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N roza 

Ew hejmara dive di sere sale de derketa, 
le ji ber hinek sedeman bi derengi ket. 
Em ji xwendevan u dosten xwe le borine 
dixwazin. Ev derengi bu sebeba ku 
kovara me di meha Newroze de der
dikeve u em pe kefxweş in ku bi ve 
vesile em e destpeka bihare, sembola 
jiyane, Newroze, bi xeber u nivisen 
xweş, piroz bikin. 

Beri hertişti em li vir Se adare, roja 
jina ya navnetewi, ida kurbane u her
wiha Newroza we piroz dikin. Jiyanek 
xweş a be qeza u be bela ji we giştka
ran re hevi dikin. 

Hejmara Birnebune ya yeke di zi
vistan sala 1997 de derketibu. Bi ve 
hejmara 15 an Birnebun dikeve sala 
pençan. Di çar salen derbasbuyi de li 
ser Kurden Anatoliya Navin pir hindik 
ji bo diroke u nesle nu berhemen heja 
hatin berhev kirin u herwiha di nav 
Kurden Anatoliya Navin de bi taybeti, 
ji bo bi zimane xwe deng bikin u bi
nivisin cesaretek hat peyda kirin. Em 
bi ve yeke serbilinci in. Le ji ber ku ko
var li derweyi welet derdikeve, giheşti
na herkesi ne hesan bu. Ji bo ve yeke ji 
pewist bu, ji derveyi hevalen derudora 
kovare u endamen redaksiyone piştgi
riyen hin xurt u berfireh hebin ku ev 
karen ku ten kirin, ber bi profesyonel! 

e pir z be! 

ve herin, daku hinek gaven din ben 
aveten. 

Di daviya sala 2001e de li Alman
yaye Komela 'ZİMAN' a kultur! ya 
Kurden Anatoliya Navin hat avakirin. 
Ew komele de di xizmeta zirnan u kul
tura Kurden Anatoliya Navin de be. 
Hun e bi kurdi nivisa birez Nuh Ateş u 
bi tirki ji, xebere ve komele ji nivisa 
birez Vahit Duran bixwinin. 

Li Swede ji disa ji aliye Kurden Ana
toliya Navin ve isal u sala çuyin du 
saziyen nu hatin avakirin. 

Yek bi nave Komela Çanda Kurd ya 
Gordoxlf li Swede ji aliye insanen ji 
gunde Ome (Gordoxli) ve çe bu. Hun 
de di ve hejmare de hevpeyvineke li 
ser avakirina ve komele bixwinin. 

Birez Yusuf Güler li ser nave kome
le, ji bo çi ew komele avakirine u 
pewistiya komele bi zirnaneki xweş bi 
me re sohbetek kir. 

Ya diduya di 16/02-2002 de li bajare 
Stockholme Kurden Anatoliya Navin 
yen ji gund u derudora bajaren Konya, 
Ankara~ Kirşehire bi komdvineke, 
Waqifek bi nave Stiftelsen Kurden A
natoliya Navfn çekirin. Ew Waqif ji de 
ji bo parastin u peşxistina ziman, çand 
u nasnama kurdi kar bike. Ev herse 
sazi ji de piştgiriya kovara me, Birne-
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büne bikin. Ev ji bo me serkeftiyek e, 
bila ji gele me re piroz be. Em ji her se 
saziyan re serkeftine dixwezin. 

Xebereke din ya xweş ji ev e: me li 
bajare Stockholme bi nave Navenda 
Dokumenten Kurden Anatoliya Navin 
arşivek saz kiriye. Arınanca ve na
vende; berhevkirin, tanzim, parastin u 
weşandina dokumenten derbare Kur
den Anatoliya Navin e. Dive be zanin 
ku milletek bi diroka xwe ve dibe mil
let. Milleteki bedirak u haya xwe ji 
diroka xwe tune be nikare xwe baş bi
hesibine. Ew bekok e. Milleten xwedi 
dewlet di her wari de navenden xwe 
yen taybeti avakirine, xwediye institü 
u navenden lekolinan in. Di her wari 
de; kultur, din (ol), ziman, diroku nas
nama xwe diparezin ü bi peşdixin. Bi 
nesle xwe ye nu didin nasandin ü bi ve 
riye urf u edeten xwe hem li gor deme 
diguhirinin, peşve dibin u herwiha 
nasnameyeka xurt ji zaroken xwe re 
dihelin. Millete wek me kurdan ji wan 
tiştan be par in. Ji bo ku be dewlet in! . 
Dewleten ku kurd le dimen ji, qesi ku 
ji desten wan ten dixwazin wan be 
nasname (be şexsiyet) bihelin u di nav 
xwe de asimile bikin. Di vi wari de 
hem li welat u hem ji li derveyi welet 
di van salen dawi de gelek büyeren 
berbiçav çebün. 

Hezar cari mixabin destpeka we 
sale ji ji bo kurda, bi taybeti ji bo kur
den li derweyi welet, nemaze yen 
Swede bi xeberen xweş destpe nekir. 
Keça kurd, Fadime Şahindal bi deste 
bave xwe, bi dabançe hat kuştin. Sebe
ba kuştine, ji aliye bave ve di rojnaman 
de wisa hat belav kirin ku Fadime mal
bata xwe di mesela namuse de li hem
ber hemi dinyaye rezil u risva kiriye u 
bave çareserkirina we mesele tene di 
biryara xwe ya kuştine de ditiye. Pişt 

Fadime Şahindal Foto: Eva Tedesjö 

re di mehkeme de ji, bave Fadime ev 
biryara xwe li gor medyaye tekrar kiri
ye. 

Li ser ve büyere, medyaya hemü 
Skandinavyaye u heta li Amerikaye bi 
manşeten mezin rupelen rojnama hatin 
dagirtin. Hin ji makalen dür ü direj li 
ser kuştina Fadime Şahinciale der
dikevin u piraniya makalan motiva 
kuştine bi kultura kurda ve gire didin. 

Ere, me li jor got; jiyanek be qeza u 
bela! Ev büyer beri hertişti ji bo mal
bata Şahindal tirajediyek mezin u mal
batxirabi ye! Malbata Şahindal keça 
xwe ya delala civan wenda kir. Em li 
vir ji bo malbata Şahindal diben; sere 
ve sax be! Qeza u bela ve giran bu. 
Bila Xwede sebreke bi we de! Em wek 
kovara Birnebüne, ve büyere, motiv çi 
dibe bila bibe, mahkum dikin. W ek in-
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san tu heqe kesi tune ku ruhe wi/we ji 
ber ditin an jiyana ku dijl bet stendin! 

Em careka din dCıbare dikin ku bi 
her awahi kuştin, li ku dere dibe bila 
bibe, yan motiv çi dibin bila bibin, em li 
hember in. Le, dive li ser ve huyere rast 
bet sekinandin. 

Ev yeka bi mesela kurdi ya ku be 
serCıber ji welate xwe derketine ve 
giredaye. Nakokiyen di navbera nes
lande ye. Tesira dorubere malbate bi 
xwe ye. Sebeb wek liste dikare dCırCı
direj bet rez kirin. Le, ew trajediya ku 
hatiye sere malbata Şahindal wek mi
let, ne tene di nav kurdan de, di nav 
her mllleten din de j1 bCıne. Çi hikmet 
e, dema bı1yereka wisa negativ ji aliye 
kurdekl/kurdeke ve dibe, bi kultura 
kurdan ve te giredan. Dema trajedi an 
bOyeren ji ve hin xirabtir, ji aliye insa
neki ji mllleteki din yan swediyeki ve 
te kirin, tene mesela w! insani, te izah 
kirin. Tu cara nakin male ffiıllete wl. 

Millete be xwedi dewlet hertim dibe 
"benişte deve herkesi". W ek millet 
erişek bi zanisti ji aliye medya swede 
ve, wek kuştina Olof Palme, di ve me
sela Fadime Şahindale de jlli hember 
kultur ı1 nasnama kurdi hat meşandin. 
Kultura kurdi, bi rojan di radyo, rojna
me ı1 televizyonan de pir negatif hat 
nişandan. Tu hez an dewletek an ber
pirsiyaren kurdan yen derwe, ranebı1n 
ı1 negotin, ku tu heqe kesi tuneye ku 
erişek wiha be serCıber binin ser kultu
ra milleteki ı1 ev bOyeren negatif bi 
gişti bikin male w1 millet!. 

Di hejmareka me ya taybeti ku de 
pişti ve hejmare di meha gulane de 
derkeve, em e bi dur ı1 direj li ser me
sela entegrasyone bisekinin. 

Heta hejmareka din birninin di xer 
ı1 xwaşiye de! 

Ali Çiftçi 
ali@bimebun.com 
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Komcivina Sazkirina 
Komela Zirnan O Kultura 
Kurden li Anatoliya Navin 

NuhAteş 

Kilamek, ç1rokek an romanek bi kurd1 
niv1sandin u xwendin bedele hezar 
ş1ret, gotin u lomeyen bi tirk1 ne. 

Di rojeva me da çekifina Komela Ziman 
a Kultura Kurden Anatolfye Navin h eye. 
Bi gotineke din, dersa me ya hCıro 

avakirina saziyeke ye ku hizmeta zirnan 
Cı kultura kurmancen Anatollye bike. 
Erne hCıro, li ser van temayan merem Cı 
neten xwe ji hevra biwen Cı guh bidin 
ser hev. 

Saz1, dezgeh Cı hacet di tarixa 1nsa
net1ye da, di jiyana civat Cı miletan da 
tim hebCıne Cı ewe, her çiqas reng bi
guherin jl, tim hebin. PiçCık Cı mezin ci
vatek jiyana xwe di sayasaziyan da di
meşine. Idarekirina civate, peşvabirina 
kultur, huner Cı zimen be saz1, be dez
geh Cı hacet ne mumkun e. Ifadekirina 
heq Cı mirazan Cı videstxistina wana j1 
bi ve re dibe. 

Şekil Cı nave dezgeh Cı saziyan li 
gora dem Cı dewrana, d Cı waran te gu
herin. Tevgera eş1r1 Cı feodall, partiyen 
siyasi Cı dewleten netew1 yek cure saz1 
ne. Komeleke piçCık, dersxane Cı mek
teweke xas ji saz1 ye. Di saziyan da 
endam, allgir Cı hewaskaren wana, 
sewa amanceke binavkiri Cı li gora 
qeyde-quralan bi hevra dişCıxilin Cı di-

meşin. Ew zanin Cı kanina xwe di ve re 
da dikin yekquwet. 

Di dema hCıro da, dine berve avaki
rina saziyen hine mezin, yen sernetew1 
dihere. Yek1tiya Ewropa saz1yeke ser
netew1 ye. Li rCı an hemberi ve, trend
eke (mel) din jt heye. Bere ve berve 
avakirin Cı parastina saziyen netevi Cı 

dwarki ye 
Di sedsala 20 an da Kurd du caran 

nezik1 çekifina saziyen dewleti en ne
tewi bCın. Di nive sedsala histan da li 
Kurdistana Irane Cumhuriyeta Malıa
bade hatiwCı saz kifin. Hinge zimane 
kurd1, cara sifte bCıwCı zimane resmi Cı 
perwerdikirine. Li pir neajot, komara 
Mehabade helweş1ya. 

Tene li Kurdistana Irake, Kurd deh 
sal in, ku xwediye otonamiye ne, meri 
dikane biwe, ew serbixwe ne. Li wir 
zimane Kurdi azad e Cı resmi ye. 

Li welaten Sowyete yen bere jl, zi
mane kurd1, di wexta xwe da, bi qedr
qimet wCı. Bi w1 weşan, radyo Cı mek
tew hewCın. Bi dehan prefesoren zi
man, edebiyat Cı folklora kurdi ji nav 
kurden kevnesowyete derketin. Bi 
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eseren wana em huro ji qirka xwe hel

dikşinin. Le huro, li pey helweşina 

Yek1t1ya Sowyet, hale wana xeraw e; 

ew ji birbelaw in. Rewza zimane kurd1 

li Tirkiye ji a giştikan xerawtir e. Li wir 

zirnan u nasnameya kurd1 75 sal in, ku 

qedexe ye u di bin zulmeke giran de 

ye. Li wir, zimane kurd1 berve b1rbun u 

wendabune dihere. As1m1lasyona bizo

re bela xwe daye zimane kurd1 u de

vok u zaravayen w1. Di vir da, para me 

ji heye u ne hendik e. Me xwe, veqas1 

ku em ketine pey siyaset u ideolojlyan, 

vi taliyen zimen u kultura xwe va ne

eşand1ye u qaxiya hevisin, nivisin u 

xwendina kurmanciye nekişandiye. 

Nimune; li Anatollya Navin ji mllyo

nek1 zedetir kurd bi ci u warin. Ji nav 

wana bi hezaran meriyen xwenda, bi 

heş u hey! derketine u di siyasete kurd1 

da aktiv in. De tu were, ji nav kurden 

Anatol1ye xeyr1 istisna niv1skarek1 tene 

ku bi zimane kurili eser daye derneke-

tiye. Li gora zanina me ya huro, ji 330 1 

zede gund, qeseba u qezaye kurda li 

Anatollye heye. Le çi heyfe, ku li veqas 

dhan ne dersxanek ne ji komelek boyi 

zirnan u kultura kurd1 tune. Ma va ne 

eybeke giran e? 
Li welet u li diasporaya Ewrupa bi 

sedan saziyen kurda hene. Le piran1-

yek mezin ji wana siyasi ne an j1 bi 

parti u gruben siyasi va gireday1 ne. 

Saziyen ku tene xizmeta zimen u kul

tura kurili dikin u serbixwe ne tunin 

yan ji pir kem in. Loma saz1yen zimen 

u kultur en serbixwe ku te da her kur

dek bikane xwe bib1ne u bi şuxile şert 

in. 
Tallyeke me ye dine mezin ji heye. 

Kurd, bi çi away1 saz1ya çedikin? Ni

mun; birek kurd ten cem hev, deng di

kin, qerar didin u saz1ye xwe çedikin. 

Pir cara, ew qerara xwe bi tirk1 didin u 

danustandine bi tirKı dikin. Her tişt bi 

tirki ye, tene arınanca xwe kurdi ye. 

Ji civina sazkirina Komela Zirnan 
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Dengbej Şivan u himdaren Komela Zirnan 

Hevalno! 
W ext hatiye ku em edin xatire xwe 

ji vi awayi sazi çekirine bixwazin. Low
ma me haziriyen xwe boy! sazkirina 
Komela Ziman u Kultura Kurden Ana
toliya Navin giştik bi kurdl kirin. Em 
pe ve pir şa ne. 

Tişten dine ku em pe şabibin j1 hene. 
Van dehe salen çuyi da, Kurden 

Anataliye heşare xwe bune. Wana dest 
pe lexwegerine kirine. Ew kovaran 
derdixin, komelan çe dikin. Di nav 
wana da dinamizmek çe buye u gu
man heye ku je feydaya bigehe zirnan 
u kultura kurdili Anatoliye. 

Beri her tişti zirnan nişana nasna
meya me u cudatiya me ye. Her ziman
ek, her cudatiyeke kultur! parek e di 
medeniyata dine da u jehati ew e ku 
em bi zimane kurdi binivisin, bixwinin 
u eseren xweş u bi ker binin meydane. 

Derınane derd u kulen zimane kur
di, zirnan bixwe ye. Çareya taliyen zi-

mane me, di nivisandin u xwendina 
wi da ye. Kilamek, çirokek an roma
nek bi kurdi nivisandin (i xwendin be
dele hezar şiret, gotin u lomeyen bi 
tirki di heqe zimane kurdi da ye. 

Neyar u nexwazen zimane kurdi pir 
in. Hen ji wana eşkere u li ber çavan e. 
Le hen ji hene, ewe veşarti ne u ji me 
va xaynakin. Nave wana birbun u 
wendabun in. Ew mina gure har ketine 
nav zirnan u kultura kurdi, wana qir 
dikin. 

Li ser me ferz e, ku em li hemher 
birbun u wendabuna zirnan u kultura 
kurdi derkevin. Va ji tenebi reya nivi
sandin (i xwendina bi kurdi dibe. 

Berxwedar bin, boy! guhdarkirina 
we! 

Nuh Ateş 
03-04.11.2001 Köln 
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Mesejek ji bo: 

Komcivlna Sazkirina Komela Zirnan O Kultura Kurden 
li Anatollya Navln li Almanye 

8 

Hevalen heja u mevanen bi mmet! 

Iro, min j1, ji dil pir dixwest, di rojek veng muh1m u diroki de, bi we re 
buma. Le, li ber hinek karen min yen şexs1, mixabin nikaribum werim. 
HeVı dikim, heval u mevan de ve rewşa min, li min bibexş1nin. Le, ez bi 
dil u fikre xwe, bi we ra me. 

Iro, hun li wir, ji bo kare kultur!, di diroka Kurden Anatoliya 
Navin de, biryaren diroki bigrin. 

Di parastin u peşxistina ziman, kultur u folklora m1llete me de, 
ew roj de ciyek1 xwe ye diroki u giring bigre. 

]i ber ve yeke j1 dive; ji bo kar u programa salane, biryaren realist u 
berbiçav ben stendin. Hevalen xwed1 "kompentens" bi rast! ji dil u can 
ku ji deste wan de kar te, dive ben hilbijartin. 

Hevalno! ji bo gotina jor, bila tu kes li xwe tiştek1 negre. Baweriya 
min bi we heye ku hun de biryar u hevalen jehatı hilbijerin. Le, disan 
j1 ez dixwezim bi bira we b1nim; piraniyen me bi salan, li welaten 
Ewropa, di komele u dezgehen kurdan de kar kirine u xwed1 tecrG
beyen giranbiha nin. Em dizanin, pir caran ji ber hinek hesab u 
kiteben biçlık en siyasi, carearan 1nsanen ku ji desten wan kar nedi
hat, dihatin hilbijartin u encama wan hesaben biçlık jl, em hemu pe 
dizanin, ku piştl ewqes salan u xebaten giran disan j1 me wek millet, 
ti 1mkanen berbiçav wernegirtin. 

Kare ku me daye ber xwe, pir zelal u vekiriye. Em de ji bo pa
rastin u peşxistina ziman, çand, falklor u diroka xwe u herwiha li ser 
koçberiya millete xwe kar bikin. Ji bo ve jl, ki li ku u di çi war1 de 
jehat1be, dive wl karl bigre ser mile xwe. 

Ew komele, ji bo ve armance, de 1mkanen maddi u manevi peyda 
bike, ku ev kar u herwiha kovara me Blrnebun h1n bi rekupek u pro
fesyonel derkeve. 

Bi heviya ku hun de di ve roja diroki de biryaren berbiçav bigrin, 
we giştkan silav dikim u hurmeta min ji bo we u biryaren kongre 
h eye. 

Serkeft1 bin! 

Stockholm 03-11-2001 
Ali Çiftçi 
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Hinek ji birndaren waqife (Foto: George Kristiansen) 

Waqifa 
Kurden Anatoliya Navin 

li Sw9de hat avakirin 
Di 16/02-2002 de li bajare Stockholme 
Kurden Anatoliya Navin yen ji gund ı1 
derı1dora bajaren Konya, Ankara 
Kirşehire bi komdvineke, Waqifek bi 
na ve Stiftelsen Kurden Anatoliya Navin 
çekirin. Ew waqif de ji bo parastin ı1 
peşxistina zirnan ı1 kultura kurdi hem 
abori ı1 hem j1 manevi ji bo imkanan 
peyda bike, hatiye avakirin. Navenda 
waqife li bajare Stockholme ye. 

Civinen yek (2001-12-25) ı1 duduya 
(2002-01-05) li ser pewistiya Waqife ı1 
destüre hatibı1n kirin. Sedema civina 
sisiyan ew bu ku hin pir insan teve bi
bin. 

Civina sisiyan ya ji bo avakirina 
Waqifa Kurden Anatoliya Navin li lo
kala Weşanxana Apece, li Spanga ye 
çe bu. 
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Beşdarem civina sisiyan ev kesan bQn: 

Ali Çiftçi, Seyfi Doğan, Mecit Çifçi, Ali Coşar, 

Harun Coşar, Haci Baysal, Mahmut Baran, 

Harnit Atmaca, Haci Çelik, Metin Güler, 

Yusuf Güler, Mahmut Arikan, Reşit Karakaya, 

Ömer Sarıhan, ıbrahim Yıldırım 

Rojeva civina sazkirina waqife weng hat tespit 

kirin: 
1 . Li ser destüre dengkirin 

2. Arınanca Waqife 
3. Avakirina Waqife 

Madden destüre yek bi yek hatin xwandin üli 

ser munaqaşa bün. Derveyi arınanca waqife, 

maddeyen din giştik hatin qebül kirin 
(pejirandin). 
Li ser arınanca waqife dür ü direj hat deng kirin. 

Ji redaksiyana kovara Blrnebüne Seyfi ü Ali, ji 

bo çi waqifek pewist e, deng kirin. 

Her keseki ditina xwe li ser annanca waqife 

diyar kir ü arınanca waqife hat qebül kirin. 

Ji civina sazkirina waqife 
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Seroke waqife Mahmut Baran ji gunde 
Hecilera ye. Li Swede ekonomi ı1 

hukuk xwendiye ı1 niha di buroyeka 
advokantan de wek jurist kar dike. 

(Foto: George Kristiansen) 



Ji civlna sazkirina waqfe (Foto: George Kristiansen) 

Armancen Waqife: 

1- Waqif de li gor imkanen xwe kar bike. 
2. Waqif de maddi u manewi piştgiriya Birnebune bike. 
3. Waqif de ji bo parastina ı1 peşxistina zimane kurdi imkanan peyda bike. 
4. Ji bo kultura Kurden Anatoliya Navin were naskirin u belavkirin, .kar bike. 

Roja resmi avakirina waqife 16 şubate 2002 hat qebı11 kirin. 

Ew kesena ji bo komita karger hatin hilbijartin: 
Asil: Mahmut Baran, Ali Çiftçi, Reşit Karakuyu, Seyfi Doğan, Ali Coşar 
Cigir: ıbrahim Yildirim, Ömer Sarihan. 

Seroke Waqifa Kurden Anatoliya Navin ya li Swede Mahmut Baran hat hilbijartin. 
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Şin O Mirin 
M.Ş. Dağ 

Mirine, bi na ve xwe yi sar, her civatek bi 
çaxan be çare hiştiye. Her civateke, li 
hember mirine, ji bo beçare huyina we 
reaksiyon nimandine. Her civatek 
xwediye çand u kultireke ye. 

Şin ji, perçekiçanda civate ye. Civa
ta Kurden Anatoliya Navin ji, li hember 
mirine reaksiyonen xwe, li gor erf u 
edeten xwe bi ci tine. Li ba Kurden 
Anatoliya Navin şin, li hember mirine 
wek serhildaneke ye. Le serhildanek 
behevi. 

Mirin Q şin; 
Di erf u edeten kurdan de bi sere xwe, 
ciheki mezin digire. Li miriniyeke; 
rawlın u runiştin, ber gunde mivana 
çuyin, ger azeiyen ji gund ger ji azeiyen 
yad: mivan kirin, xizmete wan kirin u 
verekirin li gor erf u edeta ye. Ke, ew erf 
u edetana neanin şune, ye li civate were 
rexne kirin u pir bi eyib e. 

Meyit Heynan: 
Dema ku gundiya xebera mirine bistin; 
tev li ber mala miri berhev diwin. Mer 
haziriya meyit dikin. Tirba (gor) miri bi 
kalandi didin. Ava miri didin ser er. 
Xoce ye here camiye (mizgeft) selaye 
bixwine. ]ine, şine bikin. Eger miri li 
gund nemiri be (li bajer, Ewrupa) gun
di u meriyen miriyen miri bi cenaze ra 
ten gund. Si-çel sali bere, miri ku jin be; 

jinen gund, mer be, meren gund, Ber, 
gelt an ji xela spibelek di dora xwe re 
çerx dikirin u xelqek çe dikirin. Di nava 
we xelqe de melleye gund an ji jineke 
meyit dişuşt u awdesta wi (we) didaye. 
Niha gunden ku buyine belediye, ere
beyen xwe yen meyit şuştine hene. 

Dura meren gund meyit didin ser 
millen xwe, dibin ser kevire musala u 
nime dikin. Ji nimiye şunda dibin goris
tane, meyit dikin gore. Sifte meriyen 
xwe yen nezik xweliye daven ser. Dure 
Melle telqineke dixwine u gundi vedi
gerin mala miri. Dema cemaat te ber 
male; Melle quraneke li der dixwine u 
cemaate daweta hundir dike. Meren 
male, sifte herin cem jina, şina xwe bi
kin. Dura vedigerin oda meran. Melleye 
li hundir ji quraneke dixwine u bi gun
diya re tev serxwaşiye didin yen dil
keştiya (eznl) u li ber wana cixare di
gerinin. Melle u mezinen gund malbata 
dilkeşti awni (teseli) dikin, ku eşa wana 
sivik bibe. 

