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“... Ma di vê rewþê de, Luksemburga ku 
nifûsa wê 450 hezar e biryar li ser çarenûsiya 
40 mîlyon kurdî nade? Li vir bêadaletî tune?  
Ma di van têkîliyan de exlaqê sîyasî heye?
Ev dijberî çima wek brûskekî li serê kurdan 
naxe û jê zingînî dernaxe.” 

Îsmaîl Beşîkçî

”
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JI BÎRNEBÛNÊ
Ali Çiftçi

Xwendevavên birêz, di vê hejmara 
payizê de wek tema nebe jî, bi giranî 
nivîs li ser rewşa zimanî kurdî ne. 

Ev jî helbet ji rewşa me ya ku em îro dijîn 
tê. Di mehên payizê de her ku diçe roj kin 
dibin û em ber bi tarîtîyê we diçin. Tarîtî jî 
bi xwe re hinek diltengîyê tîne. Lê em ê dilê 
we teng nekin. Bi hêviya ku di wan rojên 
pêş me yên şevdirêj de, hûn ê bi dilekî fe-
rah û şad nivîsên li gor dilê xwe, bixwînin. 
Ji ber di ev rojên tarî de, hevesa xwendinê 
jî pir dibe.

 A niha pêve, li Tirkiyê rewşeka nû, piştî 
îmzekirina protokola danûstendina resmîya 
di navbera Tirkiyê û YE, ji bo endametiya 
Tirkiyê, destpêdike. Di 3ê cotmehê de, li 
Luxemburgê, bi beşdariya heyeta Tirkiyê, 
di bin serokatiya wezîrê derve, Abdullah 
Gül ve hat îmze kirin. 

Ev bi xwe re guhartinên nû li Tirkiyê 
tîne. Ji aliyê aborî, siyasî û edaletê de divê 
gavên nû yên berbiçav bên avêtin. Di vê pro-
sesa nû de, ji bo rewşenbîr û rêberên kurdan 
jî erkên nû yên dîrokî derdikevin pêş!

Gelo çi ne ew erk? Bi ya min divê niha 
hîn bi organize û hevkariyeka berfireh, 
mafên çarenûsî yên gelê kurd ji dewleta 
Tirkiyê bêt xwestin û ji bo destxistina hemû 
mafên xwe yên însanî, hevkariyeka berfireh 
ya hemû rêkxistinên siyasî, civakî û çandî 
pêwîst e!

Di ev sedsala 21an de ku hîn jî zarokên 
kurdan ji bo kesayetiya xwe, ji ber zimanê 
xwe, li Tirkiyê ji aliyê mamostên xwe ve, bi 
politikayeka zanistî ya resmî ya dewletê 
ve  biçûk tên dîtin û kesayetiya wan tê 
şikeştandin. Ew rûreşiya Tirkiyê divê hêdî 

derkeve rojevê. Vê jî divê xelkê me bi xwe 
bike. Bila baş bêt zanîn, ku tu kes ji derve 
nayê û bi piyê me ra nagrê û nabê; ka werin 
ev jî mafê we ye, fermo!  Na, divê vî karî xwe 
jî em nekin hustiyê hinekên din!

Divê ji niha de, hemû malbatên kurdan 
bên mobîlîzekirin ku heqê wan heye, ji 
dewletê û ji YE daxweza mafên xwe yên 
carenûsî bikin. Ew ziman, çand û folklora 
ku jê hatine stendin/wendakirin ji bo ku 
paşde werbigrên, jê ra îmkan bên dayin!

Îsmaîl Beşîkçî, navekî ji bo we ne nenas 
e. Me vê havînê bi birêz mamoste Îsmaîl 
Beşîkçî re, li Anqerê hevpeyivînek kir. Me 
ji bo we xwendevanên hêja ev sohbeta hem 
bi zimanê kurdî û hem jî bi zimanê tirkî di 
vê hejmarê belav kir. Kurdiya we jî, ji teref 
Amed Tîgrîs ve hatiye amede kirin. 

Birêz mamoste Îsmaîl Beşîkçî di vî 
hevpeyvînê de giranî li ser rewşa kurdî 
disekine û dixwaze bala kurdan bikişîne ser 
parastin û xwedî derketina zimanê kurdî ku 
îro li Tirkîyê li ber wendabuyînê ye.

Bi sernivîsa Gera serokwezîrê Tirkîyê  
R. Tayyip Erdogan ya Amedê ji qelema 
birêz Nebî Kesen hûn dê gotareka balkêş 
bixwînin. Birêz Kesen di vê gotara xwe de 
bal dikşîne ser gotinên serokwezîrê Tirkiyê 
û dide nişandin ku ew di dîroka Tirkiyê ya 
resmî, de cara yekê ye ku serokwezîrek bi 
resmî, mesela kurd tîne rojevê û dibê; ew 
problem problema kurdan tenê nîne ya me ye jî. 
Ew helbet ne ku meselê bi tevayî qebûl dike, 
lê destpêka proseseka nû ye.

Emekdar û endamê redeksiyona me, 
birêz Muzaffer Özgür piştî demeke dûrû-
dirêj, li derveyê welêt cara yekê, havîna îsal 

Divê kurd daxwaza mafên 
xwe yên carenûsî bikin!
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wegerî welêt. Bi sernivîsa Ez li Anatoliya 
Navîn bûm hûn dê gernameya wî bi 
heyecan bixwînin. Birêz Muzaffer di vê 
kurtegernameya xwe de hestên xwe yên 
netewî û çavlênêrînên xwe bi zimanekî 
hêsan  nivîsandiye. 

Bê zimanî û dil-xatir  Mem xelikan 
çavdêriyek bi zarava xelikan nivîsiye. Çav-
dêriyeka di çend aliyan de balkêş e, ji ber 
edet û dîtînên ne wek hev, dema rastê hev 
tên, ku ji hev re nenas bin, ci ecêb tên serê 
meriv...

Axa û keçika xwe ya bi deq ji folklora 
kurdî hûn ê ji pênûsa Ecevit Yildirim bixwî-
nin. Birêz Ecevît Yildirim ev çîroka ji gundê 
Celika/Yeşilyurtê berhevkiriye û bi zimane-
kî xweş  nivisiye.  Ev nivîsa birêz Ecevit, 
bi rastî ciyê gotinêye ku bêt pesinandin. Ji 
ber nivîsa xwe bê çewtî û bi rêzimanîyeka 
bi rêkûpêk, li gor qeydeyên berhevkariya 
folklorîk nivisîye. Yanê, hem zimanê xwe 
serrast nivisiye û hem jî zarava û gotinên 
ku hêla çîrok jê berhevkiriye re sadiq ma 
ye. Em li vir careka din spasiya birêz Ece-
vit Yildirim dikin, ji ber nivîsandina wî 
ya bi zimanê kurdî ku bi xwe yek ji wan 
kurdînivîsarê me yê xort e.

Tesira barkirinê li ser zimanê kurdên 
Anatoliya Navîn gotareka birêz Nuh 
Ateş ku kurdên Anatoliya Navîn  bi hatina 
xwe ya Anatoliyê re çawa zimanê xwe 
pêşxistine, li gund û bajaran bi karanîne û 
heta roja îro anîne. 

Bi hunermend Serbulent Kanat re 
hevpeyvînek ji aliyê Mamoste Amed Tig-
rîs û Robîn Rewşen ve hatiye kirin.  Birêz 
Serbulent di vê hevpeyvînê de li ser karê 
xwe yê berhevkirina folklora kurdî  û 
dîtinên xwe yên di derbarê çanda kurdî de, 
agahdariyên balkêş dide.

Bi sernivisa Anadolu’ya ilk gelen 
Kürtler birêz Amed Tigrîs nivîseka bi 
zimanê tirki li ser kitêba Andrew Collins,  
ya bi navê From the Ashes of Angels The 
Forbıdden Legacy of a Fallen Race. Tir-
kiya wê Meleklerin Küllerinde Gunahkar 
bir ırkın yasaklanmış mirası ku bi tirkî ji 

aliyê weşanxana Avesta ve hat weşandin, 
nivisiye.  Birêz Amed Tîgrîs beşeka ji kitêbe 
ku bahsa kurdên Anatoliya  Navîn dike, bi 
pêşgotinekê  nivisiye.

Bi ser nivisa Kürt Alişan Beyin 
torınları birêz Dr Mikaîlî hevpeyivînek 
bi torinên Kürt Alişan Bey re kiriye. Dildi-
xwest ev hevpeyvîna ji ber qerektera xwe, 
bi kurdi kiriba, ji ber gotinên wî kalî rûspî, 
dê rengeka din bida vê hevpeyvînê!..

Elbistan-Pazarcık yöre tarihi ve 
kültürü üstüne-Mahalli Tarih ve Kültürün 
Önemi ji aliyê birêz Mehmet Bayrak ve 
hatiye amade kirin. Lêkolîneka dîrokî-
çandî ya balkêş e. Birêz Mehmet Bayrak 
wek her hejmara kovarê, ev hejmar jî bi vê 
lêkolîna xwe dewlementir kir.

Di koşeya bi navê zimanê kurdî ji 
pênûsa birêz Murad Ciwan, bi sernivisa 
Cînav, hûn ê dersên kurdî bibînin.

Li vir dixwazim bala kurdên me yên 
ji Anatoliya Navîn ku bi kurdî dinivisînin 
bikşînim ser çend xalan: Piştî ku danûsten-
din di navbera kurdên Anatoliyê û yên ji ba-
jarên Kurdistanê çêbûn, di zimanê rojanê de 
jî, ji hevdû gotin  fêrbûn, heta di dengkirinên 
rojane de, em car car dibînin ku kurdên ji 
Anatoliya Navîn, hinek gotinên nû, ku ji 
heval an nasên xwe yên ji Kurdistanê hatine, 
fêrbûne rast an çewt bi kar tînin. 

Ji hev gotin fêrbûn helbet ne tiştekî 
çewt e, lê em dibînin ku hinek nivîskarên ji 
kurdên Anatoliyê ku nû dest bi nivisandinê 
kirine, her gotinên ku ji kurdên ji bajarên 
Kurdistanê bihîstine, rast dizanin û di ni-
visên xwe de jî bi kar tînin. Wek mînak; di 
şûna gotina dawestî(rawestî) de sekinî, di 
şûna gotina dengkirin de xeberdan, di şûna 
pêşbirik de lec, di şûna veng/weng/wisa de 
wilo û.h.d. pir gotinên din hene ku bi kar 
tînin.  Gotinên wek xeberdan, sekinî, lec ji 
zimanê erebî hatine û gotina wilo jî du-sê 
qezayên Mêrdîn, Qamişlo û Amûdê bi kar 
tînin. Dengkirin, dawestandin û pêşbirik 
xwerû bi kurdî ne. 

Heta hejmareka din bimînin di xêr û 
xweşiyê de!
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Komela gundîyên gundê Omê, yên li 
derveyî welêt ku li Almanyayê dijîn 
a bi navê VALM'ê, di 28ê meha gu-
lanê(28.05.2005) de li bajarê Uhingenê 
rojeke şahî û hevnasandinê pêk anî. 
Armanca vê rojê pekanîna hevkarî û 

Hemit Atmaca

Roja gundê Omê li bajarê Uhingenê

yêkitiya gundiyên ji gundê Omê yên 
li derveyî welêt bû. Xelkê ku ji bajarên 
Ewropayê û yên Almanyayê hatibûn, 
di bin germeke 30 derece de, li der ve 
bi aktiviteyên sporê, muzik û kilamên 
ji herêma Anatoliyê yên folklorî, rojeke 
bi kêf û xweş derbas kirin. Bi beşdariya 
hunermend, Bilal Ercan, dehol û zirne 
û hunermendên din yên ji herêma Ana-
toliyê, ev roja bi aktiviteyên zarokan ve 
şahiyeke serkeftî bû. 

Di dawiya vê roja de, li ser girîngiya 
vê roja hat dengkirin û ji bo berdewa-
miya vê jî ji bo sala tê li Avusturyayê 
bibe, biryar hat stendin.

Dîmenek ji roja gundê Omê li Almanyayê                                                     Wêne: Hemît Atmaca

Hemît Atmaca

NÛÇE-CIVAKÎ
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AMSTERDAM (28.06.2005)

Hollanda’nın Beverwijk kentinde yaşayan 
Aksaray Kürtleri, Ekecik Kültür Derneği adı 
altında birleştiler. 

Hollanda`nın değişik kentlerinde yaşayan 
Orta Anadolu Kürtleri geçtiğimiz gün Bever-
wijk kentinde ilk derneklerini açtılar. Saat 
14:30 da Dilan dügün salonunda bir araya 
gelen yaklaşık 150 kişi ilk dernek açılışını 
kutladılar.

Derneğ in  aç ı l ı ş ın ı  1986  y ı l ında 
Almanya´nın Köln kentinde yapılan Kur´an-
ı Kerim yarışmasında Avrupa birincisi seçilen 
Reşit Hoca´nın Kur´an-ı Kerim okumasıyla 
başladı. Kur´an-ı Kerim ardından Reşit Hoca 
kürtçe söylediği ilahilerle salondaki misafi r-
lere duygulu anlar yaşattı. 

Reşit Hoca´nın ardından dernek yönetimi 
adına bir konuşma yapan Mehmet Koca 
da şunları dile getirdi. “Bizler aslında ikinci 
göçü yaşıyoruz, bu bizim 30 
yıllık göçümüzdür. Bu derneği 
açmakla bir nevi 30 yıllık 
hasrete son verdik. İnsanın 
kendi gerçeğine sahip çıkması 
ve koruması kadar güzel birşey 
yoktur. ” diye belirtti.

E k e c i k  F e d e r a s y o n 
başkanı Seyit Keskin yaptığı 
konuşmada yoğun bir mü-
cadele  sonucu Aksaray 
Kürtlerinin ilk derneklerine 
kavuştuklarını belirterek, ken-
dilerine dest ek veren Aksaray 

Kürtlerine ve dost larına teşekkürlerini iletti. 
Keskin, ”Yüz yıllar önce Kürdistan´dan 
Aksaray´a sürgün edilen Aksaray Kürtlerinin 
yeniden kurumlaşma vesilesiyle öze dönüş 
coşkusunu da beraberinde getirmiştir. Egemen 
sınıflar ve sömürgeci güçler bizleri inkar ve 
asimile ederek yok edeceklerini zannettiler, ama 

Ömer YÜCE 

Aksaray Kürtleri Hollanda’nın 

Beverwijk kentinde dernek açtılar 
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bizler bugün burada dilimize, kültürümüze 
bağlılığımızla kendimizi bir kez daha ispat 
ediyoruz ki, bizleri asimile edemeyenler bundan 
sonra da edemezler” açıklamasında bulunarak, 
değerlerle yaratılan Kürt kurumlarına daha 
çok sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Keskin, Ekecik Kültür Derneği olarak te-
mel projelerimiz arasında kendi özümüze bağlı 
kalarak dernek ve federasyonumuzu yücelt-
mek ana hedefi miz olacaktır.“Aksaray Kürtle-
rini toplayararak  kendi özüne dönüştürmeyi 
hedefl ediklerini belirtti. 

Hilkecik-Online adına Rêmê Hilkecikê 
ise yaptığı konuşmada, Avrupa’nın bir çok ül-
kesinde yaşayan Aksaray Kürt gençliği kendi 
özüne ve kimliğine sahip çıkması gerektiğini 
belirterek, Kürt gençleri gelişen teknoloji 
dünyasında kendi kültür ve değerlerine sahip 
çıkarak kendilerini eğitmelerini ist edi. 

Avust urya Kürt Dernekleri Federasyon 
(FEYKOM) adına Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Yüce ise yaptığı konuşmada, Aksaray 
Kürtleri açısında ilk olan “Aksaray Ekecik 
Kültür Derneği” kurulması başta Aksaray 
Kürtleri olmak üzere Hollanda`da bulu-

Rojnama Peyama Kurd ya hefteyî ku li derveyî welêt 
li Almanyayê derdikeve, meha çûyî yek saliya xwe bi 
kokteylekê pîroz kir.  

Peyama Kurd ya hefteyî bi zimanê kurdî 
di hundirê salekê de xizmeteka giran-
biha ji bo pêşketin û berfirehkirina zi-

man û çanda kurdî, li derweyî welêt kir. Her-
wiha em yeksaliya rojnamê ji bo xebatkarên 
wê serkeftineke hêja dibînin û kar û xebatên 
wan yên pêş de pêşketin û berdewamiya ko-
varê ji dil dixwazin.

nan tüm Kürtleri sevindirdiğini belirterek, 
Aksaray Kürterinin sosyal, kültür ve tarihine 
katkıda bulunacağına söyledi.

Böyle bir süreçte Aksaray Kürtleri-
nin kurumlaşarak kendi değerlerine sahip 
çıkmasının çok önemli olduğunu dile getiren 
Yüce, “Yıllarca devletin bilinçli politikaları 
sonucu Aksaray Kürtlerinin kaderi de diğer 
Kürtler´den pek farklı değildir. Devletin bilinçli 
asimile politikaları hep gündemlerine girmiştir. 
Siyasi iktidarların rant kavgaları nedeniyle 
ciddi sorunlar yaşamış, işsizlik ve yoksulluk köy 
sakinlerine zor yıllar yaşatmıştır“ dedi. 

Derneğin açılışına katılan Aksaray kürt-
lerinden olan Ozan Harun Kılıç ve Ozan 
Cemal söyledikleri kürtçe parçalarla, kitleyi 
çektikleri halaylar eşliğinde çoşturdular. 
Grup Mega´nında sahne alıp seslendirdiği 
parçaların ardından, Güney Kürdistan´lı 
olan Ellend sahne aldı. Kürtçe seslendirdiği 
güzel parçalarıyla kitleye keyifl i bir müzik 
ziyafeti verdi. 

Derneğin açılışına Beverwijk belediye 
meclis üyelerinin yanı sıra sivil toplum örgüt 
temsilcileri de katıldı. 
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Pêşbirik di navbera 16 komên ku girêdayî 13 gund û navçeyên 
Kulu û Cîhanbeylî de çêbû. Komên ku tevlê pêşbirika futbola 
ku bi slogana „ji bo pêþvabirina hevaltî û biratî“ bûyî ew in:

Karacadað Belediye Spor
Karacadað Gençlik Spor
Kýrkpýnar Belediye Spor
Kýrkpýnar Gençlik Spor
Celep Belediye Spor
Yeniceoba Belediye Spor
Kuşa Belediye Spor

Ji aliyê Belediya Karacadaxê ve li 
15 Hazîrana 2005an pêşbirika 

futbolê hat lidarxistin

Îhsan Türkmen
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Kulu Gençlik Spor
Kulu Beyza Gümüşcülük Spor
Arþýncý Spor
Yeşilyurt Spor
Çöl Yaylasý Spor
Beşkardeş Gold Spor
Bozan Spor
Tuzyaka Ömeroðlu Spor
Büyük Beşkavak Belediye Spor

Pêşbirik ji lîstikên maçên nîvfînala 
ya roja 18 Hezîran 2005an bi şunve, roja 
22 Hezîran 2005an bi maça fînalê ya 
di navbera komên Karacadax Belediye 
Spor û Yeniceoba Spor ve bi davî bû. 
Di maça fînalê de Karacadağ Belediye 

Spor li hemberî Yeniceoba Sporê bi en-
cameke 8a re 4 bi ser ket û bû yekemîn .

Dema xelat dayînê

Dîmenek ji xelat dayînê

10

bîrnebûn, hejmar 28, payîza 2005an



Li gûndê Þereflîyê pirtûkxane 
û konaxa muxtarîyê vebûn

Di 13ê temûza 2005an de, li 
gundê Þereflîyê heyecaneke 
mezin hebû. Berpirsîyarên Ko-

mela gundê Þereflîyê SERDERê û Heye-
ta muxtarîyê hazirîyê xwe xelaskiribûn 
û benda mêvanên xwe bûn. Di dîroka 
gund de cara yekemîn bû. Gundî kefx-
weþ û berpirsîyar di heyecanê de bûn.

Berpirsîyarê komelê û heyeta 
Muxtêr teleþe dikirin ku malhazirî baþ 
bibê. Xort amade bûn ji bo xizmetê. 
Dixwestin xwedanmalîya wan baþ be.

Li baxçê dibistanê hazirî xelas ki-
ribûn. Armanca berpirsîyara ew bû, 

Ronî Zelalxwîn

komela gund, muxhtarî û gundî bi hev 
re kar bikin û yekitîya xwe xurt bikin.

Ji nîvro þûn de mêvan û gundî li 
ber derîyê dibistanê hatin xerhatî kirin. 
Qaymaqamê Kuluyê Ahmet Cengîz, 
serokê beledîya Kuluyê Ahmet Yýldýz, 
Müftü û komeka mezin mêvan ji qezê 
hatibûn. Ji gûndên dor-paþ Þereflîyê jî 
mêvan hebûn.

Di destpêka merasîma vekirina 
konaxê, memûrên mêvan dest bi merþa 
netewî ya tirkan kirin. Di wir de hi-
seka acêb hate min. Ýnsanên me yên ji 
Ewrûpa hatibûn þaþ bûbûn. Merþa tir-
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kan nedizanîn. Destpêka mêvan xêr-
hatinkirinê de hevalbendiyeka  germ û 
sohbeteke xweþ hebû lê niha piranîya 
gundîyan þaþ ma bûn. Kesî xwendina 
merþa tirkî nedipa!...

Di dengkirinê de qaymaqam û 
mêvanên din dilxwaþîyên xwe anîn 
zimên. Konaxa gund, tehmîra dibi-
stanê û pirtûkxanê pir kefxweþî de in-
sanan. Di pirtûkxanê de 450 pirtûk he-

bûn. Dem dema xwendinê bû. Ýnsanên 
gund bê pere dikanîn pirtûkan bixwî-
nin.

Ji merasîmê þûn de herkes çû hun-
dirê dibistanê. Xwarina hatî hazirkirî 
hat dayîn. Mêvandarîya kultura kurdan 
xwe merand. 500 kesî xwarin xwar û bi 
demeke þûn de mêvan ji gund çûn.

Gundî hîn nêzikê hevdû bûn û hey-
ecan derbas bûbû.

12
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Xelikên Jêrî (Gölyazi) li bajarê 
Hattingenê (Almanyê) ji bo 
şahîya pişgirî ya Gölsag( Ewru-

pa) di 28ê Gulana 2005an de hatin cem 
hev. Ji welatên Ewrupa wek Hollanda, 
Swisre, Fransa, Avusturya nêzîkî 500 
kesî beşdarî şahîyê bûn.

Şahî bi silavkirina mêvanan û piþtî 
çend helbestên bi kurdî hatin xwen-
din dest pê kir. Ji wê þûn de li ser na-
vê Gölsagê Bilal Akarsel, li ser karên 
ku heta îro kirin û projeyên xwe yên 
ku dixwazin bikin, axaftinek kir. Li ser 

girîngîya yêkitîya gundîyên Xelikan  li 
Ewrupa ditînên xwe anîn zimên.

Serokê belediya Xelikên Jêrî, birêz 
Molla Şimşek jî beşdarî þahîyê bû û 
ji bo şahîyê kêfxweşiya xwe anî zi-
man. Molla Şimşek gazî gundîyên 
xwe kir ku ew xwe ji bîr nekin, gun-
dê xwe jî bîrnekin ji bo ku rewşa ab-
orî  li gund baş bibe, dewlemend û kar-
saz li gund vegerin û cîyê kar vekin ku 
gundî, gundê xwe terk nekin, nerin 
derve. Piştî Molla Şimşek, wek mêvan 
rewşenbîrê kurdên Anatoliya Navîn 

NÛÇE-CIVAKÎ
Kemal Harimci

Li Hattingenê şahî ya Xelikan

Şivan Perwer bi koma xwe ve di şeva Xelikên Jêrîn de
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Nuh Ateş axaftinek kir. Nuh Ateş li ser 
serhewdê Xelikan û Mihina Xelîkan a 
bi nav û deng axaftineke balkêş kir. Bi-
rêz Ateş peşnîyazîya serokê belediyê 
Molla Şimşek kir ku heykeleke Mihî-
ne wek sembol li Xelikan çêke. Berna-
ma ji bo zarokan jî pir baþ bû. Palyaço 
bi zarokan re sohbet kir û bi lîstikên 
xwe ew þad kirin.

Li ser navê komela ziman Yusuf Po-
lat ji Axaftinek kir. Polat li ser girîngi-
ya Zimanê zikmaki axaft û gazî kir ku 
em bi kurdî dengkin, bi kurdî bixwî-
nin û bi kurdî binivîsîn. Kesên wek 
Mehmet Bayrak, Rohat Alakom, Yusuf 

Yeşilöz bi mesajên xwe pişgiriya xwe 
anîn zimên. Her du kovaren kurdên 
Anatolîya Navîn Bîrnebûn û  Veger bi 
mesajen xwe û bi xwe di nav şahîye de 
bûn.

Bername di beşa çandî de, bi koma 
Baran, Xelikanli Ahmet û hozanê kurd 
yê bi nav û deng Şivan Perwer bi ki-
lam û dîlana kurdî heta saat 00.00 şavê 
berdevam kir. Ji bo ku ev organîza 
yekemîn bû di ware organize de kêma-
si hebûn. Xelikîyan bi hevîya organî-
zeyên hîn baþ, xatirê xwe ji hev xwe-
stin û bi dilþahî vegerîn malên xwe.

Serokê belediyê Molla Şîmşek

14
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Birêz Îsmaîl Beþîkçî, hûn wek civak-
nas û rewþenbîrekî tirk ji demeke 
dûr û dirêj ve ye ku li ser doza kurd 

dixebitin, lêkolîn dikin, ji ber van lêkolîn 
û berhemên we, hûn bêhejmar car hatin 
girtin, bi salan di girtîgehan de man û we 
lêdan û êþkence dîtin. Li Tirkiyê ronak-
bîrên wek we gelek kêm in. Loma hûn bala 
xwendevanên me yên nifþên ciwan dikþî-
nin û ew meraq dikin ka hûn kî ne; hûn 
dikarin xwe bi kurtahî be jî,  hindek bidin 
nas kirin. Dema xortaniya xwe, we kur-
dan kengî û çawa nas kir?

— Di navbera salên 1950 û 1960an de li 
Fakulta Zanyarî ya Polîtîk bi navê ”Staja 
dîroka xwemalî” programek hebû. Ev 
program ji bo xwendekarên ku ji polên 
sêyem derbasî polên çarem dibûn, 
dihat pêkanîn. Ev program di mehên 
havînê de pêk dihat. Mirov dikare bêje 
ku ev ji bo stajeriya xwendekarên ku dê 
bûbûna qeymeqam bû.

Ez jî beþdarî vê programê bûm û di 
havîna 1961an de  çûm Xarpêtê (Elezîzê). 

Ez li þaroçkên (qezayên) Keban, Dep 
(qereqoçan), Palo, Baden, Baskil 
xebitîm. Ez cara pêþî li wir rastî kurdan 
hatim. Min li wir dît ku gundiyên 
ku karê wan diketin ba qeymeqam 
bi riya tercûman daxwaz û giliyên 
xwe pêþkêþ dikirin. Qeymeqamên 

Hevpeyivînek bi 
mamoste 

Îsmaîl Beşîkçî re

Amadekar: Levent Kanat û Ali Çiftçi  Wergrera ji tirkî: Amed Tîgrîs
HEVPEYIVÎN

ÎSMAÎL BEŞÎKÇÎ di sala 1937an de, 
li Bajarê Çorumê, li qeza Îskîlîpê 
hatiye dinê. Ew di 1962an de ji 
faqulta siyasî mezûn û sala 1964an 
de li universita Erzurumê bûye 
asistan 

Î. Beşîkçî bi lêkolîn û nivîsên 
xwe yên li ser kurdan tê nasîn.  Ji ber 
van xebatên xwe 16 sal di zîndanê 
de maye. Hemû li ser hev 100 sal 
cezayê zîndanê û 10 milyon TL yên 
berê, ceza lê hatiye birîn. Bêşîkçî di 
sala 1999an de bi guhertina qanûna 
tirkan serbest bû.  

Ji 36 kitêbên wî 32 hatine qedexe 
kirin.
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ku bixwestana bi gundiyan re têkilî 
dayîne dîsa bi riya tercûman karê 
xwe dikirin. Tercûman jî di dem û 
dezgehên dewletê de  çayger, memûr 
an jî bekçî û xizmetkarên dewletê bûn. 
Halbû ku di sala 1960an 27ê Gulanê 
de dema destwerdana eskeriyê de 
propagandayek hebû, dihatin gotin, 
kurd bi eslê xwe tirk in û bi navê kurdî 
jî zimanekî tune… Ev propaganda li 
zanko, çapemenî, partiyên polîtîk di 
dem û dezgehên dewletê û yên sivîl 
û civakî de bi awayekî xurtî dihatin 
kirin. Lêbelê wek min hinek berê jî 
got, di pratîka jîyanê de weha nebû û 
dijberiyeke mezin hebû. Vê dijberiya 
han bala min kiþand. Dibe ji vê yekê 
be ku daxwaza lêkolîn û lêgerînê bi 
min re peyda bû.

