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Xwendevanön h§4 bi v6 hejmara biha€ ve
em Newroz6 bi hev re piroz dikin, h€viyän
me mezin in. Xebatön li p€E me ii di her
wari de pir in. Bi häviya serkeftin ü jiyaneka
xwes ern destp€ka bihar6, sembola jiyan6,
sersala me kurdarl Nelwoza we piroz dikin.
Herwiha em rojön tar{, wek 166 Adar6, roia
Helebc6 ji bi bir fnin dakü irsanef careka
din rojän wiha nigani me nede.

Di van rojan de, dlsan li seranserö
dinyay€ guhä lnsana li ser navga rojhilat
e. Ev büyer bi rindi ü xirawiya xwe ve
bi temanf nebe ji bi girani mesele kurd ü
Kurdistan€ eleqeder dike. Ji ber vö yekö ji
yek dengiyek xort div€.

Milet€ kurd di mesela x:we ya netewi de
pir ö9 ü bedel daye fr xuya ye dä hin bedeldn
nrl jl bide! lß, rojÖn serkeftinö fi ne dur in.
Tegihfstina netewi ü giringiya nasnamä li
serarserä welöt ü li dervey,i welöt jl di nav
gelö kurd de pögketiye. Di wan rojan de li
wel6t li seranser€ welatön Ewopa, mlletö
kurd bi dengeki bilind ji bo hemü dinyayö
pir vekfui ev dilxwaziya xwe, nlgan da.

Di demeka wiha de rejima Turkiyö ji
$minatiya xwe pir egkere da xuya kirin.
Edi wisa büye ku ji dezgeh€n demokratik
re ji tahamula xwe nemaye, partiya FIADEP
6 ji girtin. Di masmedya xwe de bi zimaneki
bö edeb 6ri9i kurda dikin. Li hember örig ü
anf-demokratbuyina dewleta tirka, kurd ji
hödi b€deng naminin

Di war6 xebat6n kulturi de, di gerceva

demokrasiyi de, div6 kurd niha hln bi
plan ü program dar:waza heqön xwe y6n
demol«atik biknr. Di destkeftiy6n dem6n
wiha de, di her aliyi de kurd bi xebatön

berbigav, daxwaza xwe bi yekdengi bi
taybetf ji I rejima Tirkiy6 bikin Mesela
kurd div6 li her aliy6 Kurdistanä böt rojevä.

Xwendevanön bir€z di v6 h§mar€ de
pirani bi ziman6 tirki nivis hatine wegandin,
ji ber vä yekö ji nivis€n kurdi ri tirki täkiti
hev büne. Ev ten6 ii bo vä hejmarö d0 wiha
be, di h§mar€n pö9 de dö disan wek ber§
nivisön kurdi ü tirki ji hev b6n veqetandin.

Ji ber vö yekö, em ji we xwendevanön bi
rümet niha de löbo/rna xwe dlxwazin.

Biröz M. §irin Da$ bi navö 3 Kastm

Segimleri, bi tirki li ser hilbijartina li Tirkiy6
ditin6n xwe ü li ciy€n ku Kurd 16 diminin
hejmara hilbijartiya li gor partiya nivisiye.

Vahlt Duran bi qend xwendevanän
Btnebiin6 re sohbetek bi kurdi kiriye.
Wan li ser kovar€ ditin ü hisön xwe bi dileki
xweq anine zimön.

Dr. Mikaill lÖkolinek bi sernivisa,
Ankara'run Bala kazast eqraJinda,n

Haaosmanzade Haa Bey, Kürdistan Twli
Cemiyeti üyesi, bi zimanä tirki nivisiye.
Niviseke balkäg e. Haoosmanzade Hacr
Bey bi xwe ji kurd€n Balay6 ye. D wextö
xwe de malbata wan li istanbolö dima. Di
dema Osmaniyan de, di Saraya Osmaniyan
de kar kiriye. Ji ber vö yek€ ji dema
Hacrosmanzade Hacr Bey xwestiye derbasi
Anatohye bibe, Mustafa Kemal, ji ber ku
wi di Saraya Osmaniyan de kar kiriye,
neh§tiye ew derbasi Anatoliy6 bibe. Düre ji
t» ku Haoosmanzade F{ao Bey li istenbolö
di nav Kitdistan Teati Cemiyeti de kar
kiriye tö mahküm kirin

Rohat Alakom di v6 nivisa xwe de jlli ser
diroka Kurdön Arntoliya Navin disekine
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ü r'wendevanan dibe sedsala 15an. Ew di
nivisa xwe debehsa 1'ek ji wan gund6 Kurdan

y€ pegin dike. Navö vi gundi Kurd (Kürtler)

brlye. Ev guncl li devera Yabanabadö

sazbüye. Yabarnbad navö Kizilcahamam ü

Qanrlicay€ yö kerar e. BelgeyÖn ku di nivi€
de c -r girtine nigan didin ku, Kurd bi k€mani

500 sal in li Anatoli,va Navin dijin.

Biräz Adar Jiyan disan bi qirokeka bi
rravä Nan€ gemt bi kurdiyek'a zelal ji bo we

xwendevanan nivisiye. §noka NanÖ germ

hinek aliyÖn civata me ü kerekteran tine

ziman. Qrrok di a§ä danüstendinÖn civaki

ü sosyal de gelek balkäq e. Di nav civaka

mc de girok ü hekatÖn wek Nan€ germ

gelek in. Div6 bön berhev kirin, dakü winda
nebin. Di wan girokan de gelek gotinÖn

kewn henc., ew ji hem zimanö kurdi xweq

dike ü hem ji dewlemendiya zimän dide

domandin.

Di ji1,anÖ de serp6hatiy6n he'rkesi hene.

Ya giring, ev serpöhatiyÖn ku qerekterÖn

civakÖ to de hebin divö bön nivisin dakü

neslÖ nü jö ders werbigrin. Naveroka

serpähatiya M. §irin Da§ ya bi navÖ Rrireg

ser vö babetä ye.

Bi sernivisa Kiirt Lllusol Mücadelesinde

Orta Anadolu Kürtlei, llkoltnek ii aliyÖ N.

Ateg ü M. Özgür ve bi zimanö fuki hative

amade kirin. Lökolinek bi navÖ Di t€kogina

Netewe.ya Kurd de, KurdÖn Anatoliya
Navin e. Vö lökolin6 tenÖ ii sal€n 1960i

heta dema niha wek babet girtiye. Di van
gil sal6n dawi de Kurd€n Anatoliya Navln
di nav tevger6n kurd yön siyasi ü qandi de

qrqas cih grtine ü di hiqyarbüna netewi de

gi rol lÖyistine ü herwiha di vä riyÖ de qiqas

*hid danä, bi nav. cih ü dem bi 16z kirine.

Ew lökolin ji ber ku ten€ qil sa10n dawi
gutiye di hinek babetan de ii bo ku gewt

neyö f6m kirin, pÖwist e, töbinike Iä b6 zäde

kirin. Di v€ nivisö de ji kurd&r Anatoliya
Navin ku cara siftö bi kurdi nivisine hatine
bi nav kirin. Div€ em binin bira xwe ku
beri van navana, ji Yunaxö, Mele Retrim bi
kurdiya latini beld nivisine ü wek pirtük
ji di sa16n 1950i vir de li Anatoliya Navin li
hinek deveran hatine belav kirin.

Ayqe Yildmm lökolinek Ii ser edet6n

zewacö bi ziman€ t ki kinye. L6kolinek di pir
aliyan de bi balk€q e. l€kolin danüstendinÖn

civata me ji bo nesl6 nCt bi taybeli il yän

dervr-yi welät bizänibin ii pir giring c.

ihsan Tärkan di vä heimarÖ de malperön

intemetä yön KurdÖn Anatoliva Navin bi
sernivisa lnternette Orta Arladolu K rtlei bi
zimanä tirki daye nasandin, deh malper in.

Ji wan heft malper li ser rnvö gunda hatine
gÖkirin. Van malperan hem bi wäne ü hem
ji bi tekst gundön xwe dane nasandin.

Yusuf Topal girokek ji Xelike
Dondirme bi navö Dik ü Siri berhev
kiriye ü bi kurmanciyeka zelal nivisiye.
Biröz Yusuf ToPal bi vi karä hÖia ev
girokeka geleri ii windabün6 xilas kiriye.

Cahit Duran her,Pel'r,'inek bi Vedat

Yrld-rnm ji gruba Katdeg TüLrküler re amade

kiriye. Kardeg Türküler grubeka muzikö ye

ku ji xortön universitä pÖk tE. Armanca wanii
bo birayetiya gelan e. Taybetiya muzika wan

fi pirzimani ü pirkulhui ye. Vedat bi xwe

kurdö Balaye ji gund€ Kesikköprüy6 ye.

Biröz Nuh Ateg di nivisa xwe de li ser

babeta Reqwaniyan ü Xelikan disekine ü

di derbarä peydabilna egirÖn kurd de hin
ditinan pöqkög dike.

Mehmet Bagak bi alikariya helbesteke

dir6i gend rüpelön diroka Kurdan roni
dike.

Bi hör'i ya ku ev hejmar ii li gor dilö we be,

li we re bihareke xra,reg ü germ h6vi dikim.



Destpek6 de silav {r 16zö xwu pögwazi
dikim. Bo ku we, ev malpera wiha bi
rümet derxistiye.

Wexta ku min nasand, tirhek ji dil6
min zil da. Ango ez -nizanim gawa binim
ziman- wisa dewlemend ü bingehi ye,
peywendiya min coq dibe. Eviya hem€z
e, ruken e, qiqlek ji giqlö dara cinare ye.

Pelön wi yö pir xeni ü bi xeml ü kesk
e. Qiqas siya we hönike bawegine li ser
me; derd ü kula nahÖle. Minake, wek
Hekim-Loqman qifa dide dildariya me.
Wiqas bi raman ü wate ye. Rohniya xwu
dide quncikän tarl.

Bel6 xebatkar6 bi rümet, ev keda te
bi gend xeber ü peyva naye ziman; tu be
gem 1, gemeki av zelal e; tu be kehniye
kehniyeke esil. Li ber ava te saristani ava
dibe. Di xwezaya di16 te de hina dlrok,
gand, huner, sosyali dipiiiqe. Qiqas tu ji
erd ü xaka xwe dur bi tiröj6n st&ka te
ji ezman€ bilind xwu zir dike dighöne
hesreta xwu-

Zimanö zikmaki li ser bahr-derya de
ling€n pire direi dike malpera te. Gelek
spas birawer, ez bejna xwu bi taybet .ji
tere ditewinim.

rrq,

Silav ü R€z!

Ji Konyay6 bo we hemiyan silavän germ
digtrLim.

Wan e-mail'an ki dixwine nizanim,
l0 disa ji ez hinek tigtan b6jim. Pögi bo
nükirina malperÖ gelek sipas. . . Ü hejmara
kovarö a 15. gihigt ber dest€ mirl li gori
y6n kevn pögketitir e.

H6vidar im, hin bi r6küpeki ü
profesyoneli derbikeve. Di vö hejmarö de
behsa hinek hewldan6n Birnebünciyan(!)
dike ü gelek li k6fa min hat. Him behsa
komeleya ziman ü him ji behsa avabüna
weqilö dike. L6 malavano, ger em kovar6
bi dest nexiry qet haya me ji van büyeran
nabe! Ya sosretji serokö weqif6 ku hatiye
hilbijartin meriyö min e. Sa1ek büye, 16

min nü bihist.
Hövidar im, ji niha ü pö ve t6kiliyän

me hin xurttir bin. V6 gav6 bi xatirö we ü
serkeftin bo we!

Cafer JAN
Konya / Tirkiye

Merhabalar.
Bugün internet siteniz ile taruqtrm ve size
mail atma gere§i duydum. Anladrsrm
kadanyla iq Anadolu Kürtlerinin
olugturdu§u bir dergisiniz. Her qeyden
önce bu gahgmaruzdan dolayr sizleri
tebrik etmek isterim.

Müsaade ederseniz sizlere bir
sorum olacak. iq Anadolu Kürtlerinin
yagadr$ yerleri haritada belirtrnigsiniz.
Gözlemleyebildi$m kadanyla Konya,
Ankara, Aksaray ve Kuqehir illerini
vermigsiniz. Ancak Qorum, Qankur,
Kayseri'de de Kürtlerin yagadrsrm
bilmekteyiz. Acaba neden bu illerde
dahil edilmedi. Elinizde bu illerle
ilgili yeterli bilgi yok mu? Bu konuda
beni aydrrJatabilirseniz sevinirim.
QaLgmalanruzda bagarrlar dilerim.

Edip
Zincirlikuyu



Ji aliyö Komela KARA-WITT - Komela
Alikarl ü Hevgirtina Karacadax6
ü Witten 6 va, Ii 23 Qiley€ P6qin 2003, ii
bo hevgirtina Xelika gevek hat amade
kirin. §eva ku nöziki 600 kes hatlyi da,

$ivan Perwer, Ali Baran, Koma Xelikan
wek hunermed, Serok6 Belediya Xelika
Mustafa Tagqi ü Tahsin Demirsoy ii bi
xeberdanön xwe begdar bün.

§ev li saet 5'a destpÖkir ü Koma
Xetikan li ser sehnö süna xwe girt. Di
düra, bi navö Komela KARA-WITT
Tahsln Demirsoy, li ser armanca qevä ü
xebatön komelö xeberdana xwe kir. Ji Ali
Baran bi gunda, Serokö Belediya Xellkan
Mustafa Taggi, xeberdana xwe kir.
Mustafa Taqgi di xeberdana xwe da, qala
xebatön belediya gund kir ü bi taybeti li
ser "Projeya Pdgdabirin ü Qanda Civat6 a

Belediya Xellkan"
kir.

Li dawiya
gev6 hozan §ivan
Perwer sehne
girt ü bi kilamön
xwe yö ji qar
aliy€ Kurdistanö

va beqdarvan rakirin govendö ü ew qa

kirin.
$eva ku heta saet 12'ö qevä ajoti da,

Hozan §ivan Perwer ü Ali Baran wek
piqtgir beqdar bün.
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Konya'run Cihanbeyli Nüfus Müdürlügü,
gocuklarna Türk(e dsmda isim koyan
15 aileye dava aqtr. Davaya bakan Asliye
Hukuk Mahkemesi, ailelere gönderdi§i
tebligatta, dava konusu olan isimlerin
de§iqtirilmesini istedi.

De§iqtirilmesi talep edilen isimler
arasrnda Kürtqe, ingilizce ve Rusga
isimler bulunuyor, Cihanbeyli Asliye
Hukuk Mahkemcsi, Cihanbeyli Ntifus
Müdürlügü'nün talebiyle 15 aileye yönelik
aqtr§r davada gocuklara verilen Türkqe
drgrndaki isimlerin de§iqtirilmesini istedi.

Haklarrnda dava agrlan aileler ve
de§igiirilmcsi talep edilen isimler göyle:
Dilek Biqer- Baret, Metin Qolak- Zana,
izet Yüksel- Avagiry Regat Mehmet Kava-
Rohary Mehmet Bilen- Eray Nikolai, Ömer
Qelik- Berfin, Özlcm Sagrcr- Ammer. ismet
Özdem- Bese, Resat Mehmct Kaya- Rojda,
Cevdet Kara- Azad Serbrhnd, Hasan Baran-
Bedirhan Anatoli, Hayri Önder- Ronay,
Cengiz Yrldrnm- Dennis, Nurettin Taqkrn-
Canbek Delali, Ömer Savran- Julia, Hatice
Akkoyun- fiyan.

Kaynak: Evrensel 20 /11,/2002

Uzun bir süredir Almanya'da tedavi gören
Kürdistan Demokrat Partisi -Kuzey (KDP-
Kuzey)'in 63 yagrndaki lideri Hemreg Rego,
28 Arahk 2002 tarihinde vatmakta oldu§u
Malteser hastahanesinde kanser hastah§rna
yenilerek vefat etti-

Yaqamru kendi halkrmn özgurlütü isin
mücadele ederek gegiren KDP-Kuzey lideri
Hemreq Reqo, son yrllarda a$rr hastahklar
yasamrt bundan bir kag ay önce de a§rr bir
ameliyatr atlatmrstt.

KDP-Kuzey lideri Reqo, hastah$na
ra§men, son nefesine
kadar, kendi halkrrun
mesru haklan igin

: mücadele etti.
KDP-Kuzev lideri

ernres Rego, yeri
oldurulamrvacak

tlerin ulusal
:rlerinden birisiydi.
Hemreq Rego,

ragmen
özgür Kürdistan parsasrm görmek istcdi,
2002'de Hewlör ve Selahaddin'de KDP
lideri Mesut Barzani baqta olmak tizere Kürt
Federe Devleti'nin yetkilileri tarafurdan
kabul edildi,

Bilindi§i gibi 18 Nisan 1999'da milliyetgi
söylemler ekseninde yürüttükleri sesim
propagandalan ile üq parti (DSP-MHP-
ANAP) Türkiyc'de ü§1ü koalisyon ile iktidar
oldular- Tü rkiye'nin sorunlarrm (özmeye
talip olan iktidar ortaklarr, defrl sorunlarr
§özmek mevcut sorunlarr da derinleqtirerek
iktidarlannrn ilk iki yrhnda Türkiye'yi
büyük bir ekonomik krize sürükledilcr.
lgine dügtükleri qrkmazdan kurtulmak igin
iMF'nin gonderdi$ kurtarrcr Kemal Dervig
vetmedi. Avrupa'ya entegrasyon iqin Avrupa
ülkelerinin kaprlanm arqmlamaya basladtlar.
Bugüne kadar ulusal varh$mrzr kaybederiz

M. §irin Da§

korkusuyla karqrsrnda direndikleri Avrupa
uyum yasalanna da eksikliklerine ra§men
bir gecede evet dediler. Ancak tüm bunlar
iktidar ortaklanrun iktidarlanm sürdürmeye
yetmedi. 5 yrlhk omürlerini doldurmadan
kitlelerin deste§inin kaybettiler. Ve 3
Kasrm'da erken segim kararr almak zorunda
kaldrlar.

Ekonomik kriz ve neticesinde üretimi
trkanmrg, iqsizlitin hat safhada oldu§u,
Kürt sorunu gibi ig sorunlar, AB'ye girig,
Krbns sorunu, ABD'nin Irak müdahalesi
gibi drq sorunlarla bunalmrg Türkiye 3 Kasrm
segimlerine sahne oldu.
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Ekonomik krizden bunalmrq kitleler,
higbir sorunlarrnr halletmcmiq ve mevcut
sorunlan iginden gtkrlmaz hale getirmiq bu
yeteneksiz idarecileri 3 Kasrm'da iktidarr ve
muhalefeti ilc birlikte meclisin drqrna athlar.
Milli Görüq'ün modern ve demokrat olma
iddiasrndaki ea$das görünümlü kanadrm
olugturan AKP'yi bü1,ük bir qo§unlukla
iktidara ta§1drlar.

DEHAP sahsr altrnda sesime giren 4 pärti
de oylanm 1999'a göre %50 artttrmalartna
rafrmen -"/o10'luk barajr aqamadtklarrndan
meclise üye gönderemediler. Yazrmrzrn
konusu Türkiye genclini degil, Orta
Anadolu'nun Kürt yerlesim birimlcrinde
bazr partilerin aldr§r sonuglar vc özelde de
Kulu seqim bölgesinin sonuglarnt bilgi olsun
dive okuyucuya aktarmak. Bölgemizdc
segimlere girerkcn en dikkat gekici özellikler
gunlardr:

Ekonomik krizden bunalan segmetl
segim gahgma ve propagandalarma gok

ilgrsizdi. Gegmig segim mitinglerinde, parti
konvoylarrnda ciddi olarak boy gösteren
bayanlar yok gibiydi (DEHAP konvovlart
harig). Kahve toplanhlan, parti seqim

bürolarurda adaylarrn t xtrm toplanhlarmda
segmen ilgisi hig yoktu. Tüm partilerin bu tip
toplantrlarmda katrhm 15-20 kiqi ile srrurh idi.

DEHAP genqli§inin cogkusu hari§, tüm
partilerin qahgmalan qogku ve heyecandan
uzakh. Bu durum kitlelerin hiqbir partiyi
umut olarak görmedi$nin ifadesi idi.

Partilerin büyük krsmr Kulu'da miting
yapmalanna ragmen DEHAP miting
yapmadr. DEHAP'rn Konva mitingi arh
Kulu ve Cihanbeyli'de 2 kerc konvoY
dolagtrrmaktan bagka gahgmasr olmadr
(sc(im bürosu, kahve gah,smalarr, birebir
segmen gahqmasr).

Segitn gahqmalarrnda bölgede eskisi gibi
herhangi bir baskr ve engelleme vaqanmadr.
Bu bir güzellikti.

- DEHAP gok iyi bir segim galtgmasr

yapmadr§r btilgemizdc oylannl arthrdl.
- Bolgemizden Kürt etnik kökcnli gu

adaylar segilerek Ankara'ya gittiler.
- Politikacr Eqref Erdcm (Burunsuz) CHP

listesinden 2. srra (Ankara-1)-
- Av.Atilla KART (Yeniceoba) CHP

listesinden 2.srra (Kon1.a),
- Akademislen Hdlil ÜRLN (Yunak)

AKP listesindcn 1. srra (Konya).
- iktisatgr Özkan ÖKSÜz (Tavgangah)

AKP listesinden 4. srrada. -
- Faruk 7 DcrekrSla-Bala (Xeganiya) AKP

Kürt yerlesim birimlerinin 3 Kasrm genel seqim sonuqldrr:
lli: KONYA, llcesi: KULU

ANAP AKP DSP CHP DEHAP DYP MHP SP

Acrkuyu 68 1 14 196 1

Altrlar 7 2 3 267 10 2 3

Arsrncr 48 1 113

Beskardes I 113 1 8 t) 4

Bozan I 't89 1 14 118 8 2 84

Burunaörl 26 1 64 10

Canrmana 7 82 6 14 21

Celep 6 79 1 361 2n 7 3

Cöpler 6 2 4 98 7 2 8

Dipdede I 14 lo 3

Güzelyayla 44 65 2
,1

Hisar 49 2 65 1 3

Karacadag 2A 136 954 10 15 20



Karacadere 1 133 1 6 88

45S

7 7 6
152 2 't4 7 14 38

1 78 1 19 14 'l

30 40 25 85 4 6
Tavhören 3 40 25 85 4 6

13 11'16 I 213 896 27 20 202
T 448 2 2

1o

46 68 179
11 216 1 288 15 5 4

Yesilyurt 91 86 '163 3 5 4
Zincirlikuyu 14 285 642 10
Kulu (Merkez) 192 3407 78 848 66'1 351 1705 407
T 36'1 7195 115 1493 6375 590 1849 1070

ooaoaaaaaaaooa oatt ot ü c{§{* * # ä ijr :-

Yukarrdaki tabloda görüldügü gibi, Kulu'da DEHAP Kürt yerlegim birimlerinde 6375
ov alarak AKP'den sonra ikinci parti oldu. Bir önceki segimdc HADEP'in Kulu'daki oyu
3800 idi.3 Kasrm'da DEHAP 6375 oy almrs ve oylannr %100 arttrrmrstr. Di$er partilerin
listeleriniry kesin segilebilecek srralarrnda 2 bölge adayr bulunmasrna rasmcn bu partilere
itibar edilmcmiqtir. Bu da bölge Kürtlerinin kimliklerini sahiplenmeleri konusundaki
tutarhhklarrnrn ifadesidir.

Aqa$daki tabloda illere göre (genel) partilerin aldr§r oy vüzdeleri yer almaktadrr:

DEHAP

54,95 3,15

31,57 21,72 4,O7

48,00 't,63

Asatrdaki tabloda ise segirn bölgeleri ve partilerin aldrsr oylar yer almaktadrr:

AKP CHP DEHAP DYP MHP
Ankara.'l 32,94 32,08 2,68 5,72 11,06

Ankara-2 43,17 23,85 2,14 5,17 8,43
Haymana 34,21 18,57 13,68 9,27 10,21
Polatlr 36,74 11,41 4,59 18,57 12,55

37,18 18,57 3,36 8,07 12,26
Bala 36,'t8 '10,97 5,56 20,31 11 ,06

Koghisar 26,75 24,87 0,97 1 0,16 14,86
31 ,80 10,23 32,72 6,48 6,99

Kulu 38,72 7,08 28,O4 3,71 9,56
Yu nak 41 ,55 3,95 7,18 21,42 11,70

Boztepe 21 ,69 23,16 21,11 4,07 12,53

44,83 12,O8 /, 10 4,95 20,71



ya vC pa§angelrö ye, ku di v€ r6witiyC de hatiye bi kT ann1
Di p€qangehö de quncikeki girokan heye- Mamostey6n :

ziman6 kurdl dikarin bi qagirtön xwe ve li wir guhdarila qlrokan I

Welatö ku roj jö heltö
Ji 5C Nisanö hcta 18ye Gulana 2003an pögargeha (Lrtstai ning)
"Welatä ku roj jö helte" bi kurmanci ü sw€di Ji galeriva
Mängkulturella Centrume, L Fittjayc t€ nisandin.

Babeta pfuangehe, Kurdön ku ji Bmdän Anatoli),6 bi rO ketine
hatine Swödö ü li Fittja],c bi cih btlne. Rola ziman, temaya esasi

ziman6 kurdl dikarin bi gagirtön
bikin. Her wiha di pö9angBl6 dt

kar anin.
Xuday€

.bcri,



XWENDEVANEN ME KI NE,

Lr sER sinNrsürrrE qr olnrunlru?

Blrnebün p6nc sal in ku derdikeve. Me bi hejmarekö dest p€ kir, niha bü dehüneha.
Pigti ku kovar derket neziki hezar name, fax ü e-mail ji xwandawanan ketin destö
me. Li kuder6 Kurdön Anatoliya Navin hene, Birnebrln li wir tö xwandin6. li ber v6
yek6 me xwast ku xwandevan6n xwe ji we ra bidin nasin. Me sifte xwandawanön li
Elmanyö dijin ra dengkir. Me ii wana pirsi ü fikra wan heyna. Emö di hejmara me din
da ii ber xwendevanön xwe dewam bidin nasin.

Kürgat Yrldmm:
Li Elmanyö hatim6 dinö. Dä ü bawe min
ji gündö Qulek€ ji Celika ne. Yanö em ji
egira Celika ne. Ezl li wir li üniversit6
dixünlme. Bimebün6 ji ji hejmara

yekemin vir va dizanim. Min Kurdl fehm
dikir lö gunedikir ku bixwlnim. Niha ez

gudikim ku bixlnim. Qend hevale Kurd ji
Anatollya Navin teni ba hewüdu ü Kurdi
tewisini.

Mehtap Balcr:

Li Qulek6 mezin büm. Omeri me.

Zewici me ü hatim ba mÖri xwe. Niha
Elmanyä time me. Du kurik€ minä hene.

Xwandevana Bimebüne me. Ber€ her

tiqti qörok ü henek terine xwaqiyö min.

Q6roka ji kürikä xwe ra dixünime ku ew
zimanl xwe bizanin. Xwe ii birnekin.
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Süleyman Ahcr:

Ez Kurdö Enqerö me. Ji agira Bilika me.

Neziki bist salan e ku li ElmanyÖ me ü

di qirketek€ da digüxlime. Bajarö ku ez

timem "külüb"eka me sporÖ heye. Li wir
antroneriyö dikim.

Em dixwazin ku, bi riYa v€ brangä

nav6 Kurda bilind bikin. Ez BirnebünÖ fi
ber6 da nasdikim.

Nihat Ya§mur

Ez Kurd6 Kirgehirö me. Axz6 Qole ji
agira §öxbila me. Li ElmanYe hatime

dinä ü li üniversita Giessen6 da hiqüq6

dixwinim. Kovar6 ii hejmara yekemin vir
va dixwinim.

Si{te min Kurdi nedizanl, niha rind
dixwinim ü dengdikim. Birnebün kareki

pir baq e.

Barrg Duran:
D6 ü bawö min ji Kirqehir6 ii a91ra Mifiki

ne. Ez bi xwe li Elmanyä hatime dine. Li
üniversite "hiqüqa aborf' dixünim.

Kurdl fehm dikim, lö biqunakim

dengkim. Baw6 min aboneya BlrnebünÖ

ye. Du pismam6n min ö di redaksiyona

kovarö da ne. Ji wan xebera me bü ku

kovareke veng derdikeve.
Birnebrfn ji me ra firsendeke baq e.

Dixwazim bi riya Birneb{rnÖ bi ciwanÖn

Kurd ji AnatoliYa Navln va hewfidu

nasbikim.



ANKARA'NIN BALA KAZASI E§RAFINDAN

HACIOSMANZADE HACI BEY
Kürdistan Teali Cemiyeti üyesi

Kürt tarihi ile ilgili kalnaklarda BaIa
egrafindan Kürt Hacr Osman Bev'den
bahsedilir. Onun kim oldusu, hangi aqtuet-
len oldu$unu. nas:l ve neden istanbul'da
oldu§unu kimse bilmez veya tarihi belge
ve kayraklarda da bu belirtilmiyor, Hacr
Osman Bey'den bahsetrneden önce üye-
si oldu§u demekten balsetmekte yarar
görüyorum. Kürt Teali veya Ktirdistan Te-
ali Cemiyeti (Kürtleri Ytikseltrne Dernesi),
1334 (M. 1919) yrJrnda merkezi jstanbul'da
olmak äzere kurulmu gtur.

Tüzügünün 1. maddesinde Kürtlerin
genel grkarlanmn sa§lanmasr ve kolaylaqh-
nlmasr, gel§imlerinin saslanmasr amacryla
kuruldugu ve Kürdistan'd4 gerektifrnde
di§er yerlerde de qubeler agabilecesi ve aym
amaqla gahgacak diser demek ve halklarla
ortak gahqmalar yapabilecegi belirtilrn!tu.

KUrdistaa Teali Cemiyeti'ne kayrth
üyelerin isim ve kimlikleri, demesin ftrrk
Istikial Mahkemesi dosyalannda tutulan
bir delterde kaytldr. Adr gegen demesin
bazr üyelerinin isimleri göyledir:

1. S€yid Abdülkadir Efendi: Demek baq-
kam, eski senatör ve darugtay baEkaru. $ex
Said baqkaldrnsrnda idam edildi.
2. Emin Ali Bedirhan: Bagkan vekili, aynca
Küu't TegkiJah iqtimaiye Baqkam.
3. Ferik Fuat Paga: Bagkanvekili, Süle1,rna-
niyeli eski Drqiqleri Bakaru Said paga'nrn
o§lu.
4. Ferik Hamdi Paga: Genel Sekreter, Erka-

ru Harp emeklisi.
5. Seyid Abdullah: Sayman, Sevid Abdul-
kadir'in o§lu.
6. Babanzade Mustafa Zihni Paga: Hicaz
eski valisi
7. Bediizaman Molla Saidi Kürdi: (Sonrala-
n Türk nurculan ona Saidi Nursi diyerek
Kürtlügünü saklamaya galgmrglarjLr).
8. Kemahh Sabit Eski Harput valisi.
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9. Bedirhanzade Murat Remzi: Belediye

eski genel müLfett§i.
I0. Hasan Remzi Bedirhan
11 . Mehmet Ali Bedirhan: Emekli Miralay.
12. Emin: Ügiincü kolordu idare reisli$in-
den emekli kaymakam.
13. §eyh Saffet: Eski Meclisi MeEayih Reisi

(Tekkelerin iqlerini yürütmekle görevli
daire bagkam).
14. Mehmet Srddrk: Binbaqr.
-15. ilvas Sami: Mug eski mebusu.
16. Haydarizade ibrahim: $eyhülislam.
17. Halil Rami: Malatya eski mutassarrfr.
18. Abdülaziz: Akre eski kaymakamr.
19- Babanzade Hikmet
20. Bedirhanzade Bedirhan
21. Abdullah: Erbil eski miiJäisü
22.Cohkzade Mehmet Nuri: Baytar Nuri
Dersimi, Koggri ve Dersim isvadarrntn
ideolog ve liderlerinden.
23. Mevlit: Yüzba§1.

24. Emin Paga

25. Abdülkadir Nuri: Üniversite öfretim
üyesi.
26. Hacr Osman: (Balah Hacrosmanzade
Hacrbeydir. Hecrwi aqiretlndendr ve Ax-
lera köyündendir. (Köyün günümüzdeki
adr Y. Hacrbeki.ldir. Meclisi Mebusan Re-

isiydi).
27. Hacr Molla Said: Medine eski hakimi-
28. Prof. Dr. §ükrti Mehmed Sekban

29. Hanbeyzade Süleyman Nuri: Binbagr.

30. Sanofrlu Htiseyin Hüsnü: Dersim agiret

reislerinden.
31. Emin Ar,ni: Sina gehbenderli$nden
emekli.
32. Ahmed Vicdani: Dr. Binbagr.

33. Siverekli Osmanpaqazade Halil Fahri
34. ProI. Babanzade $ükrü: (§ükrti Baban,

Tercüman gazetesi Bagyazart).

35. Babanzade Mahmud
36. Babanzade Rrfat
37. Mehmed Emin Paga: Emekli Mirliva.
38. Tevfik Vehbi: Kurmay Yüzbaqr.

39. Abdurrahman: Ögretmen.
40. Mustafa $evket: Üstte$men.
41. Sadrettin: Üsküdar eski mutassanfr.
42. Hamza: Mutasarrf .

43. Halil: Eski polis müdüd.
r14. Urfal-r Tayfur: istinaf savcrlt§rndan
emekli.
45. Kemal Fevzi: Emekli üsflepnen, §aü,

§eyh Said isvarunda idam edilmigtir.
46. Mehmed Zeki: Yüz-baqr.

