

Kara gadrrlar
Siyah gadrrlarrn arasrna girdik.

Kuzular, tavuklar ve gocuklar... Sonra
köpekler.. Herkes bize baktyordu. Sülü-
nün (Kürtler Süleymani Sülü diye
ga!rrrrlar) arabasrndaki adam kimdi
acaba? Her gadrnn önünde ve iqinde bir
kaynaqma vardr.

Qadrrlar bizim bildi§imiz mahruti
gekilde de§ildir. Hetnen on metre genil-
li§inde ve onbeq-yirmi metre uzunlugun-
dadrr. Orta yere birbirinden beE-altr metre

mesafede iki kuhn direk dikilmig ve

yanlara gelen ktstmlann irtifai biraz daha

kü9ük olmak üzerc Eadtra ideta bir gatt

gekli verilmiqtir. UElanndan yere tespit
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edilen bu kocaman gadrdar haremlikli
sclämlkh birer evdir. Harem tarafl veya
mrtfak kamr§larla örtülmüq bölme veya
duvar ile aynhr.

Sülünün gadrrr önünde durduk. Der-
hal mi nderler, yastrklar getirdiler.
Erkekler elrafrmrzr aldr- Kahvc ve sigara
ikräm ettiler Yorgun ve sersem bir halde
suallere cevap vennek ve sual sormak pek
fcna bir üzüntü oluyordu. Oturdu§umuz
yerden bütün qadrrlar görünüyor ve
gadrnn önünde gördü§üm tulumdan
yayrklar dikkatimi qekiyordu. Bu yayrklar
adam boyunca yükseklikte sehpalara
asrlmrg tulumlardrr. Bu tulumlann igi süt
dolu, tulumu ileri geri muntazam harekc!
lcrlc sallrvorlar ve iqerideki süt tuhaf bir
gürültü ile galkalanlyor, dövülüyor.
Hemen her gadrnn önünde böyle bir idam
sehpasr var.

Genq krzlar bu iqle u§raqrrken ihtiyar
kadrnlnr kilimleri silkiyor, sigara iEiyor.
bazlsl torununun baslnr tarlyor.. Etraflml
alan Eocuklär Türkqe bilmiyorlardr. Ka-
drnlarda öyle. Erkeklerle Türkge konu-
qurken dikkat ediyorum, sanki bunlarda
da lisanr henüz ölrenmi5 gibidirler

- Niqin böylc qadrrlara grkryonunuz?
-El'entli köyde su yok. hepimize

yetisnliyor Sonra, davar yayrlmak ister-
Bizim köy ü9 pafti olug hepimiz bir yana
gideriz. Krs baqrna kadar böyle göEebe

oluruz-
-Bir ihtiyar, ihtimal baqka bir mükäle-

me esnasrnda da aynr sorguya maruz
kalrnr; olacak ki:

-Do§ru efendi, biz gadrrdan hoqlanr-
nz, köy bizi srkar Biz renEber olamryo-
ruz, dedi.

Bunlar RiqvanL asiretine mensuptur-
lar. Kendilerince bu aqiret di§erlerinden
daha asildir. Kadrnlarr kuvvetli, güzel,
uzun boylu vc r;ahqkandrrlar Kryafetlen
Türkmenlere benziyor. Baqlarrnda
oldukga yüksek ve burma tlurma gerre,
bunun üstünde küsük fes rar. Ali'nin orta-
srnda bazan bir iki tane bazan bir dizi
halinde penezler takrhdrr Bol pagah ve

kuyruklu donun üstünden üg etekli entari
sarkar. Bel, §al veya bez kugaklarla sarrh-
drr Yüzlerinde nokta veya yrldrz qeklinde
dö§meler, kulaklannda gümüs halkalar-
daa küpeler, bazrlannrn ayaklannda hal-
hallar bulunuyor. Hepsinin ayaklan grp-
lak gezerler Böyle gezmek daha makbul-
mug. Kundura kasabaya giderken giyilir-
mi§.

Bol tereyalrnrn igine sekiz tirne yu-
murta krrmrslar, bir bakrag süt, bir koca
bakrag yo§un, biraz da ba[..Yere kurulan
sofranrn kenanna dizildik. Trkabasa bir
yemek yedik. Onlarbana ikram olsun diye
boyuna "daha getirelim" diyorlardi. Hepsi
de srhhatli, neseliydi. Medeniyet dünya-
srndan uzak, kendi tabii ve basit yaqayrq-
larr iginde hayatlarrndan memnun bu
insanlar bana hig te acrnacak bir haldc
olmadrklannr ispat etmek istiyorlarmrg
gibi en nefis, ipekli yataklannr, kustüyü
yastrklannr ve en makbul kilimlerini
takdim etmisler, älä bu§day unundan
yaprtma yufka ekmekle temiz, kalorisi
fazla yemekler sunmuqlardr.

- Efendi, hükümetten gok rnemnunuz.

§imdi yaqayrqrmrz qok iyi- Allah bereket
ihsan ederse ektigmiz topraktan da
hoqnuduz. Yalnrz qu saylm vergisi bize

Eok gibi geliyor..
Mevzu bu vadide biraz devam etti.

Asiretin veya yaylaya grkmrg köylünün
en büyük derdini vergi teskil ediyordu.
Halbuki, vergiden qikayetleri son zaman-
lardaki kuraklr§rn verdigi srkrnlr netice-
sinde darda kalmrg olmalandr.

Karagedik köyü
Ögle srca§r epeyce basmrEtl. Araba ile

Karagedik köyünc geldik. Iopragln rengi
ile renklenmi§, tas ve topraktan evler- Köy
altmrs hane kadar var Mektebi de güzel.
Fakat köyün iginde bekgiden baqka
kimseyi bulamadrk. Bekgi:

-Mustafa beyin defirmenine kadar gi-
delim, orada su, yemek, herqey va1 dedi.

Köyün on dakika ilerisinde bir motör
sesi geliyordu. Burasr, etrafi oldukga qok
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yemis agaglan ile gevrili, küsük birdegir-
mendi.

Haymana'da görüstüEümüz Mustalä
B. bizi kargrladr. Derhal gölgeli§e yatak-

lar, kilimler serildi. iki tallr degirmenin
gürültüsü bu engin göller iginde vahqi

bir tesir yapryordu. Mustafa B. Kürt bey-

lerinden, qok kibaq oldukga malümath
zeki ve gahgkan bir zat. Muhitin ihtiyaclnr
nazari dikkate alarak buraya motörlü
defirmeni kurmuq, herkesten dua altyor.
Delirmenin oldu§u yerde bir de su var.

Bu civan medeni yaqayrga sokma§a
qahqan babacan adamr kalben takdir
etmemek mümkün degildi.

Balä'ya dolru
Gene araba ile Karagedik köyünden

ayrrldrm. Bu sefcr bir ba,ska kampa
geldik. Burada da aynr siyah qadrrlar,

Türkqe bilmeyen kadlnlar, delikanhlar..
Tarlalar henüz biEilecek. Qadrr alnnda
daha ileri gitmek igin bir vasrta bulmak
üzere giden bekgiyi beklerken biraz
dalmrgrm. Gözümü agtlglm zaman
etrafrmda kimseyi göremedim. Herkes
kuyunun bagtnda su gekmekle, koyunlart
sulamakla meqguldu, GüE halle bir eqek

bulduk. Burada öteki kamp gibi misafire
hürmet etmiyorlar, daha dolrusu hig
Türkge bilmiyorlardr. Esyalaflmr inatgl
bir eseEc yükletip h eket ettikten sonra

anladrm ki- bunlnr beni tahsil memuru
sanmrqlar ve yantmdan stvtgmtqlardt.

isminden de anlaqrhyor ki "Balä",
yüksek bir yerdir Ankara'ya mesafesi 72

Km'dir. Kartal Da§tntn üzerinde ve 1400

m. irtifasrndad[ Kasaba küEüktür, evlerin
go[u bir kath, kerpiEten vc bahqe
igerisindcdir. Sekiz-on dükkändan ibaret
bir qargrsr var. Burada müstcsna olarak
pazar kurulmaz. Halk Fakirdir.
Ekseriyetle muhacirler, gerkesler var-

Bunlar 1897 senesinde buraya gelmiqler
ve o vakit kasabaya HAMiDiYE i:'mini
vermigler §imdiki yerliler Qerkez, Kürt,
Krnmh ve yerli Türklerden mürekkeptir.

Yüksck hir mevkide oldu§undan hava

gayet temiz, sulan lezzetli ve mikyasi
malan azdrr.

Kazanrn 28 bin nü[usu,79 köyü var.

Karaali, Karakegili namrnda iki nahiyesi
mevcuttur. Karaali'nin mcrkczi kazaya
mesafesi 35, KarakeEili'nin 45 kilometre-
dir- 2586 dönüm merasr. 190 dönüm
gayrn. 50 000 dönünr mezru erazisi tar-
drr. Kazanrn Krzrlrrmak sahillerine düqen

köylerinde qok miktarda tatarcrk denilen
hagere vardrr Buralarda srtma sok olur
Cunup tarafrndaki Hacibekil Camiti, gibi
köyler havalisinde sular ac tdtr,
kuyulardan Erkanrlar

Türkmenlerin oturduklarl köyler:
Mahmaatli.
Yeniköy,
Aqrko§lu.

Krrrm ve Romanya muhacirlerine
ait köyler: Ahiboz-, Holos, AhmetEaytn.

Kürt köyleri:
Qelikli,
Derekrgla,
Altrnganak,
Aydo§an,
Bedestan,

Sarrkaya,
Bryrkkebir,
Camisa§r1
Kürthüyük,
Hacrbekir,
Kamrghbalä,
Vezir,
Bektash

Akkosan köyünde 70 nüfus Bosnak
vardrr. Balä kazasr dahilindeki Künlere:
Hicbanlr, Hatmanlr, Cizranh namlan
verilir. Bunlarda Hayrnana'dakiler gibi
aynr qekil ve evsaftadrrlar. yalnrz
göqebclik ruhu henüz kaybolmrmrstlr
Köyleri kügüktür ve toprak evlerden
mürekkeptir. Yazrn yaylaya grkarlar,
ziraatter ziyade qobanlrkla geqinirler.
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NAV EVINE

Navö xezal6 Evin e Bedewiya wan gundan
Agir bi dilxist diqewitine Hewa ya paqij ü zelali ya avan
Bera me yek Gundiydn me y6n rü bi ken
Ji gund6 hevüdu ne Me berdaye bi derd€n wan ve
Terziyan gund€ me ye Bi xwe ü xwe
Sisikan bera me ye Em reviyan
Bav6 wö Hinek man
Ji durve Ap0 min e Nereviyan ü li ber xwe dan
A ku hun bizanin Li min bi xayinti möznekirin
Rind dotmama min e Min ji Evinö
l\{in ew li daweta Hezkir
Pismamö xwe di Evindar büm

Qavö min qewiti Br0skek ket dil6 min
Dema ku Evin6 Qavön xwe gikin
Govend gitt Ar bi dil6 min ket
Wek xezalek azad bü Ez gewitim
Hiq li serö min gun Porö xwe ji dirÖj bü
Kula dil vebü Dibiriqi li navö badibü
Dil6 min i wek axa Evin keqek

Qorak da m6xik vekir Welatperöz bü
Hiq li serö min Eün Carek din ez ö herim gund6 me
Qavö min ten6 Bibinim Evina xwe
Li lingön min hukim kir Ez evindar im, evindari pilatonik
Min bi dest6 Evin€ girt H6vi ti.ii büye dil0 me
Ketim govendö Ez MEM im ez din im
Navbarek6 desmala xwe da mln Ezö Evina xwe bibinim
Ez dür ve hatibüm Ez evindar im
Pö gelek qabüm Evindarö Evina xwe
Bimakim, Daye! Bavo! Bibrhizin
Wan destän germ ü nerm Deng€n me.
Di10 min gewiti Evindar im EvindarÖ
Cemidim ü heliyam Evina xwe .....
Li gund6 xwe wek
Mrriyeki biyam
Demikö b6 heg geriyam Kur6 Hes6
Nizanim kar0 min 9i bü?
Li bajaran
Min ji birkiriye
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Bizden Bir Unlü

Ona Aradotu Kürlleinden olan ve Kulu ilgesinin Zincirlikuyu (GORDOXLU) köyÜnde do§an Bilal
Ercan bugüo Türkiye'de halk müzili piyasa.snda adr Segen sayü saqatEladan biisi- KeDdi deyimiyle

isin mutfagnda olan biti. on\n escrletini; Güler Duman, Hülya Süea Hilal Ozdemi4 Musa Englu gibi
sanaryrlar seslendiiyot Bilal Ercan alnca biryok sanatgya stüdyo baztnda olsun, di4et ko\ularda

oßuD yar.Lmc, oluyot. Bilal Ercan TRT'nin yerel sanat?laflndan bii§i Bunro dqnda Hacettepe U u

Mcdiko Sosyat'e baglt halk oyuntan biiminin nfizik §efr ve Qankaya Belediyesinde ba§danl§manl*

görcvleini de sürdürüyot Yöremizden olan bu saaatglmiz Bimebil1 oküyucüsu ile b lu§tumak igin

keodki!]e gönjstük. Sayn Erca,'a yogun bleri ansnda bizlere zama!1 aytrdtgt icin te§ekküt ediyontz.

Elt Gordoxh,

Birnebfin: Müzile baglamadan önce

büyiiklerini n aqlalt*lan efsanele4 hikayeler
ve ttirkülerin üzeinde bir etkisi oldu mu?

Bilal Ercan: Babaannem Mem0 Alan
destanrnr okurdu-YetistiEim ortamda gok

türkü söylemiyorlardt. Yaktn zamana

kadarda türkü söylemek makbul kabul
edilmiyordu. Bizim yöremiz o konuda
biraz biliyorsun tutucuydu. Büyüklerden,
atalardan filan birqey kaldr dersen birgey

yok yani. iqin gerge§i birsey ögreneme-
dik. Ama anlatrlan hikäyeler, etsaneler

biling altrna giriyor, gün geliyor siz onlar
hakkrnda böyle bir ttirkü yapma gere§ini
duyuyorsunuz. Yani, onu hissediyonunuz.

Benim daha gok öyle oldu. DuYdu§um

hikäyeleri senaryo haline getirip, bir
hikäye gözümün önünde canlandlnp
onunla ilgili yaptlglm türküler vardrr.
iqte, Seyid'in A§ilt gibi Kahveti diike'
rim kara.fincana gibi. Bunlar konulu.

Meselä Seyid'in A§tdr'nrn ilging bir hika-
yesi vardrr Bu, Kurtulug Savagt yrllannda
yaraLlar Anadolu'nun iglerine do§ru
gönderiliyor, yani tedavi amaqh. O zaman

Güneydo!ulu bir asker bu babaannemin

evine geliyor Babaannem o zaman Eocuk.
iste socuk yarah, tedavi ediyorlar, bunlar
ytLralaryla ulraqtyorlar. Sürekli bir giir
söylermiq;

Kara daldan indirdiler
Kara gömlek giydirdiler
Sen allama garip anam

Yi§idini öldürdüIer.....

Diye hep serzeniqte bulunurmuq. Son-

ra daha fazla yasayamryor ve ölüyor.
Rahmetli babaannemde ölümüne yalcn bir
dönemde bu hikäyeyi anlattl bana. Yatr-
yordu, yalalak durumdaydr, bu dörtlügü
okudu. Hakikatten etkilendim o zaman
yani nasrl etkilendim? Düsününki kendi
anayurdunuzdan gok gok uzak bir yerde

ölüyorsunuz ve ailenizin, anänrzrn,
babanrzrn haberi bile yok. Nerde, ne gart-

larda kaldr§rnrz konusunda bilgileri yok
ve meralü düsünün. O insanlafln igindeki
merakr- Bunun igerisindeki o hasreti dü9ü-

nün. Onu gözümün önünde canlandrrdtm.
Kendimi hikayenin bir pargasr gibi
hisettim ve bu dirkünün devamtnt yazdtm;

Anama haber gönderin
Garip o§hn öldü deyin
E§er anam inanmazsa
Kanh gömle§imi verin.

Yani konularryla gelen türküler. Bu
örne§in konusuyla geldi. Müzik tamamen

bana aitti. igte " Kahveyi dökerim kara
fincana" bir kandavastnt lanetleyen bir
türküdür. Kandavastntn anlamsrzlt[rnt
anlatan bir hikäyedir. Onun üstüne
yazdrlrm bir türkü yani fazlada atadan,

dededen gelen bisey yok. Iqin gerge§i.

Btrnebün: Nxrl oldu da, bugün Türki-
ye halk müzi§ piyasasrnda önemli bir yer
edinen senin gibi bir insan, btiyle bir or-
tamdan ?ktt,ne tät zorluklarla karStlaqan?

B. Ercan: Qok gok. Bagta birkere psi-
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Bilal Ercan

kolojik zorluklarr aqmak gok zor oldu.
Ben müzi§e ashnda tesadüfen bagladrm.
Yani her insanrn do§umunda, yaprstnda
genlerinde vardrr müzik, yani varsa var-
drr. Buna engel olamazsrn. O yrllarda igte
bir enstrüman galma mecburiyeti, öyle
bagladrk. Daha da geligti, Ankara'ya ge-
liqlerle beraber iq daha da geligti. Ballama
iyi de ba§tama gahyorum. Ama gel göre-
lim kendi aliretim: Bizim o§lan iSte
darbuka galtyor. Ritim sazlannl asagt-
ltyorlat Darbuka, de[, gabyo4 gingene,
bizdea böylesi gkmaz bu kime gekti vb.
gibi laflar. Tabi hakikatten gok ylklcl
eleqtirilerle karsrlastlm. Sonugta ben de
gocuktum, gengtim etkilenebilirdim de.
Yaptr§rm isten utang duyabilirdim. Yani
biran iEin öyle bir hisse de kaprlabilirdim.
Ve bugün äer gibi birgey de olmayabilir-
di. Herhangi bir yerde devlet memuru da
olabilirdim. Ama bu tip tepkilere diren-
memin bence en büyük sebebi benim an-
ncmdir. Annem gok ileri görüqlü bir ka-
drndrr. Bana söyledigi tek sey; sen bu isi
seviyorsan, bu igte ba§arrlr olacagrnä
inanryorsan bu iqi yap, biz sonuna kadar
senin arkandayrz.Yapabildigin kadar yap.
Sonradan ömürboyu bunu yapmadr§rn

igin yani yapabilecekken yapmadr§rn igin
pilmanlrk duyaca§rna yapabildigin yere
kadaryap. Ben onlan mahgup emedigime
inamyorum. Bunun igin de gcce gündüz
emek veriyor, ulraqryorum.

frnub ul^\ B ugün Türt<iye halk n uzi fu b
bayag bilinen bir isimsin, mtiziklerin olsun,
ese erin olsun verdi$n eserle4 o ese ei
yorumlayin sanatgrlan gündeme getüyot:
ndyatk hltyor Qok güzel enler yapmpn-
Ktirt ni.izi§yle ilgt-li, kendi ydetnizde ols un,
hig böyle yöresel bir anstuman oldu mu?

B. Ercan: Oldu tabi. Olmaz mr? Bir
kere ben sunu asrklrkla söyleyeyim.
Benim türkülerimin sözleri Türkge ola-
bilir, Türkge anlatrma sahip olmug olabilir
ama hepsi igerik olarak Kürtgedir. Yani
Kürt müzi§idir. Ben Kürdüm. Dolaytslyla
yaptlglm müzigin Kürt müzigi olmasr gok
do§aldrr. Yani Kürt hallonrn duygulanm,
yagamrm, delerlerini ben Türkqe dile ge-
tiriyorum. Belki safilarbunu bugün böyle
gerektiriyor Bunlan kendi orijinal diliyle
de dile getirece§im. Yani, benim Kürtge-
de gok bestem var Hepsinin zamanr var.
Takdir edersinizki qok rahat de§iliz. Bazr
geylergöründü§ü kadar kolay delil. Bazr
yerlerde trkantyorsunuz, bazr qeyleri
asmak gok zor. Ama Türkge'de dinleseniz.
Ingilizce'de dinleseniz benim yaptrsrm
müzik Kürt müzilidir. tartrsmasrz.

Btrnebün: Mehmet Ercan'n Siirleri
vaii güzel siir yazyot . .

B. Ercan: Evet. AEabeyim Mehmet
Ercan'rn bütün giirleri kendi halkrnrn
rzduabrnr, stklnülannr anlahr. Dedigim
gibi, asllnda aynr geyleri düsünüyoruz
abimle. Bir konuyu herhangi bir dille
yazabilirsiniz bu o konunun igerisini ve
özünü degislirmcz. Mehmet Ercan bugüne
kadar hep Kürt halktnrn slklntllannr,
gektipi rzdrraplannr dile getirmiqtir ama
bunlarr Türkge yazmrstrr. Türkge yazryor
ama bunlafl bütün Kürt insaruda okuyor,
Türk insanrda. Bir de suna inanryorum
ben; Mesela bu konuda gok elegtirildim.
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iqte bu müzikleri yapryorsunuz neden
Kürtse sözlede okumuyorsunuz, bunlara
Türkge söz yazlyorsunuz. Bir Halepge
eserinde özellikle bunu yagadrm. Benim
söyledi§inr qudur; Halepqe'de bir zulüm
var. Utang var, kryrm var Bu zulmü Tür-
kiye'de anlatryorsunuz, insanlara anlatt-
yorsunuz- Bu zulmü zaten Kürtlere anlat-
manrza gerek yok. Kürtlerin hemen he-

men hepsi bu konuya duyarh, bu sorunu
biliyor, bu acryr biliyr,rlyüreklcrinde his-
ediyor. Önemli olan birgok demokrat
insana da sahip olan Türk toplumunun
da bunu net anlayabilmesi. Kürtge
söyleyen birqok ozantmrz var zaten.