Piþtî ku min fakulteyê qedan, 
wek alîkarê qeymeqam (memûrê 
maiyetê) min dest bi kar kir. Ev jî ji bo 
qeymeqam stajeriyek bû. Di nav salên 
1962-1964an de min wek hevser eskerî 
kir. Min eskeriya xwe li Bedlîsê kir. Di 
dema eskeriyê, di sala 1963an de ez 
li herêmên wek Baþkale, Yuksekova, 
Þemzînan mam. Di wê demê de, ez li 
nêzêkî sînor bûm û di pêþengiya Mele 
Mustafa Barzanî de li Îraqê serhildana 
kurdan hebû. Ez rastî kurdên çekdar 
hatim.

Piþtî eskeriyê di sala 1964an de min li 
Erzeromê li zankoya Ataturk, li fakulta 
Fenê wek asîstan dest bi kar kir.

Wek tê zanîn cih û herêma Îskîlîp 
û Çorumê ciyê ku tu li wir bûyî û li 

wir mezin bûyî, kurd jî hene. Di wê 
demê de te kurdên wê herêmê nas 
dikir û têkiliyên we û wan çawa bû? 
Di derheqê kurdên wê herême de qet 
zanîneke Te heye ku ew çawa û kengî 
hatine û li wir bi cih bûne?

— Li herêma Çorumê wek li Îskîlîp, 
Ortakoy, Kargi û derûdorê kurd hene. 
Di navbera Çorum û Îskilîpê, li ber 
çemê Kizilirmaqê ango li navrastê kurd 
hene. Zanîneke min ya ku kurd kengî û 
çawa hatine van deran tune ye. Tê gotin 
ku bi sed salan in kurd li van deran 
bi cih bûne. Li ser kurdên vê herêmê 
lêkolîneke min, xebateke min tuneye. 
Ez di vê mijarê de kovara Birnebûnê 
diþopînim.

Di van 20 salên dawî de ji Kurdis-
tanê ber bi metropolên Tirkiyê ve 
koçberiyeke mezin dest pê kir. Vê 
koçberiyê problemeke mezin bi xwe 
re afirand, li gor dîtina Te Tirkiyê li 
vê pirsê çawa dinêre û dinirxîne?

— Koçkirina ji Kurdistanê ber bi met-
ropolên Tirkiyê ve polîtîka dewletê ye. 
Ev ji 80 salan ve heta niha dewlet bi 
zanîn û plankirî dike. Armanc valaki-
rina herêmên kurdan û paþdaxistina 
herêmê ye. Di van herêman de wek 
nimûne dixwazin pêþ li pêþveçûn û 
xurtikira îndustriyê bigrin. Li cihên 
pêwîst fabrîkên pêwîst nehatina damez-
randin. Çêkirina bendavan(barajan) pêþ 
li kiþt û kal(ziriatê) girtîye û nehiþtiye 
ku bi pêþ bikeve û xurt bibe. Rê ne ji bo 
ekonomiyê, ji bo eskeriyê hatine çêkirin. 
Ji ber van sedeman nifûs ber bi rojava 
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ve bar dike. Ev polîtîka bi zanabûn tê 
meþandin. Plan û hesab dikin û koç-
beriya ku ber bi bajarên metropolên 
Tirkiyê ve dibe, di demeke kurt de tên 
asîmîle kirin û kurd dibin tirk. Koçbe-
riya kurdan a ber bi bajarên rojava ve 
problemên civakî jî bi xwe re derdixin 
holê. Kêmasiya rê, kanalîsazyon, ko-
munîkasyon û karguzariyên bingehîn 
û pêwîst, bijûndarî, perwerde û hwd 
peyda dibin. Mal û xanî dîtin promle-
meke mezin e. Mafiya ersan, þebekeyên 
sûç, genîbûna hawîrdor û deryayan 
û hwd derdikevin. Ev problem weha 
hemû dikevin ser mil û stûyê þaredari-
yan an jî weha tê fêm kirin. Koçberiya 
bi zorê polîtîka dewletê ya ku xwediyê 
armanca helandina kurdan e.

Di derheqê kurdên Anatoliya Navîn 
de mirov rastî çavkaniyên fermî 
kêm tê. Di vê mijarê de xebateke Te, 
lêkolîneke Te heye? Hûn di derheqê 
kurdên Anatolê de çi difikirin?

— Li Anatolya Navîn, Qonya, Enqera, 
Eskîþehîr, Qirþehîr, Çorum, Çanqirî, 
Qayserî ez dizanim ku kurd hene 
û li wir dijîn. Li Qonyayê, li Cihan-
beylî, Qulu, li Enqerê Haymana, Bala, 
Þ.Qoçhîsar, li Qirþehrê Çîçekdagi, Ka-
man û Poztepe(ji derî navenda qezê 
hema hema piraniya gundên wê kurd 
in), li Çanqiriyê Qizilirmak, li Qayse-
riyê Sariz hwd kurd hene. Li van deran 
hinek cih hene ku kurd bi serê xwe ne 
an go piranî kurd in. Li ser kurdên 
van herêman lêkolîn an jî xebateke 
min nîne.

Birêz Beþikçî, heger hûn rewþa kurdan 
a salên 1970î û ya niha bidin ber hev 
gelo tabloyeke çawa derdikeve holê? 

— Heger mirov 1970î bi îro re bide 
berhev, mirov du tiþtî dibîne. Ya yekem 
pozîtîv e. Mirov dikare weha bêje: Di 
1970î de înkariya kurd û kurdî he-
bûn, tiþtekî weha tune ye, digotin. Îro 
kurdan xwe fiîlî dane pejrandin. Îro 
êdî kovar, rojname, pirtûkên bi kurdî 
derdikevin. Lêbelê îro mirov dikare 
weha jî bibîne: Di van 20-25 salên dawî 
de fedakariyeke mezin, têkoþîneke 
bêhempa hatiye dayîn. Li gor vê feda-
karî û têkoþîneke weha destkeftî gelek 
kêm in.

Li Tirkiyê û li Kurdistanê bi salan in 
ku hebûn, dîrok, nasname û zimanê 
zarokên kurdan hatine înkar kirin 
û axa wan jî hatiye dagîrkirin, hûn 
wek sosyologekî vê rewþa zarokên 
kurdan çawa dibînin?

— Li hember vê pirsa we, ez jî ji we 
bipirsim. Zarokên kurd ku, “bi salan 
in hebûna wan hatiye înkar kirin, 
dîrok, nasname, ziman û axa wan ji 
wan hatiye girtin” mirov çawa dikare 
van hemûyan bi dest bixe? Bajarekî 
wek Diyarbekir “kurd e” dibêjin li 
gelek derî, li gelek cihî, wek nimûne 
li qahwexanan, otêlan, aþxanan, kuçe 
û kolanan, li çarþiyê zêde dengê tirkî 
tê bihîstin, dibêjin. Gelo ev zimanê 
ku ji zarokên kurd hatiye dizîn careke 
din dê çawa bi dest bixin û ji bo wê 
çi were kirin? Lêbelê wek nimûne, li 
Tavþançali, Golyazi(Qulu, Cihanbeyli) 
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li Anatoliya Navîn deverên ku kurd lê 
dijîn, li bazarê, kuçê, kolanê, xwarinx-
anê û li otêlan mirov bêtir rastî axaftina 
kurdî tê.

Îro li Tirkiyê, li ser pêvajoya 
demokratbûnê gotûbêjek heye û 
dibêjin ku ev hêdî dimeþe, heger di 
dawiyê de li ser krîterên Kopenhagê 
peymaneke sîyasî pêk were, li gor we 
heta nasname û helwesta karbidestan 
neye guhertin, kurd dikarin di 
zemîneke huqûqî û sîyasî de tam 
werin temsîl kirin?

— Gelek zehmet e ku Tirkiye bikaribe 
Krîterên Kopenhangê bi kar bîne. Tir-
kiye ne ji bo pêkanîna van krîteran, ji 
bo ne pêkanîna van krîteran hewl dide, 
xebat dike. Dixwaze nîþan bide ku van 
krîteran bi cih tîne.  Di vê mijarê de 
him Tirkiye û him jî Yekîtiya Ewropayê 
hev dixapînin. Herdu jî li hember hev 
polîtîkayeke durû bi kar tînin.

Dema Tirkiye di qanûna xwe ya 
bingehîn an jî di qanûnên xwe yên 
din de guhertineke biçûçik dike, wê 
demê Yekitiya Ewropa pesnê wê dide 
û dide ku êdî nayê gotinê.”Tirkîye di 
warê demokrasiyê de gavên mezin 
davêje…” Balê dikþîne ku Tirkîyê 
krîteran bi cih tîne. Lê wek nimûne 
dema parlamenterên Yekîtiya Ewropa 
tên û þaredariyên DEHAPê zîyaret 
dikin, Tirkiyê reaksîyoneke tûnd nîþan 
dide. Ji wan re dibêjin, ”li wan deran çi 
karê we heye, çima hûn naçin Yozgat 
û Balikkesîrê û diçin van deran? Ew 
þêl û helwesta Tirkiyê qet bi nirxên 

Yekîtiya Ewropayê yên ku piþtgirî, 
alîkarî, wekhevî, mafê mirovan hene, 
nakeve û li dij van prensîban e.

Wek hûn dizanin di van salên 
dawî de, li deverên ku kurd lê dijîn 
asîmîlasyonê bi lez û xurt kirine. Îro 
kêm zarokên kurd bi kurdî dizanin. 
Heta mirov nikare li hinek herêman 
zarokên ku bi kurdî deng dikin 
bibîne an jî rast were. Li gor we, ev 
komkujiyek(qetlîamek) e, an na?

— Em dikarin ji vê re bêjin komkujiya 
zimanek e. Lê aktorên vê pêvajoyê 
aliyek jê kurd bi xwe ne. Îro çima 
piraniya zarokên kurdan bi zimanê 
xwe napeyivin? Di vê mijarê de çima 
daxwaz, hewez û kelecanek(heyecan) 
wan tune?

Hûn îro  ji aliyê helwest, þêl, rewþ û 
hebûna sîyasî ve bizavên(rêxistinên) 
kurdan çawa dibînin?

— Þêl, rewþ û helwesta bizavên kur-
dan ên ku îro hene qet ne baþ e. Ew 
ne xwedî program in û ne jî xwedî 
kelecanek in.

Li gor we, ev peþketinên li Baþûrê 
Kurdistanê, dê li ser herêmê bando-
reke çawa bike?

— Li Baþûrê Kurdistanê gelek pêþ-
veçûnên pozîtîv hene. Dîtin û hel-
westeke kurd a”Iraqeke federal û 
demokratîk” heye. Dema kurd vê dîtin 
û helwesta xwe bi birêvebiriya Iraqê bi-
din pejrandin bi gotineke din heger vê 
dîtin û helwesta xwe di qanûna bing-
ehîn de bi cih bikin, wê demê dê kurd 
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destkeftineke mezin bi dest dixin. Ev bi 
tenê ne ji bo kurdên Baþûr, herweha bi 
giþtî li Rojhilata Navîn ango kurdên li 
Îranê, Suriyê, Tirkiyê û di heman demê 
de dibe destkeftina kurdên li Kafkasan 
jî. Bi baweriya min dê ev proses weha bi 
pêþ ve here. Bi hebûna sîstema federalî 
re helbet dîyarkirina sînorên federaliyê 
jî girîng e.

Birêz Îsmaîl Beþîkçî, heger destûra 
Te hebe, ez dixwazim pirseke taybetî 
bikim: Gelek carî ji bo Te ji derî welêt 
dawetiya hatine þandin û xelat dane 
Te. Bi qasî ku em dizanin Tu naxwazî 
derkevî derî welat û xelatên ku dane 
Te heta niha negirtiye. Gelo Tu dikarî 
di vê mijarê de piçek me serwext û 
agahdar bikî?

— Di vê mijarê de wek te got,  tiþtî ku 
ez bêjim û lê zêde bikim tune.

Birêz Beþîkçî, heger mesajeke Te, go-
tineke Te ji bo xwendevanên kovara 
me Bîrnebûn hebe, kerem bike!

— Kurd divê li Rojhilata Navîn di 
zanebûn û helwestgirtineke wek 
cîranên xwe yên tirk, ereb, fars, er-
menî, suryanî de bin. Îro dema mirov 
ji kurdekî normal bipirse ka hejmara 
kurdan li ser ruyê erdê çiqas e? Kêm 
zêde “40 mîlyon” dibêje. Çima nav, 
cih û têkilyên 40 mîlyon kurdî di qata 
navnetewî de tune? Bipirse, bersiveke 
rast û durist naye dayîn. Çima navê 
40 mîlyonî di Yekîtiya Netewan de, 
Konseya Ewropayê de, di Rêxistina 
Hevkarî û Ewlekariya Ewropayê de, 

Konferansa Îslamê de, di Rêxistina 
Pêþketina Îslamê de tune? 204 dewlet 
beþdarî olîmpîyana 2004a li Atinayê 
bûn.  Nifûsa gelekan ji mîlyoneke 
kêmtir bûn. Dewletên ku nifûsa wan 
ji 5 mîlyonî kêmtir bûn 60-70 dewlet 
hebûn. Hinek dewlet hebûn ku nifûsa 
wan ji 50 hezarî kêmtir bûn. Gelek ji 
wan dewletan mezinahiya axa wan 
bi qasi qezayeke Kurdistanê tunebûn. 
Wê demê pêwîst e ku kurd bizanibin 
ka çi kar û wezîfe dikeve ser milê wan. 
Wek  nimûne Luksemburg dewleteke 
endamê Yekîtiya Ewropa ye. Nifûsa wê 
nêzîkî 450 hezarî ye. Li Yekîtiya Ewropa 
biryarên “em li Roj hilata Navîn li dij 
dewleteke kurd a serbixwe ne” “Em li 
Rojhilata Navîn li dij guhertina sînoran 
in” digrin. Li bin van biryaran îmzeya 
Luksemburgê jî heye.  Ma di vê rewþê 
de, Luksemburga ku nifûsa wê 450 he-
zar e biryar li ser çarenûsiya 40 mîlyon 
kurdî nade? Li vir bêadaletî tune?  Ma 
di van têkîliyan de exlaqê sîyasî heye? 
Ev dijberî çima wek brûskekî li serê 
kurdan naxe û jê zingînî dernaxe.  Nî-
zama navnetewiya salên 1920an çawa 
ye, weha bê dadî û bêbaviyekî mezin li 
dij kurdan damezrandine?  Di vê rewþê 
de gelo tiþt nîne ku kurd bêjin? Çima 
di nav kurdan de ronahiyeke berbiçav 
çênabe?

Li ser navê xwendevanan em pir 
spasiya te dikin ku te wexte xwe ya 
giranbiha ji me ra veqetand, em li 
benda berhemên Te yên nû ne.

bîrnebûn, hejmar 28, payîza 2005an
19



Germa havîne, li ber  beledi-
ya Încovê re derbas dibûm,  
dora 20 kesan bi kom kom 

rûniştine. Lê eþkara bû ku ew xerîb û 
piþtîvan (hemal) bûn. Piþtî silavê xwe, 
ez li nav wan rûniþtim. Bê guman bi 
dilþabûnekê, li dora min civîn. Ku min 
xwe bi wan naskirin dida di þewqa 
çavên wan de hevaltî û dostanî hebû.

Xwendevanên delal, werin em van 
pîştîvanana bi hev re nasbikin. 

Halim dest pê tike:

— Hatina me, birayê min î mezin 
Abdurahman ku li eskerê yekî ji gundî 
Bulduk naskirinê dest pê tike. Bi rêberî 
ya wî tê Încovê û piştîvaniyê dike. 
Dora bîst salan berê. Em ji Diyarbekîrê, 
Çinarê ji gundê Barê ne. Havînê, dora 

SOHBETEK
Irfanê Mala Karê

Xwîna me yek e!..

Li ber þaredarîya Încovê
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çar mehan em dixebitin. Payizê jî 
vedigerin welatê xwe. 

Faysal 15 sal in ku tê Încovê:

— Em ji ber birçîbûnê tên. 

Şehmus jî 5 sal in ku li Încovê ye:

— Em serî merî rojê bîst mîlyonan 
distinîn. 

Ahmet 17 salî:

— Ez deh roj in ku hatime, min 
hîn kar nedîye.

Xatip 10 sal in ku li Încovê ye:

— Em li mehê dora deh-panzdeh 
roja kar dibînin. Çûn û hatin jî buha 
ye. 

Încov – Konya deh milyon, Konya 
– Diyarbekir çelûpenç, Dîyarbekîr - Çinar 
Barê ji sê milyon.

Þehmus: 

— Gundê me Barê dused mal in. Îdarê 
me bi Încovê dibe. Sê sed zarokên me 
diçin dibistanê. 

Fahsal:

— Em ji birçîya dimirin. Deh zarokên 
min hene, yê mezin diwazdeh sali ye.

... naxwaze navî xwe bide:

— Di nav kar de me nasdikin. Lê ku 
iþê wan bi me qedî, me nasnakin. Me 
li ber þaredarî qebûl nakin. Me diþinîn 

Li încovê piþtîvan
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aliyê sanayiyê. Ew dera ji vir ferq e û 
cihekî bi sî jî tune. 

Nebî:

— Ez li vir roje bîst û pênc mîlyon 
distinîm. Lê em li welatî xwe bûna dê 
rojê me deh mîlyon bistanda. Va ciha 
ji bo me ji cihe din baþtir e. Ji bo ku bi 
van re xwîna me yek e. Xwîn xwîna me 
hevdu qebûl dike.

Fîkret:

—  Tu pêlavên  lingên min nabînî 
çawa qetîne. Bi vê pêlavê em ê çawa he-
rin nav Yekîtiya Ewrupa? Deh zarokên 
min hene. Lawikê min ê mezin Osman 
ji ber xizanî piştî ortaokulê neçû dibi-
stanê û dest bi kar kir.

Em tixwazin zarokên xwe bidin 
xwendin. Keçik be jî em ê bidin xwen-
din. Tesîra încovê li ser me tesîreke 
baþ e. 

Dora deh malan xanî kirîne. Yên 
din jî xanî girtine. Pênce-þest kes tên 
piþtîvaniyê dikin. Ji xêrî gundiyên Dare 
pênce -þest kes jî ji dora Mêrdînê ne. 

Li dawiye xwestinên wan ji þareda-
riyê  ew e ku ciheke mîna kahwexanê 
lê rûnin hebe. Seroke þaredariyê jî bo 
sedema aborî nikaribûye cihek ji wan 
re peyda bike.

Xwîna me yek e!..
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Serokê hikumet û yê AKP (Partîya 
Edalet û Pêþveçûn) R. Tayyip Er-
dogan di tarixa 12ê tebaxê de 

çû Amedê û li wir axaftinek kir. Ev 
gotinên Erdogan ji alîya pirsgirêka 
kurd niqaþek û „perîyodek“ nû vekir. 
Serokwezîrekî dewleta Tirk, cara ye-
kemîn û li bajarek Kurdistanê, çend di-
tinên eþkere li ser pirsgirêka kurd anî 
zimên. 

Erdogan ku heta roja sefera xwe ya 
Amedê ev pirsgirêk red dikir1, him 
polîtîka xwe û ya hikumeta wê him 
jî ya dewletê heta vê rojê rexne kir, bi 
gotinên din „revide“ kir. Hemleya Er-
dogan divê dema pêþ tesîr û encamên 
xwe bimîn e.

Þikl û naveroka axaftina Erdogan bi 
gelek kêmasîyan û pirsan ve giredayî 
ye. Lê ew bûyer ji bo Tirkîyê û kurdan 
di riya çareserkirina pirsgirêka kurd 
de gaveke girîng e. Wek tê zanîn, sîya-
seta resmî ya dewleta Tirk li ser Kur-
dan ji 1923an vir de bi navê înkar û 
asîmîlekirinê tê ajotin. Heta niha, qet 
serokwezîr û sîyasetmedarên dewle-
ta Tirkîyê, li hindûr û derwayî welat, 
hebûna pirsgirêka kurd qebûl ne diki-

rin. Erdogan di vî warê de înîsyatîfek 
û sîyaseteke nû dîyar kir. 

Gotin û tespîtên 
Erdogan yên nû
Erdogan di axaftina xwe de pirsgirêka 
kurd bi nav kir û wisa got: „Hûn îlle 
bibêjin „Em navekê bidin“: pirsgirêka 
kurd ne pirsgirêka beþêkî vî netewî ye, 
ew ya hemû kesan e. Pirsgirêka min 
e jî.“ Bi vê mesajê, Erdogan gotîneke 
tarixî daxist nav sîyaseta Tirkîyê ya 
kurdan. Eynî serokwezirê Tirkîye, 
berê çend mehan digot ku „Eger hûn 
nefikirên, pirsgirêka kurd nabe!“.

Niha Erdogan bi xwe dest ji þaþitî û 
inkariya li ser pirsgirêka kurd berda. 
Di hevoka jorîn ya Erdogan de nave-
kokek eþkere ew e, ku ji alîyekê hebûna 
pirsgirêka kurd tê qebûl kirin, ji alîyê-
din jî ve behsa „vî netewî“ tê ziman. 

Erdogan di axaftinê de tiþtek din 
jî tespît û qebûl kir: „Li her welatî 
demên berê xeta bûne. Li her welatî 
rojên dijwar hatine jiyîn.… Ji bo vî, în-
karkirina xetayên ku berê hatine ki-
rin, ne gora dewletên mezin e.“ Di 
bin wan gotinan de rexneyeke giran 

Gera serokwezîrê Tirkîyê  
R. Tayyip Erdogan ya Amedê

ROJEV
Nebi Kesen
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li dewleta Tirk tê fam kirin. Serokwe-
zirê Tirkîyê, Erdogan bila ferq nekirî 
be jî, bi þiroveyên xwe sîyaseta kurd ya 
dewletê mehkûm kir. Ev pozîsyoneke 
protesto ye û ji sîyaseta resmî cudati-
yeke girîng pêk tîne. Gotinek din Er-
dogan vê ditînê tesdiq dike: „Em pirs-
girêkan wek tuneyî nahesibînin. Em 
her pirsgirêk wek realîte qebûl dikin. 
Em amade ne ku bi van re rû bi rû bi-
bin.“ Ew tespîtên Erdogan bi rastî me-
sajên nû îhtiva dikin.

Di axaftina li Amedê, Erdogan beh-
sa demokrasîyê kir û çareserkirina 
pirsgirêka kurd di riya firehkirina de-
mokrasîyê anî zimên. Lê, nehat gotin 
ku çarçeva ya pirsgirêka kurd û çare-
serkirina we çi ye? Ji alîyê din, arman-
ca Erdogan ji bo parastina demokrasî û 
pêþgirtina mudaxeleyên ordiyê di ax-
aftinê de pir zelal bûn: Di mehên dawî 
de pir berpirsên ordîyê û derdorên 
þerxwaz daxwazên xwe li ser kûrki-
rina þerê çekdarî dûbare kirin. Lê Er-
dogan û hikumet li dij þer in û dixwa-
zin riya kûrbûna îhtîlafê bigrin. Çend 
nimûne ji bo wan dîtinên Erdogan: „Di 
vekirînên demokratîk de paþve çûyîn 
tûne.“ „Kesên ku tehemula dîtinan na-
kin, nikarin behsa azadiya dîtinan bi-
kin. Kesên ku tehemula azadiyan na-
kin, nikarin behsa van bikin.“ Dika-
rin bêjin ku, „Erdogan li hember helwes-
ta artêþê hemleyek kir û bi vê pêngava xwe 
xwest tesîra artêþê ya li ser sîyasetê qels bi-
ke, beþê tevgera kurd ê bin tesîra artêþê de 
ye, jê veketîne, wext qezenc bike û herweha 
jî sebebên artêþê pûç bike“.2

Nakokiyên axaftina 
Erdogan
Herçiqas Erdogan li ser pirsgirêka kurd 
û demokrasî tiþtên balkêþ gotin jî, di ax-
aftina wî de ji pêþî heta paþî nakokiyên 
mezin hebûn. Berê her tiþtê, konseptek 
Erdogan li ser pirsgirêka kurd tune 
bû. Erdogan ne bi endamên hikumetê 
re ne jî di nav AKP de dîtinên xwe 
minaqeþe kir û konsensûsek derxist. 

Di navbera tespîtên Erdogan û 
pozîsyona organên dewletên yên din 
(serokdewlet, artêþa Tirk, bürokrasî 
û hwd.) de cudatîyên kûr hene. Civî-
na MGK a tarixa 23ê Tebaxê eþkere kir 
ku ger û axaftina Erdogan ya Amedê 
ji aliya pirsgirêka kurd „rûpeleke nû“ 
venekir. Xuya ye ku sîyaseta kurd ya 
resmî nayê guhertin. Û mimkûn e, Er-
dogan jî siyaset û îdeolojiya dewleta 
kûr berdewam bike û gotînên xwe yên 
ku li Amadê gotibûn, ji bîr bike. 

Erdogan di axaftina xwe de dîtinên  
îdeolojîya resmî gotin û şaþitîyên berê 
tekrar kir. „Prensîba yek dewlet, yek 
al û yek netew“ disa bû bingehê pozî-
syona Erdogan. Bi rastî, di navbera qe-
bûlkirina pirsgîrêka kurd û îdeoloji-
ya resmî de nakokiyeke lihevnehatin 
heye û divê sîyasetmedarên tirk wek 
Erdogan û raya giþtî êdi vî bibînin. 
Dema ku kurd û pirsgirêkek bi wan re 
giredayê realîteye, bila gavên çareser-
kirinê bên avetin. Ji bona vê, pêwîst e 
ku Tirkîyê bi temami ji îdeolojî ya res-
mî dest berde. Ji alî tarîxî, çandî û so-
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Têza Erdogan û yên din ku çareser-
kirina pirsgirêka kurd di riya „firehkiri-
na demokrasî“ de mimkûn e, realîst nî-
ne û naye qebûl kirin. Ji bona vî, divê di 
çarçoveya demokrasîyê de hemû mafên 
kurdan4 bên qebûl û îcra kirin. Pêwîst 
e ku sîstema „Dewleta Komara Tirkîyê“ 
bê xelandin û ji nû ve çêbe. Di dewlete-
ke yekitî ya demokratîk û hiquqî de di-
karin bêjin, tirk û kurd ji alîyên statû û 
mafan ve wekhev in. Irak û Kurdistana 
Baþûr nimûnek ji bo çareserkirina pirs-
girêka kurd li Tirkîyê ye.

Têza „nasnameya raser“ (tirkî: üst 
kimlik), ku li ser esasiya nasnameya tirk 
pêk hatiye, ne realîst e û ne jî îlmî ye. Ji 
bo kurdan „nasnameya jêrin“ (tirkî: alt 
kimlik) hatiya îcad kirin. Erdogan dibêje 
ku „nasnameya hemwelatê Tirkîyê nas-
nameya raser e“. Ev gotin jî ji bo statûya 
kurdan pir tiþt îfade nake. Kesên ku van 
têzan dîyar dikin, guhdariya daxwazên 
gelê kurd nakin û naxwazin sedemên 
pirsgirêka kurd yên tarîxî, cîvakî û sîy-
asî bidin ber çav. Ji aliyê din di vê Er-
dogan, hikumet û AKP êdi qebûl bikin 
ku pirsgirêka kurd pirsgirêkeke naw-
netewî ye û li gor þertên nû yên Tirkîyê, 
Kurdistanê, Rojhîlata Navîn û dinê bê 
analîz û hal kirin. 

Pêvajo û encamên 
axaftina Erdogan
Him hikumet û organên din yên dew-
letê (parlamento, MGK û hwd.) û him 
jî raya giþtî li Tirkîyê û Kurdistanê, êdi 

syolojî nikare bê înkar kirin ku kurd û 
tirk du netew in.

Têza „yek netew“ him derew e û 
him jî şaþitîyeke bizanîn ya resmî ye 
û sedema yekemîn ya neçareserkirina 
pirsgirêka kurd e. Gotinên li ser „yek 
al“ jî demagojiyeke mezin e. Sembolên 
kurdan yên netewî hene ku ala kurd jî 
yek ji wan sembolan e. Divê gelê tirk 
û berpirsên Tirkîye ji bo qebûlkirina 
nasnameya netewê kurd û sembolên 
kurdan amadebin. „Yek dewlet“ heta 
îro nebû realîte, çima ku xwedî Tirkîyê 
tenê „netewê tirk“ e. Erdogan û sîya-
setmedar û burokratên din yên dew-
letê divê îradeya kurdan û statûya wan 
di qanûna bingehîn ya Tirkîyê de bi-
din qebûl kirin û dewleteke mûþte-
rek çêbe. Ev tê wê manaye ku Tirkîyê 
û Kurdistana Bakur bi awayekî nû bê 
damezrandin.