47. Osman Nuri: Fatih Medresesi hocala-
nndan.
48. ihsan Nuri Paqa: Yüzbasr, Agrr isya-

m'nrn askeri liden.
49. Vanh Stileyman: Komiser.
50. Abdullah Sadi: Palu'lu. Kürdistan
Teqriki Mesai Cem. Gnl. Sek., §eyh Saitl
isyamnda idam edildi.
51. Tevfik: Doktor.
52. Abdülkerim: Topgu Yüzbaqr.

53. Diyarbakrh Cemilpagazade Ekrem:

isyanla ilgili olarak yargrlandr. (Hahralan,
Brüksel Kürt Enstitüsünce 'Muhtasar Ha-
yatrn adryla yavrnlandr).
54. Bedirhan Asaf
55, Feyzi Berho: Doktor.
56. Süleymaniyeli Tevfik: Eski Palu Kay-
makamt-
57. Süleymaniyeli Mehmed Emin Bey:

Emekli Askeri Kaymakam.
58. Hoca Ali Efendi: Alim,
59. Arvash $efik Efendi: Müderris, §eyh
§efik Awasi.
60. Babanzade Fuat
61. Fetul1ah Efendi: Tüccar.
62. Dersimli Halil Bey: Miralay

Kürt tarihini bilenler listede'l<i isimle-
rin qo§unu tanrlar. Bu Kürtlerin o giimkü

kogullarda Kurmanc, Zaza, Soran, Alev|
Sürni, Aristokrat, Egra{, gtineyli, kuzeyli
ulusal bir temelde, ortak qtkarlar iqin nasrl

biraraya geldiklerine güzel bir ömektir.
Ayru zamanda listedeki bazr galus ve aile-
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lelerin de zamanla nas Kürtlüklerinden
vazgegtiklerini ve hatta Türkten gok Türk-
gü olduklanna da bü ornektir. Mesela bazr
Babanlar, Arvasiler, Bedirhaniler (Cemal
Kutay ve S. Qurar ) gibi.

Tesadüfler bazen hayahmrzda önemli
bir rol oprarlar. Ben de Orta Anadolu Kürt
tarihi ile ilgilenen biri olarak, BaIa kürtle-
rinden Kügükbryrkh (Gundä Hectehir) B.
D'run krzr S. ile evlendim. Son tatilimde
oradayken konu eskilerimizin istanbul'la
iligkilerinden agrldl Kayrnpederim B. D.
Yukan Hacrbekirli (Heciwa) Hacrbey'in
Osmanh sarayrnda önemli bir görevle bu-
lundu§unu orada kogkü ve hiznetgileri
oldu§unq Bala'h akraba ve bey socuk-
larrmn da onlann kögkünde özel Fransrz
mtirebbiyelerce e§itildigini söyledi. Flacr-
bey'in torunu C. D'nin söyledi§rne göre
o Istanbul'da Hacrosmanzade Haobey

olarak tanmryor ve Seyid Abdulkadirler ile
a;mt cemiyetin üyesidirler, Meclisi Mebu-
san üyesi olup reislik de yapmnhr.

Hacrbey, istanbul'un iggalinden sonra
ailesini yaruna alarak faytonla Anadolu'ya
gegmek istiyor, ama padisah yanhsr oldusu
iqin, OsmanJ-r Saray'ndän biri diye Musta-
fa Kemal tarafindan kabul edilmiyor. Daha
sonra da Kitt Teali Cemiyeti üyeligi nede-
niyle mahkum oluyor ve lstanbul'da vefat
ediyor. Orada Zincirlikul.u mezarhärra g+
mülüyor. Mezannrn yeri bilinmiyor. Yine
o§ullanndan Abbas Bey de Osmanh dö-
neminde Usküdar kayrnakamJrgr yapmrq.
Hacrbey Osmanh döneminde Bala ilgesinin
yönetiminde ve yeniden kuruluqunda
önemli bir rol olnuyor.

Anlanla,n hadiselerinoluq bigimj, zama-
ru, Flacrbey'in yaqam tarzr ve saraydan biri
olmasr ve o dönemde ondan bagka bolge
kürtlerinden hig kimsenin bÖyle özellikleri
olmamasr ancak orurn Kürt Teali Cemiyeti
üyesi Balah Kürt Hacrbey olabilece§i ihti-
malini kuwetlendiriyor.

Bilindiüi gibi OsmanJr Devleti Kürt
beylerinin qocuklanm okutrnak gerek-
gesi ile istanbulldaki agiret mekteplerine
getirtmigtir. Muhtemelen Hacrbey de bu
politika gerqevesinde gasdagr olan diser
Kürt bey gocuklanyla beraber istanbula
gelmig ve orrlarla iligkileri bö,yle geligmstir.
§€x Said baqkaldrßmda idam edilen Seyid
Abdulkadir'in de o dönem mahkeme reisi
oldu§unu belfutmek lazrm. Osmanlmm
ytk smr yakrndan izledigi tahmin edilen
sarayda görevli Hacrbel,'in, Kürt de olrusr
sebebiyle Istarbul'daki diier Kürtlerle be-
raber olmasr kadar do§al birgey olamaz.

Hacrbey'in dört o§lu ve bir krzt var.
Bugün e ocuk ve torunlaffull soyadlan
§AHSWAROCULLAR], DALK]RAN
ve BINERBAY'drr. Bu ailelerin büyük bir
krsmr Ankara merkezde yaqrvorlar. Yukan
Flacrbekilde, Karaburun da divebiliriz ki
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Orta Anadolu'daki en genig toprak sahip-

leri de bu ailelerdir. Aileden devletin qok

önemli kurumlannda görevli insanlar mev-

cut. Da§rstan Brnerbay 195üde Demokrat
Parti'den TBMM üyesi segildi. O§lu Azmi
ve Haydar Binerbav (10 yrl önce vefat etti).

Bugün önemli servetlerin sahibi insanlar
olarak Ankara'da vasamdktala r.

O dönemde bölgede bilinen iki Hacrbey

daha var. Biri Karagedikli Tahir Ercan'm

babasr Hacrbey (MAN kamyon fabrikasr-

nm eski sahipleri), di§eri de Inlerli Hacrbey

(N{rkaila). Bilinen gudur kL her ikisi de

sarayda hiq görev'li olmamqlar. ikiside yer
yörede ötänmmrg beylerdir.

Ayrrca Yukan Hacrbekirli Hacrbey'h
krzlanndan C. D'rr annesi Fail.a Ffurum'tn
pivano qaknasmr bilmesi de, bölgeden o

yagta bir kadmrn bunu ancak Istanbul'da,
sara1,da, özel Fransrz mürebbiyelerden ö$-

renmiq olabilece§ini göstermektedir.
Bu portreyi kaympederimin bana ak-

tardr§r Hacrbeyle iliqkili iki ilginq hikayeyle
hitirelim:

Kayrnpederimin annesinin babasr

Hacr Murat ve daha birkag akraba gocu§u

Hacrbev'in köskünde tutulmuq bir Fransz

mürebbiyeden ders almaktadrlar. Hacr

Murat bey di§er gocuklardan daha geligkin
olmasr ve birazda muhtemelen haylaz ol-
masr sebebiyle mürebbiyeye asrlmaktadf .

Mürebbiye bunu Hacrbeye gikaYet

eder. Haobey mürebbiyeye: "Krzrm o sana

as mazsa bana as r, gengtir, onu idare et!"
der.

ikinci hikaye Bala da gegiyor.
Baqka bir yöreden Bala'Ya bir gruP

qal$cillgryla tarunan irsan iskan edilmek
istenir. Bu is yöre önde geleni Hacrbeye

bildirilir. Hacrbey bunu Bala'nrn önde

gelen Türkmen beylerine bir toplanhda
söyler. ilgenin Türkmen beyleri buna qid-

detle karqr grkarlar. Bala'da Qingene galgrcl

istemediklerini söylerler. Hacrbey br:nun
üzerine onlara gunu söyler:

Beyler, dti§iin ve nigarilanmzda on-

lann yaptr$ iEi siz yaparsaruz mesele yok
demektir! O zaman ben de onlarm Bala'ya

yerlegtirilmesine kargtyrm.
Bunu üzerine Türkmen beyleri söyle-

diklerine pisman olup Hacrbey'e verecek

cevap bulamazlar ve bu galgrctlar (Agrq)

Bala'mn bir köyünü kurarl ve hep Hacr-

bey'e minnettar olurlar.

Pirtükeke Nü
Piriüka nü ya Rohat Alakom di nav wcqanän APECö de

hate wegandin. Pütük ii 135 rüpelan p6k t6. Ev l€kolina
derbar€ diroka Kurdön Anatoliya Navln de 1'e Di nav
rüpel€n pirtük€ de qasl 20 süretön req ü spi ii hatine
weqandin. Ev pirtüka bi navä Li RohilatÖ hertim roj
. Kurden Anatoliya Navln.

Yeni Bir Kitap
hazrrladrlr yeni kitabr APEC Yaymlan arasmda grkh. (
136 sayfadan olugmaktadrr. $arktan Her Zaman Gtinc§

Dofinaz / Orta Anadolu Kürtleri adh kitapta bazr eski

fotograflar da yer almaktadrr.

Rohat Alakom'un Orta^Anadolu Kürtleri tarihi konusunda

finfifüN HEBU..LUTLY' GÜhT§ DO6ü.AZ
EFlEffiffifl



NANT CERM

Demek€ li Gund€ Xanö ku girödayi navqeya
Xarp6t€ ye, bi nav€ Xan6jinebiyek hebü. Xan€

iineke xweperest, dilxirab, hetaböbes dexes ü
qavnebar bü. (Li gora agahiyan" navö Gund6
Xanö ji w6 de te.) Roia ku li gund köf ü cejn
ü gahi hebüna, Xan6 xwe dixist qula hundir ü
roniya derve nedidlt. Deriyö xwe kilid dikir
ü te digot qey ev sed sal e ku r€ bi v6 mal6
neketiye. Belö düri van deran, gava ku ger ü
gin li gund hebüna, dev6 w€ ii kena nedihat
ser hev ü weki büka sal6 xwe dixemiland r1

li kuge ü kolan6n baj€r digeriya. Ne bi kesl
re dipeyivi ü ne ji digü serdan ü sersaxiva
tukesi- Ew ü law6 xwe Misto bi tena sere xwe
diman. Xan6 ji xwe ü law6 xwe Misto p6ve
tukesl din nedifikiri.

Birasti, Misto ii xorteki pir ternal, geleng
tl diltenik bü. Berevaiiyö w€, nefsbigük,
mirovhez ü xwesmirov bü. Bel€ mixabin
diya wi Xan€ ne dixwest ku Misto bi tu
mirovan re t6kiliyö dayne ü weki hemsal6n
xwe, bi awayeki mirovi tevbigere an ji bi
heval ü hogir6n xwe re bide A bistine. Bi
pend ü siretön xwe ew kiribü weki miqk€ bin
melkes€, Mistoyö reben ii tirsa we re nikaribü
bib€je "ez heme an ez ji mirov im".

Di dil w6 de parastina Misto ü
astengkirina t€kiliy6n wi y6n bi xelk6 re,
qüna nav gund, danüstandina wi ya bi heval
ü hemsal€n wi re, tisteki li 16 ye ü ew bi vl
awayi qenciva law6 xwe dixwaze. Bi rasti fi
law€ xwe pir hez dikir ew bi tisteki Xwed€

nedida. Ne dixwest tiliya wi li kevir bikeve.
Li kugeyö an li ber mel€ (f6rbüna quranö)
hevaleki wi tadeyi li Misto bikira, Xan6, di
heman roj6 de riya wan dibiri an ji bi erig
digü serra'an dida ser pigta warr ü ew bi 6zing
ü qünikan dikuta. Bo wö ne li kuge ü kolanan
ü ne ji li ber melö tu slüda Mistoy€ reben tune
bü ku hevaleki wi hebe. Bavö Misto Ehmed,
ji möj de rehmet kiribrl, Bo wö, Xanö bo law6
xwe Misto pir fedekari dikir. Wö ji Misto re
hem döyitl Cr baviti dikir ü hem ji bo wi heval
bü. Bi vi awayi roj, meh ü sal derbas dibin.

Temen6 Mistoy6 wö digih€ie dora bisti.
Cttna wi ya leqkeriyö n6zik dibe. Rojek6 du
ccndirmey6n siwari y€n dewletö, kaxizeki
zer tiniry didin desi Xan6 ü dib6jinö: "plr6,
Iawd Misto legker e. Bila sibö we re qereqol§
qey ku em ewrak€n wi y6n leqkeriy€ bidinö.,,
Gava ku vi tiqti dib€jin, qirinck bi Xaltika
Xanö dikeve ku kcs nebine. Bi des xwe re
hilobikOn (rondik) w6 töne xwarö xwar€ Cr bi
hawar ü giri ber bi odeya Misto de meqiya.
Mistoy6 ciwan li odeya xwe di xew de ye,
Bi deng6 diya xwe re vediciniqe ser xwe, ku
gi bibine. Xaltika XanC ruye xwe di xwinö
de higtiye ü porö xwe tine xwarö ü dib6je:
"Mistoyö min lawo, ma ezö gawa b6yi te
biqedlnim? Mane va ye nav€ te hatiye, tu yö
bigi legkeriy6. Er6 lawo tu,y6 biqi legkeriya
xopan. icar ez€ gawa b6yi te biqedinim? Ez6
gilo bikim bi tcna ser6 xwe ?

Ji wö roj6 p6ve, weki ku li ser 6gir be vir
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dc ,wir cle dige, böföde ye. Dil ü cegera wä

diqewite. Ji ber ku heta w€ loj€ gavek 9i ye

Misto ji ber gav€n wö winda nebüye. D€ gawa

bike ku dikaribe bäyi Misto biqedine an dÖ

gawa bike ku sebr ü hedana r,r'6 be Mistoy€

w6 b€? Xane tucar nedixwest ku lawÖ

xwe y0 bi ten6 bigine leqkeriyÖ. Bel6 xezeba

dewlet€ dijwar ü fermana w6 giran e, nikare

xwe ji ber bide ali. Ji b0gavi radibe tedarikiya

Misto ü legkeriya wi dike. Di hundirÖ

hefteyekö de qend cot gore fi lepik6n hiri ii
law6 xwe re dihüne. Tenilrek nan0 gir ü qekir

dip6je dikc bin6 türekl rengin. Dev6 kewara

beni1.€ gwiz ü behivan vedike kiseki mezin

j6 dadigire, datine der€ ha. Kisikekl din ji 1i

mewij ü h6iir6n hiqkiri dadigire Cr disp6re

klsö benivan. Bo ku Mistoy€ wC motaci

tukesi ü tu tigti ncbe, xwarin namine ku i6
re amade nekiribe. Heta rojek€ ji sib€ de s6la

xwe sor dike ü heta 6var€ qidam ü dendik€n

zebegan diqe)ine... Dike ü nake dil6 wö rihet

nabe. Ji xu,e re dibÖje: "xwezi bibüua ku ez

hi Mistoyä x\.1e re bi(üma le5kerjyi ü nan ü

ava wi min bi dest6 xwe bidanayÖ. L0 gi fäde,

güna min qedexe ve-"
Sibehekö, bo ku Mistoy€ xwe bi 16 bike,

Xan6 ji tari dc radibe tevli bar€ hÖ§tireki ew

ü Mistoye xwe bi tena serÖ xwe didin ser riya

navgey€ ü ber bi rawestgeha tiräna re§ de

climeqin. Xanä ne dixwest ü destür nedida

ku Mistove reben r.atir ji gundt ti cirdndn dn

ji heval ü hogir0n xwe bixwaze Nedixwcst

ü nedihist ku tukes wi bibine ü bib€ie "Misto

Iawo, oxira te ya xOr€ be" Birastl bi saya diya

xwe tu heval ü hogirön wi an il dilqewitiy€n
wi y6n ji dil jl nin in ku bikevin timtela qüna

Misto ya leqkeriy6. Ji bigükatiya wi de, gava

ku bav€ wi dimire ä pÖ de nahÖle 0 dcstür

nade ku gav€ Misto bi kes6 bikeve an kes wi
bibine. Her gav diböje: "Dä xelkdn gavnebar

lawö mini bedew gavini (nezeri) bikin- Bi dizl
diee cem göx ü melevan, niviqt ü berbejnan ji
Mistore dide q6kirin. Ziyaretgeh namine ku

naee scr ü kar ü berxan li wan qewl (nezir)

neke. Heta roja ku diqe leqkeriy6 ji, bejn

0 bala Mjsto bi nivist, berbejn ü bazbendÖn

mina rextö sarperqe yÖ ku di serhev re av€ti,

hatibü rapeqan.

Pisti qüna Misto ya leqkeriyÖ, Xan€ ser6

xwe ji hundir demaxe ü mirovö/a Xwed€ re

naarive. Wekt beri, ne kes deriyÖ wi ü ne

li ew deriyÖ kesi vedike. Heta kin ü rika w€

ya li hember gundi ü clranan ji ber6 zedetir

dibe. Tu diböii qey gundi ü ciran Misto
gandiye legkeriyö. Bi gav6 bavkuqtiy€ xwe li
xelkö dinih6re. Cava ku gundl an ciraneki w€

rojeke idd (cejr-r) rabüna bo plrozkirina cejn€

an ii bo pirsa law6 wä carek€ bigüna dev6

cleriy6 w€, gund bi ser ser6 xwe ü wan diani
xwarö ü bi keviran dida ser pigta wan, xeber

ü dijün ü gotin6n gors nedima ku ji wan
re nedikir. Ji dest€ sixöf ü kufirbaziy€n w6

mirivön gund di gorön xwe de nedihcwiyan.

Herkes dizane ku Xanä, pirekeke no ü b6ar

e. Birasti tukes xwe berbay€ w6 nake. Herkes

xwe j0 dipar6ze. Bel€ yÖn ku wö nasnakin

jl diböjin qey insan ü mirov e. Nizanin ku

diriya qalo ye li gund6 Xan6 gin hatiye. Gelek

ciranön w€ ji deste we nelihevi ü biahengiya

w6 mala xwe ji gund bar dikin ü dib6iin.

"Bila bela te li gav6 te keve, bel6 düri wi
law€ te," Hin mirov ji gava ku mala xwe bar

clikiru di ber xwe de dibÖjin: " Xwedö ayÖ me

ji te rc nahöle" ü b€deng ji gund derdikevin
ü digün.

Xanö ji li tisteki wisa digere ku dengö

ibad6n (evd6n) Xwed€ nekeve guhÖ wö

Dixwaze ku bi tena scrö, an ji ew ü lawö xwe

tenö li v€ din6 bijin. Cer bi va wÖ be, bila
gund ü der 0 dor ü heta tevÖ dinö bigewite

ü tu tist li sff ruya erde nemine. Jixwe her

gav eqkerc diböje "Li vÖ din6 mirov6n qenc

nln in. Xwezi qira van mirovan bihata." Bi ro

perdeyeke reg dide ber qibaka xwe ü ku dibü
qev, lembeya xwc didefine ü li günhatina

nava gund guhdari dike. Denge mirovan tÖ

guhö w€, gav€ xwe digire ü dev6 xwe vcdike
qi tistO ber6 ü xirab hebe bi ser gundiyan de
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dibarine. NiIir ü dijünan, peyv6n qors tr b€re
di wan werdlke. Bo ku deng6 Xan6 nege

wan,gundi ü ciran€n w6 bi gev pancikan
dixin guhö xwe. Kunkuna wö ye- Heta pisik ü
cewrik6n ber diwaran ii ji dest6 w6 di emana
Xwedä de ne. Gava ku nornora pisikekG,
an ewtewta kügikeki tö guh6 w6 derdikeve
derve, kevir ü 6zingarl an ji gi bi destö w€
keve hildide ü dide ser pigta wi/€. Küzküza
kuqik6n ku ji destö Xanö l€dan6 dixwin heta
nivä 9ev6 ii guh€ xelkö nakeve. Xew li xelk6
diherime bel6 kes new6re deng€ xwe bike.
An ji herkes bi ber xwe dc berdide. A rast
ji tu kesi näxwaze xwe p6 rc biherimine ü
xwe bihetikine. jixwe gundi ü ciran diböjin :

"Xwed6 wö ji go xwe av€tiye. Bavo, em pö re
dernaxin, ma xune zor e."

Qendaki deng ii lawö wö nay€. Ne name
ü ne ji xeber, tu kes nave ber deriy€ w6 ü
pirsa lawö wö Misto nake. Her dige güman ü
xemön w6 z6detir dibe. Xan6, bi ro karö xwe
dike , bi gev ji li bcr paca xwe rüdine ü li gund
guhdad dike. Ji xwe re dib€je "Gelo keseki/e
ku xeberek ii alivö 1aw6 min de bihistibe nin
e ? An ii digot "Ka b€ kes bchsa law6 min
nake ?" Bi w0 mebest6 hineki anoq dibe ü Ödi
dev ji 6riq ü dijün€n xwe berdide. ji xwarin ü
l,exwarine dibe ü 6di nema di ber xwe de ji
dipeyive, Dil6 wö naxwaze ku kar ü emeleki
ji bike. Qewet ü mefera w6 namine. Ji ber
kul ü kedera law€ xwe nemsa dikare xwe li
piyan bigire. Ji sibe heta 6var6 li ber deri an
devä pencerey€ rüdinÖ ü li h6viya xebereke
xCrä ye, ku hinek ji cem lawC ,6 b6n an ii
nameyekC i6 re binin-.-

Iloick0 xorteki gundi, bo firotinö barek
6zing bar dikc. Ker€ wi di ber de ü ber bi
Xarp6t6 de dimege. Gava ku di dev€ deriyö
Pira Xan€ re derbas dibe, b6deng dimege, Bel€
Xan6 wi dibine ku xort dise navqeyö, bang wl
dike, diböje: Xorto, tu bi qedr6 Xwedö ki tuyd
ji beqal ü dikandar6n baiör bipirsl bd law6
min Misto tu name ii min re neqandiye. Ger

ku tu bini ez6 xelateke bidime te, bila tesedqa
(sedeqeya) serö Misto be. Xort€ 6zingfiroq; ii
tirsä re , bi ser€ xwe bersiva w€ dide weki
ku bib6ja, "bila be, cz€ bipirsim" ü b6deng
dixurice, dige, Xan6 bi garqav li benda xort6
€zingfirog e. Evari xort tevli nameyekö;
nameya Mistoy€ legker ku ii diya xwe re
qandiye li gund vedigere. Xort nameyö dide
dest Xanä. Xwendina w6 nin e. Nameyö
magi dike, b6hn dike ü di dev ü ruy€ xwe
dide. Peyre ji xort tika dike ku w6 namey6
zü bixwine. Xorte gundi nameyö dixwine ku
law6 wö dib€je " Davä, ez pir bag im, piqti ku
geg mehörr min bi qedin dö me belav bikin.
Di v€ navberö de panzdeh roian destüra min
heye... W0 qaxö cz€ b€m, te bibinim. Nekeve
ber timtöl ü miraqa min.., Piqti meheke din ez
li cem te me...L6 h€viya diayön te me davä...
LawÖ te Misto" gava ku name diqede, Xan6
xelata xort diditr0 ü diböjiyö: "Xorto, temina
min li te be, ku hr ji kesi re behsa nameya
law6 min neki. D0 ev mirovön qavxirab
min ü law6 min gavini bikin." Xort bödeng
derdikeve 0 dige. Xan6 ii w0 roiÖ de dikeve
nav amadcviya pdgwazikirina lawe rwe. Edi

ii k6fan re xelr' uakeve qavön w€, l-reta sibehö
disihire ü dikeve nav nigasän kür ü dür.

Cund6 Xan6 nöziki navqey6 ye, gundi,
roja eraseyö (pazar6) bo pödiviy6n xwe disün
navseyö. Her wiha riva gundön derdor ji
di gund€ Xanö re derbas dibe. Gund, tu
caran ii mirov6n biyan, ango m€vanan xali
nabe, Xane ji, li ber ku d€ law6 w6 were, wö
heftevö bo amadeyiya hatina wi diqe eraseva
navgey6. Pisti ku pazara xwe dike h vedigere
gund, din6re ku wa ye kaleki dest bi gopal li
ber deriv6 w6 rüniqtiye ü piqta xwe dave derl
ü dih€nije. Xan6 bi 6riq ü xeyd dib€je zilamö
kal: "Kefkurö gindok ! P0q€ tc li devä deriy€
min give ? Qey mal6n gund qeliyan e ku tu
ji dfir ü din6 hatiyi dev€ derivö min i rebena
Xwcd€, ku ne m6r ü nc zarok e.. Ez ü lawö
xwe yö s€wi ne. Ev serä p6nc meh6n wi ye ku
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li legkcriyä ye. icar de berl ku ez w€ riha te

va geni ta bi ta hilkim ii devö deril'Ö min bi

biqewite ü here!" Kalo, dest6 xwe vedigire,

1öva wi diricife ü bi gili ü gazinc dib6le

"Xweha min, diya min, ne xeyide, Xwed6 ji
te razl be, conk€n rnin dilerizin ü dikim ku
ji n€za bimirim. Ji bo Xwed€ gczek nan bidc

min " Piqti wan hewig ü dirüd6n kalo, hineki

rehm dikeve dilö Xan6 y€ keviri ü p€ rc nerm

dibe.Boxgika xwe datine erdÖ. Pigtre ji kui6

boxcika r.we ya helt plne ya ku ii craseya

baiaroko bi her tigtl dagirtiye, serqikestiyek

nan6 firney6 ü kesekek helawa baj€r kiriye,

dike nava pancikeki ü dide dest kal€ parsek

ü diböjiye : "Bila sedeqeya ser6 Mistov6 min

be. Piqtre dib6je : "Ev gundö han€, y€ ku

ne seri ne bini ye, tiii mirov6n dewlemend

in. Her yek ji wan bi qasi Qarüneki zengin

ü maldar e. Gava ku tu hati vir, here mal6n

wan bila ew te bihewinin ü zikÖ te tor bikln"
Ka1€ miüz ü stuxwar, pi§tl ku nan ü helawa

xwe dixwe, spasiya w6 clike ü dibÖie: "Xwed0

dcst€ te ü lawö te bixe tev, tu derdÖ kezebÖ

nebini, mala te ava, bi xatir6 te cliya min."
Xan€, piqti ku kalÖ Parsek bi r€ dike

derbasl hundir dibe. Bi diayÖn kalo pir
k6fxwes ü h6vidar dibe, belÖ li aliy6 din
hest€n wC y€n xirab xurt in. Dev ,€ naqerin,

di dil€ w6 de dig6rin Ji alil'eki de bi hör'iya

hatina law0 xwe gelek kÖfxweq ü dilgad

dibe. Ji aliv6 din de ji xenim ü xewnereqk6n

malxirab pöggarl ser serö w€ dibin, hest€n

regbini cerg ü hinav€n w6 dikurisinin Piqti

hatina nameyo ü n6zikbüna hatina Misto, der

0 dor lC tone hev; saet Iö dibin roj, roj l€ dibin

sal. Sebr ü tebata we nema tC. Hedan ü aram

pö re namine. Dikeve nava 9ik ü gümanan.

Her tlileki w€ iC re ti§teki dib€ic : Car caran

dil€ wö j€ re dibÖje "Dibe ku, fermana destüra

Misto we.re rawestandin, an ii ger derkeve

ü Misto bige qer ü ji qer venegere." dileki

din dib€jc : "Dibe ku tigtek bi scr6 wi de bö

an ji li 16 nexweq bikeve." Dileki w'6 yÖ din

dib6je : "Dibe ku tivingo wi an 1'a hevaleki

wi p0 de piteqe ü Misto were kuqtin." Her ku

di van tigtan de di{ikire, .ji ser higÖ xwe dige

ü xwedaneke ziwa bi 1aq6 wÖ dikeve ü b6hna

wC teng dibe. Hindik dimine ku bifetise. Bel€

disa li ber dil6 xwe dide ü lanet rl nifrinan li
geytan€ kor (hest6n xirab) dibaranine ü dil€

xwe xweg dike. Bi vi awayi vek caran ii tigtön

baq tine bira xwc.

Her ku diqe hatina Misto n6ziktir ü sebr

ü deyaxa dayika wi Xan0 ii z6detir dibe.

Edi xew nakeve eav6n we. Wan rojÖn dawi

bi gev ü bi roj ji ber pac6 ranabe, Bi hesret

ü b6rikirineke b€hempa gav€n wÖ li riya

MistolzÖ w6 ye Ku dibe 0var, ji xwe re dibäje

" De iro nehat. dE sibä teqez wcre." Ü bi vi

awayi xwe bi xewn ü xeyal€n 96 ü xwest6n

xweqbin dihedirine- Hefteyck derbas dibe, tu

b€hn ü böta Misto nave. Roieke sÖ§em€ ye.

Xan6 .ji xwe re dib€je "Mistoy6 min, iro li ku

derä be d6 were. EzÖ rabim ii bo w6 iro ji dilÖ

xwe de nanekl bipÖjim ku Misto bi dil6 xu'e

bixwe. Ji kubara sib6 de radibe hevir distir6.

Texma nivro tenüra xwe dadide ü peyre

radibe teqtek nanÖ genim0 sor, genimÖ rüto

dip€je. B6hlra nane Serm yC Senimi li tev6

gund belav dibe.

Bi teqdira xwed6 w€ rojÖ Kal6 ku gend

roj ber€ hatibü ber deriv6 XanC, dlsa w6

rojö li nava gund, ji xwe re li pars€ digere-

Wisa 16 tö w6 gav6 di kugeya mala Xan6 re

derbas dibe ü bähna nan€ germ dide pozä wi
Geleki pirgi ye. Xwe li b6hna nÖn digire, xwe

clispOre kopal6 xwe ü h€di hödi dimeqe. TÖ li
ber deriy6 XanÖ qün dide ü rüdinä. Tenüra

Xan6 di hewgO de ye. Kalo ser6 kopalÖ xwe

li deril.€ hewqÖ teneke ü zingari didc Xan6

nabe ku ii k6fan re bifire. Hildipeke ser xwe

ü ji xwe re dib€ie "Ev6 ku li deri dide, teqez

Mistoyö min e." Bel€ gava ku deri vedike,

kalö dest bi gopal 0 pigt kubik dibine. Bi

dest xwc re qidümO w6 diqik€ r1 kin ü rika

r,r,6 ya li hember kalo z§detir dibe Qav€n w€
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diqin nav scrö r'6 ü heta ku d6 de heve diböjc
"Biqewit I ü bi qid deri cligire ü dige: "Qav€n
kalo baq nabine. Kopal6 xu,e datine dest€
xwe li ber xwe dipcline ü clisa li dcri dide.
Disa serö gopal€ xwe li deri d.ide ü bi dengeki
fetisoki diböie "Diya min, welehi ez birqi me,
gelo tu dikari parik nanö germ bidi min ? Bila
x6ra miriyan ü sedeqeya ser6 saxan be."

Qet rehm nakcve dil€ Xan6. Föm dike
ku heta parivek nan nexe clestö kalo, kalo ji
devd deri nage. Radibc naneki sax, di nav re
dike du ciyan, pargeyeki dixe hundir€ dcstC ü
pargey6 din hildide ku bidc dest€ kalov6 birqi
tt belengaz.. Bel€ di heman kat€ de geytanö
w6 (dilö wö) nöta w6 xira dike ü dib€ie
"Ger ku tu dixwazi bi carekC tu xwe ji vi
kalö kelkur xilas biki, div6 ku tu li gareyek6
bifikiri." Hema radibe navika n6n derdixe ü
baz dide hundir seriyek pen€r6 nü ji elbikö
derdixe, dixe nav n6n ü hinek derman6
migkan ji biser de werdike ü tine dixe dest€
kalö reben. Ü peyre dib6je " Edi ii iro p€ de,
bila ji xe;rnl law€ min Misto, kes nema li
deriyä min bide." Kale birqi bi wä geza na n6
germ pir k6fxweg dibe. Ji ber ku nan germ e,
bi desxwe re naxwe, dav6je bin€ türik6 xra,e.
Peyrc ii Xan6 re dirüdan üji Xwedayö w6 re ii
lavan dike ü dide ser riya gund6 xwe ü bi wi
hal6 xwe dimege. Dixwaze berl ku bibe 6var
bigihii6 gund€ xwe. Ji Gundö Xan6 xölek6
bi dür dikeve. Ji xwe re dib€je "de vaye ez
qedereki hatim. Bi gümana min riya gun€
min nözik bü. De ka czO rünim ü \,i nan6 ku
wö iinik6 daye min bi dilO xwe bixum ü pey
re bimelim." Kalo dike ku li deve rä cong
bide ü rün6. Dibine ku waye xortck ii w6 cle
t6. Xort bi cilön legkeri ye, hineki saw dikeve
dilö wi ü dev ii xwarina nön berdide. Hincki
xwe radigire, li hör,,iya hatina xort radirveste.
Xort€ leqker silavö li kalo dike. Kalo nizane,
belö xort lawö Xan€, Misto bi xwc ye. Kalo
silava xort vedigerine ü dibeje "Eleykum
selam, ya xort6 delal. Gotinek heye, dib€jin
'-fu kes nikare qismet€ kesi bixwe.' Bixu,ed6

dinärim tu ii riyeke clür tö. Ü tu nobedariya
vi welati diki law6 min. Min emr6(temen)
xwe kirive. Tu ii n.rin ferztir i. Bila Xwed€
k6maniya cirvandn mlna te nede. Xuva ve
tu pir birgi vl,1i. E min, riya min pir nözik e.

Qawa be, cz€ xwe bav€jim gund." ü wi nan6
dev6 xwe yd genimi ü germ, (wC demo nan€
genim pir bi qimet e. Gel6 hcr0m€, bi girani
nanö ceh dixwe) dir€.ji Misto dike ü dib6ie
" icar ev nan6 germ qismet6 te yc, te kerem
bike bixwe." Birasti Misto ;i pir birgi ve. Ji
naza bcr qav€n wi tari briye ü hem ii gotina
kalo naqikine radih€je n€n ü xatir ji kalo
dixwaze ü dirnege.