Oda meran Q azci 
Di şinan de mer li ciyeki, jin ji li ci
yeki rudinin u azeiyen xwe derbas di
kin. Jin şina miriya dikin. Li şineke 

rawlın u runiştin u mevankirin qaiden 
xwe hene. Ew qaidana li cem mera u 
jina ne mina hevlıdu ne. Wextak me
van ten; meriyen male tev radibin ser 

12 birnehun nr 15, zivistan 2002 



Dema şı1ştina miriyan 

xwe u mevanen xwe bi ci dikin. Dura 
melleye qurane bixwine u cemeeta 
fatiheke. Cemeeta rabe ser xwe li pe, 
xerhatine li mevana dikin. Mala şine 
cixare li ber mevana digerinin u çaye 
belav dikin. Mevanen ku ten; (ji 
gunden dor-ali) eger meriye xwe ye 
nezik bin, bi xwe re ji mala dilkeşti re 
pez, berx, çay/şekir u cixara tinin. 
Gundi ji, yek bi yek cixare li cemaate 
belav dikin u yek paketa ji, ji bo meva
na daven teqe. 

30-40 sali bere, mina niha re u ere
be tunewCın. Ji bo we li miriniyeke 
mevanen yad çend roka li mala şine 
diwCın mevan. Niha ne weng e, pi
raniyen mevana du-se seeta rüdinin u 
xatire xwe dixwazin u radibin terin. 
Niha carna, ji gunden yad, ji meriyen 
miri se-çar mer an ji jin li gund du-se 
roja dimen. 

Li şina, mezineki gunde xwe bi 
peşiye de, ku mevana çing bi mevan 
kine, ki nane wana bike, ewe qerere 
bide. Gundiyen ji bo nane mevana di 
dore kevin. Her roke, du-se malen 

dran yen nane bikin. Ji bo ku pir qe
rami nedin ser mala dilkeşti. 

Dema ku mevan radibin ji, quran te 
xwendine. Dura yen xatire xwe bixwe
zin. Meriyeki male ye xebere bi jina 
de, ku ew arnade bin. Jin ji yen, şina 
xwe bikin u xatire xwe bixwazin. 
Meren male u çend gundi, di ber me
vana bi derkevin u li ber male yek bi 
yek dikevin dore u mevana bi re dikin. 
Meren male, li dema rekirine xatire 
xwe ji jinen mevan u meren mevan ji, 
ji jinen male xatire xwe u serxwaşiye 
dixwazin. 

Ciye jinan Cı şin 
Ji bo bergunde mevanan, çend xort ji 
mala şine li derva dipen. Dema mevan 
hatin, ev xeber didin. ]inen yad hatin, 
jinen male kincen miri (ceket, sal, işlig) 
di dest xwe kin u wana li hewa helavin 
u şina xwe dikin. Bi kilamen xwe berg
unde wana diherin. Mer, deste xwe di 
suyen hevüdu re dibin u digirin. ]in, 
por u bisken xwe, rüyen xwe diriçuki
nin, bi mista li xwe dixin u digirin. 
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Giraniya şine, li ser milen jina ye. 

Dema jinen azd hatin ew ji diherin 

d ye jinan. Y ek bi yek dikevin hemeza 

jinen male. Ji jinen yad hena, keseki 

xwe miriye di kilama xwe de nave wi 

(we) ji derbas dikin, ew ji erf u edeta 

ye. 
]inen hatilli şine; li mirina miriyen 

we, ki neçuye azd nakeve hemiza we. 

Ji bo ku sıvahatina xwe ruşan bide. 

Şin li go ra miri, (xort -ciwan an j1 kal 

u pir) bi şevat dibe. Şina xort u ciwa

nan, giran u bi şevat in. ]inen male, li 

gora we eş u şevate, bi kilamen şina eşa 

xwe tinin ziman. Carearan li gora eş u 

şevata ku miri dayi malbate, mer ji ki

lamen şina diben. Kilamen şina di çan

da Anatollya Navin de ciheki mezin di

girin. 
Şinen Kurden Anatoliya Navin ji, 

wek daweta, erf u edeten xwe kulturek 

mezin e. Kilamen şina hetani huro bi 

edebiyata devki hatine parastin. In

sanen me, hin j1 guh didin ser wana u bi 

wan kilamen şina, dile xwe ziz dikin. Li 

Anatollye, pir jinen şare ye bi nav u 

deng hene. Wek, ji Xeliken Gölyaziye 

Gula Hed lite, ji Omera Sus, ji Kirkpi

nare Eş Mavi, ji Xeliken Qerecdaxe 

Zeva Çuç u hwd. Ez dixwazim ji wan 

kilamen şina çend minaka bidim we. 

Ji Xeliken Qerecdaxe Eşe Roste, 

keçika xwe ya bi dergisti, li ber tevne, 

ker te kew kiriye. Juniye we bi birin 

kiriye ı1 bi ve birine keça xwe mir şu 

va digot: 

Vana ciyana ye bi lemiş tin 
Qirik ıJ qertelle daniş tin 
Gunda acıJya ji min bigirin 
Meyite keçike bi de şuştin. 

Ji Kirkpinare Eş Maviye, ku keçika 

xwe ya 18 sali bi derdeki be çare mir, 

gotiye: 

Li livane, Zevo li livane 
Hewesa dile min de mayi 
Min Zevik nedi bi şar ıJ kitane 

Peleka ku mala xwe şewiti 
Çeli zerneriye kirina xwe nizane. 

Disa ji Xeliken Qerecdaxe, kumere 

xwe li orta dawete dildawesti u mir, 

Zeva Çuç eşa dile xwe weng aniye zi

man: 

Dile min deşta Herane 
Xopan bime birıJska li rıJ barane 
]i maleke bi danzde meriya 
Bave Memike li horta dole da nişane. 

Ji Xeliken Gölyaziye Gula Hed lite 

ji, dema ku biraye xwe bi ber biçere 

ket u ew wenda kir li şina wi, ev kila

ma digot: 

Biçerciya biçere xwe kişandin 
Dati ya ku sere Xeli Bese xwari 
Termi yakeki min zevi heşandin 
Bene keke min kirin mazot 
Li biçere qelivandin. .. 

Li şin Cı mirine ert Cı edet 
Min got ku di jiyana Kurden Anatoliya 

Navin de şin, çandeke mezin u bi sere 

xwe ye. We çande jl, bi sere xwe erf u 

edeten xwe hene. 
Bere, mera, baw u birayen miri, bi 

ser miriniye de riye xwe qe kur ne di

kirin. Niha hefteki dudiya kur nakin. 

Deh u banzdeh roja şu va şin belav bu; 

meriyeki gund e here berber wüne, 

sere wana kurkirin bide. 
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Dema mevan ten serxwaşiye 

Bere jina; kincen xwe bervajo lixwe 
dikirin. Balif, xali, minder bervajo ra
dixistin, nenik li diver ters bi dar da di
kirin. Reş gire didan. Niha; reşa xwe 
gire didin. 2-3 meha guh nadin ser 
radiyoye u televizyon temaşa nakin. 

Mer jl, jin j1 20-30 roki deste xwe li 
ber xwe giredayi digerin. 

Mala miri li dol u daweta, li şe

nayiya nene diyine. Jinen male, de
meke direj xwe naxemillnin u desten 
xwe hinne nakin. 

Mevanen yad, be nan bernadin. Ku 
mevana nan nexwar u çun, e ben "na
ne me di qave de cihiştin" u en sıva 
werin. 

Li nav gund, ji bo yen dilşikestine, 
herkeseke je re hurmetiye bike. Li cem 
wana yareni u heneka nakin. 

Meriyen ji bo serxwaşiye hatine 
male, çiqas pir win, wiqas mmet e. 

Xalti, xwang, met hwd. Medyen 
miri, çar penç roja li mala miri dimen. 

Li dol u daweteke; dran de heren 
misadeya xwe ji mala şine bixwazin. 

Saleke-dudiya, li her ideke gun
diyen herin mala şine, li mala wana !da 
xwe bikin. Jin jl, yen disa şina xwe bi
kin. 

Bere roka çel! nana dev dikirin. 
Gundi u meriyen xwe yen li gunden 
dran dawet dikirin, nan didane wana. 
Niha di 7-1 O roja de be jl, n en di din 
xwarin. 

Di we çand u kulture de meteloken 
Kurdan j1 hene; wek, "Dina nas bike li 
şina", "Mere din li hinga (şer), jina din 
li şina" hwd. 
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Kilamen Şina 

Me m 

Hespe Memi min sise ne 
Mina motire li ser s(ise ne 
Koma min qurbane hevesa dil da mayi 

Didane zerini dev da debmsene. 

Male yayle li sere gir in 
Ne bar dikin ne diewirin 
Gare min bi heweseke 
]i b(ika xwe re kirin 
Xelke jekirin re ye xwe bi şane va kirin. 

Xestexana Geçiorane bişevite li sinor e 

Toxtore bi ser Memi minikibar ra 

Dawestfyane qor bi qore 
Min Meme xwe bire bist-penc toxtora 

Gotin defer nediyine li derde 

Vf lawiki ser bi pore. 

Anqere bişevite ji me weda 

Bi ber xestexana ketim peda peda 

Min Meme xwe yi kibar nedi teda 

Min ezraile Memi xwe bidiya 

Min cane xwe ye ji berva peda 

Dile min germa havine 
Meme min çiçeka li deve ine 
Gunda b(ika min ji Meme xwe ra 

Bi heveseke didan zer kid 
E çaye siwe ji xelke ra dikellne. 

Ro ji bana narin bana 
Lawike bi dergisti asan baye 
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]i toxtir (i ji dermana 
Bı1ka me huro li mala me raket 
Min birbange bi şı1va bire xwedana 
Tele bi tene yili eskere 
Xermane xwe ye mane li şı1na xermana 
Keke mini dipeye deriya cJrana 
Çi kibari çi narine 
Heniye kiriye balJfe helnine 
Min go dergista te ye were ser te 
Go ezi zayiflm ma min bi vi halJ nevine 
Fato tu çuyi henne xwe mexemilJne 
Zavi bı1ke yi esabiye naterqine 

Hespe Memi min timarkin 
Nal (i mixe wana eyarken 
Male yayle bardikina yayle 
Bı1ke min wı1nin male Memi min 
Vi maleyayle ra barin. 

Şeve şeve Memik şeve 
Deriye xestaxana berve heve 
Bı1ke eme nifira li te bikini 
Eme beni ba li teşi ya te nekeve. 

Gere gere Memik gere 
Bejna Memi min şivek ji zere 
Bı1ke çava xwe heyne li zave xwe mezke 
Metike min qurban orxana ku 
Ve ru mayi li pi sere 
Te çima negot were 
Cane xwe bi cane min biguhere. 

Neim u Eş 
(Ji gunde Xelika) 
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Kevin~ Mezela 

Kevire Mezela reşe girin 
Ne bar tewin ne tewirin 
Nane ku me ji dole ra kirf 
Pe azcf ye te vere kirin. 

Vana çiyana çiya sevandin 
Emilke bavi Memi mine gurleh du gerandin 
Zeyi ye me e ku hatine dole 
Me bi kince vajo vere kirin 
Karta bergira bişevite bi mn ave 

Geçut nade bi tun delave 
Hatin şuna xaniya belav kirin 
Bave Memike tune li nave 
Min go e gia girede bi beneki xafe. 

Dolci ya rave li dole xine 
Ma Zeva Memud u Fata Hese 
Govende bikişine 
Rehme fbrema sere buke heline 
Heve Memo u Zexe Sedile 
Nane dole bikeline. 

Dile min germa havine 
Dide qonce reçbere Kaniya Osmen dikeline 
Reşe Heme yi buke viderxine 
Qamyone bere li tirba te biqelivine. 

Lewi bani lewi bani 
Min go te çima pe nizani 
Bi se jina bukeke w{ini 
Çima te paşi nani. 

Dile min deşta Herane 
Xopan bime bruska li ru barane 
]i maleke bi danzde meriya 
Bave Memike li horta dole da nişane. 
Qerecdax bişevite bi dare 
Min wenda kiriye bave Memike yi kibare 
Eza herim we korocaxe temekim 
Ma vi bave Memike ra be bin beraqa me ye li dare. 
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Lawi Lawi 

Lawi lawi ismet Lawi 
Qurbana elbisa heşin qirata mavi 
Tu mualime Qozaliye yi 
Çima di ber telebe xwe da mayi 

Bawile ismeti min didu ne 
]i kitaw O romana tiji ne 
Nuhe go ete bawile ismet bi min de 
Min go bi qurşine bermede cane mine 
E li bin kuline toz girtine. 

Li şe te fsmete min li şe te 
Vapure li Stenbule bi hawar dete 
Telebe ye lise spore dikine 
Min tu ye mina telebekeki xwe nadin li we nişete. 
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Kilama Husike 

Xwange bira veng navin 
Gulf ye xwe yek biske qetiya win 
Reşe xwe ya giredayi 
Zirave ye xwe e di billurada win. 

Dile min tele tembure 
Şofera bare xwe barkirin çune Semule 

Wexta ku biraye min mina e te bi kinca va gerbun 

Omera u Birtalike kilame min kirine billure. 

Heci ya dile mini li yane 
Li te mij-avi, li min dumane 
Hewa Memo eva bere bi dere Heckuş ket 

Got: ke cara jin bi xatira dane. 

Biçerciya biçere kişandin 
Dati ya ku sere Xelf Bese xwari 
Termi ya keki min zevi hesandin 
Bene keki min kirin mazot 
Li biçere qelivandin. 

Dile min tine tine 
Ne polate ne hesine 
Bra ye min sewa dewara dine 
]i Tirkiye derketine 
Eze ji e miri pirtir 
Bira e xwaş dikime. 

Dile min vekese 
Buye cawe ber meqese 
Çum diyare Qonye ketim 
Helek mala Heci Tite 
Helek mala Xeli Bese 

Heciya siweke li siwe zu te 
Giyayi qereca yi li ru te 
Mala Balekura ez qewitandim 
Go here bera xwe bera male Tite. 

Dera ku ez le ne tu dere 
]i qeytane berjer kire 
Bi diyare Qerecdaxa şeviti ketim 
Min go Hesiki miriye Huske xere. 

Gule Hed Tite 
Oi gunde Ome) 
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Komela Çanda Kurd 

ya Gordoxll li Swede: 

"Edi ev dera welate me ye ... 
Em e li vir bijln u li vir ji bimrin" 

- Komela we ç1 wexti saz bu? 

- Komela me neziki beri saleke saz bu. 

Di roja 24/12. 2000'an de kongra xwe ya 

peşin pek ani. 
- Çiqas endame komela we hene? 

- Nezik1200 endame me hene. Iro qasi 

600 kes ji vi kundili Swede dijin. 
- Lokaleke we heye? 

- Naxer, me ecer vekir, hin problemen 

me yen ekonomik hene, dive em van 

çareser bikin. 
- Seroke komeleye kiye? 

- Seroke komela me Isınet Aktaş e. 

Seroke me ye fexr1 Yusuf Güler e. 

Seroke koruele ye 
fexr1 Yusuf Güler 

(Foto: George Kristiansen) 

- Annanca sazkirina ve komela we çi bu? 

- Edi welate me ev dera ye. Li vir pro-

blemen me hene. Zarok li vir mezin 

dibin, kal-pir dibin, nexwaşiyen wan 

hene, mirov dimrin u dive goristanen 

(qebr1stan) wan hebin. Dewat, dilan u 

şahiyen sinete hene. Li welate endusti 

de de hezar problem hene. Li vir jlyan 

gelek zehmet e. Mirov dive hevdu bi

binin, ben - herin, rojen şin u şahiye de 

li bal hevdu bin. Li gunde me her çeşid 

mirov hene, ev yeka normal e. Bawe

riyen cihe hene. Eva dewlemendik e. 

Problema kurmancan sifte di vir de 

belavbuna kurdan e. Annanca me ew e 

ku em miroven xwe binin ba hev. 
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Hinek ji endamen Komela Çanda Kurd ya Gordoxl:i. 

-]i bo zirnan we annancek dayeber 
çavan? 
- Bele. Li Swede zarok çi diwazin, dew
let alikariya wan dike. Em jl diwazin hin 
tiştan bikin. 
- Wekidin? 
- Arınanca me tene ne lımkirina zimane 
kurdi ye, qasi ziman, şaxsiyet ji muhim e. 
- Dixwazi beJi ku kultura kureli Ji dive 
mirov bini zarokan bike? 
- Bele, rast e. 
- Aımanaı we ya here mezin çi ye? 

- Em dixwazin peşeroje de 
hin tiştan bikin. Em naxwazin 
Gordoxll li vir bibe cimaeteke 
girti u bibe kolonike. Em 
dixwazin miroven Gordox
liye u miroven Anadoliya 
Navin yen mayin hev nas 
bikin u bibin yek. Xelqe ji 
Anadoliye hatine bi hevre 
bin. Me gavek avit, paşe belki 

Elif Q Bilal Bal ji gunde Ome ji bo 

seredana zaroken xwe hatibun Swede. 

Omera, dusibe Celep jl komelen xwe 
saz bikin u paşe hedi hedi ev hemu 
komelan dikarin bibin yek. 
-Kesen ku cara peşin ji vf gundf hatiye 
Swedekine? 
- Tevfik Bal, Mehmed Bal, Pikret Guler, 
Harnit Atmaca, Orhan Guler ... Di sal en 
1974-1976 hatine Swede. Kese ku cara 
peşin hatiye mirov dikare beje ku Tevfik 
Bal ku di sala 1974'an de koç! Swede 
kiriye. 



Ew resim di piknikeke ku ji aliye komele ve hatiye organizekirin, hatiye kişandin. 

- Zede li kidere dijm? 
-Li taxen wek Varbygard, Fittja, Nors-
borg ... 
- Miroven ji vf gund1 hatine zedetir çi 
karan dikin? 

- Di karen serwis, restorang Cı texsitiye 
de dixebitin. 
- Dema dibejin Gordoxli çi te bira meıiya? 

- Darbere me ji me re dibejin: "Gordoxlf, 
Moskova ye". Tirk, kurd ji me re wusan 
dibejin. Gundek1 sosyal e, ji guhartinan 
revekiriye Cı xwendekaren wan zede ne. 
-Ev na va ji ku hatiye? Gelo ji tirki hatiye: 
Kürt oğlu? 

-Na, na! 
-Peki ji ku hatiye ev nava? 

- Ji Gord te. Ev nave qebileke kurdan e. 
Angori ditineke keseki bi nave Ome 
Gorde, li vir ıskan kiriye. Nave gund 
buye gunde Ome Gorde. Niha j1 ji vi 
gund1 re Gunde Ome dibejin. Tirka 
paşe nave gund guhartine, xistine 
Zincirlikuyu. Gel ev yeka protesto ki 
riye, nave bere heta niha bi kar aniye. 

Em na ve Zincirlikuyu qebul nakin. Eşira 
ku li vi gund1 dijl, je re dibejin, Reşiya. Li 
dij1 dewleta Osman1 derketiye. Tu car 
bac (vergi) nedaye dewlete. Ji bere de, 
eşireke ku bindestiye qebul nake, 
hatiye hesib1n. Eşireke welatparez e. 
-]i gunde we gelek kes derketine derva? 

- Gelek çune derva. Gund ji wan re 
piçuk hatiye. Gelek çune nav bajare An
kare, Istenbole Cı çend welaten Ew
rupe ... Ji sala 1990 vir de ya xwe hatin, 
ya j1 zaroken wan hatin Gordoxliye Cı ji 
xwe re xan1, mal li wir çekirin. Miroven 
me ji Ewrupaye diçin tetlla xwe li Gord
oxliye derhas dikin. ]i Gordoxliye gel ek 
mirov li Ewrupe runiştine. Em e li vir 
bijln Cı li vir jl bimrin! 
- Kesekiji gunde Gordoxli derketiye u 1ro 
navdar buye, heye? 

- Bllal Ercan wek dengbejek1 gelek 
hatiye nasin Cı Flkret Guler di spora 
tekvandoye de navdar e. 
-Pirspas. 

- Em jl spas dikin. 
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Şivan o dOajo 

Şivan u duajo 
Zuke lawo pez bajo 
Birçiyo belengazo 
Zik qaj qajo 
Duajo pirsi ev çi ye? 
Şivan got "hevşan e" 
]i bo ku tu bizanbf 
Bi ela me re diben rewşane 
Şire pez bi qimete e. 
Hebuna wi mmet e 
Sibe u evare vedixwin 
Xilas nabe çi hikmet e 
Nane şikeva u şir 
Mina xwarina mir 
Duajo xwekiriye tir 
Bala xwe dide miya pir 
Xwarina me ira kereng e 
Ber evara dereng e 
Dile min u te bedeng e 
Ala me bi pir reng e 
Şev şeveke tari ye 
Lo dora hewşo baran bariye. 
Gura ker xwariye. 
Şivan u duajo pir qehiriye 
Berbangeke havine 
Me pez rakir şevine 
Qet qewle min u te le dine 
Tu çima niha te şeva ine 
Li me selitf gur 

Miya guhpisk u hustu bi gule bir 
Duajo te bi gotina min nekir 
Me beze mexel kira li dora gir 
Ez şivan im nezanim 
Dost u dijmin baş dizanim 
Ne baba me, erzan im 
]i bo ez xizan im 
Pezi te ye jçriya mala 
Ceh genim kirine çalan 
ji welate bav u kalan 

Em dur ketine bi salan 
Li ber peze ner e 
Hebuna wi ji bo ker e 
Derak em le netu der e 
Em direvin ji ber ber e 
Ter u bizben e 
Kilavi li ser mila ye bi dene 
Me zor daye kene 
Dijmin li me dike fen e. 

M. Kizilkaya 

Ga westiyan 

Em xwedi mal u star 
u bi erd u tapan bun 
bi dest u misten xwe 
li ser axa xwe bun. 

Rojek rojeke bihare bu 
Ewreki reş girte ser me 
Tofanek li me rabu 
Weki tofan Nuh. 

Me çranen xwe yen rengin 
Wek ereb, ermeni, [aris u suryan 
Li cfh hişt u bere xwe da welate Rame 
Derdikete nav kome. 

Me ji sere gireki ajote ser gireki 
Kal u pir, zar u zeç dimirin 
Me şuna xwe hişt bes bi gireki 
Axina me bu li ser her mirikf. 

Roj, meh, sal derbas bun 
Di riya koçberiye de 
Me xwe avite Çukurovaye. 
Welate gul u gulbend 
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Ga westiyan li ber çiyayen Torose 
Toros havine meş u moz 
Li zivistane berf u bahoz. 

Tekira xopan bi dar e 
Di nav da dijf zilıa u mar e 
Xwe avitin meya kibar e. 

Em gihiştin textepaya selçukiya kevin 
Çoleke duz e. 
Çiyaye Hesendaxe bi ser de xuz e. 
A vek je te xware wek ava kuz e. 

Her bira li ser gireki 
Bu xwediye gundeki 
Yek bu biliki 
Yek ji celiki. 

Sevikane li bine teke 
Ev rastiya me ye keke 
Me çi kiribu ji xelke 
Ava germ li e kirin bi elke. 

Çeme Terka u Samsame 
Pismem çav berda dotmame 
Sunca evina dile xwe 
Revand bire Ergome. 

Xelikin u zirikin e 
(J herdu jf bi derdiki ne 
]i bo welate kal u bavan 
Bi sed salan e herikine. 

Canbegan u reşi 
Di xewna kur de lingen min terişin 
Bira şere hev kirin 
Kela bilind dihejf. 

]i şexbizina Gunde Oze 
Me soz dabu Goze 
Em e vegerin Kokoze 
]i bo pekhatina doze. 

Çiyaye Qerejdaxe u Celfl 
]i me re ne hewce ye delfl 
Em Kurden Anadaliye ne 
Bi orf u edeten xwe weki herfr. 

M. Kizilkaya 

Ji bo Dayka min ! 

Ax le daye, dayika min, 
Min dixwast ku tim li ba te bim 
Ruye te sipf, mina sterke ewra 
Li ber çawe te bim. 

Çuk bum çuk, mina derguşeke 
Di hemeza pak kevim 
Min bihezine, min bihezine 
Bi çereka ulorika min xeve ke 

To buyne umrf xwe 
Bi meya dil xezkire te diskenim daye! 
Min dixwast ku ez tim kurik bim. 
Sikinin bida, dawestina daye, 
Ma ez mezin newim 
Herek mezin tewim dilf xwe qiler ti
kim. 

Min digot nave dayemin Gulk e 
]i naw dayeke dune da gulek e 
Her le ku gulake tewinim 
Gulka min teye bira min 

Zülfo 1 Şay~plı 
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Bl HAR 

Poze bihare bu 
Restirken berfe 
Bi lez dibelin 
Çuçikan li ser dare maktebe ye bi tane 
Bi huner u bisebir helin çedikir 
Qal u pfren ku li berojan runiştf 
Behsa camerf u jehatftfya dikirin 
Guliyen keçiken berzewac 
Li ser kaniye 
Li ber roja taze 
Wek bimsken bihare dibiriqfn 
Kurik li ser axa bihare ye nerm 
]i tuneye u yasaxa be xeber 
Bi keyfen dilen xwe bi kft dilistin 
Çi rind. .. 

Axa bihare 
Axeke bi dil bu 
Ax mfna buke ber gerdeke 
Bi hecan bu 
X o rten 
Av li di dan en dilist 
Ava wek hesine h eli 
hedf hedf 
Dev u Jeven wana 
Mfna ezingen payfzf 
Çfk bi çfk dişewitandin. 

Feridun 
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Zirnan 

28 

Alfabeya kurdi ya tatini 
Hejmara tipen alfabeya kurdi 31 in. 

npan gi:rc;lek: 
AB C Ç D.E E F G H I I J K L M N O P Q R S Ş TU 0 V W X Y Z 

npeıı hl)ıdek: 

abcçde~fghiijklmnopqrsştuuvw x yz 

Heşt dengd!r in: 

ae~ i lo u u 
Bistase dengdar in: 

bcçdfghjklmnpqrsştvw x yz 

Dizitilane kurd1 de 31 deng hene. ]i bo her dengeki jf, t1pek (herfek) heye. 