Erdogan, çend nivîskar û îlmdarên 
tirk „firehkirina demokrasî“ yan jî „ve-
kirinên demokratîk“ ji bo çareserkiri-
na pirsgirêka kurd „çare“ û bes dibî-
nin. Ev têz þaþ e û pirsgirêkê çareser 
nake. Belê, demokratikbûna Tirkîyê ji 
bo kurdan gelek maf û azadiyên þex-
sî bi xwe re tîne.3 Lê, gelê kurd di sîs-
temeke demokratîk de jî li Tirkîyê bê 
statû û bê xwedî mafên netewî ye. Çi-
ma ku demokrasî li Tirkîyê pêwist e lê 
ji bo rabûna sîyaseta înkar û asîmîlasy-
onê ne bes e. Li dewletên demokratîk 
wek Brîtanya Mezin û Spaniya  pirs-
girêkên netewî (Irlanda ya Bakûr, We-
latê Bask) hîn jî berdewam dikin. 
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gotinên Erdogan û pirsgirêka kurd bi 
þikleke nû dixwazin gotûbêj bikin. Ji 
aliyê din, aktorên nawnetewî wek YE 
û YDE dikarin ji vir þûn de li ser pirs-
girêka kurd bê sansûr û tirs bi Tirkîyê 
re biaxifin. Ji bo vê axaftina Erdogan 
di hindurî Tirkîyê û di platformên 
nawnetewî de zemîneke nû derxist olê. 

Rojnamevan û nivîskarên tirk ji gera 
Erdogan vir de pir tiþt gotin û nivîsîn. 
Di medya de jî pirsgirêka kurd ket ro-
jevê. Lê, tê xuya kirin ku raya giþtî ya 
Tirkîyê bi piranî pirsgirêka kurd di 
çarçovaya „terorîzmê“ de gotûbêj dike. 
Hemû sîyasetmedar û nivîskar êriþê 
PKK, Abdullah Öcalan û DEHAP di-
kin û dixwazin navbera wan û kurdên 
din xerab û kûr bikin. Ji aliyê din partî 
û þexsiyetên kurd, wek HAK-PAR û A. 
Melik Firat, ew ku ji bo çareserkirina 
vî pirsgirêkê federasyon dibêjin, tên 
rexne û êriþ kirin. Di vî warî de nayê 
pirskirin, dema ku hemû hêzên kurd 
dijmin, çawa ev pirsgirêk û îhtîlaf bê 
halkirin? Ma ji bo serokwezîrê Tirkîyê 
ne þerm e, li Amedê ku nifûsa xwe 
1,3 mîlyon e, bi tenê 600-700 kes ha-
tin guhdariya wî kirin? Divê ev mesaj 
bi cidîyet û aqilî bê fam kirin. Bîr û 
baweriya kurdan bi gotinên berpirsên 
Tirkîyê êdi nemaye!...

Hinek rojnamevan û sîyasetmedar 
bi eþkere êriþeke nîjadperest û dijminî 
li ser kurdan dikin. Ertugrul Özkök di 
nivîsek xwe de bi vekirî gelê Kurd li 
her çar parçeyan tehdît û rencîde di-
ke.5 Partîyên tirk yên din wek ÇP, MHP 
û DYP jî rexne li gotinên Erdogan di-

kin û dixwazin pêþiya gotûbêjên ku li 
ser pirsgirêka kurd dibin, bigrin. Sîya-
setmedar û serokwezirên berê yên 
Tirkîyê wek Süleyman Demirel û Bü-
lent Ecevit li dijî çareserkirina pirs-
girêka kurd pozîsyonan diyar dikin. 
Ecevît bala ordîyê û bandorên din yên 
dewleta kûr li ser „parçebûna Tirkîyê“ 
dikþîne.6 Wek tê zanin, PKK heta 3yê 
oktobêrê biryara agirbesta þerê çek-
darî derxist. Lê, operasyonên ordiya 
tirk berdewam e. Ev tê vê wateyê ku: 
Tirkîyê aþtî û çareserkirina pirsgirêka 
kurd hîn qebûl nake. Li hinek bajarên 
Tirkîyê êriþên lînç ji aliyê tirkan dijî 
kurdan pêk tên ku ev di nav kurd û 
tirkan de bingeh û riya „dijminatî ye-
ke tirk-kurd“ vedike.

Ji organên dewletê, hikumeta AKP 
û partîyên sîyasî heta rojnamevan û 
nivîskarên tirk îtîfakeke veþartî mewcût 
e. Ji aliyê pirsgirêka kurd, di navbera 
wan hêzan de niqteyek mûþterek heye: 
qebûlkirina pirsgirêka kurd ji bo pa-
rastina dewleta Tirk rîzîkoyeke mezin e 
û divê di çarçoveya „dewlata ûnîter“ de 
li çareyan bê gerandin.7 Di vî warî de jî 
têkilîyên bi partî, rêxistin û þexsiyetên 
kurd re tên red kirin. Bi gotineke din 
Tirkîyê di gavên „vekirina pirsgirêka 
kurd“ de kurdan wek teref û muha-
tab qebûl nake. Daxuyaniyên serokên 
beledîyên kurd û rewþenbîrên kurd bê 
bersiv dimînin. Bangên partîyên kurd8 
ku çareserkirinê û aþtî pêþnîyaz dikin 
nayên guhdarkirin. Ev bi rastî ji bo 
berpirsîyarên Tirkîyê şaþitiyeke mezin 
e û astenga çareserkirinê ye. Dîtin 
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û xebatên hêzên tirk ên demokrat û 
hevalên kurdan di dema îro de bê tesîr 
in.

Barê guhertina sîyaseta Tirkîyê berê 
yekemîn li ser milê kurdan e. Tevgera 
kurd di navbera xwe de gelek cudatî 
û pirdengêyan nîþan dide, divê bi 
pêþnîyaz û xebatên xwe di vî pêvajoyî 
de roleke mezin bilîzin û bersiv bide. 
Mixabin, dema ku îro pirsgirêka 
kurd di rojeva Tirkîyê de cih girtîye 
û tê gotûbêj kirin, hêzên kurd hin jî 

li dij hev in û bê konsepteke netewî 
ne. Bi daxûyaniyên partî, rêxistin û 
þexsiyetên kurd karên mezin çênabe 
û dernakeve holê. Bi vî awayî kurd 
nikarin xwe wek teref û bervêder 
(muheteb) bidin qebûl kirin. Lewra, 
divê di navbera kurdên Bakur de 
konsensûseke netewî û otorîteyeke 
sîyasî hebe. Ji bo vî, kurd mecbûr in ku 
di nav xwe de bi awayekî demokratîk 
û medenî li dor maseyek rûnin û dax-
wazên xwe tespît bikin.

(Footnotes)
1 Balkêþ e ku Partîya Refah (PR) sala 1991a di serokatîya Tayyip Erdogan de raporek li ser pirs-
girêka kurd amade kîrî bû. Di raporê de îflaskirina sîyaseta resmî tê zman û pêþnîyarên giring he-
ne. Binêr: Aydin Bolkan, „Özgür Politika“, 2.5.2005. 
2 M. Şefiq Oncu, Hemleya Erdogan, www.netkurd.com.
3 Çend salên paþê virda gotina „mafên negatîv” ketîye rojevê û wek bingêha çareserkirina pirs-
girêka kurd tê propaganda kirin. Tevgera kurd divê þaþitî û rîzîkoyên têza “mafên negativ” rast 
bibînin û bêjin.
4 Erdogan bi gotina xwe „cûdatîkirina (dîskrîmînasyona) pozîtîv“ mesajên „mafên pozîtîv“ de. 
Lê, Tirkîyê di vir da jî bê konsept û sîyaset e. “Mafên pozîtîv” ji bo qebûlkirin, parastin û alikarîya 
maf û azadîyên gel, kêmnetew û grûbên etnîk, olî hwd. tê gotin. 
5 Binêr vergerîya nivîsa Ertugrul Özkök, „Hürriyet“, 13.8.2005: www.netkurd.com.
6 Binêr gotinên Ecevit: www.kerkuk-kurdistan.com
7 Hêzên li Tirkîyê pirsgirêka kurd bi temamî înkar û red dikin bi pirranî hene û tesîra ewan li 
ser sîyaset û raya giþtî gelek mezin e. Dewleta kûr, “Itîfaka Sêva Sor”, kemalîst û faþist hwd. cend 
nimûne ne.
8 Binêr PKK, KONGRA-GEL û KKK, www.mhanews.com; PSK, www.kurdistan.nu. 
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“Zimanê me hebûna 
me ye!” Lê me hebûna 
xwe bi destê xwe talan 
û wêran kir. 
Me dezgehên asimilasyona zimanê 
kurdî bi destên xwe, bi imkan û 
mecalên xwe anî mala xwe û zarok 
û hevalên xwe bi destên xwe asîmîle 
kir. 

Me ne tenê xwe asîmîle kir; me 
pêşeroja xwe, kulilkên Kurdistanê 
–zarokên xwe jî wenda kir; kirin tirk!

Me got zarok hebûna me ye, can 
û malê me qurbana wan be lê me 
pirtûkeke kurdî ji wan texsîr kir.

Me got Kurdistan di bin nîrê koledari 
daye; me got dewleta Tirk me asîmîle, 
ziman û çanda me talan dike; me 
got bo azadiya gelê kurd û rizgariya 
Kurdistanê em ê canê xwe fêda bikin 
lê me nedît ku ji aliyekî din em, xwe bi 
xwe gora xwe, çala xwe dikolin.

Me got, berê em ji filan partiyê ne, 
paþê kurd in. Me got berê em sosyalîst 
in, paþê Kurdistanî ne. Ev formula han 
mala me, canê me ji me bir û kir gorê.

Me zarok anîn dinê. Navên wan 
me bi kurdî danîn. Lê me maneya 
navên wan hînî wan nekir. Bêrivanên 
me, Bawer û Berzanên me, Beyan û 
Binefþên me nikarin maneya navên 
xwe bi hemsalên xwe re bidin fêmkirin, 
ber ku bi xwe nizanin.

Em þoreþger bûn, em welatparêz 
bûn, em ketine leca þoreþgerî û 
piþtgiriya Sovyet û Çinê. Me hînbûna 
zimanê xwe, xwendin û nivîsandina 
bi zimanê kurdî bi paþ ve xist, me got 
piþtî þoreþê em ê hîn bin. Di pêvajo û 
proseseke ûsa de nifşeke þoreþgerên bê 
ziman hate holê.

Ji niha þûn de karê me zehmet e, ji 
ber ku di nav her maleke kurd de, deh 
kanalên televîzyona tirkan di quncikê 
de cih girtiye, hûrik hûrik, hurde hurde, 
giran giran me dihêre û dike tirk.

Pêwîst e bernameyên televîzyonên 
me ji ya tirkan baþtir be û dewlemendên 
me di vî warî de erkên xwe bînin cih.

Pêwîst e þoreþger û welatparêzen 
me ji niha þûn de, li Enqerê, Ýstanbul 
û Ýzmirê mal û xanî, zevî û atolye 
nekirin, pereyên xwe li ser axa xwe bi 
kar bînin, da ku du keç û xortên kurd 

Li peyî nifşeke þoreþgerên bê ziman, 
nifşeke bi ziman hewce ye

12/7/2005

GOTAR
Memo Şahin
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bikaribin kar bikin û mecbûr nebin 
herin Tirkiyê.

Pêwîst e þoreþger û welatparêzen me 
yên ku her sal derin Kuþadasi, Bodrum 
û Antalyayê berê xwe bidin Kurdistanê, 
gola Wanê, Keban, Dîcle û Mûnzurê.

Pêwîst e, berê her tiþtî, em bi xwe bi 
zimanê xwe binivîsin û bixwînin. Di 
pirtûkxaneya mala me de beþa kurdî 
ji ya tirkî bêtir bikin.

Pêwîst e weþanxaneyên me ji niha 
þûn de pirtûkên nîjadperest û ajanên 
tirkan çap û belav nekin, rûmet û rêza 
nivîskarên xwe bizanibin û bigrin.

Pêwîst e weþanxane û înstitûtên me 
pirtûk û fîlmên zarokan yên hemdemî 
çap û belav bikin, ji ber ku dema pirtûk 

û fîlmên me yên beradayî derbaz bûn û 
ew bala zarokan êdî nakþînin.

Pêwîst e em bi zarokên xwe re bi 
kurdî biaxivin wan hîni zimanê xwe 
bikin û ji bo wan pirtûkxaneyeke kurdî 
çêkin.

Pêwîst e em, belkî ne li her derê 
lê li mehkemên tirkan  zimanê kurdî 
bikarbînin û koraja sîvîl giran giran di 
her alî de pêk bînin.

Û pêwîst e em di nav xwe û tirkan 
de xeteke qalin û sor bikþînin, ji ber 
ku ev xet wê me giran giran ber bi 
kurdîtiyê ve bibe!

 

MehmetSahin@t-online.de

Zaroyên xwe bi destê xwe asîmîle nekin!...
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Bi deh sala şûn de ez wegerîm 
welêt, ev ji bo min heyecane-
ke mezin bû. Me li 

Ewrupa jîyana li we-
lat takîp dikir lê 
em ne li vir bûn. 
Dema ez ji welat 
derketim ji bo 
jîyana kurdîti-
yê atmosfereke 
germ hebû. Tir-
sa min ya heri me-
zin, ez ê wê atmosfe-
rê bibînim an na bû. Di 
destpêkê de bibêjim ji bo min, 
çûyîna min ya welêt kaosek bû. Ez 
dixwazim çend nimûnan ji xwende-
wanên kovera me re binivîsim.

Mewlûda bi zimanê 
dayîka me, kurdî deþta 
Polatliyê hejand!
Îro (29.7.2005) xweva min nehat, heyeca-
nek di dilê min de hebû. Fikretê me, Dr 
Mikaîlî îro li gundê xwe, Mikaîla þa-
hiya suneta lawên xwe Berzan Mikaîlî 

û Mîran Mikaîlî bike. Dawet û şahiy 
pir heyecan nadin min mîna berê, lê di 

wir de tiþtek hebû. Ez ê di 
jîyana xwe de cara sifte 

bi kurdî-kurmancî 
mevlûdê bibih-
hîsim. Sibê zû 
rabûm û li ben-
da Ecevîtê Nurî 
Malê Hamoyî 

yaylê rawestam. 
Dema ew dereng 

ma telaþa min mezin 
bû. hişê min çû ser Ýrfan 

Baysal, gerek ew jî ji Hecîlera bi-
hata û li Yayla Kûtê li petrola Elmecît 
benda me çavkira.

Dema Ecevît hat, min got; De bajo! 
Em bi rê ketin. Li gaza Yaylê Kûtê me 
dît ku Ýrfan bi keçik û xwarziyê xwe 
ve li benda me rawestaye, me efa xwe 
xwest û em derketin ser riya Mikaîla. 
Bi deh salan þûn de min rê ji bîr kiribû, 
ez ketim gumanê, em mecbûr man, me 
pirs kir. Gund bi gund me pirskir, em 
gehiþtin Mikaîla.

Ez li Anatoliya Navîn bûm

GERNAME
Muzaffer Özgür

»–Em tirkî nizanin. Me xwe dayê benda stranê 
kurmancî. Em ê guh bi ser kilamadin....»

ke mezin bû. Me li 
Ewrupa jîyana li we-
lat takîp dikir lê 

sa min ya heri me-
zin, ez ê wê atmosfe-
rê bibînim an na bû. Di 

wir de tiþtek hebû. Ez ê di 
jîyana xwe de cara sifte 

bi kurdî-kurmancî 
mevlûdê bibih-

yaylê rawestam. 
Dema ew dereng 

ma telaþa min mezin 
bû. hişê min çû ser Ýrfan 
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Mikaîla gundeki kevn e. Li deþta 
Polatliyê û di dîroka gundên kurdên 
Anatolîya Navîn de barî xweyê giran 
heye. Em gehiþtin wir, me li kêleka 
gund du xort dan rawestandin û me 
mala Fikret pirs kir. Dema rê ji me re 
nîþan dan, ber me ji hev bû. Li ber malê 
telaþêk hebû. Jin û mêran xwe 
dabûn ber siya xênî. Em li ber 
malê xerhatî kirin û derbasî jor 
bûn. Qatê jor li oda mêran me 
dest bi dengkirinê kir. Sohbeta 
me li ser Mikaîla, kurdên Ana-
tolîyê bû. Hevalekî Dr. Fikret 
yê hêja bi navê Fikret Zengin, 
kurdekî zaza û elewî, bi xwe 
ji Kurdistanê ji bajarê Bîngolê 
bû. Ew û jina xwe û herdu za-
ryên xwe ji bo kirivîya zarokên 

Fîkret ji Almanyayê hatibûn wir. Me da 
û stand. Min dît ku hîn heval mîna min 
bi heyecan in. Min Mele pirs kir. Ew li 
rê bû, ji Anqerê dihat.

Li derwa telaþ hebû. Ji bo xwarin 
hazirkirinê merivên Fikret diçûn û  
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dihatin. Ji bo mêvanan, li der ve ji bo 
siyê kon hatibûn vekirin. Demekê þûn 
de em dawetê nan xwarinê kirin. Me 
þîva xwe xwar û em li nav Mikaîla 

gerîyan. Haziriya Mûzikê hebû lê ji 
mewludê þûn de destpêkirin hatibû 
organîzê kirin.

Mêvanî hêja Mele, kurdekî Serhedê, 
Mehmet Çetinyürek ji Anqerê hat û 
me dest bi bernameya xwe kir. Melê 
kursiya xwe hazir kir, ji camiya gund 
jî aletên dengkirinê anîbûn. Melê bi 
erebî dest bi dua kir. Min li çavê Ýrfan 
meskir ew jî mîna min bi heyecan bû. 
Zimanê xwendinê hatê nû kirin. Min 
dît ku melê Qur̀ anê bi zimanê me dix-
wînê. Lo bavo va çi yê looo!!! Min cara 
yekemîn dînê (ol) me bi kurdî bîst. Hal-
lah hallah ev çi bû loo. Tirkan 80 sala 
digotin; zimanê kurdî tunê. Walla ez 
serxoþ bûm. Mina filozofê mezin Mev-
lana ji xwe derbas bûm, ketim zikirê! 
Li kêleka paytexta Tirkîyê, melêyê hêja 
bi zimanê kurdên Anatolîyê mewlut 
dixwend. Li wî gundî, serokê tirkan 

Mele Mehmet Çetinyürek Quranê dixwîne

Şikeftek li Mikaîla
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Mustafa Kemal li hemberê dijminê 
xwe, yewnaniya þer kirîbû. Demeke 
þûn de hebûna gelê vî gundî înkar ki-
ribû lê îro li þûna wan înkariyê, zimanê 
me, kurmanci li erd û ezmanê Mikaîla 
belav dibû.

Meleyê hêja bêyt jî bi kurmancî 
digot û dua dikir. Dengê wî mêrî pir 
xweþ bû. 100 kesî zêdetir guh didan ser 
wî. Min li meriya meze dikir, piraniya 
wan memnûn bûn. Li ser çavên wan 
þûna tirsê dilþadî û bextewarî xuya 
dikir. Dîroka Kurdistanê hat ber çavê 
min. Ehmedê Xanî, Þex Seîdê nemir, 
Seyit Rizayê Dersîmî, Qadî Muhamed, 
Mistefa Berzanîyê mezin û bi hezaran 
kurdan xwe dabûn rêzê. Dilop bi çavên 

min ketin. Dilê min ziz bû û mewluda 
bi zimanê me kurmancî deþta Polatliyê 
hejand!

Þahiya dawetê bi zirna birayê Faruk 
berdewam kir. Li dîlanê sekinin, go-
vend hate kiþandin. Meleyê gund jî 
hat ket govendê. Amadekirina þahiya 
suneta zarokên Dr Mikaîlî bi ruhekî 
kurdî berdewam kir. Lê ez di bin tesîra 
xwendina mewlûda kurdî de mam. 
Zimanê me yî xweþ , gerek em lê xwedî 
derkevin, ziman hebûna me ye, bi rastî. 
Ku ez çûme gundê xwe Celika û deþta 
Qonyê ez ê ji herkesî rê bêm; ji vê þûn ve 
êndî tu mewlûda tirkî nedin xwendin! 
Min li Mikaîla bi guhikên xwe bihîst, 
ew bi kurmancî jî tê xwendin!

Dîmenek ji festivala Xelikanê Jêrîn

bîrnebûn, hejmar 28, payîza 2005an
33



Di şahiya Xelikan de 
ruhê kurdî tune bû
Di 30ê Temûza 2005an de, ez û Ecevit ji 
bo beþdarbûna çalakiya Xelîkan ji gund 
derketin rê. Demak em nêzikî Saxlixê 
bûn tesîra Gola Xwê, çoraxbûyîna erdê 
deþta Xelîkan dest pê kir. Dor aliyê rê 
kanal vekiribûn, rojê  hemû dor aliyê 
Xalikan germ kiribû.

Xortên Saxlixê ji bo beþdarbûna 
festîvalê peya ketibûn rê. Me xwest 
em çend kesan bigrin araba xwe. Min 
ji Ecevit re got: Raweste; ez ê bi xortan 
re bi kurdî deng bikim, eger bersiva 
min bi kurdî dan em ê wan heynin, lê 
bi tirki dan dameweste bajo. 

Min got; merhaba xortên delal, hûnê 
herine ku derê?

Yekî got: Em ê herin festîvala Xe-
likan.

Yê din got: Gölyazý’ya gidiyoruz, 
festival var. Min li çavê yê sêyemîn 
meze kir.

Got: Valla Arabanýza alýrsanýz 
yayan gitmekten kurtuluruz.

Ye çaremîn; Rojbaþ. Me heynin ya 
baþ bibe!..

Min got; Tu û tu sîyarbin. Lê hûn 
ne!!! Xort ecêb man. Heneka þûn de 
çar xorten saxlixê siyar bûn. Li rê  me 
sohbetek li ser zimanê kurdi, rewþa 
gundan kir. Çar xortên me li Unîversitê 
xwandevan bûn. Sê xortan gotin; em ê 
dest ji fakûltê berdin û herin Ewrupê. 
Xortê ku baþ deng dikir sempatîzanê 
fikrê Cemaata Nûrcûyan bû. Ye din 

Mêvanên di festivala Xelikana Jêrîn de
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sempatiya xwe bi sîyaseta kurditîyê re 
hebûn lê esas armancên wan çûyîna 
Ewrupa bû... Em gehiþtin Xelikan.

Bi hezaran însan ber bi meydanê þa-
hiyê diçûn. Em jî ketin nav. Li barîkata 
Jandarman hatin kontrol kirin. Jandar-
man cilê Robokop li xwe kiribûn. Min 
xwe di cejna Newrozê de li Silopîyê yan 
jî li Stenbûle li meþa yek Gûlanê  hîs kir. 
Em gehiþtin meydanê.

Havalên ku em dawetê Xelikan 
kirin me dîn. Ji Ewrupa jî pir heval û 
dostên me li wir bûn. Em çûn standa 
geriyan, me bi insanan re deng kir. 
Bernamê dest pêkir, em li hevîya me-
sajêka kurdî bûn. Spîkerê li ser sahne 

bi tirki bername peþkeþ dikir. Serokê 
Beledîyê, Serokê Gölsax-Qonya yê, ber-
pirsîyarê DEHAPê û hemûyan bi tirkî 
deng kirin. Qet yek kelîme bi zimanê 
însanê Xelîkan tunebû. Min va rexne li 
hevalan kir. Gotin; tu rast dibeyî lê me 
nikanî!...

Li mey-
danê  þûna 
vela  t u ne 
bû.  Ji derî 
Xelikan, ji 
gundên Ci-
hanbeylî û 
Kuluyê jî în-
san hatibûn. 
Lê li kelaka 

Serokê Belediyê yê kevn û yê nû

Serokê Gölsağ-Qonyê
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meydanê, çayxane tijî bûn. Însana 
mînak þahî nedibîstin, Batax û Okey 
dilîstin, ez pir ecêb mam!...

Mêvandarîya hevalan pir baþ bû. 
Kes havalan benda me bernedan. Em 
hemû mêvan çûn li dervayî Xelikan 
ciyê petrolêkî, me bi hev re xwarin 
xwar. Li wir spasîya xwe dikim.

Tesîra dewletê pir zêde xuya dikir. 
Komita amadekar di bin emirê komî-

serê þahîye de bûn. Kontrola sahne 
komîser bi xwe dikir. Ez naxazim li ser 
vê binivisînim.

Li ba însanan heyecan, daxwaz he-
bûn! Lê rêber tunebûn li wir. Zimanê 
kurdî, zimanê însanên Xelîka, bûbû zi-
manê stranan. Li þahîya Xelikan, kilam 
bi zimanê kurdî hatin gotin. Naveroka 
þahîyê vala bû. Dikarîbûn li mala xwe 
rûnin û kasetek yan jî CD ye ka Dîyar, 
Serbülent Kanat yan jî Osman Yýlmaz 
guhdarî bikirana!...

Gelo, li ber germa havînê, 2-3 seatan 
ji bo guhdarî û temaşekirina bernamê 
kal û pîr, taybetî jî jinên pîr yên tirkî 
nedizanîn, çi fêhm kirin? Bersiva min 
heye. Min ji çend jinên pîr pirsî:

Gotin:

 –Em tirkî nizanin. Me xwe daye 
benda stranên kurmancî. Em ê guh bi 
ser kilamadin....

Muxtarê berê

Jinên Xelikên Jêrîn
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ÇAVDÊRIYEK

Xwendevanên delal, hûn heta ji 
dest we hat li gor hiþ û fikirên 
xwe bîryara xwe bidin û bi 

mêjiyê xwe bitaniþin. Hetanî îro, li her 
karekî min bi gura kê kiriyê, kêngê 
min bi serê xwe ne, bi serê yêkî din he-
reket kiriyê; tim û tim pêriþan û belen-
gaz bûm. Îsal jî min þaþîyek weng kir. 
Ji ber wê jî, a ku hatî serê min bawer 
bikin nehate serê kesî. Hevalan ji min 
re telefon kirin. Gotin “þevek me heye 
tu dikarî werî Stockholmê, em ê kêfx-
weþ bibin. ”De rind e. Min jî bi xwe û 
xwe got; ez ê herim hevalan bibînim, 
Stockholmê bibînim û bigerim. Ez bi 
wê dawetê xenê bûm. Ez dora dine 
royê rabûm. Ji çûyînê re min xwe ame-
de kir. Lê,  kêmayek min mezin hebû. 
Tu zimanê yad min ne dizanîn (Ma 
di navbera me de be, min li vî welatî 
dibistana bilind xwendi bû). Roja ez 
dixwazim birekevim li THY yê bîlet 
tûnebûn, aveke sar bi ser junîyên min 
de hat. Di teyarên (balafir) yada de ez 
dizanim ez ê pêriþan bim. Ez di wana 
mal xulenade wûm. Xalekî minî bi her-
tiþtekî dizaneyî heye ku ew hate cem 
min. (hevalên vî, ku xwe binav dikin 

dibêjin “ezî muhasebecime” xalî minî 
dibê “Ben malî müþavir  felan kes” Min 
hal hakata xwe jê re katkir; “Tu fedî 
nakî” tu çima zimên nizanî?(Ez î xwe 
nasnakime evî min hê baþ nasdike). 
Te dibistana bilind xilaskirîye, lê îngi-
liziya te heye. Bi Lufthansê here. Ez jî 
du sala berê bi Lufthansê çûm Stock-
holmê û hatim. Lê, min ji bo zimên tu 
qar û bar nekiþand.” got. 

Bi ser wê gotinê xalikê de min çû 
bîlet ji Lufthansê stand. Ez î berê he-
rime Munihê dûwe bi teyyareke din 
herime Stockholmê. A hûn bizanin ku 
barê min yêk bû, bû dudi. Her çû tirsa 
ziman nezanînê kete dilê min. Lê, çi 
ji min re heye xalê minî, min motîve 
dikê. Got; “xwarzê qet metirse. Sala 
berê, wexta ez çûm, di teyyarê de zikê 
min êþîya. Min banga hostêsê kir. Min 
herdu tilîyên xwe yên îþaretê(sinialast) 
rahev xistin. Dûva min tilîya xwe da 
zikê xwe û min got; aphoteck (A hûn 
bizanin î ji hostêsê re gotiyê zikê min 
eczane yê). Rokê jî, ez û dayîka min li 
Stockholmê, em li tîranê sîwar bûn. 
Hetanî ez bîletan bikirim kalekî ji 
omete Îsa çû hêla dayîka min rûniþt. 