Misto dest bi xwarina n6n dike. Ew nan0
ku diya wi bi dest€ xwe, bo kustina kaleki
reben, belengaz ü böguneh amade kirive...

Dotira roj€ berbanga sibeh6 ye. Disa du
cendirmeyön qereqol6 töne ber deriyd Xan6.
Bi awayeki bönavber du s€ caran bi qid, li
deri didin. Disa w6 qev6 ii xew bi gav6n Xanö
neketiye, ji 6vara Xwedö de li benda hatina
lawö xwe Misto ve. Bel6 xilmaq e. Bi l6dana
deri re vediciniqie ser xwe. tlay6 wö ji bay€
felek6 nin e. Ji xwe re dib€je: " Keseki ku v6
sibehö bö li deriy6 min bide nln e. Kaloyd
parsek bü, min ew hal kir, cz ji heqö wi
derketim. Edi, gü ncma dikare li deriy6 min
bide. 'l'eqez ev lawö min Min Misto ye. De ka
ez herim deri lö vekim "

Cava ku deri vedikc, gav6 wö du
legker€n biyan ü b6mirüz ku tucari wan
neditiye dikeve. Hör.iya w€ digk€, qidüm p€
re namine. Xemgin dibe, be16 disa ji dil6 xwe
xira nake, dipirse:

"X6r e law0 min ? Ez li h6viva Mistovä
xwe bürn. icar hün ji ku derketin ?

Cendermeyan bi desxwe re, xebera req
dane Xanö:

"Cendekö law6 te li ser riya navgey€ hate
ditin. Sedema mirina wi nc diyar e. Tu kes
nizan e ku .ji bo gi an bi Ei wayi miriye.Bila
ser€ te sax lre !"



RURE§
Ewrön reg ser wel6t dagirtlbün. Roj bi
xwin, zor ii zilm€ derbas dibün. Girtigah, ji
demokrat ü ronakbiran tiii kirin ü di lgkence

re derbas dikirin. RojÖn mirov sibö dige kar6

xwc 6varö vegere an venegere meghul bün.
Y0n bingav kirini di qereqola de diku§tin ü
diavitin derve. Ro bi nivro ronakbir ji kolana
digirtin, gaven wana bi qiravatön wana

giredayi, qurgin dikirin ii meyiten wäna
diavitin kort ü kendala, rojÖn ger6 qilöri..

Mirov ji malän wana digirtin, lqkence

dikirin, dest diavitin ar ü namOsÖn wana ü
di bin gavan de winda dikirin. Jiyan li serö

wan teng kiribün, gund digevitandiry kogberi

bübrl qeder. Mirov bö ci ü war dikirin. Roi€n

bi xwin, rojön reg, roj6n zilm ü hovify6'.-
Ronakbir€n wel€t, xwendevanar,

demokratan, mirov6n bi rümet, y6n dixwastin
rümeta xwe biparÖziru li hember wÖ zilm ü
hovitiy6 li berxedidan. Canö xwe kiribün dev€

xwe, mirin dabün p€q gavÖn xwe, deng€ xwe
bilind dikirin. Her kügek6 de blhna xwin€,
rojön mirinö, rojen rc§. roiän lari, .

Li hember zilm ü hovitiYö, li hember

igkence fi cinayeten I diji Kurdan büyi bi
sedaru bi hezaran gehid dan ü dixwastin li
ser Iingan biminin. Rojön ku di siya mirin€
de derbas dibün, roj6n hevalan silav ji hev

ü du birin!..
Zivistana rom6, eyameki sar, her der berf

ü püg, meriv bi rä diqü hetani junlya dikete
berfö. Her der cemidi bü. H6wanÖn li der

li w6 serm6 dicemidin. Li Anatoliya Navln
qezake bigük; ber ävarö telefonä Elo läket. Os

bü; serok6 partiv6 YÖ qez6 bü
- Were partiy6, mävaneki me heve.

Scrokä partiye bajarä Amedö; Hüsin e

EIo, bi lez xwe amede kir ü meqi qü

partivö. X+r bül VÖ zivistane, vä sar ü sermä

ierokö balarö Amed€ gi kari xwe li vir hebü?

S€ meri li partil,Ö rünigti bün. Elo ji seroke

qeze bitir herdu meriy6n din nasnedikirin.
Mävan€n yad bün. Os6 ew dan€ naslry yek

serok€ partiy6 AmedÖ, yÖ din ji li gundeki
qezaye mamoste bü. Elo silav da mövanan
ü x€r hatin 1ö kir, rünigt. Wana behsa rewqa
ivelat dikirin, rewga roj6n req dinirxandin.
Hevalö mövan behsa Amed€ dikir, ii hevala

xeber dida, rÖvabirän parti;'Ö li her heremekÖ

nasdikirin, Dema ku xwarin dihate xwarirL ji
derva ji bo kareki taybeti Elo xwastin. Elo Eü ü
nlv saete suva vegeriya partiy6. Hevala mivan
bi r€kiri wün, Osö banga Elo kir ü got:

- Wa mövana serok6 PartiYC AmedÖ Ye,
an na?

Elo:
- Na, ew ne serok6 PartiY€ Amedä Ye

(Elo serok6 partiyä Amed6 rind nasdikir.)
- L6 gima te ii min re ne got, ne ew e?

- Tu dizani roi ü seY endam6n partiyÖ

tene kustin. Min got, qey ew,i bo ku nay0
naskirin6 nav6 xwe vediq6re. Te eima ne got,

ewa ye ne ewa ye?
- Qi dizanim, ii min rc got, "Xwanga

min li bajar6 wö dibistana bilind dixwin€. Ez

hatim Ankaro navenda partiy€. Min 8ot, ez

wö 1i bibinim vegerim welCt. HÖ ez derbase

baj€r nebtrmc, ez pirsa we bikim." Ji min pere

xwastin, min pere dane wi, min ji bo quxila

me ji pir tist eqkcre kir. L6 ew polis be, em€

qi bikin?
Elo:
- Rabe em li Ankar6 bigerin', got ti ji

serok€ giqti re telefon kirin. Ji AnkarÖ de
gotin "Ew sextekarek e. Li gand navend6n

bajara y6n partiyö vi sextekari kir, heYal

xapandin ü perön wana girtin."
Bi ser u,€ gotinä ve Os ü Elo rehat bün. Di

wan roi€n reg de, xclk€ me, di slya mirin6 de
ji bo jiyan€k azad ü bi rümet, li berxwe dida,
ew rüreqa ii li kume keti digeri.
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Geride brrakugrmrz yitzytltr. ilk yansurda
Kürtler agrsrndan bttyük dramatik geligmeler
yagandr. Yüzyrhn baglarrnda Kürdistan
pargalanp paylagrldr. Bunu takiben Kürt
ulusal özgürltigti ve ba$msrzh§uu hedefleyen
onlarca Ktirt bagkaldrnsr meydana geldi.
Koqgiri, $eyh Said, A§rr ve Dersim bunlardan
bazrlanmn belleklere kazman adlarul
olugturuyor.

Alrr ytizyrhn ilk yansrnda H€vi, Kürt
Teali Cemiyeti, Xoybün ve Azadi gibi Kürt
örgtttleri kuruldu. Jiru Hawar ve Ronalri gibi
Kürtge dergiler yaym hayatma baqladr. 20

Jy.'m ilk yanslfln son dönemlerinde, ömrü
bir yrlhk zamana tekabül eden Mahabad Kürt
Cumhuriyeti Iran Kürdistan'rnda kuruldu-

20 yy'n ilk yansrnda meydana gelen bu
geligmeler Orta Aradolu Kürtlerine yansrdr
mr yada nasrl yansrdr? Ornesin adr geqen
bagkaldrdar4 örgütsel ve yayur gahgmalanna
Orta Anadolu Kürtlerinden Katrlan olrnus mu?

Do§fusu gu an sfip oldusumuz
bilgilerimizle, bu sorulara doyurucu bir cevab
vermek mümkilrl de§il. Zira bu zaman dilimine
iliqkin olarak elimizdc ne somut bilgi ve
belgeler nede bu konuda yaprlmrg arastumalar
bulunmuyor. Tek bir bilgi var, o da Bala ilgesi
(Ankara) Kürtlerinden oldusu anlaqrlan, Hacr
Osman admrn 1919da Kurulan Kürt Teali
Cemiyetinin üyeleri arasrnda geqiyor olmasrdrr
(Bkz. M. Ba1.rak, Ktirtler ve Ulusal-Demokratik
Mücadeleleri, s. 89-92).

Hacr Osmarr'rn örgüt iEindeki konumu
ve faaliyetleri hakkrnda elimizde az bilgi var.
Buna ra§men, Hacr Osman'm Kürt davasrna

gönül vermiq ve bu ufurda mticadeleye
katrlmq ilk Orta Aradolu Kürdü oldugunu,
tabi qu anki bilgilerimize göre, söylemek
yerinde olur.

Sonug olarak, 20. 1y.'rn ilk yansrnda,
mevcut bilgilerimizi temel aldr$mtzda,
Ktirdistan'da meydana gelen geligmelerin
ve büyük alt-üst oluqlarrn Orta Anadolu
Kürtlerine pek yanslmadrts görülüyor,

Orta Anadolu Kürt aydrnlan ve ösrenci
genqliginin avdurlanmacr fikir ve taleplerle
tarusmdsr, Kr.irdistan'lr aydm ve ögrenci
kesimleriyle il§ki igine girmesi ve giderek
Kürt ulusal mücadelesi saflanna katrlmasr;
ona emek, güs ve can yererek katkr sunmasr,
20.1y'm ikinci yausrnda, daha gok da 1960 /
70'li pllara rastlar.

Bu süreci kolaylagaran, ona bir nevi
zemin tegkil eden iki temel faktöre hemen
bagta de§inmek gerekiyor. 1960'h yrllar, o
tarihe kadar büyük sogunlugu krrsal alanda
ve kapah bir yaqam sürdüren Orta Anadolu
Ktirt toplumunun dtga aqldr§r yrllardrr. Bölge
KrJrt genglerinin bagta Konya, Arkara ve
Krrgehir olmak tizere, e$tim amacryla büyük
kentlere gitmeve baglamasr bu tarihlere
rastlar. Buna paralel olarak, yurtdsmä,
özellikle Avrupa riLlkelerine bu biilgeden
yo$un gög de bu dOnemde bagladr. Yine a;ar
dönemlerde Kürdistan'dan da Türkiye'nin
büyük kentlerine vc yurtdrqrna efrtim ve
gafuma amacryla gös baslanxsh. Böyle olunca
da, Kürtlerin vüzyrllar öncesine dayanan Orta
Anadolu'ya iskanrndan sorua, ilk kez, Orta
Anadolu Krirtleri ile Kürdistan Kürtleri, biri
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Türkiye'nin metrepol kentleri, di§eri Avrupa
tilkeleri olmak üzere iki zeminde biraraya

geldiler; buluqma ve taruqma olana§l buldular.

Bu durum, Orta Anadolu Kürtlerinin Kürt

ulusal mücadelesi s#lantra kahlmalannada

zemin tegkil etti. Bu aqrdan bak dr$nda, Orta

Anadolu Kürtleri'nin bölge tarihinde 1960-

70'li yrllarda yeni bir sayfa agrlmrq oldu
ilk srmrh olan iligkiler, tan§ma ve

ortak qabalar 196ülarda bagladr. Burad4 bu

döneme iligkin olarak bildi$miz bazr Ömekleri

vermek yerinde olacaktu. Ankara'nur ilgesi

olan Haymana'ya ba§h Kerpig köyünde

(Gundö Kose) 1930'da dünyaya gelen Azime

Kutlay bu dönemin ilklerinden biridir. Azime

Kutlay ilkokulu Haymana'da bitirdikten
sonra, önce Izmü ve Istanbullda Ö$etnrenlik

e$timi görmü§, sonra yüksek fütisas amacryla

Amerika'ya gitmig. Orada, 1920'li yrllarda

Amerika'ya giis etnü§ olan srmrll sayrdaki

Kürtlerle taflsml§. Bu konudaki bilgiler I{ohat

Alakom'un Azime Kutlay ile yaph$röporta,da
yer ahyor (Bkz. Bimebün, say 4, Sayfa 6G63).

Azime Kutlay Agr/h bir Kürt aYdrru,

yazar ve siyasetei olan Naci Kutlav ile evlenir.

Bu evlilikle o, ister istemez kendisini külIeti

bol, actsr büyük olan Kürt meselesinin iginde

bulur. Zira , egi Naci Kutlay 49'1ar olarak

bilinen Kürt grubu iginde yer almrqtr.*
AzimeKutlay, adr ge§en ropörtajmda, bize

baqka bazr bilgilerde aktanyor- Mesel4 qc;yle

diyor: ,,Büyüklerimiz bize, Cumhuriyetin ilk
yrllannda, Haymana'h ileri gelen Ktirtlerin

baskr ve takibata ugradrtsm anlahrdr-

Allahlanlardan akhmda, Bostanhö1'ül1lü

Mehmet Efendi'nin adr kalrnlg. Mehmet

Elendi zengin bir $eyhblzn Kürdü imi§. ."

199'da vefat eden, Yunak Kürtlerinden

olan Osman Alabay, nam-r di§cr Curuki
(dogum 193a) de bu dönemin ilklerinden
biridir. Yagamrru daha qok Polath'da

gegiren Curuki 1960'h ve 70'li ylllarda Kürt

meselesiyle itgilenmig bu gerqevede dönemin

aktif Kürt aydrn ve siyasi qevreleriyle iliqki

iginde bulunmuy ve Türkive iEqi Partisi

(TiP) saflannda mücadele etmiq. Curukiyi
akranlarrndan ayuan bir özellik, onun

bagmdan bed Kürt diline, bölgesel Kürt
ktiltürüne verdi§i önemdir. Örne$ur, bu

yazrmn sonlannda de§inildi$ gibi, onun

Kürtqe bazl qiirleri daha 197üli y lann
ortalannda yayurlanmr§tr.

ilklerden olan bir baqka Orta Anadolu

Kürdü ise, 1942'de Taburo§lu'nda (Tabura-

Kuqehir) düLnya;,a gelen Rrza Baran'dr.

Krrgchir ve Ankara'da ögrenim yaPnuS

olan Baran, 1950'li yrllann sonlarrnda, 49'lar

arasurda yer almrg olal Musa Anter, Yagar

Kaya ve Naci Kutlay gibi Kürt aydurlanyla

tarugmrg ve TIPin qal4malanna katrlmrq. Haci

Erdo§an m Birnebün adma kendisivle yaphgl

röporta,da, Baran o dönemde kendisiyle

birlil(te Kürt meselesire ilgi duyar ve siyasi

Iaaliyctlere katrlan Krrgehirli Kürtlerderu

Hamdi Baysal, Cemal Beydo§an, Kemal Ilhan

ve Davut Canpola(rn adrru veriyor (Bkz.

Bimebün, sayr 4, saYIa 31-39).

1963'de yüksek tahsilini YaPmak
amacryia Almanya'ya giden Barary halen

yagadt§r bu ülkede de srrasryla Ktirt ö$enci
örgütü AKSA, Göqmen i§§i örgutü KOMKAR
ve Alman Yegiller Partisi saflarrnda aktif bir
bigimde sivasi gahsmalarrru sürdürmü§tür.

1970'li lnllara do$ru istanbul ve Ankara'da

faaliyet gösteren Do§u Devrimci Kültür
Ocaktan (DDKO) adh Kürt örgütlenmesine

Orta Anadolu Ktirt aydrn ve ö$enci kesimleri

sempati ile bakmrg, bizzat üye olanlar e rkrru§tu.

Koqhisar (Ankara) Kilrderinden olan Ibrahim

Güqlü, bildigimü kadanyla, DDKO üyesi olan

ilk Orta Anadolu Kürdü'dür. Güqlü o günden

beri Ktirt siyasetinde aktif olarak yer almr§tu.

Uzun yrllar yurtdqmda kaldrktan sonra,

bundan birkaq yrl önce Türkiye'ye dönrltü§

olan Güqlü; bu yrl kurulan Hak ve ÖzgtiLrlükler

Partisi'nin ftIAK-PAR) yönetici kadrosu iginde

ycr ahyor.
'197üli yrllann ortalarma do$u Kürtler

yo$un bir siyasal galqma iqine girdiler
ve de$gik adlar altrnda farkh ideolojik-
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siyasal görüqler temelinde birgok Kürt
siyasi grubu ortaya grktr. Bu dönemde Kürt
hareketi, uzun bir soluk ahqtan sonra, bir
)'enilenme ve veniden l,aprlanma sürecirre
girdi; resmi ideoloiiyi, özellikle Kürt sorunu
konusundaki görü§ \,e tabularr yo§trn bir
sorgulamaya, devim yerindeyse, idcolojik
bir bombardrmana tabii tuttu. Kürtler bu
dönemde kendi iqinde de sanc r ve qatsmah
bir ayuqma süreci l.agadrlar.

C) zamanki legal adlarryla, Rrzgari,
Özgürlük Yolu, Devrimci Demokratlar,
Kürdistan Devrimcileri ve Kawa olarak
bilinen Klirt siyasi gruplanrun saflarrnda Orta
Anadolu Kürtleri'den kimileri bu gruplarm
öncü ve orta düzev militan kadrolarr arastnda
yer aldrlar.

Kürt ulusal mücadelesine yurt iginde
ve yurtdrqnda, siyasal, kültürel ve vazrn
gahgmalarryla katkl sunan ve 70'li y lann
ilkleri olan Orta Anadolu Kürtlerinden
tespit edebildiklerimizden bazrlarrmn adlarr
qöyle: Se;.it AIp, Hatice Yagar, Vahit Baqaran,
Harun Cogar, Hüseyin Kignig, Ali qiftei,
Kenan Alabay, Ali Biger, Mehmet Bayrak,
Fatin Kanat, Temeli Bayrak, Hanefi Celepli,
Nuh Ateg, Mcl.rmet §ahirq Mustafa Köseo§lu,
Mehmet Özsoy, Yusuf Göktcpe, Hasan
Demir, Hasan F{armancr, Ahmet Krsabacak,
Seyfi Do§ary Haci Erdo§an, YusuJ Polat,
Yusuf Kaynak, Cemgit Bender, Necati Sezgin,
Bekir Darr, Mehmet Özkök.

1970'lerin sonlanna do§ru Kürt ulusal
mücadelesi bir nevi yükselme dönemi
yaEadr. Bu durum Orta Anadolu Kürtlerine
de yansrdr. Bölgede, özellikle aydm ve
üniversite gengli§i arasrnda mücadeleye
sempati duyan bir taban olustu. Bölgenin
kimi yerlegim birimlerinde demokratik lcgal
örgütler kuruldu; Ncwroz kutlamalan, tiyatro
gösterileri vs. grbi cylemler yaprldr.

1980 askeri darlresiyle bu stircq. geqici
de olsa kesintiye ugryadr. Kürt harekcti de
agr darbe aldr, büyük kayrplar verdi. Orta
Anadolu Krirtleri de bundan paylannr aldrlar.

f)arbeden krsa bir süre sonra, 1984'de
PKK'mn ba§lath$ silahl eylemlerlg giderek
15 1,rl süren bir savag vaqandr. Bu savag büyük
tahribatlara, can ve mal kaybura yol agtr.
Tüm bu olumsuzluklann yarusr4 Ktirt-Türk
avngmasulnda bir sonucu olarak Kürtler
arasrnda ulusal haklanna sahip grkanJann
sayrsl savas stirecincle vc sonrasmda dalra
da arth. Bu dönemde HEB DEP, DDP, DKp,
DBP, OZDED HADEP ve FIAK-PAR gibi tegal
örgütler orta_ya grkh, Bu legal tirgriLtlcrin iginde
Orta Anadolu Kürtleri de aktil olarak yer aldr.
Murat Bozlak, Fehmi Demir, Faik Candan,
Kenan Alabar,', Mustafa l'aqgr, Mehmet özköh
Muzaffcr §ener, gibi Orta Anadolu Kürtleri adr
geqen partilerin vönetici kadrolan arasrnda yer
ald ar. Do$rusu, bu dönemde ulusal mücadele
sa-flarma kahlan Orta Anadolu Kürtlerini
yrSursal kahhmrndan ötürü isjm sayarak
vermenin mümkün olmadrgru belirtmek
gerekiyor. 1990'h yr.llarda bölgede Kürt Ulusal
kimli$rne saI-rip grkrqm boyuhrnu göstermek
bakrmrndan, bu dönemde vap an seqim
sonuglarlu gör dtmdk lcterli. Ömegin; 1995

genel saqimlerine Emek-Banqözgürlük Bloku
adrna katrlan HADEP aldrsr ov oraruyla, Kürt
yerleqim birimlerinin pek qosunda birinci yada
ikinci parti konumuna yükselmigtir.

Buraya kadar yazdrklarrmrzdan
da anlaqrlaca§r üzere, Orta Anadolu
Kürtlerinden oldukga btiyük bir kitle Kürt
ulusal mücadelesine az veya gok katkrda
bulunmug. Kimileri bu yolda bir ömür boyu
emek verdi, a§rr baskr ve igkenceve, zindan
ve sürgün yasamrna katlandr. Kimileri
ömrünün bahanm, bütün vaqamlannr feda
ederek aflrr ve acrh bedeller ödedi. Yakrrdart
büyük acrlara katlandrlar; a§u baskr, igkence
ve suglamalara maruz kaldrlar. Kimi zindan
direniqi r,,cya faili meghul cinayet sonucu,
ama büyük qogunlu§u 1984 soruasr döncmde,
gerilla saflanna kahlarak, eatrsmalarda
yagamlarrm yitiren Orta Anadolu Kürtleriniry
tespit edebildiklerimizin adlal göyle:
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Adr+oyadr Kod adr Dofium yeri/yrh
Mücadele,ve

kahhlq tarihi §ehid oldugu yer/1LlL

Mehmct Krrsehir Ankara, 1974

Mehmct Uzun Sarrz

?.. Koq Koghisar Ankara,1978

Yrlmaz Demir Ycniceoba Diyarbakrr,1984

Cemil Sait Barlas ()mer 'Iavsancah,67 1987 1989

Bayram Karata§ SeIkan Yünlükuyu, 71 Mart 1988 istanbul, 1990

Hacr Dumanhdaf, Savag Yapalt,1965 1990 9:r.nak, "16.07.992

Mahsun Cihanbeyli 1991 Haftanin, 10.92

Füat Sarrz, 17 .11,.71 3{l Mart 92 llaftanirL 12.10.1992

Sinan So,vsal qiya B.Damlacrk,
1977

8.1992 Haftanin Pak tepesi, 10.1992

Yrwrr 7 Kii.iikvävlrz Hasan Tavsancah,l972 1991 Nurhaklar, 30.07.1993

Faik Candan
B. Damlacrk,
1962

Ankara,l994

Zana Cihanbeyli Madur-KaÄrzmar.r, 27 9.1994

Ömer Dunnaz Diiwar Polatlr 1970 11. 1993 AArr srmrr, 16.01.1994

Cafer KrLc Bahtiyar Turhal,l'r68 Mavrs 1992 Girena Rize 6.6.1994

Hüseyin Özkan
Cihan
Tekoser

Satrz, r q93 Van,6.8.1994

M1,rät llemirhäs Gazi Krsehir,1968 1991 Kutp-Ora, 15.9.1994

Timur Can Dr. Haki Krrsehir, 1973 29.5.1991 Mazqirt-Birvan, 26.4.1994

Hacr Asiti Yapah,1977 "1991, 6."1994

Mehmet Havmana,1966 1984 F,IzirLcar. 24.7 .1994

Osman Coskun Orhan $erefli 1992 Istanbul, 26.8.1994

Kenan Sovsal Sinan Diivar Kochisar,1974 Temmuz 92 Fidel Kövü-Lice, 13.2.1995

Selim Canavar Zaler \ apai,1973 1992
Xokan Karakol basktnr,
Baskale, 5.8.:1996

Kcmal Biqer §ixo Cölvazr,1974 7995 Zagroslar ,1996

Ciir.an Siier Sabri Sahin Kulu,1966 1990 Bevtüt:ebap,26.6-197

Baytam Ko( Kendal Yesilvurt,1974 '1995 Ciyaye Rq-Gabar,,1.6.1998

Dünva Kandemir Rehan Yapah

Mehmet Güne§ Jehat Yeniccoba

Sami Erdekli Adnan

IIüse\.in Kartal Sanz-Tar,1a

Ibrahim Gümü§ Sarrz-Iavla

Ali Kavseri



Ariin Kulu,1976 22.7.\999

Hasan Basd Topta§ Veysel Sa§Lk

Vel sel Uysal Edip Mazlum Saihk

Qa§layan Kayrk !l!
Kart Adnan Yapal, 1969

1991 Haftanin Dcrkare, 1992

Hüseyin Kangal Baran

Osman Kochan Faruk

Yakup Aktaq Selim $amil Yapalr

Kadir Salman Felit

Necati Cüne§ Zeynel Yeniceoba
1972

6.1992 Xan kurke. 19.10.11992

Hacr Karav

Avhan Isrk

Gülnur Akgül Mizgin
Newal

Karacadag,
1,5.0t.1970

't992 Kr p, 10.10.1994

Mesut Özkan

N Berfin Krrkrgla

Rcyhan Kal

Cemalettin Gülec

Hasan Güngörmez Cölyazr 1964 Qankrrr Cezaevi, 28.12. 2000
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Orta Anadolu Kürtlerinin Kürt ulusal
mücadelesine katrhmt ve katkrlanna ek
olarak, bu mücadeleye kcndilerinden olan
ve ,,bu bizimdir" diyebilecekleri bir qey

katabildiler mi? Yasanan 30 yrlhk mücadele
sürecini bu bakrmdan da sorgulamanrn
yararh olaca§r kanaatindeyiz.

Gerqek pu ki, Orta Anadolu Kürtleri, baEta

avdrn kesimler olmak üzere, vakrn geqmisc
kadar, bu bölgedeki Kürt toplulusunun
özgünlüklerini, vani co§rafik konumlarrm,
hasasiyetlerini, erkar ve beklentilerini de
hesaba katan bir perspektifi Kürt ulusal
mücadelesine katamadrlar. Kaldrki, bunu
yapabilmek iqin, aince bölge Ktirtlerinin
kendilerini tammlamalan ve tamtmalan
gerekirdi, bu da yaptlmadr. Ancak 90'h
vlllarda ve daha gokta, 1997'de bir grub
Orta Anadolu Kürdü'nün girisimi üzerine
Birnebun dergisinin yayrn hayatrna

baglamasryla bu sürece girilcli. BOlgc Kürtleri
bu dönemde kendi tarihlerine, btilgeyc geli§
scrüvenine/ yilresel kimlik, dil, kültür ve
folklorüne yönelmeve baqladr ve bu alanda
kügümsenmeyecek bir mesafc katedilmig
bulunuyor. 1990'h )rlllarm sonlarrnda
ve 2000'li yrllann baqlannda bu yöndeki
gahgmalar giderek kurumlasmalra gidildi,
dernek ve vakrflar kuruldu. Yine bu yrLn ilk
qcvreginde, baska bir grup Kürt, Veger isimli
bir dcrgil.i yavrn havatrna soktu. So,ug
olarak bu süreq, Orta Anadolu Kürtierinin
bunclan bö1.1e, sözünü ettigimiz perspektifi
sunabilecek olanaklarr yarattrglm ve
yaratmaya devam eclcce§ini gösteriyor,

Parmak basrlmasr gcreken bir ditcr
husus ise, Orta Anadolu Kürtlcdnin. aktif
olarak katrldrklarr 30 yrllk Kürt ulusal
mücadelesi tarihinde, Kürtce'nin bajlgedc
yazl dili olarak kullanrlmastna gereken
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önemi vermemis olmalarrdtr. Bu konu

onlarrn gtindemine ancak 90'h yrllarrn

sonunda girmi,s bulunuyor. Daha Önce, bu

konudaki qabalar gok srrurhydr ve Küfiqeyi

yazr dili olarak pek az kigi biliyordu Osman

Alabay (Curuki), Necati Sezgin bildi§imiz
ve vcrebilece§imiz örneklerdir' 1970'lerin

ikinci yarrsrnda, Osman Alabay ve Necati

Sezgin'in Kürige giirleri, o dönemde grkan

Özgürlük Yolu dergisi ve Roia Welat

gazetesinde yayrnlanmrqtt. Örne$in; 1978'de

Özgürlük Yolu dergisinde Alabay'rn 8 qiiri

yayrnlandr (Ö,Volu s.41, s.77-81). Osman

Atabal Ln o dönemden beri Siirlerin 1'antsrra,
yciresel folklor ürünlerini derledi§i, destan,

atasözü, masal ve hikave yazdr$r anlaqrhyor.

Birnebun dergisinin pck gok saylsmda, onun

ürtinlerine ver verildi. Bu istisnalar drqrnda,

uzun süre Kürtse'nin bölgede yazr dili olarak

kullamlmasr konusunda herhangi kayda

def,er bir gaba görülmedi.
Kürtgenin bölgede vazl dili olarak

kullarulmasrna ilginin ancak 90'h yrllarur

ortalanndan itibaren arttrgr görülüyor, Kimi,

neredeyse sürckli olmak üzere, pek qok kiSi

Birnebün dergisinde Kürtge giir, n-rakale,

öykü, masal, mizah vc folklorik derlemeler

yazryor. $imdiye kadar vazanlann adlarr

§öyle; Ali Qiftgi, Mem Xelikan, Bekir Dart,

Dr. Mrkaili, Mehmet Bayrak, Yusul YeqilÖ2,

Muza{fer Özgür, Adar Jiyan, Nuh Ateg, AIi
Gordoxli, Irfan Bavsal, Meme Hrlkeqrki,

N6girwan Qrlori, Xrzan §ilan, Mrgi Kate,

Rebeni Celikan, Sefol'€ As6, Yusuf Polat'

Megove Dare, Havrettin Güven. ihsan

Türkmery Temeli Bayrak, Haci Erdo§an,

Ibrahim Güqlü, M. Krzrlkaya, Hasan Akbal,

Gökhan K mqkava, Necip Dcmirsoy, Kemal

Harrmcr,.....
Bunlara, ilk sayrsr grkmrq olan Veger

dergisinde Kürtqe vazan §ore9 ReSi

Dilqad Nüdem, Ahmet Duydu'yu eklcmek

gerekiyor. Önümüzdeki süreqte bunlara veni

isimlerin katrlacaSl beklenmelidir.

Bu durum, Orta Anadolu Kürtleri ve

Kürtqenin bölgede yazr dili olarak da

kullantlmasr bakrmrndan yeni ve sevindirici

bir geligmedir; konugma dilinden yazl diline

geqiqi simgcleyen önemli bir kilometre

tagrdrr. Yine bununla ba§lantrl olarak,

bölgede dilin korunrnasr, kullarulmasr ve

geliqtirilmesi bakrmmdan da Önem arz

eden, bölgedeki müzik qahqmalarrna da

isaret etmek gerekiyor, 1990'h yrllara kadar

bölgede, vöresel Kürt halk türktileri okuyan

ve kaset qrkaran, en azrndan Ankara, Konya

ve Krrqehir Kürtleti arasrnda tamnan tek kiqi

Kürt Ilemzi idi, 90'h yrllarda ise Serbülent

Kanat ile baglayan ve giderek yaygrnlaqan

müzik qahgmalarrna gahit oluyoruz Son 10

yrlda onlarca yerel sanatgr ortaya qrkmr§

ve ürün vermistir (Bkz. Mem Xelikan; Kürt
Remzi'den Günümüze Orta Anadolu Ktirt
Muzi$, Birnebüo sa;rr 12, saYfa 8).

. 1959'da, lstanbul ve Ankara gibi büvük

kentlerde yagayan vc okuyan 50 Kürt aydtnt

ve ö§rencisi,,Kürtqülük" faaliyetlerinden

dolayr tutuklarur. Her biri tek kigilik ve

olaäanüstü kötü olan hücrelerde tutulur,

aSrr igkence ve basklYa maruz kahr.

Aralanndan birinin, Emin Batu'nun hücrede

vefat etmesinden sonra geriye 49 kigi kalr
ve 49'lar adr da bu sayrdan dolayr gruba

verilmig olur,

Kaynaklar:

. M. Ba)rrak,,,Kürtler vc Ulusal-Demokratik

Mücadeleleri"
. Riya Azadl Gazetesi
. Özgürlük Yolu Dergisi
. Serxwebun Cazetesi
. Özgür Politika Gazetesi
. Birnebün Dergisi



sr NDt RAN (YEN|CE) KASABASINDA
EVLENME CELENEKLER|

Akrabahk iligkileri üzerine temellendirilmiq
agiret bigimdeki örgüt)enme yaprlannda
evlilik Ozel bir anlam ta§lr. Aqiret iginde var
olan ve agiretin temel yaprsrm belirleyen
akaballk terminoloiisinin bir gok kavramr
evlilik yoluyla oluqturulur. Sadece belli
terimleri de§il bir ttir akrabahk olan hrsrmhk
gibi bir kurumu oluqturur.

MüLlkiyetinbaqlangrcrndan berivaroldusu
söylenebilecek olan evlilik kurumu farkh
külttirlerde farkh anlamlar, kavramlar ve
uygulamalar gergevesinde geligir, biEimlenir
ve kendini var eder. Antropoloii gibi bilimler
iginevlilik sadece önemli bir gegiq töreni desil,
ekonomik, sosyal, siyasal yönleri olan önemli
bir uSag alamdrr.