Birnebfrn: Sadece Kürtlerle stntrl
kaltr diyorsun?

B. Ercan: Srnrh kalmrq olur Onemli
olan bu sorunlann dünyaya aErlmasr. Önce

kendi co!rafyamrzdan bütün dünyaya
aErlmasr. Yani bu konuda Türk halkrmn da

bilgilendirilmesi gerekti§ine inaruyorum.

Qünkü; ben Türk halkrn da qok seviyorum,

bu konulara vatraf olmayan prnl prnl demo-
krat bir Ttirk aydrn kesimi vru. Muhakkak
ki bazr fanatik kesimleri var, yobaz diye tnrif
ettiEimiz, kafatasEl,,sövenist dedi§imiz
kesimi muhakkak ki var. Demokrat ve aydtn

insanlara ulaqmamrz lazrm. Biz belli qeylerc

Iazrp bu insanlan devre drqt brrakamayz.
Bu insanlara derdimizi anlatmamrz laztm.

Halepge'yi birde biz anlatrnz. Bu olayr zaten

en iyi Kittler anlaft. Qünkü bu acryt yaqayan

odur Ben bunu Türk'e Türkqe anlatrnm.
Bunu yurtdqrnda ingilizce ingilize, Fmnsrza

Fransrzca anlattlm. Önemli olan birqeyi
anlatrnak, insanlann konuya vakf olmasru
sa$amak. Onun iqin bu konuqmalar
sonucunda tabi hakhsrn tilan dedilel
elesti.renler §imdi bizde de tabi bu konuda

rluygusal yaklaqrmlar var. ilte " Gönül
isterdiki böyle bir eser Küxge olmalrydt."
Olrnaft. Yani olabilir de, olmamasr igin bir
sebepte yok. Bugün §ivan Perver,
Halepge'yi Kürtqe anlatmrstr. Mehmet
Ercan bunu Türkge bir giir olarak yazmtqlr,

ben de bu Türkge qiiri bana sorarsaruz Kürt

müziEiyle müziklendirdim. Dcdigim gihi
benim müziklerimin sözleri hangi dilde
yazrlmrg olursa olsun benim müzi§im Kürt
müzifidir

Birnebfrn: Senin yazdgn tükülerhep
Künleri konu altyor, Delalim, Berdelim,
Dtlanim vs. Sanki hep oraya özlen var.

Oraya bit'özlem var mt yada büyüklcrin-
den sana böyle bir özlen ag andt nt?

B. Ercan: Qok ilgingtil ben, 'Anay-
u rd u m. Babay u rdum" türküstinü
besreledi!im zaman rürkü yeniydi vc ycni
yeni radyolarda okunuyordu. Bir bayan
arkadaqrmrz bir yerde konu olmug, beni
tanrmryor äma türküyü dinlerken demigki;
bence bu türkünün sahibi Küft ve büyük
bir ihtimalle Orta Anadolu Kürtlerinden
biri. Errafran sormug. sonradirn bcn ög-
rendim. Kcndisine sormuqlar niye böyle
düsündün? Cevabr ;öyle olmuq: ")'al
dtynda da olabilir, ülkesine özlcm duyan
biri, ama her Sartta türkünün melodik
yaptsna baktldr§t zaman bu bir kere
kes;ir- "Kürt, eEer ki Kürtsc anayurduna
özlem duyrnasr Eok dogaldlr. Zaten orada
olsa özlem duymaz. Belliki bu bilinen
co§rafyanrn drqrndan bir yerden.B iz
tanrstrglmrzda bana Üzellikle sordu: Öyle
birSey varmt?Deditr.kl', Aynen öyle, Yani

be n i m yürcii mden geqen leri h i setm i Ss i n.

Böylesi duyarh insanlar da var- Bunlan
söyleyen bir Türktü.

Birnebün: Genel olarak Kürtlcre
bakttlrmtzda hep böyle stir;1ünde olan
insanla: bizimki de bir nevi sürgün.

B. Ercan: Elbette.

Btrneb ün : S titg iin de ol an i n sa n I an mt z
yani basktdm bir nevi de olsa kurtulabil-
m$ insanlanmrz güzel Eeyler üretebilmis.
Sürgünün bundaki ctkisi, anayurdundan

uzaklarda olmarun ekisi gok herhaldc?
B. Ercan: Evct- Yani Orta Anadolu

Kürtlcri olarak biraz daha gözden rraktrk.

Yani, bir Hakkarilinin. bir Siirtlinin, bir
Diyarbakrrhmn, bir Mardinlinin Eekti§i
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srklntrlan biz qekmedik. Devlet bizi yok
saydr. Yani bunlar ha var, ha yok. Biraz
da bölge itibarryla ekonomik durumun iyi
olmasr, Ona Anadolu'da en azrndan arazi-
ler vardr. insanlan biraz daha benlilinden
uzaklastrrdt zanedildi devlet bazrnda.
Aksine Orta Anadolu Kürtlerinin birgok
insamn düqündü!ünün aksine bir Diyar-
bakrr, bir Hakkari'de yasayan Kürrten
daha az asimile edildi§ine inanryorum
ben. Bize dokunulmadr, bizi unutmug-
lardr. Dilimizi özgürce yasadrk, yasadrk
en azlndan. Ne zaman 1960'h yrllarda
artrk devlel oranrnda farkrna vardl, isim-
ler de§igtirilmeye, yasaklar konulma§a
baqlandr. Biz 60'h yrllara kadar dolru
dürüst bir baskr görmedik. Qünkü; biz
yok kabul ediliyorduk- Hesaplarda,
ka§rtlarda biz Türk olarak gegiyorduk.
Yani Türk köyleri. Orta Anadolu sadece
bu Cihanbeyli, Kulu de§il. Haymanasryla
Ankara, Qorum, Sivas'rna kadar birgok
yerdeki Kürtler. Kürt denildiEi zaman
do§u ve güneydo§u düsünüldügü iqin bu
Kürtler belli bir döneme kadar rahattr.
Ama bu öyle bir ateqki belli bir süre sonra
bütün insanlann benli§ini sanyor. Ona
Anadolu'da 60'l:rnn sonlan 70'li yrllarrn
baqlannda hergey isim de§iqtirmekle
baqladr. Benim köyümün adl Gordoli'dir
Zincidikuyu yaprlml§tr Benim köyümde
ne kuyu vardrr nede zincir. Yani hig,
alakasrz. Efendim Cutkanlr'drr ismini
getirip Tuzyaka yapmrqlardrl Omerandrr
Tavgangah yapmrglardrr. Qok amlamsrz
geyler yaprldr. Yanhg tabi. Devlet eleqtir-
di§i Bulgaristan politikasrnr uygulaml§
oldu. Bulgaristan'daki Türkler aynr biz
Kürtlerin istedigi geyleri istedikleri igin
Bulgarlar tarafi[dan zulme maruz
kaldrlal Türkiye bunu eleqtirdi, Bunu
yaparken de dönüp kendi aylbtnl görmedi.

Birnebfrn: Yörenizden gtkan ve daha
gok yöresel türkülerimizi sesleadiren
sanatg anmtz var Senin bu arkadaSlara
herhangi bir kathn oldu mu? Yapt&lan
galtsmalatt na buluyorsun?

B. Ercan: En azrndan psikolojik ola-
rak desteklemek bile qok büyük bir qey.

Serbülent Kanat prnl prrrl ve elitimli bir
arkadagrmrz. Yöre aksanryla kaset yapma
cesaretini gösreten ilk sanatgr- Ona bir
yardrmrm olmadr, olamadr. Kendisini tak-
dir ile izliyoruz. Koma Xelikan isminde
bir grup geldiler, stüdyo bazrnda yardrm
istediler, genglerin hepsi ö§renciydi ve
stüdyo tercübeleri yoktu. Biz de bu konu-
daki bilgi ve birikimimizi bu genglere
sunduk. Albüm grkarttrlar. Bana gelenleri
bos göndermemeye gahqryorum, benim
de gücüm strurl.

Rinebün: Bilal a§atey, Ota Anadolu
Kitutlenyle ilgili bir projemiz var Bölgede
köyled tanyarak yöresel folklörü otantik
haliyle kaytlan gryirmek i*iyoruz. C)zellikle
bö|ge türkülerini o in.;anlann a§zndan
kaydedip tarihe btrakmak. Metin-Kemal
Kalratnn karde.Elerin yaptlg Yashlar Der-
sim Tü*älcrini söylüyor galqmat gibi bir
galtqma. Böyle btr galryma nas olur?

B. Ercan: Qok iyi olur. Qok gerekli
ve bunlann tarihimize brrakrlmasr gere-
kiyor Qok qok iyi olur. Bu orta Anadolu
da denenmemiq, yaprlmamrq bin;ey. Belki
buna en yatkrn insan bendim ama benim-
de gu andaki konumum ve iglerim nedeni
ile böyle uzun zaman gerektirecek bir
§ahsmaya zaman bulabilme olasthsrm
gok düsük. Bunu siz gengler yapabilir-
siniz. Duyarh bir genglik mevcut. Qok
seviyeli ve gok kaliteli bir qahgma olur.
Onlann delerlendirilmesi agamasmda ben
de elimden gelen yardrmlan sonuna kadar
sunanm. §u an neler yaprp yapamayaca-

§rmr bilemiyorum ama öncelikle o
kayillar bittikten sonra elbette elimizden
ne gelirse yaparrz.

Birnebün: Dergimizi nas buldun, bu
kon udaki düS üncelerini okuyuc u m u za
aktarabilirmisin?

B. Ercan: Bugüne kadar böyle bir
gahgmanrn olmamasr bir eksi ktikti
muhakkak. Sadece bir dergi de yetmez.
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Yani artrk bu tip yayrnlann yaptlmasr
gerekir. Biliyorsun, bu serbestlik kanun

hükmünde bir kararname ile yaprlmak-

tadr. Böyle de olsa bunu gok iyi de§erlen-

dirmemiz lazrm. Henüz anayasada böyle
bir dergi yasal olarakqtkamaz. Anayasada

böyle bir madde yok. Bu sadece Özal

döneminde grkanlan bir kanun hükmünde

karamame ile yaptlabiliniyor Kararname

kaldrrrlabilinir, bu durum de§iqebilir Bu-
gün bu frrsatr delerlendirmek gerekiyor'
Bu tür eserlerin säylslnr afitmak gerekir.

Özellikle benim tavsiyem, bu tip yayrnla-

nn Türkge ve Kürtge YaYmlanmast.

Birnebfrn: BimebAn da öyle bir dergi'

B. Ercan: Bimeb0n'u gimdi incele-
dim, baktrm. O qart niye günkü; Özellikle
Orta Anadolu Kürtqesinin yaztlmast ve

okunmastntn bir takrm eksiklikleri ve

yetersizlikleri var.Türkge ve Kürtge yaal-
masrnrn okunmast konusunda faydasr

olur Ben de ilk kez Kürtsemi geliqtirmek
istedi§im dönemlerde bunun slklntrslm
yaEadrm ve bu tip yaytnlarla bunu aEttm.

Qokönemli, "aa... Su kelime guymuS bak
ben bilmiyordum, Eimdi ö§rendim"
gibisinden. Bu tip yayrnlartn artmasl
gerekiyor Bir Bimebün'la kalmamah.

Birnebün: Saltata dönelim, Kürt
m ü zi sy en I ei n i n gün üm üz deki g alt Sm alan,

özellikle bunlann go{u yurtdl§tnda
yap an galtsmalat nas buluYorsun?

B. Ercan: Bakrn ben qunu söYleYe-

bitirim. Kemancr Dilgad'rn bir albümünü

dinledim. Dilqad'rn zaten kasetinin karto-

netinde hayatrnr da okudum. Batr tekni-

§iyle yetigmig, kemanr batl teknigiyle ÖE-

renmiq, bu igi hep senfonik düzeyde yap-

mr; bir insan. Bu seviyedeki bir insan

dönüyor geliyor kendi yüre§inde var
olan, özündeki qeyleri galmaya gahgtyor.

Nasrl galmaya qahqlyor? Geleneksel form-

da galmaya gahgryor Onu artlk istesede

qalamaz. Onu bir batt müzigi teknigi
igerisinde yogurmustur, bu farkl bir
gahqmadrr. Dilgad'tn yapabllece§i oduq

onun ötesi yoktur zaten istesenizde tam

orijinal o köydeki kemancrnln galdlgrnl
galdrramazstntz. Qünkü, 20-30 ytl batt

müzi!i tekni§i igerisinde kalmrg bir
sanatgr. Bu insanrn dönüp kendi özündeki

melodileri galmasr gok gurur verici bir
olaydrr ve bence de müthis güzel b;r
gahsmadlr Zaten sanatgl albümünde batl
ömekleri sunarak benim tarzrm bu, ben

buradan geliyorum diye mesajrnt vermiq.

Sonsuz saygrm var. Yeni grkan guruplara
bakryorum. bunlan e leqt irmek iqin
söylemiyorum. Koma Amed'ten tutun
Civan Haco'ya oradan bir Arame Tigran'a
kadar bunlardan aldr§rm müzik zevkini
bu guruplardan alamryorum. Aram elinde
cümbüqü, biraz akorduda sorunlu olan bir
cümbüqü, bir meyi, bir darbukasryla tam

orijinalini okuyor. Aram't. özümscyip
yüregime al,p onu net olarak kendi igimc
sindirdikten sonra Civan Haco'yu, Koma
Amedi ve bu tip gahqmalan dinlemeliyim.
Bir Xelil Xemgin vardtr, yanhz ba§lama-

sryla galar okur, geleneksel formdadtr.
Böylemi kalmaltdrr. Koma Amed'tn
düzeyine de gelmelidir, onunda üstüne

qrkmahdrr.

Btrnebfrn: Kürt müzi4i ile ilgilenen,
ugnsan Kürt gengletine bir usta, agabey

olarak söyleyehileceklerin neler?
B. Ercan: Bir kere u§raqacaklar. Yani,

u§raqmak zorundalar. Bu dilin geliqimi
igin qok önemli. Yazdrklat sözlere §ok
dikkatetsinler, sözler gok önemlidir. Yani
bizim toplumumuz da ig sadece melodiyle
bitmiyor. Bir ingiliz kendi müziEinde
buzdolabrnr anlatabilir. Bizim henüz
böyle bir lüksümüz yoktur. Toplumumuz
hala acrlannt yazmayl bitirememi;.
Yaptrklarr müzikte söz qok Önemlidir.
Yaptrklarr iqin adr müzik olabilir ama

sözlü bir müzik yapthyorsa sözün igeri§i
gok önemlidir Buna kesinlikle gok dikkat

etsinler. Mesaj vcren söz olmahdr. Yada

anonim yani geleneksel, toplumumuzun
yarattrgl seyleri okuyorlarsa orjinaline
sadrk kalsrnlar, bu gok önemli.
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Radyo Birnebün
Muzaffer Ozgür

Radyo, go§umuzun yaqa-
mrnda görsel basrn alanr yok
denecek kadar az iken gok
önemli biryere sahipti. Farkh
sinyallerle uzaklardan dün-
yayr evlerimize, odalanmrza
taqryordu. Uzaklardan konu-
§an, zaman zaman insanrn
arkadaEr olan bu teknoloji
harikasr konusunda birqeyler
yazmak istiyorum.

Habcr, müzik, tiyatro, sanatsal etkin-
likler. aktualite, magazin, spor, co§rafya
vb. daha birgok konuda insan yasamrnln
farklr yönlerini tanrtan, sunan, bir
ncbzede insanrn yanlrzL§rnr payla,san
araE. Co§rafyalar, toplurnlar, halklar,
kültürler ve diller arasrnda ilcti;im gücü
olan radyo. Bazen insan ondan birgeyler
ögrcnmistir. Bazr müzikleri zevkle ondan
dinlemiqtir Halklarr ve kültürleri onunla
tanlrken, uzaklardaki geliqmeleri onunla
duymustur- Radyolardan yükselen bazr
sesleri hig unutal yorum. " Bura.st ktsa
dalga polis radyosu.. .. ", 'TRT-Ankara
Radyosu "ve " B uru Sofya Radyosu",vb.

Türk Dcvletinin uzun ytllar tekelinde
tuttuEu yaylncrhk politikasryla farkh
geliqkin sosyal pro§ramlar ve Eolulcu
iletiqim a§r gelistirilemedi. Kürtler
gizemli bir buruklu§u her alanda oldu§u
gibi, bu konuda da yasamrstrr Muhalif
kügük bir yorumu radyo pro§ramlarrnda,
TRT drqrndaki Türkge ve Kürtge yayln
yapan Erivan, Moskova, Sofya, Baldat
vs.yabancr radyolarda aradrk durduk.

Bu iletiqim aracrm, sopanrn gölgesinde
zoda ö§rendilimiz Türkge ile dinlemek
zorunda brrakrlmrgtrk. Acaba tüm yayur
anadilimizle olan bir radyo programr
nasrldrJ nasrl olacaktl? Bunu hep
düsündüm.,,Burasr Sofya Radyosu-
Türkge yayrn programl." anonsu ycrine
"Rojba9, Radiyoya Kurda-Bernameya
Stran€n Gelöri destpCkir. " veya "Denge
Kurdan di bernameya nü da kilam€n
Kurdön Anatoliya Navin pöqk€q dike," Bu
sesler 20 yrl önce duyulsaydr gok geyler
kazanmrq olabilirdik.

Bu genellemeden sonra tarihsel ola-
rak gerilere gitmek istiyorum. Köyü-
müzde 70'li yrllann baqlannda az sayrda
radyo dinleyicisi vardr. Amcam da Avru-
pa'ya iqgi olarak gitmisti bu yrllarda. T3
yazrnda izrne gelmig, babama PHILIPS
marka gok kanallr bir radyo gerirmiqti.
Ben o zaman 9 yaqrnda idim. Köyümüzde
elekrik yoktu. Bu nedenle radyo köy bak-
kahndan ahnan altr pille qahqrr duruma
getirilmisti, TRT Radyosu evimize hog
gelmigti! O güne kadar radyoyu uzaktan
dinlemiqtim. Bazt köy evlerinde ve eli
sopah ö§retmenlerimizin evinde bu aracr
görmüs ve dinlemiqtim.

Hep radyonun yanlna oturur, acaba
insanlar bunun iEine nasrl sr§ü. igindeki
kügük insanlarr nasrl grkarabilirim diye
merak ettim durdum. Bu merakrm
iletigim teknolojisi konusunda bilgi sahibi
oluncaya kadar devam etti. Radyomuz,
haber saatlerinde babamrn ve komgu
amcalarrn "En€ Ecense Guclarkini"
sözleriyle onlara ait olurdu. Evde herke-
sin bir program saati vardr. Evimizde
asimilasyon aqrn bir gekilde geliqti.
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Radyonun etkisi ve Türk olan komqula-
rmrz (Bulgaristan'dan gelip küyümüze
yerleStirilen aile) ile olan iliqkilerimiz
nedeniyle köyün en iyi Türkge konugan
qocuklan bizler olmuqtuk. Bu okuldaki
baqarrmrzada etki yapryordu. Bizde
bundan memnun idik!

Beni etkileyen iki radyo programr
vardr. ilki Yaqar Kemal'in ince Mehma
romanrndan uyarlanrp radyo tiyatrosu ola-
rak ö§len saatlerinde haberlerden sonra
sunulan Memet ile Hatqe'nin serüvenleri,
ikincisi, annemin akgamlan saat 19'dan
sonra dinledili programdr. Bu programa
anncm gok duyarhydr. Kendisini
bulmustu burada. Bir gizem, bir hasret
bir srla vardr burada. CeEen yrllar ve yeni
gelisen kültürel yapr. Bunu anlayama-
mrstrm. Bu program Kürt dili ile
yaprlyordu. Zamanla bu pro[ramrn etkisi

Eok gelisti. "Radyoya Erivan€" neydi,
neresiydi bilmiyorduk. Ama bizi kendi
özdil imiz- kü Itürü müzle anlatlyordu.
Güney Kürdistan hareketini, geliqmeleri
anlahyordu. Olayr bilmiyordum. Ama
Barzani adrnr o zamanlar duymustum.
Kimdi Mille Mistafa Barzani? neydi
Kurdistan? Bunu aqrklayacak yoktu veya
srrdr! Bu yayrnlar melankolik ve
gizeml iydi. Türküleri köyümüzün.
komqu köylerin türküleri gibiydi. Ezgileri
bizim ezgilerimizdi.

Radyo Erivan belle§ime yerleqmiqti.

ilerleyen yrllarda kiqili§im üzennde ciddi
etki brrakan bu radyo programcrhlr
ulusal de§erlere sahip olma bilincimin
temel tasr oldu. Bu programlarda,
bulduklanm, ulagtrklarrm ve ö§rendikle-
rimin aynrsrnr veya farkL bir versiyonunu
annemin ve ycngemin soluk ve karlr krq

gecelerinde bizlere anlattlklan masallan-
mrzda aqk, scvda, özlem, ülke, savaq,

bang, iyilik, kötülük gibi kavramlarla da
dinledim. Mem6 Alan'rn ismini daha o
zamanlar duymugtum bizim oralarda.
Aradan uzun yrllar gegti ama bu konuda

halen 25 yrl öncesi gibi sessiziz!
Türkiye'de iken 1993-9,t yrllannda

bizim bölgede Kürtqe yayrn yapan ille-
gal bir radyo prograru türedi I Bölgedeki
kolluk kuvvctlcri bu yayrnr bulmak igin
özellikle akqamlan köylere gelip alcrlarla
istasyonun yerini tespit etmeye gahqrrlar-
ken, dere-tepeleri, da! yamaglannr dolaqr-
yorlardr- Köy muhtarlan bu konuda sor.

gulanmrq ve yayrn konusunda herhangi
bir ipucuna rastlanrldrgrnda kendilerine
hemen haber verilmesi igin baskr
yaprlmrltr. Bu yayrn radyo ve televizyon
kanahna giriyordu. Devlet bu igi gözmede

baganl olamadr, yani havalannr aldrlar!