Mem Xelîkan

BÊ ZİMANÎ Û  DİL-XATİR
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Min dîsa  herdu tilîyen xwe rahev xistin, 
min etik nîþanda vî li hewa min zanî, bê 
zimanî ya meriya mîna koda jî bike, mî-
na kolîya jî. Her ku hostês û min got; It 
is my mother. (vê carê jî etikê kiriyê þûna 
kodekê). Bi ser wana gotinên xalêkê de 
min dizanî çi yê were serê min. Lê min 
bîlet kirî wû. Ez li Lufthansê siwar bûm 
û ketim rê. dihatin û diçûn û çi dipirsin 
min go yes, no; Hesê Hewê yî kete bîra 
min. Hes û hevalaki vî li Kuþadasý’ye 
digerîne. Du jinên Îngilizî rastê hatine. 
Yek ji Hesê re dibêje “Do you speak Eng-
lish?” Hesê me jî dibê; ”Yes” Dûva jinik 
bi îngilizî pirseke dûdirej dike. Lê, Hesî 
tu tiþti fehm nake. Hevalê vî ji Hesê re 
dibêje; ”Kul, mitik, madem yes tenê wû te 
ew ji negota.”

Xwendevanên delal li rêwitîya xwe 
min dît, va ometê Îsê yê dil û xatira 
nizanine. Wexta ew têne welatê me. 
Emê xwe ji wana re dikujinî. Þaþ di-
winî jê re çi bikinî. Ji bo ku ew zimanê 
me nizanine, ji bo ku ew ji ber me ve 
fedînekin; em dikevin her rengekî ji bo 
ku me fêhm bikin, jê re dengê çûçika 
jî derdixinî, dengê golika jî. Lê, ew ne 
mîna me ne. Ne dila dizanine, ne xatira 
ne jî, mîvantîyê. Ne xema wana bû ez 
mîvan im, ez xerîb im, hûn jî ji min re 
îkramekî bikin tobe!... Nîvê þevê ez ji 
xewê rabûm, em hê li hewanê. Lê, dilê 
minî cixarekê dixwazê. Xwastineke 
bê tarîf. Dizanime teyyarê de cixara 

kiþandin qedexeye. Min bibaxþînin, 
ez rabûm çûm rêya destavê, tuweletê. 
Li ser derîyê wê jî “cixare qedexeyê” 
nivisandine. Min bi xwe û xwe got; 
ez mîvanê vana me. Qe neyê ji min re 
jî bêjine “cixare qedexe yê”. Min girt di 
tuweletê de cixarek vêxist û du-sê nift 
ji kiþandin. Dûva cixare avite tuwaletê 
û ez bi derkertim, çûm cihê xwe de ra-
ketim. Xwedê mala hostesê biþevitîne, 
nekir nexvar, ê hat ezî ji xewê rakirim.  
“Te cixare kiþandîye” got. Ez meriyekî 
mîvan im, qe ez dereva nakim. Min jî 
got; erê min kiþand. (mîna Hesê min 
got; yes) Ne fedî ne heya ê sekinî “Ka 
cixare xwe bide min.” (Her çiqas deng 
kirina min tunewe jî fêhm kirinê heye) 
Min jî cixare biderxist dayê. Bi ser wê 
de zanî em ji ometê Îsê pêþtatir in. Me 
qet tu cara, ji berîya mîvanên xwe tiþtek 
bidernexistîye. Min ziman bizanîya 
mîvantî çi ye, min ê biber wê xista. Lê 
çi bikim ziman tune wû!..

Li vegerînî jî li Munihê, hetanî ji 
terminala G, herim terminala H, min 
çi kiþand ez dizanim. Di 35 deqa de ez 
ji taqê jêr çûm taqê jor. Li wê navberê 
min ji çend merîyên mîna xwe yên ser-
reþ pirskir, ka tirkî an jî kurdî dizanine. 
Kesekî min fêhm bike, raste min nehat. 
35 deqa þuva ez gêhiþtim ber peron, 
xwedê mala wana biþevitîne, li tirka 
digerî, li kurda digerî mîna xwelîyê li 
ber peronê kombûne. 
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Ez, serê we neêþînim, dema ez li 
Stockholmê peya bûm, tê bêjî qey ez 
carek din hatime dinê. Min dît heval 
giþtik bi kurdî deng dikine. Bawer 
bikin tirkî ya min dizanî jî, ji min re 
zêde hat. Meriv bi ziman bû carek din 
tê dinê. Ez danzdeh roja li Stockholmê 
mam. Rojekê min vi hevalê ku ji min 
re rêberi dikir re got; min biwe mala 
Qral û Qralîçê. “Keçika me”. Em çûn 
dor û paþ malên wana re gerîyan. Lê, 
qet tu kes nehat li me nepirsî, kesî nehat 
negot hûn bi xêrhatin û tu çay-qehwe jî 
îkram nekirin. Ez bi xwe û xwe li xwe 
xirab bûm. Eceba keçika me û zawa yê 
me çima vê li min dikine? Tiþtek ji min 
bihîstin. “Lê, na min ji rêberê xwe re 
got; Qralîçe neyê kurd e? Got; “na ew 
te ji ku biderxist?” Min; çima? Lê, Beko 
di nivisek xwe de ji bo Qraliçê digot 
keçikê me. Havalê min; “Tu hiþsivikî 
çi?” qet tiþtekî weng diwe? Ez neyî 
hiþsivik im. Ji gundên me; Germikê 
demekê çûyibûn gundekî cîran. Elê 
Kalê anîbûn ji xwe re kiribûn mixtar. 
Dû wê va navê  Germikê bû Elekala. Bi 
ser nivisê Beko de min bi xwe û xwe 
got; dibeke ji koçberên me yên zûda 
hatiyîn Swedê; swedîyan keçek kurda 
dayîbûn Qrêl û bi me re buyîwûn xi-

sim. Ter mer, mesela ne weng e. Ji bo ku 
porê Qralîçe û porê Beko herdu ya jî zer 
e, ji ba Beko, ew û Qralîçe ji malbatekê 
ne. Mesele weng be jî min li wir jî tu 
mîvanperwerî, tu dil û xatir nedît. 

Xwendevanên delal, ne tenê, ometê 
Îse, koçberên me yên çûyî li wir bi cîh 
û war bûyîn jî ketine halê wana. Ên 
me jî dil û xatir erf û edetên kurda yê 
ji bîrkirine. Hevalekî min î 30 sal e, ez 
nasdikim, þevekê hat ez girtim, birim 
mala xwe û ez kirim mîvan. Nanê min 
da min, hurmetekî mezin jî kir. Dûva 
þîþek þerew jî ji me re vekir. De rind. 
Heryekî ji me du kupe wehwarin þûva; 
hevalê ez li malê mîvan, î sekinî “Memê, 
hespe gundî me ji hepse gundî we çêtir 
wûn ” Ezî mîvan im de were ka tê bêyî 
çi. Min got; na, hespe gundî me yên ji 
hespe gundî we çêtir wûn. Ne yek ne 
dudi serî binî þorê xwe “Memê, walla 
hespe gundî me ji hespe Xelikan çêtir wûn.” 
Min ew gotina tu qebûl nekir. 

 Min ew li xwe derbaskir. Lê ezî ni-
zanime ez biçiçax ketim xewê. Sibê ez 
rabûm, hevalê min li ber balgîhê min, 
hê bi xwe û xwe dibêjê “Hespê gunde 
me ji yên hespe Xelika çêtir in.” Xwen-
devanên delal de hûn bêjin, vana qet 
dil-xatira dizanine?
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Kuda kuda siyaro kuda
Perçema reş di eniya gewr da xuhda 
Miriyê xelkê mirin di male xwe da
Ax li minê li min nemayê 
Ezê seri xeliya  gulî werşiya yê
Li şev nîvê şevê dîyar dîyar gerîya yê
Kesî xebera xwedî malîyê min nedayê 

Mala şêxê berî li benê 
Heri risandine dane denê 
Min bane zeyan kir em herinî hennê 
Xwedî mala min gêrbûyê hay ji xwe nê 
Dûman dûman qala cenazê şewitî dikine 
Dibên her perçekê li derekê bela kirine 
Xwediyê mala minê şewitî bûye komir
Xweng û bira jî nas nekirine

Ji wê şînê heta vê şînê 
Çûçika reş difire semtê xwînê
Xwedî mala min li bira qehr kiriyê
Çûye heta id û erefa nayê diyînê
Bi karkirina birayê xwe qayil nebûyê
Çûyê çar teqsîda bi hev ra bîne şûnê  

Herem: Kûtiga /Cihanbeyli
Çavkanî : S. Kanat   

SIYARO DÎNO

STIRANÊN GELÊRÎ
M. Xelîkan
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HECÎYÊ BUXİRCÎ

Here Heco tu neyî nasî 
Tu yî serqotî bi ningê xasî 
Ji qeza Qonyê bi derê 
Welle tu ji gîyê xelasî

Riz e riz e Heco riz e 
Berfek li kekî min barî qerarsiz e 
Î ku kekî min nasneke
Didan zêrinî xwedanê hespî yaxiz e

Çima çima keko çima 
Eza li ber kekî xwe dînim mest û şima 
Kekî min li ber mirinê ye
Arekî xwe dada bi qayma

Cahîl cahîl Heco cahîl 
Terebluskê bi nava xwe de reş û daîl
Elegçîkî bi çar pera
Ji kekî min re bû ezraîl

 Çavkanî: Çavuş YAPICI
 Herem: Tavşancalı 

             

OY DİLO

Çiyayê me tev li bayê
Dara şîlan çîçek dayê
Min bi te ve dil girtîye
Huro li şûnê kes nemaye

Oy oy dilo oy oy dilo
Katke katke oy oy dilo
Oy oy dilo oy oy dilo                        
De bê de bê oy oy dilo              

nakarat 

Çima seva keçka xelkê 
Ez dikşînim derd û kula

Ne zivistan e ne bîhar e
Berf dibare çikas sar e 
Min rinda xwe wenda kirî ye 
Derdê min bû sed hezar e

Paşîya mala çem û xam e
Yar ji bîra min dernakeve
Î ku rînda xwe wendakirî
Bi ro bi şev ranakeve

Gotin: Gelerî 
Herem: Anatolîya Navîn

Çavkanî: S. Kanat
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DE VİRDA

De virda virda virda
Bînê ningê te xu da
Li rinda qe megere
Rindê va ne di vir da

De wema wema wema 
Sî daket ser kelema 
Ez rinda xwe ramûsim
Xu li enîya wê nema

De wer wêda wêda
Pez li xwêdanê xwê da
Sing û berê te qendîl
Navê min sêvî tê da

De wîra wîra wîra
Şara wê derzi têra 
Şar li serî bimîne
Neda ser qorê zêra

Gotîn: Gelerî 
Herem:Anatolîya Navîn

Çavkanî: S. Kanat
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Birêz Tahsin ji bo xwen-
devanên me bi kurtayî ke-
remke xwe bide nasîn.

T. Demirsoy:  Ez di sala 
1965an de li Karacadaxê 
(Xelika) ji dayik bû me. Heta 
dibistana ortê min li gund 
xwend. Li Tirkiyê ereba min 
hebû, min þoferî kir. 15 sal in 
li Almanyayê dijîm. 

Zevicime, bi navên Rê-
zan, Nîna û Rodî sê zarokên 
min hene. Karê bazirganîyê dikim.

Birêz Demirsoy, Di destpekê da ji bo 
Komela we tu dikanî bî kurtayî çi 
bibeyî?

T. Demirsoy:  Navê komela me KARA-
WITT e.V. ye. Di sala 2000an de li bajarê 
Wittenê gundîyên me hatin ba hev û 
komel ava kirin. Komela me resmî ye

Çima navê komela we ne bi kurdî ye?

T. Demirsoy:  Komela me navê xwe 
ji navê Karacadaxê û Wittenê girtiye.  
Kara û Witt. Karawitt e.V.

Di nav gundîyên we de fikre komel 
avakirinê yan jî yekbûnê çawa hate 
hole?

T. Demirsoy: Komel avakirin, fi-
kre sarokê me yê belediya berê, birêz 
Mustafa Taþçý bû. Di civîneka me ya li 
Ewropa de behsa sazkirina komelekê 
kir. Gerekbûna komelê, kar û barê me 
em dixwazin li wan deran bimeþînin 
anîn zimên. 

Em di bin tesîra wan gotinan de 
man û me li bajarê Wittenê Komela 
Karacadaxê (KARAWITT e.V.) avakir. 
Komela me di navçêya kurdên Anato-
liyê Navin de bi alîyê avakirina resmî 
de gaveke yekemîn e.

Muzaffer Özgür
HEVPEYIVÎN

Hevpeyivînek bi serokê Komela 
Xelikan- Karacadax (KARAWITT e.V.) 

birêz Tahsin Demirsoy re 
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Heta niha we çi kar kir û di peþêrojê 
de hûn dixwazin çi bikin?

T. Demirsoy: 

1- Me Malperek amade kir (www.kara-
cadag.de) ji bo gundîyên me, ma bi hev 
re tekiliyên xwe xurt bikin. Haya xwe 
ji hew hebin.

2- Endamekî komelê dema ku cû 
Tirkîyê em insanên xwe yên xizan re 
alîkarîyê dikin. Pirsên wan ê aborî 
serrast dikin.

3- Em ji bo projeya belediya Karacadaxê 
(Halk Eðitimi ve Toplum Merkezi) bi 
maddî û manevî piþtgiriyê dikin.

4- Em dixwazin di salên peþ me de ji 
bo naskirina dîrok û tiþtên kulturî yên 
folklora Karacadaxê pêþangeheke amade 
bikin. Li wir xali, gelt, ber, mînder, balîf, 
ter, tûr gore û tiþtên ji bo rîsandinê, 
tewnê pêþkeþ bikin. Kinc û cilên insanên 
me yên berê li xwe kirine û di her mer-
heleyên jîyanê de bi kar anine, amede 
bikin. Tiþtên ji bo cotkarî û þivantîyê ha-
tin þixûlandine, çekirinê û amadekirinê, 
koþîya hesp û arabê û h.y.d. li Navenda 
Halk Eğitimi ve Toplum merkezi Be-
ledîya Karacadaxê de. 

5- Bi têkilîyên M. Taþçý, li Hollanda, ji 
gundê Celebê dostekî me birêz Mustafa 
Ayrancý 11 computêr dan me. Me jî li 
wir çend temîn kirin û bi amadekirina 
serokê beledîya me yê berê birêz M. 
Taþçý gehandin lîseya me. Paþê wan 
computêrê nû kirîn û yên me þandin 
jî niha li Karacadax Halk Eğitimi ve 
Toplum Merkezi de ne.

6- Ji bo qalorîfer û hoperlokirînê, me 
alikarî da camîyên me.

7- Di sala 2002an de me ji bo 330 
Zarokên li dibistana yekemîn de, 
720 pênûs (qelem), 914 defter, 320 
jêbir(silgi), 360 pênûstraþ û tiþtên qir-
tasîyê, alikarî kir.

8- Li Karacadaxê nexwaþên rewþa 
aborîya wan ne baþ ra me, ji bo mesre-
fên tandurustî alîkarî kir.

9- Me li meha Ramazanêda ji 30 Malbatî 
re alîkarîya tiþtên xwarinê kir.

10- Xwandewanên Üniversitê re me 
alîkarî (burs) dan û em ê hîn jî berde-
wam dikin.

11- Ji bo dost beledîye bûyîna Karaca-
dag û Wittenê em roleki mezin lîstin. 
Me navê parka Beledîyê ku li Kara-
cadaxê çekirî, kirê Witten Demokrasi 
Parký.

12- Li sala 2004an me dîsa ji bo dibi-
stana yekemîn tiþtên qirtasîye û defter 
alikarî kir.

13- Deutsche Rotes Kreuz (Kýzýlhaç) ya 
li bajarê Wittenê, ji 1000 kinçên kevn 
û lîstok (oyuncak) bexþandinê me. Li 
Karacadaxê me ji bo însanên xizan 
belavkirin.

14- Me 3 (Almanya 2, li Hollanda jî 1) 
Þewên Karacadaxê çekirin.

15- Li Karacadaxê projeyêk me hebû. 
Ji bo insaneki me yî xizan me malek 
çekir. Buha yê we 25 mîlyar in. Xani 
xelas bû. Komela me û çend xêrxwazan 
alîkarî kirin û me karê xwe xelas kir.
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16- Em dixwazin li Karacadaxê festiva-
leka Kulturê çêkin.

17- Em dixwazin di salan pêþ me de li 
Karacadaxê cejna Newrozê bi awakî 
resmî çêbikin.

18- Eger Beledîya me cîh bide, em dix-
wazin li Karacadaxê ji bo zarokan parka 
lîstikê bi awakî modern çêbikin.

Ji bo komela we piþtgirîya insanên 
Karacadaxê hûn çawa dibinîn?

T. Demirsoy: Eger em li kar û barê 
komelên ji bo aliyê aborî de xizmeta 
gundên xwe dikin meskinî yan jî bi-
din ber hev piþtgirîya me pir kem e. Bi 
ditîna min gundîyên me bi wan kar û  
barên me re alaka nabin. Di projeyên 

me de bi tevayî me alîkarî û alaka nedît. 
Kêmbûna endamên me jî sebebek e. 
Destpekê, ez bawer dikim pêþerojê 
de însanên me yên dûr disekinin an jî 
wan kar û baran nasnakin piþtgirîya 
xwe bidin me.

Di civîn û þahîyên komelê de bi kîjan 
zimanî tê dengkirin?

T. Demirsoy:  Civînê em çêdikin 
bi zimanê kurdî dibin. Þahîyên em 
amade dikin de dengkirinên, min bi 
kurdî ne. Lê belê hemû însanên me baþ 
kurdî nizanin û car caran bi tirkî jî tê 
dengkirin.

Li Wittenê însanê Xelikî pir in. Li 
eyaleta Nordrhein Westfalyê heqê 

Malbata ku  komelê jê re alîkariya xanîçêkirinê kiriye
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hevisîna kurdî (derse kurdî) li mek-
teba heye, eger dê û bav bixwezin. 
Xelikî çima li Wittenê vî heqî nax-
wezin û kurikê xwe naþînin dersa 
kurmancî? Karawitt nikane rêberîya 
vî karî bike?

T. Demirsoy:  Li bajarê Wittenê 200 
insanên me hene. Lê 6 kes bûnê en-
damê komelê. Piranîya endamên me 
ji derwayî Wittenê ne. Ji însanên me 
peþnîyazek weng nehat. Gerek em li 
mafên xwe xwedî derkevin. Lê quweta 
me jî tune, wî karî organîze bikin. Me 
nikanî cîyê komelê biparêzin. Min bi 
zora xwe demekê, çar sala pêþta bir 
lê nemeþîya. Niha cîyê me tune ye. 
Bi rastî piþtgirîya însanên me tuneye, 
eger însanên me alikarîye bidin me, em 
dikanin pir tiþtan çebikin.

Di dawîye de çi dixwazî beyî, mesa-
jek te heye?

T. Demirsoy:  Gerek di nav me de 
yekîtî hebe. Yekbûna xwe gerek em 
biparêzin. Nexwaþîyên xwe gerek 
em cîbîlin. Însanekî me fikrek an jî 
projeyek peþnîyaz kir piraniya me li 
fikr û projê mesnakê, ji kîjan malbatê? 
lawê kê? Dewlemend e? Fikrê xwe yê 
sîyasî çi ye? mêzdikin. Wa nexweþîyeka 
mezin e. Em gerek bi dostanî û biratîyê 
li hev meskin. Rexneyên me giran in. 
Ji bo me, min jî pir tiþt te gotin, lê em 
li vir in û bi quweta xwe dixwazin kar 
bikin. Ez dixwazim bi riya we banga 
gundîyên xwe bikim. Werin li komela 
me bibin xwudî. Bibin endam û em 
karê xwe zedê bikin. Kêmasîyên xwe 
bi hev re serrast bikin. Ji bo wê îmkanê 
spasîyê Bîrnebûnê dikim. Li Bîrnebûnê 
jî xwudî derkevin. Spas.

Ji bo Tekilîyê;

KARAWITT e.V. 

Hardel 34, 58455 Witten / Almanya

www.karacadag.de
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Di wext  zemanekî de li zoza-
neke bi dar û ber axayek he-
bû ye. Axa bi tevî jin û keçika  

xwe ya bi deq, di konekê de dijîya ne. 
Axa, insanekî pir dewletî bûye. Xu-
lamekî ji bo xizmeta wi ya malê û þi-
vanek jî ji bo çêrandina kerîyê pez ra-
girtîye. Ji hêla din ve, axa însanekî bi 
nimêj û avdest bûye. Loma jî  her roj li 
dû nimê, ji bo ku xwedê lawikekî bidê 
li ber xwedê digerîya ye.

Lê roj, meh û salan raserî hev dane, 
dîsa jî Xwedê lawikek nedaye êxe. Axa 
ji tirsa ku bi korocaxî di nav sala da 
here, bi ber xwe diketiye. Heta ku ka-
lekî rûspî di xewnê de jê va xuya dibe. 
Kalê rûspî di xewnê de bi êxe ra dide 
zanîn, ku hetanî ew nere mala Xwedê 
û heca ku li ser wî ferz e neke, Xwedê 
jî tu lawik-mawikekî nade wî. Dora din 
ya rê, gava axa bi xwe dihêse, xewna 
xwe ji jina xwe ra kat dike. Jinik jî bi 
xevna êxe þad û kêfxweþ dibe û dûma-
nekî tûj ji ser wê radibe. Bi nêzikbûna 
dema hecê, axa û jina wî jî hêdî hêdî 
dest bi hazirîyên çûyîna mala Xwedê 
dikin. Roja ku axa û jinik bi rê kevin, 
axa bang li þivanê ber pez dike û jê 
dixwaze, ku heta ew ji mala Xwedê 
vedigerin, miqatî mal, milk û  keçika 

wî ya bi deq be. Þivan jî mîna ku bibê 
ser seran ser çavan, xwar va tê. Lê di 
hundirê xwe da, çûyina êxe û jina wî 
ya mala xwedê wek firsendekê dibîne, 
ku keçikê ji xwe ra bibe û girêdayî wê 
jî ji jîyana þivantiyê xelas be.

Ser wê yekê axa û jina xwe bi dilekî 
rihet li hêþtirên xwe sîwar dibin û tevî 
xulamê xwe dikevin rêya mala Xwedê. 
Þivan û  keçika bi deq jî demekê bi 
hev ra terin û tên. Þevekê, gava þivan 
û keçik li ber çira lokizê rûdinin û 
dikevin mihbeteke kûr, þivan dilê 
xwe ji keçikê re kat dike. Keçika ku 
helwesteke weng qet ji þivên nedipa, 
zewaca bi þivên ra qebûl nake. Hînga 
þivan li keçikê radighîne, ku eger ew bi 
dil wî neke, wê çaxê ewê bi darê zorê 
wê ji xwe ra bibe. Keçika reben jî, ji 
neçarîyê dest bi girî dike.

Di wê navberê de, rêwîyek di ber 
konê axa ra derbas dibûye. Rêwîyê ku 
ji çend rojan virda tiþtek nexwaribû, 
dixwaze li konê zikê xwe têr bike. Rêwî 
ji birçîna tu li dor-paþ xwe mês nake û 
bi ser henîyê tere dikeve bucaxa konê û  
zadê li ser zinîyê dixwe û  zikê xwe pê 
têr dike. Ku rêwî zikê xwe têr dike þuva, 
mêze dike ku dengekî bi girî tê guhê 
wî. Ji meraqa guh dide ser dengê bi girî 

ÇÎROK
Berhevkar: Ecevit Yildirim

Axa û keçika xwe ya bi deq
Cavkanî : Maxbula  Qadirî Momikê

Herêm : Celikan-Yeþilyurt

bîrnebûn, hejmar 28, payîza 2005an
47



ku çi bi ser de; keçikek mîna xwînê li 
ber þivên digere, da ku þivên ji daxwaza  
zewacê vegerîne. Dilê rêwî bi keçikê 
diþewite û dêmîþî girîya wê nabe.

Wê gavê qirarê dide ku keçikê ji dest 
þivanê dînreþ xelas ke. Rêwî dizikî tê 
ber derîyê konê, dikeve hundir û par ra 
xwe nêzikî þivanê li ser pîya dike. Ku hîn 
þivên ji tiþtekî neanîye der, rêwîyê çavreþ 
çing bi þûrê xwe li stuyê wî dixe, wî ji 
serî dike. Li dû ji serîkirina þivên, rêwî 
çexî keçikê dibe û dibê: „Keçê metirse, 
tu nêteke min ya xerab tune ye. Gava ez 
di vir ra derbas dibûm, zikê min birçî 
bûbû û ji bo têrkirina zikê xwe ketim 
bucaxa kona we û zadê li ser zinîyê ku 
hazir bû xwar. Di wê navberê de den-
gekî bi girî kete guhê min. Ji meraqa 
hatim ber derîyê konê û demekê guh 
da ser dengkirina di nav we da. Wexta 
ku min ji nêta þivên ya xerab deranî, 
vijdana min îxaneta wî gotir nekir û min 
jî ew ji serî kir. Niha jî, ku eger destûra 
te hebe dixwazim li riya herim .“ Keçik 
li hember vê rindîya rêwîyê xerîb xwe 
deyndar qebûl dike û dixwaze ji hêla 
xwe ve bi rindîyekê bersiva wî bide û 
dibê: “Rêwîyê xerîb, ser vê alîkarîya te, 
ez çi bikim-bibêm hendik e. Madem tu 
dixwazî herî rêya xwe, wê çaxê qet nebe 
ez jî te ji konê derbaskim. Ji xwe hatina 
te ya hetanî hundirê konê mucîzeyeke 
bi serê xwe ye, ji ber ku dor-paþ wê, ji 
bîrên  kûr tijî ye.“

Cîlê wê deqê kecik dikeve pêþ û 
rêwîyê xerîb jî dide dû. Bi gavên hûr û 
mêldar yek bi yek di hêla bîrên kûr ra 

derbas dibin. Ku ji bîra dawîyê jî derbas 
bin, ningê rêwîyê xerîb xûþ dibe û di-
keve hundirê bîrê. Keçik jî bi armanca 
xelaskirinê dixwaze destê wî bigre. Lê, 
þûna ku rêwî ji ber ketina bîrê xelas ke, 
ew jî tevî wî dikeve hundirê bîrê. Kecik 
û rêwî  di hundirê bîrê de mêze dikin, 
bîr ew qas kûr e ku xelasiyeke bê alîkarî 
ji bîrê ne mimkîn e. Keçika xêrnedî bi 
vê yekê pir bi ber dikeve. Dev û lêvên 
wê li hev nagerin ku tiþtekî bibê. Rêwî 
vê yekê ber da tere û dixwaze keçikê aþ 
bike. Ser wê rêwî: “Xem neke keçê. Ez 
dizanim ku te ew yeka nedixwest. Bila 
ma tu xweþ bî. Him, ji vegerîna dê û ba-
vê te ya ji mala xwedê jî demeke qut ma. 
Ku çing heye ew ji mala Xwedê hatin, 
ewê me ji vê bîrê derxin.“ Bi umdîya ku 
dê û bavê kecikê ji mala xwedê vegerin, 
rêwî û keçik hatina wan dipên.

Çend ro çend þev derbas dibin þuva, 
dê û bavê keçikê jî ji mala xwedê vedi-
gerin. Gava tên ber derîyê malê, mês 
dikin ku bêdengîyeke xof li dor-paþ 
wê heye. Kerîya wa  ji hev belav bûye. 
Her pezek li derekê mexel bûye. Ji ber 
bêdengîya xof û ji hev belavbûna ke-
rîyê, axa û jina xwe dikevin tirs û fikara 
keçika xwe. Bi lez xwe davên hundirê 
konê ku çi bavên; þivanê ku keçika xwe 
teslîmî kiribûn bi awayekî ji serî bûyî 
li erdê pan bûye. Gava þivanê li erdê 
pan bûyî dibînin, wekî ku dinya wan li 
wan were xwarê xwe þaþ dikin. Dayika 
keçikê cîlê li wê derê nefes lê teng dibê 
û bi bîr ve tere. Axa jî bi lez xwe davê 
der ve. Vir da dipeke wir da dipeke, lê 
rastî tu rê û rêçeke keçika xwe nayê. 
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Demekê bi þûnda axa diweste û emrê 
dide xulamê xwe, ku here hundirê 
bîran mêze ke, ka keçika wî te de ye yan 
na. Xulam jî li gora emrê axayê xwe yek 
bi yek hundirê bîran mêze dike. Gava 
tê ser bîra ku keçik tê da, di ser bîrê ra 
mês dike ku çi mes ke; kêçika êxe di 
bîrê de ye. Lê li ba wê mêrikekî xerîb 
jî heye. Xulam bê ku dengê xwe bike, 
tere cem axayê xwe û jê ra rewzê çing 
dîbû weng jî jê ra kat dike. Axa radibe 
ser xwe û tere ser bîra ku keçika wî tê 
de. Di ser bîrê ra mêze dike û  mîna ku 
xulamê wî jê ra gotibû keçika xwe li ba 
mêrikekî xerîb dibîne.