Bi tene dengekf taybet1 dizitilane kurdi de heye ku bi du tipatı derdikeve u 
bi kurdf, je re pevcleng u ewropi ji diftong dibejin. Ew ji tipen Xw ne. 

Denge tfpa "ı" bilin.d u xurt e u ya "w" ji nizitil u zeyif" e. Caman denge "w" 

weha kurt u zeyif e ku mirov nabihise u bi tene denge "x" dibihise. Loma ji 

di nivisandit:ıa kurdi de heribetir çewti di vf dengf de ten kirin. 

Çend nimune: 
Xwe, :xweş, :xwişk, :xwelt, :xwe, :xwarin, ve:xwarin, vexwendin, 
serxwebfuı, xwm, Cigerxwin, xweş, ne:xweş, ne:xweşxane, :xweşıner ... 

Ev denge .kurd1 ku ji du tipan <ierdikeve, di zaravayen kurdl de ne wek 

hevin. Di zaravaye kurmancı de j1 li gor hereman te guhartin. Soran, di

mill u li hinek deveren kurmancı j1 bi tene "t1pa "x" bi kar ftnin. Le di 
rastniv1sa kurmand de pew1st e, mirov ":xw" biniv1se. 

A. Tigns 
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A 1 A 1 A 

USIVE MIHECIR 
Nuh Ateş 

Havin u peyize li ber hev didan. Li 
gora çerxandina dewrane dora peyize 
wlı. Di zedebuna sariye ra beli wlı, ku 
peyiza bi ser keve. Tina peyize bi şev 
hin şen tewlı. Di sarbuna heyem u 
guharina bihn u bexan ra xay dikir, ku 
dernsaleke nu bi ser gunde G. da te 
xware u ewa beguman wi teke bin 
hukumexwe. 

Havine, mina ordiye ku di şer da 
bi bin ketiwe, xwe paş da dikişand u 
qor bi qor bar dikir teçu. 

Evare tari rind ketiwlı herde. We 
bere, bi lez kert u kort, qul u qewer, 
qunc u kendal zept kiriwlın. Li ziqaq 
u meydanen fereh hin taven roniye, 
di nav tariye da, li vir u li we dilistin, 
tebrusin. 

Xizmetkare Eli Axa, Üsive Mihe 
kar u şixulen xwe xelas kiriwlın u 
bedil berve nav gund teçu. Ew e 
biçuya ber dukana Heci ümer. Ew 
pir neteçti dukana gund. Wi xwe ji 
civin u civatan dur digirt. 

Ji malhata wana ra digotin, ,Mala 
Mihe Mihedr". Hin ku Üsiv di qun
da-xe da wlı, nezka si sali bere, ew ji 
hela Erzurume hatiwlın u li gunde G. 
e li bakura deşta Koniye dikeve, bi d 
buwlın. 

Wexta ku yeki ji Mihe sebeba hati
na wan dipirsi, wi seri dikire ber 

xwe, digot: Kuçiken me bi yen mala 
pismame me va dane h ev. Li ser ve, 
gedeyen (zarok) her du malan ji be
ristin hevdu, şer kirin. Paşe, mezinen 
herdu helan ketin hev. Gişt di herde 
reş kevin! Me ji ber ve barkir, em ha
tin vira. 

Çima ku ew ji paşe da hatiwlın, ji 
wana ra digotin mihecir. Malbata Mi
he ji, mina xelke gund bi kurmanci 
deng dikir, le bi zaravayeki din. Çend 
gotinen wana bi yen gund va hevdu 
nedigirt. Sewa ve, ji wana ra digotin, 
,ewe mihecirki deng dikine". Bi ça
veki piçuk li wana mez dikirin. 

Malbata Mihe, xizan u be erd wlın. 
Xelke gund, yen bi heyi, fıtr u zekte 
xwe tedane wan. Ew di deriyen xel
ke da dişuxilin. Dewara xwe bi şivani 
u xizmetkariya malen qelaw (dewle
mend) dikirin. Mihe bistupenc sala 
şivaniya Eli Axa kiriwlı Ro hat ew 
nexweş bu, mina ku tewen, kula xe
raw le hat. 

Eli Axa yeki pir qelaw u pir ji te
meh wlı. Wi gunehe xwe bi ser kesi 
da bernedidan. Ew i bi kuruşeki bi 
dar da wlı. 

Wexta ku Mih nexwaş bu, çuwlı 
ba Eli Axa ku izine bixwaze. Eli Axa 
oxir dayiye, le hin ku Mih li hela ma
le wlıye, di pey meri şandine, çarixe 
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nigen wi je kirine ew pexas şandiye 

mal. 
Üsiv ji ber tuneyi u mihedrtiye ne

zewidwfi. Hemsali u piçuken wi zu 

va zewiciwfin, buwfin xwediye zar u 

zeç. Sale wi di ser bistupenca ra wfin. 

Dayika wi, Eyşane digot: ,Salen Üsivi 

min yan bistupenc yan bistuşeş yan ji 

bistuheyşt in". Xelk bi ve gotina we 

ya salnişandane dikeniya. 
Üsiv meriyeki bi qelfet u be deng 

wU. Çaven Wl e mina yen tota zer 

wfin. Gundiya tot u çavzeri neçe di

din. Xelke Üsiv mina yeki fuqare, ne

zan u kurfut didi. Hemsali u piçuken 

wi, hen diketin ru wi, pe qirf dikirin 

u dikeniyan, je ra digotin: ,Mihedr, 

mihedr, bare xwe muj u hejir". He

nan ji, ji ber ku kince wi tiji pine 

wfin, nave ,çelpine" pe va kiriwfin. 

Li hember van nerindi u xerewiyan 

ew bedeng dima; li ber wana hey

nedina. Wi bere xwe digfiheri, xwe 

badida, mina ku biweyi, mihedrtiye 

stu li wi xar kiriwfi. 
]i ber sariya evara peyize, wi xwe 

nure serhev kiriwfi u mina bave xwe, 

helki bi re teçu. Ji bave ra digotin. 

Helo ji. Ew li ser hela raste bi re teçu. 

Meriye şivan li ser heleke diherin. Ew 

heni, sing u beren xwe nadin ber 

roye, ber ba u baranan; sruye xwe 

dikşinin navbera herdu milen xwe u 

bi vi awayi xwe ji sari u sermaye dip

arezin. 
Wexta ku ew neziki xaniyeki ku 

xerewebuyi bu, xwe giran kir u dest 

avetin ser duxine. Wi xwast ku li ber 

diware xerewe aveke birijine. Totek 

li hela xerewe li ser kevireki, ku ji 

şevereşe reştir wfi, daniştiwfi. Ew bi 

hatina Üsiv hesiya u cile firi u ,uhu" 

dengek derxist, mina ku biwe, ,malx

era". Li gora nistiye, ku tot li ser xan

iyeki danişe, ew e xerewe biwe. 

Lowma ku gundiyan tot didin, ew 

tedana ber keviran. Xerewe mina 

dyen bi xof dihatin zanin. Ina dikirin 

ku, di xerewan da cin u peri u ruhen 

miriya dijin. 
Xaniye xerewe e Gayberi wfi. Ku 

Gayberi mir şuva, jina wi Mahi bi ku

riken xwe va bar kir çu gunde hava

nan. Xaniye wana i kevn bexwedi ma 

u wext hat helweşi u bu xerewe. 

Üsiv, dest li ser duxine li ber di

ware xerewe ye paşiye dawesti. Di 

ser diwer ra berve hundire xerewe 

mez kir u dengek bihist. Jineke di 

horta xerewe da, beri berva hela din 

li ser çokan runiştiwfi, ,gijgij" av dirij

and. Ji par ra cane we ye sipi, mina 

merrneri gewr, tebrusi. Üsiv guh da

nan, mina ku biweyi, ewi denge avri

jandina jinike li ser perdeya guhe 

xwe qeyit bike. Wi avrijandina xwe ji 

bir kir, dest li ser duxine man. Çaven 

zer geh gir geh ji piçuk dikirin. Te bi

gota, ewi ku resme paşiya jinike, 

sewa fantaziya xwe, bikşine, weqasi 

çav belkiriwfin. Ew veng bistke be

deng ma. Xem u xeyal, heyecan, tirs 

u fedi di hundire wi da li ba hev 

wfin, xwe li hev peçawfin. Wexta ku 

jinik rawfi ser nigan, heten we ye te

watir ji Üsiv va xay kirin. Her heteke 

we hemeza meriyeki tiji bikira. 

Are hesreta zewace di bira Üsiv ra, 

mina tireke, mina siwareki, bi lez 

derbas bu. Janeke kuta dile wi 
Xaniye Gayberi, ye ku wexteke 

malbatek te da dijini,şin u şenayi, xer 

u xiret hewfin; te da zar u zeç dihatin 

dune, şa u mezin tewfin, niha buwfi 
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d u ware totan, mar u mişkan, bfıwfı 
abdestxana mer u jinan. 

Hito u hevalen w1 ji Üsiv ra xewer 
şandiwfın ku ew ve evare were ber 
dukana Hed ümer u ew e bi Vl ra li 
ser tiştek1 pir muhim deng bikin. Üsiv 
ji Hito qet heznedikir. Hito pir ne
rindi le kiriwfın. Ew meriyeki hilebaz 
u şerxwaz wfı. Fen u fut di dore da 
pir wfın. Üsiv dil tunewfı ku here, le 
neweri u dizani ku nehere, Hito ji 
piste w1 nawe. Ew giheştiwfı hela 
mala Husoye Bekir. Te mala Huso da 
çireya bi şfışe vediket. Roniya we di 
penceren male yen camini ra teda 
derva, peş male. Pencere camini u çi
rayen bi şfışe di çend malen qelaw 
da hewfın. 

]i mala Huso mevan qet kem ned
iwfın u sifra w1 ji herde ranatewfı. 
Kulinga mala Huso bi hey! wfı; kuçik 
u pisiken gund bi evare le di
civiyan."Vuşşş", ,vixxx", ,1xxx", ,xef
xef" denge şere kuçik u pisikan li ser 
bermayiyen mala Huso en li ser ku
linge dihat. Li ser hest1yek1 req u rut 
u parinaneki kfıfik u hişk wana xwe 
gije hev dikirin. 

- Ha,Üsiv, te rind kir ku tu hati, 
Hito got u pe piye Wı girt, sere xwe 
berve mile w1 xar kir, mina ku ji wi ra 
tişteki bi diziki biwe. 

- Tu havale me yi lo! Dile me bi te 
dişewite. Sale te, va ye, giheştine ber 
s1y1, tu hin nezewiciyi Me qerar da, 
ku ji te ra rindiyeke bikin. Em e soh 
bi şev Naze ji te ra birevinin. Dera ku 
tu, di ber nive şeve weri ber goma 
kevn a Hesene Fate. Em e li wedere 
deriya te çav kin. Me bi Naze ra j1 
deng kir, we j1 dil kir. Ew j1 a be paş 
gome. Tue dest1 we bigri pew1 gunde 

M., mala xaltiya min. Min ji wana ra 
gotiye, wana hay je heye. Ew e li we 
xwed1 derkevin, we nadin dest. Qe 
meraq meke! ... 

Üsiv va qet ji Hito nedipa. Cara 
sifte wfı, ku Hito ew bi nave wi ye 
esil bi nav kir u negot, ,Mihedr" yan 
j1 ,Çelpine". Ew bi ve şa bu, hendik 
ma bu ku Hito hemez ke u paç ke. 
Wi bi diqet guh da ser gotinen Hito. 
Heyecan u tirs di dile w1 da rablin ser 
nigan. Ew kete şike. Di dile xwe da 
got: ,Le ku Hito derewa dike u biwe 
ku ew feneke li min bike!? 

- Tu bi Vl işi xere ra tewey1 çi, 
Üsiv? Tue biweyi ere, lo? Hito got u 
kete piye wi, ew berve dukane ki
şand. 

-De werin, em herin dukane, se
wa vi işi, tenek şirani bixwin, Hito 
got. 

Üsiv bedeng ma u bi rfı w1 ket 
berve dukane çfı. Dukana Hed ümer 
di qunce gome da wfı. Di hela gome 
ya din da pez u mangen w1 hewfın. 

Evari, wexta ku mişteriye dukane 
sohbet dikirin, pez u mange j1 bi 
kuxin u lebijina xwe, bi x1rax1ra kayi
na xwe, bi ,meh" u ,moh" niya xwe 
teve sohbeta wan tewfın. 

Hito, lodek loqim u fistiq standin, 
bi Üsiv u hevalen xwe va dixwarin. 
Birek meri li dukane giheştiwfın hev. 
Pire wana, xorten berzewac u nfıze
wid bfın. Hopoye Ale j1 teve wfı. 

Hopo bi sala mezin wfı. Axlar u din
daren gund ew ne dihiştin nav civin 
u civaten xwe. Hopo şore xwe ji kes! 
ne dihefşand; çi dihate ber dev digot. 
Ew 1 şorhuste wfı. Xorta ji dengkirina 
wi hez dikirin. Lowma, ew teçfı cem 
xortan. 
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Di civin u civaten hinge da qal tim 
dihate ser mesele u serpehatiyen din 
u imane. 

Yeki got: ,Doh evare ez çum oda 
axlaran. Qala edeleta hezreti ümer 
dikirin. Bi çere wı1n. Xoce got: ,Di 
ser ya hezreti ümer ra, edelet hin ne
hatiye ru dune. Roke hezreti ümer bi 
koleye xwe va bi kere li re wı1ne. Ew 
bi nove li kere nihiştine. Kole sifte 
nexwaztiye, ku berve hezreti ümer li 
kere ne, le hezreti ümer israr kiriye 
gotiye, nawe, tu ye ila leni ... " 

Yeki guhdar, ku mina jina deng 
dikir u di du her şoreke ra deve xwe 
bi dest paqij dikir, got: ,Wey bavo, 
demez ke, çi edeleteke be emsal e!" 

Hopo di bin simela da keni got: 
,Weqasi bi edelete, çima koleye xwe 
heye? Yeki ku koleye xwe heye, li ba 
wi edelet tune!" 

Hen guhdaran di bin çavan ra 
neçe li Hopo mez kirin. Henan j1 seri 
hejandin, bi menaya ku şora Hopo 
tesdiq bikin. 

We şeve qet xew nekete çaven 
Üsiv. Dudillye xer bi Wl nekir. Wı ji 
heleke da bi Hito ina nedikir, ji hela 
din da jl, xwe bi xwe ra digot: ,Le ku 
gotinen wi rast in! Ku ez neherim, 
Naza ji deste min here. Birevinim 
tişte neçe e werin seriye malhata 
me ... " Hasili ew ji nav tevliheviye 
demetik et. 

Ji zu va da wı1, ku dile wili Naze 
wı1. De u bave wi j1 hay je hewı1n, le 
newerin ku Naze bixwazin. Digotin: 
,Em mihedr in, Naze nadin me, şore 
me a li herde keve!" 

Sima Naze li ber çaven wi, mina 
xewneke, dihat u teçu. Qasi deh sala 
ber ve, Wı Naze cara sifte diyibu. Li 

ser kaniya gimgimi, jinen mala Eli 
Axa heriya pez dişuştin. Üsiv j1 di ber 
desten wana da deçu dihat. Geh ba
llyen heriye ji erebe dihewrandin, 
geh heriya şuşti tebir li ser kevir u çi
man redixist ku ew ziwa biwe. 

N aze j1 teve pallya hatiwı1 heri şuş
tine. We kefiya xwe di bin rexte 
gullyan ra li paş giredawı1. Binguhen 
we yen sipi u ruçiken henarkı te
brusin. We derdawen xwe berjor hel
maştiwı1n; çipen we yen tazi derke
tiwı1n meydane. Pesiren we yen nu
giheşti u piçuk di bin işlig da, mina 
herde ku ji ber kuvanke werimiye, 
seri belkiriwı1n. Xwi nok bi nok li 
heniye ketiwı1. 

Üsiv çav belkiriwı1n liNaze ser di
kir. Naze heri ji wi xwast. Wexta ku 
wi heri direjl Nazo kir, çaven wana li 
hev ketin. Üsiv li çaven we ye gir u 
belek mez kir, mina ku biweyi tirek 
di dile Wl ra ÇU xware. Juni di binda 
sist bun. Pelen dile wi, mina yen dey
aki pelxof, li ser hev diavetin u diku
tan singe wl. Ar u alafek li nav can u 
ruhe wi belav bu. Dest u nigen wili 
hev piçikin. Wı xwe şaş kir, ku çi 
bike. 

Zewa jina Eli Axa bi ser heri şuş
tine ra dawesti bu. Mina serdare 
ordiyeki, we bang kir got: ,Üsiv 
heriye wı1ne!" Üsiv bi denge Zewe 
heşare xwe bu. Naze ru tirş kir, heri ji 
deste Üsiv rakişand, mina ku biwe, 
,wey vi xer e, xwell vi seri we!" 

Bi nive şeve, Üsiv giheşte paş 
gome. Hito u hevalen xwe di ber wi 
hatiwı1n we dere. Tenki ji wana firk, 
Naze dawestiwı1. Hito got: ,Üsiv, tu 
mayi derengi, de zu ke. Aha Naze, de 
di dest ra bigre peve." 
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Dile Üsiv gurpegurp wı1. Ew ne
ziki Naze bu got: ,Ka desti xwe, ka 
deste xwe ... " Wi bi desti Naze girt u 
ew berve xwe kişand, tev hev beziy
an der gund. 

Ji gund epi vi dur ketin. Naze bi 
henişka xwe di tenişta Üsiv kuta got, 
,Daweste, ez aveke birijinim!" 

Gaveke ji Üsiv dur, Naze bi pe av 
rijand. Ne avrijandina jina wı1; mina 
mera av dirijand. Üsiv le kete şike. 
Neziki bu, bi hers got, ,Tu ki yi 
law o?" 

Ez, ez, ez im, Ose din im! Wi zani 
ku Ü s iv te wi ani dere. 

- Üsiv, qurbane te me, ketime 
bexte te, li min mexe. Sucemin tune, 
Hito ez mecbur kirim, got: ,Tue ila 
tekevi asimaNaze u bi Üsiv ra birevi. 
Ku min bi a wi nekira, wi e li min xis
ta, tu ji pe dizani, eze bikuştama!" 
Wexta ku miza wi hat, wi ji bir kir, ku 
ewi di asimaNaze da ye. 

Üsiv nezani ku ji hersa ra çi bike. 
Deste wi ye raste berjor helat, 
,şippp" bi şelmaqe li binguhe Ose ye 
çepe xist. Fişniyek vi ser Ose ket. Wi 
bazda di nav şevreşe da com bu. 

- ,De here maga yi ji kerawo!" 
Üsiv di pey wi got. Cara yeka wı1, ku 
Üsiv yeki gund şelmaq dikir. Bi ve, 
mina ku biweyi, wi edin qalike mi
hecirtiye ji ser xwe avet. 

Hito, him li Üsiv him ji li Ose fen 
kiriwı1. Ew, bi her duyan keniwı1. Wi 
bi niv kilo loqim Oso razi kiriwı1 ku 
ew di sima Naze keve. Li gora qewle 
wan, ewe bi re da bigiheşta wan u 
Ose xelas bikira. Le nehat u li ser 
şora xwe nesekini. 

Üsiv bi tene, li kuna gire moza e li 
nav terleyen gund, bisteke li ser ço
kan runişt. Ew pir vi ber xwe ket. 
Deste çepe da ber heniye, kire ofe
puf: 

-Va çi betar e, ku hate sere min. 
Eze niha çi xweliye vi sere xwe kim! 
Bi çi ruyi eze vegerim gund! Ne Hi
toye malhule, xwede stu bişkine, e 
min bi mswa ke! Na, na, ez wenage
rim gund. Eze seri xwe heynim bi 
çole da herim. Eze herim diyaren xe
rib; yad birn, wenda birn! 

Bi hers rawı1 ser nigan u bi lez 
beri berve çiyaye Qerecdaxe, ye ku li 
jori Heymane bilind tewe, beziya. 

Mina ku tewen, ba ketiwı1 ber bi
vilan, wi helehel u kelekel wı1. Üsive 
kehil u bedeng, bi carke ra hatiwı1 
guherin. Mina hergireki beji, wi seri 
berjor u berjer dihejand, geh dibezi, 
geh ji diloqi u dimeşi. Zirnan ketiwı1 
dev. Wi, mina ku biweyi, deve ture 
derd u kulan vekiriwı1, u ew li nav 
şevereşe u berve ezmen belav diki
rin: 

-Va çi teceliye xera ye?! Ma taliyen 
ve dune gişt ji min ra dane! Veqas 
derd u kul, zef u nerindi, Xwedeke, 
ki ye texemul bike?! Xwedeo, tu 
nabini, tu nawizi, suce min çi ye? Gu
neye te qet bi min naye! Mal u milk 
berde, zewacek ji te nekire para min, 
zewacek! 

Bi van gotinan va, kelgiri bu, hor
hor giri u qiri ... 

(dumayi heye) 
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Heme MOse 
(Heme Goze) 

"Ez Heme Muse me, ricale xeybe me 
Qesabe sere kuçke romiya me" 

Heme MCıse li nav Kurden Anataliye gelek bi nav u deng e. Biltirvan li 

zira ve wl' dixin dengbej kilamen wl' tewen. Biltirvan u dengbejen ku zira ve 

u kilamen Heme nizanibin wek hunermend nen hesabkirin. Çimki pivan

ga hunermendi u dengbejiye zanina kilama Heme Muse ye. Ji kilamen 
Heme ra tewen kilamen egitiye. 

Min bi xwe nave Heme Muse pir bihistiye, le malumata mina li ser ji
yana wl' pir kem bu. Min jiyana wl' pir meraq dikir. Heme Muse ki ye? ]i 

ke dere ye? u hekata wl' çi ye? 
Di meha lüan a sala 2001e de, hevaleki min; Mahmud Lewendi, bave 

xwe ji Diyarbekire hatibu. Ez bi munasebeta ziyareta bave wl' li mala wan 

bum. Nave bave wl' İbrahim Pakdemir e, 77 sall ye u li herema xwe den
gbejeki bi nav u deng e. ]i me ra henek kilarn gotin, di nav wan kilaman 

de kilama Heme Muse ji hebu. Meraqa min her ku çu zede bu. Wexta ku 
bave hevale min kilama Heme Muse digot dile min ziz u heviyen min 

mezin bun. Em wek cografik wiqas ji hev dur, le di kilama Heme Muse de 

ji wiqas neziki hevdu bun. 
Heme Muse bi xwe ji eşireta Berez (Berazan) e. Aşireta Berez parçeyek 

ji aşireta federasyona Ertuşa ye. Aşireta Berez ji Botaneye u koçer in. Le 

wexta ku meriv kilama Heme dixwine, te de nave aşireteke din ji derhas 

dibe, nave we aşirete ji Getik e. Xuya dike ku du aşiret bi hevdu ra dijin: 

Berez u Getik. 
W ek ji nave Wl ji xuya dike, nave bave Heme, Musa ye, nave diya Wl ji 

Goze ye. 
Nave jina Wl Tirke, nave keça Wl Nur, nave xwunga wl Tell Şare u 

nave biraye Wl ji Kino ye. 

Heme wexta ku bangi dlya xwe dike xwe weng dide n~skirin: 
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Dayederane 
EzHememe 
Ez Heme Goze me 
Ez kevire kozike 
Risase erde me 
Ez melkomote mewte me 
Şevgere nive şeve me 
Ez keke Teli-Şare me 
Ez deqmoke navçave canbezare deşta MOşe me 
Ez gure roja qewame me, 
Daye derane. 

Sal 1847 e. Osman! ji bo beristina (erişa) ser kurdan haziriya xwe dike 
(Şere li dij mire dawi ye miritiya Botan, Mir Bedirxan e). Ji bo ve meqsede 
İstenbole serfermandar Osman Paşa şande Botane. Osman Paşa ji bo ku 
hejmara askeren xwe zede bike seferberlik ilan kir u niflisçi şandine nav 
kurdan ji bo ku kurd hem asker bi din u hem ji vergi. Y ek ji wan niflisçiyan 
te bin kone Heme Muse; 

Hemo, were ser qureo 
Bikşene çitikeo 
Bide baş gumrike salan O saleo 
Xwe bike taba axa O axeleren di dineo 
Li xwe nerake fermaneke dewleteo, 
Heçi bare hukumate himle rises e, bari xweo 
Du xortke Getik O Berez bide eskeriyeo 

Hem; 
Ez çi bikim, mi xebera xwe gotiye 
Ez nahelim xorte Getik O Berez heme ser sinara 
Rahelne kevçiye xwe, heme ser qerwana 
H eta ez sax bim ez nahelim deste xwe hilkeşinin di cile nizama teng e. 
Biraye Heme Kino ji wi nifOsçi ra dibeje; 

Teresi ez nayeme ser qureo 
Ez nadim baş gumruke salan O saleo 
Ez xwe nakim taban axa O axalere li dineo 
Ez deste tu xorte Getika a Berez nagrim nadime eskeriyeo 
Eze li xwe rakim fermana dewleteo 
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Şer dest pe dike. Osman Paşa bi allkariya hinek aşireten kurdan, 

aşireten arab u bi yardimatiye giregire aşirete Heme ku naven wana izer u 

Meto, Berhoye Melle-Hesen, herdu bira esir heytene u dikuje. 