Türkiye'deki yeni yayrn yasasr
nedeniyle [990'dan sonra mantar gibi
yercl radyolar türcdi. Bizim ilgede de

ismini yanhq hatrrlamlyorsam "Radyo
Ayqem" adrnda özel ve lokal bir radyo
aQrlmrstr- Bu radyonun sahibi Kürttü. Bu
iqe tesadüfen girmiq, bu ncdcnle de
havahydr, Bir otobüs yolculu§umda
Kulu'dan Ankara'ya giderken bu gahrs ile
tesadüfen yan yana oturduk ve bu nedenle
de tanL;trk. Banr i;lerinden bahs elti.
Kendisine bazl Kürtse müzikleri
yayrnlamasrnr önerdi§imde korkmuq ve
tepki göstermisti. ikna edemcdim.
Konya'da yerel radyo sahibi bir hemEeh-

rimiz bazr Kürlqe müzikler yayrnlamlstl.
Basklar nedeniyle dcvam cdemcdi ve i1i

sosyal ve ekonomik olarak yürüteme-
di§inden dolayr radyosunu satmak zorun-
da kalmrqtr.

Bölgeden ayrrlah üq yrl oldu, ama
halen durumlar eskisi gibi. Asimilasyonu
bir ö19üde olsa durdurabilmiq Orta
Anadolu Kürtleri maalesef bu
galrgmalardan yoksunlar, Kendi
ezgilerini,dilanlarlnr. tiyatrolarrnr,
kitlelere ulaqtrracak yerel radyolaflndan
yoksunlar Birileri bu boqlu§u doldura-
bilir mi? Neden Haymana'da Radyo
Birnebün olmasrn.
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Yusuf Yegilöz ile Söyleqi
ilazrrlayan: Qohat Alakon

Rohat Alakom: Kendinizi Bimebün
okuyuc ulanna tan t ür m t st nt z ?

Yusuf Yegilöz:1964 senesinde Kon-
ya'run Cihanbeyli ilgesine ba§h Gölyazr
Kasabasr'run -eski ismi Halikanh-Karayu-
suf isimli bir mezrasmda, gegimini önceleri
devecilik daha somalan kamyonculuk ve
koyunculuktan sallayan, bir ailede
dolmugum. Aynca babam Tirz Gölü'nden
Tuz grkaran bir Tekel isletnesinde sigortalr
iqgi olarak gahgrdr, kendisi Gölyaa'da ilk
olarak sigonah galgma ve sendikaya üye
olma ünvaruna sahipir. Aln kardeqiz, ve gene

de mezramn en kügük ailesi idik.
1987 senesinde Kürt realitesi beni de yurt

drgma stirdü ve o urihten bu yana isvigrc'de
yagamaktayrrn. Kendi kurdu§um Ararat
isimli yayrnevinde Kürt edebiyatrndan
Almancaya geviri.leryaprp yaynlamaktaym.
isvigre devlet dairelerinde Almanca-Kürtge-
Türkge dilleri igin tercüman olarak gahqrp,

gegimimi sa§lamalcaym.
Rohnt Alakom: Sizin bundan birkag

y önce isvigre'de agügt zArant adtnda
bir kitap däkkantnz vard1 biraz da bu
y |ara dönebilir miyiz?

Yusuf YEilöz: A.rarat Kitabevini 1992
de agmrqtrm. Kitabevinde üg dilde, Kürt-
ge, Türkge, Almanca olmak üzere ü9 bine
yakrn kitap bulunduruyorduk. A.ramt Ki-
tabevi, o yrllar geligen Kün ulusal muha-
Iefetinin paralelinde geliqen bir deneme idi
diyebilirim. Tüm Avrupa'da oldulu gibi,
isvigrede de hemen hemen ttim Kairl örgüt-
lerinin büyük qehirlerde demekleri vardr,
herkes kendi dergisini yada sayrlan qok
az olan kendi kitaplanm satardr, bazen de
biribirleri ile de§iqtirirlerdi. Her köse
baSrnda Kürt sorununu tartlsmayr dener-
lerdi yeni mülteci Kürtler.

O zamanlar bir okuyucu kesim yara-
tabilmeh kitap ihtiyacr olanlara kolayhk

YusutYetilöz

sa§lamak, aynca insanlanmra daha fazla
ve her renkten kitapla tamqtrmak amacr ilq
kitabevi agma düsüncem olmustu. Kitab-
evinde özellikle Kürt sorunu ile ilgili olan
Kürtge ve Türkge kitaplar bulunduru-
yorduk. Aynca Almanca olan bine yalon
kitabrmrz ise, 3. Dünya Ülkeleri diye
adlandrnlan ülkelerin Almanca ya qeviri
edebiyaU ve anti-rkgr litemnu idi. Periyodik
olarak seminer ve yazarlar ile söyleqiler
organize ediyorduk. Kitabevi krsa sürede

istenilen düzeyde tanlndl. Özellikle Kürt
sorunu ile ilgilenen isviqreli gok insan igin
bir u§rak yeri ve Kürt realitesi üzerine bilgi
alman kanal oldu. Kitabevinin ekonomik
yükünü kaldrmak zor oldu. (bviriler yaprp,

kitabevi masraflarrnr kargrhyordum.
insanlanmrzdaki kitaba olan az itgi,
Almanca satrlan kitaplann ise, masraflan
kurtaracak düzeyde olmamasr, 1992
senesindeki aglhgrmrzdaki derin seving gibi
aym üzüntü ile, kitabevini 1995 senesinde

kapatnak zorunda kald*.
Kitabevine gelen isvigreli veya Alman

dostlar, bizden Kürt edebiyatrndan Alman-
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caya gevirili eserler isterlerdi. Ya§ar

Kemal'in kitaplan drgrnda, o ytllar Alman-
ca okuyucuya sunabilece§imiz hig bir edebi

eser yoktu. Bu eksiklikten dolayt -yada

eziklik diyelim- 1994 senesinde Isvigreli bir
arkadagrm ile beraber ilk olarak Musa
Anter'in'Birina Req' isimli piyesini
Almancaya gevirip, krsa sürede isvigreli bir
yayrnevi bulmadr§rmrzdan dolayr, kendim

yaylnlamrstlm. Böylece hig planla-
madl§lmr halde, Almanca yayln yapan

Kürt orijinli bir yayrnevimiz oldu. 1995

senesinde kitabevi kapandr[rnda, Kürt
yazadardan Almanca'da altl kitap yaym-

lamrstrk. Bunlartn go§u ise, kendi
gevirilerim idi. Daha sonraki yrllarda basrrna

6 kitap hazrrladrm. Ararat Yaylnevinde
periodik olamk senede Kürt yazarlanndan

iki geviri yayrnhyoruz, bunlarn hepsi yalmz
basrma yarattrglm imkanlar ile oluyor,
bazen gok gü91ük ile kargrlagu§rmz oluyor
Temenimiz, bundan sonra redaksiyonu bir-
iki kiqi ile genigletip, daha da ileri düzeyde,

Almanca'da la olan ständardam görc, kitap

yayrnlayabilmek.
Rohat Alakom: Son olaftk siin A1-

manca yazlan iki kitabrnz yaytmlandl.
Nerden 6 ,tt bu yazma düqüncesi?

Yusuf Yeqilöz: 1998 senesi igerisinde

birisi isvigre, di§eri bir Alman yayrne-

vinde yayrnlanan iki kitabrm var. Kitap-
lanmr Ararat yaylnevinde yayrnlamama-

mrn sebebi, hem gelin hem güvey olmak
istemeyiqimdendir, Aynca Alman yaym-

evlerinin bizden gok daha büyük imkan-
lan var. Gördü!ünüz gibi, kitaplan pro-
fesyonel bir gekilde yayrnlamrqlar. Kitap-
lanmr ilk olarak Almanca yazdtm. Sant-

nm bu Almancaya daha fazla konsantre

olmamdan geliyor; yönetti§im yaytne-

vinin Almanca kitaplar stkarmasl, gün1ük

yagamda Almancayr kullanmam belirle-
yici sebepler olabilir.

Kitab yazma düqüncemi, garsonlu§un

yanrnda mutfa§a girip, lokanta misafir-
leri igin yemek yapan birine benzetiyo-
rutn. Kitap ile olan akrabalt§rm srrast ile;
kitapgrhk, qevirmenlik ve yayrncrhk ola-

Yusuf Yesilöz'ün 1998'de alnanca olarak

taymlat ao vOR METRIS STEHT EIN HOHBR
AHORN adfu kitabl.

rak süregeldi. Kendime ne zaman 'bende

bir kitap yazmak istiyorum' dedi[imi. ;u
anda hatrrlamryorum. Ama sanrrlm
Kürdistanda geliqen halk muhalefeti,
onun beraberinde gettdi§i heyacan, umut
ve trajedi, benim bu karan vermemde
etkendirler. Ayflca senelerdir yabancr bir
toplum iserisinde yaqryoruz. Yazr da,

insamn kendisini en iyi ifade edebilece§i

bir mekan olduluna göre, kitaPlanm ile
acrlan ve sevingleri, gelenek ve altgkan-

hklan ile beraber gerEe§imizden bir resim

sunmak istedim.
Rohat Alakom: Bu galrymalannzda

ne tiir konular segtiniz?
Yusuf Yeqilöz: Ashnda insanrn kendi

yazdlklannl anlatmasr zordur. Yine de bir
kag cümle ile belinmeye gah;ayrm: ilk
kitabrm "Reise in dieAbenddämmerung'
(Akqam karanh§rna yolculuk) gocuklu-

lumda yaghlardan defalarca dinledi§im
epizotlardan (oluntu) meydana getirilen,

160 sayfallk kurgusal bir anlatr. KitaPla.
Kürt ulusal hareketine deste§inden dolayt
karakol komutant tarafrndan her türlü
iqkenceye maruz kalmtg bir Kürt köylü-
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sünün (§obanlnrn), gareyi en son ulusal
harekete katrlmakta buldugu ve kendisi
gittikten sonra ise, karakolun hcdefi hali-
ne gelen, bundan dolayr Türkiyeyi terk
etmek zorunda kalan eqi ve ailesinin dramr
anlatrhr. Kitapta olan insan iliqkileri,
kügük mezrada yetmigli yrllann bagt, Bir
nevi gocukluk hahralanm. Motorize arag-
larrn hala girmedi§i ve koyunculuk ile
u§raqan, do§aya tamamen ba[rmlr olan
ve insanlar arasr dayanrgmanrn en jyi
dönemini yagadr§r bir köy. Aynca kita-
brn belirgin bir diler a§rrlrk nokrasr isc,
militarizmin Kürt yasantrslna dirck mü-
dahalesi ve günlük kültürün askeri qidder
ile olan uyugmazhk ve geligkileri. lElegtir-
menler özellikle bu bölüniü irdeledilcr)

Tüm Kürdistan'da oldu§u gibi, iE Ana-
dolu Künlerinin de yr§rnla sözlü edebiyat-
lan vardrr, Özellikte benim büyüdügüm
köydc. uznk sehirlere tuz götürüp- yerine
yemi§, kuru üzüm, pirinq gibi grda maddeleri
getiren'devccilerin' anlattrklanndan, o
zamanrn gözde mesle§i olan koyun
gobanlarrnln efsanelerinden dedenen
say arca edebi deleri ytiksek öykü vardr.
Masal anlatma gelcne§i yagllarda bir
z.orunluluk gtbi idi. Anla[crlanndan, yaslarda

a!rt yakanlardan, düEünlerde türkü
xiyliyenlerden veya güzel halay qekenlerden
benim Eocuklu§umda imrenerek söz edilirdi -

Bunlar hakkrnda söylenen ve akhmda kalan
deyim yerine gegebilecek bir-iki
cümle:"Dit$je ü ji devö wi hingiv diwege!"
(Söylüyor, a§zrndan bal akryor), "Böje,

kezeva min vcsine ' (Söyle, ci§erimi rahatlat)
Köyümüze elektrik geldi§inde, ben l6

yaslnda idim. O güne kadar belkide en
fazla beq kez televizyon seyrettim; bugür
o zamanlar haksrzhk diye tanrmladr§rmrz
elektrik yoklu[unu, yazdr§rm hikayele-
rime bakaraktan benim igin en büyük gans

olarak görüyorum.
ikinci kitablm, "Vor Metris steht ein

hoher Ahorn" (Metris'in önü bir ulu
grnar) cezaevi izlenimlerim. 1996 sene-
sindc cn son Türkiye'ye gitrigimdc. isran-
bul da yayrnevinde Almancasrnr yayrnla-
dr§rm Mehmed Uzun'un "Destpeka Ede-
biyata Kurdi" isimli kitablndan dolayr
tutuklanml§hm. Kitap isviEre'de yayrn-
landr, fakat Türkiyede hakkrnda dava
agrldl. iki karakol, Metris ve Ankara Ulu-
canlar olmak üzere iki cezaevi 'ziyaret'
etmistim bu üs haftahk tutuklulugum
esnasrnda. Bu srrada bir gok insan ile
karqrlagtrm, Avrupa toplumu iEin ilginE
olabilecek izlenimlerim oldu. Kürt. Türk
ve dünya kamuoyuna mal olmug gok

;ahsiyet ile beraber kaldrm. isvigre'ye geri
döndükten sonra, aldr§rm notlardan derle-
yip, Eylül 1998'de Almanya-Münster'de
UnrastYayrnevinde bir kitap yayrnladrm.
Bu kitap, aslnda bir nevi de zorunluluk
idi; cezaevlerinde karstlastlgrm Eogu in-
sanlar -siyasi yada adi suElular- bana gunu
söyltiyorlardr: "Bizim hikayemizi yazrn!"

Rohat Alakom: Okuyuculardan ne tür
tepkiler aldtntz ?
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YusufYe$ilöz: Özelli e isviSre bastn uzun sürc iatustl Henen henen tü ulusal Bazctelerin

Yusuf Yeqilöz: ikinci kitap hala yeni

sayrlrr, tepkileri önümüzdeki aylarda
beuiyorum. ilk kitabrm belenildi. isviErc

Kilapqllar ve Yayncrlar Birligi taratindan
' 1998 yürun Utabr' seqildi. Özeltikle isviEre

baslru uzun süre tartrsü. Hemen hemen tüm
ulusal gaz etelerin kültür sa1'falannda eleqtiri

yazrlan qrkt ve devlet radyolanrun kültür
programlanna vc mahalli bir qok basrna konu

oldu. Almanya'da sol basrn ilgilendi. Mays
1998dc, Solothum qehrinde her y periyodik
yaprlan, isvigre tllusnl Edebiyat günlerin-

de, misafir yazar olalak söylesilere davet

edildim. Aynca 1998 de isvigrenin misafu
ülke oldu§u Frankfurt Kitap Fuannda,
lsvigre de yaqayan yabancr yazar olamk
davetli gittim ve orada bir söylesi yaptlm.

Aynca kitabevlerinin ve lise dengi okullann
organize ettigi okr:ma güolerine katlldrm.

Kitap yayrnlandrktan üg ay gibi krsa

bir süre sonra gesen )az. Milano'da ita-
lyanca'ya gevrildi. Sanrrrm önümüzdeki
mart ayr igerisinde yayrnlanmast gereki-
yor- YayLnevinden aldr§rm duyuma göre,

bagka dillcre gevirileri igin ilgelenen
yayrnevleri ile pazarhklar var.

kihür sa.vfalaflnda etestiri faztlan ?ktt.

Rohal Alakom: isvigrc'de yaqayan
Orta Anadolu Kürtleri Cemaati konu-
s u n da n e ler söyleyeceks i n i z ?

Yusuf YeEilöz: isvigrede yagayan ig
Anadolu Kürtleri'nin konumu da, sant-
nm yurtdrslnda yasayan diler Kürt insan-
larr ile eqit düzeydedir. AltmrEh yrllann
baqrndan beri Avrupa'ya gö9 veren bölge-
nin, hemen hemen tüm köy ve kasabala-
rrndan, isvigreye yerlegmig ü9 kuqak
insan bulmak mümkün. Qolunlukla
Konya'nrn Cihanbeyli, Kulu ve Yunak
ve Ankara'nrn Bala, Haymana, Polatlt ve

§ereflikoghisar ilqelcrine ba§h köylerden
gelmigler. Eskiqehir'e ba§h Sivrihisar
ilgesinden de, sayrlan az daolsa, isvigrede
yagayan Kürtlere rastlamak mümkün;
bunlar yetmigli yrllarda igci olarak gelen

kesim. isvigre'clc yasayan iq Anadolu
Kürtlerinin sayrlannr kestirmem oldukga
zordur. isvigre'ye akrnlan, özellikle sek-

senli yrllann ortalarndan sonra baqlamrq;

bölgenin ana gegim kaynaklan olan
rengberlik, hayvancrhk ve nakliyatErhk
gibi meslek dallannrn seksenli yrllarda
krize girmesi, i9 Anadolu'dan baqta

tih€b&r 7,Bihara1ggg'an 55



Avrupa ve ayrrca Konya-Ankara gibi bü-

1,ük qehirlere gö9ü kamEt laml§tlr.
isvigre'de yagryanlann. qogunlugu issi-
dirler. Son yrllarda buralarda geliqcn iqsiz-

li§e paralel olarak restaurant, bakkaliye,
imbis vb. gibi igyeri sahibi olanlar atakta.

Ö§renci olan az bir kesim var Ulusal ha-

rekcte direk katkrda bulunan ve tüm
zamantnt ona veren saylstzca insan var.
Kürt kültür faaliyetleri iqerisinde olan,
bu qahqmalan candan yürüten insanlar
var. Örne§in Mustafa Selimoglu gibi,
Kürt günlük basrnr iEin Bazeteci olarak
ciddi haberler yapmrq kigiler var Bir süre
önce kapanan Zürich'teki Kürdistan
Kultür Merkezi'n in galr;malannr yürü-
tenlerin go§u, i9 Anadolu Kürtleri idi..,
Tabii memlekene oldulu gibi burada da
kahveleri olan, ka§rt oynryanlar varl. ig
Anadolu Kürtlerinde haüa kaybolmamrg
bir özeltik var: iki kiqi bir araya geldik-
lerinde, bir gok Türkge kelime katsalar
da, biribideri ile Künge konuqudar. Uma-
rrm bu alrqkanlrklan sürer. KürtEesini
kullanmadrklarr veya bilmedikleri
kelimelerin Küngesine de aLqrrlar.

Rohat Alakom: ig Anadolu Kürtleri
tartfindan gkan an Bimebün dergisinin

Simdiye kadar ala saytst yaytmlandt . Ben
kendim, ig Anadolu Kütlerinin bu dergi
.saye,sintle taihsel alanda kendi kendile-
riylc ilk kez tanryttklan kant*ndaytm. Bu
görüSe ne deniniz?

Yusuf Yegilöz: Görüsünüze tamamen
katrhyorum. Bimebün dergisi bir ilktil
bir mukaddemedir Öncü bir görev üst-
lenmiq. Nüfusu bir milyon civannda olan
ig Anadolu Kürtleri üzerine bir kag arag-

trrmanrn drsrnda, bugüne kadar fazla bir
qeyler ne yazrk ki yazrlmamrqtrr Kendi-
miz de, ne edebi ne de araqtrrma alanrnde
fazla birgeyler yazmamrgrz. Sanrnm,
redaksiyondaki arkadaglaln bir zorlu§u
da bu olur: yazrl bilgi az, aynca bölgeden
uzakhk. Dile§im, Birnebün yakrn bir
zamanda kendi co§rafyasr ile tanrqrl
kendi insanlan arasrnda arastlrma ve

F r lE§rLoz

t§.rJ fen . Ed, frr. soivotoji trl

cdrrazr'{r! !oNooar.isi

Yq:ltz tb

Yesikz tin

gegmigleri ile tanrsma motivasyonu
sa§lar. Son gitti§imde bir defa daha tamk
oldum: özellikle son on yrl iqerisinde
benim kasabamda hemen hemen her
aileden 'Üniversiteli' Erkmrq, krz yada
erkek. Hatta bazr ailelerde birden fazla
gens üniversitelerde gegitli meslek
dallannda okuyorlar. Gerillaya katrlan
sayrsrzca insan va1 go§unlu§u okuyan
kesimden katrlmrElar, geride brrakttklarr
hälä tam olarak betimlenmemiq bir sem-
pati var. Türkiyedeki siyasal ve kültürel
yagama mal olmug 'ig Anadolulu' bir gok
Kürt var. Krsacasl co§rafyamrzda ciddi
araqtrrmalar yapacak, bir potansiyel
olu5mug. Kucaklaqmak gerekiyor...

Rohat Alakom: Gelece§e iliSkin
gi tqmalanntz konusunda biraz 'srr'sahibi
olabilir miyiz?