Va yeka bi êxe pir bi qar tê. Li gora 
wî keçika wî êdî neçê bûye. Li hember 
wê rewzê axa dikeve dubendîyê; gelo 
bang li keçika xwe bike yan na. Her 
çiqas axa bixwaze bang li keçika xwe 
bike jî, tu deng jê der nayê. Di wê nav-
berê de bîrvaçûyîna jina xwe tê bîra wî. 
Him ji bo ser ra mêskirinê û him jî ji bo 
ku pê bitaniþe, dixwaze here cem jina 
xwe. Axa bi awayekî stuxwar û þaþbûyî 
ji ser bîrê vediqete û tere ba jina xwe ya 
ku di konê de. Axa mêze dike, ku jina 
wî hîn jî bi xwe de nehatîye. Wê caxê 
axa bi destê xwe dikute jinika xwe, lê 
jinik dîsa di xwe de nalive. Axa vê carê 
ruyê jinikê ber bi xwe ve dike ku çi bi-
bîne; jinikê benz-bet lê reþ-hêþîn bûye 
û tu ruh û can tê de nemaye. Axa li  ser 
wan bûyerên bi êþ hiþk dibe dadiweste. 
Di emr jîyana wî de ewqas bûyerên xe-
rab bi ser hev de nehatibûn serê wî. Bi 
hêvîya ku xwedê lawikekî bibexþîne wî, 

çûbû mala xwedê. Lê niha him ji jina 
xwe û him jî ji keçika xwe bûbû.

Gava axa hinekî bi xwe da tê, tere 
piþta xwe dide ber dîwarekî û li ser  
wan bûyerên ku bi ser hev da hatî kûr- 
kûr difikire. Di encam de digihê wê 
qenatê, ku ji ber neçêbûna keçika wî, 
êdî ew nikane li ruyê xelkê mêzeke. 
Loma jî qirarê dide ku tevî xulam û 
kerîya xwe ya pez, ji wê derê bar ke 
here welatekî din. Lê bêrî ku ji wir bar 
ke here, ji xulamê xwe ra emir dike, ku  
zozanê bi tevî dar û bîrên wê di bin 
arekî mezin da bihêle, da ku jê tiþtek 
nemîne. Xulam jî li gora emrê axayê 
xwe yê salan tev digere. Ji bo ku cîwarê 
di bin êr de bihêle, qirþ û qala berhev 
dike. Gava xulam qirþ û qala berhev 
dike, dengê wî tere guhê kecik û rêwî. 
Bi bihîstina dengê qirþ û qala, keçik û 
rêwîyê ku di bîrê de bêhal mayî careke 
din bi xwe da tên. Ji wan berê, ku dê 
û bavê keçikê ji mala xwedê vegerîyan 
e û ewê wan ji bîrê xelas kin. Þabûnek 
dikeve dilê wan. Lê gava xulam qirþ û 
qalên  berhevkirî davê hundirê bîrê û 
êr jî ber didê, mêze dikin ku tu nêteke 
wan ya xelaskirina wan tune ye. Ser 
wê re, keçik û rêwî dikin qîreqîr, 
dikin wêrewêr lê ne axa ne jî xulam 
tê hawara wan. Berevajî wê, axa tê ser 
bîrê û bi keçikê ra dide zanîn, ku êdî ji 
ber neçêbûna wê ew ne keçika wî ye. 
Dû wê ra, axa bi xulamê xwe va bê ku 
li paþ xwe mêze kin tevî kon û  kerîya 
pez ji wê derê bar dikin, berê xwe ber 
bi welatekî din dikin terin. Keçik û rêwî 
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mêze dikin ku arê di bîrê da her ku 
diçe pêta wê þên dibe. Ji neçarîyê rêwî 
bi kilamekê li ber xwedê digere: 

De bê ewrê biharê þeq e þeq e

Buriska biharê çî bi þewq e

Mêrata alafê gihîþtîye

Li xwangê minê bi deq e

Erê xwangê erê xwangê

Ewrê biharê hîm e hîm e

Ê de bi ser ketiye qirþ û çîm e 

Ê de inþalla bayek xerîb rabe 

Xwedê ji min û ji te ra kerîm e 

Êrê xwangê erê xwangê

Ku rêwî bi vê kilamê li ber xwedê di-
gere þuva, hûrik-hûrik baranek dibare û 
arê di bîrê de jî vedimire. Keçik û rêwî 
bi hêvîya ku zûtir xwe jî bîrê xelaskin 
û meselê ji êxe ra sererast bikin, qirþ 
û qalên di bîrê de wek dayaq bi kar 
tînin û xwe ji bîrê xelas dikin. De tu 
were wê, gava derdikevin derva mêze 
dikin ku ne axa ye, ne xulam e, ne der e 
û ne jî dest e. Li zozanê tiþtek nema ye. 
Wê çaxê rêwî çexî keçikê dibe û dibê: 
Keçika henî bi deq, bavê te, te ji av ruyê 
min da te neçê dizane. Bi nêta ku te ji 
dest þivanê xerab xelas kim, min xwe di 
vî karî re kir. Min qet nedixwast ku te 
li ba bavê te, te neçê bikim. Lê niha, li  
alî ya dinê be jî, ezê li bavê te bigerim, 

wî bibînim û jê ra bibêm ku tu dinya 
axret xwanga min î.“

Dû ra, rêwî keçikê dide dû xwe û ber 
bi welatekî nedîyar ve dikevin rê. Rêwî 
û keçik dûr terin, dirêj terin, li deþteke 
mîna deþta wan ya berê rastî kerîyekê 
tên. Him ji bo ku vesîna xwe heynin û 
him jî ji bo ku qultek av vexwin, dixwa-
zin di nav pez re derbas bin û herin ba 
þivên. Gava di nav pez re derbas dibin, 
keçik mêze dike ku durîyê vî pezî bi 
durîyê pezî bavê wê ve yek e. Kecik 
cîlê di ber guhê rêwî da dibê: “Rêwîyê 
delal, durîyê vî pezî bi durîyê pezê bavê 
min va yek e. Ku heye tune ye, va peza 
pezê bavê min e. 

Rêwî: “Keçika henî bi deq, tu qet 
dengê xwe meke. Ku ew pezê bavê te 
ye, yan jî ne pezê bavê te ye emê ji þi-
vanê li ber bihêvîsin.“ Di wê navberê de 
þivan wana dibîne û ber bi wan ve tere. 
Kecik bi rêwî va jî di nava pez ra derbas 
dibin û ber bi wî ve terin. Li þûna ku li 
hev diqelivin, þivan wekî ku li ber wî 
diz- miz hebin, bi dengekî bilind dibê:“ 
Hûn çi isn in, çi cisn in ? 

Rêwî jî berevajî wê:“ Em xwang û 
birayê hev in. Tî û birçîyê rêya dûr û 
dirêj in. Ku heye, em xêra dê û bavê te 
qultek av û parîyek nan ji te dixwazin.“ 
Gava þivan mêze dike ku tu tiþtê wan 
ya diz- mizîyê tune ye, wan wek mîvan 
qebûl dike. Nan û ava xwe jî bi wan ra 
par ve dike. Paþê jî dest bi dengkirineke 
ji dera-deþta  dikin, hetanî ku ro tere 
ava. Bi avaçûna rojê, firsenda ku rêwî li 
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bendê bû jî tê. Wekî  ku bi keçikê ra birî 
bû, ji derew-merewa þûna raketina wê 
þevê dike mane û dibê:” Þivano, ji ber 
mîvandarîya te, xwedê tev îþê te be. Lê 
belê em îþev þeveder in. Tu dikanî ji me 
ra þûneke ku em lê rakevin bibînî “ ? 

Þivan:” Xudanê vê kerîyê axayekî 
xêrxwaz e. Mala wî jî ji vir nê dûr e. Ku 
hûn herin serî li wî bidin, ewê li ruyê 
we mêze ke.” Tevî þabûna bi bersiva 
rêwî ya ligor hesabê wan, keçik û rêwî 
xatirê xwe jê dixwazin û ber bi mala 
êxe ve dikevin rê. 

Wekî ku þivên pê mêrandibû, rêwî û 
keçik terin û nêzikî mala êxe dibin. Bi 
nêzikbûna harima malê mêze dikin, ku 
mêrikek li ber derîyê wê dawestîya ye. 
Ku xwe hinekî din nêzikî dikin, keçik 
xulamê bavê xwe nas dike û wê jî bi 
rêwî ra dibê. 

Rêwî jî ji bo ku helwesta xulam û 
êxe bibîne, bi keçikê ra dibê:” Keçê, 
tu ruyê xwe bi kitanekê bigre, ku ma 
te nas nekin û em jî bibînin ka li me 
çi dikin.” Keçik jî  þora rêwî tê dike û 
bi wî awayî terin ber bi xulamê êxe va 
terin. Gava  xulam rêwî û keçikê dibîne, 
cîlê þûrê xwe ji piþta xwe derdixe, dirêjî 
wan dike û dibê:” Jin û mêrikê xerîbno, 
di vê þeva reþ û tarî da îþ û karê we li 
vir çi ye ?” 

Rêwî: ”Em ne jin û ne jî mêrê hev 
in. Em xwang û birangê hev û rêwîyên 
rêya dûr û dirêj in. Ku destûra te hebe 
em dixwazin vê þevê li vir rakevin.”

Xulam bi gotina wan îna dike, þûrê 
xwe jî ji nuh ve dike  piþta xwe û dibê: 
”Va mala, mala axayê min e. Dixwaze 
ku ez herim ji axayê xwe bipirsim, ku 
wî go erê, ezê we li vir di xewê kim. 

Mîna ku gotî xulam tere ba êxe û 
dibê: ”Axayê mino, li ber derîyê malê 
xwang û birangek ji rêya dûr û dirêj ha-
tî dawestîya ne. Eger destûra we hebe, 
dixwazin vê þevê li vir rakevin.” 

Axa: ”Ew xwang û birayê ku di vê 
þeva reþ û tarî de xwe þaþ kirî çi tewa ne. 
Here wana  bîne ba min . Ez dixwazim 
wan bibînim.” 

Xulam careke din çerx dibe tere ba 
rêwî û keçikê, û wan heydine dibe ba 
êxe. 

Gava di derîyê xanîyê êxe ra derbas 
dibin dikevin hundir, axa mêze dike ku 
xortekî keleþ û keçikeke bi bejna xwe 
ya zirav ya weke dara çinarê li ber wî 
dawestîya ne. Gava axa keçikê dibîne, 
dilê xwe dikeve keçikê. Di ber xwe da 
dibê: “Jina ku ji min ra lawika bîne, va 
ye”. Axa hînga qirarê dide, ku keçikê 
ji birê bixwaze û dibê: ”Ew xwang û 
birangê ku dixwazin vê þevê bibin 
nîvanê min hûn in ?”

Rêwî: ”Erê axayê min.” 

Axa: ”Ezê we li vir bi nîvan kim. Lê 
di ber wê, xwestekek min ji te heye.“ 

Rêwî: ”Kerem ke axayê min.” 
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Axa: “Ez axayekî dewletî, lê axayekî 
korocax im. Loma jî bi qewl usla  xwedê 
xwanga te ji te dixwazim“ 

Ji bo ku bi êxe ra bide zanîn ku 
xwanga wî keçika wî ye, rêwî di mana 
kilamekê ra digire û dibê: “Xwanga 
min qurbana te axa. Lê berî ku ez 
xwanga xwe bidim te, ji te dixwazim 
ku tu guh bi ser kilama min.

hev dipiçkin û dor hev ra çex dibe, wek 
masîyekî ku av li ser miçiqî be. Di ber 
xwe da jî dibê: Eger ew keçik keçika 
min e, hînga dixwaze li ser henîya wê 
deqek hebe. Ji bo wê jî bi tirs destê xwe 
radihêle serê keçikê, kitanê ji serî dike 
û deqa li ser henîya kecikê dibîne. Bi 
hevdîtina keçika xwe, xuzîya di devê 
êxe da dimiçiqe. Girî dikeve qirika 
wî, cirafek dikeve junîyên wî û bi ser 

De bê banî banî axa banî
Ez ketim bucaxa te aslanî
Min sofra goþt û zadê rizê ber xwe danî 
Min xwar heta ku zikê min helanî
Erê axa erê axa
De bê merdo merdo dîsa merdo
Serê þûrê xwe xwînê berdo 
Wexta ku te ez bi xwangê min va di bîrê da dî nî
Tu dikir min bikujî bi xwangê min bi ser da
Erê axa erê axa
De bê êrî êrî axa êrî
Kerîyên xwe diçêrin kerî bi kerî
Gundo kê ecebê yên veng giran dî ne
Bav li keçikê bû miþterî
Erê axa erê axa 

Ku rêwî kilam teva kir þuva, axa 
dikeve gûmana keçikê.  Keçika li ber 
wî dawestîya yî û lê bûbû xwezginî, 
keçika wî bû, yan jî ne keçika wî bû. 
Ar bi êxe dikeve, dest û ningên wî li 

çokan dikeve erdê. Bi 
dengekî dilşewat, wekî 
ku lêborîna xwe ji keçikê 
bixwaze dibê: « Keçika 
min ya delal! Ma ez di 
erdê reþ ketama, min va 
helawa nexwara. Ser wê 
re keçik xwar va tê, xwe 
lê dipêçe û serpêhatîya 
xwe yek bi yek jê ra kat 
dike. Gava axa ji devê ke-
çika xwe rastîyê dibihîze, 
henîya rêwî paç dike û bi 
daweteke liyaqê mîr û be-
gan jê ra li dol-zurnê dixe 
û keçika xwe didê.

Çîroka min çû matê
Rehmet li vê cematê
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MAKALE
Nûh Ateş

Li dervayî coxrafya Kurdistanê, 
li navika Anatolîyê, pirtir jî li 
dorûpaþ gola xwê komek kurd 

dijîn. Tenê di nav hûdûdê bajarê Enqe-
re, Qonîya, Qýrþehir, Qayserî û Aqsa-
rayê da qasî sêsed gund , qeseba û qe-
ze ên ku nifûsa xwe kurd an jî bi piranî 
kurd e, hene.

Kurd li her derê Anatolîyê belav 
bûne û nifûsê wana gîþt tevhev  naye 
zanîn. Tenê nifûsa kurda gundên di 
nav hudûdê van çar-pênc bajarên ku 
qala wan lý jor hatibû kirin da, çaryek 
mîlyon e.

Kurdên Anatolîya Navîn xûmalî ne 
û pirê wana ji du sed salî vir da, lý wir 
bi þûn û war in. Heqê xwe ye, ku meriv 
wana wekî hendikanîyeke kurd ya ku 
xwedîyê nîþanên wekî xûmalî, etnîyî, 
kulturî û coxrafî binav bike. Bireke 
mezin ji wana ta di dewra osmanîya 
da, geh bi zorê û li gorê fermanên 
padþahên osmanî ên di derheqê biþûn-
kirina eþîrên koçber da, geh jî ji ber 

sedemên din li wê derê bi þûn bûne. 
Kurdên vê deverê, piranî bi kurmancî, 
bi sê zaravayê kurdî (kurmancî, zazayî, 
þexbezênî) deng dikin.

Di tarîxa Kurdên Anatolîya Navîn 
da, meriv dikane qala du barkirinên 
mezin û bi bandor (têsîr) bike.

Ji Kurdistanê 
veqetîn
Cara yekem,  birek eþîrê kurdan dused 
salî di ber vê, kom bi kom ji Kurdistanê 
barkirine hatine li Anatolîya Navîn 
ewrîne û bûne xûmalîyê vê deverê. 
Wana li wira herdên fereh, wekî deþta 
Cîhanbegî û Haymaneyê bidest xistine 
û lê gund avakirine. Eþîrê ku hatîne 
wira li serhev yan jî nêzikî hev mane 
û her eþîrekê gundek yan jî nêzikî hev 
çend gund avakirine û navê eþîrê lêki-
rine, mînak, wekî Omeran, Xelikan, 
sevkan, Celikan ... Wana di nav xwe de, 

TESÎRA BARKÝRÝNÊ  
LÝ SER ZÝMANÊ KURDÊN

ANATOLÎYA NAVÎN 
-I- 
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van navana bikar anîne û hîn jî bikar 
tînin. Heta di despêkê da, tirkên cîran jî 
van navên kurdî, li gorê qeydên zimanê 
tirkî, bikar dianîn, mînak, Omeranli 
(Tavþançalý), Halîkanli (Karacadag)...

Mîna vê, wana navê çiya û baniyan, 
der û deþta jî bi kurdî lêkirine. Nimûne, 
qasî ku di bîra min de maye, li Xelikan 
(Qerecdax –Qulu-Qonîya) van navana 
li cîh û warên wê derê hatibûn kirin: 
Korta Bergîra, Korta Hêþin, Gola 
Çoraxê, Gola Zexê, Neqewa Baxa, 
Wêza Darê Paça, Wêza Repo, Wêza 
Malê Mihî Reþê, Kaniya Jêrî, Kanîya 
Kwîrik, Kanîya Benê, Kana Gilê, 
Deþta Zwên, Girê Darê, Girikê Malê 
Mirçkê, Girê Kocê, Çîyayê Înê Gewr, 
Çîyayê Herþîd, Îna Mehî Ûsiv, Bîra 
Hûsî Cenê, Bira Heselmên, Bîra Hesenî 
Malê Mircê, Fêza Morik, Mexelê Kaþo, 
Mexelê Malê Hecbekir, Mexelê Malê 
Hec Reþîd, Çemê Malê Heskê, Baxê 
Heskî Omer, Hevþîyê Gencê, Hevþîyê 
Hecê.....

Rê, mihele, odeyê gund jî bi kurdî 
hatibûn binavkirin. Nimûne dîsa ji 
gundê Xelikan: Rîya Tetera, rîya 
Haymaneyê, rîya Qulekê, rîya kortê 
Bergîra...Miheleya Jor, miheleya Jêr, 
miheleya Torinan, miheleya Helaca... 
Odeya Bulduqî Îdî Osî Qerê, Odeya 
Hemî Hecî Elê, Odeya Mixtêr, Odeya 
Bêktêþ, Odeya Heskî Îsmeel... Navê 
kesa, malbat û qebîleya jî bi kurdî tê 
heldan. Nimûne: Gula Alê, Mirca 
Hecê, Eþa Êrew, Zêwa Alûrê, Fata 
Hemê, Kewa Besê... Hemîdê Qirtê, 

Miçoyê Elê, Bilê Hesê, Þêxê Bulduk, 
Osê Yixib....Mala Ehmedî Mestê, Mala 
Hecî, MalaAtikê, Mala Hesekwîrê, 
Mala Fatê Reþê, Mala Husî Kulik, 
Mala Mihî Reþê, Mala Elî Bêzê, Mala 
Husî Kulik, Mala Bêrê, Mala Atikê,.. 
Kirmita, Surika, Kundira, Oxçîya, 
Helaca, Torina.....

Wexta ku eþîrê kurda tên di zikê Ana-
tolîyê de diêwirin, bi xwe ra kerîyên pêz 
tînin. Wana di destpêkê da dewara xwe 
bi pêz kirine. Di hêla pezxwedîkirinê 
da jî, zimanekî xweþ û çê bikaranîne. 
Çend nimûne: serê pêz,bira pêz, beran 
berdan,beremak kirin, dang kirin, bêrî, 
hoz ajotin, lê banandin, xoþber, fêz, 
mexel ,hevþo, gom, koz, qolît, dutin, 
areng kirin, durû kirin, dax kirin, xe-
sandin, mêjandin, beravêtin, pêzan, 
çêrandin, þevin kirin......

Tenê ji bo ku mîya ji hev vedin, li 
gora reng, tevgêr, çêhre û þekla wana 
nav lê dihatin kirin: Mîya stewr, mîya 
gewr, mîya mor,mîya belek, mîya kur, 
mîya çav bi nîk, mîya guh bi per, mîya 
stu bi gulî,, mîya guhpan...... 

 Ev nimûneyan ji bo gundên din 
ên kurd li Anatolîyê jî derbas dibin.                                                                                              
Va jî bi me dide nimandin, ku eþîrê kur-
dan, wexta li Anatolîyê ewirîne,  muhira 
zimanê kurdî li coxrafya vê deverê xis-
tine. Bi gotineke din, meriv dikane bibê, 
wana bi sedan sal e ku  rengekî kurdî 
dane Anatolîya Navîn û cîh û warên 
dorûberê paytexta Tirkîyê.

Heta çel an pênce salî di ber vê, li 
gundên kurd ên li Anatolîya Navîn 
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zimanê malê û yê navgund kurdî bû. 
Ew li bajar û bazaran jî pir cara dihata 
bikaranîn. Li gundên kurdên Anatolîyê, 
kurdî zimanê dengkirinê yê sereke bû. 
Heta wê wextê, kurdîyeke zelal û tesîra 
tirkî li ser pir kêm dihata bikaranîn. 
Tu lê bigerîyayî, te tu kesî ku bi kurdî 
nedizanî nedidît. Heta hîngê jîyan li 
cîh û warên kurdên Anatolîyê li gorê 
qeydeyên eþîrtîyê bû. Zewac di navxwe 
da dibûn. Bi derva va eleqe kêm bû. 
Mîna ku tê gotinê, jiyaneke navxweyî, 
dorlêgirtî hebû. Ji ber van sebebana 
zimanê kurdî xwe li Anatolîyê dused 
salî parast. Bi gotineke din, barkirina 
ji Kurdistanê û bi þûnbûna li Anatolîyê 
tu tesîreke xeraw li ser zimanê kurdî 
nekiriye.

Heta nivîyê esra rabirtî, navên tiþt 
û hecetên nû  bi kûrdî dihatin lêkirin. 
Nimûne, makîna þîr, makîna zevîya, 
makîna durûnê...... Þekirê qehwê, þe-
kirê kewke (þekirê nav fistiqa), þekirê 
lêmonê, þekirê bena.... 

Barkirina ber bi 
Ewrupayê
Barkirina duyem ya kurdên Anatolîyê 
di salên 1960/70 yî da destpê kir û hîn 
jî dewam dike. Vê carê jî kurdên Ana-
tolîyê berê xwe dane bajarên Tirkîyê ên 
wekî Enqere, Qonîya, Qirþehir, Aqseray, 
Stambul û welatên Ewrupayê. Ji ber 
sedemên jihev cihê, nifûseke mezin ji 
kurdên Anatolîyê gund û qesebayê xwe 

terk kirine. Di hin gundan da, tenê kal 
û pîr mane. Vê carê kurd ferd bi ferd û 
mal bi mal bar dikin û her yek dihere 
derekê. Eleqeya ên barkirî bi hev re û bi 
gundê xwe ve sist û kêm dibe, dem tê 
diqete. Bi vê barkirinê re, hemgundîyê 
hev jihev dûrdikevin û belav dibin. Ev 
jî bi xwe re, xizanbûn û  wendabûna 
zimên û kulturê tîne.

Di warê mijarên dewarkirinê da jî 
guherînên bingehî çêbûne; li pir deran 
pezxwedîkirin rabûye û cotkarîya berê 
nemaye. Vê jî bandoreke (tesîreke) xe-
raw li ser zimên çêkiriye.

Çi li Anatolîyê û çi li Kurdistanê, ji 
sedî çend kurd kurdî dizanin (dengki-
rin, nivîsandin û xwendin) û para za-
rok, jin û mêran têda çiqas e? Ji kurdên 
barkirî bajara û welatên Ewrupayê, ji 
sedî çend kurdî dizanin? Di sedî çend 
malbatên kurd da bi kurdî tê dengki-
rin? Ji sedî çend kurd bi kurdî dikanin 
bixwînin û binivîsin? Mixabin, ji ber ku 
di vî warî da di dest me da tu lêkolîn û 
rapirsîn tunen, em nikarin bersiva van 
pirsan  bi awayekî rast bidin. Dîtin û 
tespîtên ku em dikanin bibên, tenê li 
gorê çavnêrîya ne.

Di çel û pênce salî da zimanê tirkî di 
her warî da, bi rêya sîyaseta helandinê 
û di saya hacetên nû yên ragihandinê  
kete nav gund û jîyana kurdên Ana-
tolîyê. Berê kesê ku bi tirkî dizanîn kêm 
bû, niha kesê ku bi tirkî nezane hema-
hema tune. Li hêla kurdî, tirkî jî êdi 
bûye zimanê sereke yê dengkirinê.
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Kurdî her ku dihere xizan dibe, ji bîr 
dibe. Meriv mêla xwe bidê, ê bibe þahîd 
ku pir þor, gotin û navên kurdî wenda 
bûne û tirkî ketiye þûna wan. Nimûne, 
navên royên hêfte êdin bi kurdî naye 
gotin; þûna þemîyê “cumertesi”, þûna 
yekþemîyê “Pazar” tê bikaranîn. Wekî 
vê, hêjmar jî pir cara di dengkirina bi 
kurdî da, bi tirkî tên heldan. Ku tu li 
gund bi kurdî nimra telefonê ji jinekê 
yan jî çendîya sinifê ji zarokeki  (telebe) 
bipirsî, ewê bi tirki hêjmarê heldin. 
Navên dezgeh û hacetên nû jî êdin ji 

tirkî tên wergirtin û dikevin nav zimanê 
kurdî. Nimûne, “buzdolabi”, “çamaþir 
makînesi” “bîçer”, “sîneklix”...

Meri raste zarok û nevîyên Kurdên 
barkirî ên ku kurdî nizanin tê.

Parastina zimanê dengkirinê (zi-
manê devkî) di þûna xwe da mimkun 
e. Kurdî jî yek ji zimanên dengkirinê ye. 
Gundê kurdan li Anatolîyê parezgehê 
zimanê kurdî ne. Bi barkirina bajar û 
Ewrupayê ve, ehtimal heye ku kurdî li 
Anatolîyê, eger tedbîr neyên helnan, dê 
di nîv esra pêþ me da,  wenda bibe.

Birêz Mesûd Barzanî
Serokê Kurdistana Federe ya Îraqê 

Hewlêr

Bi minasebeta hilbijartina cenabê we ji bo serokê  
Kurdistana Federe em bi dil û can we pîroz dikin.

Hilbijartina cenabê we wek serokê Kurdistana Federe ji bal Parlamentoya 
Kurdistanê ne tenê ji bo kurdên Kurdistana Iraqê, her wekî hemû kurdên 
ser rûyê erdê ji bo me  kurdên Anatoliya Navîn jî serbilindî û dilþayiyê.
Yekîtiya neteweyê kurd li Kurdistana Îraqê û serkeftinên we yên ku encama 
vê yekîtiyê ne, em kurdên Anatoliya Navîn jî xurtir kirine û em pirtir bi 
miletê xwe ve hatine bestin û temamkirin. Ji her demê bêtir em îftîxar dikin 
ku em perçeyekî ji vî miletê têkoþer in.

Di karûbarê cenabê we de ya ji bo rêberîya Kurdistana Federe ya Îraqê ber 
bi îdareyeka demokratîk û pêþketî ya modern a kurd, em ji bo we serkeftinê 
dixwazin, piþtgiriya xwe tevî silavên xwe yên ji Anatoliya Navîn pêþkêþ 
dikin.

Stockholm 2005-06-13

Mahmud Baran    Ali Ciftci
Serokê  Weqfa Kurdên Anatoliya Navîn  Berpirsê Kovara Bîrnebûnê
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Robîn Rewşen: Pêşî em bixêrhatineke 
ji dil û can li Serbulent dikin! 
Hunermendekî me yî dengxweş e û ji 
kurdên me yên Anatoliya Navîn e. Niha 
ew û hevalê xwe Savaş ku jê re li tembûrê 
dixe ji bo beşdarbûna festîvalekê hatine 
bajarê Stockholmê.  Me jî wek xebatkarên 
malpera Amîdayê got keys ev keys e ku 
em bi hunermendê xwe yê hêja, birêz 
Serbulent re li ser huner, çandê bi taybetî 
li ser stran û berhemên kurdên me yên 
Anatoliya Navîn hevpeyivînek bikin. 
Serbulent tu bi xêr hatî!

Serbulent: Spas dikim!

Ji kerema xwe re tu dikarî piçek xwe bi 
xwendevanên me bidî nasîn?