Destana Heme, ji bo xwe naskirin, nasnameya netewi u tarixa kurdan, 

folkloreke gelek muhim e. Folklor ji bo kultureke hevpar (ortax) rolekepir 

heja dilize. 
Destana Heme, der bi der hatiye guhertin. Li hinek ciha li gora rewşa 

aktüel hin tişt li destane zede, ya ji kem kirine. 

Destana Heme, cara sifte S. Haykuru nivisiye . Oraıxane Celil u Celile 

Celil sala 1982 li Suriye, Destana Heme Muse, ji deve Silo Koro-Silemane 

Remoye Feqe guhdari dikin u dinivisin u di kiteba Zargotina Kurden Suri

ye de neşr dikin. 
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Deran: Dertli, çaresiz 

Kozik: Mevzi 
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BAJAREKI KU BUYE 
1\ 1\ 1\ 1\ 

ŞAHIDE DIROKE 
Rohat Alakom 
ralakom@yahoo.com 

Bajare Sillva (Martyropolls, Mayafariq-
1n, Farq1n, S1lvan) bajerek1 gelek kevn e. 
Niha bi D1yarbekire ve giredaye. Ba
kura D1yarbekir dikeve. Dema yek ji dur 
ve Sillvaye meze bike we tavile fam bike 
ku çima Sillvaye di d1roke de roleke 
wusan mezin 11st1ye. Bajere Sillva, ev 
ç1yayen ase ji xwe re kiriye s1per. Mirov 
dikare beje ku van ç1yan giringiya bajer 
zede kiriye. Sil1va di dema Imparatoriya 
Romay1 de wek cepexaneke dihate he
sib1n. Dema min dest pe kir kontakten 
kurdan u v1k1ngan lekaland, ji nişkeva 
bajare Sillva derkete peşber1 min. Bi se
dan s1kkeyen ku ber1 hezar salan ji Si
llva hatibun Swede ji aliye arkealagan 
de dihatine d1tin. Sil1va k1der? Swed u 
Bakur k1der? Sillva paytexte M1r1tiya 
Merwaniyan bu. Ev m1r1tiya kurdan di 
navbera salen 983-1085'an de berde
wam kiribu u li ve devere hukimdaren 
kurdan yen navdar g1hiştibun. Qeysere 
B1zans1 Basilieas II li dara salen 1000'1 
bi parezkaren xwe - bi v1k1ngen bakurı
ve di van salan de dema ji sefereke 
vedigere Merwaniyan z1yaret dike. De-
11len van minasebeten kevn li ser axa 
Swede derketine hale. Bi sedan s1k
keyen (pere) Merwaniyan li Swede 
hatine d1tin ku di sedsala dehan 

Qela Zembilfiroş li Sili:va Foto: R. Alakom 

v1k1ngan an1ne Swede. 
Çawa em dib1nin di van salan de 

dewletak u medeniyeten giring yen 
kurdan pek hatine. Pişt1 van geren d1-
rok1 bi rast1 derbare Sil1va de ev çend 
sal in heyran1k li bal min pek hatiye. 
Ez bawer dikim ku pişt1 pewendiyen 
kurdan u v1k1ngan derketin hale, Sil1va 
zedetir bala min kişand u Silivaheziya 
min zedetir bu. Ji ber ku gelek s1kkey
en ji dewra Merwaniyan li Swede ha-
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Berge pirtı1ka Me he/al bikin 

tibGn ditine. Bi taybeti ji li girava Got

lande. Mirov dikare beje ku Gotland u 
Siliva angori min bibun du dever u du 
navçeyen dostanetiye u biratiye. Di 

dema amadekifina ve xebate de min 
meze kir ku nave Siliva (Majafariqin) di 
çend çavkaniyen kevn yen swedi der

bas dibe. Siliva li Swede ji zuda hatibu 
nasin. Derbare Siliva, merwaniyan u 
vikingan de zedetir zaniyari di lekoli
neke min de dh girtine. (R. Alakom 

Svensk-Kurdiska kontakter under tu
sen ar - Di Nav Hezar Sali de Pewen
diyen Kurdan - Swediyan, Apec, Stock

holm, 2000). 

LITERATURA SILiVA 
DEWLEMEND DIBE 
Di sala 200l'an li Stockholme du pir
tliken Mehdi Zana derbare Siliva, di nav 

Weşanen APECe de derketin. Nave ya 
yekemin Me Helal Bikin u nave ya din 
Çarşiya Siliva ye. Pirtlıka Me Helal Bikin 

bilyeren pişti salen Serhildana Şex Seid 
tine zimin. Le bele Çarşiya Siliva zedetir 
pirtukeke otobiyografik e. Bi stileke te

kil, bi stila roman, biranin u diroki ve 

hatiye nivisin. Pirttik me dibe salen pişti 
1950'yi. Salen zarokti u xortaniya ni
viskar ku li Siliva derbas bune. Herdu 

pirttik ji him ji aliye kronolojik de, him ji 
aliye tema ye de mirov dikare beje ku hev 

ternam dikin. Ji ber ku tema herdu 
berheman ji Siliva ye. 

Pirtuka yekemin Me Helal Bikin bi 

hacm u firehbuna xwe ve pirtukeke 
ne zede fireh e. Min careke de xwend. 

Mirov naxwaze dewama we birnine 
rojeke din, eger di nav we roje de tiş
teki giring neqewime! Di ve romane 
de girtin, dardakirin u nefikirin heye. 
Sal sala 1926'an e. Serhildana Şex Seid 

tek çuye. Hikmeta Tirkiye dixwaze 
koka kurdan bine. Fada, afat, qeza u 
belayen mezin di van salan de li 

darbere Diyarbekire ten sere kurdan. 
Niviskar di ve romana xwe de me 
dibe devera Siliva. Ve eniya serhil

dane me dide nasin. Şex u begen kur
dan dor bi dor ten girtin. Y ek ji w an ji 
Şex Eziz e. Dema leşker ten u dora 
gund digrin, Şex Eziz zuda ji gund 

derketiye u çuye xwe veşartiye. Pişti 
gelek tirsfirandin u tehditan, qoman
dare leşkeran biryare girtina du za

roken Şex Eziz dide. Ev zaroken 
piçuk, yek heft sali ye, ye din deh sali 
ye. Listik kivş e: Heta bave wan teslim 

nebe, ev zarakan ji nayen berdan. Za
rok bi peyati, pexas didin peşiya 

leşkeran, bi seetan re diçin u di dawi
ye de ten navça Siliva. Hikmeta Tirki

ye wan digre u daveje girtigehe. 
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Ev romana diroki bi serpehatiya van 
herdu zarakan ve dest pe dike. Hemü 
kesen ku li derdare Sillva ten girtin ü li 
Diyarbekire ten berev kirin. Paşe hinek 
ji wan ten idam kirin. Hinek ji wan 
nefiye Manisa, Bursa ü İzmire dibin. 
Herse peyven nave romane: Me Helal 
Bikin cara peşin ji deve girtiyen Diyar
bekire derdikevin yen ku we di nav 
çend seetan de ben idam kirin. Ev pey
ven xatirx:wastine wusan ji paşe dema 
nefikirine (sirgün) dema ku refen qafi
leyen kurdan li Manisaye ji hev ten qe
tandin, ji deve wan derdikeve ü careke 
din ten tekrar kirin. NefihCın (sirgün) bi 
van gotinan ve wek idame te zimin. 
Xelqe nefibün wek mirine ditiye. Riya 
hat - nehate ye. Filozofiya xelqe der
bare xeribi, nefikirin ü tengezariye de 
bi kurti wusan hatiye zimin: Me Helal 
Bikin! Nave romane navekl gelek bi isa
bet e. Romana Me Helal Bikin pirtı1ka 
eş ü kedere ye. Pirtüka hesrete ye. Çav 
hertim li re ne! Di van salan de çawa te 
zanin bi hezaran miroven reben ü be
gune nefiye Anadoliya Navin ü Ana
doliya Rojava büne. Ev pirtüka Mehdi 
Zana derbare nefibüne de berhemeke 
gelek balkeş e. 

Le bele pirtüka duwemin ya bi nave 
Çarşiya Silfva zedetir dişibine pirtüke
ke biraninan. Mirov dema ve pirtüke 
dixwlne kefa miravan te. Bina miravan 
fireh dibe. Mirov derbare Sillva de ge
lek tiştan fer dibe. Berhemeke hinkar 
e. Çawa di destpeka pirtüke de 
niviskar dide diyar kirin, bi nivisa ve 
pirtüke ew dixwaze herdu zaroken 
xwe, desten wan bigre ü gelek za
roken mayin yen kurd li Sillva bigeri
ne. Ne tene zarok, niviskar me salbihu
riyan ji dibe Sillva. Çi gereke xweş. 
Niviskar bi xwe ji careke din dixwaze 

Berge pirtuka Çarşiya Siliva 

bi alikariya bedewiya peyvan here ba
jare zaroktiya xwe. Mehdi Zana wek 
dilsazeki, doxtoreki dixwaze wan bi
rin, eş ü kederen ku di pirtüka Me Hel
al Bikin de derbas dibin, bi alikariya 
pirtüka duwemin Çarşiya Sillva, bipeçe 
ü xweş b ike. 

Niviskar di Çarşiya Sillva de me 
kuçe - kuçe, quncik - quncik li Sillva 
digerine. Ji salen 1950'yi vir de gelek 
şaxsiyet, büyer ü darberen Sillva me 
dide nasandin. Xorten ku xwina wan 
hevraz daveje di van salan de dixwazin 
dinyaye biguhirinin, sero-bino bikin. 
Qedera dinyaye, qedera Tirkiye ü qe
dera Kurdistane di van salan de çawa 
em dibinin di dikan, qawexane, çayxa
ne ü karcihen Slllvaye de hatine tayin 
kirin. Sohbet ü giftügoyen van salan 
karibüne qedera dinyaye ji tespit bikin. 
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Maleke kevn li Sillva Foto: R. Alakom 

Em di ve berheme de rasti nifşeke ro
mantik ten. Di ve çarçeve de Niyazi 
Hosta - hevkare niviskar xemleke dide 
pirtüke. Him uslupa Mehdi Zana u him 
ji mizahkariya Niyazi Hosta - yek ji 
qehremane pirtüke- kalita pirtüke mi
rov dikare beje ku zede dike. 

Niviskare pirtüke Mehdi Zana bi 
xwe ji Silivaye ye. Bi salan di zindan u 
girtigehan de jiyana xwe derbas kiriye 
u işkence ditiye. Di salonen dadigehe
na de hatiye-çuye, bizimane kurdi ifa
deyen xwe dane. Rumeta kurdi cara 
peşin li Tirkiye di wan salan de zedetir 
bilind buye. Mehdi Zana di ve merhale 
de roleke mezin listiye. Xanima wi ev 
çend sal in çawa te zanin li paytexte 
Tirkiye, di zindane de ye. Salen xwe 
dipe. Kure wa Ronay li Amerikaye, 
keça wan Ruken nigeki we li Ankare, 
nikeki we li Fransaye ye. Malbateke 

perçekiri ... Malbateke werankiri... Tam 
babeta romaneke. Mehdi Zana ev du 
sal in bi xwe li Swede tevi koçberen 
kurd büye. Li geliyen nefiye de rojen 
xwe derbas dike. Le bele Mehdi Zana 
tiji enerji ye. Vala namine. Ew heviyan 
deherine. Di nav van du salen Swede 
de di pirtüken xweşik bi zimane kurdi 
arnade kir u da weşandin: Me Helal Bi
kin u Çarşiya Silfva. Biranin u hafiza 
xwe ya derbare vi bajari de rokiriye ser 
kaxiz. Xwezila her kes wek Mehdi 
Zana bibuya heyrane devera xwe, 
dirok, falklor u zimane xwe. We çaxe 
gelek bedewi, dewlemendi, rengini u 
tonen kultura kurdan we derketa hole. 
Karen dirokzanan u lekolivanan ji ge
lek hesa dibü. Dive mirov bi babeten 
piçük ve dest pe bike. ]i ber ku herkes 
devera xwe baştir nas dike, her miro
vek hosta, zana, pispor u aşiqe devera 
xwe ye. Wek Mehdi Zana dive her kes 
li koka xwe vegere u koka bigere. 

Mehdi Zana bi weşandina van her
du berhemen xwe ve literatur u bibli
yografya Siliva bi rasti gelek dewle
mend kir. Bala xwendevanan careke 
din kişande ser vi bajare kevn u 
xweşik. ]i bo naskirina bajare Siliva 
berhemen Mehdi Zana firsend u imka
neke baş dide mirovan. Çawa me li jor 
ji dit ku Ferhenga Silfva ji aliye diroki, 
siyasi u kulturide gelek balkeş e. Çend 
peyv jorin u jerin ku di ve ferhenge de 
dh girtine her yek bi sere xwe gelek 
tiştan ifade dike: Bizans, Roma Reş, 

Martyropolis, Mayafaqriqin, Siliva, 
Merwani, Viking, Swed, Gotland, Kela 
Zembilfiroş, Pazara Şeytin, Camiya Se
lahattin, Pira Mala Bade, Siyabende 
Silive, Xeca Bextreş, Şex Seid, Idam, 
Sirgun, Mehdi Zana, Leyla Zana, Niyazi 
Hosta, Kuştin, Lexistin, Fail-i Meçhul, 
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Eziyet, Işkence, Nefıkirin (Sirgı1n) ... Bi 
sedan babet. 

Tene kemasike van herdu pirttikan 
ya piçuk heye. Tarixa çapkirine ya her
du kiteba hatiye ji bir kirin. Dive em 
bidin diyar kirin, ku ev herdu pirttik ji 
di sala 2001'an de li Swede çap bune. 

ROJEK Ll SILiVA 
Di balıara sala 2001 meha Gulane ez 
çume çend bajaren Kurdistane geriyam, 
wek Dlyarbekir, Mardin u Riha. Rojeke 
çume Sillvaye ~u min ev bajare qedim1 bi 
çaven xwe dit. Ev cara peşin bu ku ez li ve 
devere digeriyam. 

Dema ez çume Sillva li vir min ge
lek dh ditin. Suka bajer, sur u kaniyen 
di nav sure de, malen kevn, koşka 

Mala Ezizoxliyan u Koşka Mala Beg ez 
dibirim sedsalen kevn. Çume Şeytan 
Pazari ( Çarşiya Şeytin) u çume Çarşiya 
Sillva ku buye nave romaneke Mehdi 
Zana. Çume tax u kuça mala Mehdi 
Zana, mala de u bave wi. Min Qela 
Zembilfiroş dit. Em çune hin mal u cilı
karen Slllvaye. 

Gelek malen xweş yen kevn bi ke
viran ve çekiribun. Dirok, tebiyet u mi
roven rind! xemlek dabun vi bajare 
dirokl. Destanen Zemfılfiroş u Hece
Siyabend careke din li ve devere li ber 
çaven min re derbas dibun. Paşe em ji 
Sillva derketin berbi deveren darbere 
bajer çun. Min cara peşin gundeki ji 
aliye leşkeran de valakirili keleka re bi 
çaven xwe dit. Çawa te zanin gelek 
gunden Kurdistane, ji ber tedbiren em
niyete! ji aliye hikmeta Tirkiye de ha
tibun vala kirin u xirab kirin. Paşe ez 
fer bum ku nave vi gundi Gunde Xi
rabguriya ye. Carina je re dibejin Xirba. 
Ji nave gund ji te xuyan ku qedera vi 
gundi ji zuda kivş buye, belki ji beri 

Camiya Selahattin Eyübl Foto: R. Alakom 

sed salan. Valakirin, werankirin u xi
rabkirina gundan bere min di medyaye 
de xwendibu ı1 bihistibu. Le bele waha 
nezik ve min gundeki werankiri u va
lakiri tu wext neditibu. Gund kavil u 
xopan bibu. Vı gundi bina miravan 
teng dikir. Em ji wir dur ketin. Em çun 
li derdare Pira Mala Bade. Li wir man
zareke gelek xweş hebu. Her der kesk 
ı1 şin bu. 

Di ve sefer u gere de bi taybet1 N ed
ret Biliciye gelek alikariya min kir. Ji 
ber ku ev navça, devera dhe zaroktiya 
we bu. Li vir hatibu dine. Nedret Bilid
ye çend kuçe u malen hin hevalan ni
şan! min da ku niha li Swede dijln. 
Nedret Bllld bi xwe ji Sillvaye ye u 
niha jili Swede dij1. Çawa te zanin iro 
kolonike kurden Sillvaye li Stockhol
me heye. Hejmara wan gihiştiye heza
ran. Di salen 1970'y1 de hatine u heta 
niha ji koçberiya wan berdewam e. 
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Y ek ji wan kesen ku cara peşin ji Sillva 
hatiye Swede, Zeki Tekeş e ... Di salen 
1970'yi de hatiye. Bele di sedsala 10 u 
ll'an deviking çubune Rohilate u niha 
ji pişti hezar salan ve care kurd hatine 
welate wan! 

Di ve gera xwe de em demeke li 
Siliva bune mevane xanimeke kurd -
Ato Xanim. Salen we dora şesti bun. Li 

mala we de jineke din ji hebu. Nan di
petin. Tavile Nedret nas kirin. Gelek 
kefxweş bun. Nane germ, penere sipi 
u rün ve tevayi hevrişk ikrami me ki
rin. Zaroktiya min ji ber çaven min re 
derbas bu. Nanpetina diya min hate 
bira min. Min cara peşin li Sillva, xwe li 
Kurdistane his kir. 

Le bele çend gotinen ve xanima 
kurd ez gelek eşandim u xofeke mezin 
xiste dile min. Ev bajare xweşik careke 
de ji min reş vehat. Ev xanima gelek bi 
dilkovan u dilşkesti bu. Bi dileki keser 
wusan vedigot: "Di destpeka 1990'an 
de Siliva bibu bajareki miri u bedeng. 
Ez sere we sond dixwim birano! pişti 

nivro, seat dibu çar, herkes diçu mala 
xwe u demediket Denge dik-miı1ş

kan, se-kuçikan u tu mexluqeti nedi
hat. Xelk ditirsiya. Belake nedftf u gi
ran bu. Herroj yek-du kes di orta roye 
de dihatin kuştin. Paşe ji kesen qatil 
dihatin li ber çaven me dikeniyan. 
Xelk zef tirsiya bu, nikaribu tişteki ji 
bike. Di van salan nezi 500 kes hate 
kuştin. Dewlet, poles u leşker bi nav 
van kuştinan de bun. Di dawiye de pi
raniya Siliva bar kir çu Ankare, istan
bole u deveren mayin." Van gotinen ve 
jina Slllva, careke din nave Sillvaye ye 
dewra Blsanse ani bira min: Bajare 

Şehidan (Martyropolls). Di zimane 
Yunani de martyr te maneya şehid, 

polis ji te maneya bajar. Bele pişti he
zaran salandisa mirov li vi bajari diha
tin kuştin. Nezikl SOO kes şehid ke
tibun, can dabun. Dewren beri hezar 
salan u rojen 1roy1n li Sillva dema ve 
seredana min de gazi hev dikirin. Ge
lek tişt diani bira mirovan. Ji ber van 
danberhevdan u ruberihevkirinan mi
rov gelek dieşiya u binteng dibu. Bi 
kurti gotinen jorin yen ve xanima kurd 
li Sillvaye ez gelek hejandim. Çawa 
dibe di nav çar salan de dheki waha 
piçuk de SOO kes beiz u beçop dihatin 
kuştin? Sillva vala bibu. Sillva bibu ba
jare eş u kedere. Bi kurti em dikarin 
bejin ku Sillva bibu wek bajareki dew
ra Blzanse u nave xwe ye antik disa 
xwe kiribu: Bajare Şehidan (Martyro
polis) ... 

Le bele dive ez ve yeke j1 bejim ku 
di ve geraya sala 2001'an de min li Sili
va ne tene derd u kul nedit, ji aliye din 
min manzareke xweş ji dlt. Qaweyen 
internete vebibun. Xort betirs dihatin
diçun. Hejmaren wan kem bin jl, li bal 
hin miravan heviyen peşeroje bejn di
dan. Pişti ewqas eziyet u ledan, pişti 

kuştina SOO kesan, mirov disa bi şer
moke! dikaribun bikeniyan. Hejmara 
wan ne zede bu. Disa j1 em rasti çend 
miroven beşerxweş u ruken dihatin. 
Mirov dikare beje ku Sillva ji buyina 
Bajare Şehidan (Martyropolls) derdi
ket, hedi hedi disa dibu Sillva. Di dem
eke xweş de em çune ve devera Kur
distane. Meha Gulane bu. Bahar hatibu 
li Sillva. Bi rasti Sillva dikeniya! 
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Diroka du 
nOvedanen 

1 "' 

vexwarıne 

5.000 sal beri niha cara peşin 
blra li çiyaye Zagros hatiye 
çekiri n 

Sumeran 5.000 sal beri niha blra ve
dixwarine. Se lekollneren Bakure Ame
rika piştl lekollnen xwe yen zanyari bi 
dokumenten kimyayi Ispat kirin ku 
5.000 sal beri niha li qontara çiyaye 
Zagros blra hatiye çekirin. Lekollngeren 
Amerikayl encama lekollna xwe di sala 
1992an de di kovara NATUR de weşan
din. 

Lekollnger li ser qafiken ku 3.500 
sal beri Milade hatine çekirin rastl hi
nek lekeyen zer hatine. Ew leke şopen 
tirbuna kalslyôme ne u di hernan deme 
de ji heywana ceh çebune. Ev nuve
dan (kefşa) li başure rojavaye Zagros
an pek hatiye. Di encama lekollne de 
hatiye peyltandin ku beri Milade di 
navbera salen 3.500- 3.1001 de li roja
vaye Iran u bakure Iraqe1 blra hatiye 
vexwarin. Li gor van herse lekollng
eren Amerikl di we deme de li we he
reme çandiniya ceh jl gelek peşketl
buye. 

Welate meye disa 
çiyayen Zagros O 
COdi ne 
Serokleşker u nivfskare Yewnanf 
Ksenefon di pirtuka xwe ya Vegera 
Dehhezaran de (Berf Mflade 401-400) 
ku ji sefera irane vedigere Yew
nanistane, ew mecbur dibe ku bi 
eskeren xwe ve di çiyayen Zagros u 
Cudf re derbas dibin. Ksenefon di ve
gera xwe ya Zagros u Cudf de behsa bav 
kalen Kurdan en we deme KARDU
KIYAN dike. Eskeren Yewnanf mal u 
gunden Kardukiyan talan u weran di
kin. Agir berdidin mal u gunden wan u 
disotinin. Ksenefon li ser rewşa şere 
navbera xwe u Kardukiyan u jiyana wan 
dur u direj dinivfse. Di nav ve nivfsara 
direj a dirokf de weha behsa meya 
(şeraba) Kardukiyan jf dike: 

,... Piştl şereki dijwar eskeren me 
(Y ewnanl) erişek e mezin u dijwar birin 
ser gundekl Kardukiyan. Kardukl gund 
u malen xwe bi paş ve hiştin u ew ber 
bi çiye ve revln. Pişt demeki kurt arteşa 
me heze xwe kom kir u dest pe kir u 
ketin malen Kardukiyan. Di malen 
wan de gelek xwarin hebun. Ji deri 
xwarine, ji mehzenen slwaxkirl u blren 
nav malan dezik u kupen mey dltin. 
Meya Kardukiyan wek ava qeşaye ge
lek sar u bi çej bu .... "2 

Amed Tigris 

ı Çavkanl: Kovara NATUR November 1992. Hezar mixabin ku herse lekollnvanen 
Amerlkl gotinen Kurd ı1 Kurdistane di ve lekollna xwe de bi kar neanlne ı1 wek 
zimane resmi "rojavaye İran" ı1 "bakure İraqe" bi karanlne. 