Yusuf Yegilöz: isvigreli yayrnevimin
bu yrl basrma hazrrladr§r bir kitabrm var.
Gene anlatr tarzrnda bin novel.
Qocuklulumda dinledi§im, bu yüzyrhn
yanlanna do§ru meydana gelmiE bir
epizot: nihayet dördüncü niqanhsr ile
evlenebilen bir gencin hikayesi.

igeri§ini yörede olan olaylardan ahp,
üzerinde gahqtr§rm veya hakkrnda hala bilgi
topladr§rm baqka hikayelerim de var.
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NAVLEK.BIWEJ (DEYIM)
M. §irin Da§

A hin zim6n
Av bi dCv ketin
Ava kaniya davestin
Bar giran
Berve gava

Ber€ l€v rustin didan rustin
Berö gava ginin
Birgi yö n€zmiri
Bi küp€ vala de fis kirin
Bi mezina ra bi güka ra gük
Bi p€ ketina xew€
Bi eniy0 löketin
Bi benO wi xwe berdana bir€
Bi qor0 da distin
Bi dil€ xwe
Bi gaveki 1ö m€zekirin
Bi tiqteki nehesibandin
Bi dest xistin
Bi kuta li juniyö xwe xistin
Bi destö xwe dayin bi lingä xwe lÖ gerin
Caniya tor
Can dayin
Can€ xwe kiriye dev€ xwe

Qav gerandin

Qav vekirin
Qav bi giri
Qav roni büyin (kirin)

Qareya ser0 xwe mözekirin

Qo di bin va kirin
Dest bi go
Dest dayin
Dest ji dunyay6 kiqandin
Dest ü ling li hev gerin
Dev nakeve hev
Di gav6 kel6 da löxistin
Dev guherin
Devi dibö guhö nabihizin
DCla heft keriya
Anina ber gava

Av davestin
Balifa bük€ revandin
Bav€ kal
Berxa makmij
Ber€ nuxuri
Bin di min nan da mayin
Bi paqil e

Bi gaveki l€ m€zekirin
Bi berda güyin (neg0yin)

Bi ser da verigin
Bi seytCn ra kav listin
Bi gozerö av kigandin
Bi ewra xistin
Bi ber dil da güyin
Bi dil ü bi xatir
Bi ser erd€ ketin
Bi dest ü bi pe

Bi xur ra kiqandin
Cangiran
Can g€rin

Ci girtin
Qav berdayin

Qav gir6dayin

§av ji ser nebidn
qiq rüt
Qiya wergerandin
Dayina ser desta
Dest li ber helnayin
Desmala ser desta
Deng jC demeketin (derketin)
De riya hecaciya payin
Deri bi gar Eavan payin
Dev dane ber devö hev
Dev tiji gor

Dest teng
Din6 ku dindoq diyi (diti)
Di zar ü bivilan ra anin
Di paqi ü pögiy€ negehiEtin
Di s€ri ra ketin bin ra derketin
Dil xwastin
Di h0la ali ü di hCla wali negehistin
Diz6 xumal
Di gava ra güyin
Dil-xatir zanin (nezanin)

Di mal da mayin
Di dest ra derbaskirin
DunC bisewite qirseK xwe nasewite
En bl ser ra

Gav ranay6, gor heynayö
Guh pöva nekirin
Hat dawesti
Hata dev hatin
Heg li söri birin
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Hcvdeyön s€ri sistin
H€qtir€ gergin
Him li ser him li bin xistin
Ji bin derketin
Ji ser xwc avitin
Ji qava derxistin
Ji giya da li erd€ ketin
Ji dest nchatin (hatin)
Ji dest ü linga da ketin
Ji nav biderketin
Ji müjekö xoqavek gökirin
Ji hesp6 d€hat li kere nist
Ji siya xwe revin
Ji xwe derbasbuyin
Ket'en dirandin
Ketiyö deva
Ketina desta
Ketina qaveke
Kur 0 tazi
Di suriya ra l0xistin
Dikaye gir nade
Di dü gerin
Di bin ra hal kirin
Dizgin bi dest dayin
Di gava da mezin kirin
Dijmin qarandin
Di bin Eev€ ra
Duh yek iro dudu
Dun0 j€ va xuya nekirin
Erdö ku jE bixwe dizane
Guh dayina ser xwe
Gur0 k€der0 mir
Hazirgom
Heg li s0ri güyin
Hes bi bcr xistin
Hörs di s6ri ra derxistin
Hundir hate ber d€v
Ji bin s6ri derketin
Ji qava da ketin
Ji devö xrve revandin
Ji dcsl derxistin
Ji dest nefilitin (filirin)
Ji mar tirsi ji weris rcviya
Ji m6ra hesibandin
Ji jor da hatin
Ji seri ü bini da
Ji xwe ra büyin
Ji warO pag hate war6 peq
Kete zara
Ketina gava

Ketina dinC
K€r bi xwin
Li kum€ keti gerin
Li deva gerin
Li eleg-böjingö kirin
[.€v d€westin
Li ser ser€ xwe güyin
Li ber malek€ rünigtin
LingO xwe dayina kevir
Li qünö ceh riqandin
Li piy€ Xwed6
Li pist derketin
Mat bOyin
M€r6 qora xwe
Nehatina desta
Nan€ xwe ji kevir derxistin
Ne tähm ne tik
Naza xwe li birin
Pdqiya xwe gez kirin
Pist dane pista hev
Pö küsi qörandin
PCsi gotin paqi ninayin
Pi 0 bask qikcstin
Qeram ketiye stu

Qün€ nade ber
Quwet li te
Rind ü xerav
Roviy ku eq6 xwe nayö
Roviy€n di zik da
Ser gir-heq tuneye
Seri gir€dayin
Seri xwe xwarin
Serxwaqi dayin
Sir-ca

§ir ü gekir ji dev bartn

§or li rü

§or di d6v da nasekinin

§ora devö xwe zanin (nezanin)

§uji ji xwe berdan
Tim di kiraseki da be
Law€ m€ra
Li ci r0niqtikandi
L€ nere
Ling cih ginin
Li heg6 hev in
Li qora gerin
Li ser ling0 xwe dawestin
Listik€ j€ köm e
Mer?ya bibe bön
Miriniya xwe hatin
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Navber qetandin
Nav di erd€ be

Ne bi xagi be
Nifiri-nifirandi
P€16 arO cina nayin
Piqt anina erdö
Pan pan deng kirin
Pi§r rC alkirin
QalikC gwizeke tij i nakc

Qun tC alkirin
Qut birin
Rehet li hestiyö d€ ü bava
Ro ditin (neditin)
Roka min hebe ji te ra ye
Seri €qandin
Scri teqin
Seri kigandin
Seriy0 xwe dayina bin gengO xwe

§ev yek diz hezar
Sir ü hezür

§or gir
§or t€ karnekirin

§or kirine yek

§ur heqin
Tev hev kal ü pir büyin
Ti$e ku ji xelkö diqede
fi ü birgi mayin
Tirsa di tirsO ra derkcve
Xör j0 nehatin
Xuya seklanö
Xwin gü laqe bi ser ketin
Xwin verigin
Xwin kiqandin
V€ ra büye heval
Zarxwaq
Zikdiri dayin
Ziman kör
TirE E0ne fisO mane
Xöra miriya
Xuya eniya
Xwariye eq nekiriye
Xwingcrm
Xwinxwar
Xwin ji serö qelem da barin
26r Qü gü ma
Zik€ ku pivaz xwari dizane
Ziv gü eq ma

CANE

Dibe ku rojeke
Dikevim biro 1e

Bere xwe bide eiya
Were gundC me
Bibihize
Nolin ü howoro
Bibine
Rispi ü pisi li diworo
Li vk siüxwor
KolekJlez lm.

Cone
Dikevim biro te
Bere xlve bide eiyo
Were gund€ me
Bigere
Li doristonen sewifi
Bibine
Qiyoycn bi bombo qelisli
Li vir binndor
ZinorekJiez im

Cono
Dibe ku rojekö
Dikevim biro te
Berö xwe bide giyo
Were gunde me
Bibine
Bi eoxo hotim xopondin
Bizone
Dev di pesiro doyiko de
Ezfetisondim
[i HelepqC
Dergüsek jT ez bom

ConC
Dibe ku roiekö
Dikevim bi,.o te
Berö xr,ve bide giyo
Were gund6 me
Bibine
Di siyo mirine de
Jiyon eiqos sor e
Bizone
"§ev yek diz hezor e"
Tu

Bi ewreki res be, bibore
We eoxe
Brüskek Ji ez bim.

Mem xenkon 1998
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Tarih, efsaneler ve turizm
bölgemizi tanryor musunuzl

lrfan Daysal

Celil Bo§azr gok eski yerleqim yeri oldufuna dair
izler taqrmaktadrr. Bilinen eski yerleqimcileri Bizansh-
lardrr. Hala kayalara oyulmuq günümüze kadar
gelebilmig barrnma yerleri vardrr:, Bölgede bulunan
kayahklar do§al nedenlerden dolayr Eekillenmiqlerdir.

Celil Bolazr KuqEa Kasabasrna üg,

Yeniceoba Kasabasrna ise yedi Km.
uzakhktadrr. Bölge dolal yaprsr ile
turistik özellikler taslmaktadrr.

Celil Bo§azr gok eski yerleqim yeri
oldu§una dair izler taqrmaktadrr.
Bilinen eski yerleqimcileri Bizansh-
lardrr. Hal a kayalara oyulmuq
günümüze kadar gelebilmiq bannma
yerleri vardrr. Bölgede bu lu nan

kayahklar do§al nedenlerden dolayr
qekillenmiglerdir.

Bö1gede bulunan su ve a§aElar,
insanlarrn burayt piknik alanr olarak
kullanmalarrna imkan vermektedir..

Ayrrca iki kayahk arastndan
darnlayarak akan sudan insan)ann gifa
riyetine yrkanmalan, orada bulun:ur bir
a§aca gaput ba§layarak bir dilekre
bulunmalan ayn bir özellik katmaktadrr.
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Kayallklara oyulnn§ bb ba nak

Burada do§al yapt canltl ara

benzetilir. Kayalartn do§al gekil-
leniqleri üzerine yöre halkr farkh
öyküler anlatmaktadlr.

Taglagan zS*lardan diteri

K)zla erkegin askna cngel ohnak isteyen insanlann ta§la§u{t...
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Efsaneler diyarr Anadolu'da
yagananlarrn farkh bir Eekli bizim
oralarda da mevcuttur. Bu yörc ile
ilgili elsanclerin bir versilonunu siz
okuyucularrmrza aktaralrrn;

PeE peqc oluqmu,s kayahklarrn ilki
erkek, peqindeki kadrn ve en
sonundrki kayalrk hütlesi ise insan
topluluguna benzetilmektedir.

Zorbalann ve zalimlerin yasadrEl
bir dönem..... Sevdahlar kavuqmak
igin her gareye baq vururlar ama
baqanh olamazlar. Tek qanslarr birlikte
bu diyarlardan kagmak ol ur.
Anlaqrrlar ve bir sabah erkenden
memleketleri n den ayrtl rrl ar.... .

Sevdalrlar birlikte kaqmaktadrrlar.
Köylüler engel olmak iEin peglerine
düqerler. Sevdalrlar arkalarrndan
gelen kalabahktan kurtulmayl
baqaramazlar. Ölümün ayak izleri

bunlara yaklasmaktadrr. Tüm
ayrrlklar gibi bunlarrnda ayrrllr zor
olur- Anlagrrlar. Genq klz sevdahsrnr
ölümden kurtarmak igin tek
garelerinin ayrrlmak oldugunu
söylesede yi§it sevgilisi bunu kabul
etmezse de garesizdir. Erkek
sevdahsrnr brrakmak zorunda kalrr.
Aralarrnda yirmiser-otuzar metre
aralrklarla erkek, krz ve köylüler
taglaqrrlar.

Bu anlatrlan öykü, kimbi lir
zamanrnda hangi yaqan(ma)mrq
asklara mesaj olarak verildi.
Günümüzde de güncellisini sanrnm
yitirrniq de§il.
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SE XWANG U SE BIRA
Berhevkar: Mamoste lrfan Baysal

(i aliyö Cihanbeyli ü Kulu'yö)

Li gundeki jin ü m€rikek hebüye. Sö

kegik6n van hebüne. Yek ji yek€ rinddir

büye. Rokö dayika van nexwag dikeve ü

dimre. Bav bi kegikan va bi tcn0 dim6n.
Vana ciraneke xwe jina bi hebuye.
Dihatiye mala van diEuye. Va keqikana
yar6 xwe dike. Rüy0 xwe rag bin vanan
mina, kegikan rokO dili bav6 xwe dikin
v€ jinö ll bavö xwe mar dikin.

Sal tiherin meh tiherin diya van tuxaze
va kegikanji plsti xwe bike. Rok6 bi kegi-
kan va tihere bin dar6 s€va. Di bin dar0 da

birik hebuye. Jinik ser bir€ tigre. Ku t€n
erdO dare diya wan wana heltide ser dar€.

Darö kü dawtiqinin s€v li erd€ dikevin. Ku
wana sör a berav kin dikevin bin bir0.

Qend ro di bin bir6 da dim€n kes nö

wana xelas nake. Wana ti 0 birqi t6ne ber
mirniye. Xwanga mezin bi a ort6 ra dib€:
"Ma xwanga me y€ biqük rateve emd w€

buxni." A biqük v0 dibize. Li ser vö digri
ü bi tiliyö xwe xwaliy€ dikole. Li ber kegi-
kö qullik vedibe. V€ fere dike ü dibe pen-

cerek. Di vd pencerO ra dikeve hundir,
Kü vira axurik e. Di axur da hespik gir6-
dane. Di ber da hejir hene. Kegik p6ga xwe
tiji hejir dike ü vedigere. Bana xwang€ xwe
dike. Bi ken ü kOf hejirem tixwun. Ro tchirin,
hefta tiherin bi vi awi ziki xwe tör dikin.

Xudan€ hespji s0 bira bOne. Hespi wan
pir bi qimet buye. Ro bi ro hespi wan
jarik dibe. Vana nizanin gima? Biray€
mezin övarek€ xwe tide bend€. KeEik
m€ze dike yck li benda hesp e. Wi dike
xew6. U tiherin hejira ji ber hesp

heytenin. Birayö mezin siwe da bi xwe
tese. Tebe "niin gist nedi." Icar biro orte

xwe dide bend0. Wi ji dikin xew€. Ew ji
tiqti nabine. icar birayö bigOk xwe dide
bend€. Xwe li xew€ t0nc. M0ze dike
kegikik hat ü pOqa xwe tiji hejir kir Biray€

bigük ji para bi guluy6n wö tigre ü jC

dipirse:
-Tu in i, tu cin i ?

Kegik: Ez ne in im ne ji cin im. Ez
insan im.

Keqik ji peqi da heta paqiy€ her tistiki
j€ re kat dike. Kegik tihere bana xwanga
tike. Biraji bana birayön xwe dike. Birayö
mezin kegika mezin, birayö ortC keska
on€, birayö biqükji xwanga bigük Ii xwe
mar dikin.

Sal derbas dibin, rneh derbas dibin....
Xwanga mezin tcvindar buye. Ji m€ri
xwe ra xwe tipesifle:

-Eza ji te ra tevnikä bikim. Ma ordiya
eskera li ser rünc.

Xwanga ortC ji ji m€ri xwc ra xwe
tipesine:

-Eza ji te ra bi tevn6 topika heft bara
qEkim.

A biqük ii ii m6ri xwe ra:

-Eza ji tera zok kurik binim. Ma kevri
cewher ti heniya da be.

Ro t€, hurd xwange mczin qor6 xwe
ninin gun€. A bigük tine sune. KeEikik bi
lawikiki va tine dune. Xwang€ mezin
kurikaji ber heyt0nin. Ü du ccwrika tar,€n

ber. Bana bir6 biEük dikin, j€ ra:
-Jinka te ji tc ra du cewrik hanin!
Biray0 bigük jink€ dike gozik xani bi

tcnö ci tene ü dev j€ ber dide. Xwang€
mezin kurika dikin sepetik€ dav0n av0.

Av sepet6 dide ber xwe dibe.
Li rü av€ li gundiki qivanek pez diEö-

rine. Tevi kerl, bizinik hebuye. Xudanö
bizinö pirekik buye. V€ pir0 waki di ji
ti.,stiki xwe tune buye, xizan buye, Va

bizina hero ji keri vediqetc tihcre h€la

avO. Li rü avö kurik(zarok) ji sepet€ der-
dikevin devi xwe dikin gan€(guhan€)
bizin€. Tdri xwe lir.ii qiqik lemätin.
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Keri vedigerc gund, pirik kü bizina xwe
bidoEe gane bizine gir t6 de tune. Pirik
tihere ba piv6n.

-§ivano di nav keri pez da te bizina min
di ku tu bidogi.

§ivan:-Ez€ gima bizina te yi bi tene
bidoqim.

Ro ü hefte tiherin. Bizina pirC tim tC

dotin. RokC pirik bi qiv6n ra tihcrc ber
pö2. Ku keri t€ dora av0 bizin ji nav keri
derdikeve tihere r0 avö. Ji sepetek€ du
kurik derdikevin qiri bizin€ dim€tin. Pirek
her tisti bi qav€ xwe dibine. Va kurikna
heyt0ne ü tihere mal. Bi qiri bizin€ vana
mezin dike.

Vana mezin dibin. Rokö xwang bi
biray0 xwe ra dibt:

-T€ xanina ji me ra g€ki, ma(bila) di
dun6 da tek bin.

Ew ji bi wi awi xanina g6dike. Rok€
jinik t€ mala van mivandari.

Ji keqikö ra: Xaniyö we pir rind in.
Kemasiya xwe didan€ fil p€va tuneye.

Xwangji biraye xwe ra v€ kemasiye dib6.
Bira dibö: Ez€ herim didani fil binim.
Pir tihere hendik tihere merik li wi

diqelive. M0rik j€ ra:
-Xofto te heri ku der€?
Xort: Ez€ herim ji xwanga xwe ra

didani fil binim.
Märik j0 ra: Mere tä bimri.
Xort: Na ez€ herim.
M€rik: T0 kü illa heri. EzC Ii te temeke

bikim. Hawzi ku fil te da avö vexe ber6
zift berd€. Ku fil avO vexe didan6 xwe €

p6da binuskin. Didan€ ji te ra bimän.
Xort tere bi wi awayi didana heydöne

t6. Didan€ fil bi xaniy€ xwe da dikin.
Rokä xon disa li n6gir6 buy€. ew jina

disa te mala wan. Ji kegik€ ra:
-Didanm€ fil pir rind bün. Ku ti nav

baxgi we da gul ü gulbend hebin a hi rind
buwe.

Bira ji n69irE vedigere G mal, xwang€
disa kefi xwe tune. Biraj6 dipirse' gir bü?"

Xwang: Her tistiki me heye. Di baxqi
me da gul ü gulbend tunen. Dora din€
royö, bira radibe tihere. Pir tihere hendik

tihere disa ew möra rast e tC. Mär jC ra:
-Xorto tu disa tiheri ku?
Xort: Ez€ herim ji xwang€ xwe ra gul

ü gulbend binim.
M€rik: Kü ez bOm mere ji t€ bi € xwe

biki. Ez disa ji li te temekC bikim. WaxrC
kü tu suy w€ qun0 pir bi barni ke. Ku te
nekir bami, tö bi kevir bi.

Xort tihere w€ qun6. Dike barni:
-Gul ü gulbend!!l
Linge wi dibin kevir. Careke din bang

dike. Heta nav€ dibe kevir. Cara paqi
bang dike kevirö xwe diweqin. HemEza
wi tiji gul ü gulbend dibe.

Vedigere tö mal. Li riya wi ew m€ra
disa rast te. M€rik ji xort dipirse:

-Tu ki yi?
Xort: Ez bi xwang€ xwe va ni, Weki di

ji kesi me tune. Pirekö em ti sepetek€ da
dini. W0 em mezin kimi.

M0rik ji xon ra teb€: Xwina min pir li
te keli.

Xort ji: A min ji li te.
icar bi hevdu ra tiherin mal. Hevdu

hasdikin ü dibin dost. Rok6 xwang bi
biray6 xwe va tiherin mala m€rik. Li malö
dibin mivan.

Ji m€rik dipirsin: Di vö goz€ ha dajinek
bi ten6 rut6ne. Ew ki ye?

Menk: Ew jinka min bü. W€ du cewrik
hanin dun6. Min ji cist.

Xwang tihere ba wöjinkö. Kegik gotinö
mörik dide rü jinikO. Jinik ji:

-Waxta ku kuri k hatin dunö min bi Eavö
xwe din ku yek lawik bü yekji kegik bü.
Paqö xwang€ min kurikö min ji ber min
heynan. Di sepetek€ da havitin avö. Du
cewrik ji dane ber min.

Xwang vedigere t6 ba birö xwe. J€ ra
her tistiki kat dike. Bira dizane ku vana
hem ni. Tihere ba xaltiy€n xwe. Ji wana
dipirse, ew ji her üstiK jC ra kat dikin.
Bavji bi wana dihese. Bi hevdu ra tiherin
dakd xwe heyt6nin tiherin mala xwe.