Egemen kttltürlerin-dil vb. önemli kültürel
unsurlar drpmda-asimilasyon politikalarrnrn
yan sra toplumun modernlegme ilc tansmasl
da geleneksel olan birgok deserin krnlmasrna
ve verini daha evrensel de§erlere brrakmasrna
yol agm4tr. Yaprlan bu qahqmada, geqmig ve
gtinümüzde görülen uygularnalar bir arada
verilerek bu agrdan bü kargrlagtuma olana$
sa§lanmaya gahgrlacaktu. Bunun yam sra
qahgmada amag sadecc evlilik olgusunun
derlenmesi ve bir düzen iginde verilmesidir.
Bir araqhrma de$l de bir derleme oldugundan
dolayr temellendirme ve agrklamalara
gidilmeyecektir.

Bu gahgmamn verileri 1999 yhnda
Yenicdde yap,lan görügmelerle elde
cdilmiqtir. Osmanlmrn konar-göger agiretleri
iskan etmeye gahgmast suasrnda Hapnana
ilgesine gelen $exbrzrn agiretine mensup
olan Yenice. o dönemin merkezi yerlerinden

bidni oluslrrnu$tur. Kendi ifadelerine
göre 180ülerde Elazr$-Palu'dan buraya gäq
etmiglerdir. Palu'dan geldikleri igin de bu grup
Palaniler olarak adlandnlmaktadrr. Kasabamn
ilk ismi yazrl kaynaklarda gexbrzrn Nahiyesi
olarak geqcr. Kurtulug Savaqlndan sorua da
burasr "dügmanrn sindirildisi yer/' allamrna
gelen Srndran olarak adlandrnlu. Cumhuriyet
dtrneminde kasabarun ismi tekrar deliqtirilerek
bugrinkü ismi kullanrlmaya baglanr.

Yenice kasabasr, Hayrnana ilge merkezinin
30 km. güneydolusunda yer almaktadrr.
Kuzeyinde Güzelcekale; güneyinde Kutluhaw
do§usunda Balqrkhisar, Rnarbaqry batrsrnda
ise $erefl igökgözü köyü bulunmaktadu.

Kasabarun gegim kaynasr temelde tarrma
dayah olmakla birlikte, büyükbag hay-van
besicili§i ile sebze-meyve ahm satlml gibi
ticari igler de yaprlmaktadrr- Tarrm ttrünü
olarak genelde busday, arpa, yulaf ve gavdar
yetistirilmektedir.

Evlenme Bigimleri
Yenice genelinde tek egli evlilik bigimi hakim
olmasrna kargrn gok eqlilik de (polijini)
görülmektedir. Qok eqli olmak genelde
ailedeki kadrn isgücüne olan gereksinimi
kargrlamak olarak agrklansa da bunun
temel nedenini toplumddki sov zincirinin
erkek (babahukuku) üzerinden yükselmesi
olu§turmaktadrr, Bu ti.ir evlilikler özellikle
crkek qocu§u olmayan kiqiler tarafindan
gergeklegtirilmekte ve böylesi bir gerekge
de bir crke§in iki kadrnla evlenmesini de
mesrulashrmaktadu.

Bir di§er evlilik bigimi ise kzm kagmasr\
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kagurlmasr geklinde ge4ckle'smektedir. A§fuct

bie iminde örgütlenniE toplumlarda gerekli olan

akrabahk (llsm olarak) ba§lanmn kurularak,
bir aqiretin bir di§cr asiretle ittifak kurmasrnda

evliliklerin rolü oldukga büytiktür. Dolayrsryla

evlilikler daha qok ailelerin (veya kabilelerin)

Erkarlan do§rrrltusunda karar verebilecek

olan kiqilerin (daha gok kabile\aile reisleri)

kararlan do§rultusunda gergekleqmektedir.

Bunun drgrnda taraflar arastndaki ekonomik
eqitli$n cle evliliklerde aztmsarrmayacak

dere.cede önemli oldu$unu görüyoruz. Bu

tür nedenlerle birbirini isteven krz ve erkek,

ailelerini ikna edemedikleri zamdn §özümli
kaqmakta bulmaktadü. Buna paralel olarak

toplum, krz kagma\kaqrrlmayr milimize
etmek iqin de caydrtct özelli$ olan birtakrm
uygulamalar geligtirmiqtir. Öme$n kagarr\

kaqrnlar krza normal bir dügün vapma)np ve

krz ailesi krztr gcyizini vermeverek yaprlan

hata yüzündcn cezalandumaktadr. Ayrtca

böyle bir dummda iki ailc arasrnda olugan

gergü{i#n giderilmesindc köyde saygrn bir
yeri olan ve iki aile üzcrinde etkili olan kiqiler

etkili olrnaktadü.
Buradaki evlenme bigimlerinden biri de

iki ailenin kargrhkh olarak birbirlerine krzlanm

vermesi biqiminde gerqekleqen bcrdel evlilik
bigimidir. Bu türevlilikdal1aqok ),ük1ü miktarda
olan baqhk paralanru karq ayamayan aileler

arasmda gergeklegti$ söylense de temel ncde.ni

ve grkrg noktasr salt baqhk parasrnrn goklu$u

de$ldir. Berdel var olan iliqkilcr a$ iqinde

perileride bulunan di$er külhirel birimlerle
agrklanacak bir durumdur. Amacrmrz evlilik
kurumunu agtklamak olmadr§rndan bunun
gibi detaylara gidilmeyecek sadece var olan

uygulamalar kawamlagttmalar qcrgevesinde

vedlecektir. Yenice'de bu sckilde evlenmig

kiqiler lbulunmakla birlikte günümüzde

Evlenme Qa§r ve Eg segimi
Yenice'de cinsiyet rolleri erken bir yaqta

ötrenilir. Özellikle ergenlik Ca§ma

gelindi$nde cinsiyetler arasmda kah

srmrlar oluqur, Krzlarla erkeklerin bir arada

bulunmast hog karqrlanmayan bir durumdur.
Cinsiyet rollerinin erken ö§renilmesi\

ögretilmesine paralel olarak evlilik yaqr da

oldukaa düsüktür. Krzlar iqin evlilik vagt

15-20, erkekler iginse 18-23 vaglan arasrnda

de§iqmektedir.
Evliliklerin akrabalar arasrnda yaptlmast

ozellikle tercil.r cdilen bir özelliktir. Böylece

erkek ailesi, evine gelecek olan kadrmn
tarudl$ biri olmasr avantajlarrnr kullanmrq
o1ur.

EVLiLIK ASAMALARI

Krz bakma ve krz isteme
Akraba evlili§inin mümkün olmadr§r

durumlarda uygun bir krz arama iglemi
erkek ailesinin yanr srra akrabalar ve

aileye yakrn kigilerce de yüdtülür. Uygun
bir krz bulundufiunda öncelikle aract

olan kigiler tarafindan ktzln ailesinin
düsüncesi ögrenilmektedir, ki bu noktada
"reddedilme" gibi bir olumsuzlugun önüne

geqilmiq olunur. Böylece ailenin saygrnh§t da
korunmug olur.

Kz cvind en olumlu bir haber ahndr§rnda

erkek tarafrndan baba, anne ve aile bi.iyükleri
krz istemeye giderlcr. Yine aynr gekilde krz

tarafinda da baba, anne ve aile büyükleri
bulunur, Krzrn verilmesi durumunda
ikl taraf kendilerini temsil edecek birini
görcvlendirir. Bu kiqiler arasrnda "qaling" ve
geyiz miktan konuqulur- (Krz tarafi ne kadar
gok qaling ve qcyiz isterse, ailenin savgrnh$r
da o kadar artar. Buna kargrn crkek tarafr da

saygrnhklarrnrn zedelenmemesi iqin ödün
verir.) iki taraf pazarhkta anlagma sa§larsa
"i5 tallrr.a baglandr" diye tatlt yenir.

Kz isteme srrasrnda, "söz kesilmesi" ise

anlagmantn sa[1and1grru 8österir.

Diyarx6r töreni
Nisan törenine "Divarx€r" denilmektedir'
Genig katrltmh olan bu tören evliligin ilanl
anlamrm ta§lr. Bu yolla iki taraf arasrnda

EltltEiltnE ]m;tam

ffi
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ar agmarun saglandrgrna atrfta bulunulur,
Bunun yaru sra takrlan nigan yüzü§ü ile de
o krzrn "sahipli" oldu§u anlagrlrr ve baqkalarr
tarafindan istenmesi engellenmis olur.

Evlili$n bu aqamasrndan itibaren kadmlar
aktif bir rol üstlenir. Erkeklerin katrlmadr$
bu törende, krz ve erkek tarafinm kadrnlan
ilk kez karqr karqrya gelir. Burada hem gelin
olacak krz akrabalara tarutrlmasr, hem de
arhk akraba (tusrm) olacak kadurlann bübirini
tanmasr da bu törenin bir di§er amacrru
ortaya koyar. Taraflar arasrdaki ilk rekabet de
burada kargmrza qrkar- Yüzük, elbise vb. gegitli
hediyelerin getirildi§i bu törende, her ne kadar
erkek tarafirlm daha qok hediye gefirmesi
beklerse de krz tarafi da altta kaLnak istemez.
Genelde ö§leden sonralan yap an bu törende
ortaya bir sini (tepsi) konulur ve üzerine de
bir pogu serilir. Getirilen hediye ve paralar
bu siniye buakrlu. Böylece kimin ne getirdi$
törende bulunanlar tarairrdan görülmüg olur.
Bu hediye ve paralar kzm olur, Krzrn paralan
kendi qeyizi igin kullanmasr gibi bir beklenti
söz konusudur. Tören kz evinin konuklara
sundu§u yemeSrn ardurdan sona erer.

§irani ve gerbet töreni
Diyarx€rden sonra taraflarrn maddi
durumlarr doSultusunda $irani veya $erbet
töreni yaprlrr. Maddi durumlart iyi olmayan
taräflarm davetlerinde qerbet igilir. Bu basit
bir tören niteliEiini tasrr.

Genelde Pergembe griLnüne denk
getirilmeye gahqrlan girani ise yemekli büyük
bir törendir. $iranide verilecek olan yeme$n
masraJlarr erkek tarafina aittir. Erkek tarafr
törenden bir gün önce-tören krz evinde
gergekleqece§inden- yemek igin kesti§i
ü!-dört koyunu, pirinci vb. malzemeyi krz
evine gönderir. Aym gün her iki taraf sözlü
olarak yakrnlanru giranive davet eder. Ertesi
gün yemekler -yine giderleri erkek tarafrrun
kargrladr§r- bir aqgr tarafindan hazrrlantr. Ktz
evinin bahgesinde bi.iytik sofralar hazr arur,
gelen konuklar burada a$rlarur. Genelde
yeme§e ilk erkckler baglar ve ancak onlar

yemeklerini yiyip qekildikten soffa aynl
solralar bu kez kadrnlar igin hazrrlarur. Qok
srk olmamakla birlikte kadn ve erkekler
iqin aynl anda sofra hazrrlandr§r görülse de,
kadrn ve erkeklerin birlikte olduklan karma
sofralar bulunmaz.

§iranide de getirilen hediyeler iqin
görülecek bir yere tepsi konulur ve konuklar
getirdikleri hediyeleri tepsinin üzerine
brrakrr. Gelen hediyeler krz ve o§lan
tarafindaki kadurlar tarafindan hesaplarlp
bir listesi yaprldrktan sonra gelin krza verilir.

Qaling ve dayr xelatr
Eskiden nakit para srkrnhsrndan dolayr qaling
yerine koyun, inek, at, bu§day ve toprak gibi
geyler verilirdi. Günümrizde baghk nakit
para olarak verilmektedir. Ba6l* parasr
günümtizde de gegerlili§ini sürdtirmesine
karqrn bu gelene§in kalkmasrru isteyenler de
bulunmaktadrr. Baghk parasr söz kcsilirken
belirlenmekte; para dügünden önce
yanlannda bir-iki qahidin de bulundu$u bir
ortamda krz babasrna teslim ed.ilmektedir.

Bunun yaru srra baghk parasryla birlikte
dayr xelatr verilmektedir. Krzrn dayrlanna
verilen hediye (ki bu genelde tay vb. olur)
qaling parasrnrl konugulmasr esnasrnda
belirlenmektedir- Ktz daytsr da krza
qegitli hediyeler (eskiden hah, yastrk vb;
günümüzde ise bilezik) vermektedir,

Nikah
Dini nikalrm yaprhq zamam da günümüzde
farkhhk gösterir. Eskiden gclinin o§lan evine
getirildigi günyaprlan dini nikah günümüzde
(damadrn krzla eskiye oranla daha srk ve
rahat görügebiliyor olmasmdan dolayr)
gelin ve damadrn görüsmelcrinin dinen bir
sakrnca yaratmamasr igin söz kesildikten
sonra yaprlmaktadrr. Nikahta l«z ve oslan
ile birlikte iki tane de erkek gahit bulunur.
§ahit olarak erkek bulunmadr§r zaman ise bir
erkek qahit iqin iki kadrn da nikahta gahitlik
vapabilmektedir. Nikah srrasrnda krzrn bir
vekili bulunur, burada krztn vekaleti babasr,
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kardegi ya da amcasrna aittir. Damat kendi
vekili olabilece§i gibi babasr vb. bir kigiyi
de kendisini vekil olarak segebilir. Nikahta
imam önce damadt -onun nikah bilincini
ölemek amaclyla- gaf,rrarak, ona dini bilgiler
(MüslümanLgrn gerekliliklerini, islam'rn,
imanm garllanm vb.) sorar. Daha sonra imam,
damadtan verece§i mehiri söylemesini ister.

Mehir genelde bir altrn olabilece$ gibi inek,
toprak vb. §eyler de olabilmektedir

Mehir nikahrn "farz"r olarak kabul edilir'
Damadrn mehir olarak verece§i geyi nikah
suasrnda mutlaka ifade etmesi Serekmektcclir.
Ancak mehir nikah srrasrnda verilebilece$
gibi nikahtan sorua da verilcbilir. Mehdn
sonra verilmesi durumunda, buna zamant

gesmis anlanrmda "mehr-i muaccel" denir'
Resmi nikahn gerqekleqtirilmesi ve

tarihi, dini nikahtaki gibi belirlenmiq katl
kurallara sahip de$ldir. Bu nikah dtlgünden
önce yaprlabildi$ gibi dütün sonrasrn r

erteleycnler de buluxmaktadr.

Qeyiz
Modernlegmeylc birlikte altm gücünün
yükselmesi geyiz eqyalannl da defiiqmigtir'

Qeyiz eqvasr yeni kurulacak bir ev igin gerekli
olan bütün ihtiyaglarr kargrlayacak derecede

zengindir. Krz evi genelde evde kullarulacak
olan el igleriyle birlikte mutfak gcreglerini
hazrrlamakla yükümlüdür. Ceriye kalan
beyaz eqva, yatak vb. o$lan tarafr hazrrlar.

Qe1,iz, daha gok gelin olacak krzrn
bcceriklili§inin kamtr olarak görülmektcdir.
Hem bu gerekqeyle hem de krz ailcsinjn
krzlarr iqin hazrrladtklart eqyalarrn

gösterilmcsi amacryla dü$ünden bir halta
önce geyiz serme iglemi yaprhr. Önceleri
-evin sat an duz, oldu§u igin- hahlar
qatrnrn üzerinde sergilenirdi. Havlu, qorap

vb. igin ise evin önüne gakrlan iki dire$e

ba$lanan iplere asrlrrdt, §u an da ise geyiz

igin bir oda hazrrlanmakta ve qeyiz burada
scrgilenmektedir. Qeyiz igin komgu ve akraba

kadrnlar geyiz görmeye qa§rnlmakta; onlar
da krza olan yakrnlrklartna göre (eyiz icin

hediyeler getirmektedir. Krna gecesi hediye
bohgalarr hazrrlanarak seyiz toplanmaktadrr.

Günümüzde geqerliligini yitiren
adetlerden biri de geyiz defteridir. Qeyizdeki
egvalarm muhtar onayll bir kavdr niteligini
taqrvanbu defter, kran boganmasr durumunda
l.rza ajt olar.r e5yalarm geri verilmcsi amactnr

taqrmaktaydr.

DÜÖÜNASAMALARI

Dü§ün hazrrl$ / Bayrak ekme§i
Dügün öncesi önemli hazrrhklardan biri
dü§üne gelecek olan konuklarm a$rlanmast
srrasmda kullamlacak olan yufka ekme§in
hazrrlanmasrdrr. Yaprlan bu ekme§e "bayrak
ekme$" denilmektedir.

Dügünde konuklann a§trlanmasr
a§rrhkh olarak erkek tarafrnda oldu§undan,
bu ekmek erkek tarafindaki kadrnlarrn
yardrmlaqmalarryla birlikte dügünden iki-tiq
gün önce yaprlmaktadrr.

Rrazava
Geleneksel yaprlarrn etkileqim iginde

de$igmcsine paralel olarak bu yaprya yeni
rnotifler eklenir. Yenice'de de önceleri gelin
almaya damat gitmedi§i igin sa§drqhk
(brazava) bulunmadr§r belirtilmiq olsa

da sa§drcm görevlerini aistlenen birinin
-bu kigiye herhangi bir isim verilmiyordu-
oldu$undan söz edilir. Eskiden damadrn,

gelin almaya gidildiS gün, bu kiginin evine
gelip dti§ün bitimine kadar bu kiginin
-bu kiginin geng biri olmast gerekiyordu-
evinde kalrrdr. O geng de evindeki bir odayt
damat iqin ayrnp düzcnlerdi- Bu odanln
bag köqesine damat igin bir döqek serilirdi.
Damadr görmeye gelen kigileri o döge§e

oturtmaya qahqrrlardr. O döqe§e sadece

damadrn oturmasl gerektiüini bilenler oraya

oturmaz, yanlghkla biri oturdu$unda ise, o

kigiye o gün gerckli olan geylerin (kuruyemig
vb.) almmasr türünden cezalar verilirdi.

Günümüzde damat da gelin almaYa

gitti§i iqin, damada her konuda yardtmcr
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olan bu kiqiye "brazava" denilmektedir. Bu
kiginin brazava oldu§unun anlagrlmasr igin
dc koluna krnmzr kurdele ba§lanmaktadrr.

Düüün
DüEünler akraba ve komqular arasrndaki
davamgmarun en yogun görüldüSü
törenlerdir. Eskiden köy dü§ünleri iki qekilde
yaplhdl. Bunlafln ilki, ilgeye ba§h bütün
köylcrin davet edildigi "kaza dügünü"dür.
Karylere gönderilmek üzere iki kiqi seqilir,
bu kigiler ise ga§rnlacak kigilere birer tahta
kagrk vererek onlan dü§üne davet ederdi.
Bu köylerden de düSüne kahhm topJu bir
qekilde olurdu. Avrrca gelen konuklarrn
agrlanmasr igin de kö;r iginde bir duyuru
vaprlrrdr. Gelen konuklar önce damat evini
ziyarel ederek hediyelerini verirlerdi.
Yabancr kövlerden gelen kigilerin verdikleri
bu hediye "giglik" (genelde kog, koyun vb.
hediye olarak verilirdi) olarak adlandrnlrrdr.
Konuklar atla geldikleri iqin hediye getiren
athlara hediyeler verilirdi.

Ikinci dügun türünü koy i(inde
gerseklesen "köy dü§ünü" olugturur. Bu
kaza dügününe orarla daha az katrhmhdrr.
Dügilnün nasrl vap masr gerekti$ine ise krz
tarafi karar verirdi. Bunun nedeni ola-rak da
krz ailesinin Eeyiz ile ilgili gekincesi olarak
trclirtilmektedir.

Yenice'de düf,ünler genelde üg va da
dört gün sürer. DüBün Persembe günü oglan
evinin sahsrna, direk ucuna elma konulan
bir Türk bayra$nrn dikilmesiyle baqlar.
Hem dügünün baqladr$m belirten hem de
dügün evinin belli olmasr igin yaprlan bu
pratiL Türklerle iEi iqe yasamatxn getirdigi
etkilesimin bir sonucu olarak görülebilir.
Yörede Pergembe gününün (islamiyet'in
ctkisilrle) kutsal bir gün oldu§una inanrhr ve
yap acak bir ise bu glinde baglamasrrun uliur
getirece$ düqünülür.

Bu gün "bayrak güLnü" olarak adlandrrrlr.
Bayrak igin ayrl bir davet olmaz; bavra§r
gören kadrnlar, dü§ür1 evine gelip "bayragrruz
hayrh olsun" diyerek, o§lar-r evinc dügün

n-usraflarmda yardrm edebilmek amacrvla bir
miktar para verirler,

Cuma günü
Dügünün asrl baglangrg günü cuma günü
olarak kabul edilir. Qalgrlarrn da getirildi§i
bugunde genis bir katrhm görülür. Govcnt
ve Bazdan oynarur. Bunun yam srra eskiden
olrnanan günümüzde ise sadece yaghlar
tarafrndan bilincn Tora adrnda ol.nanan bir
oyun da bulunmaktadrr. Bu oyunun oynaruqr

§u sekildedir: Erkekler arasrnda ol.nanan bu
oyun iqin önce bir halka kurulur. Daha sonra
erkeklcrden biri halkarun igine qrkar ve 'fora
igin segti§i ikinci bir kigiyi oyun alanrna
davet eder. Oldukga giddet igeren bu oyunda,
ovunculann ellerinde birer halat olur ve o
halatla birbirlerine vurarak yere dügürmeve
qahsrrlar. Yere düse oyunu kaybedcr.

Bunun drqrnda zevbek oyununa
benzedi§i belirtilen ve "Zebegani" olarak
adlandrrrlan bir oyun da dügündeki oyunlar
arasrnda yer almaktadrr.

A1,nca yine vakrn bir tarihe kadar
oynanan bir seyirlik oyun bulunmaktadrr.
Krz kagrrma olayrmn sergilendi§i bu
oyunu, koydeki gengler arasrndan segilerek
dügün boyunca gengleri organize eden
" delikadrba§1' viinetirdi. Delikanhba6r segti§i
birkag kiqiye -kadrnlarrn oynamasr toplumsal
olarak yasaklandr§rndan- kadrn kryafetleri
givdirirdi. Bu kadrnlan korumak iqin de
"gepkani" giyen korucu genqler ile kädmlarrn
sahibi olan bir a§a segilirdi. Bunun yanr srra
iki geng de, omuzlarma tahta uzatthp üzerinc
kilim konularak bir deve olugtururlardr.
Devenin bagrnda da dcveyi yönlendirmek
igin deveci olurdu. Deveci oyunda komik bir
karakter olarak tarumlandr§rndan, dcvecinin
arkasrna süpürge ba§larup, kafasrna da bir
tas gegirilirdi. Hazrrhklar bittikten sorua
davulun galmasryla oyun baqlardr. Kadrn
gaibi giydirilen gegler oynamaya baglayrnca
geqlerden biri kadrnlarr kagrrmava
qah5rrlardr. Oyunda görevini baqaramayan
kigiye ceza verilirdi.
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Cumartesi günü (Krna gecesi)

Gelin almava bir gun kala krz evinde

krna gecesi düzenlenir, Krna gecesine de

erkeklerin katrhmr oldukqa dü§üktür.
Krnayr erkek tarafindan bir kadrn

önlügünün iginde krz evine getirir. Krna

mutlu bir evlili§i olan kadtn tarafindan
karrhr -ki burada "benzerin benzeri meydana

gctirecegi" bigiminde tarumlanabilecek

sempatik büyü uygulanmaya qahqrhr

- . Gelinin arkadaglarr (heval0n bük€) gelini

getirip ortaya oturturlar ve Kürtqe krna

turküleri söyl€).ip gelini ailatmaya gahqrrlar.

Gelinin de evlili§e merakh olmadt§tru
göstermesi igin a§lamasr gerekir. Daha

sonra gelinin kaynanasr ya da görilmcesi

krna tü.rküsü söyleyerek gelinin avucunun

ortaslna ve ensesine bir miktar kma sürer.

GelirL avucuna krna yakllaca§l zaman

avucuna asmaz, kaynananur geline avucunu

aqmasr iqin küqük bir altrn vermesi gerekir.

Gerive kalan krna, kuruyemiS ile birlikte
gocuklara da§rhlrr.

Erkek tarafrmn kadrnlan bir müddet

daha krz evinde kaldrktan sonra evlerine

dönerler- Krzrn arkadaglan ve ;'akrn
akrabalarr krzr babastmn evindeki son

gecesinde yalnrz brrakmayarak yamnda

kalrrlar ve geg saailere kadar e§lenirler. Gece

ortahk sakinlegince de krzrn yakln akrabalan
gelinin asrl krnasrm Yakarlar.

Damat kmasr, krz ktnasma oranlaoldukga

sadedir. Damat krna iqin bir geceli§ine yakrn

bir arkadaqrnrn evinde kalrr ve ktnasr o evde

yaprlrr.

Pazar günü
Dügüntin son günü olan pazar gününde gelin

o§lan evine getirilir. Krz evindeki hazrrhklar

(gelinin giydirilmesi vb) krzrn arkadaglarr

ve yakrnlafl tarafindan vürütüliü. Bu

hazrrhklara o§lan tarafi karrgmaz. Gelinin

hazrrlanmasr bittikten sorua of,1an evinden
karlrnh-erkekli bir grup gelin almaya gider.

Gelin almaya gideu bu gruba "berbük" denir.

Günümüzde berbüklarla birlikte damat da

gelin almaya gitmektedir.
Gelinin o§lan evine gctirili§i srasrnda

kargrmrza grkan birgok uygulamada sempatik
büvü kargrmrza qrkar. Sempatik büyü
aracrhlryla gelin alma strasrnda görülen

uygulamalan qöyle srralayabiliriz:
Berbuklar krz evine ulaqtr$rnda; krz

tarafindan bir kiqi kaprda durup gelenlerin
igeri girebilmesi iqin "kapr parasr" ister.

Berbuklar igeri girince, ktzm erkek
kardeglerinin en küsügü gelinin beline
" dorazin" denilen kuga§r ba§lar ve bunun

iqin de erkek tarafindan Para alrr.
Gelin evden grkarrldr$rnda "su gibi duru

olsur; gitti§i yere yaklgsrn" diye arkasrndan

su dökülür. Gelin arabast mezarh§rn etraf inda

dolagtrrrlrr. Gelin arabasrntn önü kesilir, para

verilinceye kadar agrlmaz. Gelin arabasr

o!,lan evine ula5ttf,rnda, arabanttr üzerine

bozuk para ve kuruvemig saqrltr. Burada

da gelinin yeni evine bcreket getirmesi

amaqlarur. Gelin arabasrmn tekerli§ine cam

bardak atrlarak krrrlu. Gelin, o$lan evine

ulaqtr$nda gelinin ayaf,rmn alhna, kumasr

igin gimgir bir tahta kaqtk konulur. Gelin

veni evine ah,ssrn diye, geline of,lan evinin
kaprsma (bulagma özelliklerinden dolayr) ya$

ve resel sürdürülür. Gelinin kuca§rna kügilk
bir of,lan qocugu oturtulur. Bu uygulamayla
gelinden sovun devamrntn istendi§inin bir
gösterBesidir.

Dü§ün sonrasr - Zeyiti
Evlilikten sonra gelin altr-yedi ay boyunca
babasrmn evine gönderilmez Bu stirenin
bu kadar uzun tutulmasr daha gok gelinin
baba evini unutmasr ve yeni evine ah5rp,

orayr benimsemesi amaclru ta§lr. Bu sürenin
bitiminde krz cvi ve yakrnlarr gelin ile birliktc
damat ve ailesini }'eme§e ga§rrrr' Gelinin'
babasrmn evini bu davetle ziyaret ctmesi

" zeyfi" olarak adlandrrrlrr. Zeytl srrasrnda

gelin birkaq 8ün babasrmn evinde kalrr.

Ayrrca geline zeyti srrasmda gittiüi her evden

bir de hediye verilir.



CEWIK

L6 lä narin roka kinc gügtinö
Ezibözar bilme ca bi rü9kandin6
Bira Xadä dil ü miradö min bikira
Ezö rok6 heft cara batama ber kugtinö
Ede hay dil hay dil tim cewike
Pigkö sor büne gullilk6
Hada hada l0 qiz xal hada
Erebek6 j6lva t6yö narina min ji täda
Ezö xwe dikim qurban6 pori zer ü gerdani

gewir de
Ez€ xwe dikim qürbanä memkä sor di bin

fanily6 de
Car bira rok li we rojö Xwadö bata
Ez ü bi te ve di odeke ten€ de
De narln h6di were tu virda were
Tu li xeke fistani qesmere
Desti xwe di destl min ke
Ku miriniya me tö ma beramberb e
De wine wine qiz xal wlne
Bav6 te y6 kawir li min bi kine
Ezö sondeke bi ser tedim sondö berö da
Ta pisk6 sor ii min re (hediye) bigine
De hÖdi were tim Cewike
Pikö sor büne gulilk e

Ezä derketime ser herrya
Ca min berjör niri li zeriya
Sewa xatirö te narinö
Bi ser min keriye bayö cin ü periya
Ede hay dil hay dil tim cewik e
Pisk6 sor büne gullike.

Ji dev6 Osi Nuri Elo, Gund6 Tirko
Berhevkar: Mistefa Qizilqaya

EZi DE$ri ME

Ezi degti me, germ in havin6 me
BihüEt e ava me, bi tln e ro
Ba bö deng, te delal delal
His dike, 9a dibe laqö te
Ezi degti me

Dil€ me ii weng in, wek royö
Dibiriqtur, dirust ü germ
Min hembäz ke, rihö min hls bike
Wek güqikeke birindar, bi cos deng
dide dil6 min
Ezi degti me

Weke barana tebaxö me, delal delal
dibarim
Rihö te can dide, fahm diki hezkirina
av6
Canö te gul dide, aj didin bi guret
Wek erdö ku baranä dibine
Ezi degti me

Germ dibin evin ü 9er6n me
Sar ü ziha dibin zivistan
Tot in xeberdar€ royen tari
Di biroqö antiqa da dikelin giv6n me
Ezi desti me

Evinän me mezin in wek azmanan
Piroz in wek agirÖ NewrozÖ
Tiji evin in wek Mem ü Zin
Bengln in wek Leyla ü Mecnün
Ezi degti me

Üsiv6 Bagoyi Miste



RINDAMIN

Blra gundö xwe dikim
Ji te ra kul ü derda dil6 xwe vekim
Kal büme ez xwe nasnakim
Ez yad im bavo ez qi bikim

Nözik hatin dür hatin
Ningä min li kevir ü zinara ketin
Guhdari büm qe xeber natin
Ez bhm qeda hün ii xelat in

Qada ü belayö we li min
Bareki giran li ser mil€ min
Axa welat dizane halä min
Herdem ber gavö min e rinda min

Üsivö Bagoyi Miste

HEVALO

Hevalo bi lez mebe

Ev tevna ku tu 1i ber
Ne hösan e

Serö xwe bilind ke

Ev dar6 ku tu bin rüniqti
Bag m€ze ke

Qend egita

$üna av€ xwin dan6

Hin ii fötrd nedaye
De ka ji min re bäje

Em ii kiian taxÖ ne

Hevalo!

PiVANG

Berbangä

Bi heweseka bi alav ez d€ derkevime

serö giyt

Dun6 li ber ling6 min

Ez d0 bi agireki mezin

Rojö silav kim

Newroz e

Dema dilketinÖ

Ü dema serheldan€ ye

Ezdä

Destek pivangön zer ti h€91n€ ku

Xwe bi aviya sibä 9u9ti

Ü xwe li ber roja bihar6 zindi

Zuhakiri

Bi r0 ü r€zan ji ax€ derxim

Giran ü giran dakevime degtä

Li ser axa bihar6 ya nerm, pÖxas herim

goristanÖ

Serbilind ü pigtrast

Ez d€ ptvangan bi hurmet

Bi ser gorr€n getridan de bir§inim.

Sefoyö As6

Mistefa Qizilqaya 
,

I --ru



Anadolu l(üntleni
Birnebün Dergisi

Üq ayda bir yayrmlanan Birnebün dergisine
ait internet sayfast. Sayfada iümüyle
olmasa da, dergide yayrnlanmrg olan
bütün yazllar, dizinsel olarak intemette
aktanlmakta. Henüz tüm sayrlarln intemete
aktarrlmadr§r sayfamn ileriye yönelik
proieleri arasrnda, Orta Anadolu'ya özgü
güncel yerel haberlerin de yayrnlanmasr
öngörülüyor. Sayfada aynca,,külttir-sanat"
bagh§r altrnda, ,,9ark1', ,,hikaye / masal",
,,atasözü",,,oyun" gibi kategorilerde,
dergide bugüne kadar yayrnlanm4 yazrlarr
birarada bulmak mümktin.
Sayfa iqinde Bimebhn dergisinin tüm iliski
adreslerine ulagrlabilinirken, aynca intemct
üzerinden dergiye abone olabilmek de
mümkün.

Sayfa n r n rahibi: Birnebün dergisi
Adresi: http:/ /www.birnebün.com
Mail: info@bimcbun.com
Webmaster: iturkmen@xalikan.com
Dili: Kürtqe

Karacada§ / Xelikan

Sayfa, Konya Kulu ilgesine bash Karacada§ /
Xelikan kasabasrna ait. Sayfa'da, Karacada$
ile ilgili genel bilgilere, kasabadaa
görüntülerin verildi$ geniq bir albüme,
intemct üzeri bölgesel müzik dinleme
imkaruna, belediye ile ilgili genel haberlere
/ projelere, fikralara ve geqitli konularda
yaprlmrg ropörtailara ulagmak mürrkün.
Savfada avrrca internet üzeri sohbet
edilebilinirkery tarhsma ve görtis ahsverisi
igin bir "forum" sayfasr ve krsa mesajlar igin
bir "misafir defteri" bulunmakta.
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Sayfarun sahibi: ihsan Türkmen
Adresi: http:/ /www.xalikan.com
Mail: webmaster@xalikan.com
Webmaster: iturkmen@xalikan.com
Dili: Kürtqe

Celikan / Atakafasr

Site Yesilyurt köyünti taruhnak amacryla

2002 yrhnrn sonunda yayrna baglamrgflr.