Serbulent: Ez ji ji kurdên Qonyayê me. Ji 
qeza Cîhanbeylî, ji gundê Buldukê me. 

Amed Tîgrîs: Navê gundê we bi kurdî 
jî Bulduk e?

Serbulent: Na, Sêvikan e. Esas ev 
navên çar gundan in. Yani ji gundê me 
û sê yên cîran re dibêjin. Tirkan navê 
gund guhertine û kirine Bulduk. Ez 

Bi hunermend Serbulent Kanat re 
hevpeyivînek*

HEVPEYIVÎN
Robîn Rewşen û Amed Tîgrîs

* Ev hevpeyvîna ji www.amidakurd.com hatiye wergirtin. 

”Ew kurmê darê ne”
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dibêjim ”Bulduk” bi xwe bi kurdî ye. Ez 
li Enqerê  dimînim û li wir mamosteyê 
matematîkê me. Dersxaneyeke biçûk 
e, dersxaneya min e. Xwendekarên 
ku lîseyê qedandine û dixwazin 
herin zankoyê, tên vê dersxaneyê. 
Dersxaneyeke biçûk e, ez him xwediyê 
dersxanê me û him jî li wir mamostetiya 
matematîkê dikim.

Robîn: Ev karê te yê stran û muzîkê ne 
karê te yê esasî ye, tu wek hobî dikî, na?

Serbulent: Nanê min ji matematîkê tê. 
Muzîk hobî ye.

Robîn: Yanî karê te yê diduyan e?

Serbulent: Belê, mirov dikare bêje karê 
min ê diduyan e.

Amed Tîgrîs: Te kengî dest bi stran û 
muzîkê kir, ji biçûkiyê ve?

Serbulent: Erê, ji biçûkiyê ve. Dengê 
min xweş bû. Mezinan ji min re 
digotin; ji me re kilaman bêje û min 
jî digot. Carinan min ji hevalên xwe 
re digot.

Amed Tîgrîs: Ji derî te di malbata te de 
kesî ku stran digot hebû? Dê an bavê te?

Serbulent: Na, di malbata min de kesî 
weha tune bû lê dengê apê diya min 
û dengê apê min ê mezin jî xweş bû. 
Dema ez zarok bûm plakên Eyşe Şan, 
Mahsûnî Şerîf hebûn. Dema me nan 
dixwar bavê min tim wan plakan didan 
ser. Eyşe Şan bi kurdî digot û Mahsûnî 
Şerîf jî bi tirkî digot. Ha, yên Mahmût 
Kizil jî hebûn. Me guhdar dikir, bi me 

pir xweş dihat. Dema min li Qonyayê 
dixwend min carinan bi dizî bi kurdî 
stran digot. Qedexe bû, em newêrabûn 
eşkere bêjin.

Robîn Rewşen: Te li ku bi kurdî digot?

Serbulent: Bi tenê di nav hevalan de. 
Bi kurdî deng kirin qedexe û bi tirsî 
bû. Piştî 12ê Îlonê xelk ditirsî. Li hêla 
me Remziyê rehmetî kilam digot. Ew 
jî di destê nezanan de bû. Gotinên wî 
fêm ne dibûn.

Robîn: Kurdiyeke ne zalal bû!

Serbulent: Erê kurdiya wî ne zalal bû û 
gotinên tirkî dikirin navê. Wek nimûne 
di straneke xwe de digot ”xestexane.” 
Piştre min wê strana wî got, min di 
şûna gotina ”xestexane” de gotina 
”nexweşxane” bi kar anî.  

Amed Tîgrîs: Remzî ji kîjan gundî bû?

Serbulent: Ew ji Haymanê bû. Ji gundê 
Bavikan.

Amed Tîgrîs: Ji derî wî ji gundên 
Anatoliya Navîn kesên din jî hebûn ku 
stran digotin?

Serbulent: Ji gundê min Halo hebu, 
Mehmed Alo hebû. Kilamê govendê 
digotin. Şara digotin.

Amed Tîgrîs: Çawa min fêm nekir, 
helbest digot?

Serbulent: Na, Şara digot. Şare, ew kesê 
ku di şînan de beste bi xwe çêdikin 
û dibêjin re, tê gotin. Gundê Kutikan 
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heye, ji wî gundê Xana Metê xweş şara 
digot. 

Robîn: Yanî kilam çêdikirin?

Serbulent: Erê, kilam çêdikirin. Li erdê 
me gava kesek dimire şînên giran li 
wir çêdikin. Dema ew kes ciwan be 
şîn dirêj dike. Diçe wê malê, wî/wê çi 
kiriye, çawa miriye, li ser mirî kilaman 
çêdike. Li erdê(devera) me şîna herî 
herî bi rûmet a ku zêde kilam bên 
çêkirin û gotin e. Taybetiya şînên me 
şînên kilaman in. Reş girê didin. Di ser 
şînê re du-sê meh jî derbas bibin, dema 
kesekî wan ji xerîbiyê were dîsa bi rojan 
şîn dikin. Du hefteyan serê xwe naşon, 
riyê xwe kur nakin. Kincên xwe naşon. 
Tiştekî din jî li cem me, dema kesekî li 
gund bimire û yekî din jî li devereke 
din bimire şîna herduyan bi hev re 
di malekê de çêdikin. Ev taybetiyên 
şînên me ne. Kilamên aliyê me, piranî 
yên xerîbiyê ne, yên dûrketinê ne. Em 
bi salan ji welatê xwe koçber bûne, li 
xeribiyê jiyane. Loma jî kilamên me 
piranî li ser xerîbî û şînê ne.

Min pir dirêj kir, na?

Robîn: Na, baş bû. Ev edetên şînê li cem 
me tunene. Gelek balkêş e.

Serbulent: Yanî dema kesekî ji malê ji 
dûrî were ji serî ve jê re şîneke taybetî 
dikin.

Robîn: Baş e, Serbulent, weha xuya ye 
ku di nav kurdên me yên Anatoliyê de 
rola şînê gelek girîng e û di şînan de jî 

rola kilaman gelek girîng e lê di dawet û 
şahiyan de çawa ye?

Serbulent: Li aliyê me ne bi tenê 
kilamên şînê herweha kilamên govendê 
jî gelek in. Lê ez nizanim ev kurdên me 
dema hatine Anatoliya Navîn bi xwe re 
ji Kurdistanê anîne an jî bi xwe li vir 
çêkirine, ez bi xwe nizanim. Lê tiştek 
heye ku kilamên govendê gelek in. 
Kilamên govendê kin in û bi sê qeydan 
tên gotinê. Yek pît, yek giran. Giran di 
navberê de tê gotin.

Amed Tîgrîs: Serbulent, me fêm kir tu 
yên klasîk dibêjî, gelo  kilamên  ku te bi 
xwe çêkirine hene?

Serbulent: Dema min dest bi kilaman 
kir, min ên dilan, şînan û govendê 
got. Wê demê bi kurdî stran gotin 
qedexe bû. Ez û heval Savaş em herdu 
jî xwendekar bûn, me bi hev re digot. 
Cara pêşî em ketin studiyoyeke biçûk 
Savaş tembûr lêxist û min jî got. Me 
kaseteke amade kir. Me kasetê li der û 
cîranan belav kir. Paşê em çûn gundan. 
Hooo!!! Kaseta me bûye popîler û 
ketiye nav kurdan. Em hatin li Enqerê li 
qehwê jî hebû. Piştre kurdên me yên ku 
ji Ewropayê hatine ji xwe re kopî kirine 
û birine. Belê kurdên me ji stranên 
Şivan, Nizametîn Ariç wan hez dikin lê 
cara pêşî yên erdê xwe guhdarî dikin. 
Û dibêjn ev yên me ne. Pir şa bûn.

Amed Tîgrîs: Heta niha, çi kaset û CD 
yên te hene û derketine?

Serbulent: Ez vê bejim. Min pêşî 
kilamên şînan û dilan gotin. Hinek ji 
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yên dilan hez dikin û hinek jî ji yên 
şînan hez dikin.

Amed Tîgrîs: Te qet ferq kiriye, gelo 
ciwan ji kîjan û kal û pîr ji kîjan stranan 
hez dikin. Mesela ciwan ji stranên şînê hez 
dikin an na?

Serbulent: Di vî warî de statîstîkên 
min tunene, lê him kal û pîr û him 
jî ew ciwanên di hemsalên min de jî 
ji yên şînan hez dikin. Wek nimûne 
kurdên Qirşehîrî li Enqerê gelek in. 
Ew ji kilamên şînê gelek hez dikin. 
Kurdên Qûliyê jî piraniya wan ji yên 
dilan hez dikin. Li aliyê me kilamên 
hine û xerîbiyê jî hene.

Robîn: Serbulent li cem we kilamên şer û 
mêraniyê jî hene?

Serbulent: Belê hene lê gelek kêm in. 
Fat revandine û ji bo wê heft mirov 

hatine kuştinê. Kilamên wisan hene. 
Seba xatirê Fat Kotekê... Yek hat bîra 
min Mustafa Kemal çend kesî daye 
kuştin li ser wan kilam hatine gotin, 
min ew kilam berhev kirine.

A. Tîgrîs: Ew kurdên Anatoliyê bûne?

Serbulent: Erê yên Antoliyê bûne. Li 
hember Mustafa Kemal hatine û wan 
bi hev dane kuştinê. Li ser wan kilam 
hatine çêkirin. Sê kes in. 

Robîn: Navên wan kesan çi ne?

Serbulent: Heciyê Buxircî, Mistoyê 
Tozo û Xeloyê Tetê.

Amed Tîgrîs: Çima kuştine?

Serbulent: Li hember dewletê îsyan 
kirine, loma.

»Esas ez berhevkarê 
stran û muzîka kurdî 
me. Ez diçim gundan, 
cem kal û pîran stran 
û tiştan berhev dikim. 
Min heta  n iha bi 
sedan kaset berhev 
kirine. Arşîveke min 
a baş û dewlemend 
heye. Heger kal û pîr 
bimirin ez ditirsim 
dê ew kilamên me jî 
bimirin.»
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Robîn Rewşen: Ka te ji bîr kir, heta niha 
çend kaset an jî CD yên te derketine?

Serbulent: Belê, ez ji stranên otantîk 
hez dikim, ji Şakiro pir hez dikim. 
Hinek komên nûjen hene, ez guhdariya 
stranên wan jî dikim lê uslûbeke min 
ya taybetî heye. Ez wek xwe dibêjim 
û taybetiya stranên kurdên Anatoliya 
navîn derdixim pêş. Piştî ku Turgut 
Ozal got starnên kurdî serbest in, min 
kaset derxist. 15 sal bû, Hey Zalim 
zalim min got. Heta niha sê kasetên 
min derketine.

Amed Tîgrîs: Tu bi kîjan stran an 
stranên xwe hatî nas kirin?

Serbulent: Hey Zalim, zalim, Gundê 
di kortê de, Dîsa dîsa Qismet dîsa di 
1995an de derket.

Amed Tîgrîs: Ev a dawî ya te ye?

Serbulent: Erê! Ev li erdê me bûne 
merş.

Amed Tîgrîs: Tu kîjan enstrûmentî lê 
dixî?

Serbulent: Na, ez enstrûment lênaxim, 
bi tenê dibêjim. Bi piranî Savaş ji min re 
lê dixe. Hevalê Savaş jî bi xwe doktorê 
diranan e. Ez, bi deng dibêjim. Esas ez  
berhevkarê stran û muzîka kurdî me. 
Ez diçim gundan, cem kal û pîran stran 
û tiştan berhev dikim. Min heta niha 
bi sedan kaset berhev kirine. Arşîveke 
min a baş û dewlemend heye. Heger kal 
û pîr bimirin ez ditirsim dê ew kilamên 
me jî bimirin.

Amed Tîgrîs: Tu bi salan e ku bi vî karî 
re mijûl î, gelo problem çi ne, mirov çawa 
dikare muzîk û starnên kurdî baştir berhev 
bike, biafirîne?

Serbulent: Ev karekî profesyonelî 
dixwaze. Bi muzîk û stranên kurdî wek 
min got zikê min têr nabe. Ez mecbûr 
im ku mamostetiya matematikê an 
jî karekî din bikim. Problem ev e. Bi 
amatorî ev kar û xebat bi pêş nakeve û 
li gor dil û daxwaza mirov nabe.

Robîn: Di vî warî de xeyal daxwazeke te 
heye ku nikari bi dest bixi an jî îmkanên te 
tune ne?

Serbulent: Belê, heger îmkanên min 
hebûna minê senaryoya stran û çîrokên 
herêma me çêbikira û bikira klîp û fîlm. 
Bi teknîk û progameke nûjen pêşkêş 
bikira û çanda kurdî biparasta.

Amed Tîgrîs: Ji derî te ji Anatoliya 
Navîn gelek stranbêj û hunermendên din jî 
hene. Gelo hûn tên cem hev û li ser muzîk 
û stranan gotûbêj dikin an na?

Serbulent: Mixabin, îmkanên me tune 
ne ku em werin cem hev. Em her yek li 
ciyek in. Me îsal ji hevalên li Danîmarkê 
re got, ka werin em li Ewropayê şevek 
çêkin, hinek pere berhev bikin, ji xwe 
re komeleke hunerî û çandî çêkin. Em 
Kurdên Anatoliyê dikarin, gelek tiştî 

»Ev çandfiroş in. 
Xwefiroş in. Ha te strana 
xwe firot û ha te xwe 
firot, çi ferq heye? «
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bikin, muzîk çêkin, fîlm çêkin û çanda 
xwe biparêzin û bi pêş ve bixin.  Bi ya 
min a em bikin, pêşî ne muzîk e, ya em 
bikin pêşî berhevkirina karê folklorî ye. 
Ev girîng e.  Ez tim li jêr im. Ez çêdikim 
lê xemlandin di destê wan de ye.  Di 
dawetan de kilamên kurdî, meqamên 
kurdî bi tirkî tên gotin ev gelek xerab 
e. Mesela lorkê, canê canê bi tikî dibêjin. 
Ev qetlîama stran û çanda kurdî 
ye. Divê di ciyê weha de kurd şev û 
dewetê weha destên xwe li masê bixin 
û protesto bikin. Ez pir pê dêşim.

Robîn: Baş e tu wê demê ji wan 
hunermendên kurdên ku bi tirkî dibêjin û 
stranên kurdî werdigrînin tirkî û di radyo 
û televîzyonê tirkî de dibêjin û bi nav û 
deng bûne, tu bo wan çi dibêjî? 

Serbulent: Ew dizên kulturê ne. Divê 
em di radyo û TV de guhdarî nekin û 
kaset û CD yên wan jî nekirin. Wek Îzzet 
Altinmeşe, Burhan Çaçan, Îbrahîm 
Tatlises, Mahzûn Kirmizigul ev ne 
kurd in. Kurdî bizanibin jî dijminên 
kurd in. Ew kurmê darê ne. Kurdin gelînî 
bûye Turkun gelinî. Ev çandfiroş in. 
Xwefiroş in. Ha te strana xwe firot û ha 
te xwe firot, çi ferq heye?

Robîn: Birêz Serbulent  em wek 
xebatkarên malpera Amîda spas dikin ku 
te demeke xwe ya heja ji me re veqetand û 
bi me re sohbeteke şîrîn kir.

Serbulent: Ez jî ji we re spas dikim û 
serkeftinê dixwazim.

Savaş û SerbulentSavaş û Serbulent
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Levent Kanat  / Ali Çiftçi 

Sayýn Ýsmail Beþikçi, bir sosyolog ve 
Türk aydýný olarak uzun zamandýr 
Türkiyè de Kürt sorunu hakkýnda yoðun 
çalýþmalarýnýz oldu, bu çalýþmalarýnýz ve 
yapýtlarýnýzdan dolayý defalarca  gözaltýna 
alýndýnýz, yýllarca  cezaevine  konuldunuz 
ve iþkenceler  gördünüz. Türkiye  tarihinde 
sizin gibi   bilim  insaný  olmanýn  onuru   
ile hareket  eden aydýnlar parmakla sayýla-
cak kadar az. Bu yüzden özellikle genç 
kuþak okuyucumuz sizi çok merak ediyor,
kendinizi tanýtýr mýsýnýz? Ýlk gençlik yýl-
larýnýz ve Kürtlerle ne zaman ve
nasýl tanýþtýnýz?

— 1950’lerde ve 1960’larda, Siyasal Bil-
giler Fakültesi’nde “Tahsil Ýçi Staj” adý 
verilen bir program vardý. Bu program, 
üçüncü sýnýftan dördüncü sýnýfa geçen 
Ýdari Þube öðrencilerine uygulanan bir 

programdý. Bu program yaz aylarýnda 
uygulanýyordu. Bunu kaymakamlýk 
stajýna baþlangýç olarak kavramak  
mümkündür.

Bu program çerçevesinde, 1961 yýlý 
yaz aylarýnda, Elazýð’a gitmiþtim.  Ke-
ban, Karakoçan, Palu, Baden, Baskil 
gibi ilçelerde çalýþmýþtým. Kürtlerle il-
gili ilk karþýlaþmam böyle oldu. Bu süre 
içinde,  sorunlarýný anlatmak için ilçeye 
gelen köylülerin kaymakamlarla tercü-
man aracýlýðýyla konuþtuklarýný fark 
ettim. Köylülerle iliþki kurmak isteyen 
kaymakamlar da, ancak,  tercüman 
kullanarak bunu gerçekleþtirebiliyordu  
Tercümanlar ise kaymakamlýkta, çeþitli 
bürolarda görevli olan çaycýlar, odacýlar, 
bekçilerdi. Halbuki, 1960’larda, yani 27 
Mayýs askeri müdahalesinden sonra,  

SÖYLEŞİ

»... Bu durumda, nüfusu 450 bin civarýnda olan 
Luxemburg, nüfusu 40 milyon civarýnda olan 
Kürtlerin geleceðini belirlemiþ olmuyor mu? 
Burada adaletsiz bir durum yok mu? Bu iliþkilerde 
siyasi ahlak var mýdýr? Bu çeliþkili durum neden, 
Kürtlerin kafasýnda bir kývýlcým çaktýramýyor?»

Sosyolog ve Türk aydını 

İsmail Beşikçi 
ile bir söyleşi
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Kürtlerin aslýnýn Türk olduðu, Kürtçe 
diye bir dil olmadýðý, þeklinde bir pro-
paganda vardý. Üniversitede,  basýnda, 
siyasal partilerde, kamu yönetiminde, 
sivil toplum kurumlarýnda  bu propa-
ganda yoðun bir þekilde iþleniyordu. 
Fiili olarak yaþananlarla, sözünü 
ettiðim kurumlarýn propagandasý 
arasýnda elbette, derin bir çeliþki vardý. 
Bu çeliþkinin bir merak uyandýrmasý 
doðaldýr. Araþtýrma, inceleme isteði bu 
þekilde doðmuþ olabilir.

Fakülteyi bitirdikten sonra, çok kýsa 
bir süre, maiyet memurluðu yaptým. Bu 
da kaymakamlýk stajý oluyor. 1962-1964 
yýllarý arasýnda, yedeksubay olarak 
askerlik yaptým. Askerliði Bitlis’te 
yaptým. 1963 yýlýnda, yaz aylarýnda, 
Baþkale, Yüksekova, Þemdinli yörele-
rinde bulundum. Bu sýrada da sýnýrda, 
Mele Mustafa Barzani önderliðinde, 
Irak’a karþý ayaklanan Kürtlerin hare-
keti vardý. Silahlý Kürtlerle de burada 
karþýlaþtým.

Askerlikten sonra, yani 1964 yýlý 
sonlarýnda, Erzurum’da, Atatürk Üni-
versitesi Fen- Edebiyat Fakültesi’ne 
Sosyoloji asistaný olarak girdim.

Bilindiði gibi sizin doðup büyüdüðünüz 
bölge   Çorum’ un  Ýskilip  ilçesi. Bu 
ilçenin çevresinde Kürtler de var. O dönem 
oradaki Kürtlerle iliþkileriniz  nasýldý? 
Kürtlerin o yöreye ne zaman ve nasýl gel-
dikleri hakkýnda bilginiz var mý?

— Çorum ili çevresinde, örneðin 
Ýskilip, Ortaköy, Kargý yörelerinde de 
Kürtler var. Çorum-Ýskilip arasýnda, 

Kýzýlýrmak yataðý çevresinde, yani 
ovada yerleþmiþ Kürtler var. Kürtlerin 
buralara nasýl yerleþtikleri, ne zaman 
yerleþtikleri konusunda saðlýklý bil-
gilerim yok. Kürtlerin  yüzyýllardýr 
buralarda  olduklarý  söyleniyor. Bu 
Kürtlerle, bu yörelerle ilgili özel bir 
incelemem yok. Bîrnebûn dergisini 
ilgiyle izliyorum.

Bu son 20 yýl içerisinde Kürdistan’dan  
Türkiye metropol  illerine doðru yoðun 
göçler oldu. Bu göçlerin berberinde ge-
tirdiði göçmen ve onlarýn sorunlarý sizce 
Türkiyè de nasýl karþýlanýyor?

—Kürdistan’dan, Türkiye metropol  
illerine doðru göç bir devlet politi-
kasýdýr. Bu, 80 yýlý aþkýn bir zamandýr 
kararlý bir þekilde sürdürülen bir devlet 
politikasýdýr. Bunun yolu da, Kürtlerin 
yaþadýðý bölgelerin geri kalmasýný 
saðlayacak bir ekonomik politikanýn 
uygulanmasýdýr. Bu bölgelerde, ör-
neðin, sanayinin geliþmesi engellen-
miþtir. Gerekli yerlerde gerektiði za-
man fabrika yapýlmamýþtýr. Barajlarýn 
yapýlmasý, tarýmýn geliþmesi, geliþtiril-
mesi engellenmiþtir. Yollar, ekonomik 
amaçlar deðil, askeri amaçlar dikkate 
alýnarak yapýlmýþtýr. Bütün bunlar, 
artan nüfusun Batý illerine göçünü 
zorunlu kýlmak için uygulanan, uygu-
lanmasý gerekli görülen bir politikadýr. 
Batý illerine, metropollere göç eden 
Kürtlerin, zamanla, Türklüðe asimile 
olacaðý hesap edilmektedir. 

Kürtlerin Batý illerine göçmesinin 
yarattýðý toplumsal sorunlar elbette 
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vardýr. Yol, kanalizasyon, ulaþým gibi 
alt yapý hizmetlerinin yetersiz hale 
gelmesi, saðlýk, eðitim gibi temel hiz-
metlerin aksamasý, konutun büyük 
bir sorun olmasý, gittikçe aðýrlaþan 
bir sorun olmasý, arsa mafyasýnýn 
oluþmasý, suç þebekelerinin organize 
olmasý,  denizlerin kirliliði vs. Bütün 
bunlar, belediyelerce baþ edilmesi ge-
reken sorunlar olarak algýlamaktadýr. 
Zorunlu göç için elveriþli ortamlar 
hazýrlamak, asimilasyonu saðlamak  
ise temel bir devlet politikasýdýr.

Anadolù daki yerli Kürtleri  ( Orta  
Anadolu  Kürtleri)  hakkýnda bugüne 
kadar çok nadir resmi kaynaklara 
rastlýyoruz. Sizin bu konu hakkýnda 
herhangi bir araþtýrma, inceleme  
niteliðinde  çalýþmanýz var mý? 
Orta  Anadolu  Kürtleri  hakkýndaki  
deðerlendirmeleriniz nelerdir?

— Orta Anadolu’da, Konya, Ankara, 
Eskiþehir, Kýrþehir, Çorum, Çankýrý, 
Kayseri taraflarýnda da Kürtlerin 
yaþadýðýný biliyorum. Konya’da, Cihan-
beyli, Kulu, Yunak Ankara’da Hayma-
na, Bala, Þ. Koçhisar, Kýrþehir’de Çiçek-
daðý, Kaman ve Boztepe ilçelerinde 
de çok sayýda kürt köyü var. Özellikle 
Boztepe’ de merkez hariç köylerinin 
hemen hemen hepsi Kürt. Çankýrý’da 
Kýzýlýrmak, Kayseri’de Sarýz vs. Bunlar 
arasýnda, Kürtlüðün saf þekilde korun-
duðu alanlar da var. Benim bu mýntýka-
lardaki, bu alanlardaki Kürtlerle ilgili 
özel bir çalýþmam yok.

Sayýn Beþikçi, 1970 li yýllar ile bugünkü 
Kürtlerin durumunu karþýlaþtýrýrsanýz, 
nasýl bir tablo ile karþýlaþýyorsunuz?

— 1970’li  yýllarý bugünle karþýlaþtýr-
dý ðý mýzda iki türlü tepki verebiliriz. 
Birincisi olumlu bir tepki.  Þöyle 
söyleyebiliriz: 1970’lerde Kürtler ve 
Kürtçe  inkâr ediliyordu, yok sayýlýy-
ordu. Günümüzde Kürtler kendilerini 
fiilen kabul ettirdiler. Bugün, artýk, 
Kürtçe dergiler, gazeteler, kitaplar 
yayýmlanýyor. Ama, günümüze þu 
açýdan da bakýlabilir: Son 20-25 yýl 
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içinde, çok yoðun, fedakâr bir müca-
dele yürütülmüþtür. Böyle bir müca-
deleye raðmen kazanýmlar çok azdýr.

Siz bir sosyolog 
olarak Türkiye 
ve Kürdistan’da 
senelerce varlýðý 
inkar
edilmiþ, tarihi, 
kimliði, dili, ve 
topraðý kendile-
rinden çalýnmýþ, 
Kürt
çocuklarýnýn 
bugünkü durumu 
hakkýnda ne söy-
leyebilirsiniz?

— Bu sorunuzun 
karþýlýðý olarak ben 
de size bir soru so-
rayým. Kürt çocuk-
larý, “senelerce var-
lýðý inkâr edilmiþ, 
tarihi, kimliði, dili 
ve topraðý kendilerinden çalýnmýþ Kürt 
çocuklarý…” bütün bunlarý yeniden ka-
zanmak için ne yapýyorlar? Diyarbakýr 
gibi,  “Kürt olduðu” söylenen þehir-
lere gidenler,  çeþitli alanlarda, çeþitli 
mekânlarda, örneðin kahvehanelerde, 
otellerde, lokantalarda, sokaklarda, 
çarþýda-pazarda, vs. en fazla Türkçe 
konuþmalar duyduklarýný dile getiri-
yorlar. Kürt çocuklarý, kendilerinden 
çalýnmýþ bu dili tekrar kazanmak için 
ne yapýyorlar acaba?  Ama, örneðin, 

Tavþançalý, Gölyazý  (Kulu, Cihanbeyli) 
gibi Orta Anadolu’daki Kürt beldele-
rinde, çarþýda-pazarda,  lokantalarda, 
otellerde vs. daha çok Kürtçe konuþ-
malar duyuyorsunuz.

Günümüz Türkiye-
si’ nin yavaþ ve çok 
tartýþmalý demo-
ratikleþme süreci
sonucunda Kopen-
hag Kriterlerinin 
kabulüne dair bir 
uzlaþma saðlanýr-
sa, sizce egemenin 
kimliði degiþmediði 
müddetçe Kürtlerin 
hukuki ve siyasi 
zeminde tam bir 
temsili saðlanabili-
nir mi?

— Türkiye’nin  Ko-
penhag Kriterleri’ni 
yerine getirmesi çok 
zordur. Türkiye, bu 

kriterleri yerine getirmek için deðil, 
getirmemek için çaba sarf ediyor. Daha 
doðrusu bu kriterleri yerine getiriyor-
muþ gibi davranýyor. Bu konuda hem 
Türkiye hem de Avrupa Birliði birbi-
rini kandýrýyor. Ýkisi de birbirine karþý 
iki yüzlü bir politika izliyor. Türkiye, 
anayasada veya yasalarda  küçücük 
bir deðiþiklik yaptýðý zaman, Avrupa  
Birliði bunu  öve öve bitiremiyor. 
“Türkiye demokraside dev adýmlarla 
ilerliyor…” vs. diyor.  Türkiye kriter-

» Buna bir dil soykýrýmý 
denebilir. Ama, bu 
sürecin önemli bir 
aktörü Kürtlerin bizzat 
kendileridir. Bugün 
Kürt  çocuklar ýn ýn 
b ü y ü k  b i r  k ý s m ý 
kendi anadilini neden 
konuþmuyor acaba? 
Bu konuda neden bir 
heyecanlarý yok!»
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leri yerine getirdiðini vurguluyor. 
Ama, örneðin, Avrupa Parlamentosu 
milletvekillerinin  DEHAP’lý beledi-
yeleri ziyaret etmesine þiddetle tepki 
gösteriyor. Onlara,  “Oralarda ne iþiniz 
var, neden Yozgat’ý, Balýkesir’i ziyaret 
etmiyorsunuz da,   
Oralarda dolaþýy-
orsu nuz? ” d iye 
çýkýþýyor.  Bu tutum 
ise, Türkiye’nin, 
AB’nin, dayanýþma, 
paylaþým, eþitlik, in-
san haklarý gibi te-
mel deðerleriyle hiç 
bütünleþmediðini 
gösteriyor.