Qeroka min gü kat€, rehmet li v6
cemat6!
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Ie ridun
GEQMr$rN KALTNTTLARI

Uluslarrn tarihinde, sanatlnda ve
uygarhklannda dinlerin ve mitolojilerin
etkisi gok büyüktür. Dinsiz ve mitolojisiz
topluluk yoktur inanqlarda ve mitolojilerde
insanm ya5am igin verdiEi mücadelenin tarihi
yatmaktadu. inanglar ve mito§iler tarihin
akrslnda günürt ekonomik ve sosyal
ihtiyaqlanna cevap verecek gekilde de§igime
uErarru§larsa da topyekün ortadan kalkma-
mrqlar ve yeni düsüncelerle kaynagarak
värl*länm sürdürmüsler Dinler ve mitoloji-
ler, dolay yorurnlayan insamn, yarattrgl doga

üstü insanlafln ve olaylarrn hikayesi ve

fantazisidir. DoEadaki olaylann nedenlerini
bitimsel olarak agtkltyacak bilgilerden
yoksun olan insano§lu olaylan fantazisi ile
ag*lamaya Eahqmrg. Ve bu fantazilerin bir
qo§u günümüzde de varl*lanru sürdürmek-
tedir Kültür bir toplumun yagryabilmesi iqin
yaptlEr eylemlerin bütünüdür. Kültür:
mimaridir, müziktir, spordur, folklordur,
masaldrr, resimdir, dindir, mitolojidir,
bilimdir ve $nattr. Yani kültür insan ugrasrdr.

ig Anadolu Künleri, astrlar da geEmig

olsa etnik kimliklerinin belirleyici
unsurlannr. hakim ulusun toptan asimi-
lasyon gabalarrna ve kültür miraslarrnr
koruma kurumlafl ndan yoksun olmastna
ragmen yasatmrs ve gelecege tasrmr§.
Köklü bir kültür ve uygarlrklann mirasrna

sahip olmalan onlann dadi§erbirgok halk
gibi tarihin sahnesinde silinip kaytp
olmamasrnr saglaml§trr Kültür miraslanrun
zenginli§i onlann asimilasyofla karsr
direnglerini artrrmakla kalmamrg hakim
uluslann kültürüne katktda bulunmuqtur.
Alman Herman Wenzel t930 yrllarda ig
Aandolu'daki yasam üzerine yaptlgl
EahEmada Kürtlerin asimile olmadtklart
gibi gevresindeki diger topluluklan asimile
ettiklerini yazar ve bunu Kürtlerin üstün

ve yüksek bir küttüre sahip olduklanna
ba§lar. Bugür, bahl inanq ve hurafe olarak

adlandrrrlan olaylarrn kaynaklarlna
baktr§rmrzda hemen hemen hepsi Kürt
kültürünün birer parEasr olarak karsrmrza
grkar ve köklerinin gok gedlere gittiäiri
görüdz. Kürdistanr kolonileqtiren ülkeler,
Kürtlerin kültür miräslarl ile bulugma-
malarr igin kültür miraslarrna ya el
koymuE ya da dini motifli olanlarrm battl
inang olarak de§erlendirerek aqafrlam4
ve gözden düqürmeye qal4mrqlar. Kürrleri
kültürlerinden uzaklastlmrak asimile etme
yoluna gitmisler. Bügün hurafe ve batll
inang olarak de§erlendirilen olaylarrn,
inanElann ve davranrslannln, Kürt mitoloji
sinden ve islam öncesi Kürtlerin dini olan
zerdüstlükten kaynaklandrErnl tespit
etmek pek o kadar da zor de§il. Bu hurafe
ye bätrl inäng olarak adlandrrrlan
olaylar, kültürümüzün ve tarihimizin
birer pargasrdrrlar. Tarih, kopuk kopuk
olamaz. Tbrih süreklilik ister. Tärihimize
süreklilik kazandrrmak zorundayrz.
Bunun isirde bütün de§erlerimize sahip
qtkmahyrz. Aradan binlerce yr1 geqmesine

ragmen hala bugün Kürt mitolojisinin.
Zerdüst öncesi Eok tannlr dinlerin ve
Zerdüst dirnnir, etkiterini ve törelerini
görmekteyiz. Kürtlerin tarihi ve kültürü,
ortak ülkel' aryan ülkesinde yagamrq di§er
topluluklarla ortaktr. Bu ortaklrkta biz
Kürtler paylmlza düseni almallylz ve
getiqtirmeliyiz. Biz Kürtlerir talihsizligi
an halklanlrn kültürleri üzerine arastrma
yapanlarrn yabanctlar olamsr ve bu
yabancrlarrn bütün kültür de§erlerini
Farslara maletmeleridir Kültürümüzle ilgili
bilimsel arastlrmalar yaparak bu konularda
otorite olacak uzman ve yetkin akademis-
yenlere ihtiyac vardrr. Kendi srnrrlr
olanaklan ile bir geyler yapmaya qaltgan

insanlarrn soluklan daha ne güne kadar
yetecektir. Yaprlacak arastrrmalar kesinlikle
bilimsel olmah ve bilimsel disiplinin
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kurallänna harfiycn uymalrdrr. Ezilmil-
li§iniz bize bilimsel olmama hakkr vermez.
Arüstrrmalann kallcr olmasl igin olmazsa
olnraz kurahna sadrk kalrnmah. Dc§ilse
yaprlan alaEtrrmalann ömrü krsa yadeli olur
ve bir i5e yaramaz.

Künlerin. islamr hal ife ömer zamantn<]a

kabul ettikleri söylenif. Aradan bunca
zaman gegmesine ra§men, ig Anadolu
Kürtleri'nin bugünkü tcolojik tcrminolo-
jisinde gegmiqin izlerini bulmak mümkün-
dür. Kürtler islam dinini kabullendikten
sonra da kendi eski inanElannr, toptan
brrakmamrllar. Eski inanqlarrnr ya islrrna
entegre etmislcr yada islama paralel olarak
yalatnrr;lrr. Burrdr dikkrt edilmesi ger-
ckcn husus, Kürt kültürünün venilikler
karqrsrndaki esnekli!i ve yeniliklere
vokabülerindcki ccvap yetene§idir. Bu da
Küft kültünün zenginli§inden kaynaklan-
maktadrr. Folklorümüz ve kullandr!rmrz
teolojik terminolojinin yaprsr bizi
tarihimizlc bulusturma imkanlan vermek-
tedir. Bunu en iyi bir gekilde de§erlen-
direrek tarihimizin yaprlanmasrnda büyük
katkrlarrnrn olaca!r n r n dü!üncesini
liriryorum ve emek rerilnresi gdrü1ün-
deyim. Kültürümüzüo cn uläk de§erJerini
bile gün l§rErna qkannalyrz. Cünümiizde
ig Anadolu Kürtleri arasrnda hala yalay:rn
ve tarihi kaynaklarr qok eskilere dayanan
bir kag kelime ve olaydan bahsctmek
istiyorum- Bu olaylarrn hemen hepsi
rnitolojik ve dini kökenlidir

Nf,{Gi
Türklel srk srk iq Anadolu Kürleleri isin

Magi Kürt deyimini kullanrrlar. Bunu
kötülük olsun diye de§il. Yöre Kürtleri
kcndr aralarrnda :,rk srk kullantlklarr iqin
on llr da LullanLrlar. Kürtlcr. ,ragi
kelimesinin anlamrnr bilmeden kullanrdar.
tsen sordu!um birkaE kiqiden hiE bircevap
alrnadrf,rmr söyliyebilirim. Anadolu
Künleri trrafrndr qok srkqa kullan:lrn magi
säzcü§ü ilc ilgili olarak yaptrElm arasn-
rmalar neticesinde kökeninin gok eskilere
dayandr§rnr ve Kürtlerin eski dini olan
Magilikte n kaynaklandr!rnr gördüm.
Magilik, Medleri olusturan kabilelerden

magalann diniydi. Özü, yaprlan eylemlerle
tannlan etkilemc anlayrsrna dayanrr- Bu
eylemler yakrn tärihe kadar Anadolu
Kürtler arasrndadr yrygrndr. Ana gegim
kaynalrnrn hayvancrlrk oldu§u 1960
senelerinin sonuna kadar, hayvaolan nr

korumak igin magi y öntemleri kullani:udl.
eocuklugumdan hatulanm. Hayvanla-

nmlz, kayboldugunda halama giderdik.
Halam hayvanlarrmtzrn, kuftlar tarafindan
yenilmcmesi iEin, kurtlann a§zrnr ba!1ardr.
Kurmanccada lttna "DevA Gur GrAdp"
denilir. Halam, gakr blEagrn agzrnr aear,
Kürtse dualar okuduktan sonra brga[rn
atzml tekmr kapatlrdl. Kaybolan hayvanlar,
ölü veya diri bulunduktan sonra brqa§rn
afzr aqrlrrdr.

XWEDF/ XT]Df/ XUDA,/ HT]DA
Kürtlc n. islama kabullenmelerinin

üzerinde uzün bir zamanrn gegmiE olma-
srna ragmen, eski iraDElarlol, örf ve
adetlerini hala yasahyorlar ve islam öncesi
teolojik terminolojisini kullanryorlar.
Örnek olarak buna Roji :te Xuda'yr
vereblirim. islamrn tannsr olan Allahrn
karsrtr Künsede Xuda'drr. Xuda kelime,ine
ari halklarrnrn mitolojisinde rasLlanmakra-
dlr. Ari halklarr, adrna Aryaz denen
topraklafln üzerinde yasayan halklann
tümünün ortak adrdrr. Persler ve Medler
aryan topraklannrn en etkin iki toplulu-
guydular. Aryanhlar gok zengin bir
mitolojiye sahiptiler, Mitolojilerinin ana
temeli iki prensibe dayanrr. iyi ve kötü. Bu
dualistik düsünce daha sonm Zerdüst din-
ini de etkilcmistir Dualistik düsüncedeki
iki kuvvet yani iyilik ve kötülük sürekli
gatrsma halindedir ve iyilik kötülügü
yenecektir düqüncesi hakimdir. Ariler,
kozmik tannlarrm Huda* olarak adlan-
drrryorlardr. Xuda'nln anlaml gökten
yeryüzünü "iyi gözetliyen" anl amrna
gelmekredir Kürdistan'daki Kürtler gibi iE

Anadolu Kürtleri de günümüzde, islamrn
tannsr olan AIIahln yerine Xuda kelimes-
iri kullanlrlar.

ATARUHUKÜIXÜ
Zerdüqt dinin kutsal kitabr Zezd-

Avesla' nn .;ras, bölümlerinde faruvasi-
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lerden söz edilmekte. Zend-Avesta'da
yeralan onüE numarahya.$ faravasileri konu
ah Konuya bahis olan faravasiler, arilerin
ö1müs atalaflnrn dindar ruhlandrdar ve
koruyucu gücc snhiplirler- Atalanrun ruhlan
kozmik düz-enin devamrnrn garantisidirle.
Kozmik düzen onlann sayesinde olmakta-
drr Yeryüzündeki sular, zengin otlaklar ve
kadrnlann do§urganlrklarr yine onlaln
sayesindedir. E[er faravasiler olmasaydr,
bütün yasam ve hayvanlar olmayacaktr.
Görüldü§ü gibi varolmanln kogulu
faravasilerdir. Günümüzde, Iq Anadolu
Künleri arasrnda olay yukandaki kadar olm-
asa da atalanrun ruhlanna inanma kültünül
izlerine rastlanmaktayrz.

Hemen hemen her kün köyünde bir yatrr
ya da bir tekke bulunmaktädrr. Bu yafurlarda
ve tekkelerdc yalanlanfl adrnr ve sanrnr
bilmeseler dc, insanlar onlardan dilekte
bulunuyorlar ve kötü günde yardrmlanna
geleceklerine inanryorlar. Hastalar gider gifa
diler. Qocu§u olmryan gocuÄunun olmasr
iqin dilekte bulunur Bu halk inancr di§er
halHarda da mevcuttur Ama künlerde daha
bir a§rrkktad[ Cihanbeyti'ye ba§h Buldut
köyinde Buduk Dedezade adrnda bir tekke
bulunmaktadrr, Tekke gevreye hakim bir
tepenin üzerinde bulunmakta. Qok eski bir
yaprdrr. Girig kaptstmn üzerinde haq isareti
bulunmakta ve yaplnrn etafrna serpilmi§
mermer taslarda Grek alfabesi ile yazrlmtg
yazrlar bulunmaktadrr, Yaplnrn tahminen
Bizanslardan kalma bir kilise veya burda
geqen tali ipck yolunun güvenli§ini
sa§hyan bir karakol otdu§udur. Qünkü
teklenin üzerinde kuruldu§u tepe bölgeye
hakim bir konumdadtr. Burasl halk
tarafrndan tekke olarak kabul görmüq. Etraf
köylerden de bumya ziyarctler yaprlmakta
ve adaklar adanarak dileklerde bulunul-
makta. Bazl bölgelerde yatrrlann savaglara
beyaz elbiselerle (kefen) katrldrklan ve
düqmana belirleyici kayrplar verdikleri
söylerir Buda faravasilerdeki gibi yatrrlann
koruyucu güce sahip olduklan vurgulanmak
isteniliyor.

'Huda nrn Ave\tadaki anl3mr: iyi8ören
Hu: iyi (Eski Kün mitolojisindeki anlamryla
bugünkü Lurri Beyreyi/Feyli, EIam böl8esi,
Küngesindeki anlamr aynrdrr. )
Dä: görme fiilinden geliyor (Avestadaki k"kti'
day-) (Cünümüz Kürt gestndekl ditln/diyto/
r//r: gönnek tiiliyle aynr anlamr tasrr).

BiRDAHA

Bir daha
bir daha
bir kez daha

bir daha

bizimkiler
yakrlmr§
ylkllml§
sisli duvarlann
dibinde oturmasrnlar
ve yollara düqmesinler

Bir daha
bir daha

Eoquklanmrz
taze bahar sütü kokan
sabah rüzgarlannrn yerine
ak sigederine
hardal gazr solumaslnlar

Bir daha
bir daha

bryrklan terlememiq
genElerimizin

ve bir su damlasl hzlanmrzrn
kutsal
derin
qafak uykulan
kanda yüzdürülmesin

Bir daha
bir daha

a§zr kanlr
diqi bahu kurdu insafindaki
namlular
topraklanmlzda ulumasrnlar.
Bir daha
bir daha

newroz giqeklerimizin
taze güllerini
davetsiz misafirlerin
tanklanmn paletleri ezmesin

ve postallaflnrn gölgeleri
topraElmrza düsmesin

FERiDUN
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SOMURGECI ROK

$ükni Güknüq

Sömürgeci Rok, bu terim vardr. Bu
sözcükleri ben bulmadrm. Onlan sadece bir
amya getirdim. Buna edebiyat literatüdrde
etdtülemeli imge de diyorlar. Ben gimdi,
bu yazrma baglarken bir araya getirdim.
"Sömürgeci Rok" betimlemesini neden
kutlandrm? Do§nr mu?Yanhq ru? Onu hep
birlikte göreceliz. Arcak, qok krsa olarak
qunu agrklamam gerekecek. Artlk,
günümüzde her kili, kurum-kuruluq. pani
ve hareketler kendilerince bir anlam
yüklüyorlar bazr kavramlara. Bende
ay[llslnl yaplyorum.

Sömürgecitik, bir halkrn egemen ulus
tarafindan kendisine benzetilmesi; dili,
külrürel de§erlerinin eritilmesi ve krqla
etitimlerinin, jandarma karakollannrn
hemen yanr baqrnda kurulmastdrr. Göq,
sürgün, yerinden yurdundan etme,
kundaktaki bebeyi sütten kesme. gocugu
devqirme okullanna göndermedir. Buna da

medeniyet deniyor "Parasrz yaLrh" deniyor

Rok, bir satrarE terimidir. Büyük ve
kügük roklar vardrr. Bunlann amacr; §ahr
sa§lama alma hareketleridir. Burdaki qah,

TC'dir- Piyonlarsa, Kürt Eocuklandr. Rok,
bir di§er anlamda sürgüne karsrhk düser.
Ama bah ve Orta Anadolu'nun mazlum
gocuklannr da birer arag olarak kullanrdar.

GURBET NE YANA DÜ§ER USTAM

Gurbete ilk adrmrmr athElmdan bu yana
tam-l tamlna 28 yrl gegmi§. Dostlanm bana

"hocam o zaman bize kesin yazmahsrnl."
dediklerinde, teredütsüz kabul ettim. eünkü
benim yanrmda Krrgehir'in apayn bir yeri
var. §imdi o y lara uzanlyor ve yazmaya
baqLyorum.

Mrqh-muqlu yanr hikaye diliyle
yasamrmr anlatmaya baslasam be§
kelimeden sonra ya Türkqem biter yada
yaqamrm. Onun igin ne ben anlataylm nede

siz dinleyin.

Ortayr bitirdigimde Radyocu Aziz
Ustanrn yaunda hala slraktlm. Liseye
gidecektim. Okul evimizden gok uzaktr. O
da neyse ama bir tek okul vardr. Oda sitede.
Tel örgüler arasrndaydr. Tuttum Meslek
Sanat Okulu imtihanlanna girdim.

Ondan önce, Paraslz yatrlr ögretmen
okulu imtihanrna girmistim- Salt bir
silahrmrn olmasr i9in, polis olmak
istemistim- Sonradan polis ve bekqilikten
nefret etmistim. Askere gitmemek iginde
öEtermen olmak istiyordum-

Parasrz yatrlr öEretmen okulu
imtihanlannr kazanmrstlm. Anam srr gibi
sakladr§r el örme kilimini mazata
götürmüstü. Beqik kenme niqanhm Halime
köye dönmemek ve benimle evlenmek
uEruna intihar etmig hastahanede can
qekiqiyordu. Sanat okulu ögretmenim.
ada§lm §ükrä, "BeD ögrctmeo oldumda ne
bok yedimse sende aynt Seyi ye
bakalm "defüsti. Uslama sordum: SEVDA
NEYANA DÜ§ER USTA? Ustam, sevecence

bakmakla yetinmigti. Anam kilimini zar-zor
elli tiraya satmrstr. Babam gözyaqlarr
eqli§inde beni geg saatlerde yolculamrsh.
Trenle uzunca bir yolculuktan sonra
Yerköy'e inmiqtik, ordanda bir dolmugla
Krsehir'e getmistik.

BiTERDE KIR§EHIR,IN

GÜZELLER] BiTER

Ksehrr kügük bir Orta Anadolu qehridir.

1970'lerde bir tek garqrsr vardl. Geldilim
yer Batman bile ondan daha geliqmig bir
yerdi. Ö§retmen okulu, biraz sehir drsmda
sayrlrdr. Ben; mahalle, ilk, orta okul srrasr

boyunca hep beraber oldu§umuz Nesim ve

Habib KrhE* kardeqler vardl, Meger biz okul
daha aErlmadan onbeq gün önce gelmiqtik.
Ama ne bizi gönderdiler nede krzdrlar.
Yatakhane ve yemekhaneyi bizim iqin aErp

devreye sokmuqlardr. Biz Batman Orta
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Okulundan 52 kiqi bu imtihanr kzanmrgtrk.
Biz gelenlerin ilk postasr oluyorduk. Ben,
"ne sa§cr ne solcu, topguydum." Forma-laflrm
giyip, topumun ardrna düsmüstüm bile.
Yemeklerden sonra Krrqehir'i geziyordum.
Bizim gibi kara lya\n delikanhlar
görüyordum. Ama onlannda bizim gibi "47.
Numaradan sürgün, kuyruklu Kürt"
olduklannl nerden bilecektim. Kaldr ki
benim igin Kürt olup olmamalanda o kadar
önemi yoktu. Qünkü memleketteki
"Kürtgüler"le dalga geQiyordum. Futbol
takrmr kulübümüz ve kahveleri yan
yanaydl. Onlam takhyordum: "sere grvike
yek! (Kuqbaqr bir!..)", "Heft roj drdo!...
(Yedigün iki...) u " Aya cemed, ig memed"

DediEim gibi ilk senem tam anlamryla
"yasanmamrs yrllar olarak gegiyordu.
Okulun en popüler sporculan
arasndaydrm. Futbol, atletizm, masä tenisi
ve sosyal alanlarda en öndeydim. Srnrfin,
okulun ve Bucakspor/Mucurgücü'nün
daimi kadrosundaydrm. Kugehir liseler ve
dengi okulhLr arasr birincili§ini ben aldrm.
Okulda ilkkez Atletizm takrmrnr kurup
bölgeler arasr dereceler aldrk. Hasrh krl payr

milti olmayr kagrrdrm. iyi ki kagrrmrErm
yoksa Milli bir gereksiz Kürt asrlh bir Türk
sporcusu olacaktm.

GÖNLÜMÜZDETAHTKURAN
STIRGÜN KÜRT !,E DEvRiM

MECRÄ§INAGiRi§iM

§imdi anlataca§lm olayr belkide
yaqamrmda, beni en gok etkileyen ve
yasamrma yön veren bir olaydr. Ben bunu,
hemen hemen her devrimci sohbette ve
anrlar dizgesinde dile getirdim.
Diyarbakrr'n o vahget y lan olarak tabir
edilen döneminde savunmama yazdlm. O
zaman, madem Krrqehir ve Orta Anadolu
üzerine yazacagrm; en doErusu burda dile
getirmemdir.

Dört erkek kardes ve bir bacrmrz vardr.
Alam, yoklufumdan faydalanarak, birazda
"krz krsmr öyle boq brrakrlmaya gelmez.

Evin namusudur" hesabryla daha onüg-
ondördünde Eocukken, dayrmrzrn o§luna
verilir Dayrmda gönlümü almak igin, son

model. Transistörlü, kulaklkh küqük bir

Bizler Kürt anadan, Kürt
bir babadan mütteqekkil
olmuqtuk. Ama okula
baElar baqlamaz;
varhErmrzl inkar etmek
zorundaydrk. Evde Kürt,
okulda "Türko§lu
Türk"tük. Baqlardr ezbere
nakaratrmrz; Türküm,
Do§ruyum. Qahqkanlm....
Ey ulu Atatürk....." diye
zlrlafihrdrk. Ve süreq iginde
bu olgu igselleqiyordu.
Ama, bir yerde bir terslik
oldu(!). Kürt gengleri
zorunlu olarak sosyal
bilimlerle, pozitif bilimlerle
tanrgtlrdr. Buda
beraberinde konuqmayr ve
tartrEmayr getirdi. Bu bilinq
patlamasryla, Kürt gengleri
kendilerine yöneldiler.
Kargrlarrna slkanlarla
tartrghlar. "Bu gezegende
Kürtlerde yasryordu. Bizde
onlann evlatlarr5nz "
dediler.

radyo almrgtr. Ben, her zaman oldu§u gibi
radyomda türkülerimi okulda dinliyor, ara
yerde de haberlere kulak kabanryordum. O
gün, sabah etütüne gidiyorduk. Arkadasrm
Halim ipek; bana gülerek, "Habeder nasrl

§ükrü? Dedi. Bende gayri ihtiyari; "N"
olsun be krzrl Halim, seninkiler cartayr

Eekti" dedim. Bunu derkende, elimi bir
krlrg gibi, bo§azrma götürmeyi ihmal
etmedirn. Halim'in birden rengi deligti.
Gözleri doldu. Bir panter kesildi ve inanrn
ben de[ilde bir baqkasr olsaydr; grtlagrna
yaprqacaku. qünkü benim bilinqsiz ve bir
kötü niyetle söylemedi§imi gayet iyi
biliyordu. Bagr, krrrk bir dal gibi önüne
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düqtü- Kollan yana sarkt. O sanki, o an, o
sözle vurulnlustu. Sabah etütüne girmedi.
Gitti bahgcde, bir aEacrn altrnda oturdu.
Bende peqine düstüm. Bir sigara tuttum.
Aldl. Dumanr cilerlere boca ediyorduk.
Ben daha yeni sigara iEiyordum- Cünü
hatrrlamryorum, ama tarih kesinliklet 6
Mays 1972'ydi. O gün,

Ü9 daldrk!
Yol aymmrnda
Ölüm pusuda
Ü9 daldrkl.....