2 Çavkanl: Xenophon, Anabasis 111-IV, 3,2 
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ÇARIN Ji HELE SARIZE-4 
Berhevkar: Mehmet Bayrak 

Çavkani: Zeynep Bayrak 

Nazli teri di bere ve ra 
Silav şandiye xeber pe ra 
Ez silave wi çir bikim 
i teriye ji xwe we da 

Masayi hewali min winin 

içkiye gendili ser dinin 

Mezeyi wi ve desti xwe hazir dekim 

Dijna min u wi kesiminin 

Şore min u xwe be yek ke 

Potin min şand tu di pe ke 

Eme tarina dawete 
Ba herkesek hewale xwe belli ke 

Çave reş in çav çiye gir in 
Qaş u biri te da birin 
Ki çi debe bira biwe 
Ez di havale xwa nabirim 

Çiyaye hana çiya me ne 

Te da kulilka kabina 
Hun denge kulilke mekin 
Ew kulilka nazliye min e 

Dile min li wi gurmuji 
Birayi min dibize min dikuju 

Zati neyi be daraw e 
Masumpak e li bunuji 

Hun cih min u nezli rexin 

Bone kin hun wi li bexin 
Li çi min li sudekewi 
Qutni li bin nigan rexin 

K"em bi teva ekke ekin 
Di gund da çifeteki tekin 

Bavi xwe bişine bira min buxaze 

Bira qale min u te bikin 

Ava sare ji jur da te 
Bere li pi be berli te 
i bere pi xwe dinini 
Min go ku i berve min te 

Ave sar ave şarlax e 
Keçik di navda çiye parlax e 

Çave min li çave we ket 
Mez kirin kirna yasax e 

Baran bari av şelli bu 
Çiçek li daran belli bu 
Hun navi we li gulan nin 

Desti xwe medini ba belli bi 

Baran bari teye teye 
Heval we da here vir da meye 

Gotin came xwe xişbıline 
Bawluske avite we ye 

Here we da here we da 

Por şekirye simel ba da 
Ev çalim e te ji ke re 
Ramewirda ber deri ra 

Ba tebarki min bişinin 
Ku şandi hun bi xwe ra winin 

Ez taberke we vedaşerim 
Hata sale tf; roke ini 
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Şart~ te ba min çi ye xweş e 
Li sirt fistaneki reş e 
Min ji te ra çi goti bı1 
Ku tu ji min neyi xwe şe 

Meke meke bilmez meke 
Flstani sur li xwe meke 
E dekin te birewmin 
Bi şev ı1 ro qayte xwe ke 

Çav li min kir çav li min kir 
Di bin qaşan ra bange min kir 
Eki çiqayi bilmez e 
Mine ba wi ra baş nekir 

Dill min da dill xwe ke 
Li ser aşqi me yazmiş ke 
Deng meke ba kes neblzi 
Aşki min ı1 teyi tek e 

Santil di dest da ji ave te 
E dikeni berva min te 
E da mi va radebiri 
Min go qe e sava min te 

Şivan tu pezi xwe hes ke 
Kuma gendiyan çiji kesk e 
Bi derkewe pezi teri 
Li fitke xa tu li bexa 

Dill min li dill te te 
Gotin hevale teyi be re te 
K"ez rawim bi derikevim 
Mina ku bine xwe ji kujan re te 

Por hı1nayye qor bi qor e 
Li seri çitek e zer e 
Tu çite seri xwe dine 
K" ez bibinim gulye mor e 

Dill min de rev dill xwe ke 
Seri xwe rake çev li min ke 
Bira dujmun çatlamiş bin 
Were here ji min hez ke 

Çave min li bance wi ket 
Banca zirav le li baket 
Min bi çave pis meznekir 
Gotin · nazara te leket 

Desti xwe di destf min ke 
Dergista te kirina bı1ka 
Dujmuni ji qarşiye va te 
Ku çi gotin tu deng meke 

Li hele male li hele male 
Teşi di dest da çı1 ber male 
Çi ba seri veda hatiye 
Hes rakirye nale nale 

Baran bari ewr gurmuji 
Tali baran pe ra riji 
Tu bi dewi deri mekew 
Balusk tavete dikujl 

Tu çeke pişte xwe dine 
Qalem deftere xwe hillne 
Deftere xwe veke mez ke 
Navi min ı1 xwe bibine 

Bege min beye, bege min beye 
Ku tu nayte qayta ke ye 

Xeva hevale te neye 

Navxwaş navi te Ronik e 
Tu ku111ka çiyayi hunik a 
Ki çi debi bira bibe 
Derde dill min Ronik e 

Le keçike la Tavllyan e 
Flstan qute la ser junyan e 
Çi cane we hevdu xarye 
Sawa lawikaki Çaxşaxane 
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1\. 

NAVEN KURDA-2 
Rebeni Celikan 

N av ji bo !inan ji bo Meran 

Kiy (Key) Kiyo, Keyo 

La d La do 

Lal Lalo 

Law Lawko 

Laz La to 

Lik Lik o 

Lil Lillo 

Lol Lo lo 

M ec M ec o 

M eç Meço, Meçe, Meçik 

M el Mele, Melik Me ll o 

M em Memik, Memo 

Me'm Me'mo, Me'mi, Me'mik 

M em Memik, Memiş ö 
Men Men o 

Med Med o 

Men c Men ce Men co 

Men d Men de Mendo 

Meest Mesto, Mestik 

Meyr Meyro, Meyre 

Mil Millo, Mille, Milik 

M iç Miçe, Miço 

Miz Mizo 

Mist Misto, Mistik 

Mirc Mirce, Mircik 

Mit Mit o 

M ir Mirke Miro, Mirko 

M us Müse, Müso, Müsik 

Miş Mis o 

M ok Mo k e 

Mox Moxik, Moxe 
Muh (Mih) Miho, Muhe 

M ey M eye 
N ed Nedo 

N ec Nece Neco 

Nar Nare, Narke 

New Newo, Newik 

N az Naze, Nazik Nazo 

46 birnebi'ın nr 15, zivistan 2002 



Nin Ninik N inno 
Nur Nure, Nurik, Noro 
Nem Nem o 
N of No fe 
Oc Oc e 
Of Of o 
Om Ome, Omik, Omo 

Os Osko, Ose, Oso, Osik 
Or üro, Orko 
Pe m Pe me 
Pert Perto 
Purto Perto 
Per Pe re 
Piç Piço 
Piz Pizo 
P!ş Pişko 

Por Po re 
Pe ş Peşo 

Pol Po lo 
Gen d Gen do 
Gemş Gemşe 

Rind Rinde Rindo 
Re m Remo, Remik 
Ra w Rawik, Rawe 
Raz Razik, Raze 
Rehm Rehme, Rehmik 
Re c Reco, Recik 
Re ş Re ş o 
Rizq Rizqo 
Sel Sel o 
S em 
Sam 

Semik, Semo 
Sam o 
S eb Sebo, Sebe 
Sat Sate, Satke 
Ser Sero, Serko 
S ey d S ey do 
Sev Seve, Sevik 
Sil Silo, Silik, Sile 
Sine S ince Sincik, Sinco 
Sim Simik, Sime 
Sit Site, Sitik, Sito 
Sen Sene 

bimebun nr 15, zivistan 2002 47 



Son Son e 
S os So sk 
Suhr Suhre, Suhrik 
Sut Sute, Sutik 
Sus Sis e Sis o 
Sin Sin o 
Sad Sadun Sad o 
Şef Şefo Şefyk 

Şen Şen o 
Ş ar Şare, Şarke 

Ş em Ş erne Şe mo 
Şems Şemso, Şemse 

Şen Şenge, Şene 

Şer Şe ro 
Mor Mo re 
Şen Şen bo 
Şin d Şin do 
Ş il Şillo 

Ş ix Şlx:o, Şlx:ko, Ş1x1k 

Ş ik Ş ik o 
Tek Tek o 
Te c Teco 
Tef Tefo 
Tahl Tahlo 
Tel Tele, Telik 
Tar (Tahr) Tare 
Tem Temo 
Tit Tite, Titik 
Top Topo 
Ton Ton e 
Tot To te 
Tor To re 
Tum Tumik, Tume 
Tat Ta to 
U'm Umo, Umik, Ume 
Ur U re 
Ut Uto, Ute 
V al V al o 
Yad Yado 
Yax Yaxik 
Yar Yaro, Yarke 
Yaş Yaşo, Yaşko 

Ran Ranne 
Ten Ten e 
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Ruh Ruh e 
Yam Yamo 
Yeh Yeho 
Yek Yeko 
Qenc Qenco 
W et W ete 
Qed Qedo, Qedik 
Qas Qaso 
Qic Qico 
Qiz Qize, Qizik ö 
Qoç Qoço 
Qil Qile 
Qiç Qiçe 
Qut 
Qer 
Qute 
Qerk 
Qero 
Zel zeıe Zel o 
Zex Zexik, Zexe, Zexo 
Zer Zere Zer o 
Zer Zero 
Zen Zene, Zenge 
Zew Zewe, Zewik, Zewo 
Zek Zek o 
zet Zet e Zeyto, Zeto 
Zez Zeze 
Zib Zibe 
Zilf Zilfo, Zilfe 
Zor Zoro, Zorgo 
Zoz Zozk 
Pit Pite 
Tew Tewo, Tewik 
Us Uso, Usik 
Hey d Hey do 
Zar Zarik Zehre 
Se w Sewo, Sewik 
Kim Kim o 
Şew Şewe 

Şer 

Şe re 
Gum Gumo, Gume 
Lel Le lo 
Paç (Paş) Paçko, Paşko 
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Kurtejiyana min-2 t·ı 
Bekir Dari 

Çend hejmarin ku deng ji min bi dernakeve. Sebeb u (bahane) min hene. 
Da:xwaziya min ewe ku hun hinabikin. Çimki ez wendabum. Min ne dizani ku ez i 
li ku dere me. Li wir ne postxane hebu ne ji telefon. Telefona min ya mobil ji min li 
ser kaniyeke birkiribu. Ji bo we min bi şihanekir ku ez xebere bi we ginim. Ez Li ber 
kaniye geriyam: 

Kani, kani kani 
Av sar kani 
Ka telefone min 
E mobil kani(e) 

Kaniye, berpirs neda min! Çimki, ave we e pirr sar bu. Ji bo wedeve kaniye 
cemidiyabu. Hina bikin ku, min ava we ya sar ve:xwar bi şunda leve min ji ce
midiyan u min bi sihanekir ku ez dengkim. 

Wan rojen ku min xeber nedaye we pir tişten muhim, hendik muhim mu
haqeq bun ... 

Jiyan, deriyetişteki çavnake. Bale, jiyan e mina ave çemeki çe ye. Ew di:xwaze 
ku herdem bi hiz, bi lez birije u bi re ya :xweda here. Kesen ku bi şiha kirin u 
gave :xwe li gore leza çem avitin, ew en bi were harin, kesen gavgiran mecbur 
xatir ji jiyane xastin u laşen wan li ser kevir u kume ma. Bu xarin, ji kur m u 
weza ra 

c·ıBeşe yekemin ya ve nivise di hejmara lO an de hatibG çapkirin. 
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Ji bo we, her sube ku ez bi xwe hes1yam, jimast1ka sube birna
kim. Mina baler1n e nar1n li ser sim e xwe çerxbum u wa name ji 
wera niwis1ya ... 

Keç u xorten heja! 
Ez dixwezim ku bi were sirreke parrkim. Di j1yan e we ya ci-

wan de careke li .. rohelati" ne serkin! Her tişten di ji b1rbikin. 
Ez 1 baver im h1nge hune fahm bikin ku; 
Azad1 çiye 
Ji we rümetir, ji we bi kirnettir qet tişt li dine tuneye! Tama we 

ku kete dave we ew ya li ser ziman1 we bime u xaz1ye we mina 
şekir e ek1de, m1na henguv ş1rin bih1le ... 

Ew, se-çar dekiken ku li dij rohelat1 derbaskir1ne Ez bi mall 
din e naguherim .. 

Hlna bikin ku ji we bi şunda, ez ben1 
kolet1 u zordest1 nakim stuye min 1 direj. 

Ji wan dekiken romantik derbasbun 
bi şunda em d1sa derketini re. 

Ma em çi bib1nin? 
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Marek 1 çave xwey1 bi muj u duman, berdaye ser beq e ka çav pelçikiv1 u beq 

e çav pelçikiv1 j1 çave xwey1 pelçikiVı berdene gulbang e ki guh ker u lal. 

52 

Bi diz! wan timsah j1 di nav ave de li der1ya wan çavdike ... 

Bi q1rr1n1ya min giş tev-hev vecinik1yan u guh dan ser gotinen me. 

- Hun, çi dikine loo? 
Mina ku hun g1ş dizanin mare kerin 

u ji bo we nabih1zin. Timsah ji qet 

kiymet neda me. Beqe denge xwe rakir; 

- Silav ji were, kere ez1z u kirde kun sur! 

Min bi denge xwe y1 kehll got; 

- Qet fed1 u heyali ba we tuneye, hun ji 

Xwede j1 natirsine ku we dest kiriye 

kirrqe hevdu. 
Baqe got: 
-Zike min! birç1 ye! 
Di ve navbere da mişk1genim (Wit-Witok) bange ma kir 

-Li paş xwe binerin! 
Ma li paş xwe mezekir ku em çi bib1nin! 
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Yek i zik girr, çav palçiqivi neziki me buye. Şekil -cı şamele wi qet neçı1 biza 
min. 

Min dixwest ku ez birevim 
Emma ..... 

Wı, lepe xwe i tiji ce direje min kir. Av bi deve min ket (Zati ez binarek i me
zin u çillek im) u min gahnkirin ez neziki zik girr bum. Tame ce li bedena min 
belav bu. Ku di bedena min e çillek da vere ha! 

Min, azadi u serfirazi birkir.. 
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Siwe da rawıJm çik eyaz e 
Nave rinde Gulbeyaz e 
Bi diziki go, eşkere nekir 
Ma ew zalima nebihize 

Kera mame kera mame 
Guhe ve mina qame 
Kera mame kera mame 
Tev debrCıse mina came 

Zikgir ji bo çi weqes şiha bu eze nizenime. Wl bi re de kilarn digotin u em 

diçuni. 
Kergu ke li me ser dikir. Nizanim ku ji bo çi? 

Kerguyi pirr mijul bu u ji xwe dipirsiya; 

-Loo! Tişteki me i bi we kerewa mina hevdu heye ema ku çi ye min bi dernex-

ist ! Ellah ellah !. . 

Ji bo 
»UMREN, DILAN, AYTEN, SEVGI Ü FURKAN re" 

Umren, Tu e ji bo min çave Dllane, Dilan tu çave Aytene, Ayten tu çave Sev

giye, Sevgi tu j1 çave Burkan paç ki. Ez j1 çave we giya paç dikim. Bi xatire we. 
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Kuştina 'teyre 
ser m ile qiz O bOkan' 
Dengbej Ferze 

Salihe Kevirbiri 

Dengbeje bi nav ü deng Ferze ango 
Ferzende, ji gunde Kevir a Melazgira 
Müse ye. Di dem ü dewrana xwe de 
weki Şahe Dengbejan ü 'Teyre ser milen 
qiz ü bükan' dihate naskirin. Li ware 
Serhede yek ji dengbejen heri mezin ü 
bi kefbü. 

Weki te zanin, ji bere ve di nava 
eşiren kurd de rikeberi, kin ü edawat 
hebüye. Dlsa li gori saloxdayinan, li 
ser rikeberiyeke wisa, di daweteke de 
dengbej Ferze ji hela Zekiye Lawe 
Mirall ve hatiye kuştin. Li gori hinek 
kesan ji ev yek ne rast e. Pişti kuştina 
Ferze, dengbeje navdar Reşo ku ma
mosteye Şakiro ye, li ser wi kilameke 
çedike ku erne niha li jer bidin. Le beri 
wi em hineki bere xwe bidin roja qe
wimina kuştin: Roja ku li gunde Kevir 
dawet ü dllan çedibe, ji bo ku were 
dawete ü çend kilaman bibeje, müma 
(dawetname) Ferze ji dişinin. Weki bi 
dehan giregiren dorhele, wan müma 
Zekiye Lawe Mirall j1 şandiye. Zekiye 
lawe Mirall ji eşira Şewesiya ye ü pis
mame Fesihe Mihe Mirze bixwe ye. 
Rast e eşiren kurd be çek ü sileh naçin 
şahi u dilanan. Şesagir (besatas) en 

wan hebüne. Govend ü dllan xilas 
dibe, dora siwarkirina büke ye. Di
bejin: "Bila Ferze were kilaman bibeje" 
Saloxe didin ku di dawete de 50--60 si
wari hebüne. Bük derdikeve, Ferze ki
laman dibeje. Di we navbere de siwari 
bi sesagir ü herdengeyen xwe guleyan 
diavejin. Zekiye lawe Mirall gava ji de
mançeya bi nave 'Malniher' gule diave
je, diçe li Ferze dikeve. Malniher, sesa
gire we deme büne. Ferze li cihe şahi
ye, ji ber guleya Zekiye Lawe Mirall di
mire. Gelo ji bo çi Ferze hatibü kuştin. 
Di ve kuştine de qestibünek hebü an 
na? Gelek kesen ji hererne dibejin ku, 
hinde Ferze dengbejeki bi nav ü deng 
bu, di civatan de aleme je hez dikir ku 
Zekiye lawe Mirall je qehiri ü le xist, 
kust. Le Dengbej Zülkuf ku bi esle xwe 
ji Erzerome ye, diyar dike ku pişti qe
wimine, Zekiye Lawe Mirall ji firariye 
hatiye gunde wan ü ji bave wi re sond 
xwariye ü gotiye ku gule bi şaşi ji deste 
wi teqiyaye ü Ferze kuştiye. Bele weki 
me li jor j1 behs kiribü, Dengbeje bi 
nav ü deng Reşo li ser wi kilarn çeki
ribü. 
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Niha erne bala xwe bidine kilama Ferze ku çekere we Reso ye le me ji deve 
dengbej Zulkuf girtiyeo Li gor1 gotina Dengbej Zulkuf, wi ev kilarn ji deve dayika 
xwe ya dengbej Senerne girtiyeo o o o 

xase digo Naze 
Naze digo Bilnaze Bilnaze digo le le Gulnaze Gulnaze 
kore axooo 
Kore de rabe eze bi Melazgire bi 
gunde Kevir biketama 
We bi zeviya ketim way way way 

Sibe ye min dehna xwe daye 
Du heb siwar derketin dere Ferzen 
de Şahe Dengbejan 
Teyre ser mile qizan u bukan wi 
De bave Mihemed Salih nameke didane destan 
Digo li gunde Kevir dawet e 
Kerem ke were kambaxa ve dawete 
waywayway 

Min dit Ferzende bave Mihemed 
Salih Şahe Dengbejan 
Li male li Boa siwar bu 
Dikete binya mala go se cara 
Di bin da li kini siver keti 
Xase diçu peşiye digo bavo tu neçe 
kambaxa dawete 
Digo le lawo tu nizani gotine bapire min e 
Co sefer ji bave bere de jimala 
bave te te way way way 

Birindam de deng naye 
Birinxedaro lo de deng naye 
Birina bave Mihemed Salih giran e 
Dinale dinale dinale dinale 
Çima bixew naye way hahi hahi 
Xase digo Naze 
Naze digo Bilnaze 
Bilnaze digo le le Gulnaze xweye 
Sibe ye bi Melazgire bi gunde Kevir 
biketama 
Soran u son derbas kir 



Min dit buk ji dere male de bati 
Bave Mihemed Salih 
Teyre ser mile qizan a bukan 
Kilam digote çerxa dawete saz kir 
waywayway 
Kula Xwede tu ye bi kule bikevi 
Mala Zeki Lawe MiralJ 
Min dit deruançeki sesagira Mal 
niheri 
Daye li bedena bave Mihemed Salih 
şahe Dengbejan 
Mirata gula malnihere 
Mavike pişta xilas kir way way way 

Dibe weze bi gunde Kevir 
Bi Melazgira şewiti biketama 
bi dare 
Bave Mihemed Salih ji ser pişta 
hespe da keti erde 
Gazi dike geli siwaran mala we 
xerab be 
Birina min kur e beri xedar e 
Hey Melazgiriyan mala we xerab be 
Bidin Şahe Dengbejan 
Teyre ser milen qizan a bukan 
Taseke ava sar e way way way 

Birindaro de deng naye 
Birinxedaro lo de deng naye 
Birina bave Mihemed Salihgirane 
Dinale dinale dinale dinale 
Çima bixew naye way way way 
Hahi hahi 
Xase bi se denga dike gazi 
Digo Naze Naze digo Bilnaze 
Bilnaze digo le le Gulnaze 
Sibe ye bi Melazgire bi gunde 
Kevir biketama 
Bi helina kewe way way way 
Birina bave Mihemed Salih sahe 
Dengbejan giran e 
Dikim nakim nare fitile mile kewe 
Di keleka min de dinale 
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Nizanim çima sere min nagire balge 
ıJ qewe way way way 

Xase bi se denga dike gazi 
Digo Naze Naze digo Bilnaze 
Bilnaze digo le le Gulnaze 
Sibe ye bi Melazgire bi gunde Kevir 

biketama Bi kereng e 
Li bejna bave Mihemed Salih 
Şahe Dengbejan meze dikim 
Li sal ıJ sapika eze bala xwe bidim 
Telike tutike silfvani reng e 
Li bejna bave Mihemed Salih meze 
dikim 
Kul bikeve mala Zeki Lawe Miralf 
Derbeke Malniheri li bedena vi 
xweşmerf daye 
ira se roje ketiye axe 
Ez li der ıJ dare xwe dinerim 
Rezdiye male gunde dar heft reng e 

waywayway 

Birfndaro de deng naye 
Birfnxedaro lo de deng naye 
Birina bave Mihemed Salih giran e 
Dinale dinale dinale dinale 
Çima bixew naye way way way 
Hahi hahi 
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Niviskara swedi 

Astrld 
Llndgren 

çO rehmete 

Astrid Llndgren di roja 28/1 2002 de li Stockholme çü rehmete. Li 
welaten . Bakür niviskara here populer bu. Astrtd Lindgren weke 
"qiralfçeya çfrokan" dihate nasin. Ne tene li Swede, li hemu dinyaye 
dihate nasin. Pirtuken we yen zamkan bi gelek zimanan der çUne, 
pirtilken we heta niha bi 76 zimanen dhe li dinyaye derketine, bi qaSı 
130 milyonan pirtUken we hatine firotin. Di nav van zimanan de kurdi 
ji heye. Çend pirtilken we li Stockholm@ him bi zaravaye kurmanci ü 
him ji bi zara ve sorani der çune. Pirtilkawe ya bi nave Plpfya Goredirej 
çawa te zarun yek ji wan pirtuken we yen hezkiri ye. Evpirtilka wek 
gelek pirtuken din bune baberen filmen sinemaye jl. Yek ji wan 
pirtilken we di sala 1997'an de bi nave Keça Şerud Lotta di nav 
weşanen APECe de hatiye weşandin. Bi mllyonan .zaroken cihan@ ev 
pirtuken we xwendine u filmen li ser babeten pirtilken we meze kirine. 

Astrid Llndgren di sala 1907'an de li Vimmerbye, li nav.çeye Sına
lande hatiye dinyaye. Di sala 1927'an de bar kiriye u hatiye Stock
holme. Pişti gelek karan di dawiya dawin de di weşanxaneya Raben 
& Sjögren de kar kiriye. Di sata 1970'yi de teqawit. dibe u giraniya 
xwe dide ser amadekitina herhemen zarokan. Heta niha bi dehan 
xelat wergirtine, wek di sala 1970'yi de wergirtna Madalya Zer ya 
Mezin ku ji aliye Akademiya. Swede de te belavkirin. · · 

Astrid Lindgren di 94 saliya xwe.de mir. 
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»ElAl'AAPEC~ ya 2001 

Di aala .200le de j1 APEC~ xelaten xwe belav kirin. 
Weke sala çUy1 1sal j1 Xelata APECe ji bo du 
berhemanbu u di Peşangeha Kiteben Kurdicle 
hat b<elavkirin. Peşangeh di roja 15.1.2 . .2001'an de 
weke hertim H bajare Stockholme hatibu 
amadekirin. Xelaten 1sal ji bo wergeran bu. Ji w an 
du herhemen ku ısaı bu.n xwediye Xelata APECe, 
yek wergera Osman Özçelık u ya din jl wergera 
Enver Qadir Mihemmed bu. 

Osman Özçerık bi zarave kurmanet u Enver 
Qadir Mihemmed j1 bi berhemeke zaravaye so
ranı ısal bun xwediyen Xelata APECe. 

Nivtskare kurd Osman Özçelik, bi nave Roje-
ke ivan Dentsoviç romaneke Alexsandr Solje
nitsin wergerandiye kurdl Ev berhem ·di sala 
.2000'1 de di nav weşanen Avesta'ye da çap 
buye. Enver Qadir Mihemmed jl bi nave Miyo, 

Miyokeye Min ç1rokeke Astrid Lindgrene bi 
zaravaye soranı wergerandiye kurdl u di nav 
weşanen AP EGe de di sala · 1999an de belav 
buye. 

Juriya xelata APECe ji bo wergera Osman 
Özçelık da zarun ku: Bi zar u zimaneki xweş, bi 
gotinen rewan, Osman Özçelik li wergerandina 
eve berheme hur buye u pek haniye. Osman 
Özçelik binivis a wergeren xwe yen kurdi yek ji 
wan kesen nava welet e ku dixwaze zimane 
kurdi hibe marifeteke male. 

Juriye ji bo wergera Enver Qadir Mihemmed 
j1 bi lev kir ku: Bi wergerani çiroki Miyo, Miyo
keye Min i nuseri gewrey swedi Astrid Lindgren, 
Enver Qadir Mihemmed herhemeki nayab u 
rengini dikey kirde diyari bo ferhengi netewe
key a bo mindalani nfştimanekey. 

Xelata APECe weke sala çı1y1 1sal j1 ji bo her
du herhernan 20.000 krone swedl bu. 
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AÇIKLAMA 
Haci Erdoğan 

Merhaba Değerli Blrnebfın okuru, 

Yazıya başlamak isterken; nereden ve hangi köşeden tutayım der
ken, en iyisi mi biraz siz saygıdeğer Blrnebfın'un Orta Anadolu'lu 
okurlarıyla; yani, Şexbill, Mifikan, Sefkan1, Cudk1s1, Canbeg1, 
Bilk1yanı ve daha nice Kürt aşireti mensubu İç Anadolu'lu Kürtlerle, 
kendi aramızda biraz ,hindik gilli" yapayım dedim. Ben neden 
aşiret ismi verdim diye sorarsanız, hemen söyleyeyim: ,Ben İç 
Anadolu'da aşiret kurumlarının öz itibarıyla çözüldüğünü ama, aşiret 
isimlerinin ise kimlik ve aidiyetlik kavramlarının içini dolduran soyut 
sosyolojik özel isimler" olduğuna inanıyorum. Öyle birileri gibi üstten 
atarak, aşiret kavramlarının önemini yadsıyarak; ,,Aşiretler feodal 
kurumlardır" diye söylemiyorum. O nedenle daha da içten olması 
için siz okurlara aşiretleri de sayarak, özel olarak seslenip, daha 
samimi bir havada sizlerle ,gill1" yapmak istiyorum. 