Bildiðiniz gibi 
bu son yýllarda 
asimilasyon Kürt 
bölgelerinde bir hayli 
hýzlandýrýlmýþ, bunu 
çok net olarak göre-
biliyoruz. Bugün çok 
az Kürt çocuðu kendi dilini konuþabiliyor. 
Hatta bazý bölgelerde Kürtçe konuþan 
çocuk bulamýyorsunuz. Sizce bu bir dil-
soykýrýmý mý?

— Buna bir dil soykýrýmý denebilir. 
Ama, bu sürecin önemli bir aktörü 
Kürtlerin bizzat kendileridir. Bugün 
Kürt çocuklarýnýn büyük bir kýsmý 
kendi anadilini neden konuþmuyor 
acaba? Bu konuda neden bir heyecan-
larý yok!

Siz hakim Kürt siyasal hareketinin bugünkü 
duruþu, konumu ve siyasi varlýðý hakkýnda 
ne düþünüyorsunuz?

— Hakim Kürt siyasal hareketinin 
bu konulardaki duruþu hiç olumlu 

deðildir. Hakim 
Kürt siyasal hare-
ketinin bu konu-
larda programý da 
yoktur, heyecaný 
da…

Sizce Güney 
Kurdistaǹ daki 
son geliþmeler böl-
geyi nasýl etkiler?

—Güney Kür dis-
tan’da çok olumlu 
geliþmeler oluyor. 
Kürtlerin,  “Fede-
ral ve demokratik 
Irak” þeklinde ifade 
edilen bir anlayýþý 

var. Kürtler bu anlayýþlarýný bugünkü 
Irak yönetimine kabul ettirdikleri za-
man,  daha doðrusu, Irak anayasasý bu 
doðrultuda düzenlendiði zaman, Kürt-
lerin kazancý çok büyük olacaktýr. Bu 
sadece Güney Kürdistan’daki Kürtlerin 
deðil, genel olarak Ortadoðu’daki, yani, 
Ýran’daki, Suriye’deki, Türkiye’deki, 
Kafkasya’daki Kürtlerin de kazancý 
olacaktýr. Süreç kanýmca bu doðrultuda 
geliþmektedir. Federal yapýyla birlikte, 
federal Kürt bölgesinin sýnýrlarý da 
þüphesiz önemlidir.

»Kýrk milyon Kürt’ün, 
n e d e n ,  B i r l e þ m i þ 
Milletler’de, Avrupa 
Birliði’nde, Avrupa 
Konseyi’nde, Avrupa 
Güvenlik ve Ýþbirliði 
Teþkilatý’nda, Ýslam 
Konferansý’nda, Ýslam 
Kalkýnma Örgütü’nde 
hiç adý yoktur?»
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Sayýn Ýsmail Beþikçi, izin verirseniz özel 
bir soru sormak istiyorum; Size yurtdýþýn-
da defalarca dawetiyeler gönderildi. Ödül-
ler verildi. Bildiðimiz kadarýyla yurtdýþýna 
gitmiyorsunuz ve verilen ödülleri de 
almýyorsunuz ya da almadýnýz. Bizleri bu 
konu hakkýnda biraz bilgilendirir misiniz?

— Bu konuda, ifade ettiklerinizden 
baþka bir þey söylemek gereði yoktur.

Sayýn Beþikçi, dergimiz Bîrnebûn 
aracýlýðýyla okuyucularýmýza ilet-
mek isteðiniz bir mesajýnýz ya da 
söylemek istediðiniz bir þey varsa, 
buyrun!.

— Kürtler, Ortadoðu’da, kendi konum-
larýnýn ve Türk, Arap, Fars, Ermeni,  
Süryani gibi komþularýnýn konum-
larýnýn bilincine  varmak durumun-
dadýr. Bugün, herhangi bir Kürt’e, 
“Kürtlerin dünyadaki nüfusu ne 
kadardýr?” diye sorsak, “en az kýrk 
milyondur” der. “ Bu kýrk milyonun, 
neden, uluslar arasý iliþkilerde  hiç 
adý yoktur?” diye sorsak, saðlýklý bir 
cevap veremez. Kýrk milyon Kürt’ün, 
neden, Birleþmiþ Milletler’de, Avrupa 
Birliði’nde, Avrupa Konseyi’de, Avrupa 
Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý’nda, 
Ýslam Konferansý’nda, Ýslam Kalkýnma 
Örgütü’nde hiç adý yoktur?  2004 Atina 
Olimpiyatlarý’na  204  devlet katýldý. 
Bunlar arasýnda, nüfusu bir milyonun 
altýnda olan pek çok devlet vardýr.  
Nüfusu beþ milyonun altýnda olan 

devlet sayýsý belki de 60-70 civarýn-
dadýr. Nüfusu 50 binin altýnda olan, 
hatta bunun çok altýnda olan devletler 
bile vardýr. Ve bunlarýn çoðunun ülke 
geniþlikleri Kürdistan’ýn bir kasabasý 
kadar bile deðildir. O zaman Kürtler 
kendi konumlarýnýn bilincine varmak 
durumundadýr.

Örneðin Luxemburg, Avrupa 
Birliði’ne üye devletlerden biridir. 
Nüfusu 450 bin civarýndadýr. Avrupa 
Birliði’nin, “Ortadoðu’da baðýmsýz bir 
Kürt devletine karþýyýz”, “Ortadoðu’da 
sýnýrlarýn deðiþimine karþýyýz” gi-
bi kararlarý vardýr. Bu kararlarda 
Luxemburg’un da imzasý vardýr. Bu 
durumda, nüfusu 450 bin civarýnda 
olan Luxemburg, nüfusu 40 milyon 
civarýnda olan Kürtlerin geleceðini 
belirlemiþ olmuyor mu? Burada ada-
letsiz bir durum yok mu? Bu iliþkilerde 
siyasi ahlak var mýdýr? Bu çeliþkili 
durum neden, Kürtlerin kafasýnda 
bir kývýlcým çaktýramýyor? Uluslar 
arasý nizam, 1920’lerde,  nasýl,  böyle-
sine adaletsiz bir þekilde, Kürtlerin 
aleyhine kurulabilmiþ? Bu durumda 
Kürtlerin söyleyebileceði bir þey yok 
mu? Kürtlerde neden bir aydýnlanma 
gerçekleþemiyor?

Bize ayýrdýðýnýz çok deðerli zamanýnýz 
için okuyucularýmýz adýna çok teþek-
kür eder, yeni eserlerinizi bekleriz!
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Şimdiye kadar Birnebûn dergisinde Anadolu Kürtleri üzerine yazılıp 
yayınlanan yazıları takip edip, okuduk. Değişik yazarların değişik 
yazılarında Kürtlerin 300-400 yıl önce Anadolu’ya geldiklerini, tahmin 

ettiklerini belirtiyorlardı. Bilimsel arkeolojik incelemeler geliştikçe tarihi bil-
gisizlikler, yanlışlıklar, yanılmalar ve yeni yeni bilgiler gün ışığına çıkıyor. 

Özellikle arkeologlar, tarihçiler, sosyologlar ve antrapologlar son 
yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda Kürt ve Kürdistan tarihi ile ilgili 
yeni bilgi ve bulguları ortaya çıkarıyorlar. Yeni teorileri ileri sürüyorlar. Bu 
çalışmalardan birisi de eski tarih araştırmacısı Andrew Collins tarafından 
yapılandır. Andrew Collins Mezopotamya ve Orta Doğu tarihi uygarlığı ve 
kültürü üzerine geniş bir araştırma ve incelemeye girmiş. Mezopotamya 
ve Orta Doğu’nun eski tarihini bilimsel  bir metodla incelemeye almış. 
Özellikle Kürtleri bu araştırma ve inceleme çalışmalarının merkezine 
almış ve oturtmuş. Andrew Collins, bu çalışmalarını From the Ashes of 
Angels The Forbıdden Legacy of a Fallen Race. Türkçesi ise Meleklerin 
Küllerinde Gunahkar bir ırkın yasaklanmış mirası adı altında kitap 
haline getirilmiş. Türkiye’de Avesta yayınları bu kitabı basıp yayınlamış. 

Andrew Collins bu araştırmasıyla şimdiye kadar arkeolojik kazı ve 
çalışmaların sonuç teorilerni altüst etmiş. Belgelerle ıspatlamaya çalıştığı 
Eski Mezopotamya ve Orta Doğu uygarlık kültürünün gerçek yaratıcısı ve 
sahibi Zagroslu Kürtlerdir diye yeni teoriler ileri sürüyor. Bununla birlikte 
Mısır, Filistin ve heta Çatalhöyük ve Kapadokya uygarlıklarının asıl yaratıcısı 
ve sahibi yine Kürtlerdir. Bu araştrmaya göre Anadolu’daki yeraltı şehirleri 
de Kürtler yapılmıştır. Andrew Collins bu araştırmasına göre MÖ 8850-
8300 yıllarında buzul çağının sona ermesiyle bu yeraltı şehirleri kazılmış. 
Yani Kürtler buzul çağından beri Anadolu’da yaşıyorlar. Bunun dışında 
Kürtlerin ilk olarak değişik nedenlerle MÖ 3. yüzyılda Anadolu’ya göç et-
tiklerini yazıyor. Bence her Kürt Andrew Collins’ın bu araştırma kitabını 
okumalı. Ben  bu kitaptan Anadolu’ya ilk göç eden Kürtlerle ilgili küçük 
bir bölümünü,  olduğu gibi alıyor ve Birnebûn dergisine gönderiyorum. 

Anadolu’ya ilk gelen Kürtler

TANITIM
Amed Tigris
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“Peri ülkesi
…

Bana çok daha önemli görünen şey 
bu garip kulelerin ‘Peri Bacaları’ olarak 
bilinmesidir. Böyle bir tanımlama çok 
uygun görünüyordu çünkü kayalardan 
şapkalar giymiş olan, bir çeşit uzun 
mantara benzeyen bu kuleler gerçek-
ten de mitolojinin ve masal perilerinin 
içinde yaşıyabileceği ideal evlerdi. Yine 
de bu konilerin böyle adlandırılması 
büyülü yerin cüce yaratıklarıyla ilgili 
Avrupa masallarıyla ilişkili değildi, 
çünkü Türkiye’de kuleler Peri Bacaları1 
olarak biliniyordu. –Pers mitolojisinin 
olağanüstü güzel günahkar melekleri- 
Yerel rivayetlerde Erciyes Dağı veya 
klasik zamanlardaki ismiyle Argaeus 
Dağı, perilerin atası İblisin meskeniydi. 
Bu konu Ateşten Doğanlar2 isimli 1986 
yılında yapılan bir filmde işlendi. 
Kapadokya peri bacalarını ve asla 
açıklanmayan nedenlerle gizemli ak-
baba resimlerini konu alıyordu.

Her nedense Kapadokya’da yaşayan 
yerl i  halk yörenin manzarasını 
oluşturan kaya kulelerden oyulmuş 
münzevi tapınaklarının aslında onları 
peri bacası olarak kullanmış olan gü-
nahkar melekler tarafından yapılmış 
olduğuna inanıyordu.

Niçin?

Bu peri bacalarının sakladığı 
büyük sır ne olabilirdi? Bu peri ku-
leleri Kapadokya’nın eski sakinle-
rine neyi ifade ediyordu? Yakındaki 

Çatalhöyük’ün akbaba Şamanları, 
Kürdistan’ın Gözleyen kuş-adamlarıyla 
nasıl ilişkilendirilebilirdi? Tabii bir ilişki 
varsa eğer. İçimden bir ses bu bölgenin 
günahkar ırkın3 kökenine ilişkin çok 
önemli ipuçları barındırdığını söylüy-
ordu. Bu duyguya öylesine kapıldım ki 
sonunda Kapadokya’ya gitmeye karar 
verdim. Bizzat giderek yerinde yapılan 
araştırmalar Türkiye’nin tarihine 
ilişkin alışıldık kitapları okumaktan 
daha fazla bilgi verebilirdi.

Yolculuğa4 tarih öncesi zamanlarda 
Yakın Doğu’da bir zamanlar gelişmiş 
bir kültürün varolma olasılıkları 
üzerinde benimle aynı düşünceleri 
paylaşan arkadaşım Ken Smith ile bir-
likte çıktık. Şafak sökerken Ankara’dan 
bir otobüse atladık ve sekizde Aksa-
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ray isimli küçük bir şehre ulaştık. 
Önceki iki gece uyumadığımızdan 
çok bitkin halde bir minibüse ya da 
dolmuşa bindik, tam bir uyur gezer 
gibi Kapadokya’ya doğru yola açıldık.

Dolmuşun teybinden yükselen 
tanımlanması güç İslami müzik 
önümüzde uzanan sonu gelmez bi-
teviye manzaraya boş boş bakmaya 
başladım. Nedense bu manzara fan-
tastik film Barbar Conan’ın geçtiği yeri 
bana anımsattı. Arnold Schwarzeneg-
ger tarafından perdede canlandıran 
vahşi ama soylu savaşçı ana karakter 
Conan, kendisi demir kılıcı ilk kez 
bulmuş, ona tanrı olması için kudret 
veren bir ataya tapar.

Muhtemelen bu ıssız bölge on-
bin yıldan beri ve doğal olarak Ro-
ma İmparatoluğu dönemlerindeki 
Kapadokya’nın başkenti Caesarea ya 
da kayseri’nin sadece 265 kilometre 
güneybatısında yer alan 8000 yıllık 
Çatalhöyük kültüründen beri çok az 
değişmişti. Kimi işe,  kimi çarşıya giden 

dolmuşdaki yerli halktan insanlara 
bakarken onların Çatalhöyük’ün hayli 
gelişmiş neolith (taş devri) toplumunun 
torunları olup olmadığını merak edi-
yordum. Bundan kuşku duyuyordum 
çünkü bin yıl boyunca tüm bölgeye 
sayısız göç gelmişti bu da yerli halkın 
geçmişinde birçok ırkın bulunduğunu 
gösteriyordu. Örneğin MÖ 5. ve 3. 
yüzyıllar arasında Kapadokya içle-
rinde Medya Mecusi papazlarının da 
olduğu çok büyük bir Pers toplumunu 
barındırıyordu.5

MÖ 3. yüzyılda Anadolu’nun en 
doğusundaki sınır bölgelerindeki 
ırksal ve aşiretsel düşmanlıklarından 
kaçan çok sayıda Kürt sığınmacı için 
bir barınak olmuştu.6 Kendi ülkele-
rindeki zulümlerden kaçan binlerce 
Hıristıyan Ermeninin de bölgeye 
gelmesiyle Orta Çağlardaki bölge 
nüfusu iyice arttı.....’'

Andrew Collıns, Meleklerin külle-
rinden, Sayfa 335-337, Avesta Yayınevi, 
2001.İstanbul

(Footnotes)
1 Mango, Diccovering Turkey  s. 47
2 Bom of Fire Jamil Dehlawi tarafından yazılmış ve yönetilmiş 
   prodüksiyonu da ortak olarak gerçekleştirmişlerdir.
3 Yazar eserinde Kürtlere Günahkar ırk diyor. (Amed Tigris’in notu)
4 Bu ziyaret Mayıs 1987’de gerçekleşmiştir.
5 Zaehner, The Dawn and Twilight of Zoroastriannism, sa 169
6 İzady The Kurds-A Concise Handbook sa. 38
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Dergimiz yazarlarýndan Meh-
met Bayrak ý̀n dergimizin 26. 
sayýsýndaki Kürt Aliþan Bey 

üzerine olan yazýsýný okuyunca, bölge-
den biri olarak, ister istemez onun soy-
unun bugün nerede, hangi köy veya 
kasabada olabileceðini merak ettim.

Yazýdaki temel bilgileri deðerlen-
dirdiðim de bazý hususlar dikkatimi 
çekti. Bunlar; Kürt Aliþan Bey`in Can-
beg aþiretinden oluþu, Uzunlu diye bir 
köyden sözedilmesi ve Bostan diye bir 
kýzkardeþinin oluþu idi. Bölgemizde 
Uzunlu’ya en benzer Kürt köy ismi 
günümüzde Polatlý’ya baðlý Uzun-
beyli Köyü idi. Bu köyden tanýdýklara 
sorduðumuzda burada da Aliþan Bey 
diye zengin ve tanýnmýþ bir beyin 
varolduðu, amma onun Osmanlý dö-
neminde bilinen etkinlikte, tüm Kürt 
yerleþim bölgesini kapsayan bir yö-
neticilik yapmadýðýný gördük. Onun 
torunlarý bugün ÖZALP ve UZUN-
BEYLÝ soyadlarý ile tanýnýr. Bir torunu 
Hacýkadir Özalp uzun yýllar Polatlý’da 
Belediye Baþkanlýðý yaptý. Bu aile de 
kendi köylerinin beyi ve de tanýnmýþ 
bir Canbeg ailesidir diyebiliriz. Kendi 
zamanýnda o dönemin fabrikalarý 
diyebileceðimiz, su deðirmenleri iþlet-
tikleri için zengin olduklarý söyleniyor. 
Araþtýrma ve soruþturmamda Kürt 

Aliþan Beyin muhtemelen Canbegi ola-
bileceðinden yola çýkarak o çevredeki 
yaþlýlara sormaya devam ettik ve en 
son, aslýnda yakýnýmýzda olan Çeltik 
Ýlçesindeki KÖKTEN ailesine ulaþtým. 
Kendileriyle çok eskiye dayanan bir 
hýsýmlýðýmýz var. O nedenle de görüþüp 
sohbet ettiðimizde zaman zaman de-
delerinin bu bölgede tuðluk verilen, 
geniþ etkili bir bey olduðunu söyler-
lerdi. Amma tabii orada da bir husus 
vardý ki, eniþtemiz de olan Þ. Kökten, 
Türk olduklarýný ve Harput’tan buraya 
gelerek yerleþtiklerini söylüyordu.

Osmanlý’nýn geleneksel olarak Kürt-
lere, bir Kürt bey, Türklere ise Türk bey 
atadýðýný biliyoruz, Amma Kökten ailesi 
hakikaten tamamen Türkleþmiþti veya 
kendilerini kabul ettikleri gibi Türk kö-
kenli de olabilirlerdi. Bunu böyle kabul 
etmem gerekiyor. Çeltik ilçeside ayný 
durumda. Hatta Türk milliyetçiliðinin 
yoðun olduðu bir yer.

Bu hususu yine Þ.K’nin dayýsý 
olan ve ailemizin en yaþlýsý Mehmet 
Yýldýrým’a (Mehe Yiwiþ, 93 yaþýnda, 
bizim kabilemizden annemin dayýsýnýn 
oðlu) sordum; O, Kökten’lerinde aslýnda 
Kürt ve Canbegi olduklarýný amma çok 
erken tarihte Osmanlý’da yönetimde 
yeraldýklarý ve o bölgede Türklere çok 
yakýn komþu olduklarý için Türkleþe-

KÜRT ALÝÞAN BEYÝN 
TORUNLARI

Dr. Mikaili
SÖYLEŞİ
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Dr Mikaîlî, Şevki Kökten û Mehe Yîwiş

rek, Kürtlüklerini unutmuþ 
olabileceklerini belirtti.

Oðullarýmýn bu yaz 
M i k a i l a’d a k i  sü n n e t 
düðününe gelen Þ.K eniþ-
teme bu meseleyle iliþkili 
sorular sorma fýrsatý bul-
dum ve o da kýrmayarak, 
cevapladý. Ben Kürt Aliþan 
Bey’in bugünkü torun-
larýnýn Çeltik Ýlçesinden 
Kökten ailesi olduðuna 
ikna oldum. Bu bilgileri 
Bîrnebûn dergisinin okuy-
ucularý ile de paylaþmak istedim. Olur 
ya bazýlarý benim de merak ettiðim 
gibi araþtýrýr, sorar daha farklý ve yeni 
bilgiler bulurlar, bulabilirler.

Neticede bende deðerli araþtýrmacý 
yazar arkadaþýmýz Mehmet Bayrak’ýn 
yazýsýndan yola çýkarak bu konuya 
aydýnlýk getirmeye çalýþtým. Söyleþiye 
baþlamadan kýsaca Þevki Kökten’i 
de tanýtmak istedim. Kendisi 1957 li 
yllarda Ýstanbul Haydarpaþa Lisesi 
mezunu, ailenin tek erkek evladý, ailevi 
nedenlerle Ýstanbul Hukuk Fakültesini 
3. sýnýftan terkeder. Günümüzde kýþlarý 
Eskiþehir’de yazlarý Çeltik’te oturuyor 
ve çiftçilik yapýyor. Çeltik yine ilçe 
olup imara açýldýðýndan, cazip hale 
geldi. Dedesinin adýný taþýyan bir oðlu 
ve hepside üniversite mezunu dört 
kýzý ve Hêlîn isimli, dünya tatlýsý bir 
torunu var. Size Kürt Aliþan Beyin to-
runlarýndan Þevki Kökten ile yaptýðým 
aþaðýdaki söyleþiyi sunuyorum.

Merhaba Þevki Eniþte! Sana 
bugün sizin aileniz ile ilgili bazý 

þeyleri sormak istiyorum. Bizim 
çýkardýðýmýz yöresel derginin 
(Birnebun) 26. sayýsýnda Mehmet 
Bayrak’ýn bir araþtýrma yazýsý var. 
Orada Ankara Samanpazarý’nda 
konaðý olan (Bugün Ýstiklal 
Ýlköðretim Okulu) ve özellikle 
þair ve ozanlara sahip çýkmasý ve 
cömertliði ile ünlü bir Kürt Aliþan 
Bey’den sözediliyor. Onun Canbegi 
aþiretinden ve o günkü Haymana, 
Yunak ve Cihanbeyli yöresinden 
sorumlu bey olduðu ve de Þair 
Dertli’nin aþýk olduðu Bostan diye 
bir kýz kardeþinden bahsediliyor. 
Daha önceki bahislerinden biliyorum 
ki sizin dedenizin adý da Aliþan ve 
senin de bugün kýzkardeþlerinden 
birinin adý da Bostan. Senin 
vereceðin cevaplarla, Mehmet 
Bayrak’ýn sözettiði Kürt Aliþan 
Bey’in sizin dedeniz olup olmadýðýný 
öðrenmek istiyorum. Rica etsem 
babandan itibaren aile secerenizi 
sayarmýsýn?
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—Babamýn babasý Hacý Ahmet ve Hacý 
Ömer diye iki kardaþlarmýþ. Onlarýn 
babalarý Hacý Halil Beymiþ. Onlarda 3 
kardaþmýþ. Hacý Halil, Battal ve Hacý 
Ömer Bey. Battal Beyin bir oðlu oluyor. 
Adý Derviþ Bey. Bunlardan birinin hiç 
çocuðu olmuyor. O Hacý Ömer Bey. 
Bunlarýn babalarý Kel Aliþan Bey (Dr.
Mikaili: Kürt Aliþan Bey) denilen son 
Aliþan Beymiþ. Ondan öncede yine Sarý 
Aliþan Bey ve Büyük Aliþan Bey diye 
gidiyormuþ secere.

Peki bu Aliþan Beyler ve diðerleri 
de bugünkü Çeltikte’mi yaþamýþlar 
yoksa baþka yerden mi gelmiþler?

—Hayýr !hayýr! onlar burada yaþamýþlar. 
Çeltik’te.

Öncesinde nereden geldiklerine dair 
bir bilgin var mý?

—Bunlar bir kabileymiþ, Canbegli. 
Doðudan, Harput’tan geldikleri ve 
önce Ankara Çerkeþ’e yerleþtikleri 
söyleniyor.

Harput’ta da bir Beylik, Mirlik 
varmý?

—Tam bilmiyorum, ama orada da 
Haroðullarý diye akrabalarýmýzýn 
olduðunu söylerlerdi. Zaten doðu-
dan Anadoluya gelenlerin çoðunun 
önce Harput’a ve oradan da buralara 
daðýldýklarý söylenir.

Peki Çerkeþ’ten nereye ve nasýl geli-
yorlar?

—Çerkeþ’te bir süre kaldýktan son-
ra bugünkü Çeltið’e geldikleri ve 
oraya yerleþmek istedikleri bilinir. 
Çocuklarýný sünnet etmek isterler. O 

zaman Çeltik’teki beylerden Kadir Bey-
ler Baþýbozuklardan(Dr.M.: Osmanlý 
döneminde çete ve eþkiyaya verilen 
isim) çok çekerlermiş. Bizimkilerin 
güçlü olduðunu gören Kadir Beyler, 
bizim dedelerimizin oraya yerleþme-
lerini isterler. Bunun üzerine bir kýsmý 
orada yerleþirler, bir kýsmý ise Seyitgazi 
Bardakçý’ya gider yerleþirler.

Kim o Kadir Beyler?

—Dayým onlarýn sizin akrabalarýnýz 
olduðunu söylerdi.

Seyitgazi Bardakçý’dakilerle hiç 
alakanýz kaldý mý? yada hala var mý?

—Hayýr yok. Onlar belki oraya uyup, 
asimile olmuþlar. Onlarda Çeltik’te 
akrabalarýmýz var derlermiþ.

 Baþýbozuklar kimler? Kürt mü?

—Onlar Sivrihisar’la Çifteler arasýnda 
yolkesen, eþkýyalýk yapan Kumarcý Bey 
diye bir bey. Kürt deðil,Türkmen.

Çapanoðlu ile alakasý olduðunu söy-
leyenler var?

—Akraba olduklarý söylenir. Bunlar 
zaman zaman bizimkilere saldýrýr, 
büyük zararlar verirlermiþ. Bizimkiler 
de onlarý cezalandýrýrmýþ.

Peki sizinkilere Osmanlý’dan 
verilmiþ resmi bir görev var mý?      
Ne yaparlarmýþ?

—Tabii Tuðluk verilmiþ. Kýlýç ve Berat 
gelmiþ. Ýç Anadoludaki Haymana ve 
Çeltik yöresi Miri Miranlýðý verilmiþ. 
Bunlar buradan asker ve vergi toplar ve 
çevrenin güvenliðini saðlarlarmýþ.
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Bu Mirliðin bir adý var mý?

—Bazan Cihanbeyli Mirliði, bazan 
Haymana Mirliði diye söyleniyor.

Peki Þevki Aðabey Ankara’da 
oturduðu söylenen bir Kürt Aliþan 
Bey’den sözediliyor. Sizin dedeleriniz 
hiç Ankara’da oturmuþlar mý?

—Evet ilk bölgeye geldiklerinde 
ve mirlik verildiðinde uzun süre 
Ankara’dan yönetiyorlar. Ondan 
sonra idareyi taksimatlar neticesi bu 
bölge onlara veriliyor. Haymana’dan 
Koçhisar’a kadar olan bölgeden 
sorumlularmýþ.

Aslýnda bu bölgedeki Kürtlerin 
yoðun olduðu yerlerden sorumlu, 
oralarýn beyliði.

—Evet denebilir, bizim Yunak’ta 
Türkmen ve yörük’de var, karýþýk. 
Türkmen olup da, gelip Kürtleþenler 
var. Mesela Ýshakuþaðý köyü için aslýnda 
Türkmen ama sonradan Kürtleþmiþ 
iddiasýnda bulunanlar var. Bunlarýn 
Afyon Ýshaklý ile akrabalýðý olduðu 
söylenir. Küçükhasan ve Büyükhasan 
köylerininde Kürt olduðu ve sonradan 
Türkleþtiði söylenir!

Peki Aliþan Bey’in Ankara’daki 
varlýðý ve konaðý hakkýnda bir bilgin 
var mý?

—Söylüyorlar ama ben nerede olduðu-
nu bilmiyorum.

Mehmet Bayrak yazýsýnda bugünkü 
Samanpazarýndaki Ýstiklal 
Ýlköðretim Okulu olduðunu 
belirtiyor. Þair Dertli’nin Aliþan 

Bey’in kýzkardeþi Bostan’a olan Aþký 
konusunda bir bilgin varmý?

—Mesela Þair Dertli’nin Bolu Beyi ile 
sorunu oluyor ve Aliþan Bey’e sýðýnýyor. 
Aliþan Bey’de þairleri sever, korurmuþ. 
Bu arada Aliþan Bey’in kýzýna aþýk 
oluyor.

Kýzý mý? Kýzkardeþi mi?

—Vallahi orasýný tam bilmiyorum, 
ama Bostan Güzel diye bilinen güzel 
bir kýzmýþ. O kýzýn mezarý Çeltik’te 
caminin arkasýnda, çok güzel yapýlmýþ 
bir mezardý. 60 Ýhtilalinde Nahiye 
müdürü bu eski mezarlarýn hepsini 
temizler, kaldýrýr. Böylece ailemize ait 
tüm mezarlarda yokedilir.