Site köyden äyrllan ve bagka yerlerde
yagayan köy mensublarmrn hem kendi

aralarrnda hemde köy ile olan iligkilerini
yeniden canlandumak, köy mensublarr
arasrnda hangi ülkede veya qehir de

olurlarsa olsunlar iletigimi devam ettirmek
gibi a maclarla hizmete gjrmi§tir.

Ayrrca yine köy mensublarr tarafindan
Avrupada kurulan " CAYVAK" derne§inin
köyü kalkrndrrma ve güzellegtirmeve
yönelik gahqmalarma yardrmcr olmak,
dahasr aracr olmak gibi bir misyon da

tasrmaktadrr.

Sa1,farun sahibi: CAYVAK - Celikan,
Atkaf asr, Yeqilyurt Vakfr
Adresi: http:/ /www.celikan com
MaiI: postmaster@celikan.com
Webmaster: 2002@intelweb.ch
Dili: Türkqe

Veger Dergisi

Orta Anadolu Kürtlerine dönük yayrn
yapmakta olan Veger Dergisi'nin internet
sayfaysr.

Hala yaprm halinde olan saylada, ileriki
dönemlerde yayrmlanmrE olan dergilerdeki
yazrlarr görmek mümkün olacak-

Sayfamn sahibi: Veger Dergisi
Adresi: http:/ /www.vegerdergisi.com
Mail: -
Webmaster; -
Dili: Türkee
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Gundö Omi Gorde / Zincirlikuyu

Site, Konya Kulu ilgesine bash Zincirlikuyu
/ Gund€ Omi Gorde ile ilgili genel bilgilere
yer vermekte. Kasabadan resimlerinde
bulundu$u sayfada, ayrrca Kürtge
atasözlerine, Kürtse isimlere, qarkr sözlerine
yer verilmig. Bir misafir defterinin de
bulundu§u sitede, yörede bulunan intemet
saylalarrnrn adresleri de verilmiq,

Saylamn sahibi: Berk Oguz
Adresi : http:/ / www.zincirlikuyu.beldesi.
com
Mail: oguzberk@hotmail.com
Webmaster: oguzberk@hotmail,com
Dili: Kürtge - Türkee

incov / Yeniceoba

Sayfa Cihanbeyli'ye bash Yeniceoba
Kasabasr'ru tarutmak amagh- Bunun yamnda
ise, komsu köy ve kasabalardan Bulduk,
Kelhasary Kugqa, Kittükugasr kasabalanrun
tarutrmlanna da yer vermig. Sayfalarda yöre
ile ilgili tatmin edici bilgiler bulunmamakta.

Sayfarun sahibi: -
Adresi: http:/ / www.yeniceoba.beldesi.com
Mail: -
Webmaster: -
Dili: Türkqe

Kelhasan

Cihanbeyli'ye ba§h Kelhasan Kasabaslna
ait olan sitede kasabarun taruttmrna
yönelik birgok bilgiye rastlamak mümkün.
Kasabadan birgok görüntünün v€rildigi
sayfad4 bölge yakrnrnda bulunan yaylalar
ile, Kugga Kasabast da tanrtrlmakta.

Sayfamn sahibi: -
Adresi: http://www.kelhasan.com
Mail: -
Webmaster: -
Dili: Türkqe

ffi
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Kimga / Kütükuga§r

Site, Cihanneyli ilqesine ba§h Kütükuga§r
(Kitüga) Kasabasr ile ilgili genel bilgilere
yer vermekte. Kasabadan görüntülerin
aktarrldrS sayfada, bölegedeki bazr yerleqim
birin erinin tanlhmlafl üqüncü siteler
üzerinden yaprlmakta.

Saylanrn sahibi: -
Adresi: http:/ /www.kutukusagi.dk3.com
Mail: -
Webmaster: -
Dili: Türkqe

Omera / Tavgangah

Sayfa Kulu'ya ba§h Tavqangah Kasabasr'm
tarutmak amash. Site'de kasabadan sürekli
güncel haberler verilirken, kasaba taruhmrna
yönelik yeterli bilgileri bulmak guq. Sitede
daha gok ügüncü sunucularrn verdikleri
hizmetler göze qarpmakta.

Sayf amn sahibi: Tavsangah.Net
Adresi: http://www.tavsancali.net
Mail; tavsancali@hotmailcom
Webmaster: tavsancali@hotmailcom
Dili: Türkee

Feryat

SayIa bir büttin olarak Orta Anadolu
Kürtlerine yönelik olarak hazrrlanmrg.
Sitede her ne kadar detayh bilgileri bulmak
mtimkün olmasa da, genel olarak bolge
tarihi, hikayeleri, bölgede tarunmrq isimleri
anlatan sayfalara ulasmak mümki1n,

Sayfanrn sahibi: -
Adresi: http:/ / www.Ieryat.8m.com
Mail: ciwani@hotmail-com
Webmaster: ciwani@hotmail.com
Dili: Türkge

§ffi
, :.::+.rF_.,i4,,r:::;. :{fl '
;.;:ä;.:- r



oRTA ANADoLU,DA i« rcÜnr «ÖyÜ
tI[" YI|TYIII

{ Sxldk/rn
§i9),,:i;'

B&*tlro't",
ea Plnrrlrr

lu&tuik'

§imdiye kadar Orta Anadolu yöresin-
deki ilk Kürt yerlegim biriminin varh$
konusunda degiqik görügler öne
süfliltirdü. Ortaya grkan yeni belgeler
ilk Kürt koylerinden birisinin daha
15. yüzyrlda kuruldu§unu gösteriyor.
1463 tarihli Ankara Tahrir Defteri adh
kaynakta Ankara'ya ba§h Yabanäbäd
(Krzrlca.hamam - Qamhdere) yöresinde
Kürtler adh bir Kürt köyüLnün var oldu§u
ortaya qtkmaktadrr. Orta Anadolu
Kürtlerinin tarih yazrmrnda son derece
taze bir haber olugturan bu bilgi, bu
yöre Kürtlerinin kronolojisini yeniden
kurmamrz gere§ini ortaya koymaktadtr.

Son yrllarda bu yöreninin tarihi konu-
sundabazr akademik gahgmalarrnyaprldr-

$rnr görüyoruz, Muzaffer Arrkan(1)
Ahmet Y maz(2) ve Ahmet Nezihi
Turan'rn(3) gahgmalan gibi. Özellikle
Ahmet Nezihi Turan tarafindan kaleme
ahnan Yabanäbäd Tarihini Ararken adh
kaynakta bu konuda yararh bazr bilgiler
bulunmaktadrr.(4) Yabanäbäd, Fatih
döneminde Ankara'ya bash on kügük
nahiyeden birisinin adrdrr. Orta Anadolu
Kürtlerinin tarihi aqrsrndan önemli bir
belge olusturan 1463 tarihli Ankara
Tahrir Defteri, istanbul Baqbakanlk
Arqivi'nde bulunmaktadrr:
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'Yabanäbäd tahrirleri Ankaradef terle-

rindedir. Osmanh imparatorlu§u'nda ilk
genig gaph tahrir faaliycti Fatih devrinde
yaprlmrstr. lqte bu faaliyette .Ankara
sanca§r da tahrir edilmiqtir. lstanbul
Bagbakanhk Argivr Mad 9 numarada
kayrtlr defter 867 /L463 tarihlidir ve

Ankara'run en eski toplu kaydrm ihtiva

etmektedir'.(5)
1463 Tarihli Tahrir Defteri'nde

Kürtler köyünün 35 haneden olugtufu
belirtilmektedir. Daha sonralan
yaprlan kayrtlarda, örnefrin 1571/
1572 Tarihli Tahrir Defteri'nde yer
alan bilgilere göre hane saylsl artml§
ve 65'e ulagmrgtrr. Ankara Tahrir

KÖYLER
't463 1523 - 30 L57^I - 72

Hane Miicered Hane Mücerred Hane Mücerred

62 lKrrgrlca 5 3 1 5

63. Krqlak ? 3 9

64 Krzrlviran 39 2A 6 44 1

65 Krzrlca 122 141 110 6T

66. Krzrlcaviran 31 18 77 I
67. Kozviran 15 8 2

68. Kozviran (diSer) 16 13 14 12

69 Kozcaviran 4 2 35 1

70 K(irsinan 15 15 41 1

71. Köseler 34 o 65 2

72. Kuzviran (vakrf) 34 9 65 9

/J. Kürtler-Kozköy 35 18 65 2

74. Merdsaluru-Korukcu 4

Milan/Mcylan 4 o 1 16 4

76. Naib/Ekremli 2

77. Orta 30 8 42 2

78. Ortadivan-Buflralar 19 19 13 59

79. Osmansini 11 59

80. Otacl ar) 1't2

81. Ozmug/itbumu 13 'I 1 4 16

82. Pazardivaru (vakrf) 69+71 95 62 222 25

Deöisik yrllarda yöre köylerinin nüfusunu gösteren bir Eizelge
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Defteri'nde bu Kürt köyünden söyle
söz edilmektedir: "...Kürtler ve Kuzköy,
karye-i mezkürenin ehli Kü rtlerdir".(6)
Yrllar gegtikten sonra bu Kürt köyünün
daha yerinde durdu§unu, örne$n vergi
geliri olarak ßn/30 yrhnda 2000 akge,
ls7' /1572 yrhnda 3700 akge verginin
Kürtler köyünde toplandrflrn görüyoruz.
Kürtler köyü bugtin Yeditiren adh köyün
bulunduSu yerde kurulmugtur.(7) Bu
kOy gUntimtizde Qamhdere ilgesinin
srmrlarr iginde yer almaktadrr. Yukanda
görüldüäü gibi Kurtler köyüLntin adryla
birlikte arulan Kuzköy adh di§er bir
yerleqim biriminde de Kürtlerin yagadr$
anlaqrlmaktadr.

Yabanäbäd'ta bulunan Kürtler adh
köyde bazr olaylann meydana geldisini
öSeniyoruz. Böylece buradaki Kürt
varl§r konusunda daha kesin bilgilere
ulaqmrg oluyoruz:

"...Asayiqi sa$lamak, adi olaylarda adli
takibat yapmak mecburiyetinde olan kadt
bu gegit olaylarla da srk kargrlaqmaktadu.
Bazr bölgelerde daha fazla hadise cereyan
eder ve hatta bir olayrn faili bizzat kadr
da olabilir. Yabanäbäd'a eski tarihlerde
gelen bir Kürt Cemaatinin zamada
yerlegmesiyle tesekkül den Kürtler
köyü incelenen dönemde iki ayrr olayrn
akäetti§i böyle bir ornektir. iki üir cinayet
davasrdrr ve son derece karrgrk tafsilah
vardrr. ikinci olay bir kadrmn bagmr
aFrtu. Murtazabat @ugünkü Mürted)
kadrsr Mustafa, daha önce kendi kaza
btilgesinde naibken Bolu kad r$ma tayin
edildikten sonra mazul olan Ebulkasrm'rn
Yabanäbäd'rn Kürt kövü sakinlerinden
birisini tlldtiLrdu§ünti merkeze bildirmiq,
bunu n üzerine sugu sabit gtirü len kadrun,
gelen mübagirle lstanbu I'a gönderilmesi
emredilmigtir". {8)

Benzer olaylar hakkrnda kaynaklarda
de§iqik bilgiler yer almaktadu. (9)
Daha sonralan bu yörede süren baraj

gahgmalarr nedeniyle Kürtlerin bagka
yerlere gög etrnek zorunda kaldrklarrru
görüyoruz.

"...Yrladr gayr üzerindeki Kürt köyü
ayru sebeple da$lmrq, bir krsmt yeni
yerlerde eski maÄalle adlanyla kurülan
köylere (Eseler, Tepe, Kultak, Yediören,
Hatipler) yerleqmiqlerdir. Muhtarh$rn
Yukarr Akkkaya'da oldufu AgaF
ve Yukan Akkayalar'rn diser Kül-t
köyü mahalleleri ile bir ilgisi yok gibi
görünüyor. Baraj onlarr Ankara'ya göq
etmeye zorlamt§. Buna rasmen Agafr
Akkaya'da birkag hane köylerini terke
direniyor. As Kürt Köyü ahalisi ise bir
bakrma tarfüi varhklanru borglu olduklarr
incik dede zaviyesinden nakledebildikleri
tek hahrayr, onun türbesini de olarak
Gümele'ye taqrnmrglardr". (10)

1463 tarihli Ankara Tahrir Defteri bir
belge olarak Orta Anadolu Kürtleri'nin
tarih yazrmr konusunda son birkaq yrldr
hummah bir biqimde süren arastrrma ve
incelemeler agrsmdan büyuk bir önem
arzetmektedir. eünkü bu kaynaklar
sonucunda yöreye yaprlan Kürt
gösünün 500 yilhk bir geqmige sahip
olduäu ortaya grkmaktadrr. $imdiye
kadar yazrlan kaynaklarda QamlrtJere
yöresindeki Kürt varh§rndan nedense
hiq söz edilmiyordu. Böylece son yrllarda
ortaya grkan yeni belgeler sayesinde bu
yöre Kürtlerinin zengin tarihinden srmrh
da olsa haberdar oluyoruz. Bölgeye
yönelik Kürt göglerini belgeleyen en
eski tarihi belgelerden birisinin 1767
v rnda Karaca Kürtleri'nden söz eden
bir belge oldu§u genellikle kaynaklarda
yer almaktaydr. Halbuki yukanda
sözünü ettigimiz 1463 yrhnda yaprlan
bir nüfus saylmrmn sonuglanm gösieren
Ankara Tahrir Defteri adh belge daha
eskidir. Cörü ldügü gibi aralaflnda
yaklasrk olarak 300 yrlhk bir zaman farkt
bulunmaktadr. Yeni bir bilgi savaqryla
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kargr kargryayrz. Bu sürekli bilgi akrmr kazandrryor ve bazr tezleri yeniden
Orta Anadolu Kürtleri tarih yazrmtna gözden gegirmemizi gerektiriyor.
iliqkin gaLqmalara yeni bir güs ve umut
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DIK U SIRI
Qi hebüye ü qi tunebrlye.
Li gundeki dikek hebüye.

Rojek6 siriyek ketiye lingö wi ü qiieqlia wl Ii
dune belav büye. Siri linge wi xwin kiriye.
Linge wi 16 werimiye, h€qln büye ü ji ber 6q6

ve qet xew neketiye savön wl.
Rofek€ hatiye gundeki ü mözekiriye ku

ptek€ di nav dümanö da perigarr btrye, W€
axe-axe üIe-üfe pife-pife ku dar ü ber€ xwe
vöxe. L6 disa ii dar rf ber6 we v6neketine.
Kinc ü ser ü qav€n w€ di nav düman6 de req
bCrne.

Dik bi lez ü bi ser lingeki xwe baz daye ü
li ber plr€ sekiniye.

Dik bi dengkeld nerm got:
- Le Pir6, delala minö, diya minä! Te gi

pife-pife üfe-üfe ü tu bi wi arl vCneketi serö
xwe diÖ§lni. Qima di nav dümön de tu veng
periqan büyi?

Pl16 bi dengeki westiydyi got:
- Ax qurban ax, xüzi davl min da nemaye,

di xüy6 de ez iro res büm. Kes6 min tune,
xizan im. Min xwest ku iro hinek nan l€xlm
le tu ii dibini ku dar ü bere min tune ku ez arl
xwe v6xim. Loma ye periqan büna min. Diko
qurban, b€je ez€ gawa bikim?

Dik ji Pir€ re got:
L€ Ptra mina delal6, ez bi te pir eqiyam.

Pirö te dil6 min birindar kir. Pir6 min ji te
pir hez kir ü ez jiji te re allkari bikim. Rojeke
siriyek kete linge min ü min ji wi pir haskir.
Ev qand roj6n di lingi min da ye. Ez dibim
siriy6 xwe bidim te. Tu .11 wi biavöje nav
darüber€ xwe, ma ii te re bibe darüber ku pö
ari xwe v€xe.

I{r€ linge wi mezekiriyc ü ditiye ku ling
li Dik verimiye, ew lä h€gin büye ü derüdor6
birin6 lem girtiye ü 6di bin daye.

Pagö Pir€ bi dizki ji pagila xwe de
derziyek derxistiye. Dik ew derziya ditiye ü
ji tirsan kiriye qiie-qij, bask€n xwe li hewdü
xistine, gav Ii xwe sor kirine ü ziman li xwe
dir6j ü reg kiriye. We bidiya ew derziya li ber
qav€n wi büye weki k6r. Dik li dora Plrö mina
mareki velistiye. Ü disa ji Dlk bi wi qarqaie tü
havil nekiriye.

I{r€ bi desteki xwe di bask€n Dik re
girtiye, piqtre lingeki xwe ji day6 ser wi.
Ling6 ku siri t€ de ji girtiye ü derzi hüte kiriye
ü Dik bi we hema blrva qüye.

Plrö ji lingC wi ew siriya weki kelem
derxistiye ü paq6 PirC ling6 wi bi ave qüstiye
ü j€ re p6gandiye. PirA ew siriya ,i avCtiye
nav darüberi xwe. Plrö diliye ku agire xwe
v6ketiye ü mina agire Newroz€ 96n büye.

Dü re I''irä nan6 \we lexlstiye, xwarina
xwe li ser pijandiye, ez ji we re bäjem ava
§aya xwc ji daye ser ü li hela agire xwe
rüni9tiye.

De tu were Dik hinl di xeweke giran da
ye. Ku ew Dik, ji tirsan ji birva güye an ji
miriye min nezanl bü.

Qaya li ser €r keliye ü Pirö Dik ji xewa
giran rakiriye ü zike wl t€r kiriye ü tev hevdu
§aya xwe vexwarine.

Dik pir käfxweg büye, Rabrlye ü li dor
Pirö bazdaye,

li käfan re kiriye qiie-qlj ü destön I,irö sed
caran maq kiriye ü pagö ji I{r€ xwatir6 xwe
xwastiye ü ketiye 16.
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Heft roj ü heft qev derbas büne.

Berbange Dik li ber malÖ Pirö sekiniye ü

derketiye ser€ gir ü gazi kiriYe:
- Girgiri girgiriiü Pir€l Pir6, min Pir kiriye

blr€;,ö.
Ew siriye min da1,i te li ku Ye? Ez ji te

siriye xwe dixwazim.
Pir ji mala xwe derketiye ü mezekiriye ku

ewi bang dike Dik e.

Pir6 got:
- Diko qurban tu li ku mayl, ware iro bibe

m€vani min.
Dik got:
-Pi-re tu ker büyi. ez ji te siriye xwe

dixwazim.
Pir€ bi gotinan Dik §a§ mayi, ii wi re got:

- Diko qurban te ii dit Lu mjn ew siriye

te avetbü nav arl xwe ü siriye te gewiti. Te bi
xwe ew siriya da min, te bir kir?

Dlk ii Pire re got:
- Na Pu6 weng nabe, tüe wi siriye min

bidi min, Ez tigteki din nizanim, siriye rwe
dixwazim,

Pir6 ji wl re got;
- Com bibe lo com bibel Devi xwe ji

kezeba min berde. Siriye te §ewiti. Tu ii min
gi dixwazi?

Dlk ji wö re got:

- Prrö Pir6, van wl siriye min bide min
yan ji tüe ji nani l€xisti hinek nan bidi min.

Dik ü Pirö ,i sibe heta Övar6 bihevdü re

qor kirine.
I'irä ti Dik bi ser hewdü ketine

Yek€ li wi xistiye bi düxÖ,

Yeki nikuli wÖ kiriye.
Yekö gotiye ax,

Yeki gotiye gllk.
Pir ketiye li v6 h€lÖ

Dlk lütbüye w6 h€lö

L6 Plr disa ji ji Dik nafilitive tl ji nani

l€xistl heft nan dane Dik.
Dik wan heft nan€rr li milen xwe bar

kirine i1 ketiye rä.

Hindik güye pir güye

Ne ti ü ne ji birqi büve
Dik nikuliYe
Li dür givanek ditiye

§ivan li ber pez6 xwe bilYe, Li germa

havin6 $ivan di siy6 ker6 xwe de nalönal e.

H6lö din ji mi ü beran6n wl digerin. Ji ber

birqi büne zike §ivön kiriye güregür nan€ ku
ev bixwe tunebüve. Ji ber birgi bün0 $ivan
mina 5ivekö xüya kiriye li ber gav€n Dik. Dik
ditiye ku §ivan qiri xwe bi biqqulan dixwe, bi
hali wi 9a9 mave. Dik bazdal'e ü li ber §ivön
sekiniye ü gotiye:

- Lo §ivano delalo, tl ü birqiYo, bin
destiyo, dilxweso. Te qima nal€nal e? Zike te
mina ewr€n reg Euregure. Tü din ü har büyi
ku biqqul qe bi gir t€ne tÖ xwarine? Min ev ne

bihlstiye ü ne ji ditiye.

$iv€n got:
- Lo Dlko, ez qivaneki nezan ü xizan im.

Di bin destön axa ü began da me. Ne payiz

ü ne ji havine sev ü roj li ber pez im- Nani ku

ev didine min, ber didan€n min nagirc Loma

ye ez gir tev bi biqkulan dixwim, Biraye delal

böje ez6 6awa bikim?
Dik got:
- Lo §ivanö mini delalo, ew gi qor e, te dile

min birindar kir. Edi tu biraye min i. Biraye

min delal, di tera min da heft nan hene ü ez

van heft nanan didim te. TuÖ van bi k€fi dilö
xwe bixwi.

givan ew l.reft nan6n xwe bi qir xwariye
ü dil€ xwe qad büye. Pi§tre $ivan ii Dik re bi

bil{ire qend kilamen dilan ü §inan l€xistiye.
Dik bi wan kilaman ser€ xwe Nqandiye ü ii
qav6n wi hestirik weqiye.

$ev büye, roj güve ava, §ivan sipasi Dlk
kiriye ü Dik ji ji $ivan xatire xwastiye ü ketiye
16.

Heft roj ü heft qcv derbas büne, Bcrbangä

Dik li ber mala $iv€n sekinive ü derketiye
ser6 gir i} kiriye gazi:

- Girgiri girgiriii, lo $ivanol $ivano, min

§ivan kiriye bin qilavo. Ew helt nanön ku
min dane te Ii ku ne?
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$ivan ji mala xwe derketiye ü mözekiriye
ku ewi bang dike, Dik e.

§ivän got:
- Lo birayä min delal tu li ku ma_vi, were

iro bibe m€van6 min.
Dik got :

- $ivano tu ker büyi, ez ji te nan€ xwe
dixwazim.

§ivan bi gotinön Dik qaq maye ü gotive:
- Biray€ min delal min ew haft nan€n te

xwarin.
Dik ji wi re got:
- Na $ivano weng nabe, ew heft nanen

min tü6 bidi min.
§ivan ji wi re got:
- Corn bibe lo com bibc! Ji ber lapön min

dürkeve. Tu dln ü har büyi. Tu kur büvi, te ii
dit ku min ev hcfl nanin te rwarin.

Dik got:
- Lo §ivano, van wan hcft nan€n min bide

min yan ji van heft beran0n xwe bide min.
Dik ü $ivan ji sibe heta €var6 bi hevdü re

§or kirine.

Dik ü $ivan ketine hclr,üdCr.
Yeki bi qiv6 li wi xistiyc,
Yeki nikul€ wi kiri1,e.
Yeki gotiye ax,
Yeki gotiye gäk.

$ivan li w6 hdlä li ser scrr ketiye
Dik li vi hö16 Ii ser bogö ketiye,

L6 §ivan di<a ji ji Dik nafiliriye ü ji pezd
xwc wan heft beran dane wl. Dik wan hcft
beranan dane ber xwe ü ketine rC.

Ilindik güyc pir güve
Ne ti ü ne ii birqi büve
Dik nikuliye
Li düre gündeki ditj),e

Deng€ dahol ü zirnö ketiye gühö wi. Dlk
neziki wi gundi büye ü beran6n xwe li pag
malan wan mexel kiriye ü paqc ew güye cem
gundiyan. Dik ditiye ku xort ü kcgön günd
govend girtine. Dik kctiye ser6 govendö ü ji

seriki baz dave have serö din. Gundiyan ji
hopehope ü ii qijeqij6n wi pir k6f dane ü ji wi
re hürmet kirine.

De tu were Dik ditiye ku gundiyan li w€
dawete migkan gerjö dikine ü di birogar de
dikelinc. Dik bi wi hali wan qaq maye.

Dik ji wan re got:
- Lo gündiyan! Ev qi hali we ye qet li

dawetan misk tön se{ökirin. Min ne bihistiye
ü ne ji ditiye.

Di nav gundiyan de Kalekl ji Dik re got:
- Law€ min delal, axa ü began ji destön

me^herd ü malen me girtin. Em gündi xizan
in. Iro lawö min dizenice. Tü tisteki min ku
ez li davet€ serjökim tüne. B€ie cz6 qi bikim?

Dlk ji Kalö rc got:
Ev gi gor e Kale mini delalo ü rü sipiyo.

Ez dikcki clewlemend ü destvekiri me. Kali
min delalo ez bi te pir 69iyam. Tu edi kale
min l. Li paq mal€n we haft bcran€n min
mexel in. Ez diböm, ez6 bidim te van heft
beranan h bi k6fa dil xwe van serjö kin ü bi
t6ri xwe bixwin-

Gündiyan yan heft beranan ii pa9 malen
anlne ü serjOkirine. Di biroqan de gogt
kelandine ü p6 xwarinän xwe gökirine. Dik
ü gündiyan xwarinc xwe xwarine ü pase Dik
xwatirö xwe ji gündiyan xwestiye ü ketiye
r€.

Heft roi ü heft gev derbas büne. Li
bcrbange Dik li ber mala kalö sekiniye ü
derketive ser6 gir ü kiriye gazi:

- Girgiri girgiriii: Kalol Kalo, min Kal
kiriye q61o, ew heft beranön min li ku ne?

Kal ji mala xwe derketiye ü m6zekiriye
ku cw i bang dike Dik e. Kalä got:

- Qurban diko, lal,ö min delalo, u,ere ito
bibe m6van0 min.

Dik got:
- Kalo tu ker bü1,i1 Ez ji te beranen xwe

dixwazim,
Kal6 got:
- Law6 min delalo min ew heft beranän tc

serjö kirin ü me xwarin,
Dik ji Kal€ re got:
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- Na Kalo weng nabe, tü€ wan heft
berarön min bi di min.

Kale ii Dik re got:
- Com bibe lo, com bibe! $eri xwe ji min

dürxe. Te .jl dit ku min ew heft beranen te Ii
daweta xwe scri6 kirin-

Dik got:
- Lo kalo, yan tü6 wan heft beran6n min

bi di min ü yanii til€ büka xwe bidi min Dik i'l

Kal ji sibe heta 6var€ bi hevdü re gor kirine.

Dik ü Kal kctine hevüdü.
Yeki bi d€r Ii wi xistiye,
Yeki nikuli wi kiriye.
Yeki gotiye ax,

Yeki gotiye gäk.
Kal li ser pigte li w€ hölö keti1,e,

Dik Ii ser seri li v6 h616 ketiye

Lö Kal disa ii ii Dlk nafilitiye. Kal ji wi
hinek guman büye. KalC ii wi re gotiye:

-Diko, sibe tü€ weri mala min. Ezö ii te re

büka xwe di telis kim a li te siwar bikim.
Dü re Kal ü gündiyan hatine cemhevüdü.

]i qev heta sibö qala Dik kirine ü pagÖ birvar6n
xwe dane, Sibe büye.

Dik sibe zü gü1.e cem Kale. Kal ü

gündiyan telis dane ser kerö. Dik ser€ kel6 re
girtiye ü bi käfeki xwcq berö xwe daye r€,

Hindik qüye pir güYe

Ne ti ü ne ji birgi büye
Dik nikuliye
Li ber tümeki sckiniye

Dik westivc. Dilö xu'e bilk xlvastiye. Dik
ji xwe re gotiye: "Lo ca ez büka xwe qav reg

if löv sor binerim." Pistre Dik desten xwe
avötine kendire ku vekc ii }röcan re dest Ii
wi cirifine, dil Ii wi mina daholeke kiriyc

BUmegum, H indik ma ye ku bimjrc.

Dik hinek sekinive. Hilmeke kür
kigandi;.e ü pag€ dev6 telis vekiriye ü gi

bibinel (av li wi velistine ü rü li wi zer bttye,
Ling li wi sist büne ü lal büye. .. Xti Ii wi mina
gemö Firatö guseguse l€ h6l büye. Gundiyan
li qüna bük6 delik kirine telis. Delika devreg ii
telis bi 16z derketiye ü xwe berdaye Dik.

Dik ü d€lik ketine hevüdü
Yckö ew gez kiriye,
Yeki ew nikul kirive.
Yeki gotiye ax,
Yeki gotiye gilk.
Dälik li ser dev li w6 hdlä ketiye,
Dlk li ser baskan li v€ h61ä ketiye.

Dik ji delik filitiye ü reviye. Wi ii tirsa
xwe re qet li pa5 xwe rnöze nekiriye.

Hindik güye pir qüye

Li ser6 gireki sekiniye
Ü bi dengeki bilind bang kiriyc:

Gigigääi
Min siril,ek da
Bi heft nana
Heft nan dan
bi heft beranan
heft beran dan
Bi bükeke
Bükek danc min
Bi delikek€
Gigigäiiii

Qiroka min li rvir qetiya
Yek ji we re yek ji min re
Iskanek qir ji me re

Sev kete erd6
Xewikek xweg ji we re
Tidik ü pitik
Ne pirik ü ne ji t6bik
Zarok ketine xew0
Xewneke xweq ji we re

(") Ji Xelik6 Dondirme



WECIZ (Biwöj)
! Özgurluk, tarihin yitip gitmeyen tek de$eridir.
,,Qedr ü qimeta dirokö ya ku wenda nabe; tenö azadi yel"

A. Camus

r/ Kiqinin en de§erli varh§r, düpüncelerini agrklayan dilidir.
,,Heyiya meriya heri mezin (biha); ziman€ ku ew p0 fikir6n xwe diyar dike
ve.

Beydaba

! Herkes düglerinin büyüklügü kadar özgürdür.
,,Herkesek, qasi mezintiya xeyal6n xwe azad e."

Che Guavera

! Tannm bana kitap dolu bir evle, gigek dolu bir bahge ver.
,,Xwed€wo, maleke tiji pirtük ü baxqeki tiii kulllk bide min,"

Konliqyüs

r/ Kitapsrz yaqamak, kor, sa§rr, dilsiz yagamaktr.
,,Jiyana bä pirtük, jiyaneke kor, ker ü böziman e."

Seneca

r/ K<ipeklerin dudaklarr ile deniz kirlenmez.
,.Bi lävän küEika. behr qilär nabe."

Mevlana

i Düqlemek, bilmekten daha önemlidir.
,,Xeyal kirin, ji zaninä giringtir e."

Einstein

i Toplumlara, uluslara dilleri gökyüztindeki yrldrzlar gibidir.
,,Ji civat ü netewa re, zimanän wana, wek st6rk6n ezmana ne."

Resul Hamzatov

^/ 
Kigiler bagaklara benzerler, igleri bogken baglarr havadadr. Doldukqa

e§ilirler.
,,Meriv wek qurfan iry dema hundir vala ne, ser6 wana li hewa ye. Her tiji
bün, xarva t6n."

Aristo
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tr Defrirmende do§an srgary gök gürlemesinden korkmaz.

,,Miqik6 li ö9 hati din€, ji gure-gura ewra natirse "
Kaqkarh Mahmut

i Bir evin süsü onu ziyaret eden dostlarldtr.

,,Xemla her malekä dost6n ziyaretvan in."
B, Waldo Emerson

! Özgür bir ü1kede yakrnma gok , acr azdt- Özgtir olmayan bir ülkede

yakrnma gok azdrr, acr goktur.

,,Li welateki azad, gili zöde, Ö9 hindik e. Li welateki neyi azad, gili pir
hindik, ö9 z€detir e."

BoYer-Colard

! Her ayncahk, özgürlü§e bir saldrndrr'

,,Her dubendiyek, li ser azadiyö ärigek e."
Diderot

! OrgtirlUgurl yolu, tüm dünyaya kargr tek baqrna kalmak bile olsa, kendi

inancrna ba§h kalmaktan geqer.

,,Riya azadiyö li hember din6 bi ten6 mayin be ii, di gir€dayina min a

birübaweriyÖn min re derbas dibe."
S. Zweig

r/ Kendl kurtulugu igin özgürlükten cayanlar, ne kurtuluqu ne de özgürlügü

hakketmiglerdir.
,,8 jibo rizgariya xwe, ji azadiyÖ texilin, ne rizgariy6, ne ji azadiyÖ heqdikin'"

Beniamin Franklin

./ Kisiliginize kötülük eden bir kiqiyi ba§rglayulz. Ancak; yurdunuza ve

ulusunuza kötülük eden bir kimseyi kesinlikle ba§rglamayrmz'

,,Yeki ji we ra nerindi kiri afü bikin. L6 ji welat6 we re, ji netaweyÖ we re

nerindi kiri qet afü nekin."
Helil Cibran

! Söylediklerinizin higbirini benimsemiyorum. Ancak; dü9ündüklerinizi
söyleme hakkrnrzl ölünceye kadar savunaca§rm.