Belki birçoğunuz Blrnebfın'un dışında başka bir dergi çalışması 
olduğunu duymuştur. Bu derginin çıkarılmasında benim de 
katkılarıının ve hatta derginin yazı redaksiyonunda olduğum da 
basında çıkmıştı. Bazı arkadaşlar ve duyarlı okurlar ne olup olma
dığını başta Birnebun çevresi olmak üzere, tüm ilgili taraflardan 
öğrenmek istediler. Bu da doğal olarak İç Anadolu Kürtlerinin 
duyarlılığını bir daha göstermiş ve beni birey olarak sevindirmiştir. 
Neden mi sevindirdi? Çünkü yaptığımız işin ciddiye alınıp, saygı 
duyulduğunu gördük. Yani Blrnebfın'u çıkarma fikri oluştuğunda 
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,delidirler, boş yere kürek çekiyorlar, İç Anadolu Kürtleri sahip

lenmez" diyenlerin yanıldığını bir daha görmek sevindirdi. 

Ancak BirnebCın çıktığından beri herşey güllük gülistanlıktı ve 

Birnebun redaksiyonunda herkesde bir aile içinde kendini his 

edip, diğerini kardeş görüyordu demekte gerçek değildir. Bizler 

de toplumumuzun içindeki oldu-bittilerden, siyasal gel-gitlerden 

ve hava koşullarından etkilendik. Bizler farklı insanlardık, şimdi 

de öyleyiz. Aramızda kırıcı ve hatta birey özünü yaralayıcı söylem

ler, olmadı değil. Kimileri Birnebun'da kendilerini, istemlerini bul

du. Kimileri için Birnebun eksik kalıyordu ve kimileri için ise Bir

nebun zararlıydı. Ben bir işin başlangıcından itibaren herşeyin 

dört-dörtlük olacağını savunmadım. Zaten, ,Birnebun tek çıksiin 

da eksik olsun" mantığıyla yola çıktım. Nasıl olsa yolda tamirini 

yapar ve yoluna devam eder düşüncesindeydim. Böyle de oldu 

şimdiye kadar. Ancak birçok arkadaş artık bunun böyle olma

yacağını ve yeni bir arabanın alınması gerektiği düşüncesindeydi 

ve o arkadaşlar da şimdi araba alma uğraşısı içindedirler. Benim 

de ortak olmarnı istediler ve ben ilk dönemler salt Birnebun'a 

karşı çıkılınaması koşuluyla kendilerini destekleyeceğimi, iki der

ginin bir yarış yaratacağını ve bunun da kalitede ve hizmette ö

nemli mesafelerin Orta Anadolu Kürtleri için katedilmesini sağ

layacağını belirttim. Ancak bu arada da Birnebun'daki arkadaşlar

la kendi iç sorunlarımızı masaya yatırmak ve hatta gerekirse 

Birnebun'dan çekilmeyi dahi göze aldım. Ancak düşündüm, taşın

dım ve arkadaşların da beni bu yönlü etkilernesi ile, karar verme

de acele etmemem gerektiği yönünde karar aldım. Bu aşamadan 

sonra sorunlarımızı çözmek için; belli yapısal değişiklikleri, hede

fleri belirleyerek; ileriye yönelik projeleri hayata geçirmek bence 

Birnebun'dan ayrılmaktan daha önemlidir diye düşünüyorum. 

Bence en önemli olanı alçakgönüllülüğü elden bırakmayarak, 

Birnebun'un bugüne kadar yaptığı olumlu şeyleri görüp, ileriye 

yönelik projelerin hayata geçiritmesine destek vermek olmalıdır 

benim görevim. 
Birnebun'u çıkarmak için yola çıkarken hiçbir bireysel çıkar 

düşlemedim, zaten bireysel çıkar olamazdı da bugün de düşlemi

yorum. Hep kendi özel hayatımdan taviz verip, salt Orta Anadolu 

Kürtleri'nin de toplumda hakettikleri yeri almaları idi esas 

amacım. Neden mi? Onu da bir başka yazıda daha derin, detayları 

ile irdelemek üzere ve bu yolla da sizlerle tekrar buluşmak üzere 

esen kalın. 
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Kürtçeye Ozgürlük! 
Kürt öğrencileri anadilde ders talep ediyor! 

NuhAteş 

Türkiye'nin değişik üniversitelerinde okuyan Kürt öğrenciler bir 
süreden beri, Kürtçe'nin seçmeli ders olarak öğretilmesini talep 
eden bir kampanya sürdürüyor. Bu amaçla çeşitli etkinliklerde 
bulunan öğrenciler, toplu ve tek tek yetkili merciiere dilekçe verdi
ler. 

Üniersite yönetimleri, verilen dilekçeleri geri çevirerek veya al
mayarak, başında bulundukları kurumların asli görevlerine yakış
mayan, yasakçı bir anlayış sergiliyor. Dilekçe sahibi öğrenciler suç 
işlemiş muamelesi görüyor ve güvenlik güçlerinin engelleme, 
baskı ve tutuklanmalarına maruz kalıyor. 

Anadilde eğitim talebi, yer yer çocuklar ve velileri tarafından, 
orta dereceli okullar için de talep ediliyor. 

Her zaman olduğu gibi, bu kez de ülkenin ,bütünlüğünü" ve 
,güvenliğini" koruma gerekçesiyle Kürtçe'nin özgür olmasına, 
eğitim kurumlarında ve basın-yayın alanında serbestçe kullanılıp 
öğrenilmesine karşı çıkılıyor. Böylesine çağdışı bir anlayışın, ülke 
bütünlüğü ve güvenliğiyle ne gibi bir alakası olabilir? 

Kürtçeyi yasaklamak, onun öğrenilmesini ve onunla yayın 
yapılmasını engellemek yoluyla, Kürtlerin aidiyet duygusunu ve 
kültürel kimliğini aşağılayıp yaralamanın, ülke bütünlüğünü ve 
güvenliğini sağlamaya katkısının olabileceğine inananların, akli 
dengesinin yerinde olduğuna inanmak için deli olmak gerekir. 

Bir an, Kürtçe eğitim talebinin, sıkça ileri sürüldüğü gibi, kimi 
Kürt siyasi çevrelerince siyasal amaçlarla istismar edildiğinin var
sayılması halinde bile, Kürtçe'nin serbest kılınması ve böylelikle 
istismarın önlenmesi gerekmez mi? 

Ya da, Avrupa Birliğine üyelik sürecinde, örneğin, ,Katılım Or
taklığı Belgesine" atfen çıkartılan ,Ulusal Program"da Kürtçe'nin 
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serbestçe kullanılıp öğrenilmesinin yasal biçimde düzenlenmesi 

taahüt edilmiş olsaydı, o zamanda öğrencilerin sözü edilen eylem

lerine gerek kalmayacaktı ve ileri sürüldüğü gibi, dil istismarının 

önüne geçilmiş olacaktı. Ama yapılmadı ve yasaklara devam edil

di. Yasakların kaldırılmasını tep edenlere ise terörist muamelesi 

uygun görülüyor. Ve bunun adı da, kendilerince ülke bütünlü

ğünü ve güvenliğini sağlamak oluyor. 

Sorun özünde, Kürtçe'nin ve Türkçe dışındaki diğer dillerin öz

gür kılınması sorunur. Ülke bütünlüğü ve güvenliği bahanesi altın

da bu özgürlüğün yasaklanması ise beyhude ve ülke ve güvenliğine 

zarar veren bir çabadır. Türkçe dışındaki dillerin yok edilmesini 

amaçlayan bu zihniyet dilsel-kültürel soykırım anlamına gelmiyor 

mu? 
Amerikalı devlet adamı, yazar, fizikçi ve Amerikan Anayasa

sı'nın yapdışında önemli katkısı bulunan Benjamin Franklin, bun

dan 220 yıl önce, ,Özgürlüğü güvenlik uğruna feda edenler, gün 

gelir her ikisini de kaybederler" demiş. 
Türkiye' de özgürlük var mı ki? Varsa da yarım yamalak var, 

Türkiye özgürlüğü kaybetti, ya da ona zaten doğru-dürüst sahip 

olmadı. Güvenlik mi? Onu da, kaybetmek için sanki adım adım 

çalışılıyor. Özgürlüğün olmadığı yerde güvenlik, birlik ve beraber

lik olabilir mi? Yasakların sizi götürecek son durağın adı, Frank

lin'in dediği gibi ,kaybetme"dir. 
Kürtçe'nin saygınlık görmesinin, serbestçe kullanılıp öğrenil

mesinin ülke bütünlüğü ve güvenliğinin önemli garantödennden 

biri olduğunu kavramak bu kadar mı zor! 
Yurt içinden ve yurt dışından öğrencilerin anadilde eğitim tale

bi ve bu talebe yönelik meşru, yerinde çabaları destek görüyor. 

Aralarında Yaşar Kemal'in de bulunduğu bir grup yazar, sanatçı 

ve İHD, anadilde eğitim talebini desteklediklerini açıkladılar. 

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK), Avrupa Kürt Dernekleri kon

federasyonu (KONKURD), Almanya Kürt Dernekleri Konseyi 

(YEK-KOM), İsveç Kürt Dernekleri Konseyi, Kürdistan Dernekler 

Birliği (KOMKAR), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), PKK Başkan

lık Konseyi, Kuzey Kürdistan Ulusal Platformu (PNK-Bakur), HA

DEP, ve DBP ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Kürt öğrencile

rinin anadilde eğitim taleplerini ve buna yönelik eylemlerini des

teklediklerini ve üniversite yönetimerinin yasakçı zihniyetini, gü

venlik güçlerinin baskı ve tutuklamalarını kınadıklarını dile getir

diler. 
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NEWROZ 
Dr. Mikatli 

Önemi, anlamı ve gittikçe de sahibi 
artan Kürt Bayramı Newroz'un, ne 
olduğunu hem bizlerin hem de gelecek 
nesillerimizin iyi anlaması, bilmesi ve 
de yaşaması gereklidir. Özellikle, kut
lama biçimi çok önemlidir. Bu tür 
bayramların, önemli tarihsel ögeleri 
korunarak onlara çağdaş bir biçim 
verilmelidir. 

Newroz tarihi deyince, akla önce
likle Şerefxane Bedlisi'nin Şerefname'si 
geliyor. Şerefnamede, Kürtlerin Bişda
di (Peşdadi)'lerin, Cemşid'ten sonraki, 
son hükümdan olan Dehhak (Zehak) 
Maranaya karşı halkin ayaklanmasina 
önderlik eden Kawa, Dehak'ı tahttan 
indirdiği gün olarak yazılır. Eski Sasa
ni prenslerine Kawi denilirdi, bu za
manla "Key" halini aldı. Örnek; Key 
Hüsrev, Key Kavus gibi. Yani; Dehak'ı 
deviren de bir Kawi, bir prens idi. Bazı 
tarihçiler Newroz'u Medlerin, Perslerle 
beraber Asur İmparatorluğu'nu 
yıktıkları gün olarak söyleselerde, bu 
tarihten çok önce de Newroz 
kültürünün izlerine rastlanıyor. Ateş 
kültü ve Zoroastra (Zerdüşt) ile çok 
yakından ilgilidir. 

Bugün,Avrupa'da da kökeni Ger
manlara CAlmanların atalarına) giden 
ve yeni yılın gelişinin kutlandığı bir 
bayram mevcuttur. Bu Ostern (Paska
lya) ile hristiyanlıkla özdeşleştirilmiştir. 
Buna Ostwestfalya'nın Lügde şehrinde 
şahit olmuştum. Onbinlerce insan bir 
tepenin eteğinde toplanmışlardı. Önce 

tepede büyük ateşler yakıldı. Sonrada 
büyük lastik tekerlekler bu ateşle tu
tuşturularak tepeden aşağı bıraktılar. 
Gece karanlığında bu görüntü muh
teşemdi. Meydanda da insanlar yiyip
içip, eğlenip yeni yılın (Neues Jahr) 
gelişini kutluyorlardı. 

Newroz-NCıroj'un Kürtçe bir isim al
ması da bunun en azından Kürtler 
arasından çıkmış olabileceğini gösteri
yor. Eğer, eski bir Türk bayramı ol
saydı ve de orta Asya'dan gelseydi, 
,Engi gün" yada ,yeni gün" denmesi 
lazımdı. Resmi politikanın ,Nevruz"u 
da aslında Newroz'un farsça biçimidir 
ve Osmanlılarca böyle alınmıştır. 
Bugün Ortaasyalı Türki kavimlerinin 
de bu isimle kutlamaları onların Kürt
Fars kültüründen oldukça etkilenmele
rinden başka bir şey değildir. Onlar 
Türkiye'de ,Ekmek" denilen ,Nan'ı" da 
böylece sahiplenmişlerdir: Buna daha 
pekçok misal vermek mümkündür. 

İnkarcı-ırkçı resmi devlet 
politikalarının TV. ekranlarından ken
dilerini rezili rüsva etmelerine muhte
melen bu yıl da şahit olacağız. Yine, 
Orta Asya Türklerinin dans grublarını 
getirtecek, valilik ve kaymakamlık 
talimatına göre resmi daire şefleri, 
müdürleri, hastahane başhekimleri, 
koca koca üniversite yöneticileri mey
danlarda ateş yakıp üzerinden atlaya
caklar. Bir ayakları Şam'a bir ayakları 
Ham'a gider gibi halayı bozacaklar 
(Buna da halay çekmek denemez ya!). 
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]i şahiyeke Newroze li Stockholme (Foto: Berbang) 

Bizler de, Türk-Kürt, halkı olarak 
yöneticilerimize bakıp biraz eğlene

ceğiz. 

Türkiye'de, bu politikalara tahmi
nen nasıl karar verildiğini de size söy
leyeyim. Üç eksik bir fazla şöyle ol

muştur; Muhtemelen Şark hizmetini 
Kürdistan'da (Doğu-Güneydoğu!) yap
mış bir grup emekli asker-polis-me

murdan oluşan bir komisyon Türki
ye'de Kürtlerin Newroz'a bu kadar 

sahip çıkışının önünü nasıl keseriz? 
Nasıl dejenere eder, cılkını çıkarırız? 

diye düşünüp bu kararları almışlardır. 

Bazı enternasyonalist, devrimci 
Kürtlerin de son zamanlarda bunun sa

dece Kürtlerin değil tüm Ortadoğu 

halklarının bayramı, malı olduğunu ve 
beraber kutlanabileceğini yazmalarını 

da son derece zeki devrimci bir taktik 
olarak değerlendiriyorum. 

Bu ciddi sözlerden sonra tekrar 

konunun özüne ve de sonuna gelelim. 
Tabii ki baskı sonucuda olsa Türki

ye Kürtlerinin binler, yüzbinler olarak 

biraraya gelip govend çekmeleri, ateş 
yakmaları Newroz'un yeni bir biçimi

dir, bir protestodur, mesajdır. 
Peki ama Newroz aslına en uygun 

nerede kutlanıyor? Nasıl kutlanıyor? 

Biz Türkiye Kürtleri olarak daha ne
ler yapabiliriz? 

İran ve Irak Kürtleri 21 Mart (Adar) 

ta en güzel giysilerini giyiyor ve 
kırlara, mesire yerlerine çıkıyorlar. 

Ateşler yakılıyor, dans ediliyor, 
Newroz'a özgü yemekler yapılıp yeni
yar. İslami bayramlar bile bu coşkuyla 
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sahiplenip kutlanmıyor. Yani gerçek 
bir halk bayramı gibi. Newroz'un zeng
in de bir mutfak geleneği mevcut, en 
az 7 çeşit yemek pişirilip, eş-dostla 
beraber yenir. 

Eğer biz bu bayramı gelecek nesil
lere sevdirrnek istiyorsak daha fazla 
şeyler yapabiliriz. Mesela; eş ve sevgiii
Iere çiçek verilebilir, küçük hediyeler 
alınabilir. Cep telefonlarından, inter
netten kutlama mesajlarını yayarak ve
rebiliriz. Tabii Kürtçe. Örnek: 
,Cejna(eyda) Newroze piroz be", ya da 
,Newroza we bı xer be", ,Newroz bim
barek be" gibi. 

Dünya, Avrupa ve Türkiye'de 
Newroz Kürt dostlarıyla yakınlaşma 
vesilesi olabilir. Kokteyller, seminerler, 
özel ev partileri, gençlik partileri 
yaygınlaştırılabilir. 

İşyeri sahipleri o gün iş yerlerini 
yarım gün de olsa kapatabilirler. 
Kapılarına da "Ev cfhe kar iro ji bo 
eyda Newroze girti ye" (Bu iş yeri 
Newroz bayramı nedeniyle bugün 

kapalıdır) yazabilirler. Çalışanlarına 

izin verip küçük hediyeler, para ikra
miyeleri verebilirler. 

Bürokrat, doktor, avukat, tüccar 
gibi meslek sahipleri Türk, Avrupa'lı 
vb. dostlarını 21 Mart günü yemeğe 
davet edebilirler. 

Kürt parti liderleri uluslararası şahsi
yederin çağrıldığı Newroz kokteylieri 
düzenieyebilirler (PDK'nin 2000 yılı 

Ankara Newroz kokteyli buna çok iyi 
bir örnekti). 

Newroz'da ,Sing sing", ,Ture", 
güreş ve çeşitli spor turnuvaları düzen
lenebilir. 

Ehmede Xani, Haci Qadire Koyi, 
Meleye Ciziri, Curuki, Cegerxwin ve 
Mem Xellkan gibi Kürt şairlerinin 

Newroz üzerine olan eserleri okunabi
lir. Bu listeyi daha da uzatabiliriz. 

İsterseniz bu yazımızıda 1570'de 
Cizira Botan'da doğup 1640'da orada 
vefat eden Meleye Ciziri (Şex Ehmed ji 
eşira Boxtiya) nın ,Newroz u Sersal' 
adlı şiiriyle bitirelim. 

Be nur u nare muhbetebe, neqş u sun e qudrete 
Naçin meqame weslete 

Ew na e siqala dil'e, daim li we qala dile 
Newroz u sersala dil e, wexte bilitin ew siraç 

Tenha ne Kurdistan ditin, Şiraz u Yeng u Wan ditin 
Her yek li ser çehwan dinin, ji Espehan tetin xerac 

Weslet, devera gihartin e. 

bimebGn nr 15, zivistan 2002 67 



KESiKKÖPRÜ 5. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT FESTiVALi 

Berfin Azadi 

Orta Anadolu'nun ortasında bulunan 

Bala İlçesine bağlı Kesika-Kesikköprü 

belde belediyesi daha önce 4 kez dü

zenlediği kültür ve sanat festivalinin 5. 

sini büyük fedakarlıklada 19 Ağustos 

2001 tarihinde gerçekleştirdi. Festival 

Kültür Bakanlığının katkılarıyla gerçek

leştirilirken, organizasyon da KULSAN

CTürkiye-Hollanda Kültür ve Sanat 

Vakfı), Müzikalite/Hüner Müzik ve Fes

tival Ağası Kazım Güler yer almışlar. 

Kürt konuksevediği burada kendisi

ni hemen hisettirmekte, yerli ve yabancı 

konuklara unutulmaz anlar yaşatmak

tadır. 

Festivalde asıl amaç, alışılmış festival 

mantığının dışına çıkarak halklara çok 

kültürlü toplum olma kişiliğini kazan

dırmak ve çeşitli müzik renklerini in

sanlarla paylaşmak olmuş. Bu nedenle 

de bir çok sanatçı davet edilmiş. Saba

hat Akkiraz, izzet Altınmeşe, Ferhat 

Tunç, Kıvırcık Ali, Erdal Erzincan, Tolga 

Sağ, Ali Şenkul, Grup Munzur, Koma 

Diyarbakır, Nahide Tokgöz ve Gunde 

Bire (Kuyular Köyü) Folklor grubu 

katılırken Hollanda'dan da ,The AID

sterdam Klezmer Band" konuk olarak 

katılmış. Tüm bunların yanında fotoğraf 

sanatçısı Erkut Onart'ın dünyanın farklı 

yerlerinde çektiği fotoğraflarının yer 

aldığı bir de sergi yapılmış. 
Bu festival Orta Anadolu Kürtlerinin 

bulunduğu bölgede yapılmakta olan 

tek festival. Her beldede bu tür kültürel 

aktivitelerin yapılması çok önemli bir 

çalışma. Bu arada Kulu-Karacadağ-Xeli

ka kasabasında yapılmak istenen festi

vale devlet yetkililerinin izin vermemesi 

de unutulmamalıdır. Bu konuda da geri 

adım atmamak gerekir. Her belde bu 

tür çalışmalar yapmak için uğraşmalıdır. 

Bu arada bu çalışmalarda sadece müzik 

proğramları değil, Kürt dili, sanatı, böl

ge Kürtlerinin tarihsel gelişimi konuları 

ile ilgili toplantılar da yapılabilir. 
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YENICEOBA (INCOW) 
Muzaffer Özgür 

Y eniceoba, Cihanbeyli ilçesine bağlı 
bir Kürt yerleşim birimidir. 38-39 
kuzey enlemleri ile 32-34 doğu boy
lamları arasında bulunur. Deniz sevi
yesinden yüksekliği 950 metredir. 
Bağlı olduğu yerleşim birimleri ile 
birlikte 2.118 000 dekarlık bir alana 
yayılan kasaba Konya ovasının ve
rimli topraklarına sahiptir. 

Cihanbeyli'ye 35 Km. Konya'ya 
130 Km. Ankara'ya 165 Km. uzak
lıktadır. 

Adı anıldığında, ekonomik ve 
sosyal gelişmişliğiyle bir ilçenin ak
la geldiği ve bölge Kürtlerinin ilk 
iskanlarından bügüne kadar hep 
gelişme gösteren yer. 

Yeniceoba kasabasına yerleşim konu
sundaki tarihsel veriler birbirine yakındır. 
Alman araştırmacılar Wenzel ve Hütter
roth bölgedeki araştırmaları sonucu bize 
bazı bilgiler vermektedirler. Hütteroth 
1870'li yıllarda Yeniceoba'nın büyük bir 
yerleşim birimi olduğunu aktarıyor. Böl
gedeki yaşlı insanlarla yapılan konuşma
larda da yerleşim konusunda tarih olarak 
1850'li yıllar hesaplanabiliyor. 

Yeniceaba halkı Reşwan aşiret federa
syonuna bağlı Nasıri aşireti mensubudur. 
Bölgedeki bazı diğer yerleşim birimleri de 
(Kuşça, Yeniceoba'dan ayrılan bir grup 
tarafından oluşturulmuş. Şerefli, Burum
suz 1844, Karagedik 1846/47) aynı aşirete 
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Bir Orta Anadolu haritası 

mensup olduklarından yerleşim tarih
leri ile ilgili bilgiler elde edilebiliniyor. 

1994 yılında Yeniceoba makasından 
kasabaya giderken arabama aldığım 

yaşlı bir dede ile yaptığım konuşmayı 
not etmiştim C O günkü koşullarda 

yaptığım görüşmeleri güvenlik açı

sından isimlere yer vermeden yapma
nın hata olduğunu şimdi daha iyi anlı

yorum. Birer tarih olan bu yaşlıların 

isimlerini kendi tarihimize kazımamız 
gereklidir diye düşünüyorum). O gün 
anlatılanlar Belediye'nin rehberinde 
hemen hemen aynı anlatımlada yer 

almış. 

,Yeniceoba ismi; aşiret Kürt coğ

rafyasından kopup ayrılınca -Malatya, 

Adıyaman, Maraş çevreleri- Orta Ana
dolu'ya gelirken Çukurova'da bir süre 

kalmış ve burayı kışlak olarak kullan
mıştır. Adana-Yenice bölgesinden gel

diklerinden yeniceli göçerler, gurup 

anlamında Yeniceoba adı verilmiş. Bu 
isim halk tarafından mı yoksa devlet 

tarafından mı verilmiş bilmiyorum." 
Belediye başkanı sayın Ali Kara ve 

çalışma arkadaşlarının hazırladığı, arşiv 

denilebilecek güzellikte olan telefon 

rehberinde isim konusunda şu notlar 

yer almış: ,,Konar-göçer olan aşiret; 

göçebe olduğundan yazları Yeniceo
ba'da, kışları Adana'nın Yenice beldes

inde geçirmektedir. Bu yüzden ismini 
Y eniceoba olarak almıştır." 

Bu her iki anlatım birbirine çok 

yakın. Bölgede tarihsel verilere ulaş

manın en iyi kaynağın olanaklarımız 

çerçevesinde yaşayan yaşlı insanlar ol
duğu bir kez daha ortadadır. 

Rehbere dönelim ve bilgi aktanmı

na devam edelim: 
,1850-1855 yılları arasında yapılan 

Mecburi İskan Kanununa istinaden 
Y eniceoba halkı 70 hane olarak önce 
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Yeniceoba 

Karagedik-Karacaören'e yerleşirler. 