Yani, Türkiyc Dcvrimci GcnElik
Harekeli nrn üE önderi Dcniz Gczmiq,
Hüseyin inan ve Yusuf Aslan'r TC,
"devletin bekasf igin, hunhar ve bir o kadar
ilkel hir inLikam duygusuyla kxlletmi,\li.
Halim bunu bilince grkarmr§, ben daha
hayatl toz pembe görüyordum. Bana pro-
paganda yaptr. Olmadr. " Kitap ver" dedim.
Verdi. ilk ktabnn Komünist Menifesto'dur
Aldrm onu- Fotografqrhk odasrna girdim.
Odan karanhk odaya. iki kez okudum. Hi§
bir Eey anlamadrm. Ardrndan Sosyalizmin
Alfäbesi ve daha sonra Felsefenin

Sükrü Gü|nüs ve Setit Alp
Baqlangrg ilkeleri'ni okudum. ve böylccs
devrimci mecraya katlldlm. Bu bab böyle
özcesi....

Bizler Kürt anadan, Kürt bir babadan
müttesekkil olmustuk, Ama okula baqlar
ba;lamaz, varlr§r mrzr inkar ctmek
zorundaydrk. Evde Kürt, okulda "Türko§lu
Türk"tük. Baslardl ezbere näkaratlmlz;
Türküm, Dolruyum- Qah;kanrm-... Ey ulu
Atitürk....." diye zrrlatrlrrdrk. Ve süreq
iginde bu olgu igscllegiyordu. Ama, bir
yerde bir terslik oldu(!). Kürt genqleri
zorunlu olarak sosyal bilimlerle, pozitif
bilimlerle tanrstrrdr. Buda beraberinde
konusmay! vc tartrsmayr gctirdi, Bu biiinE
patlamaslyla, Kürt gensleri kendilerine
yöneldiler Kargrlanna qlkanlarla tartlstllar.
"Bu gezegende Kürtlerde yagryordu. tsizde
onlann evlatlanyrz" dediler

Bu noktada bizim betimlememiz olan
"sömürteci rok"a bir agrklr[. getirnren]iZ
gerekir. Sömürgecilifiin en korkuncu cn
"temizi" roktur, yari sürgündiir, demek
bence en do§rusudur iqte bunun igin Kün
qocuklannr ya daha ana kucaglndayken
kopardrlar yada onlarr en uygun
zamanlarda bu dev5irme okullanna aldrlar
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Bu yanlrz Kürtler iEin de§il di§er
azrnLklarada uygulandr. Zaten bu genq TC,
dedesi osml rr lr'n r n dev;irme zihniyetini
clevr aldr. Bugün hala hakim olan anlayrq

budur- Onun iqindc nc Kürt sorunu sözülür
lede Türkiye'ye demokrasi gelir, "Kialdar
daha kralcr"anlayrqr bunlarda var. Bunlar
da TC'yi yajnetiyor

Biz gelelim ana konumuza ve Krrsehir'in
dcvrimci bir oca§r Ö§retmen okuluna.
1970'lerde biz; Orta Anadolu'ya ahndlk.
Batr ve Orta Anadolu'oun yoksul qocuklan
dr onlarrn "DoPu. Güneydogu" bizirnse
Kürdistan dediIimiz ülkemize alrndrk.
Onlar Kürt gocuklanna. halkrna Tiirkge ve
Kemalizrrri ögreteceklerdi. Bize ise TürkEe
vc Kcmrlizm (i!rctilirken: beyinlerimiz
yrkanacaktr. Ama " Fethedilenler
lcthcdildi" Kürdistan'da. Ilakn tarihten bir
ibrct ve'ikasr. Bulgar giigmcnlcr ülkcmize
getirilip Bisrnil, Diyarbaktr ve Batman
arasrndaki en vcrimli alanlara yerleqtirilir.
Bir gün isrnet inönü, ordan geqince sorar:

- Nas Kürtlere Türkce öErettiniz ni?
Topluluktan biri yanrt verir,

- Haytr paSant! Ana bize Kürt7e
ögrettile.. ittonü bozulur ama belli etmez.

- iyi. i1,i tlil ö§rcnnrek iyidir, der-

Madalyonun di§er yüzti. Yani bizler neler
yapryorduk Krr,sehir'de. Bir dclä; benden
önce bu konuya de§inen arkadagrn Bayram
Ayaz'rn Scyit Alp iqin söylediklerine aynen

katrlryorul'r. Bizim tüm '74-75 mezunlart
üzerinde Scyit Alp hocamrzrn katkrsr vardrr
Seyit §rryamba dan -'Künsülükten sürgün

edilmisti- Ama tamda yerine düsrnüstü. Biz
alhyüze yakrn Kiift genqleri vardrk. Ondan,
Kün Millibilincini aldrk. Ona da der rimci

ie\k ve heyecan verdik. O. hepimizin
gönlünde yasayan bir el'saneydi. Onun gibi
konu,sur, onun gibi yürür ve gülerdik adeta.

Bryrklarrnt kesti§inde bir gogumuz yas

baglamrstlk.

Krrqehir merkezinde qok Kürt yasryordu.

Özel1ikle hali vakitleri yerindeydi. Kürtlük
brlrslcrini yitirrnerni5lerdi. Bizleri sevmiq
ve ba§rrlanna basmrqlardr. Bizim okulda;
öncc beraber getirdiPimiz geliqkiter
hakimdi. Batman'h Siirt'liylc, Siirt'li

Seyit Alp

Mardin'liyle, Mardin'li Diyarbakrr'hyla
hrrlaqrrdr. Yerelcilik ve merkezcilik, küEük
merkezler büyük merkezlerle Eahqrrdr, Bir
rnüddet sonra hu geli;kilerin iinüne,
"Do[u-Batr" qeliqkisi gegti, eünkü; (§u

anda ismini hatrrlayamadr§rm) adrndaki
arkadaqrrnrz ihmalkarLktan ölmüstü. Bizde
elimize bir bayrak alarak; "Ankara'nrn
tasroa bak/gözlerimin ya§rna bak...."
diyerek vilayet kona§rna tüm okul
yüddük. Ondan sonra adrmrz "Kürtgüye,
solcuya, Komüniste" §rktr, Sagcl basrndan

düsmez olmustuk. Qeli,skimizin adr arhk

"Sa[cr-Solcu" olmustu, O zaman bizde
adrmrza uygun davranmak zorundaydrk.
ve ruttuk tüm okuldaki TürkeqgiFaqistleri
okul drqrna attlk. I(ayseri, Nevsehir ve
Yozgat'tan "Komando" getifttiler. Ama
onlarda üstümüze saldlrmaya cesaret
edemediler Hiq unutmam bir arkada§lmrzln
7.65mm gaprnda bir tabancasr vardr. Tüm
Krrqehir'e hepimiz silahlrymr,srz imajrnt
Yermistik, Bunun epey yaran oldu.

Krrqehir'deki demokrat, devrimciler bize
daha yakrn davrandl. KYÖKD (Krrsehir
Yüksek Ögrenim KültürDerne§i) ne "gelin
derne§imize üys olun" diye teklif
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Ktrg ehir ö§re tnen Oku I u

getiriyorlardl. Bizde "Geliriz ama Ulusal
sorunu da konugmamrz gerekir" diyorduk.
On larda "Olmaz'diyorlardr. B irgün.
Bayram'a "Bunlara ulusal sorun diyoruz.
hemen ürküyorlar- Oysa bizde yeterince
bilmiyoruz. Bildi§imiz Künler vard[ Bir
ulustur. Dili. kültürü farkldrr. Eziliyoruz.
Falan-feqkeman ba;ka da bir Eey
bilmiyoruz." O zaman araqtrrdrk ve
okuduk. M. Emin Bozaslafl'rn KüItse alfa-
besini Ankara'dan getirttik. Köylerde bizzat
okuttuk. Krrqehir Kürtleri bunu görünce
daha gok sevindiler

Itursehir'li Kürtler bir pargamrzdr. Onlar
oldu§u igin gurbetlik yüzü görmedik.
Kendimizi evimizde, memleketimizde ve
ülkemizde hep hissettik. Ben bu gala-kalem
yazlmr saygr deEer hocäm Seyit Alp'rn
akLmda kalan bir kügük giiri ve onun
konugmasryla bitirmek istiyorum. Qünkü,
onun edebiyat bölümü mezunuyum.
"Babamrn Divanr" adL Eiirlerini ben
daktilo etmistim. Bunlan inter-Name'de
resmiyle verdim- Bana-Özgür Gündem'e
"Cüncel Rubailer" yazacaktr. Hala
bekliyorum.

Biz Irani seher
Turam kavim
Evel eski
Hep köleyiz.
Srrtrmrzda halk urbasr
Günes mursidimiz
Yoldayrz.
Okulumuzun son dönemleriydi. Güney

Kürdistan'daki Barzani önderlikli halk
hareketi ezilmiq, Kürt halkr birkez daha
katliamdan gegirilmigti- Basta Hürriyet ve
TC'nin resmi yayrnr, boy boy resimler
veriyordu. Seyit'in: Gözlerinin herbiri birer
kan gana§rna dönmüstü. Ve "bir gün
gelecek, bu yagrz Kürt gengleri
bulunduklafl yerde birer bomba olup
pathyacaklarl -.." Bu konusmantn üstünden

§imdi yirmibes yrl gegti. 30 tuahk 1998

Dipnot:*-Krhs kardeslerden Habib, Kontra-
Hrzbi tarafrndan vuruldu. Nesim hala devrimci
inanqlan gereüi Zagros'ta gerillalarla beraber

Ilikmet Fidan'rn Krrqehir 75 Mezunlan
üzerine bir arastlrma yaptrglnl duydum.
Yapmamssa ben yapaca§rm ve bundan Bimebün
yararlanmah bence,
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YAVRUVATAN H LKEC IK:
N SERÜVEN|AKSARAY TÜNTITNiNI

Memö llll,KflCIKI

ig Anadolu'ya di[er Kürtlerle birlikte gäg eden Aksarayh
Kürtler, maalesef di§er Kürtler kadar tarihlerini bilmiyorlar.
Bunun sebebini belki de Aksarayh Kürtlerin ig Anadolu'ya
gögünün gok eskilerde baEladrgnda aramak gerekiyor.

Hangi Aksaray'h Kürde sorarsan
sor kendisinin aslen Diyarbekir'h
oldulunu söyler. Yalntz bazt kendini
bilmezler (daha gok okuma yazma
bilmiyen yaghlar) kendilerinin,Orta
Asya'dan geldiklerini söylerler Bunlar
Ortaasya'nrn ,nere.de oldu§unu' ya da

Oftaasyamn, ne oldu§unu' kesinlikle
bilmezler. Bu sözler rrkgr propagan-

damn halk arasrnda az da olsa tarzftar
buldu§unu göstermektedir.

Aksaray'da, Kürtlerin Hilkeqik,
Türklerin de Ekecik dedikleri da§rn
qevresine yerlegmillerd ir. Onun iqin
Ekecik ismi Aksaray'da Küm isminin
sinonimi gibi kullanrlmaktadrr. Yani
Aksaray'da "Ekecikliyim" demek
"Kürdüm" demekle eg anlamhdrr.

O halde Aksarayll Kürtler nere-
den, ne zaman ve neden Aksaray'a
geldiler? Bu soru hayati bir önem
ta§lmaktadlr. Ben yapmrq oldulum ve
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krsrth kaynaklara dayanan araqtrrma-
mln sonucunu faydah olur ümidi ile
burada halkrmrza ve bu konu ile
ilgilenen araqtrrmacrlarrn i lg is ine
sunuyorum.

1. Kürtler Aksaray'a ne zaman
geldiler?

Kesin olan tek qey Aksaray'h
Kürtlerin en azrndan 300 yrl önce
Aksaray'a geldikleridir. Bu tarihi
Karamano!ullarr Beyli§i zamanrna
kadar indirgemek de mümkündür.
Bunun kanltlannr aga!rda ilgin ize
sunaca§rz.

l.A. Karamanoflullarr Beyli§i
Dönemi

Kürtlerin Karamano§ullan Beylili
döneminde Aksaray'da olduklanntn
iki delili bulunmaktadrr.

Birincj deiil §ikari isimli birinin
yazmrq oldu§u Karamano§ullarr
Tarihi'nin 132. sayfasrnda, Kara-
manoElu Alaeddin Bey'in 42 bin
Kürt, Türkmen, Mo§ol ve Karaman
askeri toplayarak Sivrihisar kalesine
srlrnan soygunculann üzerine gön-
derdilini yazar. §ikari agrkca toplanan
askerler arasrnda Kürtlerin de
bulundu!unu belirtmektedir.

ihncidetil Osmanlt padiqahr Fatih
Sultan Mehmet, 1469 yrhnda
Aksaray'r Karamano!ullarrndan ala-
rak Osmanh devletine katar. Fatih
dönemine ait Aksaray kayltlarlnda,
bugün de Kürtlerce meskun olan bir
kag Kürt köyünün ismi geger. Fatih
Aksaray'r almadan bu köyler tabii ki
Karamano§ullan beyliline balh idiler.

l.B. Fatih Sultan Mehmet dönemi
LB.1: Fatih Sultan Mehmet 1469

yrhnda Aksaray'r Osrnanh devleti
srnrrlarr igine kattl. 1476 yrhnrn
ramazan ayrnda yazrlmrq olan ve
Ankara'da "Kadim Kayrtlar Asivinde"
bulunan "Fatih Defteri'nde" Aksa-
ray'daki vakrflar ve mülklerinden bah-

sedilir Bu defterde Melik Mahmud Han
Vakfr'nrn Baba Yusuf 'un tasarrufunda
oldulu belirtildikten sonra Aksaray'a
ba§h bir "Küft' köyünden bahsedrlir

Aynr defterde "Gazneli A1i
Zaviyesi Vakfi"ndan bahsedilirken
vakfin gelirleri arasrnda, bugün bir
Küft köyü olan, §eyhler köyünden iki
ta anrn gelirinin yukarrda bahsedilen
vakfa ait oldu§u belirtilir.

1.B.2: ibrahim Hakkr Konyah,
Aksaray Tarihi isimli kitabrnda Alay-
han köyünden bahsederken qunlarr
söyler: "Do§udan gclen aqiretin
ellerinde bu köyün kendilerine tahsis
edildi§ine dair Padiqah (Fatih S.
Mehmet) fermanlarr varmr§. Fakat
nedense ortaya grkarmryorlar" deyip
göyle devam ediyor. "Külveren
aEiretinin doludan ne vakit
gögtüklerini gösteren bir belge henüz
elimize gegmedi. Bunlann (Kürtlerin)
Aksaray'a, Fatih tarafindan Osmanh
srnrrlan igine alndrktan ve (Aksaray)
halkr istanbul'a sürüldükten sonra
gelmig olmalarr kabul edilebilir.

Halkr istanbul'a gö9 ettiri len
SelEuklu baqkenti Konya gibi Aksaray
da bomboq denilecek bir hale
gelmiqti.

Köyün (Alayhanrn) yagl rlarrna
tevatür yoluyla gelen bir a§rz haberini
bize qöyle anlattrlar:

Dedelerimiz vaktiyle Van'rn
Tatvan ilgesinden Diyarbekir'e
ge lm iq ler. Diyarbekir kalesi tamir
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ediliyormuq. Dedelerimizden kil ve

süt vergisi istemisler. Bu pek a§rr bir
vergi imig. Dayanamamtqlar. Hay-
vanlarrna- davarlarrna Rum'da
(Anadolu'da) daha iyi ve rahat
otlaklar bulacaklarr ümidiyle
Anadolu'ya gelmiqler. Aksaray (halkr

istanbul'a sürgün edildi§i igin) qok

rssrz ve harap bir halde imiq; burada
bir sene kadar kalmrqlar. Batakhklarda
üreyen (sivri)sinekler onlan rahatstz

etmig. Kendilerine yaylak ve yurt
aramrqlar ve Büyük Ekecik da§tndaki

Qavdarhlar, Srnandr Gökkaya köyleri
gevrelerine yerleqmiqler.

Aksaray gok tenha, camiler, med-

reseler, zaviyeler ve hanlar harap ve

terk edilmiq bir halde imiq. Krzrl Min-
are (EEri Minare) Camii'nin iqine
kurtlar yavrularlarmtq.

Do§udan gelenlerin bir ktsmt
Alayhan köyüne yerlegmigler. Aqiret
beyleri bilhassa Alayhan köYünü
tercih etmisler. Agiretin beyleri
Alayhanr'nr uzun ytllar yönetrniqler.
Hana inenlerden para alrrlarmtq.'

1.8.3: QavdarhL Kara §amaz'tn
yanrnda, Fatih Sultan Mehmet'ten
kalma, Aksarayh Kürtlerin Aksaray'a
yerlegtirilmesi hakkrnda bir tapunun
oldu§u ve bunu 1970'lerde istan-
bul'dan gelen iki kisinin "tapuyu
(beratr) inceleyip okutaca[rz" diye
kendileriyle birlikte götürdükleri
Aksaray'da yaygrn olarak anlattl-
maktadlr. Bundan sonrada, tapuyu bir
daha gören olmaz.

l.C. ikinci Beyazrt dönemi
Ankara'da Kadim Kayrtlar

Arqivi'ndeki 565 numarah ve 1500-

1501 tarihli Karaman Vilayeti

Kayseri'ye ve igel vakrflarrnr tespit
eden defterde, yukarrda adr geEen iki
köy drqrnda yine bir Kürt köyii olan
Borucu (Borucr) köyündeki Hacr
Muhammedi Baär'ndan bahsedilir.

I.Q. Yavuz Sultan Selim dönemi
istanbul'da Baqbakanlk Arqivi'nrJe

40 numarada kayltlt l5l4 tarihinde
Yavuz Sultan Selim adrna yazrlan ve

Konya livasrna ait olan defterin bir
krsmr Karaman Eyaleti'nin Aksaray
kazasrna ayrrlmr strr. Bu defterde
yukanda adr gegen Kürt köyleri
drqrnda dört Kürt köyünün adI daha

geqer. Bunlar slrasryla Kale köyü, Alayi
köyü (Alayhan köyii), Sa§rr Karaca
köyü ve Gelesun (Gelesin) köyü'dür.

l.D. Kanuni Sultan Süleyman
dönemi

istanbul Baqbakanhk Arqivi' nde

455 numarada kayrtL tarihsiz, Kan-
uni dönemine ait bir ilyazlcl (tapu)

Defteri'ndc Konya'ntn Aksaray
Kazasr'na da yer ayrllmtstlr. Bu
defterde qu Kürt köylerinin adt
geqmektedir: Karakuyu me zras t,

Kürtler köyü, Alayi köyü (Alayhan),

Gelesun (Gelesin) köyü ve Kala
köyü (Kele).

Yine Kanuni döneminde yazrlan
istanbul'da Baqbakanltk Ar,sivi'nde
387 numarada kayrth olan defterde
Aksaray Livasr'na da yer aynlmtgtrr.
Sözü edilen defterde gu Kürt
köylerinin adr geqmektedir: S a[rr
Karaca, Gelesun ve Kale (köy). Aynt
defterde Gundime (Günd€ Me?) isimli
bir mezrantn da ismi geEer.

l.E. Sultan lll. Murad dönemi
Ankara'da Kuyud-i Kadime

Arqivi'nde 131 numarada kayrth,
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Arkada köy mazarasryta bir grup almancr 6:ocusu

1584 yrhnda igüncü Murad adrna
tutulmus Aksaray Livasr'nrn bir
defteri vardrr. Bu defterde de
Aksaray'a balh köylerin bir listesi
verilmektedir. Biz bu defterde adr
geEen Kürt köylerinin isimlerini
buraya alyoruz: Ekecik köyü, Agin
köyü, §avdarh köyü (QavEir
mezrasr?), Tepesidelik köyü, SaErr
karaca köyü, Alayi köyü (Atayhan),
Gelesun (Gelesin) köyü, Karakuyu
köyü, Kürtler köyü ve Gundemir
köyü (Gund6 Mir?).

l.E 17. yüzy rn baqr:
Yurt Ansiklopedisi'nden aktaran

Nuh Atep, "ig Anadolu Kürtleri" isimli
kitabrnda qöyle yazmaktadrr: " 17.
yüzyllln baslannda Doykanh adrnda
bir asiret do§u illerinden (Adrya-
man'dan) gögedip, Yunak'a (Konya)
yerle§mi§".

Bizim yapttEtmlz respitJere göre
bugün Yunak'ta Doykanlr (Doqan)
asiretine rastlanmamaktadrr. Anlaqrl-
dr§rna göre Doqan aqireti Yunak'ta bir

süre kaldtktan sonra Aksaray'a gelip
y c rle; miq tir. Doqan lrlar bugün
Doqan (Babakona§r, Gele sin)
köyünde yaqamaktadrrlar.