,,Tu gotinön we nap6jirinim. LÖ, maf€ we yi hun fikirön xwe bÖiin, hetani

mirinö ezä biparÖzim."
Voltaire



KARDES TURKULER
grubu uyesr

Vedat Yrldrnm ile söylegi
Bütün dünyada savaqrn konuguldu§u 9u günler, Kardeg Türküler grubu veni
albümleri Hemavaz ve di§er albüm repertuarlanndan seqtikleri pargalanyla Avrupa
turnesinde göqüry sevdarurl barrgrn, kardeqli§in türkülerini söylediler bizlere.
Trakya'dan Mezopotamya'ya uzanan degisik kültürlere ait türküleri ve garkrlarr
özgün bir qekilde biz dinleyicilere ulaghrdrlar. Bir kez daha, bizlere brrakrlan o yüce
ve zengin mirasm, farkrna ve tadrna vardrk. Böyle bir konser öncesi, Birnebün dergisi
adrna arkadagrmrz Cahit Duran BGST Kardeq Türküler grubunun solistlerinden
Vedat Yrldrnm'la, bir söylegi vaph.
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Okuyuculanmtztn büyük bit Eo§unlu§u BGST ,

yani Karrleq Tärküleri yahndan tLrruyor. Siz bize

biraz grubu oe l',endinizi tarutt mtsttrz?

Kardeg Türküler, go§unlu§u Bo$azigi

Üniversitesi Folklör Kulübü'ünde biraraya

gelen ö§rencilerin 1993 yrhnda baqlathklarr

bir konser projcsi idi. Üniversite bünyesindc

baglatrlan bu konserler zamanla di§cr
okullara ve bazr sivil toplum kurumla-rmln

gecelerine de sunuldu. Bu arada mezuniyet
zamam geldi. Biz mezuniyet soruasr da

sanatsal f aaliyetlere yart-profcsyonel
gekilde devam etmck istivorduk, Bu amagla

tiyatro, dans ve müzik kulübü krikenli bir
grup arkadag Bo§aziqi Gösteri Sanatlarr

Toplulu§u (BGST)'nu kurdu. Kardeq

I ürküler BCST iqinde ;eralan bir proie

idi. ilk albümümtizün grkh§r yrl olan

1997'de dikkat ederseniz grubumuzun tsmr

yoktu. Albüm ismi olan Karde§ Türküler
dinleyicilerimi z taraltndan zamanla

grup ismi olarak benimsendi.
Berl Anka ra-Bala nr KesiklöPrü
köyündenim. Ankara'dan istanbul'a
B.Ü. igletme Bolumü'nde okumak
igin geldim. Bir täräItan öFenimimi
sürdürürken, diger tara{tan da

müzikle u§ragtrm. Anadolu ve

Mezopotamya'run yerel müzikleri ile

haslmesirligim Kardeq Türkiller' le

bagladr.

Müzi§inizi n a s i tanrmhY orsunuz,

oermek istedi§iniz mesaj nedir?

Müzi$mizin en temel özelli§i qokdillilik
ve qokkültürlülük anlayrqrndan hareket

etmesiclir. Türkiye'deki halklann kültürel
zenginlikleri üzerine kurulu bir mtziktir.
Bu kültürlerin hem {arkhhklarrru hem

de yüzyrllar boyunca beraber yagamarun

verdi§i etkilegimden kaynaklanan
geqigkenli§i verme gayretindeyiz.

Müzikal tarzrmz zaman iginde
bigimlenmeye bagladr ve halen de yeni

deneyimlerle bigimlenmel,e devam

cdiyor. Üzerinde devindi§imiz ktiLlttirel

haritada yolumuzu qagtrmamamrz igin bize

krlavuzluk edebilecek belli ilkeler koymaya

özen gösterdik.
En önemli qrkr5 noktanxz müzigimizin
geleneksel miras üzerine kurulmasr

gerelti§i idi. Hergeyden önce bu mirasr

iyi tanrmak gerekiyordu. Bu müzifii yapan

insanlafl , kültürlerini, dillerini, nasrl

yagadrklarrm, halet-i ruhiyelerini anlamak.

Bunun igin, onlarrn yazrnsal metinlerine
ulagmaL. elden geldi$ince tarihlerini
ö§renmek; sonra da müzi§in dünyasrna

girmck. Onlarr bu sefer de bu özel dünyadan

tarumak; makam yaptsrm, vokal yaprsrru,

§esitli söyleyis tavrrlarrm agr§a grkartmak

vs. Daha sonra, kendi anlayr6rmrzr bu veriler

üzerine insa etmek.

Kinlere ulagtyorsunuz ae aldt§mrz tepkiler

hatgi r1önde?

Konser vermeye baqladt$mrz iJk

dönemlcrde müzi§imizin ahmlaylcrlan
genqler ve üniversite ö§rencileriydi. Ama
zamanla dinleyici kitlemiz zenginlegti. Yani

her yagtan insanlar, aileler de konserlerimize
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gclmeye baqladr. Bizim bu insanlara
ulaEmamrz biraz da Türkiye'deki ortamla
da ilgili. Kardeq Türküler'in üzednde
durdu$u "halklann kardegligi", "farkh
külttirlerin biraradah8t", "eokkültürlülük"
özlemi toplumun bir qok kesiminin de ortak
istegi. Konserlerimiz de böyle bir özlemin
duygusal anlamda dile getirildi§i ortak
buluqma anlarr oluyor.

Etnil, müzi§e yonclnrnizde. bu projmin
bigimlendi§l dönamin mi etkisi oldu?

Kardeg Türktiler proiesinin bigimlendisi
dönem 1990'larrn baqrna denk gelir- Bu da
bir rastlanh degildir. Bu dönem, Tarkive'de
kimlik siyasetinin ön plana grktt§r, halklann
seslerini duyurmaya bagladr$, Ktirtge,
Lazca, Errrenice albümlerin, gazetelerin,
kitaplann grktr§r, nispeten özgürlükqü bir
dönemdi

REertuanntzt nas belirliyorsunuz oe tercih

etti§iniz belirli yöreler, belirll ozanlar lrar mr?

Tabii ki projeye gtrre dc$givor. Örnegin
Do§u AIbümü projesi gündeme gelclisinde,
grup olarak oturup, o kültürel cografyamn
renklili$ni ve zenginlili§ini 60 dakikahk
bir kayrt iginde en iyi nasrl ifade edebiliriz
diye dügündük. §okdilli yaprlar kurmaya
gahghk. Yani Kara Üzüm Habbesi ömesinde
oldu§u gibi aym qarkr iginde birden gok dilin
kültürel gegigkenlik gergcvesinde birarada
kullan:labilece§i clenemeler vaptrk.
Yinc, son albtimüz Hemavaz'da Marag
bölgcsindeki alevi müzi§ini temsil etmeye
gahgukery üzerindersrarla durdusumuz
ve kimilerince özellikle gözardr edilmeye
gahgrlan Alevi müzi§indeki qokdilliliS
vermeye gahqhk. O bölgenin hem Ktirtqe hcm
de Türkge deviglerine ulaqhk, Aynca bölge
ozarrlannrl söyleyiq tavrrlauru vermek bizim

iqin önemli idi. Bu ozanlar iginde en özgün
tavrr koruyanlan ömc$n Ali Murtaza Dede,
Sadrk Htiseyin Dede'yi segtik.

Araltk 2002 de son albümünüz "Hemao{tz"t biz
dinleyicilere sunrlunuz, Hemaaaz naxl alhüm
oldu?

Son albümümüzde kabaca ilk albümümüze
benzer bir yapr var. Doäu albümümüzden
Iarklr olarak, daha genip bir coffafuanm
müziklerini ele aldrk. Orrun drgnda ilk kez
eingenece ve rumca garkrlan seslendirdik.
Aynca önceki albümlerimizde de denediSimiz
ve geligtirilmesi gereken bir alan oldu$una
inandr§rmrz anlaüsal müzik sahgmalan bu
albümün de belli özeJliklcrinden sayrlabilir,
Siya $aper6r1 Voghperk-Siya Wan ve
Cukhdag Mom bu aland;rki denemelerdir.

Peki senin grup igindeki litnksiyonun nedir?
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Ben grup iqinde garkr sövlüyorum ve

düzenlemelcre yardrm ediYorum-

Kürt müzi§inde ae dütya müzi§intle sizi en qok

etkileyen isi er kimlerdit, zteya kimlerden feyz
alryorsunuz?

Yöre drqrndaki Kürt müzigi ile tam§mam,

bir goL Orta Anadolulu Kürl gibi,

1970'lerin sonlarrnda $ivan Perwer'in,
Nizamettin Ari§'in, M.Arif Cizrewi'in
ve Aram Tigran'rn AlmanYa'dan gelme

kötü kayrth kaqak kasetleri ile oldu. Ama

6ocuklu§umuz bovunca ninelerimizin
söyledigi stranlar, law€jler ya da düBün

ortamlarrmrzda söylenen govendler
hep kulaf,rmrzda idi. Zamanla Kardeg

Türküler yaprsr iginde yaPhfilmtz
aragtrrmalartmrzla, dengbej gelene§i

ile de tantgma olana§rmrz oldu, §akrr:o,
Meryemxan ve KaraPet€ Xaco gibi bu

gelene§in bü1,ük isimlerini elimi zden

geldi§ince dinlemel'e, onlardan fevz

almaya qahstrk.

Dünya müzjgi alarunda

ctkilendi§imiz belli bir isimden
söz etmek zor. Bu alanda bir gok

müzik dinliyoruz. Ama bunlarrn
bizi ne derecede ve nasrl

etkilediklerini sözlere dökmek
gcrgekten zor,

Konuyu az de§istirelim, gündemdekr

bir konu olan Kürtß ue Kürl({, ciitimin
"yasalarca" serbest kalmag sence Kürtge müzi§i

naul etkileyecck?

Ktirtqcnin serbest kalmasryla beraber

bu alana ticari bakanlar Kürtge garkrlar

söyleyip, Kürtge albümler gtkaracaklardrr,

Ama furya sona erdi§inde boyle bir girigimi
kültüreI kaygryla de$il dc, ekonomik

amagla vapttklarr anla§rlacaktrr. Fakat

herEeye ra§men bu özgürlükqü ortam

Kürt kültürünti[ Kürt dilinin evlerden ve

kapah salonlardan, sokaklara grkmasuu

sailayacaktrr. Kürt kültüdnün kendini
gündelik popüler kültür iqinde ifade

etmesinin zemini hazlrlanaca khr.

Settgili Vedat, gelelim senin Orta Anadolulu

olmqna. Nerden ue na.tl Bq[q ya uani

Kesikköprü'r1e gclmilsiniz, hiE bilgin mt mt hu

konurlo? Dedeleriniz ueya büy kleriniz eskilei

hiE anlatrmrydt?

Dedelerimiz qok eskilere gitmezdi. Ama

hep Urfa'dan geldi§imiz aniahlrrdr. Ve Orta

Anadolu'ya Adryaman-Malatya üzerinden

geldi§imizi söyleyenler de vardr. Geqenlerde

bizim kövden bir amcayla konugtum. Bizim

Surug bölgesinden Seldigimizi 1'e Heciban

Agiretinin bir kolu oldu§umuzu söyledi.

Öte yandan biz buralara ekonomik mi yoksa

zorunlu iskan nedenivle mi gelmi§iz, hala

bilinmiyor.

Merlk edip nrastvdm mr?

Tabii ki mcrak ettim, elimden
geldi§ince büyüklerime sormava
qall§trm. Ama net cevaplar

alamadrm. Daha sonralan
tesadüfen Birnebün dergisi elime
gegti. Qok heyecanlanmrgtrm. ilk
kez, bizleri yani Orta Anadolu
Kürtlcrini anlatan yazrlara,

bilgilere ulaqtrm. Oradaki bir
takrm yazllar üzerinden bilgi edinmeye
gahqtrm.

Peki sizin orsLarda Kürt ki)yleinin geare köylerLe

kültürel etkileqimi nns ?

Benim köyümün bulundu§u co§rafYa

aym zamanda Muharrem Ertag, Hact

Tagan, Qekiq Ali ve Neqet Ertag gibi
ozanlann iginden qlktr§l Orta Anadolu
Abdal gelene$nin de biqimlendi§i
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bölgedir. O insanlarla is ve ticaret
alarunda ortakhklarrmrz olurdu ve halen
oluyor. Son 30-40 yrl iqinde evlenmeler de
olmaya bagladr. O insanlarrn kültürlerini
de haJrzalanmrzda bulunduruyoruz.
Bizim dti$inlerimizde Kürt havalann o
köylerden gelen abdallar galarlar.

Geldi§in yöreden de edi§in pargalar uar mr?

Bizim oldu§umuz bölge Ankara'mn Konya
srmnna yakrn bölgesidir. Güneyimizdeki
Cihanbeyli ve Kulu bc;lgelerinde Kürt
kültüd ve türküleri bize göre daha iyi
korunmugtur. Bu bakrmdan gok zengindir
de. Benim bildi§im yöre türküsü, örnegin o
bolgenin en gok söylenen govendi olan "le Ie
Kin6"dir. Ama gimdiye kadar o bölgeye dair
türküleri derleme qanstmz olmadr.-.

Peki düqünüyor nusunuz, ueya ö ümüzdeki
projeleinizde bir bölge türküsü yeralacak mt?

Tabii ki. Ama bu bir dc önümüzdeki
projelerin igeri§ine de ba§h....

Yöre müzi§ini dintiyor tnusun z,eyi takip ediyor
musutt?

Yöre müzisyenlerinden Serbrhnd Kanat'r
ve krsa bir zaman önce aramrzdan ayrrlan
Kürt Ilemzi'yi dinlediklerim arasmdan
sayabiliriz. Koma Xelikan'r duydum ama
henüz dinlemc olanägrm olmadr.

En son hangi kitah ue CD'yi aldm zte son

dönemlerde kimleri din[iyorsun ?

Bu aralar Kürt edebiyatrru Kürtge'den
ögrenmeye qah§lyorum. ishak Tepe'nin
Kürt masallarrnr anlatan Apö Kal adh
kitabrnr okuyorum. Aynca son dönemlerde
musevilik tizerine 1-2 kitap okudum.
Müzik olarak da bana Fransa'daki bir
tamdrktan iranh Kürt Müzisyen AIi
Ekber Moradi"nin Ehl-i Hak Mezhebinin
müziklerini anlatan 4 CD'lik bir gahqmasr
geldi. Avnca Nizammetin Anq'in daha
piyasaya qrkmamrq olan ,,Kurdish Ballads"
adh albümünü dinliyorum.

Sohbetimizin sonuna geldik maalesef, hu

arada son olarak senin Birnebün hakhndski
tlügüncelerini alabilir miyin ?

insanlarrmrz vaklaqrk 300 yrldrr Orta
Anadolu'dalar vc külttirlerini bu zaman
zarfinda korumayr bilmigler. Fakat son
yrllard4 özellikle yeni yetiqen kugak, kendi
anad iline gerekcn özeni göstermivor.
dilini deforme ediyor, bir nevi kültilrel
karmaga iqinde. Birncbün gibi yayrnlarrn
varhS, geng nesilin 300 yrldrr korunan bu
kültürün sahiplenmesi agrsrndan yararhdrr.
Bu anlamda bu tip qah;malarr her zaman
desteklen-rek gerekiyor.

Birnebün'u takip edirlor mttsun?

Qok düzenli olmasa da istanbul'da Medya
Kitabevi'nden tedarik edip, okuyorum,

SohbeLin igin tesekkür ediyorum.

Gelek spas heval Cahit. sorularrna sasltk...
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Senin igin uguyor qahin

Senin iqin güvercin
Senin iqin dofuyor güneg

Aiegten yrldrz senin iqin
Artrk zamana sen hükmedeceksin
Zincire sen

Kaderini karartan o yarasalar

Günegle konugan topragmda duramazlar
Karanhklarryla kinleriyle gidecekler

Asrr asn binyrl binyrl
Sana yaprlan zulüm
Sr§maz hiq bir inanca

Sr§maz hig bir vicdana
Zafcr nurdan harflerle yaztlaca)'

Kutsal kader kavgana

Sana ölüm getirenlerin yollarr kaparuyor

Artrk her kapryr senin dostlarrn gahyor

Herkese senin özgülük aqk anlahyor

Kaderini karartan o yarasalar

Kryrmrn ve k rcn adamlan
Güneqle konuqan topra§tnda duramazlar
Karanhklanyla krhqlanyla gidecekler
Tannlar bunu istiyor
insanlar bunu
Dilekler bunu istiyor
Dualar bunu
Ey yaralarrm qarktlarla saran gehir

Dilin hür olmah fikrin hür

Özgürlük kokuyor gimen ve qigek

Özgürlü$ün yotu senden gegecek

Gözlerin gülsün yüreBin gülsün
Newroz ateqin karanh§r silsin
Artrk zamana sen hükmedeceksin
Zindana sen

Ey durup dutmadan akan nehir
Ey bütün kapllanm güneqe agan qehir

Ates Bibi özgür olacaksrn rgrk gibi hür
Yeter ki gülmeyi unutmasrn gözlerin
Direnmeyi yüre#n

Senin dostun kadim olmah

Qümkti senin dostlu$un kadim
Buna sahittir dtinya
Buna gahidim kendim

Ey Diyarbakrr Diyarbakr
Ne bahar zincire vurulur
Ne toprak
En yalruz en yasaksrz

Günler sana koquyor
En grkarsrz en hesapsrz

Dostluklar sana

Senin özürlük garkrru dinliyor dünya
Senin özgurlük garkrm söylüyor insanhk

Dünyaya serL zamana sen hükmedeceksin arhk

Agk olsun senin özgürlük a§kma

Aqk olsun Diyarbakrr agk



HALIKAN ve
RE§VANLARIN

KOKENI UZERINE BAZI IPUELARI

Yarutlamaya hasret kalm4 olan ve pek
gok Halikanh (Xehki) gibi, cevabrru merak
etti§im sorulardan biri, Haliki adrrun nereye

dayandr$r ve Halikanlann koken itibarryla
ftred€n€e+dikMir-

Ya üm aramaya gal§aca$m sorunun
muhatabr-öznesi orta Anadolu'da yagayan
ve genel nüfusa oranla kügük bir topluluk;
mikro bir ünite. Bu aErdan baluldr$rnda
yöresel bir konu. Ama bövle olduSu igin
küsümsenmemeli. Yerel-yöresel olary
genel-evrensel olan kadar önemlidir.
Önemli oldu§u, globalizmin lxzla gelistigi
günümüzde, yöreselli§in de öne grkarak

gündeme oturmasrndan arrlagrhyor,

Yöresellik deyince, akla ilk elden yerinde
yönetim, yöresel dil, tarih ve vatan gibi
olgular gelir. Yöreselli§in temel direklerini
oluqturan bu olgular üzerinde yöresel kimlik
olugur. Yöresellik iqine kapanmak de§ildir;
zaten istense de günümlizde bu mümkün
de§ildir.

Diir-rya'yakendipenceresindenbakmakhr;
yerel ile genel-evrensel olam sentezlemedir
yöresellik.

Yöresellik globallegmeninnegatil etkilerini
ve göttirülerini dengelemek bakmrndan da

gereRi ve yararhdrr.

Yöresel olan baz almarak genel-

evrensel olana sa§Lkh bir bigimde ulagmak
mümkündür, Sözgelimi, yöresel tarih
bilinmeden, ondan kopuk bir tarih yazmr
äyakläflf€rd€n kesik bir tarih.oltrr-

Yöreselli$in genel-global olanla iligkisi
birey-toplum ili5kisine benzer. iyi bir toplum
iyi ve bilingli bireylerle mümkün olabilir.

Yerel-yöresel olarun kendi roltinü
iyi oynamasr igin, onun ortaya ve bilince
grkarhlmasr; sorgulamp geligtirilmesi, tarump
saygrnhk kazanmasr ve etkinlik göstermesi
gerekiyor.

Bu genel giristen sonra, Halikan adr
ile Halikanlann köken itibanyla nereye
dayandr§r konusuna gegebi liriz.

Klan, agiret, ulus ve devlet gibi topluluk
ve kurumlar adlanru bazen, onlann
kurucu-yönetici ögesini olusturan sahrs
veya sülalenin adlanndan alrrlar. Bazen

de, onlar komqulan tarafrndary genel
karektiristiklerini simgeleyecek bigimde,
adlandrrrrlar. Kimi zaman da yagadrklan
yörenin adryla amlrrlar.

Yabancr biri, Halikanh birine Kürtqe,"Tu
kl(qr) yi? ,, (Sen kimsin?) ya da "Tu ji ku derö
yl?,, (Sen nerelisin?) diye sordu$unda, ,,Ezi
Xeliki me ,, (Ben Halikiyim) ve ,,Ezi jr Xehka
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me" (Ben Halikanhvrm) cevabmt alrr.

Peki Halikan adr nereden geliYor?

Halikan adr konusunda, halk arastnda

bazen, Regvan'larm birer kolu olan Xel*i,
Omeri, Sefki, Celki, Nasrri vs. Gibi aqiret/

kabile adlannrn, bu aqiretlerin- bilinmeycn

bir tärihteki kardeg olan reislerinin adlarrna

dayandr§r bigiminde bir 8örü§ ileri

surulu\ror.

savr olarak yo§un biEimde varchlar. Zamanla

Küftlestiler, Onlar günümtize dek de§igik

aqiret ve boylarrn adlannda yaqayageldiler;

Ornegin günümüzdeki Halikanlar, tarn da

Haldlleriru 2000 vrl öncesine dayanan Grek-

Roma kal,naklarrna göre, vaqadrklarr yerlerde

bugünkü ardrllarr (Halikanlar-YN) yaqtyor-

Özellikle Kuzey ve Batr Küdistan'da..."

(M, izadi, Kurdische identitäl Kurdistan

Buna göre Halikan (Xehki) sözcügü Hal-

Halil (xel-Xelil) olarak bilinen gahrs adndan

türemis oluyor. Ancak böyle olmasr halinde,

Halikan adrrun Halilan (Xelilan) olmast

gcrekirdi. Nitekim bu adla bilinen bir aqiret

(irarlda) mevcuttur.

Akla yatkrn ve olabilirli§i tüLmden

rededjlmeyecek olan bu tdhmini 8örü§,
baqka bilgi ve belgelerle desteklenmedi§i

müdetqe zayrf bir sav olarak kahyor.

Birde burada Halikan adr'nrn sözlük

anlamr bakrmrndan ahali, halk ve el-alem

anlamrna gelen Halk (Xelk) sÖzci.iL§ünü

qagngtrrdr§rna igaret etmek gerekivor,

Baqka ilging bir 8örü§ ise, Halikanlarrn

antikgafrn uygar kavimleri arasrnda yer alan,

Haldi (Xeldi)'lerin devamr oldugu yönündeki

görüstür. iran Kürtlerinden olan tarih

profesörü Dr. Mehrdad izadi bir makalesinde

qöyle diyor: ,,Haldi'ler antik Kürdistan'da

Informationsbulletin, 82, 1 9-99,sa1.fa 38).

Haldilerin kurmuq oldugu ve merkczi

Van olan Urartu devletinin strurlart Kuzeyde

Alexandropol, Batlda Flrat Nehri, Güneyde

Rcvanduz, Do§uda UrmiYe Golü'ne

dayaruyordu (M, Emin Zeki, Küdistan tadhi,

s.40).

Burada, günümüzde Irak srmrlal iginde

kalarL Revanduz'un adr gegmigken bir kag

not düqelim. ingiliz Mark Svkes, 19. yy. Ktirt
agiretleri tizerine yaptrBl ara§trmada, Orta

Anadolu'daki Halikan aqiretinin tahminen

Revanduz'un Kalifani bolgesinden geldiSini

söylüyor ve Erbil ile Köysancak arasrnda

Ilalikan (Xelekan) adh bir kasabamn

bulundu§una isaret ediyor (Feridurl

ig Anadoluva yerlesen Kürt Agiretleri,

Birnebüry sayr 4, s. 9),

Yine Osmanh arqivlerinde, Halikan

asiretinin aslen iran Ktirdü oldu§u bilgisini
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de burada ek olarak belirtelim (Cevdet
Türkay, Bagbakanhk belgelerine Böre,
Osmanh imparatorlu$unda Oymak, Aqiret
ve Cemaatler, s. 86).

Bir bagka kaynak, Halikanlarrn Celali
asiretinin bir kolu oldu$unu;19.yy'da iran,
Türkiye ve Rusya srmrlarrrun belirlenmesi
sonucu, asiretin pargalandr§rru, 250

ailenin Türki_ve, 260 ailenin iran ve 40

ailenin de Rusya srrurlan iqinde kaldr$m
belirtiyor (Celilö Celil, 19.yy. da Osmanh
imparatorlu$unda Kürtler, s.28),

Eserlerini Arapga yazdr$ igin, Arap
olarak bilinen, Halep ve gam'da e$itim
görmü5, Kahire ve §am'da Bagkadrhk yapmrg
olan Erbil Kürdü ibni Halikan'rn(1211-
1-282) aü ve do$umyeri de baqka önemli
bir iqaret sayllmah. (Kemal Burkay, Dünden
Günümüze, Kürtler ve Kürdistary s .163\. Zira
Revanduz ve Erbil aym bölgede yer ahyor ve
adrndan anlagrlacaEr tizere, ibni Halikan'm
Haliki aqiretine mensup oldu§u ortaya
grkryor. Zaten o dönemlerdc, gahslar sülale

$imdi tekrar Haldilere dönelim. Ktrtlerin
kökeni konusunda bazr uzmanlar, öme$in P.

Lerc Kürtled, ,,Daha M.Ö. 3000 yrllarrnda
savagqr bir ruhla dolu dashlar olarak Dicle
ve Frat Oyaslna inip buradaki Babilonya'mn
gugsüz Sami agiretlerine baqe§diren ve taze
gügleriyle bu devleti canlanduan o savasqr

Haldilerin torunlarr" olarak görmektedir
(Bazil Nikitin, KUrtler, s.30-31).

Kürtlerin atalarr olarak kabul edilen
di§er bir kavim olan Hurri dili ile Haldi
dilinin birbirine qok yakrn oldusu taspit
edilmistir (Kemat Burkay, age,s.73), Bagka
bir kayna§a göre, Haldi dilinin Lazca ve
Gürcüce'ye yakrn oldu§u, ama Haldilerin
Kürtge drqmda bir dil bilmedikleri belirtiliyor
(Cigerxin, Tarixa Kurdistan, s. 87). Haldiler
Medlerle birlikte Asurlara kargr savaqr ve
sonra Medlere katrlrr-kangrrlar.

Halikanlarrn kökenine iliqkin olarak
burada bazr kavnaklardan aktardrfrmrz ve
Halikanlarrn Revanduz yöresinden geldigi
ya da eski uygar kavim Haldilerle baf,lantrh

ve agiret isimleriyle adlandrrtLyordu-
Bu ek bilgi ve notlar, Sykes'in tahmini

görü$üntt, yani Halikanlarm Revanduz'dan
geldikleri savrm desteklcr niteliktedir.

oldu§u biqimindeki görüqlere, inandrucr
yanla.u olmakla birlikte, yine de kugkulu
yaklasmak gerekiyor. Zira bir toplulusun
kökenini tespit etmek igin sadece isim
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benzerli§i veva aynr co§rafya'yr paylagmrq

olmak yetmeyebilir, yetmez de, Bu vönde

varolan ipuglarrrun derinlegtirilmesi ve

bagka disiplinlerden elde cdilecek, bilgi ve

bulgularla pekigtirilmesi gerekir.

Halikanlarrn ajzgeEmi§ine iliqkin olarak

iz sürdürmenin ve bu konuda yeni bilgi

ve bulgulara ulaqmamn bir baqka yolu da,

onlarrn bir kolunu oluqturduklan Reqvan

(Regi) aqiretinin kökenine iliqkin bilgilere ve

kaynaklara baqvurmaktan geqiyor.

Konya, Krrqehir ve Ankara illerinin
srnrrlarr iginde, daha gok krrsal kesimde

yerlegik bulunan Regvanlar, bu bölgede

$evhbrzrn vc Canbeg a§iretlerinin ydnr

srra nüfus itibarryla en kalabahk grubu

olugturuyor. Regvanlar buralara Besni,

Kahta (Adryaman), Nizip, Kilis (Antep),

Malatya vc Marag yörelerinden gelmiqler'

Gözleml€r, Itegvanlann konuqtu§u

Kürtqe'nin (Kurmanci) qive ola-rak, adr gegen

bölgelcrde konuqulan Kürtgeye yakrn oldu§u

yönündedir.
Ayrrca Orta Anadolu'da verle§ik bulunan

Regvan agiretleriyle avru adr paylagan bazt

agiretler Adryaman da yedeqik bulunuyor.

Örne$n, Cudikanh, Halikanh, Cclikanh,

Bereketli (YuIt Ansiklopedisi, Cilt 1, s.234).

Regvan adr konusunda fazla bilgi sahibi

olmamakla birlikte, ilk bakrqta, Reqvan

(Reqi, Reqan, Reqwan) adrrun, Req (Kara)

kökünden türetildi$i ve karalar anlamrna

geldi$i söylenebilir, Bu adrn ayrrca, genelde

Esmer-Kara olan Regvanlara uvdu§unu da

belirtelim. Ancak ad ve adlandrrmalar, stkga

görüldügü gibi, zaman ve mekan kogullarlna

göre de§igime u$ravlp-u$amadrgrx
bilmiyoruz. Örnek olmasr bakrmrndan, ,,w"
harfininbu ada sonradan girdi§ini dü§ünecek

olursak, o zaman ortaya Revan(Rewan) adr

ortaya qtkar.

Aqiret adr olarak Reqvan (Regan) adrna,

tarihi antik qa$a dek uzanaru farkh din ve

kültürlere ev sahipli§i yapmLg, bir cok tarihi

esere mekan olan ve ilisu Baraj'r nedeniyle

sular altrncla kalarak yok olma tehlikesiyle

kargr kargrya bulunan Hasankeyf in tarihinde

rasthyoruz. I{asanke.vf yüz yrl boyunca (990-

1096) mcrkezi Diyarbakrr olan Mervani

devletinin hakimiyeti altrnda kaldrktan sonra

Artuklulara (1101) onlardan da Evyubilere

(1232) geqmiq, krsa süre Akkoyunlulann eline

geqen (1462-1482) sonra tekrar Eyyubilerin

hakimiyetine vc onlardan da Selguklu ve

Osmanlrlarrn egemcnligine girer.

§erefhan Bidlisi §erefname adh eserinde,

Eyyubi sulalesine tncnsup Melikanlarrn

htiktimdarhk yaptr§r Hasankeyfe bafh

yerleqim bölgelerinde yagrvan ve aralannda

Ilegan ve Cehki aqiretlerininde bulundu§u

1.4 aqiretin adtnt zikrediyor (§ercfhan

Bidlisi, $erefname, s. 191). Aym eserdc,

Akkoyulularrn saldrrr ve fetihlerine hedef

olan Hasankeyf de bir ara aqiretler arast

iktidar kavgalarrmn yagandr§ma dc§iniliyor.

Örne$in, Hasankeyf hükümdan Melik

Halil'in Tebriz'de tutuklu bulundu§u bir

srrada, $ervan ve Zrrikan aqiretleri bazr diger

agiretlerle birlikte Melik Halil'in o§lu Melik

Süleyman'r tahta sesmisler. Reqan agireti

buna kargr grkmrq, hükümdarhk tahhna

Melik Halil'in amca o§lunu aday göstermigiir

(§ereflran Bidlisi, a.g.e, s. 195-196). A§iretler

arasr Catl§ma ve ayngmalann daha sonra

Mogol ve Selguklu'lann baskrlan sonucu

arttr§r anlasrhyor. Regr,anlarm, en azrndan

bir bölümünün bu dönemde Hasankeyf'ten

Bahya do§ru gös ettigi ve Adtvaman'a

yerlestigi, oradan da bir bölümiinün daha

sonra Anadolu'nun ig kesimlerine kadar

geldi§i anlagrLyor. Yurt Ansiklopedisinin
Adryaman bölümünde ver alan bazr
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bilgiler bunu do§ruluyor: "Osmanh gikayet
defterlerine göre, 1,677'de Do$udan gelen
Rrqvanzade ibrahim yönetiminde 800 kigilik
bir aqiret, Besni kazasrna ba§h §rraz köyüne
yerleqtikten sonra, burayr be§enmedi§i iqin

admm özdeg oldu$u görültiyor. Revanduz
Miri olarak da bilinen ve 1830'larda güqlü
bir ayaklanamanrn bagrru gekerek, iran
ve Osmanh yönetimlerine kafa tutup
ba§rmsrzlSru ilan eden Revanduz'lu

Hrsn-r Mansur (Adryaman) köylerine zorla
yerlesmi§. Yerli halkrn ayaklanmasr üzerine,
Rrgvanlar yeniden Srraza geri gönderilmek
üzere oradan grkanlmalarr igin 1688'de
Müfettiq Paga'ya ve Hrsn-r Mansur kadrsrna
buyruk verilmiqtir" (Yurt Ansiklopedisi,
cilt1, s.200).

Hasankeyf gibi Adryaman bölgesi de
uzun zaman Eyyubilerin egemenlisi altmda
bulunmugtu. Burada, ister istemez Eyyubiler
ile Regvanlar arasrnda bir ba§lantrnm
olup olmadr$ akla geliyor. Selahattin
Eyyubi'nin mensup oldu§u agiretin Reven
(Rewend, Rewan) adr ile Re(q)van Re(g)wan
adr arasrnda bir benzerlik oldusuda göze

§arpryor. Buna Revanduz adml da katmak
gerekiyor. Selahattin Eyyubi'nin atalaflrun
qrkrq yeri, bazr kaynalara gore, Revanduz ile
Hevler (Hewler) arasrnda bulunan Dvin'dir
(Dwin) (9. Bidlisi, a.g.e., dipnotlar: 145-146,
s.475).

Revanduz gehrinin adr ile Rewan

Memed Paga da Revandi asiretine mensup
olup Selahattin Eyyubi'nin soyundandrr
(K.Burkay, a.g.e., s.350-353).