Sırasıyla Haymana'nın Yenice beldesi, 
Tavşançalı'nın Pazarözü yaylası, bu
günkü Bulduk kasabasının bulun
duğu yer ve en son olarak Y eniceo
ba'ya yerleşirler. 

Y eniceoba'ya ilk Dumko kabilesi 
yerleşmiştir. İkinci olarak Kolmihko 
(Savran, Özdemir) en son olarak da 
Parravi kabileleri yerleşmişlerdir. 

Aşiretin ilk ağası Mesti Asse olmuş
tur. Ölümünden sonra Hacı Efendi 5 
sene ağalık yapar. Hacı Efendi'nin ö
lümünden sonra oğlu Tağme 23 sene, 
Tağme'den sonra 1919 yılı Kuva-i Mil
liye'ye kadar Hacı Ömer Efendi ağa 
olarak hüküm sürer. 

Savaşta 70 hane olan köyde 75 ta
ne şehit verir halk. Bundan sonra halk 
savunmasız kalır. Ağalık kişilere değil 
hakimiyeti koruyabilendedir. O zama
nın şartlarına göre varlıklı ve zengin 

durumunda bulunan Kartların eline 
geçer. Bu durum 1955 yılında yapılan 
toprak reformuna kadar devam eder. 

Yeniceaba 1919 yılından önce köy 
vasfını almıştır. İlk muhtarı Niko (To
pal) olmuştur. 1940 yılında nahiye olan 
belde, 13 Kasım 1955 yılında belediye 
oldu. 1959 yılında hakim, savcı, başka
tip, nüfus müdürlüğü, n~hiye müdür
lüğü ihtisas olunarak 1968 yılına kadar 
devam etmiştir. 

Kasaba, bölgede eskiden beri eko
nomik olarak yaygın bir yapıya sahiptir. 
Hayvancılığın gelişkin olduğu dönemde 
bölge Kürtleri arasında en çok sözü edi
len yerdir. Tarım gelişkin olmasına rağ
men hayvancılık ve taşımacılıkta yapıl
maktadır. 

Türkiye'nin en çok göç alan beldele
rin başında gelir. 1960'lı yıllarda Ağ
rı'dan göç edip buraya yerleşen ailele
rin nüfusu hiç de az değildir. Nüfusun 
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Yeniceoba'dan farkı görüntüler 

o/o 80'i tarım ve hayvancılık iş kolunda, 

o/o lü'u ise imalat sanayinde faaliyet 

göstermektedir. 
Tarımsal üretimde, sırasıyla hubu

bat, şeker pancarı, kimyon, mercimek, 

nohut ve fasülye ekimi yapılmaktadır. 

1963 yılında Kasaba'dan Almanya'ya 

işçi olarak gitme süreci başlar. Yaklaşık 

olarak nüfusun o/o 30'u yurtdışında işçi 

olarak çalışmakta ve bulundukları ül

kelere (Avrupa) yerleşmiş durumda

dırlar. Bu nedenle işçi dövizi kasaba 

ekonomisinde önemli bir yer tutar. Bu 

da yaşamın her alanında kendisini gös

terir. Modernleşme bu insanların kendi 

kasabalarına yatırımlar yaparak ve lüks 

binalar inşa ederek kendisini göster

mektedir. 
Yeniceoba'da sosyal ve siyasal yapı 

gelişkindir. Aileler arasındaki sosyo-e

konomik rekabet hep canlıdır. Bu da 

kasaba ekonomisine olumlu etki yap

maktadır. 

Özellikle Konya ve Ankara'da serb

est meslek sahibi ve memur olarak 

yaşayan çok büyük bir nüfusu mevcut

tur. Türkiye'deki siyasal yapılar içeris

inde yer alan kasabalıların var oldu

ğuda bilinir. Büyük bir oy potansiyeli 

olduğu için burjuva partileri kasabayla 

hep ilgilenmişlerdir fakat kasabaya 

verdikleri sözleri tutmada sınıfta kal

mışlardır. Seçim zamanında ilçe sözü 

verilir ama Ankara'da bu söz unutul

maktadır. 

Genel kanı olarakta şöyle denilmek

tedir. Devlet kademesinde yer alan kimi 

kadrolar! ve güçler! Yeniceoba'nın ilçe 

yapılmaması için karar almıştır. Yeni

ceaba ilçe olsa bölgede sosyal, siyasal, 

ekonomik ve kültürel yönden bölge 

Kürtlerinin önemli bir merkeze kavuşa

cakları korkusu mevcuttur. İktidar parti

leri bile bunu gerçekleştirmede başarılı 

olamamışlardır. En son olarak Yeniceo-
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Yeniceoba'dan değişik bir görüntü 

ba'nın ilçe olması (ilçe kurulması) hak
kındaki kanun teklifi Murat Başeskioğlu 
(ANAP-Kastamonu Milletvekili) tarafın
dan 7 Ekim 1999 tarihin de TBMM'ne 
sunulmuştur. Ama ne hikmetsel Bazı 

köyler bile ilçe yapılmaktayken burası 
hep unutulmaktadır! 

Acaba köken olarak Y eniceobalı 
olan karikatürist Musa Kart bu konuyla 
ilgili bir karikatür çizebiimiş midir? Yine 
köken olarak buralı olan Prof. Toktamış 
Ateş başkalarının haklarını savunmanın 
yanında bu konu hakkında da bir köşe 
yazısı neden yazmaz? Kasabanın yeğeni 
Selahattin Duman espirili de olsa köşes
inde bu konuya değinse ne iyi olur 
değil mi? yada hepsi görevlerini yaptılar 
da ben mi habersizim. Haberi olan var
sa bu yazıları bana bir zahmet ulaştırsa 
sevinirim. Ayrıca kasaba halkından olan 
Ömer Kart (1900-1967), 1961-1965 Yıl
larında Cumhuriyetçi Millet Partisi'nden 
Milletvekili olmuştur. 

Bu açık bir insan hakları ihlalidir 
bence. Acaba AB. Kriterlerinin uygu
lanması zorunluluğu sonucunda (yerel 
yönetimler yasası) devlet kademesin
deki bazı güçler ne yapacaklar! Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda 
bir dava olsa karar verebilir mi? Bun
ların yanında kasabalılarda ilçe olma 
sevdalarından hiç vazgeçmeden müca
delelerine devam "etmektedirler. 

Son 30 yılda oluşan aydınlanma 
sonucu ulusal kimliğine sahip çıkma 
konusunda kasabada duyarlı bir ortam 
mevcuttur. Kürt siyasal mücadelesinde 
aktif olarak yer alan insanının artma
sının yanında bu konuda ağır bedeller 
ödeyen ailelerin de olduğu bilinmekte
dir. Bu yazıda Kürt ulusal kimliğine sa
hip çıkma nedeniyle şehit olan insan
larımızı da; Yılmaz Demir, Mehmet 
Güneş, Necati Güneş ve isimleri arşivi
mizde olmayan isimsiz kahramanları 

anıyorum. 
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Belediye asfalt şantiyesi 

Rakamlarla Yeniceoba: 

• 47 Yıllık bir Belediye 
• 10.700 Nüfus (2000 sayımı). Yurtdışında, metrepallerde ve bağlı bulunan köylerde 

yaşayanlarla birlikte 60 000 civarındadır. 

• 3 İlköğretim okulu yıllık öğrenci sayısı ortalama 700-500 arasındadır. (tahminen ilk kez 

1937 yılında açılmış) 
• 1974 yılından beri lise mevcut (yıllık mezun sayısı 50) 

• l.OOO'i aşkın üniversite mezunu var 

• 5 Doktor 
• 2 Diş Hekimi 
• 1 Sağlık Ocağı 
• 2 Özel Poliklinik 
• 2 Veteriner Hekim 
• 4 Eczane 
• 1 Banka şubesi 
• Tarım modern teknoloji ile yapılmaktadır 

• TMO Cl957'den beri mevcut)- Yılda 60.000 ton 

tahıl satın almaktadır 

• Pancar kantan yıllık 150.000 ton pancar almaktadır. 

• 1 Tarım Kredi Kooperatifi (1961 yılında kuruldu) 

• Taşıyıcılar Kooperatifi (kuruluşu 1989) 

280 üyesi vardır. 
• 5 adet Un Fabrikası 
• 2 adet Yem Fabrikası 
• 1 Holding (ALPEK) 

Yeniceoba 

• 1 Tuz Fabrikası 
Belediyesinin yayın organı 

• 1 Hazır Beton Fabrikası (DEMBETON)-Türkiye'de bazı illerde bile yoktur. 
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Kasabanın pazar yeri 

• 5 Petrol İstasyonu 
• Mezbaha 
• Düğün salonu, otel ve restaurant 
• Buğday pazarı 
• Pazar yeri ve mal pazarı 
• 200 dükkan kapasiteli sanayi bölgesi 
• 46 belediye lojmanı 
• 2 çocuk parkı 
• Spor stadı 
• Yeniceaba Belediyespor futbol takımı (Konya 1. Amatör liginde) 
• 12 işyeri ve 98 belediyeye ait dükkan 
• Belediyede bugüne göre 29 işçi ve 21 adet kadrolu memur var. 
• Konya'daki 31 ilçenin 13'nden daha büyük 
• Türkiye'deki 1000'in üzerindeki ilçenin yarısından gerek ekonomik gerekse nüfus ola
rak daha büyük 
• Ulaşım (Konya-Ankara yoluna 15 Km. içerdedir) ve iletişimde herhangi bir sorunu yok. 

Kaynaklar: 
- BirnebCın dergisi eski sayılar. 
- Nuh Ateş, İç Anadolu Kürtleri. 
- Yeniceaba Belediyesi Bülteni ve Telefon Rehberi. 
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Komela me 
"ZIMAN" 

ma bi xer be! 
VahitDuran 

Blrnebun'un insiyatifi ile başlayan ve 
iki yıllık bir zaman dilimine yayılmış 
olan Dernek/Vakıf çalışmaları sonuç
lanmış bulunuyor. 3 ve 4 Kasım 2001 
tarihleri arasında Köln'de bir araya 
gelen kurucular bu çerçevede ilk adı
mı attılar. 

Derneğin adı Zirnan (Komela Zi
man u Kultura Kurden Anatollya Na
vin). Kuruluş yeri ve merkezi ise Ber
lin olarak belirlendi. Zirnan ilk elde 
kırkayakın kurucu üye tarafından ku
ruldu. 

Kuruluş kongresi özelliği taşıyan 

bu toplantı tüzel kişiliğe ait amaç, ça
lışma prensipleri, isim ve üyelik gibi 
konuların ele alınmasına vesile oldu. 
Bu konular bir sistematiğe oturtulur
ak görevler belirli bir takvime bağlan
dı. 

Yapılan ön hazırlıklar iki günlük 
toplantı süresi içerisinde yeniden 
gözden geçirildi. Yasal prosedürün 
başlatılması için son eksiklikler de 
tamamlanıp start verildi. 

Anadilin hayati önemine vurgu ya
pılarak, atılacak adımların ilk elde bu 
gerçekliği gözetmesi konusunda bir 
mutabakata varıldı. 

Toplantının açılışını Nuh Ateş yaptı 
ve katılımcıları aşağıdaki hitapla saygı 
duruşuna davet etti: 

Sewa xatire zimane kurdf, Sewa 
biranina Kurden ku xizmete ziman Cı 

edebiyata kurdi kirine Cı dineya xwe 
guherine, 

Sewa Exmede Xanf, Celadet Bedirx
an, Cigerxwin, Hejar, Ereb Şemo Cı yen 
din, 

Boyi hurmeta jikesen ku huro xiz
mete ziman Cı edebiyata kurdi dikin ra, 
Sewa xatire kesen ku boyi serbestiya 
ziman, nasnameya kurdi cane xwe da
ne, bisteki bipe dawestin! 

Saygı duruşunun ardından Nuh Ateş 
günün anlamı ve önemi konusunda 
açıklamalarda bulunurken toplantı ha
zırlıkları konusunda bazı bilgiler sun
du. Bu toplantıya bir çok şahsiyetin ve 
kurumun davet edildiğini, katılarnı

yanların destek ve dayanışma mesajları 
ilettiklerini belirtti. Gelen mesajlar o
kundu. Kürt kurumlarının gönderdiği 
mesajların sevindirici ve motive edici 
özelliğine vurgu yapıldı. 

Bu açıklamaların ardından Nuh Ateş 
Kürtlerde özellikle Orta Anadolu Kürt
lerinde 'Anadilin önemi ve kurumlaş-
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ması gerekliliği' konusunda bir tebliğ 

sundu. Kürtçenin tarihsel konjüktür 

açısından yaşadığı evrimi ve sahip 

olduğu olanakları irdeleyen Nuh Ateş 

anadilin vaz geçilmez bir olgu oldu

ğuna parmak bastı. (Bu konuşmanın 

metnini bu sayımızda okuyabilirsiniz) 

Devamla çalışma ve ön hazırlıklar 

gurubu içerisinde yer alan Mustafa Mıh 

bu güne kadar yapılan ön çalışmaların 

bir dökümünü yaparak yasal çerçeve 

olarak neden demekte karar kılındığı 

konusunda bilgiler sundu. 

İki yıl önce Blrnebün redaksiyonun 

daveti üzerine yine Köln'de yapılan 

toplantıyı anırusatarak bir çalışma gru

bunun oluşturulduğunu hatırlattı. 

Çalışma grubunun ilk elde vakıflar 

alanınında bir zemin çalışması yaptı

ğını, hukukçulara danışarak neler yapı

labileceğini araştırdığını belirtti. Fazlası 

ile tecrübeye sahibi almadığımız bu 

kurumlaşma biçiminin şimdilik gerçe

kliğimize uygun olmadığı, uzun ve er

imli bir çalışma sonucu bu alana gi

rebileceğimiz kararına vardıklarını dile 

getirdi. Kurduğumuz derneğin bir ön 

hazırlık çalışması olarak algılanması 

gerektiğinin de altını çizdi. 

Mustafa Mıh konuşmasına vakıf ve 

dernekler konusunda var olan yasa 

maddelerinden örnekler vererek de

vam etti. Üzerinde konuşulan ve tartı

şılan konulardan birisi de bu maddeler 

oldu. Bazı konuşmacılar dernek kavra

mının zihinlerimizde çağrıştırdığı nega

tif anlamlara dikkatleri çekti. 

Sonuçta sahip olunan gerçekiilik 

açısından en uygun yasal çerçevenin 

bir vakfın fonksiyonlarını kısmen yük-

lenecek, dil ve kültür ağırlıklı projeleri 

destekleyecek bir derneğin kurulması 

yönünde bir fikri birliğine mu varıldı. 

Ağırlıkla hukuki içerik taşıyan ko

nuşmanın ardından yine çalışma grubu 

üyesi olan Vahit Duran, Neden kurum

laşma? başlığı adı altında bir konuşma 

yaptı.Konuşmada Orta Anadolu Kürtle

rinin kururulaşmaya olan ihtiyacı belir

tildi. Fikri altıyapıda ciddi bir tartışma 

ve araştırma gerekliğinin altı özellikle 

çizildi. 
Toplantının ikinci bölümü tüzüğün 

okunması, karar organlarının sayısı, üy

elik şartları, yönetim kurulunun sayısı, 

kimlerden oluşacağı tek tek tartışmaya 

sunuldu. Adaylar gönüllülük esasına 

göre belirlenerek seçimlere gidildi. 

Seçilen yönetim kurulu kendi ara

sında ilk toplantısını yaparak pratiğe 

ilişkin görev taksimine gitti. İlk elde ya

sal başvurunun yapılması, ardından ka

muoyuna Zirnan derneğinin kuruluş 

bildirgesini açıklamayı uygun buldu. 

Toplantı bitiminden sonra Zirnan'ın 

kuruluşu bir koktey ile kutlandı. Tanın

mış Kürt siyasi şahsiyetleri ve dost

larının katıldığı kokteyle fonda Koma 

Xalikan'ın ezgileri eşlik etti. Şiwan Per

wer, Mehmet Şahin, Günay Aslan, Ke

mal Uzun, Çetin Taş gibi misafirler kok

teye renk kattılar. 

Ikinci günde, derneğin yönelmesi 

gerekli olan alanlar ele alındı. Bu konu

da bazı projeler üzerinde fikir teatisi 

yapıldı. Muhtemel mali kaynaklar üze

rinde duruldu. Kurucu üyeler ilk elde 

12 bin Euro (24 bin mark) bağışda 

bulundular. Mali durumun geliştirilmesi 

fikri benimsendi. 
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iNGiLiZ COGRAFYA BiLGiNi 

RAMSAY VE 
•• 1 

ORTA ANADOLU KURTLERI 
Mehmet Bayrak 

Batı literatüründe ,Asia Minor" yani Kü
çük Asya olarak nitelendirilen Anadolu 
ve bu topraklarda yaşayan topluluk
lardan biri olarak Orta Anadolu Kürtleri, 
yalnız seyahatnamelerde değil, çeşitli 
coğrafya çalışmalarına da konu olur. 

Sözgelimi 19. Yüzyılın sonlarında 
bölgeyi gezen İngiliz Kraliyet coğrafya 
bilgini Prof. Dr. William Mitchell Ram
say, çeşitli vesilelerle Anadolu halkları 
çerçevesinde Kürtler'e de değinir. 

Adı geçen coğrafya bilgininin bu al
andaki en önemli eserlerinden birisi 
The Histarical Geography of Asia Mi
nar CAnadolu'nun Tarihi Coğrafyası, 
London, 1890) adlı eseridir. Bu eser 
Türkçeye de çevrilmiştir. 

Ramsay'ın bizi ilgilendiren çalış
malarından ikisi de şunlardır: 

- Studies in the History and Art of 
the Eastern Provinces of the Roman 
Empire, London-1906, XIII+391s. 

- The Cities of Eastern Asia Minor, 
(illustrasyonlu), London-1907- 452s. 

Prof. Dr. William Mitchell Ramsay 

İngiliz coğrafya bilgininin, 20. yüz
yıl başlarında uzun süre Güney Kür
distan'da bulunup, Türkiye-Irak sını

rını adeta Lozan'dan önce çizen İngiliz 
arkeolog ve siyasetçi Gertrude Marga-

blrnebun nr 15, zivistan 2002 79 



ret Lowthian Bell'le ortaklaşa şu eseri 

de bulunmaktadır: 
- The Thousan and One Churches 

London-1909, XV+580s. 

Prof. Ramsay'ın bu yazıda değine

ceğimiz eserleri şunlar: 

[Impressions of Turkey, during 

twelve years wanderings (12 Yıllık 

Gezi Boyunca Türkiye izlenimleri), 

London- 1987, 296s. ] 
The Intermixture of Races in 

Asia Min or - Anadolu 'da Irkların Bir

biriyle Karışması, London-1917, 64s. 

konulu makalesi. (Proceedings of the 

British Academy, Cilt: VII içinde)] 

Ramsay, bu iki çalışmasında özel

likle Anadolu'nun kozmopolit bölgeleri 

üzerinde yoğunlaşır. Sözgelimi Anti

Toroslar'da Uzunyayla ve Fırat'ın batı 

kolu Tohma Suyu çevresinde yaşayan 

Kürtler, Çerkezler, Avşarlar, Moğollar, 

Giritliler vb. üzerinde durulurken; bira

rada hayvancılık ve tarımla uğraşan un

surlar olarak da Yörük, Avşar, Çerkez, 

Tahtacı, Kürt vb. unsurlar ele alınır. 

Ramsay Kürtlerin, Ermeniceye ya

kın, Hint-Avrupa dillerinden birini ko

nuştuklarını vurguladıktan sonra şöyle 

demektedir: 
, Kürtler, Anadolu kabileleri ara

sında etnolojik olarak en ilginç halktır" 

(The Intermixture ... ) 

Ramsay, her Batılı gezgin veya bili

madamı gibi öncelikle Kürtler'in köken

leri konusunda bilgi verdikten sonra, 

özellikle Orta Anadolu Kürt gerçeğine 

vurgu yapmaktadır. Bunu yaparken, 

farklı olarak diğer halklada karşılaştırma 

yolunu seçerek şu bilgileri verir. 

,Kürtler, kökenieri Anadolu'ya, ya 

da daha doğuda Ermenistan 'a ve Kür

distan 'a dayanan çok eski bir halk 

topluluğudur. Bu halkın, M. Ö. 400 yıl 

önce, aynı yörede yaşanan onbin 

Yunanli'nın yürüyüşü olayında Xenop

hon tarafından düşman olarak nitelen

dirilen Kardouchoi'ler ile aynı ırktan 

olduğu tahmin edilir. Çoğu, halen Türk 

Avşarlarından daha doğuda yaşama

larına karşın, ülkenin daha eski sakin

lerini oluşturmaktadır. 

Kürdistan ve Ermenistan Kürtlerinin 

yanında, birbirinden hükümranlık böl

geleri ile ayrılan, (Hay ülkesi) Ermeni

stan'ın batısında büyük Kürt kitleleri

nin yaşadığı pek bilinmemektedir. İç 

Anadola 'da yaşayan bu Kürtler, Hay

mana 'nın neredeyse (Ankara 'nın gü

ney batısının bir kısmı da dahil) 

tamamına ve büyük Tuz Göl'nün ya

nında bulunan ovalara yerleşmişlerdir. 

Bu ovalarda Yörük ve Türkmenler ile 

karışmışlardır. Bazı ayrı gruplar ise gü

neye doğru, Konya'ya 14 saat uzak

lıktaki yere kadar uzanmıştır. Bu Calat

yalı ve Likyalı Kürtlerin özellikleri, 

Kürdistan'daki Kürtlerin özelliklerine 

benzemektedir, ancak bunlar göçmen 

iken, Kürdistan Kürtleri binlerce yıldır 

ülkelerinde yaşamaktadır. Bu İç Ana

dolu Kürtleri, Türk hükümetine karşı 

bağımsızlıklarını koruyabilmiş ve 1880 

yılına kadar herhangi bir vergi verme

mişlerdir. 1883 yılında, ülkede dola

şırken bir zaptiye bize artık onların ta

mamen sakinleştiğini ve oralarda seya

hat etmenin tehlike oluşturmadığını 

söyledi; bu durum eskiden böyle de

ğilmiş, ancak Çerkez olan şimdiki kay

makam onlara bir ders vermiş: (Tek 

tek hepsi üzerinde hakimiyet kura

mazdı tabii, ancak tutuklanan herkesi 

öyle dövüyordu ki, sonunda insanlar 

ölüyordu. Ve Haymana şimdi sakindi.) 

"Son yıllarda bu Kürtler hakkında 

çok şey işittik, ancak bunun lehlerinde 

pek birşey bulamadık. Kişisel olarak 

da pek olumsuz bir taraflarını gözle-
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Haymana ve yöresini gösteren eski bir harita. 
Kaynak: Dr. Edmund Naumann von Goldenen Horn zu den Quellen des Euphrat, München-Leipzig, 1893 

medim, sadece bir iki kez de misafir
perver davranmadılar" diyen Ramsay, 
bu dış erkilenimi itiraf eder. 

İngiliz gezgin 1897'de yayımladığı 
gezi kitabı "İmpressions of Turkey ... " 
de de çoğu kez bu bu olumsuz izle
nimlerin etkisindedir: 

"Kürtler'le olan tecrübelerim hiç de 
olumlu değildi. Ankara 'nın güneyinde 
Haymana bölgesinde yüksek tepe ve 
ovalarda yaşayan birçok Kürt aşiretleri 
göçebe ve aşağı yukarı bağımsız bir 
yaşam sürmektedir. 

1883 Ağustosunda Batı Haymana 
Kürtlerinin büyük beyini Prof Sterrett 
ile ziyaret ettiğimizi hatırlıyorum. Bize 
şerbet vermişti, ancak bu suyla ka
rıştırılmış şekerli kirli suya benziyordu. 
Prof Sterrett, nezaket icabı verileni er-

kekçe içti, fakat ben bunu bir türlü mi
deme indiremedim. 

1889'da ben ve Brown Doğu Hay
mana bölgesinden geçerken, geceyi 
büyük beyin kampında geçirdik ve bu 
ziyarette de olumsuz izienimler edin
dim". 

Ramsay'ın bu eserinde de yukarı
daki belirlemelerini buluyoruz: 

"Haymana Kürtleri tehlikeli ve idare 
edilemezlikleriyle ünlüdürler. Bir za
manlar pratikte tamamen bağımsızdır
lar ve hiç vergi ödemiyorlardı. Fakat 
şimdi daha barışçılar. 

1883'te biz bu bölgede gezerken 
yanıma zabıta alıp otorite göstermek 
tavsiye edildi. O bize, Kürtler'in şimdi 
tamamen sessiz ve buralarda gezmenin 
güvenilir olduğunu söyledi." 
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Ramsay, bundan sonra Kafkasyalı 

Çerkez Kaymakam olayını ve uygu

ladığı şiddet politkasını anlatır. Yazar, 

buradan Batı Fırat Kürtleri'ne geçerek 

şunları söyler: 
"Fırat ülkesi Kürtleri üzerinde daha 

iyi bir intibah bıraktı fakat ben onları 

daha az gördüm. 1890'da ben ve Hog

arth bu ülkenin içinden geçiyorduk ve 

mühendis olduğumuzu ve demir yolu 

inşa edeceğimizi söylediğimiz için iyi 

bir şansımız vardı ve demiryolu fikri 

her zaman olduğu gibi çok popülerdi. 