1.G. Kügük Asya'da Arashrmalar,
William J. Hamilton, 1937 yrhnda

Aksaray ve havalisinde de dolagmrq
ve gördüklerini "Kügük Asya'da
Araqtr rmalar" isimli kitabrnda
yayrnlamrqhr. Sözü gegen kitabrn bir
yerinde (43 ve 44. Bölümde) Hamil-
ton gunlan yazmaktadrr:

11 temmuz 1837
''Bu Türkmenlerden bagka. civar

da§larr bazen büyük bir Kürt kabilesi
iqgal eder. Bunlar (Kürt kabileleri) krqr
Pagada!'da gegirir. (§erefli) Kog-
hisar'rn kuzeyinde da§llk bir bölgedir.
Yazrn Aksaray'rn kuzeyindeki dashk
bölgeye veya Hasan Da§r'nrn
eteklerine yayrlrrlar ve bural arda
yayla kurarlar, yani yazr burada
gegirirler".
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1.H, Kamus-ul Alam'da
Äksaray'h Kürtler
§emseddin Sami, hicri 1306 (M. 1889)

yrltnda yazmtq oldu§u Kamus-ul
Alam'da Aksaray'dan bahsetti§i
bölürnde. Aksaray'rn yedi bucalt
oldu§unu belirtir. Bu bucaklar ara-

srnda Kürtlü ve Ekecik bucaklartntn
adlannr da zikeder. Aynca 'bucaklar

ahalisinin bir miktannrn Kürt ve sair

agiret halktndan' oldugunu da belirlir.

Yukardaki bilgiler rEr§t nda,

Kürtlerin Aksaray'a ilk geliqlerinin
takriben 500-600 yrl önce oldu§unu
rahathkla söyleyebiliriz. Aynt zamanda

daha sonmlan da Aksaray'a bir göEün

oldu[u ortaya grkmaktadrr. Yalntz
hangi kabilenin (aqiretin) Aksaray'a ne

zaman yerleqti§i kesin olarak bilinme-
mekte, sadece tahmin edilmektedir.
Aksaray'a ilk gelen Kürtler büyük bir
ihtimalle asimile olup yerli halka
kanqmrqlardrr. Öme§in Aksaray ilinin
Ortaköy ilgesinin Balct buca§rnrn eski

adr Kürt Mahmath'drr. Bura Halkr
asimile olmuq Kürtlerdir.

2. EKONOMI
Aksaray'h Kürtler ilk önce göqebe

idiler ve daha sonra Yava§ Yava§
yerleqik hayata geqtiler. Son göqebe

Kürtler de takriben 100-120 yrl önce

yerleqik hayata gegtiler. Önceleri
ekonomik hayat hayvancrh!a ballt
iken, yerleqik hayata gegilince ekono-

mik hayat krsmen topra§a ba§landt.

Kürtler yerleqik hayata gegtikleri
zaman (aqa[r yukarr 120 Yrl önce)

aqiretleri de da§rldr. Halk köylerde
giftgilige baqladr. Ekonomik durum-
daki düzelme Kürtlerin Yetmi§1i
yrllarda Avrupa'Ya qrkmastYla

olmustur. Kürtlerin büyük bir ktsmt

daha evvel giftgilikle ulraqan fakir
köylüler idiler. Bugün AvruPa'da
gahqan veyahut Aksaray'da ticaretle
uErasan Kürt saytsr da son ytllarda
gayet artml§tlr. Bir zamanlar
Aksaray'tn en fakirleri olan ve

esnaflar taraflndan hakir görülen
Kürtler bugün zen gin I i kl eri nde n

ötürü aynl esnaf taraftndan el üstünde

tutulmaktadlrlar. Aksaray'lt Kürtlerin
ekonomik durumu ;u anda gayet
iyidir.

Avrupa'ya gidilmeden önce bir
gok Kürt Konya'ntn Türk kÖYlerine
qobanhk yapmaya giderdi. Bugün
hala Konya'da gobanllk Y aPan az

sayrda Aksarayh Kürt vardtr.

Ekonmik hayattaki düzelmeden
sonra köylerden Sehir merkezine
yo§un bir gö9 olmuqtur. Bugün
Aksaray qehir merkezinde on binden
fazla Kürt yasamaktadlr.

3. DiN

Aksaray'L Kürtlerin hePsi Sünni-
Hanefidirler. Bazr kaYnaklarda
bunlarrn Alevi oldu§u belirtilse de,

Aksaray'da Alevi Kürt yoktur- Zaten

Aksaray'da sadece altr Alevi köYü

vardrr ve bunlartn hePsi de

Türk'türler. Aksaray'h Kürtler ara-

srnda olan bazr adetler bunlann bir
zamanlar Yezidi olmuq olabileceli
kanaati uy andrrmaktadtr. Kendi
gaprnda birbirlerinden habersiz
arastrrma yapan bir kaq kiSi aYnt

kanaate varmlqtlr. Belki de Ankara
Sincan civartna yerleqen Yezidi
Kürtle e akrabahklan vardrr.
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4. KOYLER

Aksaray ilinin Kürt köyleri qunlardrr:

Köyün qimdiki adr Eski adr KürrEe adl Lehgesi
Akrn köyü - Axin Kurmanc
Alayhan köyü Alayi Alaxun/Alaxan Kurmanc/Drmrli
BabakonaEr köyü Gelesin Doqan, Doqi Kurmanc
Bebek köyü - Bewek Kurntanc
Borucu köyü Boruci Boruci Drmrli
Büyük Pörnek köyü Pörnekler Porneg, porink Kurmanc/Drmrli
Cami köyü - Gündd Cami Kurmanc
Cangrlh köyü - Cunqrli Drmrli
Qavdarl köyü - eiwderli Kurmanc
Qah Bekir - ealö Bekiri Drmrli
Qekiqler köyü - Qekkur Drmrli
Qolak Nebi köyü - Seyda J€r? Kurmanc
Dü§üz köyü Kurmanc
Ekecik Gödeler köyü- - Drmrli
Ekeciktolu köyü Dunrli
Ekecik Yeniköy Drmrli
FatmausaEl köyü Mirxan Sidun, Siwidun Kurmanc
Gökkaya köyü Sinandi Qilori Kurmanc
Göksugüzelköyü Karamehmetli Qerememet Kurmanc
Kale Balta köyü Kaleliköy Kele, eeleko Kurmanc
Karaqayrr - Kullan Dimili
Karakova köyü - Xiyrat Kurmanc
Karakuyu köyü - Qerequ Drmrli
Koyakköy - Qoyax Drn.rrli
Kügük Pörnek köyü Pörnekler Porneke piguk Kurmanc
(Kügük) Qavdarlr köyü- - Kurmanc
Macir köyü Kurmanc
Macarh köyü Kurmanc
Krqla Sor - eigla Sor Kurmanc
Reqadiye Kurmanc
Sa§rrkaraca köyü - Cerran Kurmanc
Salmanl köyü - Canan/Sarmali Drmrli
Sarra§rl kövü - Saraxil Kurmanc
Susadr köyü - Susacli Kurmanc
§eyhler köyü - §6xler Drmrli
Taptuk köyü - Taprix Drmrli
Tepesidelik köy - Depcsdelik Kurmanc
Yalnrzceviz Kurmanc
Yanyurt köyü - Kurdali Drmrli

Yukarda adr gegen bürün köyler Kürt köyleridir.
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Bu köyler sadece Aksaray merkez
ilgeye ba§h de§ildirler. Bazr köyler
Ortaköy ilgesine ba§Ldrrlar. Sadece

Karakuyu köyünde, sonradan köYe

Melendiz'den, gobanltk YaPmaYa
gelen ve yerleEen Türkler vardtr.
Di!er köylerde nüfus tamamen
Kürt'tür.

Aksaray a ha!)r Eskil iIqcsinin
Filikci yaylasr halkr Türkleqmiq
Kür"t'tür. tsugün yeni nesil Kürtge'yi
bilmemektedir. Aynr qekilde Yalnrz
Ceviz köyü de bugün ktsmen asimile
olup Türkleqmiqtir.

Aksaray'rn Ortaköy ilgesine ba§lt
Balcr buca!r halkt da Türklelmitr
Kürr'rür. Burda hala KürtEe bilen,
konugan bir kesim vardtr. Bu buca§tn

eski adr Kürt Mahmadh idi.
Aksaray'rn Hirkatol köyü, ismail-
agatolu ve Ktzgtnctk köyü aslen Türk
köyleri olmalartna ra§men, qevre
Kürt köylerinden gelen gö9 sonucu
bugün bu köylerin n ufusunun
yandan fazlast anlk Kürttür. Hatta bu

köylerde muhtarlar Kürtlerden
segilmektedir.

4.A. Hangi aqiret hangi köyde
yaEamaktadrr?

Bu sorunun cevabtnt vermek
gayet zordur. Qünki her köyde üE dölt
degiqik kabile (aqiret) bulunmaktadtr.
Bu kabileler birbiriyle krz ahp verip

karrqmrqlardrr. Ktsacast Aksaray'tn
Kürt köyleri nüfus itibariyle tamamen

birbirine karl§mtstlr. Bu kartqma o

düzeye varmrq ki Kurmanc/Drmtli
nufusunun karrqrk oldu§u köylerde
bugün yeni kuqak sadece Drmrlice
öErenmektedir. Ayrrca hemen hemen

her köyün nüfusu diler Küt't köyle-
rinden gelenlerle de karl §m1§tlr.
Bunun iEin "bu aqiret qu köyde yaqt-

yor" demek nerdeyse imkan stzdtr.
Yine de bazr köyler bazr aqiretlerin
adr ile anrlmaktadrr. Aksaray'da qu

Kürt aliretlerinin is imlerin i tespit
edebildik:

Kara Kürt (Reqvan?), Canan (§ark

Canan?), Sidun (Sewäda, Siwödan),

Qiloran (Qulori, Qiläri, Krlveren),
Doqan (Doykan), Mutikan (Motikan)
ve Kürt Mahmadh.

Mehrdad R. Izady, yazdr§r "The
Kurds, a concise handbook" isimli
kitabrnda Tuz Gölünün güneyinde
Drmrlice konuqan Mutikan
(Modkanli) aqiretinden bah seder.
Bugün Aksaray'da hiq bir Kürt bu
ismi tanrmryor. Belkide Aksaray'h
Dr m rlile r bu Mutikan a§iretine
ba!hdrrlar.

Aksaray'h bazr Kürtler kendile-
rinin Krlveren asiretine mensuP
olduklannt söyleseler de hu gerEe§i

yänsrtmlyor. Qünkü biz Ktlveren
isminin popüler etimoloji sonucu

Qrlori (Krl veri) isminden bozma

Birntoe,tounu ve torunun bebeii, ü§ü btarada.
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oldu§u kanaatindeyiz. Bu aqiretin
vergi olarak devlete krl verdili ve
bunun iqin de bu ismi aldrlr
söyleniliyor. §u bir gergektir ki
Kürdistan'da hig bir asiret yaprrEr isin
adr ile adlandrrrlmaz. Dolayrsryla bu
iddia temelsiz bir iddia olarak
kalacaktrr-

5. NEREDEN GELDILER?

Daha evvel de belirtti§im gibi
Kürtlerin Aksaray'a Kürdistan'rn
neresinden geldi§ini kesin bilen biri
yoktur. Halk arasrnda yaygrn olan
kanaate göre Aksaray'h Kürtler
Diyarbekir vilayetinden gelmiqlerdir.
Bu bilgi güvenilir bir kaynala
dayanmamakla birlikte halkrn genel
kanaatidir.

Diger bazr rivayellerde ise
Erzurum, Kars ve Aln'nrn isimleri
gegmektedir. Celil€ Celil'in Osmanh
imparatorlu§u'nda Kürtler isimli
Kitabrnda Sipkan aqiretine ba§h bir

Killeyri taifesinden bahsedilmektedir.
Burda gegen isim ile Aksaray
Kürtlerinin bir krsmrnrn tabi olduEu
Qilori (QilCri, Krlveren) ismi arasrnda
bir yakrnlk var. Daha evvel de
belirtti§im gibi burdaki Kurmanc aszr
ile Serhat (Kafkas) Kurmanccast
birbirine gayet gok benzemektedir.
Belki de Aksaray'h Qilori'ler
Serhat'rn Killeyri'leridirler.

Doqan (Babakonalr.t köylüleri ise
kendilerinin Adryaman'dan geldik-
lerini söylerler. Bu bilgi, yukarrda
Nuh Ate§'ten yaptlglmlz ahntr ve
bununla ba§lantrh olarak yapttElmtz
tespiti dogrulamaktadlr.

Stockholm Kürt Enstirüsü'nün
yayrnlad§r Avaqin dergisinin 6. ve 9.
sayrlannda Seweda (Sivedi) aqireti ile
ilgili bir yazr yazan sayrn §oreq Regi,
Aksarayh Qrlorilerin Sewada
(Suweydi, Suweydiyan) aqiretinden
oldu§unu belirtir. Bu Sewada aEireti,
"§erefname" isimli kitabta Slw6di
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Yöresel hyafetler giymig, bir geln-

(Srvidi) ismiyle anrlmaktadrr. Bu aqiret

bir süre Diyarbekir ve Urfa arastndaki

Sürek (Siverek) kalesinde ya§amr§ ve

burada hüküm sürmü§tür. Bu
Suweydi devleti daha sonra
Akkoyunlu, Karakoyunlu, Osmanh
ve iran devletleri arastnda gtkan

savaqlar sonucunda yrkrlmrqttr. Devlet
yrkr lrnca devleti oluqturan aSiret
Kürdistan'a da§rlmrqtrr. Diroka
Dugelön Kurdan (Kürt Devletleri
Tarihi) Kitabrnr yazan Sayrn Abdullah
Varlt da bu aEiretin Suw6YdiYan
Devletin i kurdu§unu bel irtir.
BirnebOn'un gelecek saytlartnda bu

asiret ve devlet haklunda sizlere daha

teferruath bilgiler aktarmaYa
gahqaca§tz.

Krsaca söyleYecek olursak
Aksaray'lt Kürtlerin Kürdistan'rn
neresinden Aksaray'a geldikleri hala

net olarak bilinmiyor. Bilinen bir 1ey

varsa, o da Kürdistan'rn de§iqik
bölgelerinden de§iqik zamanlarda
Aksaray'a bir Kürt gögünün oldugu-
dur. Son göqün en az 200 Yrl önce

olmuE olmast gerekiyor. eünkü göq

daha geE olmuq olsaydr Kürdis-
tan'dan gelinen yer ve ba§h bulunu-
lan asiret hakkrnda elimizde daha

teferruath ve sa§hkh bilgiler olurdu.

6. NÜFUS

Aksaray'da yasayan Kürtlerin
nüfusunun 40 000-50 000 civartnda
oldu§u tahmin edilmektedir. Bu
nüfusun büyük bir bölümü artrk
köylerde yasamlyor. Son onbeq yrlda

Kürt köylerinden AksaraY il
merkezine ve gevre il ve ilgelere
yo§un bir gö9 yaqandr. Bu gö9

sonucu Aksaray qehir merkezinde
hatrrl sayrllr bir Kürt kitlesi olug-
mustur,

1960'h yrllarda AvruPa'Ya
baqlayan iggi akrnr etkisini Aksaraylt
Kürtler arasrnda da gösterdi. Bunun

sonucu olarak Avrupa'ya, özellikle
Almanya, Hollanda ve Avusturya'Ya
da yo§un bir gög yagandr. OYle ki
Kürt nufusun nerdeyse Yartstndan
fazlasr artrk Avrupa'da ya§amaktadlr.

Hatta anlatrlanlara göre, Aktn (Axin)
köyünün tüm halkl bugün Rotter-
dam'rn Oranjeboom mahallesine
yerleqmiqtir.

7. POLiTiKA

GeEmiste Hilkegik'li Kürtler
oylannr CHP ve DP/AP'Ye, Ya da bu
partilerin uzantlläfl na verirlerdi. Son

on yrldtr bu durum de§iqti ve RP/FP

hfrnebür 7,Bihara 19Pß an



Dilimizi ve kültünimüzü bize ulastrran iki hact nine.

Kürtler arasrnda popüler hale geldi.
Öyle ki son yrllarda bu yöredeki
Kürtlerin oylannrn 7o 70'i RP'ye gitti.
Bunun bir kag sebebi var:

1- Türkiye'deki iktidar partilerine
olan genel güvensizlik buraya da
yansrmlstlr.

2- Retäh'rn islami söylemi burada
sempatiyle karqrlanmaktadrr.

3- Son yrllarda Refah Partisi
belediye baqkanh§rna Aksarayh bir
Kürdü aday göstermis ve bu gekilde
Kürtler arasrnda popüler olmustur.
Öyle ki salcr ve solcu bürün Kürrler
tercihlerini Refah Partisi'nden yana
yapmrElar ve son yerel segintlerde bir
Kürdün segilebi Imes i igin kendi
klasik partilerini bir kenara
brrakabil miqlerdir. Ve bu kenetlen-
menin sonucu olarak Alayhanlr
Ahmet Er Aksaray'a segilen ilk Kürt
belediye baqkanr olma s r fatrnr
kazanmrEtrr.

4- Aksaray'lr Kürtler arasrnda
sevilen, saygt duyulan ve kendisi de

yöre Kürtlerinden olan Kadiri qeyhi
Hüseyin Qekig'in (Efendi Baba)
telkinleri de oylarrn Refah'a gitme-
sinde erkili olmustur.

Aqa§rda verilen tabloya bakrldr-
§rnda görülecektir ki Kürtlere
özgürlük giarryla yola grkan Halkrn
Demokrasi Partisi (HADEP) hiq de
kügümsenmeyecek bir taraftar kitlesi
bulabilmektedir. Her ne kadar bu
tercih ürkek ve Eekingen olsa da ile-
ride Aksaray Kürtleri arasrnda
alternatif bir parti haline geleceli
izlenimini vermektedir.

HADEP'in bazr Kürt köylerinde
birinci ya da ikinci olmasr da bunun
bir göstergesidir. Yöre halkrnrn
anlatrmlarrna göre, birgok köy halkr
HADEP'e sempati duydugu halde
güvenlik kaygrsryla oyunu bu paniye
vermeye gekinmigtir.

Elimizde seEim sonuglan bulunan
Kün köylerinin son genel segimdeki
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(24 Arahk 1995) pani tercihleri qöyle olmuqtur:

Köyün adr DYP

Ak in 19

Alayhan 65
Babakona§r 3

Bebek 9

Borucu 31

Qavdarh l0

DSP RP CHP MHP

61505-
6 138 29 5 t

2t l8r l8 6 3

t4 146 82
10 183 203 2

2218310 1

23 131 5 Z 5

8210822
222227!t
3 88 I -
I 30 Z 3

2146 l-
I tt?. 3 -
5 7t 2 6 4
22 117 5 6 1

4 335 53 3

- 19 - I
122 1-
8 101 32t I
6432-
370 l-l
- 4 -2
220 10-l
r0 r10 15 - I
2299418
140
130-11
7 86 7 t 2

4 75 I

36 19 63 5 3

DSP RP CHP MHP MP
23r 3234 t86 101 34

70,07 3,37 2,18 0,73

ANAP HADEP

51 3

18 122
31 8

6l

Büyük Pörnek

Qangrllr
Qekigler
Qolak Nebi
Ekeciktolu
Ekecik Gödeler
Ekecik Yeniköy
FatmausaEr
Göksugüzcl
Kale Balta
KaraEayrr
Karakova
Karakuyu
Koyak köy
Kü9ük Pörnek
Macarlr
Sa§rrkaraca
Salmanh
Sana§rl
Susadr

§eyhler
Taptuk
Tepcsidelik
Yanyurt

7
7

t0
9

I

1

?6
1

1

2

t0
I
5

20
3

9
8

I

1

l5
I
15

l8

6
4
l1
4

,

2

3

10

16
3

4
3

2
I

9
22
9

1

1

3

I

5-
4?3
61
10 2

15 7
t21
15 l
29 1?.

+J

DYP ANAP
291 283
6,2 6,1 5,79

HADEP
268
4,99

8. DIL
Aksaray'L Kürtler Kürtqe'nin Kurmanci ve Drmtli lehgelerini konuqurlar.

Yaptrfrmrz tespitlere göre Kürdistan'rn drqtnda, sadece Aksaray'da Künqenin

Drmrli lehEesi ile konuqulmaktadrr. Aksaray'da Kurmanci lehgesine Qrlori
(Qulori, Qilöri) de denilmektedir. Bu isim yöreye yerlegmiq olan Qiloran
taittsinin (aqiretinin) isminden gelmektedir. Taifenin ismi taifenin konuqtu§u

lehgeye de verilmigtir. Aynr manttkla Drmrliceye "Dimiliki"nin yanrnda "Cani"

de denmektedir. Bu isim de yöreye yerleqmig olan ve dimilice konuqan Canan
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asiretinin isminden gelmektedir. Aksaray'da konugulan Kürt lehgeleri
birbirlerinden Eok etkilenmiElerdir. Bu etkilenme kelime ahqveriqi drqrnda
gramer kurah aligveriqine kadar gitmektedir. Bununla ilgili olarak aqasrdaki
örnek incelenebilinir.

AksarayJ(urmancisi Aksaray Dmrlicesi Kurmanci
E ki siwe werim. E ki siwa bi. Ez 6 sibe werim.
iro hawa germ e. iro hawa germ o. iro hewa grrm e.
Mala me nizdiyö mektewe ye. Kiyg ma nizdiye mektew o, Mala me n€ziki mekteb€ ye

Bugün Aksaray'da Kürtqe hala yaygrn olarak kullanrlmaktadr Yalmz son
yrllarda asimilasyonun etkisiyle KürtEe kullammr gengler araslnda azalmrstrr.
Orta yaErn üzerindeki her Kürt, dilini gayet iyi bilmekte ve konugmaktadrr.