Reqi-Regvan adh asiretl€re bagka
kaynaklarda da yer veriliyor. §erefname'de,
Cizre EmirliSi bölümünde, Bohtan (Botan)
Agiretine mensup olan Regiki adh bir agiretin
adma yer veriliyor (§. Bidlisi, a.g.e, s. 158).
Süleymaniye (lrak) bölgesinde Hemavend
agiretinin bir kolu olan Regevend, Zaxo
(Irak) dolaylannda yasayan Regikan,
Erzutum'mun güneyinde yaqayan Rugvary
A§n da§r gevresi ve Maku (iran) bölgesinde
Reqvend adh aqiretler bulunuyor (M.Emin
Zeki, a.g.e., s. 173,175, 184,19?,193).

Birinci Dünya Savagr srrasrnda Malatya
yöresinde bulunmug olan ingiliz Subayr
Noel'in Malatya'mn güneyinde bulunan
Regvanlar lizerine hazrlad$ ve oradaki
Regvanlar hakkrnda detayh bilgiler iqeren
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raporda, Resvanlarln Orta Anadolu'ya geli§i

konusunda qöyle clenilivor: ,,Üg ya da dört

asrr kadar önce Ilesvanlar tamamryla gögebe

idi; krglarr Besni'nin aqa§rsrnda bulunan

ovada gegirir, yazlan ise Ankara yaktnlarrnda

kamp kurarlardr - Bir yaz günü Türkler

agirete saldrrmtq ve onlarr da$rtmlg. Bir krsmr

Degt-i Havmana (Haymana Ovasr)'da kalmrp

ve hala da orada l,aqamaktadular; geriye

kalanlar ise güneye dönmüs ve Besni ve

Malatya arasrnda gimdiki ikamet yerleri olan

köyleri kurmuqlar. Regvanlar Kilis civarrnda

bulunmaktadrrlar. iran smrrrnda vagayall \'c

Celali'lerin bir alt grubunu oluqturan Kotan

Asireti'nin de Rcsvanlardan aynlan bir grup

oldu§u söylenmektedir" (Binbast Noel'in

günlü§ünden..., Hövi, 13-19 Haziran 1998).

ingilizlerin o dönemde gü ttügü emeller

ve o,,nadr$ rol gözönüne alrrdrfrn.la, ingitiz

subay ve diplomatlanrun raporlanna, özellikle

Kürt ve Türk iligkileri konusundaki bilgilerine

kuqkuyla yaklaqmak gerekiyor. Ancak onlann

raporlan sayesinde srkga o dönemlere ait

yararh bilgi ve belgelere ulagabildi§imiz de

F,K:

Aqa§rdaki liste, Halikan ve Regvan aqiretlerinin, Osmanh Imparatorlu§u zamarunda, yerleqim

yerleri bakrmrndan da$rlmrm gösteriyor:

Halikanlar:
Kangal, Agudi (Sivas), Hrsn-r Keyf (Hasankeyf-Diyarbakr), Malatya, Mera§, Konya, Htn-r

Mansur (Adryaman), Hartug Kazasr (Qrldrr Sanca$), Erzurum, Kars, Rakka, Ni§de (Cevdet

Türkay, Bagbakanltk belgelerine gore Osmanh imparatorlu§u'nda O1'rnak, Aqiret ve Cemaatler,

s. 86)

Regvanlar:
Rakka, Ruha (Urfa), Halep Kilis, Azaz (Halep), Diyarbakrr, AnteP, Erzurum, Mardiry Malatya,

Ankara, KrrSehir, Tosya Kazasr (Kastamonu Sanca$), Merag, Adryaman, Nizip Kazasr, Birecik,

Siverek SancaS, Sivas, Bozok Sancaklarr, Elazr§, Besni (C.Türkay, a.g.e., s . 
-139-14"1).

bir gerqektu. Noel'in bunlan 80 yrl kadar

önce yazdr$nr ve üq veya dört aslr önce

Reqvanlarrn yazlan Haymana Ovasrna

gelip-gitti§i bilgisini dikkate aldt§tmrz

zaman, Regvanlarm bundan dort-beq yüzyrl

önce ig Anadoluya gelip-gittikleri ortaya

grkryor. Ancat kimi kaynaklann gösterdigi

gibi, Regvanlann bu bölgede yerleqik hale

gelmeleri daha sonraya, 19. yy. Ortalar:na

doiru gergeklegmislir (Nuh Ate;, ig Anadolu

Kürtlcri, s. 31-32; Feridun, bimebün s. 4,s.6-4.

Gögebc Regvan ve benzeri pek qok

Türkmen ve Kürt agiretleri Osmanlt

yönctiminio 17. ;.v'dan baqlayarak 19.yy'rn

sonuna kadar uvgulanar.t, konar-gögerleri

iskan ve islah etme politikasl gergcvesinde

yerlegik hale getirildiler.
Halikanlar, bugün Konya'mn Cihanbeyl:i

Kazasrna ba$h Gölyazr (Xehkö J6r) Kasabasr,

Yapah (Qemera), Sa§hk (Qolita) köyleri

ve Kulu'ya ba§h Karacada§ (XehkÖ Jor)

Kasabasmda yaqayan ve toPlan nüfuslarr 10-

15 bini geqmeyen bir topluluk.



HENEK

Rojek6 Oxgi güne baxgeki diziy6. Ji baxqe
hertigti dizine ü li kerö xwe bar kirine.
Li wö derÖ teraziya baxqö ji hebüy6 ew
ji dizine.
Xwedan6 baxq6 ji tehmin kir§6 ku, kO

ji wi dizi kirlye. Rojek6 xwedan6 baxgö
rasti xorteki ii eglra Oxgiya hatiye ü ji wi
pirs kiriye:
- Lo, 1o... We her tigtekl min diziye. Hün
qima teraziya min didizin?
Xort ji gotlye:
-te... xalo... em bi gi parvakin?

BIWEJ

o Bar bü zok (argo)
o Ji xwe ra nadl
r Päq qava heldan
. Kur tazi
o Belki gühi
r Piqtbaz büyi (arka qrkmak)
r Deng harimi (nefsi bozuk)
. Su nerm
o Bi heft ava devä xwe ardo
o Kakil6 kakil6 (iqin iqin)
o Bini turikä arde kirin
o Qav li seri listin
r Ziman reg büyi (nifir)
r Dev da hati (nifir)

GOTINEN MEZINAN

o Cemre ket darö, bizin rivi kor€

o Ha tek sed were, sed ji here

r Bi gavür€ ku kor kiri; rojÖ xwe xwariy6 (inatqilrk)

r Xizana hali xwe bizani br1, riza bixwaribün.
o Kurk6 meri parin @ibin), qapty6 (deriyö) dijmina
e Kirk€ gotlyö; g€Ie gihiqtin min, min tära 6r grl nexwer.
r Biro§€ ftugxane) gotiyö; bini min i zär e. Batk€ .ji gotiy€; here l€ xwag€!

Ez, hinl ji bine te t€ me.

r Eki gotiye: Ezi naz dar im, hesreta ar im.
o f;ki gotiye: Türo! t0, türeye me nediye.



POSMANIYA DTZEKI

Di zemanöki berO de dizeki pir camr ü
binav ü deng höbüy€. Wi dizi, jiyana

xwe her tim bi wi kari berdewam
kiriye. Diz li gundeki diiiniyÖ ü li dor
aliyö gundö wi giqas gund hene, ji
gigtka (tewahi) dizi kirlye. Zödetr ii,
cirangundaki wi n6zik hÖh1Ye, ji w6
der6 dizi kiriye.

Li wi gundö biqük yeki bi navÖ

Bekirö Xelil hebüye. Bekirö Xelil,
baxqewan ü cotkareki mezin büYe

r1 him ji pir dewlemend büye. Le, ew
dewlemendiya xwe bi gixul qezeng

kiriye. Ji zarokatiy€ bigre. heta sa16

xwe y6 dawi, ew gixuliye. Li heft giya,

kerly6 pezö wi digöryan, cotÖ wi li
gar zevl / tarla bi hevre cot dikirine,
di bostan ü bax€ wi da ji tirl bigre,
heta cacix6, ji hirmiya bigre, heta

güza hertigteki höbüye. BekirÖ Xelil
her karÖ xwe ji bixwe kirlye ü ji rast

büyinö ji qet dür neketiye.
Cirangundiy€ wi y diz ji, ji bostan

ü bax6 Bekir€ Xelil her qev€ tigt didizi;
cot, hesp, pez ü gügikÖ wl ji Pir cara

diziye. Heta kerö wi bile ji diziye. XÖr

bi Bekirö Xelil nedikiriy6.
Rojekö. diz hatiye girtin ü Pir sal

ceza xwarlye. Di zindanÖ da meh

ü sa16 wi derbasbüne. Di zindanÖ de

ii pir xerlbt kiqandiy6. Dema ji hefsÖ

derket, edi ö pir büy€. Diz fikiriye
ü gotiye; ,,Ez disa wegerim gundö
xwe. Li arabek€ siwar büy6 (lönigtiye)

ü n6ziki gundö xwe büy€. Dorberö

xwe m€ze kiriye ü xeribiya ku kigandl
hatiye bira wi. Gelek bira gundö xwe
kiribüye. Li ser Eiya nöriyÖ, li zeviya
ü tarlayan nörlye ü li gema nÖriye.

Li her der6 keriyö p6z, cot, hesP ü
mang€ hebüne. Diz pir meraq kiriye;
ge1o, xwedan€ wan ki ye. Li w€ derÖ

zarokeki biqük, berx diqÖrand tl ji
wi pirs kiriye: ,,Gelo xwedanÖ wan
ki ye?" Lawik ji gotiye: ,.XwedanÖ
gigtika Bekir€ Xelil e: "Diz gaqbüyÖ ü
bixwe bixwe gotiye: ,,Min hertiqti wi
dizi, l€ ew disa ii xwedanö her tigti ye.

Ewi tim dewlemend e, ez ji tim xizan
im, ew tim bi xuzur e, ez tim bi tirsö
dijim." Diz, li w0 der6 sond dixwe ku,
edi dest ji wi kari berd, her kar6 xwe
ji bi rastiy6 ü edeletö g€ke.

Xebatkariya Bekir6 Xelil ü serkef-

tinön wi, dizek ji rö derxist ü ew kire
mlroveki nü.



BETEVIR U BER

Li berhevbüna redaksiyona Bimebün'€, 9or
hat li ser lökolinekc kuff sekiniya. Hevalön di
Redaksiyon6 de dixwestin ku em Ii Anatoliya
Navin, l6kolineke g0 ü bi qimet bikin. Ew
qend sedsal in ku Ii wir qet l6gerinek muüm
nehatiy€ q€kirin. Yäkcaran,Gavur'a mugahede
ü trawmaye xwe nivisandine ema... (Dewl ku
ji xelk6 hati yan tirg e yan ii qeti ye.) Mugkulat
giqes mezin be ji, berpirsa w€ yek bü. Ki? Ki, ii
me here welat ü ji heqi mugkulat€ bi derkewe
ü bi l€kolin ü lögerineke kurr, bi qimet ü nü
va qerxbe werel Mühaqaq qerx he- Ku ma
xwendeyan6r-r Bimebün6 alim, xwendevan ü
rexnedar bi wö l€kolln€ razibin. Xwendevanö
xalke ii üsten simpel bile razi ne. Tigtdn basit ü
qole. Misal: Rojnamä Tirka dinivise: "Demirel
konugtul" Xwendewan6 wan dikin qirin:
"Yaga" biravo! Helal olsun be! Konustu.,."

Nü}ra, em tigteki weng li Blmebün€
binivisiru xwendewanö Bimebün'C bib6jiru
"Loo, meriyöki heygtö sali, deng n€ke si dxC
belawke! Eger ku deng nekir, ma bizire."
]i tirs6 lom ü rexnön weng, em kesön
redaksiyon6 pirr enerji xerc dikin- Sewta
xwendewanö me, mina grlr€ D6mokl€s li ser
seriy€ me dileqe.

Pirs, pirsa mezin" di hundir6 salonö de
gerxdibü. Em li berslv€ digeriyan... Ki? Ki ii
me, ji heqö wö l€kolln6 bi derkev6? Qav6 me,
boq, b€fer li dlwarä salon6 digeriyan. Mina
perik€ ku Ii qireyi gula digerin. DemekÖ bi
§unda, ew perikan yek bi yck hatin li ser

§exst äta min a qirin daniqtin. Ee, hfm gio
dizanin ku, ez keselj feylezof, lökolinvan ü
medyekl cemaet€ me(!). ]i min b€tir, ki dikane
wö zorativ€ berteref bike.

Ew perik€ ku [i ser min danistl, e sifta
sivikbü, yan6 giraniya wan ne xema min bü.
Qcnd saniye bi gunda höza min neg€histe
giranl"va wan. Ez, di bin xuy€ de mam. Poz6
mh dilop dikil sorbüm. Mlna piskä ku gir
riiandi mehqüp ü bi fedl bfrm.

Heval€n di redakslyona Bimebün ö da,
tenikö müzir tehl in. Xwedö ji wan razi be!
Wext hate qerar dayin6, ewö bi tene tillya
qaiadetö dir6jl yeki dikin ü dibQjin: ,,Tu". Li
wö meselö ji ew "Tu" ez büm. (Wö gotina min
ii bir mekin! Kesön mühim, qallanö ü bi gohret
li weziyetä weng naz,ik, ö bikin, mize-miz... Ji
we bi gunda qiymet ü sohreto wan a bi qat
qat z6de bibe.) Ee, §ohret ü kariyera min ii
yä k6 k6m e? Ji bo w§ min kire mize-miz, bi
dengeki hikumdar ü katrin got.

,,Ez bi sunakim. e imki, röxistina
w€nevanä Elaman, August Macke ü Franz
Marc hene ü ez jl mecbür im ku wö röxistin€
ziyar€t bikim, Ji w€ bi gunda konsera Rodrigq
li Filharmonly6 dilizö. Ezi muhaqaq guhdari
wö bime. Min, müzir€ xwe tehl kir mina
hevirC th§. Ya mühim, meras€ min6 diri ne
ü bastona mina ji hösin ker,rr bCry6 ö hem-
hema bi9k6. Bahan6, ku rnin gotl qet tu tCsir
nekir. Ez, li bahaneka di digeriyam. Nuh, gora
pardon geriya min birri. "Beko, de dir6j meke!
Tu d6 kijan rojö bi dere r€ kevl?"

Aa, de were itiraz bike, ku me ew itirazö te
qabül bikin. Derd6 min, ne yek e ne dehe ne. Li
we deqiq6 derd€ min I yekemin cixare ye. Ji bo
böperedv6 min cixara pagi du saeta di berw6
vexwari bü. Min nedizani ku yeka nü klnga
bistinim. Fedi ü heya di ber gav6 min re nüna
dtlman6 cixar6 h€qin (i boz derbas dibü...



aaOaOOOOaOaaOaOOaaaOltlaS§§*@@{ i:'..'

Min, dest6 xwe avete ser cixara Cahit.
Catrit, hevaleki pirri kehil ü hisgihästl ye. Wi,
bi dengekl mlstik ü ilahi, mina deng6 xizir
(yan ji bi min weng hat) got; ,,Vexe!" Heste

dir€je min kir. Min cixara vöxist ü kiqancf bi
sö qulta re cixara xelas kir. §unda, pel-pel li
qavdn millct nFriva, ew nazar6n wan, mina

perika li ser min € firiyane ü ewä bi meseleka

di ra mijul in. Oox, ev gi rahatika rind e. Cahlt,

cixareke di dir6ji min kir,
Civin xelas bü. Min cüzdanÖ xweyi higk

guviqt ku gand dilop para di hundir6 wi da

hene, m€rat6 mina xwe\a Qol6 Kalahari
züha ye,

Zarfek dir€j min kirin. Ezii ti§t6n weng Pir
ditirsim. Heral ew tirsa € di "gen"6 min da ne.

Bi tiliyö hezonek, zarf vekir. Hina bikin gavä

min mina hundir6 zarf6 tijl Euro ye.

Bavo, ev gi bereket e? Ev gi roi e? Hi;ö min
xatir ii min xwastin ü gürle Karibik, Maladiv
ü Hey.v6...

Min, qave xwc disa girtin ü xwe qur(i
kir, s€ gelmak li axzö rast€ ü gar ji li axz6 gep€

süreti xwe xist. Ev xewn e? Wallahi ne xewn el

Pere ji bo xarc ü raxa mina r€ hatiy€ berefkirir,
qitlixiya mina berdewam bi sefcreki com bü

9i1... Ez ji güma mal.
Ez li wir sir€ xwe bi wera parkim. Loo,

eman ha eman (gireta min ji we ra), pere z€de

li mal€ xwe metrllin! Hunö b6jin gima? Ez, ii
wc ra biböjim Eima: Di iiyana min a normal
de, ez dihatim mal ü diqüm derwa, ewqas

basit l:l qole. Nüha pere li cem min iry ezi ji
mal dernakev der-wa. Tirsek li ser dile min e.

Pereya li mal bitrilim nab6, bi xwe re bibim
nab€. Qimkl ezi bi xwe pir muhlm ü bi qimet
xayi dikime. Xelk ii ii min re mina yankesici

ü berdog xayi dikhe. Ji nerdigan 67 p€pelük
(basamak) dadikewime jÖr ü mina hirtlskä

disa heldikgime jor. Pere,.. Perey€ mir; mina
berx€ izbcnd raketin6, weng ciwan ü rehet.

Meratd rehef gima nakeve bedana min. Ew
alet6n ku bi gaz€ diguxulin büne dijminö
min. Ezi pozl xwe mina kugika dir6j dikimc
ku bihne gazö t0? N4 li cem min na, l€ li ba

ciranä min, eceba!? (Qi qeder e, ciranä min
giq pir ü kal iry kesen pir zü birdikin). Bi lez

disa ji wa pöpelükan dadikewime jör. Tek bi
tek li zille wan dixime. ,,Merheba! Hal kcf (Di
we nawber6 pozi xwe direj dikime ku bihna
gazO h€ tunö.) weki di gi hel.e gi tune?" Ew ji
bi zimani xwe dibeiin ,,Darke schön. Ema, te

penc daqiqe di ber vC pirs nekir?" Wan ji giqes

calil in ya Rabbäi!

Jlyan li min bü zeher ü ziqum. Ne xew
dikeve gav€ min, ne ji reheti dikevä bedena

min a b€ bext. Seri xwe didinime ser ballf€
dest6 min 1li ser silahö. Silaha ber6... Silaha
wexta tekoglrf ye. Ax, ax zemaneki min fütllal
dikirin ü dinya xilas dikir... Nuha di dest Pere
de ecz büme!..

Ez bi dere rö -pardon- firiyam ewra. Li
Anato§a Navin danigtim. Mina baz€ ku li
migka yan ji li kergüya digere, qav€ min lÖ

digerin. Min Elamanek ji bi xwe ra bir. Ee,

bi Tirka itimat nabe. Dera ku em 1€ daniqtinl
giq asfalt bün. Ez, bi lez meqiyam ku dereke

bi xali bibinim ü herim gezde (mina serok6

xiristiyana, J. Paul f I III nuzam yö qanda) ü
min xaliya Anatoliyä pag kir. Di wÖ navberÖ

da jipa komandar6 legker6n Tirk, di helamin
ra derbas bü ez di bin toz ü xweliyä de mam.
R€biwar€ min sedaq€ xwe awetina ber min
(ji wan ber6 ezl parsek im). Ku xwed6 bi yekl

i*
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re got ,,ya qul€ min ya w,enig be" ji her dere
perey0 bi ser meriv da bibarin! Welhesil, ez
gihiqtim di1.ar€ l€kolin€.

Min, sö roja istirhet kir, gunda pirsön
xne hazir kirin, biray€ xwe tembe kir ku rna
cemaet bi 6vari li mal6 me bi hewge.

Ez di naw cemaet6 da runiqtim, Mina ö ku
Eüyin dergistl rüciva ii xwc dikime ü pirr bi
kef ü qayi me. Ji, "bi x€r hati, rlnd i ee, weki di
gi h€ gi tunö?" bi gunda min dest bi pirsa kir.

"Ez ii bo Birnebün'ö hatim, mina ku hür.r
gig dizanin, Birnebün, kovarek e".-. Dalikö,
§ora min birri bi gunda kuxi ü akorta dcng0
xweyi qerqimi rastkir ü got:

"Em giq dizarin ku ewana ii birnabin.
Ma Xwedö, rehmeta xwe l6ke. Ci tev-hev di
mezcrlixa gund cla raketinc. Me, hevliy€ki
ji b€ton di dor aliv6 wan re qerx kir ku ma
tereke van rehet bihölc. Eger ku te bi ;;u kir tu ji
birbike. Ma Xwedö sebreke bi te de!" Ji gotinC
Dalik€, bi gunda cz hatim xwe, fikiriyarn..
ewi bi heq e. Ewana, xwendin ü nivisar-rdinö
nizanin. E min ji gü belawkirine (hünö
bibaxginin). Min bi fcdi gor disa helina.
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"Birnabün, kovarek e" Li wir qora min
dlsa hate birini, Ji dawiya cemaetö Eli Gul€,
bi sevteka qil, mina pirq6 bizinö li bin baran€,
got:

"Avö bi clewi me rnexine kr! Hürr,
warr dibirjiniry van surdikin (wa ji "yasda
kzartmak" fahm kir)? Quwark€ ma isal qet
tunebün. Necip bi Ebik6 rva tu Baldax, Goma
Ku96 ü Kaniya §ot€ nehigtin. Tune Ellah tunö.
Her ku gerxc mal dibün du-sd quwark6 di dest
wan de dihatin. Bi clu-sö quwarka tu bi qunaki
ku nawbcr€ didane millet tiji ki. Li ba we baran
pir in demek. Quwark ji pir in. iryalleh te epey
bi xwe re hanl ku em li tam€ mezekini." Li wir
mür bi xwe, xwe got xaspa ku Bimebün, tisteki
xwarinö büya, min sofreke qelav g€kira ü zik€
n'an t€rkira, Ema Bimebün, n6 xwerinö! Kes6ry
korospodent ü mü1.nbirä bi sebr in (ez.jil). Hin
ku inisi1,6üf ii flssi min demcketiv6 mecbur im
ku derbasö hücum6 bim. Ji r.refs-i müdafa tu
x6r luncy€l Ez rabüm ser goka [i mina serokö
Tirka, ö ku goti; ,,ilk hedcfiniz Akrleniz!" (Min
ji dixwest ku bib6jim ,,dee p0Edaa loo, lawikör-r
qehreman, lawikön c6ngar,,er"). Min bi birayö
xw'e Mistefa re igmar kir ku rna ew Birrebüru
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ji qin (Pardon) ji bawil bi§inÖ were. Hin 9or
ji desi min neriwandine min dengÖ xwe rakir.

Mina zehundir€ zarfö tiji Euro ye.ngil€ pezö

n6r.

,,Ez ji bo ti§tekl,.. ti§teki mühim hatim.

Qend sal in ku hün Ii vi gundi dijine ü li dor-
a§6 we gundö Tirka. Wan hurrö helinane
qember6. Em dixwazin ku ma dinya deng6

we bibihize ji bo w€ dixwazin ku lÖkolinek...

-Min solixa xwe ecer kir, yan6 nefes helina!

We waziy€ta min ingalleh fahm kir!- lÖko.."

HAski Xec6, dest6 xweyi rast6 bi jor da helina

ü ti§a xwe gahadet igmare ewra kir. Bi desti
qepä ji him $epqa xwe helina ü him ji seriyÖ

xwe dixurand. Bi dengeki mina ziriniya gura
(wallahi evni weng!) zir1... na, neziri, got:

,,igte ev nabe! Derc ku tu bi koli neman.

Ügax (Tarihi bir eser, orta qa$dan kalma) gig

kolarr, mina migke kür. Ji tirsa re bi ewar6

kesi li wir pezi xwe naqÖrine, ewqas bir
ü kort6 hene. Ema tu ji r6ka dür hatl ku hr

dixwazi em ii te re send xorta tembe kini
ma bikolin. Lawki Birik€ yek, ii we bi gun de

lawki Mamki Hasoli, Ruto warre pir6 galiqkan

in. Mezer€ Cund grg wan kolan, weki di jä."
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Husö qor qetand Cr got. "Na lo, em€ ji gundÖ

Tika Hashöyük, lawiki Kel Aniq, lawiki Göde

Mevlüt, ji Beqlera ji torinl Urxiye ü lawikl
Honnuk binin bes ea." Li vir gora wi bi deng6

Kütük mina qeliqandina ezinga gir-gur hete

birini. "Hun ji qiqas cahil in. Wexta wl meriki
tune, ya qole, em greydcreka bi kepqe ji
Dulkadirliya binin ma bikolin." Beriyö xwe

gerxe min kir ü got: "Ebo (NavÖ min li gund),

ö ku kolayi qet zer-mör neditin. Alet€ Elaman 6

mengur in. Cumana te heye ku tuy€ xezinekÖ

bibini. Fede te ya bi gund bibe, belki türist-
muristä werin ü cm€ ji vö xizaniy€ xelasbin-"

Qavö xwe kirine qavö min ü stuvö xwe bi

axzek§ de gerkix mina söwiya. Dil6 min pÖ

qewiü ü min xwest kl wi teseli kim. Mihamed,
gor neda min ü got. ,,Ee, ewi ji Elaman tÖ, nuha
beri tiji Euro ü dolar in. Bistgar sal in ku li wir
di9uxil6, gi itö wi bi xezina, z6r-mÖre heye.

Euro 6 mina zöra dibiriqene."
Ez b6me qi? Lökolin ma sefereke din. Ez6

seferi din li quna teyarö bi buldozerek6 herim,
ma bikole, bikole }rim ii Bimebün6 re him ji ji
gundiy6 minö hertigt zani re.
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GURE GURA §EVA
BERI INE

$eveke havin6 bü. Li derva, ortelixÖ
kerr bü. Mär ü jinä hevdru Sado ü Senö

di qunc6 maweniya mala xwe da, gok li
ber qokan r0nigtibün. Wana dile hevdu
kiribüry ku iqev, geva beri inö di cem hev
kevin, k6f bikin. Sewa vö, bi e9qek6 dipan
ku keg ü lawän mal6 di xewa krlr kevin.

Her duya, li ber gewqa gira gaz6 li
hev mez dikirin, bi dengeki sivik vlq ü
vlq dikenin, gill ü yareniy€ xwe dikirin ü
dest diavÖtin hevdu.

$evÖn beri ine yen k6f ü egqan in
ji. Gundi, gevön beri in6 kincÖ xwe y€n
dujin digühirin ü seriyö xwe digon. Di
gev6n beri ln6 da, jin 11 mÖr dibin yek.
Ew dikevin xüyö hevdu ü xwe ji hevdu
ra hülme dikin.

Li gora edeten islametlye, gerek e jin
ü mör ji j6kbünÖ Aünda xwe bigon. Egq,
gehwet ü ketin cem hev li gora islametiy6
tiqten negö ne ü meriv pö qilör dib€: li
ber ku in rojeke piroz e ü roja ibadetö ye,
musluman dixwazin bi iikr ü bedeneke
pak tekevin vC rojö. Ji v6 ye ku m6r ü jin
gevän beri in6 ber6 dibin yek, pag6 xwe
diqory bedenän xwe pak dikin.

Ar ü alafa dilxwaziya yekbün6
rüy€ Sado y6 higk nermik ü derdor€n

eskenc6n Sen€ ji sorqeqer kiribü.. Her du,
ji ber egqan" sist ü pist bübün ü debelege
hevdu dibün.

Veqasi bejna meriveki berjor, refa
qawan ya darini ü bi girtik her s6

diwar€n maweniy6 dixamiland. Li ser
ref6 qawqacaxön malö; siniy6 baqiri ü bi
ginkön z6d fi gogt, zerikö xogav ü qorbö,
ginik, qingil ü dewax, piqt bi diwär
hebstarti; li rtl hev räz br r€z sekinibün.
Tey6 bigota wana gowend girtine ü li
gora qeyda giraniyÖ di ci da direqisene.

Qawqacaxön refan weki nigana xeml ü
xumaliya malan dihatin hesibandin. Ew,
ten€ wexta ku mivan dihatin ar-r li dohl ü
dawetary ji ser refan d6dihatin ser sifran.

Qawqacax6n mala Senö ü Sado igev,
li ser refö, diqibandin guhdar6n operekä,
y€n ku di locan da rünigtibrln. Te yö
bigota, ew6 li Sen€ ü Sado s6r dikine,
Sado, ü Sen€ ji di quncikö mawänlyö
da, ji wana ra bi dengeki sivik qeyd ü
ziravayÖ hezkirin ü yekbünö dib6ne.

Sen6 qira li herd6 döxist, roniya wö
kürik kir. Sado bi garp6 berve Senö gü
ku w6 hemböz ke. Pö ra ji got: ,,§ev6 beri
in€ qi yä bi tam in; qurbana Xwedö me ku
van sevana dane." Hin va qora di devä
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Sado da bü, ji nigkava. ji durö da, ,,gurr...

guurrr... gurrr..." dengeki bi xof hat.

Dengeki ku hin guhÖn gundiyan huYi

wi nebübün. Teneki digibi dengÖ ewrän

ku lihevdikevin. Wexta Sen€ ü Sado va

denga bihistirg zewq Cr sefa cihiqtin, guh

danan ü dinörin ku bizanin ka va deng€

qi yö. Gurgurö köf Ii van harimand ü tirs

xiste dilö wan.

Bistekö günda, ,,Kegö zi ke, orxanÖ

bavä ser miry ewrö lihev dikevine, ewr!"

Sado bi dengeki tirsbar gote Senä. Ew ji
lihevketina ewra pir ditirsi, dil 16 diqeti.

Wexta ewr lihevdiketin, wi bi lez cil ü
cor, orxan ü kilav diavötin ser xwe; xwe

vedigart ü dest bi xwendina dua dikir. Bi

zürniyeke melül ya kugikö malÖ, yö ku li
p69 xÖnl ketibü, Sado rintl guman kir ku

ewr lihev dikevine.

,,Bismillahi... bismillahi... eqhedu

enlaaa..." Sado di bin orxanä da bi

pistepistki li ber xwedä digeri rl dua

dixwandin. Senö il, her giqas guman

nedikir ku va dengä lihevketina ewra ye/

dikire piltepilt, dua dixwendin ü di ber

xwe da got:
"Weee, va gi bätar e. Curgurgur, gima

neterikand. Y6 ku ez pä dizanim, ewr

vengna bö navberdayin nakin guregur.

Herhal deng6 balaIir6 (teyarä) ye!"

Wä berö xwe berve mÖr6 xwe YÖ ku

di bin orxanö da com bübü kir ü bi tone

kl lomedar got, "De rabe, eyb e, eyb; qi tu
bizdiyayl, 1ö ku nebü derew, tu xwedanö

malö yi, tu mCr i!" Sado deng di xwe

nedigihandin. Ew ketibü p6y duan ü qet

nedixwast ku deng ü menga bibihize.

,,Gurrr... guurrr... g;t:lrr..." Her ku

deng€ guregurö bilind ü n€zik dibü,

Sado ji dengö xwe bilind dikir, digot,
"Bismlllahi... bismillahi... eqhedu enla..."

Li navberek6, dengä guregur6 Pir
nezik bü ü pir pit hat, te yö bigota, ii ber

herd ü ezman dilerizine, ewqas bi tin
ü tirs bü. SenÖ jl xwe avöte bin orxanö,

cem märö xwe ü destpÖ xwendina duan

kir. Sado bi hatine w6 hin ji tirsi ü bizrltki
bü ü got: ,,Tu y6 ji min k€m büyi!" Paq6

deng6 guregurä, p6da pödaii mala Sado ü

Senö bi dür ket ü hate birinä. SenÖ, ji bin

orxan€ derket, got:

,,Min tu cara dengeki veng

nebihistiye. Ewr veng diröj lihev nakevin

lol Va tigteki din e!" Sado, bi tirs ser xwe

veda, go!,,De hig be, tu bi gi dizani!

Xwedö iqi xwe dizan6. Vö carä dilö xwe

veng xwast. Qe, ew tim li zaraveki nexe;

vö carö li zaraveki din i direi ü bi tirs
xist."

Dora dinö rojö Sado ü Sen6 P0

hösiyan ku guregure seva sflyi, ya ku tirs

xistibü di16 wan, a motirä (tuaktor) EIi

Begö bü. Motir6 Ell Begö yö sift6 bü ku

ketibfr gund. Ew ji terlö dihata mal. R6ya

wi di ber mala Sado ra derbas dibü. Senä,

dev nesekini, va serhatiya ji ciran ü nasän

xwe ra kat kir ü bi v€ rö, ew li nav gund

belav kir. Va ji, ji Sado ü qablla wi ra bü

serhevde. Xelk6 ew dikirin qirfa. Bi salan

qala wö dihate kirinö. Li qin ü gahiyan,

li dewet ü dohlan diketin rü y6n qebila

Sado, digotin, ,,Yö we dengÖ motir bi yä

ewra va ii hev dernexist.."
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20. YUZYTL BA§LARTNDA

eiNeoöALAR'DA AsAyrs soRUN LARr

»Binbo§alar yöresi<< olarak nitelendirdisimiz,
Iq Toroslar'a tekabül eden bölgede yakrn
gegmiqc kadar bagta Kürtler, Ermeniler ve
Türkmenler olmak üzere birgok halk ve etnik
topluluk yagamaktaydr. Bunlara, 19. Yüzyrhn
ikinci yarrsrnda Qerkezler ve Qegenler;
Cumhuriyet dönemindeyse Balkan Türkleri
eklendi.

20. Yüzyrl baqlarr, de§igik inangtaki
bu farkh halklann ve etnik topluluklarrn
yanyana, igige yagad*larr bir dönemdi.

Genelde birbirileriyle barrgrk olarak
yagayan bu unsurlann, zaman zaman Osmanh
yönetirnince kargr kargrya getirildikleri de
oluyordu.