Herkes bilir ki demiryolu para getirir, 

iş ve kazanç için yol açar. Arazinin 

değeri de artardı. Sadece Hiristiyanlar 

değil, halkın çoğu demiryolu getirilme-

Murat Bozlak 
hat Stockholme 

Murat Bozlak, seroke HADEFe di 

destpeka meha sibate de wek mevan 

hatihCı kongra Fartiya Çep ya Swede 

(Vanster Fartiet). Bi Murat Bozlak re 

seroka beşa jinan ya HADEFe ji hatibu 

kongre. 
Bozlak paşe li bajare Stockholme 

civinek pek ani. Di we civine de li 

ser mesela kurdan u rewşa Turkiye 

sohbetek kir. Di ciVıne de qasi 300 

kurden Anatoliya Navin beşdar bun. 

sini yeni hükümetin başarısı ve alafran

ga olarak görmekteler. 
Yöredeki bir Kürt köyü bizi çok iyi 

karşıladı ve Beyin oğlu bize: "Bu yöre

de hırsızlıklar olabilir, eğer birşeyiniz 

kaybolursa bana gelin, ben eşyanızın 

iade edilmesini sağlarım" dedi. 

1889'de buralardan geçen Prof 

Sterrett, Arga (bugün Akçadağ MB.) ve 

Tohma Suyu arasındaki dağlık bölge

nin tamamen Kürtler tarafından tu

tulduğunu söylemekteydi. 

Sterrett: 'Bu dağlık bölge Kürtleri

nin, tıpkı Xenophon'un kitabı Anaha

sis'de belirtildiği gibi ataları Kardau

ebi'lerin (Karduhlar MB.) karekterini 

taşıdıklarını bana yazmıştı". 

Murat Bozlak (ye runişti) ı1 H. Bozlak, Altun Başaran 
(Foto: Bimebun) 
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LISTA N lVISEN BIRNEBUNE 
(Hejmar: 1-14) 

HEJMAR:1 

- Okurdan 
-Çıkarken 

- Dr. Hecibram Mikaili: Polatlı Kürtleri 
- Nuh Ateş: Batı Kürtleri Gerçekliği ve Çözüm Perspektifleri Üzerine Sesli 

Düşünceler 

- Rıza Baran: Anadil'de Eğitim Kürtçe Olunca 
- Meçoye Dare: Gotinen Mezinan 
- Vahit Duran: Memleket Neresi Hemşerim? Ve Biz "Sürgün" Ya da 'Ehli' Kürtler 
- Hacı Erdoğan: Iç Anadolu Kürtleri 
-Gabar Çiyan: Kürtlerin Iç Anadolu'ya Yerleşmesi Tarihinden Kesitler 
-İbrahim Güçlü: Pewfst e ku cihe "Kurden Anadoliya Navin" u "Kurden Ana-
doliye" Di Tevgera Demokrasi ya Tirkiyaye u Tevgera Kurd ya Milli de Baş Be 

Tesbit Kirin. 
-Mehmet Bayrak: Hugo Crathe'nin Seyahatnamesi'nde Orta Anadolu "Kızılbaş 
Kürtleri" 
- Curuki: Ziman 
- Curuki: Destan 
- Hüseyin Kalaycı: Biz Eşitlik Duasıyız. 
- M. Özgür: Kutluhan'da Maistro Haydo'dur. 
-Ali Biçer:Iç Anadolu'da Unutulmuş Bir Kürt Kolonisi. 
- Hatica Yaşar: 91 Kürt Baharının Öğrettikleri 
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HEJMAR: 2 

- Namen ]i Xwendevanan 
- Bimebun'dan 
- Miçe Üse: Aksaray Kürtleri 
- Orta Anadolu Kürtlerinde Halı Sanatı 
- Cihanbeyli'den Kopenhag'a "Vay Zalim Zalim Zalim" ve Koma Huner (Muzaffer 
Özgür'ün Koma Huner ile söyleşisi) 
-Nuh Ateş: Sefki Aşireti'nin !skan Öyküsü 
- Temeli: Destpekeke Qenc Q Xweş e 
-Mehmet Bayrak: Orta Anadolu Alevilerinin Kürtçe Ayet ve Beyitleri 
- Bekir Dari: Kinne Q Hesen 
- Hacı Erdoğan: Osmanlı Salnamelerinde Haymana 
- Gabar Çiyan: Horasan Kürtleri (M. Kardoi ile Horasan Kürtleri üzerine söyleşi) 
- Simoye Herş1d: Quncike Kurika 
- Isko: Öykü 
- Hüseyin Kalaycı: Sanat ve Kültür Emekçilerine Birkaç Söz 
- ıbrahim Güçlü: Iç Anadolu ve Batıdaki Kürtler Üzerine Bazı Iddiasız Düşünce 
ve Öneriler 
- Çend Klam Q Stranen Govend Q Bazdane. ]i Darbere Polatli-Heyınane u 
Yunake (berevkar: Curuki. Rastniv1s: Mika111) 
- Dr. Hecibram Mikaili: Polatlı Kürtleri-2 
- Meçoye Dare: Edeten Zewac Q Dawate 
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HEJMAR: 3 

- Nameyen Ji Xwendevanan 
- Bimebun'dan 
- Curuki ı1 Dr. Mikaili: Nave Nexwaşiyan 
- Faruk Kanoglu: Gotinen Mezinan 
- Simoye Herşid: Destek Nifir 
- Simoye Herşid: Çeroke Keçe 
- Curuki ı1 Mikaili: Çırak 
- Mem ı1 Hem: Yareni 1 Henek 
-M. Şirin Dağ: Kültürel Değerlerimizi Yok Olmaktan Kurtaralım 
- Vahid Duran: Yörelerimizi Tanıyalım Köşesi Üzerine Birkaç Not 
- M. Şirin Dağ: Kulu Kürtleri 
- Muzaffer Özgür: Gelikan Aşireti 
- Bekir Dan: Şuayıplı Ne Ayıbı Varsa? 
- Roportaj (bi dengbej Remzıi re) 
- Mehmet Bayrak: Moltke'nin Mektuplarında Orta Anadolu Kürtleri 
-Hacı Erdoğan: "Deli Çocuğun Hikayesi" (Emin Salman'ınAsaf Koçaküzerine 
kaleme aldığı bir yazısı) 
- Nuh Ateş: Yabancı Bir Araştırmacının Kalemiyle Cihanbeyli, Yunak ve Hayma
na Kürtleri (Hermann Wenzel üzerine) 
- Hacı Erdoğan: Bir Türk Memurunun Gözüyle Haymana Kürtleri (Adem 
Gürdara'nın Tezek Kokusu kitabı üzerine) 
- Hacı Erdoğan: Orta Anadolu Kürtleri: "Kimlik ve Aidiyet" Üzerine kısa bir de
neme 
- H. Kalaycı: Şiir ve Toplumsal Etkileri 
- Emekçi: Feryad ve Isyan 
-Hüseyin Kalaycı: Sevgimiz 
- Feridun: Newroz Çiçekleri, Bimebun, Xalikanim 
- Mahmud Lewendi: Kurden Şexbizini 

bimebGn nr 15, zivistan 2002 85 



HEJMAR: 4 

-]i Bfrnebune 
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- Feridun: İç Anadolu Kürtleri 

- Simoye Herşid: Çend Listiken Xortani (I) 

- Mehmet Özkök: Haymana Şexbızınleri Üzerine 

- Mem u Xem: Yareni 1 Henek 

- Mem Xelikan: Keça Min, Benda Berbanga Me 

- Curuki u M. Şirin Dağ: Nifir (Beddua) 

- Simoye Hurşid: Quncike Zarakan 

- Curuki: Metelok u Gotinen Mezinan -]i darbere Yunak, Polatli u Heymanaye 

-Alman Parlamentosu'nda Orta Anadalulu Bir Kürt: RizaBaran 

-Hüseyin Kalaycı: Hür Olma zamanı 

- ırfan Baysal: Çiroka Dik 

-M. Ş. Dağ: Serbülent Kanat ile Söyleşi 

- Feridun: Bizim 
- Mehmet Bayrak: Orta Anadolu Avşar Ağıtlarında Kürt Motifleri 

- Serkan Demirsoy: Yeniceoba'lı Nurettin Çiçek ile Kısa Bir Söyleşi 

- Rahat Alakom: Kurdeke Haymanaye - Bi Azime Kutlay re Hevpeyvin 

- Mahmud Aziz Hesen: Nave Hozen (Eşireten) Kurden Kurdistana Iraqe 

- Mahmud Lewendi: Ferhengoka Şexbizinki 
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HEJMAR: 5 

- Nameyen Ji Xwendevanan 
- Redaksyon: ]i Birnebune 
- Muzaffer Özgür: Cihanbeyli Kürtleri 
- Haci Erdoğan: Hadep Kırşehir İl Başkanı Eşref Odabaşı ile Söyleşi 
- M. Xelikan: Bi Koma Xelikan re Hevpeyvin 
- M. Şirin Dağ: Navlek - Biwej (Deyim) 
- Tezek Kokusu-11 
- Fer1dun: Zerduşt Dininin Özellikleri 
- Mehmet Bayrak: Binboğalarda Tarihsel Kalıntılar ve Halklar 
- Mehmet Bayrak: Binboğalarda Kürt Aşiretleri 
- Helbestvanek ji Dile Anadoliya Navin 
- Mem Xelikan: Yareni/Henek 
- Curuk1: Çam Q Şam 

- Memela: Kilamen Şere Mezin 
- Feridun: Hayat 
- Ömer Faruk Hatipoğlu: Toprağın Sürgünü 
-Tarihten (Nuri Nursöz'ün 1963 Yılında Dicle-Fırat dergisinde yayımlanan bir 
yazısı) 

- Simoye Herşid: Çend Listiken Xortani (2) 
- Bekir Dan: Kırşehir'de Bir Ağalar Köyü: Tabura 
-Hüseyin Kişniş: Gawesti 
- Hüseyin Kalaycı: Öyküleriyle Halk Aniatı Türküleri (M. Bayrak'ın aynı adlı ki-
tabı üzerine bir tanıtma yazısı). 
- Temell: Dewlemendiya Devoken Kurmanci ne Kemasik e. 
- Mahmud Lewendi: Ferhengoka Şexbizinki (2) 
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HEJMAR: 6 

- Ali Çiftçi: ]i Birnebune 
-Kürt Remzi 
- Nameyen Ji Xwendevanan 
- Bekir Dari: Denge Min Te Te Kürt Remzi 
- Vahit Duran: Kırşehir'in Başka Bir Yüzü: Kürtler 
- Revser Baran: Kokoşka, Magdialini ve Kırşehir Kürtleri 
-Temeli: Çend Kilamen Dila u Govende Li Derbela Qeyserf, Maraş u Edene 

-Mehmet Bayrak: KürtAşiretleri 
- Feridun: Ateş Kültü 
- M. Şirin Dağ: Şair Ömer Faruk Hatipoğlu ile Söyleşi 
-Bayram Ayaz: Biraninen Di Derheqa Kurden Kirşehire de 

- Simoye Herşid: Quncike Zarakan 
- Irfan Baysal: Manga Sor. 
- Bekir Dan: Tabura (2) 
- Dr. Mika yili: Denge Kurden Anadoliya Navin Mir! 
-George Perrot: Kurden Haymanaye (1). Werger ji frensi: Fawaz Husen 

- Mahmud Lewendi: 100 Saliya Rojnamegeriya Kurdi 
- Feridun: Abuzer 
- Gurf - Çiroken Geleri 
- Leyla Sile: W ek Sirnde Diherike 
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HEJMAR: 7 

- Ali Çiftçi: ]i Bfrnebune 
- Nameyen Ji Xwendevanan 
-Dr. M1kay111: CurukfAn]i xi Nave xwe ye Resmi Osman Alabay ]i Em Sewi 
Hiştin. 

-Mehmet Bayrak: Binbağlar'da Kürt Şarkıları 
-George Perrot: Kurden Haymanaye (2). Werger ji frens1: Fawaz Husen 
- Dr. Mikaili: Bi Mehi Yfviş ve Roportaj 
- Mehmet Bayrak: Bi Helbestvan (i Hozan Temellf re Revpeyvfn 
-Nuh Ateş: Haymana ve Bala Kürtleri 
-Eli Gordoxlu: Bizden Bir Ünlü (Bilal Ercan ile Söyleşi) 
- Muzaffer Özgür: Radyo Birnebun 
- Rohat Alakom: Yusuf Yeşilöz ile Söyleşı 
- M. Şirin Dağ: Navlek - Biwej (Deyim) 
- Mem Xellkan: Cane 
- Irfan Baysal: Tarih, Efsaneler ve Turizm Bölgemizi Tanıyor Muyuz? 
- ırfan Baysal: Se Xwang u Se Bira 
-Feridun: Geçmişin Kalıntıları 
- Şükrü Gülmüş: Sömürgeci Rok 
- Meme Hilkecik1: Yavruvatan Hilkecik: Aksaray Kürtlerinin Serüveni 
-Meme Hilkecik1: Weyki W Huwt Bır! 
- Feridun: Daha 
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- Ali Çiftçi: ]i Bimebune 
- Nameyen Ji Xwendevanan 
- Vahit Duran: Köln Bir İlk'e Daha Tanık Oldu! 
- Dr. Mikall1: Bala Kürtleri 

- M. Şirin Dağ: Orta Anadolu Kürtlerinde Dil Sorununun Başka Bir Boyutu 

- Muzaffer Özgür: Klama Dile Xelo 
- Mamoste Irfan Baysal: Rovi Rindik 
- Ihsan Türkmen: Yareni 1 Henek 
- Nuh Ateş: Reva Meyre ı1 Mendo 
- Curuki: S tran en Aliye Me 
-Muzaffer Özgür: 18 Nisan Genel Seçimlerine Kısa Bir Bakış 

- Ro hat Alakom: Orta Anadolu Kürtleri Literatürüne Bir Katkı 

- Hüseyin Kişniş: Gawestilerde Radyo Günleri 
- Ali Çiftçi: Bi Mamoste Amed Tıgris (Hevpeyvin) 
-George Perrot: Kurden Haymanaye (3). Werger ji frensi: Fawaz Husen 

- Mehmet Bayrak: Binbağlar'da Kürt Şarkılan (2) 

- Bekir Dan: ]i Bo Çav ı1 Guhika ]i W e ra Va Çeroka 

- Meme Hilkeçiki: Ferhenga Hilkeçiki: Aksaray Dımılicesi 
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HEJMAR: 9 

- Ali Çiftçi: ]i Bfrnebune 

- Nameyen Ji Xwendevanan 
- Mevlüt Ekici: Kelhasan'da Bir Ölüm Dıramı 

- Eli Gordoxli: Fat Qulote 
- Osman Alabay: Stranen Aliye Me 
-Wolf Dieter Hütteroth: Konya- Ankara Kürtleri Üzerine. ]i almani: Nuh Ateş 
- Sebiha Özgür: Gotinen Mezinan 

- Nuh Ateş: Hekat: Nfv Ro Hebis Bo Hemo 
- Şükrü Gülmüş: Kaniıkışla 
- Mamoste Irfan Baysal: Heft Bira 
- Yarani 1 Henek 

- Yusuf Yeşilöz: Teklffa Be Fedf 
-Dr. H. Mikaili: Xewna Welatf Bere 
-Mehmet Bayrak: Binbağlar'da Kürt Şarkıları (3) 
- Muzaffer Özgür: Keçika Axe 

- M. Şirin Dağ: Lawe Hespe 
- M. Şirin Dağ: Klamen Aliye Me 

- M. Şirin Dağ: Şere Pismama 
-Musa Anter: Zivinge (1). Werger ji kurdi: Seyidxan Anter 
- Meme Hilkeçiki: Ferhenga Hflkeçikf: Aksaray Dımılicesi 

- Meçoye Dare: Sonda Mezin ı1 New Newroz 
- Feridun: Karacadağ , Xaco 
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HEJMAR: 10 

- Ali Çiftçi: ]i Bimebı1ne 
- Nameyen Ji Xwendevanan 
-Prof. Dr. Wolf-Dieter Hütteroth ile Bir Söyleşi 
- Nuh Ateş: Qonaxen Koçeriya Malbateke 

- Nuh Ateş: Mfya Stewr ı1 Şivan 

- Fahri: Çiğdeli 
- Muzaffer Özgür: Gelikan 'da Kıyamet 

- Yakup Şimşek: Xelikan Aşireti 

- Bayram Ayaz: Sterkeka Tarevaniye ]i Ezman Şemitf 

- Şükrü Gülmüş: Orta Anadolu Bozkırında Bir Seyit 

- Mamoste Irfan Baysal: Lawkıf Nfska 

- M. Şirin Dağ: Keçel 

- Vahit Duran: Yakın Tarihimizi Yazacak Olanlara Bir Dipnot! 

-Bekir Dan: Iç Anadolu'ya Göçün Neden ve Nasılı 

-Dr. Mikaili: Du Listiken Xortan 
-Musa Anter: Zivinge (2). Werger ji kurdl: Seyidxan Anter 
- Seyidxan Anter: "Ne İsa swedf ye ı1 ne jf Muhamed kurd e" 

- Heci Erdoğan: Mı1rad Gihişt Mirade Xwe 

- Bekir Dar!: Kurtejlyana Min 
- Mehmet Bayrak: Çarfn ]i Hela Sarize 

- Helln Gorki: Zflanim 

- Hayrettin Güven: Keçik dil 

- Temeli: Gotinen Mezinan 

- Meme Hilkeçiki: Ferhenga Hilkeçikf: Aksaray Dımılicesi 
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HEJMAR: 11 

- Ali Çiftçi: ]i Birnebı1ne 
- Nameyen Ji Xwendevanan 
- Hese Çüçe- Vahit Duran: Duyemin civina gişti ya salane ya Birnebı1ne 
- Mem Xalikan: Toplantıdan izienimler 
-Nuh Ateş: Koma Kurden Anadoliye, Birnebı1n ı1 Rola We 
- Yusuf Polat: Hasan Harmancı 
-Kenan- Muzaffer: Yunak Kürtleri 
- Nuh Ateş: Bedele Ken 
-Musa Anter: Zivinge (3). Werger ji kurdl: Sey1dxan Anter 
- Mehmet Bayrak: Çarin ]i Hela Sarize (2) 
- Yusuf Yeşilöz: Bi Dergistfbı1na Guldi 
-Mustafa Selimoğlu: "Sessizlikten Gelen Ses" 
- Vahit Duran: Bize Göre, Bize Uygun, Yani Bizim Kulübümüz Olsun Dedik 
- Hacer Teyze 
- Rebeni Celika: Lihevhatin ı1 Xurtkirin 
- Karin Levander: Swedi ı1 Kurd. Werger ji swed1: Sey1dxan Anter 
- Temeli Bayrak: Metelok 
- M. Şirin Dağ: Metelok 
- Feridun: Yıldız, Kız 
- Lütfi Karacadağ: Terk Etmedi Sevdan Beni 
- Rohat Alakom: Kartlar, Beyazıtlar, Çamlıbeller ve Dumanlar 
- Neç1rvan Qilor1: Kiyneki w Te'nci 
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HEJMAR: 12 

- Ali Çiftçi: ]i Bfrnebune 

- Nameyen Ji Xwendevanan 
- Mem Xellkan: Kürt Remzi'den Günümüze Orta Anadolu Kürt Muziği 

-Halis Gezen 0956-2000) 
-Nuh Ateş: Baberdan (ı Xewnek 

- Hüseyin Kişniş: Binlerce Dil Ölüyar 

- Muzaffer Özgür: Wundabuna Miço 

- Tülay Kılınçalp: Gotinen Mezinan 

- All Gordoxll: Mehmet Ercan ile Bir Söyleşi 

- Yusuf Yeşilöz: Tesadufa Bixer 

- Dr. H. Mikaill: Müslüm Yücel'in "Tuz Gölü Kürtleri" Yazısı Üzerine 

- Muzaffer Özgür: Çeltik Kürtleri 

- Ali Çiftçi: Gereke Havfne Li Kurdistana Başur 

- Ali Çiftçi: Şevek ]i Bo Bfrnebune Li Bajare Goteborge 

- Adar Jiyan: Şer (ı Mişk 
- Adar ]iyan:Bajare Keran 

-Musa Anter: Zivinge (4). Werger ji kurdl: Seyidxan Anter 

- Feridun: Kültür Mirası 

- M. Ş. Dag: Metelok 

- Mem Xelikan: Stranen Folklorfk 

- Mehmet Bayrak: Çarfn ]i Hela Sarize (3) 

- Xelata APEC'e 2000 
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- Ali Çiftçi: ]i BirnebCıne 
- Nameyen Ji Xwendevanan 
- Mehmet Aslan Kaya (1952-2001) 
- Naci Kutlay: Orta Anadolu Kürtleri'nin Dergisi: BirnebCın 
- M. Şirin Dağ: Şevek li Xelika 
- Qedr1 Cemil Paşa: Gawestyayi Cı Koçeren Kurdan 
- Osman Sebr1: Mirdesan Cı Gawestiyen Wan 
- Nuh Ateş: Rojek ]i ]i yana Dine Gund (1) 
- Nuh Ateş: Orta Anadolu'da Kürt Gerçekliği ve Kurumlaşma 
- Muzaffer Özgür: Birnebunun Kopenhag Toplantısından Izienimler 
- Celadet Ali Bedir- Xan: Bir Dil, Bir Insan 
- Muzaffer Özgür: Hevaltiya Nofel Cı Deniz Gezmiş 
- Mem Xelikan: Bexte Te Me 
- Osman Alabay: Quling 
- Mem Xelikan: Stranen Folklorik 
- Muzaffer Özgür: Nifiren Aliye Me 
-Mehmet Bayrak: Poujoula'nın Seyahatnamesinde Anti-Toros Kürtleri 
- Ali Çiftçi: ÇCıyina BaşCıre Kurdistane 
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HEJMAR: 14 

- Ali Çiftçi: ]i Bfrnebune 

- Nameyen Ji Xwendevanan 

- M. Şirin Dağ: Cfne Xanim 

-Yalçın Polat: Metelok .... 

- Gotinen Mezinan 

- Miçi Kate: Biwej 

- Mem Xellkan: Gule 

- Necib Demirsoy: Xerfbf 

- Mem Xelikan: Stranen Folklorfk 

- Xizan Şilan: Sewdaya Ber Dile Min 

- Miçi Qate: Henek 

- Rebeni Çellkan: Naven Kurda 

- Nuh Ateş: Roje k ]i ]fyana Dfne Gund (2) 

- Bekir Dan: Gulhez (ı Xerxwaz 

- Rohat Alakom: Serpehatfke Kurden Anadoliya Navfn 

- Adar Jiyan: Xezfneya Zilame Cotkar 

-Ahmet Tigris: Çekirina Peyven Nu 

- "Ye ku ji Zimane xwe Hez Neke, ]i Millete Xwe ]f H ez Nake" 

- Yusuf Yeşilöz: Heriya Miya Reş 

- Nuh Ateş: Diller Yılında Değişmeyen Zihniyet 

- Hüseyin Kişniş: Doğamız Ölüyor 

- I. Eken: Kur- Maitani/ Kur-manc 

-Süleyman Çiltaş: Her Çağ HerAsır Biz Varız 

- Sefoye Ase: Insan Hakları Evrensel Beyannamesi 
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Di sala 2002' an de li Stockholfu~ ! 

bi nave Navenda Dokument~nt" .· 
Kurden Anatoliya Na vfn atşiyek; < 

hatiye saz kirin. . ' ;;i Bu merkezin runacı:Orta<Ariadolu 
Arınanca ve navende berh€tv~ 0 Kürtlerine ilişkin belgeleri toplamak. 

kirin, tanzim, parastin u weşan ... 
dina dokumenten derbare Kurden 
Anatoliya Navin e. Dive be zanin 
ku milletek bi diroka xwe ve dibe 
millet. Milleteki bedlrok u haya 
xwe ji diroka xwe tune be nikare 
xwe baş bihesibine. Ew bekok e. 
Tene ji bo ve odeyek hatiye girtin 
u hevalek hatiye tayin kirin. 

Kare navende ji niha ve destpe
kiriye u berdewam e. ]i bo ev kare 
me bi serkeve, hewcedariya me bi 
alikariya we heye. Dive ev navend 
be dewlemend kirin. Ji ber ve yeke, 
çi tişten diroki; name, fotografen 
kevn, kaset, kitab, kovar u dokumet 
li ba we hebin, qet nebe 
wan, ji adresa me re bişintn, 
gelek dilşa bin; 

Eın heviya a!J.kariya we ne. 

Navnfşana na,ste: , 

Bttnebôn 

düzenlemek, korumak ve yaymla.
maktır. Bilindiği gibi her millet tari~ 
hiyle millet olur. Tarihsiz birmillet ve 
tarihinden haberdar olmayanlarkendi
lerini iyi hisedemezler. Oıllar köksüz
dürler. Bu nedenlerden dolayı İsveç'te 
bir büro tutulmuş ve bir arkadaş yarım 
günlüğüne sadece bu merkez için işe 
alınmıştır. 

Merkezin çalışmalan başlamış ve de
vam etmektedir. Bu çalışmaıruzın başa
nsı size bağlıdır. Bu merkezinzenginleş
mesi gerekir. Elinizde bulunan belgele
rin, hiç olmasa bir kopyasını adresimize 
gönderirseniz çok sevinip·nıemnun 
kalacağız. Bu belgeler mektUp,.değişik 

Posta Adresi: 

Btmebun 
Box 8121, 

s ... 163 08 Spanga 



Gunde Kelhesen /Cihanbeyll 