8.4. Kurmanci
Aksaray'da konuqulan Kurmancca, Cihanbeyli'deki Sivedi aqiretinin

meskun oldu§u köylerde konuqulan a§rza Eok benzemektedir. Doqan (Gele-
sin) köyü harig diger köylerde konugulan Kurmancca Kürdisran'da Serhat
bölgesinde ve Kafkasya Kürtlerinin konustuEu lehgeye gok benzemektedir.
Bu lehEe benzerli§i aynr zamanda "Nereden Geldiler?" sorusunun cevabrnr
ararken yol gösterici olabilir. Kürdistan'rn desiqik bölgelerinden Aksaray'a
gelen Küfiler kaynagrp yeni bir Kurmanc agzl olusturmuslardlr.

§unu da belirtmek gerekir ki, Aksaray'da konugulan Kurmanci aszt,
Kürdistan'dan uzak gegen qu son 300 yrlda Kürdistan Kurmanccasrnrn
gösterdiEi geligme drgrnda bir geliqme göstermisrir. Bu geliqme, yöre
Dimilicesiyle olan kaynagmasrndan gelmektedir. Yörede konugulan Kurmanc
a§zrna Qilori denmesi sanrrrm do§ru olacaktrr.

Aksaray Kurmanclarrnrn kullandrklarr ve hiE kullanmadlklan Kürtge
kelimelere bazr örnekler:

Kullandrklan kelimeler
'elimin
merü
kügik
kulfet
biw6
Tu gere yi?
Tu ji ku yi?
cem
m6ze kirin
xwarin
kurä ap (kurap)
qise kirin
raketin
wext

Türkqekarsrh§r
ö§renmek
adam. insan
köpek
goquk(lar)
söyle, konuq
Nasrlsrn?
Nerelisin?
yanr(nda)
bakmak
iqmek
amca o§lu
konuqmak

Hic
fOr bün
mirov, peya, zilam
seg, se

gede
böje, biaxife, bipeyive
Tu gawa yi?
Tu ji kuder€ yi?
ba, nik
n0rin
vexwarin
pismam
axifin, peyivin

mag kirin
pi

yatmak, uyumak razan
vakit, zaman dem
öpmek
kol

ramusin
mil
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8.8. Drmrli lehgesi
Aksarayh Drmrli, konuqtusu lehgeye ,,Kurdasi"," Krrdasi" veya

"Drm ikf' demektedir. Baqka bir isimlendirme de bilmemekte ve kullanma-
maktadrr. Kürdistan Dimilicesinden (Zazacasnd.an) farkhhklar gösteren
Aksaray Drmrlicesi, Drmrli lehgesi üzerinde yaprlacak araqhrmalarda gözardr
edilmemelidir.

De§iqik köylerdeki Dimililer birbirleriyle gayet kotay anlaqabilmektedirler.
Bazr köyler arasrnda Eok kügük nüans farklan vardtr. Bölgenin drqanya kapah
olmasr, bölgede konuqulan lehgede birlise yolagmrsrlr.

Aksaray Drmrlilerinin kullandrklan ve hig kullanmadrklan Kürtge (Drmrlice)
kelimelere bazr örnekler gunlardrr:

Kullandrklaukelimeler Türkqekar$hg Hig._bilmediklerikelimeler
böyle
ile
sabah

Eocuk
arkada§
kol (omuz)
qarkr
zazaca
havlamak
ev
sümük
yorulmak

ana
pa(w)
sersiw€
lorik
heval
kifr
diyri
dimihki
hewtayig
kiye
tiki
bataliyayiq

enhewa
ebi
sodir
doman
embaz
erme
lawike
kirdki, kirmancki
Iawayi§
ge
gilanr
qefeliyayiq

Aksaray Drmrlicesinde sayllar

0 sifir

I yiw

zdi
3 hir€

4 geer

5 pünc

6 §e§

7 huwt

8 heq(t)

9 niw

l0 des

ll des i yiw

l2 des i di

13 des i hir€

14 des i geer

15 des i pünc

16 des i seq

17 des i huwt

l8 des i hest

I9 des i niw

20 vist

2l vist i yiw
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23 vist i hirö 1000 hazar

24 vist i geer l00l hazar i yiw

30 hiris I 100 hazar i se

32 hiris i di 1200 hazar i di 16 se

40 Eiwras l2O4 hazar i di 16 se w qeer

45 Eiwras i prlnc 1258 hazar i di 16 se w

50 pfincas püncas ü he§

56 püncas i geg 2000 di hazari

57 püncas i huwt 2005 di hazari w pünc

60 §estC 2348 di hazari w hir6 16 se

68 §este w hest w giwras i heq

69 §estä w niw 3000 hir6 hazari

70 huwte 7000 huwt hazari

73 huwt€ w pünc 10 000 des hazari

80 heqtä 100 000 se hazari

88 hestC w hest 200 000 di rö se hazari

90 niwö 500 000 pün(c) 16 se hazari

99 niw6 w niw 1000 000 milyoni

100 se 2000 000 di milyoni
101 se w yiw 2000 001 di milyoni w yiw

ll2 se w des i di 200 000 000 di rö se milyoni

124 se w wist i geer 1000 000 000 milyari

2O0 di 16 se

2Ol di r0 se w yiw

212 di 16 se w hiris i di

300 hir6 r€ se

400 geer 16 se

500 pün re se

600 qeg rö se

700 huwt r€ se

800 heqt rö se

900 niw rä se
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WBYKI W HUWT BIRI
Arökeldox: f,lem6 HILKICIKI

C6yki biyo, c6yki qiyo. Rioc€ki
qeer-pünc kiyneki qion6 bindä darün,

bindari kenö. Kiynekün ra yiw, fisi
kena. Kiyneki ki6 di sie'nd wuenE ki
y€ fisi niyökerda. Kiynekün ra yiw zi
vina ki:

-Ser bö golik6 ma ya beqi ki mi
fisi niy6kerdi.

Havalö y6 zi vinä ki:
-Huwt bir€dö tio este, ti qir€ ser b€

golika beqi sie'nd wuena?
Kiyneki feteliyena yena kiye w

mardö xi ra vina ki:
-Ay0! Ma iro gend havalün a Eiy6

bind€ dar0n. Kiynekün ra yiw6ri fisi
kerdi. Herkesi ser be pi w birad€ xi
ser o sie'nd wuerd ki yö fisi
niyökerda. Mi zi va ki "Ser b€ golikd
ma ya beqi ki mi fisi niy€kerdi".
Havalün zi va ki "Huwt bir6dÖ tio
este, ti girC ser b6 golikta begi si'end
wuena?" Heta nikö mi niyözün6ni ki
huwt biröd6 mi estet 60 ino mi ra gir6

nimna w mi ra niyöva ki huwt bir6d€

mi este?

Mey vina ki:
-Huwt birede tio h0 y piydä huwt

koyün di.
Kiyneki zi vina ki:
-Mi 16 her6ki virazi, e qimi hetä

biraründö xi.
Mey kiyneki kiyneki rö her€ki

virazena, kiyneki nigena ra ci (heri)
qiona. Kiyneki r6y ra PellikiYÖki
viy€na, woazena ni pelliki xi rä

biy6ro, herdd xi ra vina "Eüüüüq".

Her€ yö ge'tiyena. Kiyneki sene ra

yena het6 mard€ xi, ci ra vina:
-Ayö! Herd mi qe'tiy€, mi 16 her0na

virazi !

Ceneki kiynad6 xi ra vina:
-Kiyn€ mi! Eki tio röy ra zern zi

di, mevinderi, qio het6 biraründ€ xi.
Mey kiyneki ci rä her6na virazena.
Kiyneki "gioh" kena giona, verdö

kidä biraründ€ xi di vindena. Herdö
xi ra war bena w giona zerre ki bir6 xi
zenedö K di gin 0. Kiye di ten6 ariweEi

esß. Kiyneki kift ü baskün6 xi arä düna
w biraründö xi rö gend ariweqün
p0cena. Be'd€ sirfe hezir kena, qiona
piydö ciyün (yataxün) di xi nimnena

ki bi€ y0 wa yä niyäviy€n6. Dima birö
yö yen€ kiye ki 9i viy6nä! Yiw6ri ati
hezir kerda. Feqat y6 niaftünÖ ariweq-
ün buor€. Sifte ariweg6ki ra tik6 gost

ci ra ken6, dünö te'nciyöki. Üniyen6
ki te'nci niyämerdi, niqen6 ro xi zi ati
ra wuen6.

Biri di rioci pi€ dim a yen6 kiyä ki
ati hezir a, tene kiye di yiw gin o. Vinö
ki "Ma bipawi, künö yo ki ma rö ati
püceno kim o". Biro pil rioc€ siftey6ni
paweno. Riocö piyön bi16 bini
pawen€, yö zi giy0ki niy6viyönö.
Dima herkesi biro qic paweno. Merse
ki biro qic Aeergim o. Yo di gimün a
rakuweno ff di gimün a zi üniyeno.
Räy zi viy€no ki piyd6 ciy0n
(yataxün) ra kiynekiyöki veciyena,
yena. Biro qic warzeno ü kift€
kiyneki di bas keno, vino:

-Ti gi ,ign a gi cisn a?
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Ya zi vina ki:
-Ez havalündE xi ya qiyün bind€

darün. Kiynekün ra yiw€ri fisi kerdi.
Kiynekün kiö di sie'nd wuerd ki y6
fisi niy6kerda. Mi zi va ki "Ser bö
golika besi ki mi fisi niyOkerdi".
Havalün€ mi zi mi ra va ki "Huwt
bir6d6 tio este, ti qir6 ser b6 golika
beqi sie'nd wuena?" Ez feteliyün
amiyün kiye w mi mard6 xi ra va ki
"Ay0l Ma iro gend havalün a qiy6
bindd darün. Kiynekün ra yiwöri fisi
kerdi. Herkesi ser be pi w birad€ xi
ser o sie'nd wuerd ki y6 fisi niy0ke-
rda. Mi zi va ki 'Ser b6 golikö ma ya
beqi ki mi fisi niy€kerdi'. Havalün zi
va ki 'Huwt bir€dö tio este, ti gir€ ser
bö golikta beqi si'end wuena?'Aye,
tio 9ir6 mi ra niyOva ki huwt biröd€
mi este? Heta nikO mi niy0zün€ni ki
huwt biröd6 mi este; tio ino mi ra Eir€
nimna w mi ra niy6va ki huwt birdd0
mi est€?" Mey mi va ki "Huwt bir€
fo he y piyd6 huwt koyün di". Mi zi
mardö xi ra va kr "Mird her€ki virazi,
e qimi hetö biraründö xi." Ayi ki mi 16

her€ki viraqti, e nistün ra ci amiyün
kidö qima. §ima birö min ä. Ez
amiyün ki sima viyeni.

Dima nini, w6y qiona biründä xi
r0 ati hezir kena. Na r€ biro qic wäy
xi nimneno. Eki birO bini siyd ra ami,
yo qic yini ra vino ki:

-Eki ez Eiy6ki gima müzni, qima
y0 ci r0 9i biyörO?

Yiw vino "Ezö ci rö mürün biäri",
yiw vino "Ez6 ci rö zerneki bieri".
Hergiv yiw ci 16 giy6ki gi€no. Be'd6,
kiyneki co ki xi nimito ci ra veciyena,
yena hetä biründe xi. Y6 zi qa ben€
ki w6y yini amiya het6 yini.

Riocöki kiyneki veciyena diyard6
büni, mürün6 xi kena pa. Kiyneki

pisikte ki ra vina ki:
-Wext6 biraründ6 mi t€n mendo.

R6 gio büni. künö ocaxi di adir esto,

Sin o.

Pisiki kiyneki ra mürada süri
tirawnena ü giona adiro ki esto zi mizl
verdüna ra ci, adir hüna kena. Müra
zi gi6na kena mündö wueli. Pisiki
dima ni qiona kiyneki ra vina ki:

-Ocaxi di adir esto.
Tik€ be'dä, kiyneki warzena qiona

ki biraründä xi rd atiy6ki püco. R6y
zi üniyena ki ocaxi di adir qin o. Pisiki
ra vina:

-Pis€, künO adir?
Ya zi vina:
-Kor6 bivva!
Pisiki müra müznena ra kiyneki.

Kiyneki veciyena tewer ki c€yd€ dOrf
ra dumündki veciy€no. Kiyneki
hetüni üca vazena. §iona üca ki liy€ki
di esti y6 giriyönö, ver di zi huwt
kiyneki est€. Kiynekün ra vina ki:

-Tik6 adir bid6ni mi, ez beri. Birö
mi k€y siyd ra biyd, ez yini r€ atiyäki
püci.

Y6 zi adir meqes ken0 dün6
kiyneki. Kiyneki vinö ki:

-Hama ki mey ma niamiya adirö
xi biyöri qio.

Na ara di ipeg6 kiyneki ki verd6
mündi di wi, kuyeno qülpt6 liy6 ya.
Kiyneki w arzena qlona kidä bi-
raründe xi.

Dima y0 ra mey huwr kiynekün
yena, kiynünd€ xi ra vina ki:

i , ^,^-lro kide ma ra buoye xeriwün
yena.

Y6 vin6 ki:
-iro yiw niame kid6 ma.
Mey zi vina ki:
-No ipeg6 kimi yo?
Ipeg arä düna, qiona verd€ kidö

huwt birün. Ceneki (he'wti) veng
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düna vina:
-Ez hüm ken0n, güm kenün, verdö

kid€ qima di tirri kenün. EzE qapi
biqikni! Qapi aki!

Kiyneki qapi niakena. He'wti
kiyneki ra vina ki:

-Quldö qapi ra qalü90 xi bidi!
Kiyneki zi quld6 qapi ra qalüg€ xi

vecena. He'wti qalüEä kiyneki sim-
ena, simena, kiyneki xi di qiona,
kuyena. He'wti zi ce verdüna qiona.

Dima He'wti ra, birö kiyneki yenö

kiye, vin0:
-Wäy ma, iro gwon€ ti yo girö ana

biya?
Kiyneki vina:
-Ez iro veciyün diyardä büni, mi

mür€ xi kerdöni pa. Mi pisiki ra va ki
"Wext0 biraründ0 mi t€n mendo, 16

qio büni, k0n0 ocaxi di adir esto ki
qin o". Pisiki mi ra mürada süri
tirawnena ü qiona adiro ki esto, mizi
verdüna ra ci, adir hüna kena. Müra
zi gi€na kena mündö wueli. Pisiki
dima nl, ami mi ra va ki "Ocaxi di
adir esto". TikE be'd6 ez warist0n,
giyün qima rä atiyäki püci. E üniyün
ki ocaxi di adir gin o. Mi pisiki ra va
"Künä adir?" Y€ zi va "Kor6 bivva!"
Pisiki müra s0ri müti ra mi. Qaxo ki e
veciyün tewer, c6yd€ düri ra du-
münÖki veciyöni. E hetüni üca vastün.

Ez giyün üca ki liyöki di esti yC

giriy6nö, ver di zi huwt kiyneki estÖ.

Mi kiynek0n ra va ki "Tik6 adir
bid€ni mi, ez beri. Birö mi k6y siyd
ra biyö, ez yini rä atiy€ki püci." Yini
zi adir meqes kerd da mi. Kiynekün
va ki "Hama ki mey ma niamiya adir6
xi biyOri gio". Min zi adir girowt, e

giyün. Be'dä, mey huwt kiynekün
ami verdö ki w venda mi da, va:

-Ez hüm kenün, güm kenün, verd6
kid€ qima di tirri kenün. Ez€ qapi
biqikni. Qapi aki !

Mi qapi niakerd. He'wti mi ra va

ki "Quldö qapi ra qalüEt xi bidi". Mi
zi quld6 qapi ra qalüg€ xi veti. He'wti
qal0g0 mi simiti. Ez xi di qiyün,
kuwtün.

BirE kiyneki warzen6 zeredö ki di,
verdä qapi di biröki adün€. He'wti
rioc6 piy6n r6yna yena. Kiyneki ra
vina ki:

Ez hOm kenün, güm kenün, verd€
ki di tirri kenün, qapi aki!

Kiyneki qapi akena. He'wti
kuyena zerre, be'dö zi kuyena di bir.
Biri yenö He'wti kigenö. Kiyneki
biründä xi ra vina ki:

-Bir6 min! Huwt kiynad6 na he'wti
este, biy6r8ni ma qimi, gima 16 iyün
kiynekün biyöri.

Huwt biri Eion6 iyün kiynek0n xi
r€ gi6n6.

Riocäki kiyn6 He'wti warzenO
me'yn6 biründö kiyneki veradün6.
Kiyneki viy€na ki me'yn€ remen6,
kuyena dima me'ynün ü yini seneve
ra Ona kiye. Qir0 ki kiyneki dima
me'ynün ze'f vagtivi, bi tiygüni. Eki
ami kiye, kiynündC He'wti ra va ki:

-Ez biyOn tiysün, awk€ki bideni
mi!

Qaxo ki kiyneki dima me'ynün
vasteni, kiynüna He'wti me'reki kerbi
merid6 awki.

Yö kiyneki r€ awki niyünö, ya zi
xi warzena qiyona meri ra awki
wuena w me'r kuyeno di qirikt€
kiyneki. Dima gend riocün, me'r
pizzed€ kiyneki di beno pil. Huwt wäy
huwt birün ra vin€ ki "W6y qima
zacilün a".

Huwt biri wäy xi gien6 giyonä
serd6 koy€ki. lca wardö xi ra vin€
ki:

-W6y ma, ti bataliya, xi rA tikö
rakü. Ma ki zi qüdümi piro di.
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Eki w6y gi di hün a, bir€ki
miy6söki keno zerredö qüdümi.
Miy6si zenedä qüdümi di nata w bata
firrena- Kiyneki zi qey vina ki hirö
yö yö qüdümi dün0 piro. Be'd6
kiyneki hün ra warzena ki bir6 xi gin

€, giy0. Kiyneki vina ki:
-Mala birä mi, ti qio kiqtä ki, wa

est€ me'ri qioro di ningde tio ra. Wa
xöy ca dest€ mi, tio re dest€ yiwöri
dermün niytwo,

Kiyneki serdä yi koyi ra warzena
qiona. Röy di rast€ citar6ki yena w
het0 yi di müna.

HetC kidC citöri di borüqi {süpürge
otu) esta. Mündö borüqi di zi me'r6ki
esto. Me'r vino ki:

-Ez heründe citeri di wi, ez6 sirkiyd
huwt serrün na kiyneki di w me'r€
pizzed€ y€ parge-parge ki.

Me'r€ pizzed0 kiyneki zi vino ki:
-Ezä adir verdi na borüqi w me'ro

ki mündö y€ di zi bikqi.
Cit6r qiono sirkiyö huwt ser0n üno

düno kiyneki w me'rä pized€ yö
parqe-parEe keno. Be'd€ zi kiynck a

zeweciyeno.

Kiyneki riocöki üniyena ki kiynä
He'wti bir€ n0, no ra her€ki, hö y
gion6. Kiyneki nini sinasena w venda
yini düna. Kiyn6 He'wti üniyen6, yö
zi n€ sinasenö. Vinö ki:

-Kegoleki ma ünd6 doxtori giyr€,
tik6 na ningi rind kiy€?

Be'd€ zi yenö hetä kiyneki.
Kiyneki derzeniyöki kena destö xi,
lina di vcrde esli. esle ningi ra
veciyeno. Kiyneki vina:

-Biral Ez w6y tio yün. Wexto ki
tio ez ko ya verdün, mi tio re ziwti
kerbi. Mi va ki "Ti qio kiqtö ki, wa
estC me'ri ningde tio ya kuw, xöy ca
destÖ mi yiw tio re dermün niyOwo!"

ar?weq: tavqar
ati: yemek (tencerede piqirilrn yemek
ayi: o
biy6ri: al
biyöro: alsrn
ceneki: kadrn
eki: eger
este: kemik
gi€na; alrr
haval: arkadaq

iy0n: onlarr
kegoleki: Kel krz
ki: ev
kiye: ev
kiyneki: krz
mey: anne
müra: boncuk
niyökerda: yapmaml§
qul: delik
rioci: gün
sene ra: yeniden

si'end: yemin
qiona: gider
te'nci: tazl
tio: senin
üniyena: bakar
üniyün: bakar
vina: der
vin0: derler
viyäna: görür
viy6n6: görsünler
w€y ma: krzkardeqimiz
wueli: kül
ya: o
yö: o, onu, onun
y6: onlar
yiwör: birisi
yi: o
yini: onlara, onlarr
yo: o
xi: kendi
zi: de
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DAHA

Daha ne güne dek
bu
rezll

bu
rüsva

dünYada
korkunun cehenneminde

Yanacaglz

daha ne güne dek
düqüncelerimizi

korkudan
birer zehirli

ok
gibi

suskun yüreklerimize
saPltYaca§tz

haydi
güneqin gocuklart
ateqin sevdaltlan
ve sin sin ateginde

ak
ve aqrk altnlarla grkanlar

haydi
anadolu bozlonnt
bir bagtan

bir baqa

bang igin
sevda iEin

kardeqlik iEin
ve newroz ateqleri igin
atesten bir okyanusa qevirelim

Ieridün
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Pife ü nehi,ll (lorna) x$e. .ii gundö Hilkcciker\ksarty

ruZN-

Hawer, hawcr, de hawer xezala minö,

hawer hawer hawer...

Ey min xezala xwe wenda kir li ser6 qiyayö bilind,
lö hay0 hayö hayö ...

Ezö nizanim k'ez kuda hcrim, czO qir bikime,

Iö hayä hay6 hay6 ...

Hay xezala min hay lc rrinö hayö, o1,...

Ez6 degerim sund hc gund, dö haye.

xczala min dö hay€ hayö ...

Ey lc minö oy, ezö.je vi welati qüme

Ey dorr xezalr min büye gayir ü q imen.

xezal ha)i e haY6 haYö ...

Ca mrn mizekir ku xezulit min luninc ...

Ez€ nizanim k'ez gir bikimc. dc havö hayö.

xczala min havö hav6 ...

Bcrher*rriA li ,\lxasi