Siizgelimi, 1860{5 idlan arasrnda
yilrürlüge konan iskän galrgmalan srasrnda
KiLt agiretleriyle Türkmen boylan zamanzamar
kargr karqrya gelüken; tarihte »93 Harbi.. olarak
tttlmer. 1877-78 Osmanh-Rus SavaEfndan sonra
Anadolu'ya gelen Qerkeslelin Uzunyayla'ya
iskän srasrnda da Afqar-Qerkez gekigmesi ve
qatrgkrsr yaganyordu.

B:nbo§alar yoresindeki bu gahgmalara,
l86illardaki Zeytün isyam yla baglai.rp giderek
yükselen Ermeni eylemieri de ekleniyordu.

20. Ytizyrhn baqlanna gelindisinde,
gerek bu iq qeligkiler, gerekse Osmanlrrun
dlsarda yürüttü§ü savaglar dolayrsryla
yöredeki Ktirt asiretlerinin dirlikleri tjnemli
ölgüde bozulmuq ve bölgede birgok asayrq
sorunlan yaganmaktaydr.

Kugkusuz ttim bu geliqmeler, halk
katmanlarr tarafrndan sözlü edebiyat yoluyla
bilince de grkanLyordu. Büytik bölümü

zamanla kaybolan bu anlah ürünlerinin
srnrrh da olsa kimi örnekleri yazrh literatüre
de vansrmrqtr. Sözgelimi birinci basrmr

"Eqkryalk ve Eqkrya Türküleri« (1985) adryla
yaprlan "Oyküleriyle Halk Anlah Türküleri«
(1996) konulu qahqmamrzda bunun birgok
öme$ine yer vermiqtik.

$imdiyse bir Osmanh zabrtrmn (subay),
20. Yüzyrl baqlarrnda bölgede cereyan eden
olaylan allatan manzum amlarrndan bir
bölümüne yer vermek istiyoruz. Osmanh
subayrrun olaylara yaklagrmr, kugkusuz
halkrnkinden farkh olacaktrr. Buna rasmen
20. Yüzyrl baglarrnda Binbo$alar yöresi -ki bu
da§la arulan bolge drgrnda Engizek, Nurhak
ve Akqada§ gibi bölgeleri de kapsama-ktadrr.
Bu belge insanlannrn toplumsal özelliklerini
ve asayrs sorunlarrm iqledisi iqin konumuz
agrsrndan büyük önem tasrmaktadrr.

Manzum arularda ele ahnan bölgeye
iliqkin yerlegimler Elbistary Akqada§ (Arga),
Goksuru Saimbeyli (Hacin), Kozan (Sis),
Süleymanh (Zeytün) r.e Afgin (Efes, Yarpuz)
ilgeleridir.

Askerlik mesle§inin Gidt'ten Yemen,c,
Beyrut'tan Halep'e, Edime'ye, Kayseriye'ye
ve Trabzon'a kadar birgok yöreye sürükledisi
Binbagr Süleyman (Gürcan); »memleketinin
Trabzory mahallesinin Tekfurgayir"
oldu§urru belirtiyor ve askerlik anrlarrm 1946
yrhndan baqlayarak bu adla manzum olarak
kaleme alyor.

Binbagr rütbesindeyken 1333 (79171,de
emekliye aynlan Binbagr Süleymarr Cürcan,rn
1949'da ülser hastah$rndar ista nbu l'da
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öldü§ü anlagrhyor. Elbistan'daki evlemleri dolayrstyla gikavet

Süleyman Bey, 1320 (M. 1904) cle üzerine kovuqturmaya u§ruyor ancak

vüzbagrh§r terfi cttikten sonra Binbo§alar Harbiye Nezareti'nin (Savunma Bakanh$)

vöresindeki asayrs görevine ataruyor, vardrmrvla ceza almaktan kurtuluyor. Bu

Kola§asr Sülevman (Gürcan), 1910'da durumu kendisi qöyle anlatryor:

atandr§r Edirne'deki görevi srrasrnda;

Üg yüz yirmi altr'da Edirne'de bulundum (1310 ???)

Merkezdeki taburda kumandan nasb olundum.

O sene adliyeden bir teskere gelmigti
Beni mahkum olarak ordudan islcnristi.

lstiyordu askerden alakamr kessinler
Sivil hapishaneye beni teslim etsinler.

Zira bcn Elbistan'da takiplerde gczerken
Mahkum eskiyalan da§da dcr-dest ederken.

Güya o mahkumlara zulümde bulunmusum
Bu vüzden igkence ile itham olunmugum.

Bu davayr yapanlar hep mütegallibe (.1) idi
Qünkü her icraattm onlar aleyhinc idi.

Yukarrda bir nebze bunlardan bahs etmi§tim
Kurduklarr plam bir parsa anlatmrstrm.

Elbistar{da korkuclan hep yüzüme 8üldüler
Benden sonra meydaru artrk bomboq buldular,

Harbiyc Nezareti meseleyi anladr
Hakkrmdaki evrakr hastr altr sakladr.

En nihayet bu evrak sobada l.akrlmrgtrr
Bizim o davamrz da mazive katrlmtgtrr.

Sivil hayahnda daha gok "Flafrz Süleyman

Gürcan" olarak tanrrral-t Trabzonlu bu Osmall
subayrnn manzum anrlanru Ömer Türko§lu,

"Binbagr Stileymat.r Bcy'in Manzum Amlan "
adrvla notlayarak yayma hazrlamr§.

Biz de bu krsa agrklamadan sorua

manzuln anrlarrn konumuzla ilgili
bölümlerini, dipnotlanyla birl ikte r eriyoruz.

Aktardr§rmrz bölümler, mahalh tarih

yazrmrnda bu tür amlarrn ne kadar önemli

oldu$unu agrkca ortaya koymaktadrr. Bir

Osmanh subavrmn gözüyle de olsa, bu tür
amlar, halklarrn toplumsal tarihleri aqrstndan

da büyük önem taqrmaktadrr.

§imdi manzum amlaln konumuzla ilgili
btil ümlerini birlikte izlivoruz:
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Elbistan Hätrratr
Tayin olundum Redif Elbistan Taburu'na
Qocuklarrn almrqtr ebeveynim yanrna.

O srra gitmiglerdi Tüdmür (2) nevahisine
Qocuklarla beraber Sam'in Havalisine.

Ben Beyrut'tan vapurla gittim Iskenderun'a
Sonra Marag yoluyla varmrgtrm Elbistan a.

Elbistan kasabasr Maras'rn kazasrvdr
Meshur Cevhan Nehri'nin menbai orasrydr.

Krg günleri so§uktan insan barrnamaz olul
Menba bir cluman 1.apar kimse tanrnmaz olur.

Elbistan kasabasrmn geleni gideni goktur
Läkin bu kasabamn ham, otcli yoktur.

A§alann evinde mahsus odalar olur
Gelip geqen volcular orada yatak bulur.

Bütün agalar qeker masrafrn sikletini (3)
Ahäli de aganrn görürler hürmetini.

Mühim Hadise
Elbistan'da Ömer A§a cok handan bir zatti
Elli altmrg hanclik bir köy ona aitti.

Rakibi olan A§a köylüyü i§fal etri
Kör4ülerde o ktiyr.i luzili i5gäl etti.

A$amn kona§rm temelinden söktüler
Suya geldi$i zaman baqrna su döktüler.

Bu sebcpten Ömer Aga gok davalar agmrgtr
Elindeki serveti bu u§urda sagmrqtr.

Qünkü di§er a§amn iltimasi go§idi
Kendisinin saravda bir bildi§i yogidi.

Son zamanda zaruret yakasrna yaptqmrq

§ükür olsun ki hürrüyet imdadma vetismi§.

O hürrüyet devrinde yeniden dava agtr
Bu sefer de rakibi bir gok paralar sagtr.

Fakat mahkeme igi adalctc ermiqti
Ömcr A§a'mn lehine häkim hüküm vermisti.

A§ava teslim igin köyc bir heyet gitti
Fakat i9 görülmedi, köy halkr isyan etti.

Karr, erkek bir qok halk jandarnaya c-laldrlar
Zäbitin omuzundan apoleti aldrlar.

Bunlarin te'r.libine kat'i emir gelmilti
Blnbaqr da bu i5i de banä tevdi etmigti,

Dedim ki; "Bcn askerce haraket edecesim
icraat hususunda biraz sert gidecesim."

"Olur ki sonra beni adliyc mesul eder
Onun iqin elimde kaf i bir emir ister."

Binbaqr da yeddime tafuir-i emir (4) verdi
"Ne vapmak läzim ise tereddüt etme" dedi.

Fakat sor.ua adlive bu emri dinlemedi
"Her bir cürmün mesulu icra edendir" dedi.

Bir müfreze askerle bir gün o köve vardrm
Efradr ava vayrp köyü dört vandan sardlm.

Askere icap edcn talimah vermistim
icra heyetiylc ben köy isine girmigtim.

Baktrm büttin erkekler firan ele almrg
Köyün iqinde sade kadrnlar kalmrg.

C) gece elebagrnrn do#u eyine gittin.r
Askerleri celbedip evi temelden yrktrm,

Sor-uada pargaladrk onun kap kacasrm
Hasilisöndürdük herilin ocasrn r.

Bundan haberdar ettim civardaki köyleri
Dedim; "Böyle olacak gelmeyenin evleri.«
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Tamam ü( gün zarfinda hepsini buldurdum
Krk kigi kadar vardr, bir odaya doldurdum.

Haber göndermiglerdi gittim ben yanlanna
Vekil ettiler beni kendi taraflarrna.

Dediler; "Hakikati artrk söyleyece§iz
Köy Aga'ya aittir, hep mühürlüyece$i2."

"§u kadar ki Ömer A§a bin lira istiyor bizden

Biz fakiriz affetsin ricamtz budur sizden.u

Geldim meseleyi heyete not ettirdim
Bu karan ayniyle de a$aya bildirdim.

Bin lira vakasrm söyleyince ASa'ya
Gözlerine baktrm ki bagladr yagarmaya.

Dcdi; »Bu gunü gördüm hamd ü senalar olsun
Emredersin köyüm de qimdi hep feda olsun."

Muamele orada kanuni gekle girdi
Köyün teslim igi de hüsn ü hitama erdi.

Mücrümleri (5) mahfuzen adliyeye sevkettik
Biz de arkalarrnda merkeze avdet ettik.

Egkiya takibi
Kazanrn emniyeti o günler azalm4tr
Her taraftan sekävet(6), sirkatler(7)
cogalmrsh.

Btitün halk hayvanmr göz önünde tutardr
Kimse qalmasm diye ahrrlarda yatardr.

Eqkrya o taraflarda gok sol,gunlar ;,aprrlqtr
Srkrqrnca kendini Akea Dag'a atmlstl.

Akga Da§ Maltya'nrn Arga (8) kazasrndadrr
Daima hükümete isyan arkasrndadrr-

Onlar ne vergi verir, ne askere gidcrdi
Jandarma asker görse hernen isyan ederdi.

Akga Da§'da yirmi bin {irar bakaya vardr
Hükümet de onlarr ne arar ne sorardr.

Bir köye on neferle bir yüzbasr gittmisti
Onlara o köy halkr cok hakaret etmiqti.

Silählarini ahp, götürüp sakladrlar
Kendilerini iple dire§e ba§ladrlar.

Toz toprak almrslardr ncfcrlerin gözüne
Büy ük küqük l.ükürmüs yüzbaSmrn yüzüne.

Bu tahkir yüzbaqrrun gayet gücüne gitmi§
Ertesi gün ansrzrn yüzbaqr vefat etmiq.

Bu köy halkr korkudan Akga Da§'a kaghlar
Birqok zaman orada da§da gadu aghlar.

O köy halkr mecburen sonra teslim olmustu
Kabahath olanlar büyük ceza görmüstü.

Egkiyanrn tenkili
Gezdi§im da§da bir gün bir goban haber
verdi
Dedi; "Mahke'nin o§lu gimdi evine geldi."

Bu adamrn orada pek büyük namr vardr
5air egkiyalar da halrrtnt sayardt.

Kendisi reisiydi bir qetenin basmda
Hem cle daha genq idi henüz otuz yagrnda.

On nefer bir casusla onun evini sardrm
Hig kargrhk vermedi, onu kolayca aldrm.

Dedi; "Artrk usandrm da§lan dolaqmada
Sclamcti düsündüm gelip teslim olmada."

"Biz devr-i istibdadi hrrsrz devri duymustuk
O sebeple onlarrn viyäsina uymugiuk."(9)

Bu adamr hakikat mert bir hald görmüstüm
Hususiyet halini kendisinden sormuqtum.
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Dedi; ,,Familyam ile bcqikte gocu§um var
Bir de servct olarak srtrmda gocu§um var."

Dedim; »Bunca seneler mygun vaptn her yerde

TopladrSn o mallar o servetlcr nerede?«

Dedi; "Bir gey kalmazdr tahrirät kätibinden
O da bizi korurclu jandarma takibinden.«

Düsündüm ki bunu ben Sayet alfettirirsem
Bir de asker yaparak yaruma aldrrrrsam.

Bu dafrlarrn bagrnda btivük islcr görürüm
Belki de ei;kiyayr hcp siler süpürürüm.

Ona da böyle dedim; "Seni ben affettirscm
Hem de asker yaparak yaruma alsam.n

"Benimle sadakatle vazife görür müsün?
Cevabrn mertge olsun vaadinde durur musun?"

»Bu sesi cennetten mi igitiyorum" dedi
Ve her häl ü tavrryla bana teminat verdi.

Dedim ki; "istiyorum egkiyayr toplamak
Kazayr bu beläh heriflerden paklamak."

Dedi ki; "Sakavetin önünü almak iqin
Daha bir tedvir var kolayhk olmak igin."

»Akqa Da§h Kullo da derhal affolunmah
O namli egkiya da bizimle bulunmah.«

Hemen bu fikrimizi binbaqrya bildirdim
Bu her ikisini de sonradan affettirdim.

Onlarrn yardrmryla tutulan eqkiyalar
iki bine yakrndr mahkümla bakayalar.

Aleyhinde tahrikät
Ismi gecen tahrirat kätibi kan a§lamr9
MalkCnin derdestinden bana qok kin ba§lam4.

Qünkt.i istifadesi kalmadr da§lardan
Kismetleri kesildi arhk o ba§lardan.

Bir kardeqi var idi memleketin kahpesi
O da kardeqi gibi eqkiyanin hämisi. (10)

iki kardeg memleket mütegallibesiydi
Aleyhimdeki tedbir onlarrn hilesiydi.

Binbagrva gelerek bcni Cok methetmigler
icraatrmr griya gok takdir eylemisler.

Dcmi5ler Akga Dag'da iki katilinriz var
Hcp onlarm yüzünden pek gok zararrluz \.ar.

Bir gok jandarma gitti birini alamadr
Onlar da bildiSinden hig gcri kalamadr.

Fakat sizin yüzbaqr mutlak onlan bulur
Bu yüzden de vatana büyilk hizmet olur.

Taluirat kätibinin bakrn gu plaruna
Binbasr da inandr onun bu yalamna,

O devirde Akqa Da§ hig kuq ugurmuyordu
Kendi igerisinden kervar-r geqirmivordu.

VaLtiyle idi tabur rslahatrna gitmig
Higbir i9 görmeden geriye ricat etmi§.

Hatta esir de oldu bir bölük o srrada
Hepsini kestilcr bir derede oracla.

Binbasr emir verdi Akqa Da§ icin barra
Dedi; »Bu ahälinin itimadi var sana."

Dedim binbagrya ki; "bunu samimi sandrn
Bunlarm yalamna nasrl oldu da kandrn."
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"Emin ol bunlar mahsus metihte bulundular
Onlar hig güphe 1.ok ki bir hile dügündüler,'

"Mamafih Akga Da§'a herhalde gidece$im
Bildi§im bir qey var tecrübe edece§im.«

Akga Da$ a§asrm gok güzel tanrmrgtrm

Malatya'"va giderken evinde de kalmr§hm.

Aldrm bir takrm asker gittim hududlarrna
Haber seläm göttirdüm bizzat kendilerine.

Geldi oldu$um yere pek samimi görüqtük
iki mahküm igini berabercc konu§tuk

Bu babta her ikimiz kardeg gibi anlaqtrk

Bu iki mahkümlarr beynimizde(11) paylaqtrk-

Dedi; »Biri sizindir, O size hizmet eder

Öteki de benimdir, artrk o bana veter.«

Aldrm delikanhyo do§ru depoya vardrm
Hergeyi etrafiyla binbagrva anlattrm.

Göüstü kaymakamla mahkümu ga§rrdrlar

iclJreten beraat kararmt verdiler-

Bövle nihavet verdik mahkümun davasrna

Yine gider gelirdi Ak6a Da$ A§asma.

Kaymakam vekäleti
Göksun kazasrnda da asayig bozulmuqtu
Hattä iki kaymakam kazadan ko§ulmugtu.

Ben vine geziyordum o srra da kövlerde
Topluyordum qahnan hayvanatr her yerde.

Binba§rdan müstacel(12) mühim tahrirät aldrm

Yazdrklarr emirden gavetle memnun kaldrm.

Emirde deniyordu Göksun a gideceksin

Kaymakamla irsine sen rü'vet edeceksin

Uhdene verilmiqtir kaymakam vekäleti
Orada göstermeli satvet ve adäleti.

Yamndaki askerle hemen haraket eyle

Bozulan asayigi isläha gavret cyle.

Maivetimde olan otuz küsür neferle

O gün haraket ettim emri ahnca böyle.

Bir müddet sonra vardrk Cöksun kasabasma

Götürdüler beni kaymakam odasrna.

Jandanna koSuquna ef radt yerleqtirdim

Her iki kuvveti de orda birlegtirdim.

Dedim onlara; "Silah eldc hazrr durmah
Her türlü tehlikeden uyaruk oturmah.«

Sordum kaymakamlara; "Kim yaptr haraketi?

Ne sebeple yapttlar onlar bu rezaleti?"

Dediler ki; "A§alar higbir vergi vermezler
Vcrgi isieyenleri onlar hiq istemezler,"

,,Onlar kaymakamlara gok rezalet yapttlar
Baslaflna Cürümüs domatesler attrlar-"

,,Kimi qrkamaz oldu hukümat kona§mdan
Kimi gece kaqnxstr o srcak yataf,rndan,"

Bu habcri ahnca faaliyete gcgtim

Efradtn arasmdan zorlu neferler segtim.

Onlarr almrq idim odamn yakmrna

Artrk mecbur kalmrghm cebir isti'mäline. (13)

Dedim; ,,Meclis-i idare azalarr toplansrn
Bütün agalar da simdi haber yollansrn,"

Mal müdürünclen alctm borglular listesini
Ilakaret yapanlartn isim pusulasmr.

Memleket a§alarr hep geldi görlindi.iler
Tarafrmdan pek güzel istikbal olundular.
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Hemen kahve si1;ara ikramrnda bulundum
Hem de onlara karsl pek yumusak göründüm.

Dedim; "Cörüvorsunuz ben bir asker adamrm
Ancak hükümetime sadakattir rneramrm..

"Qahqmak igin vardrr gok geye ihtiyacrm
Helc yardrmmrza pek ziyade muhtacrm."

"inqallah sayenizde hep muvaffak oluruz
memleketin asavis re[ahr nr görürüz,...

Yüzlerinden belli ki igindcn gülüyorlar
Anladrm ki beni pek aciz buluyorlar.

Mamafih o srrada bana cevap verdiler;
"Bagrmrzla beraber galgrnz" dediler.

Büyük tesekkür ettim kalktrm ayakta durdum
AIkänmr aqrkca artrk meydana vurdum.

Dedim; "Evvel emirde borglan paklayahm
Di§cr mahrem igleri sonraya brrakahm."

$imdi de görüyorum yüzlerini bir hogca
Hep kulak kesildiler keyifleri mayhogca.

ilk evvelä okudum baqta yazrlsrnr
Yedi yüz altrn borglu olan azrlsrnr-

Hemen kalktr aya§a dcdi; "Hig borcum yoktur
Bu babta hükümete müraacatim soktur."

"Vaktiyle ambanml hükümei mühürledi
crzakrmr rutubet bu yüzden mahveyledi."

Dedim; "Bcnim martaval dinlemeye vaktim vok
Para vcrecek misin? Zira ba6ka igim qok."

Bakhm herif katiyerl paraya yanasmlyor
Sen ne söylersen söyle inadrndan qagrnrvor-

QaSrdrm iki nefcr dedim; "§unu hapsedin
Fazla ev eqyasrm hem de gidin haczedin."

Döndüm tekrar okudum onun gibi birini
Fakat o anldmrslr gidecegi )erini.

Dedi; ,i9 anlagrlch deveyi güdecesiz
Bundan kurtulug yoktur, borcu ödeyecefiiz.«

A§avr da brrakrn biz kcfalet edelim
Münasip taksitlerle borcu eda edelim."

tsövle karar yap dr hepimiz imzaladrk
IEi al haftahk taksitlere basladrk.

Bu sayedc tahsilät fevkaläde güzeldi
Askerin satvetinden asayig de düzeldi.

Yedi sekiz ay kadar vazifede kaldrm
Tahslätin kämilen nihayetini aldrm.

Kaymakamlarr tahkir edenler de tutuldu
Memleket de bu gibi serirlerden kurtuldu.

icraattan vilävet gayct memnun kalm4tr
Kaymakamhk emrimi asaleten almrgtr.

Fakat arzu etmedim mülkiycnin ipini
Daha ivi bulmuqtum askerlik gidigini.

O srra taburumuz terhis emrini aldr
Bizim kuwetimiz de srrf jandarmaya kaldr.

Askcr elden qrkrnca bana gariplik eöktü
Esasen jandarmaya hig emniyctim yoktu.

Qünkü yerli jandarma bana yar olmazlardr
A$alann serrinden beni kurtarmazlardr.

I{emen o vazifeyi kadrya devir verdim
Neferlerle birlikte ben de brraktrm geldim.

Gayet karh bir günde Hacin'e(14) sevk olunduk
Ceqit yo§idi fakat ihtiyath bulunduk.

Daim kara bakmaktan gözümüz karadr
Sonra göremez olur büsbütün vaqarrrdr.
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Onun igin asker kar gözlükleri aldrk
Avaklanmrza da kar hedikleri takhk.

Hedik bir nevi na'leyn (15) aya§a giyiyorduk
Karlarrn üzerinden rahatga yürüyorduk-

Bu hedikle yürüyen asla kara batmazdr
Bu da fcnni bir hälet (16) ona akrl yatmazdr.

Bu Hacin Adana'mn mühim bir kazasrydr
Beq altr bin hanelik Ermeni vuvasrydr.

Yalnrz altmrg hane bululurdu müslüman
Onlan da askerler gözetirdi her an.

Krtamrzrn mevkii kasabaya civardr
Yakrrunda yalmz tek bir manasttr vardr.

$ifre meselesi

Bir gün kumandanl*tan mühim bir qifre aldrk
Vakanrn dehgetinden epey tclaqta kaldrk.

$ifrede manastrrrn igerisi kazrlmrg
K4lamrzrn altrna bliviik la§rm agrlmq.

Oraya dinamitle bombalar konulacak
Krslamrz askerlerle ber-hava olacak.

Binba5r bu 5ifreyi bana havale etti
"Bu manastrr ansrzrn basrlacaktrr" dedi-

Aldrm bir manga asker o manastrra vardlm
Bir qok askerlerle de her tarafim sardrm.

Manastrrln dört etrafmr aradrk
Her )rerini dikkatle karrg karrg taradrk.

Buna ra§men la§rmdan bulamadrm nisäne
Fakat bir mahzen buldum iqi silah ccphane.

O sebepten bir hayli komiteler topladrk
Onlarrn l'repsini adliyeye l.olladrk.

Suikast

Bu yüzden Ermeniler bana hasrm olmuglar
Hayatrma kast igin söyle tedbir bulmuglar.

Terziya n ismjndeki Bclediyc Reisi

Daim banä gösterirdi kendisi.

Bazr akqam giderdim onun selamh§rna
Fakat krymet vermezdim gokca ahbaph$na-

igte bu dostum bana bir suikast yapacak
igece§im kahveye Iennl zehir katacak.

Bu zehir igilirken bir gey {ark olunmazmtg
Beq altr gün gegmeden insana dokunmaznu§.

Bu haberi ben aldrm Ermeni bir dostumdan
Bagka iyilikler de görnüg idim ben ondan.

Bu vakada da bana söyl€ yardrm etmisti
,Daim tedbirli davrary hasmrn goktur« demigti.

"Bir daha Terziyan'rn sakrn evine gitme
Cidecck olursan da kahvelerini igme-"

Bu haber üzerine tam bir tertibat aldrk
Gece devriyelerle bütün etrafi sardrk.

Gündüz magazaya gittim kendisiyle görtigtüm
Her vakitten ziyade teklifsizce konugtum.

Kahve teklif eylcdi ben de tesekkür ettim
»$imdi mühim igim var akgam gelirim" dedim.

O gece karanlkta odasrna gitmiqtim
Bir penccre önünde yer intihap etmigtim.

Biraz sonra k.rhvevi Setirdiler önüme
Terziyan da sigara lutulturdu elime.

Hemen bir kibrit gakrp o sigarayr l,aktrm
Pencereden drsan o yanan söpü attlm.
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Bu benim parolamdr, gözcüler anlamrstr
Bir bahane bularak odaya damlamrqtr.

Bu gözcüler oramn adliye hakimleri
Onlarla beraberdi jandarma zä[.ritleri.

O kahveyi aymyla heyete teslim ettim
Bu kahveyi hanenin sahibi igsin dedim.

Tabii iqemezdi sagma bahane buldu
Cinayctini zimrnen hemen mevdana vurdu.

O odada derakap zabit tanzim ettiler
Kahveyi de alarak talrlil igin gittiler.

Tahlil ncticesinde zehir tebeyyün etti. (14
O da layik oldu§u tevfikhaneye gitti.

Hacin'de beg altr alr ancak vazife gördüm
O srrada bölükle Kozan'a memur oldum.

Kozan'da
Bu Kozan Adana'mn mühim bir sanca§rydr
O havali 1.az vakti bir sttma oca$rvdr,

Sis kasabasr onun merkcz-i idaresi
Ermeni Katagos'un (18) meykanrvdr burasr.

Katagos'ta feriklik päyesi bulunurdu
Hükümete gelince selamhk olunurdu.

Kozan havalisi de hcp Qukurovasr'drr
Oralan adeta bir yrlan l uvasrdrr.

Evin iginde yrlan daim dolaqrr durur
Yashklarrn altrnda gece vaktinde uyur.

Onlar ev yrlarudrr gergi zarar etmezler
Fakat ahqmay.anlar hiq görmek istcmezler.

Yaz vaktindc yerliler hep kovlere da§rlrr
Kasabada yalruz askerle memur kalrr.

Tarn haziran ayrnda biz Kozan'a gelmigtik
Srcagrn giddetinden bir de kurban vermigtik.

Kozan'da da bölükle ancak alh ay kaldrm
Yine bir kq ,,,aktinde terhis cmrini aldrm.

Tabur geldi yoldan Elbistan a geqmisti
Yine geldi§i gibi yolda zahmet gekmigti.

Ben bölü§ümle Marag üzerindcn gitmiqtim
Yollar pek müsaitti daha rahat etmigtim.

Zeytun (19) Faciasi

Marag'tan sonra gegtik Zeytun kazasrndan

Qok faide görmü9tüm onun rhcasmcian-

Daimd romati,/md taciz cderdi heni
lhca sayesinde artrk görmedim onu.

Bu Zeytun kasabasr Marag'rn kazasrvdr
Bir kag bin hanelik Ermeni belasrydr.

Orada Ermcniler silah da l.aparlarmrq
Yer alt.rnda cla ayrr fabrikalarl varfi[§.

Her nedense hükümet mani olamryordu
Galiba ecnebiden firsat bulamrvordu.

Civar köylerinde de Ermeni gok bulunurdu
Onun igin Zeytun'da bir tabur otururdu.

O taburun mevcudu bin ikiyüz neferdi
O mevkive miralay hep kumanda ederdi.

Ügyüzonbir'de (20) onlar ihtilal grkardrlar
Krghkdaki askerleri her taraftan sardrlar.

Tabursusuz, erzaksrz ü§ gün harp etti durdu
Bakir ki bir imdat yok, teslimi ehven buldu.

I-akat Ermeni ancak ntiralayr seqmipti
Sair efrad, zäbitän hep brgaktan gegmigti.
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Efrad bo§azlamrken onlar hora tcpermig
Hem de göyle diyerek bir de alay edermig:

,Maraq'tan a$a geldi getirin on kurbanltk "
"Ah yann gerefine gelsin on beg kurbanhk"

Her neferi srmstki iplerle bafrlamtglar
Getirip tas üstüne öyle bo§azlamr§lar.

O taglardaki kanlar qok seneler dururdu
Gelen geqen yolcular hep onlan görürdü.

Bunlardan ibret alsrn evlad u ahvadimiz
Anlasrnlar, ne gekmis bunlardan ecdadtlrtz

Efsus näm-r di§er Yarpuzlztl

Benim bölük merkezin Efsus nahiyesiydi.
Vaktiyle Dakyanus'un (22) makarr-r idaresiydi.

Burasr Elbistan'dan altr saat lraktrr
Sivas-Marag beyninde pek lüzumlu durakttr'

Oranrn da ne hani ne cle oteli vardt
Haci Bey'in evinde rnisafir odast vardr,

Havasr suyu saflam, bereketli bir yerdir
ihracati bu§dayla hep krrmrzr biberdir.

Bu mevkide Dakyanus kükümdarlk vapmqtt
Allahhk davasryla bir batrla sapmrgtrr.

Kasaba dahilinde cenrretler yaptrrrrmr§
Yafmur ya§drflyorum diye su attrrnu§.

Cennet dösemesinden ben de biraz bulmugtum

Onun safi rengine cidden hayran olmuqtum.

Bir gok tar.la zarlarr yan yana gctirilmig
Kuvvetli bir macunla onlar birlegtirilmig.

Ewelce bu zarlart her renge boyatmtglar
Cennetin zeminini bunlarla donatmrglar.

Eshäb-r kehf tz:r

Meshur Eshäb-i kehf in mukaddes ma§arasr

Tam yarrm saat eeker Efsus ile arast-

Bu tarihi ziyaret bir srrt ete$indedir
Orada äb u l.rava her verin fevkindedir-

Maa aile orada ara srra kalrrdrk
Ma§aradan geqerken hep tekbirler alrrdrk.

Bu mukaddes maSara bir mescide civardr
Etrafinda muazzam bir gok kaleler vardrr.

Bu tarihi kaleler pek eski yaprlmrgtrr
Kaprlarrn üstrine tarihler atrlmtgtrr.

Bu kalelerin gahlar, padiEahlar yaphrrru§

Altrn yazrlarla da adlarmr yazdumrq.

Kitmir'in (24) gana$r da rnescid dahilindedir
Yemliha geqmesi de onun yakrrundadu.

Qesmenin kargrsrnda taglar yirmiden qoktur

Bunlarrn higbirinin koyundan farkr yoktur.

O manzarava bakan koyun sürüsü sanar

Fazla dikkat edince tag oldu§una kanar.

Bu bäbda rivayetler birbirinden a'ladrr
Fakat El-älem-i Indillah demck daha evladu.

Eshab-r Kehf in isimleri

Yemliha, Mekselina, Sazenus, Mislina, Mermus

Bebernus, Kefestatayyus, Kitmir.
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Dipnotlar:

1- Zorbalar, zorba grubu

2- Suriye'de antik palmyra kentinin yakrmnda yerleqim birimi
3- A§rrhSru

4- Yazrh emir
5- Suglularr

6- Eqkryahk, haydutluk
7- Hrrsrzhk

8- Malatya'ya ba§h Ak6adas ilgesinin eski ismi,
Bazr kaynaklarda "Arga" geklinde de yazrlmrq;trr.

9- Burada mecazi anlamda kullarulan ve yaklagrk olarak »onla'n yolundan gitmi$tik"
geklinde yorumlanabilecek olan sözcük, italyanca kökenli olup +dümeni ortaya alarak
gemiyi bulundu§u dogrultuda yürütme, dogru seyir. anlamrna gelmektedir.

10- Korrryucusu

11- Aramrzda

12- Acelc

13- Zor kullanmaya

14- Adana'ya ba§h Saimbeyli ilgesinin eski ismi.
15- Bir eift ayakkabr.

16- Nitelik, özellik.

17- Ortaya qtkh.

18- Ermenice do§ru telaffuzu Gatogigos'tur. Ancak qogu osmanlca ve Türkge metinlerde
Katogigos olarak gecen sözcük; Katolik Ermenilerin ruhani liderlerinc verilen bir ünvandrr.
Sis (Kozan) Gatogigoslusu ise o dönemde istanbul Ermeni patriklisi ile bir takrm
problemleri olmasrna ra§men Anadolu'daki en büyük Ermeni Gatosigoslusu idi.

19- Maraq'a ba§h eski bir Ermeni beldesi.

20- Miladi 1895 yrh

21- KahramanmaraE'a ba§L Afgin ilgesinin eski isimleri
22- Qegitli kaynaklarda »Dakyanus", "Dakinus« ya da ,Dakyus« orarak gegen ve Eshäb-i

kehf söylencesine göre putperestlerin hükümdari olan ki$i.
23- Mitolojide 7 arkagtary yoldagrry yäränin M.ö. Roma imparatorundan kagarak

saklandrklan ve uyuyakaldrklarrna inanrlan masaralardan biri. isim, »Masara yaranlan.
anlamrna gelmektedir.

24- Eshabr-kehf in vanlarmda bulunan kopesin adr.
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