Tabii kimse birþey yapamadý?

—Ýhtilalde mümkün mü?

Peki ondan geriye kalan hiç torun v.s. 
var mý? Bostan Hanýmýn yine Canbeg 
Kürtlerinden Hacý Bey diye biri ile 
evlendirildiði yazýlýyor.

—Hayýr yok! yok! O biliniyor amma o 
Bostan Güzel deðil de aileden baþka 
biri diye biliyorum ben. Sarýkaya 
köyünden bir Kürt Beyle evlendiriliyor. 
Çocuklarý olmuyor. Bey ölüncede 
büyük bir servetle geri geliyor.

Þair Dertli’nin Bostan Güzel üzerine 
söylediði þiirleri olduðu biliniyor. 
Dergimizde de yayýnlandý. Sizin o 
konuda bir bilginiz var mý?

—Divaný nda var.  Büyükan nem 
söyler ve anlatýrdý. Hacý Ömer Beyin 
Hanýmý.
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Erzurumlu Emrah’ý da koruduðu 
söyleniyor. O konuda bir bilgin var 
mý?

—Hayýr onu bilmiyorum.

Aliþan Bey’in direk torunu 
diyebileceðimiz kimse var mý? Mir-
lik-Beylik ne zamana kadar sürmüþ?

— Ý k i nc i  Me þr ut iye t t e n  s o n ra 
kaldýrýlmýþ. Onun torunlarýndan Der-
viþ Bey kaymakammýþ.O hem Ýttihat 
Terakicileri hem de diðer tarafý idare 
ediyormuþ.Onun Aþaðý Piribeyli’de de 
bir teyzesinin oðlu varmýþ.Derviþ Bey

Piribeyli de Canbeg mi?

—Hayýr? Ama onlar Rýþvanlý’dan ev-
lenme, orasý türkmen karýþýk. Çeltik’e 
baðlý bir beylik. Bunlar ayný zamanda 
ilk Avrupa’da okuyup gelenler. Sultan 
Abdulhamit ile Sultan Reþat zamanýn-
da olmuþ. Derviþ Bey dönünce, gelip 
kaymakam olmuþ.

Yani Sultan Abdulhamit’in açtýðý 
Aþiret Mekteblerinde okumuþlar?

—Evet evet! Bu nedenle Çeltik’in 
kazalýðý’da alýnýyor, mirlik de gidiyor.

Peki son Mir Derviþ Bey’in torunu, 
torunlarý var mý?

—Bunlardan bir tanesi 1957 Afyon 
Milletvekili Orhan Kökten. Diðeride 
Ýsviçre’ de Týp Öðrenimi yapýp gelen 
ve Kayseri’de Baþhekimlik yapan, Dr 
Hasan Kökten. En büyük oðluda yine 
Mehmet Kökten’dir. Afyon’da Ýl Genel 
Meclisi Üyeliði yaptý.

-Anladýðým kadarýyla Aliþan Bey’in 
soyundan gelenlerin hepsinin soyadý 

KÖKTEN? Bizde mesela 7 ayrý soy-
adý var.

—Evet hepsi Kökten soyadýný almýþ.

Terikilerle olan ilþkileriniz nasýldý. 
Onlarýn dedeler inizin Beyliðini 
bastýklarý ve çoluk çocuk herkesi 
kýlýçtan geçirdikleri söylenir. Nedir 
bu olayýn aslý?

—Onu yapanlar Terikanlýlar deðil, 
Sivrihisar’dan Baþýbozuk Kumarcý Bey-
leri. Türkmen. Onun adý da Duman Bey. 
Terikanlýlar Pulathisar’da otururlarmýþ 
ve burada eþkýyalýk yaparlarmýþ. De-
delerimiz onlarý muhtelif köylere üçer 
beþer aile daðýtmýþlar. Yalnýz Kumarcý 
Bey, Aliþan Bey’in soyunu kurutmak 
için herþeyi yapmýþ. Ama sonuçta Kel 
Aliþan Bey gidip Sivirihisar’ý basýyor ve 
Kumarcý Beyi kadýn kýlýðýnda kaçarken 
yakalayýp asýyor. Hatta Kumarcý Bey’in 
K.Aliþan Bey bebekken Mirliði bastýðý 
ve herkesi kýlýçtan geçirdiði, Aliþan 
Beyi’de ortada dolaþan kirli pasaklý, 
sümüklü bir çocuk diye ellemediði, 
öldürmediði söylenir. Aliþan Bey onu 
kadýn kýlýðýnda yakalayýnca kendisinin 
o çocuk olduðunu söyler. Kumarcý Bey 
onu öldürmediðine çok piþman olur 
ama kelleyi de kaybeder.

Sizinkilerde canbeg aþiretinden deðil 
mi?

—Evet evet. Canbeglerin beyleri.

Sizden baþka bu yörede mirlik var mý?

—Hayýr yok.

Sizinkilerden Ýstanbul’a gidipte 
iliþkinizin koptuðu kimse var mý? 
Veyahut orada malvarlýðýnýz var mý?
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—Orada kimse var mý, bilmem ama 
Ýstanbul’da Bakýrköy’deki Uzun-
çayýr, Fenerbahçe’deki Kuþdili Çayýrý, 
Beykoz’da Çýrpýcý Çayýrý. Bunlar pa-
diþah tarafýndan sefere giden beylere, 
mirlere ödül diye verilen topraklar. 
Bizim dedelerimizin mirlikleri. Bu 
mallarý sonra vakýflara  baðýþlamýþlar.

Peki bizimle olan hýsýmlýk, akrabalýk 
nasýl baþlamýþ? O zamana göre çok 
da yakýn deðiliz çünkü.

—Dayýmýn dediðine göre bizim kö-
yün ileri gelenleri olan Çakýr Beyler 
sizin akrabalarýnýzmýþ. Çocuklarý 
Avrupa’dalar. Çocuklarýn isimleri Hacý 
ve Çakýr’dýr. Onlarda bizimle akraba-
lar. Muhtemelen ya onlar üzerinden 
yada bilmediðim baþka þeyler sebeb 
olmuþ olabilir.

Evet dayýmýn babasý Ýbiþ Efendi de 
Haymana da Müstantiklik yapmýþ 
(Kaymakam Yardýmcýlýðý). Onun ba-
basý Hacý Ahmet’de yine bizim yöre 
de ilk beylik verilenlerden. Onada 
beyliði Ankara Valiliðinin sordur-
masý üzerine Türkmen beylerden Ha-
tiboðullarý verdiriyor. O sonradan 
bu görevi layikiyla yapamayacaðýný 
valiye söyleyince, Vali yerine birini 
tavsiye etmesini söyler. O da kýz-
kardeþinin oðlu Aliþan Bey’i tavsiye 
eder. (Mýkaila ve tüm çevresinin so-
rumlu beyi olur, köyümüzden Mala 
Axê’nin ilk dedeleridir. Hacý Ahmet’in 
Yeðeni’nin adýnýnda Aliþan olmasý te-
sadüf olmayabilir. Muhtemelen daha 
önceden tanýþtýklarý Çeltikli Aliþan 
Beylerin adýný verdiler. Çünkü Aþi-
retimiz Mikaîlî’ler bölgeye ilk gel-

diklerinde Çeltiðe yerleþiyor, oradan 
bugünkü yerine geliyor.)Belki dedele-
rinizin Kaymakamlýk yaptýðý dönem-
de bu tanýþma vesilesi olmuþtur.

—Bilemiyorum, uzakta olsa Aliþan Bey 
bütün Haymana’dan sorumlu. Sorup 
öðrenmiþ olabilir.

Dayým Çeltik’teki eski caminin pen-
ceresine kadar dedelerimiz tarafýn-
dan yapýldýðýný söyler.

—O cami olamaz, belki tamir et-
mek istemiþlerdir, diðerleri de býrak-
mamýþlardýr. O cami Karamanlýlardan 
kalma, 800 yýllýk.

Peki sizde dedelerinizden kalma hiç 
eski eþya var mý?

—Pek çok varmýþ ama, Yunan gel-
diðinde kaymakamlýkla beraber yan-
mýþ. Bazý kalan þeylerde Tuð, Kýlýç ve 
Berat gibi, amcalarýmdaydý, ama þimdi 
ne olduðunu bilmiyorum. Onlar hep 
ailenin büyüðüne verilirmiþ.

Kürt Aliþan Beyin Mirliði ile iliþkili 
Çeltik’te hiç yazýlý belge v.s mevcut 
deðil mi? Veya mezarýnýn yerini 
biliyormusunuz?

—Çeltik’te mevcut. Caminin üzerindeki 
taþta ve sanýyorum mezarýnda Miri 
Miran Aliþan Bey yazýyor.

Güzel... Ben Çeltiðe bir gelirsem, 
onlarýn resimlerini çekip, görmek 
isterim. Uzunbeyli köyündeki Aliþan 
Bey hakkýnda bilgin var mý?

—O köyün beyleri onlar, soyadlarý 
Özalp.

Onlarda Canbeg mi?
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—Uzunbeyli karýþýk bir köy. Ýlk kuran-
larý sanýyorum Özalplar.

Terkanlýlarla eskiye dayanan bir 
akrabalýk var mý?

—Hayýr ama yeni olarak benim bir 
kýzkardeþim oradan evli.

Sizin yörede bir Kürtçe destan var. 
Destana Qamise Qul. O konuda bir 
bilgin var mý?

—Onu bilemiyeceðim.

Destandaki mirin adý da Aliþan ve 
bir bataklýktan, deðirmenden bahse-
diliyor.

—Bizim köydeki deðirmenimizin 
yanýnda da bataklýk var.

Bu ilginç. Çünkü destanda da 
bunlardan sözediliyor. Peki bildiðin 
sizin dedelerinizden bahseden, hiç 
tarihi bir kaynak var mý?

—Dr Rýza Nur’un tarihinde sözedi-
liyor, Faruk Sümer’in Türkmenler ve 
Oðuzlar adlý eserinde çok az geçiyor, 
pek bahsetmiyor. Daha çok tam Türk 
kökeni olanlardan, saf olanlardan 
bahsediyor herhalde. Çeltik ve yöresini 
Aliþan Bey diye biri idare etmiþtir diye 
kýsaca geçmiþ.

Onun sebebide tabii belli! M.B’ýn 
kaynaðýnda Kürt Aliþan Bey’den 
bahsediliyor. Faruk Sümer’de orada 
geçen kürt kelimesi nedeniyle ondan 
bahsetmemiþtir.

—Evet mesela bizimkilerden daha 
küçük ve önemsiz olan Ýshakuþaðýndan 
bahsediyor ama biz yokuz.

Bu deðerli bilgilerden dolayý sana 
çok teþekkür ederim Þevki Eniþte!

—Ben teþekkür ederim.

 MÝRÝ MÝRAN KÜRT (KEL) ALÝÞAN BEY Ý̀N SECERESÝ

Büyük Aliþan Bey
Sarý Aliþan Bey

Kürt Aliþan Bey (Miri Miran)

1. H. Halil Bey            2. Battal Bey            3. H. Ömer Bey (Çocuðu olmamýþ)
1. Derviþ Bey  (Kaymakam ve son Mir)
1. H. Ahmet Bey          2. H Ömer Bey
1. Dr. Hasan Kökten   2. Orhan Kökten              3. Mehmet Kökten  
                                                                                     (1957 Afyon Milletvekili
                                                                                      ve  Afyon Ýl Genel 
                                                                                      Meclisi üyeliði)
               1.Bektaþ Bey
               1.Þevki Kökten
               1.Ahmet Kökten    
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Yýl 1995, Münih’deki bir konfe-
ransýmda, beni tanýyan Kýrþehir 
Kürtleri’nden Hacý Erdoðan ar-

kadaþ, bir akþam beni aradý. Dedi ki 
“Ya Hocam, bizim Orta Anadolu Kürt 
Kültürü’nü bilince çýkarmayý hedefley-
en bir dergi düþüncem var. Bu konu-
da katký sunar mýsýn? Ve önerilerin ol-
ur mu?”

Olay 1996... yani tanýþmamýz, beni 
tanýmasý 1995, bu öneriyi getirdiði 
tarih 1996. Geçmiþten beri benim de 
düþündüðüm ilginç bir proje, düþünce 
olduðu için tabii ki derhal destek sözü 
verdim. Bazý önerilerde bulundum. 
Bunun üzerine ilk çekirdek kadro 
oluþtu. Bu çekirdek kadro “Birnebun”, 
yani “unutulmadýlar” anlamýnda bir 
dergi ile ortaya çýkmaya baþladý. Bugün 
Bîrnebûn dergisi, üç aylýk periyotlarla 
çýkan bu dergi, 26 – 27 sayýya ulaþtý. 

Þimdi bu dergiyi biz çýkarmaya 
baþladýðýmýzda bazý hareketler, siyasi 
hareketler ya da bazý bireyler bir kuþku 

ile olaya baktýlar. “Ya bunlar acaba 
ayrý bir baþ mý çekiyor? Bunlar acaba 
ayrý bir örgütlenmeye mi gitmek is-
tiyor?” biçiminde. Kuþkusuz bu, böyle 
düþünenlerin sýðlýðýný gösteriyordu. 
Niçin sýðlýðýný gösteriyordu? Bizde 
geçmiþten gelen bir rahatsýzlýk var. Biz 
kendi köyümüzün tarihini bilmeden; 
kendi köyümüzün, kendi mezramýzýn, 
kendi beldemizin, kendi kasabamýzýn, 
ilçemizin, ilimizin, kendi bölgemizin 
tarihini bilmeden birden Kürdistan 
tarihi yazarýz. Ya da coðrafyasýný 
bilmeden birden Kürdistan coðrafyasý 
yazarýz. Ya da kendi köyümüzden baþla-
yarak, kendi yöremizin literatürünü 
bilmeden, folklorunu bilmeden, ede-
biyatýný bilmeden birden Kürt edebiyatý 
tarihi yazmaya kalkýþýrýz. Deðerli arka-
daþlar bu bir hastalýk ya da bir sýðlýk, en 
azýndan bir sýðlýk. Þimdi süreç içerisinde 
ne kadar haklý olduðumuz ortaya çýktý. 
Bakýn bu dergide ne yaþandý. Oradan 
yola çýkarak asýl konumuza girmek 
istiyorum. 

ARAŞTIRMA
Mehmet Bayrak

ELBÝSTAN – PAZARCIK YÖRE 
TARÝHÝ VE KÜLTÜRÜ ÜSTÜNE

- 1- 

Mahalli Tarih ve Kültürün Önemi
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“Bîrnebûn” Dergisinin 
Sunduðu Gerçekler
Bugün 26 – 27 sayýya ulaþan bu dergi 
ile, Orta Anadolu Kürt Kültürü büyük 
bir ivme kazandý. Çýkýþ bildirgesini, 
derginin manifestosunu, çýkýþ amacýný 
içeren bildirgeyi yani “Çýkarken” 
yazýsýný da ben hazýrlamýþtým. Orada 
da açýk açýk vurguluyorduk, diyorduk 
ki “Kürt Toplumu, 7 ana coðrafyada 
toplanmýþ. Bunlarýn beþi Kürdistan 
üzerinde, yani Kuzey Kürdistan, Batý 
Kürdistan, Doðu Kürdistan, Güney 
Kürdistan ve Sentral (Central) Kürdis-
tan olmak üzere, beþ ana öbek Kürdis-
tan topraklarýnda ama bir baþka önemli 
Kürt yerleþimi Albruz Daðlarý’nda ve 
Horasan’da, bir baþka, yedinci önemli 
Kürt yerleþim yeri de Orta Anadolu’da.” 
Ýþin ilginç tarafý Kürdistan’dan gelen 
aydýn kategorisindeki insanlar bile çoðu 
kez Horasan olgusundan da habersizdi, 
Orta Anadolu Kürt yerleþiminden de 
habersizdi. Onlar, Kürt Toplumu den-
ince hemen Kürdistan’ý algýlýyorlardý. 
Ýþin aslý bu deðil. Bundan dolayý biz iþe 
Orta Anadolu Kürt Kültürü’nü bilince 
çýkarmakla baþladýk. 

Meðer bu dergi projesinden iki yýl 
önce baþka arkadaþlar böyle bir projeyi 
baþlatmak istemiþler. Hatta bunun 
için bir plan, program da yapmýþlar, 
ama çeþitli nedenlerle bu dergi olayýný 
baþlatamamýþlar. 

Şimdi neler oldu o tarihten sonra. 
Orada açýkca, “Çýkarken” yazýsýnda 

da belirttiðim gibi, bizim amacýmýz 
köylerden baþlayarak, Orta Anadolu 
eksenli köylerden baþlayarak, bel-
delere, kazalara, þehirlere varýncaya 
kadar o yörenin coðrafyasý, o yörenin 
tarihi, o yörenin sosyolojisi, o yörenin 
etnolojisi, o yörenin folkloru, o yöre-
nin edebiyatý, o yörenin antropolojisi 
dahil birçok yönüyle o bölgeyi yazýlý 
literatüre sokmak ve bilince çýkarmak. 
Açýk söylüyorum, bu dergiyi çýkarmaya 
baþladýðýmýzda Kürtçe yazan arkadaþ 
sayýsý biri ikiyi geçmiyordu. Fakat süreç 
içerisinde bu dergi ayný zamanda bir 
okul oldu. Ve bugün, bu yazý kadrosu 
giderek geniþledi tabii, en az 10 – 15 kiþi 
Kürtçe yazýyor o dergide. Oysa dergiyi 
çýkarmaya baþladýðýmýzda Kürtçe yazý 
deneyimi olan bir kiþi, hadi bilemedin 
iki kiþiydi. 

Bir baþka ilginç, çarpýcý örnek ve-
reyim size. Bu dergiyi biz çýkarmaya 
baþladýðýmýzda, kaset yapmýþ Orta 
Anadolu’lu Kürt sanatçý sayýsý ikiyi 
geçmiyordu. Bunlardan bir tanesi Kürt 
Remzi’ydi, bir tanesi Serbülent Kanat’tý. 
Burada yayýnlanan klamlar, stranlar, 
metelokler, çiroklar ve benzeri ede-
biyat ürünleri öylesine bir etki yarattý 
ki, bugün Orta Anadolu’lu olup kaset 
çýkaran insanlarýn, gençlerin sayýsý 
100’ü buluyor. Demek ki bu büyük bir 
ivme yaptý insanlar üzerinde.

Bir baþka çarpýcý olgu var. Bir in-
san kendisini en iyi hangi platformda 
görüyorsa, hangi periyotta kendisini 
görüyorsa, o dergiye, o periyoda daha 
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çok sarýlýr. Hiç beklemediðimiz yerlerde 
öyle bir yazý kadrosu oluþtu ki, bu yazý 
kadrosu dergiyi desteklemekle kalmadý, 
Ziman yani “Dil” adlý dernekler, dil ve 
kültür dernekleri oluþturuldu, vakýflar 
oluþtu. Avrupa’nýn birçok yerlerinde 
Orta Anadolu Kürt Kültür Vakýflarý ve 
Dernekleri oluþmaya baþladý. 

Ezilen Kimlikleri ve 
Yasaklý Kültürleri 
Sahiplenmek
Þimdi biz bunu Maraþ ve çevresi, 
literatürde Anti-Toroslar, Karþý/Ýç 
Toroslar olarak geçen bölge için neden 
yapmayalým? Zaten ülkede belli 
ihtiyaçlarýn sonucu olarak dikkat 
edilirse gerek Elbistan, gerek Pazarcýk, 
gerek Kürecik eksenli bazý dernekler 
kurulmaya baþlandý. Ve bunlardan 
giderek.. vakýflara dönüþenler oldu. 
Bu, besbelli ki bir ihtiyacýn kendini 
hissettirmesinin ürünüydü. 

Ben kendi payýma söyleyeyim, ben 
Alevi-Kürt kökenli bir yazar olarak, 
yazarlýðýmýn hiçbir döneminde, hiçbir 
kimliðimi inkâr ederek yola çýkmadým. 
1971’de yazmaya baþladým, 1973’de ilk 
kitabým çýktý. O tarihten beri yazýyo-
rum. O tarihten beri sekizi Türkoloji, 
14’ü Kürdoloji alanýnda olmak üzere 
20 küsur eserim yayýmlandý. Geçen-
lerde Özgür Politika’da  Pazarcýk’lý iki 
arkadaþ benimle röportaj yapmýþlardý. 
Geldiler tabii, ev ortamýnda da kitapla-

rýn tümünü gördüler. Orada özellikle 
saymýþlar kaþla göz arasýnda; 20 bin 
sayfaya varýyormuþ benim bugüne ka-
dar çýkardýðým kitaplarýn sayfa sayýsý. 
Þimdi amaç þu, bizim yanlýþlýðýmýz, 
eksikliðimiz mücadelede, politik 
mücadelede de kendini gösteriyordu. 
Sanki bir insanýn emek kimliðine 
sahip çýkmasý için Kürt kimliðini ya 
da Alevi kimliðini red ve inkâr etmesi 
gerekiyormuş.. Sanki Kürt kimliðine 
sahip çýkan bir adamýn Alevi kimliði-
ni ya da diðer kimlikleri red ve inkâr 
etmesi gerekiyormuþ.. Sanki Alevi 
kimliðine sahip çýkan bir insanýn da 
diðer kimlikleri red ve inkâr etmesi ge-
rekiyormuþ gibi yanlýþ, sakat, çarpýk bir 
anlayýþ egemendi insanlarda. Ben bu 
tuzaða hiçbir zaman düþmedim. Yani 
ben Sosyalist dünya görüþüne sahipken 
de her zaman Kürt kimliðime sahip 
çýktým, Alevi kimliðime sahip çýktým. 
Öte yandan bir insanýn ezilen kimliðe 
sahip çýkmasý için illa o cinsiyetten ya 
da o milliyetten olmasý da gerekmez. 
Bir insanýn ezilen cins olarak kadýn 
kimliðine sahip çýkmasý için illa kadýn 
olmasý gerekmediði gibi.

Yýlmaz Güney’in ilginç bir sapta-
masý vardý. Diyordu ki “Eðer Türkiye’de 
dominant ulus, yani egemen ulus, baþat 
ulus Kürtler olsa, onlar Türkleri ezse-
lerdi, benim yerim Türklerin yanýydý.” 
Ben de bu çerçevede geçmiþten bugüne 
hangi soydan, hangi boydan, hangi 
milliyetten, hangi cinsten olursa olsun 
ezilenlerin cephesinde yer aldým. Be-
nim Osmanlý dönemine iliþkin, geçmiþ 
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tarihe iliþkin çalýþmalarým bunun açýk 
kanýtýdýr. Eðer o dönemlerde en çok 
Türk unsuru, Türkmen unsuru, Yörük 
unsuru ezilmiþse; ben onlarýn yanýnda 
yer almýþýmdýr. Ya da baþka halklar ezil-
miþse onlarýn yanýnda yer almýþýmdýr. 
Ama günümüzde çok açýktýr ki ezilen 
ulus olarak, en çok ezilenler ve nicelik 
ve nitelik olarak da en yaygýn kimliðe 
sahip unsur Kürt unsurudur. Bun-
dan dolayý sadece Kürt olduðum için 
Kürtleri savunmuyorum. Çünkü Kürt 
halkýnýn yanýnda yer almak bütün de-
mokratlarýn görevi olmak gerekir. 

Öte yandan nitelik ve nicelik olarak 
en çok ezilen, yoksanan, horlanan, yine 
reddedilen kimliklerden birisi Alevi 
kimliðidir. 

Bildiðiniz gibi Ýttihat’la baþlayýp 
Cumhuriyet’le uygulamaya konan tek 
tip toplum yaratma anlayýþý Kürtleri 
ve diðer halklarý inkâr ettiði gibi, 
Hanefi Müslümanlýðý dýþýndaki diðer 
dinleri ve inançlarý da red ve inkâr etti. 
Bundan dolayý da bugün bir Alevilik 
sorunu vardýr; bir Alevilik, kimlik 
sorunu vardýr. Tesadüfen biz bütün 
bu kimlikleri taþýyan bir ortamdan 
geldiðimiz için, bunlarýn bizim için 
hepsi son derece önemlidir.

Önceki gün Nürnberg Belediyesi 
Kültür Dairesi’nin bir etkinliðine katýl-
dým, panelist olarak, üç Kürt arkadaþ. 
Zaten Kürt Kültür Haftasý etkinliðiydi. 
Biz panelist olarak üç yazar katýldýk. 
Müzisyenler var; devam ediyor bu hâlâ. 
Þimdi konu çok güncel olduðu için, 

Güney Kürdistan’daki geliþmeler, Türk 
Solu’ndan ya da Türkiye Solu’ndan 
gelen bazý arkadaþlar “Kürtler þöyle 
yapmalý, Kürtler böyle yapmalý” diye 
diktelere baþvuruyorlar. Onlara da 
söyledim, dedim ki, býrakýn Kürtler ne 
yapacaðýný en iyi kendileri tayin eder. 
Kürtler kendileri belirlesin ne yapa-
caklarýný. Sizin dost olarak göreviniz 
onlara destek olmaktýr, onlara köstek 
olmak deðildir. 

Ýþlenmeyi Bekleyen 
Ýçtoroslar Kürt Kültürü
Ezilen inanç, ezilen ulus, ezilen 
sýnýf ve ezilen cins baðlamýndaki bu 
yaklaþýmýmý bütün hayatým boyunca 
taþýdým ve kitaplarýma da yansýttým. 
Sadece bunu da deðil, yerel tarihin, 
yerel coðrafyanýn, yerel kültürün 
önemine de sürekli vurgu yaptým. 
Mümkün mertebe sürekli yazý yoluyla, 
kitap yoluyla ve konferanslarýmla 
bunu da devamlý bilince çýkarmaya 
çalýþtým. Sözgelimi yöredeki ilk der-
lemelerimi, bizim bölge kültürüyle 
ilgili ilk derlemelerimi eþkýya türküleri 
ve aðýtlarý konusunda yaptým. 70’li 
yýllarda baþlayýp 85 yýlýnda yayýnlanan 
Eþkýyalýk ve Eþkýya Türküleri çalýþma-
mda ilk defa bizim o bölgenin eþkýya 
türkü ve aðýtlarýna da yer verdim. 
Hatta bunlarýn içinde bazý Kürtçe ör-
nekler de vardý. Daha önce Demokrat 
diye bir gazete çýkýyordu, orada bazý 
Kürtçe örneklere de yer vermiştim 
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1979-80’de. Ve bunlar hakkýnda da 
dava açýlmýþtý geçmiþte. Þimdi daha 
sonraki süreçte kuþkusuz bunu daha 
bir bilinçle yapmaya çalýþtým. Birkaç 
örnek vermek gerekirse; Kürt Müziði, 
Danslarý ve Þarkýlarý konulu üç ciltlik 
kitabýmda, ilk defa bizim bölgenin, 
Maraþ, Malatya, Adýyaman mihverin-
deki Ýçtoroslar’dan 300 tane Kurmancý 
klama, strana, durik olarak nitelendi-
rilen çarinlere, dörtlüklere yer verdim. 
Sadece kendi ablamdan 300 civarýnda 
dörtlük derlediðimi söylersem, ve bun-
larýn ikisinin üçünün bir klam ettiðini 
söylersem, demek ki sadece  ablamdan 
yaptýðým derlemelerden 80 civarýnda 
klam oluþmuþ. Onun dýþýnda en az 200 
– 250 civarýnda Kurmancý klam var. 

Düþünün ki Kürdistan’ýn diðer 
bölümlerinde belli bir iletiþim var, Kürt 
kültürünün yasaklanmasýna raðmen. 
Sözgelimi Kuzey Kürdistan’la Güney 
Kürdistan arasýnda sözlü gelenekte 
yaþayan bir kültürel iletiþim olmuþ. Za-
ten iþte Cýzreviler baþta olmak üzere bir-
çok Kürt dengbêji Türkiye’den Güney’e 
geçmiþ, Suriye’ye geçmiþ. Dolayýsýyla 
Kürdistan’ýn Kuzey parçasýndaki kül-
türü de oraya taþýma olanaðý bulmuþ. 
Fakat Fýrat’ýn özellikle batýsýnda kalan 
ve göreceli olarak perakende yaþayan, 
daðýnýk yaþayan ve büyük bölümü 
Alevi Kürt olan topluluk genelde ken-
di içine kapalý olarak kalmýþ. Onlarýn 
kültürü yayýlamamýþ, daðýlamamýþ. 
Ne olmuþ? Bu, ya bizim pirler, dedeler 
yoluyla belli ölçüde iþlenebilmiþ, ki on-
larýn belli bir bölümü de biliyorsunuz 

Alevi tandanslý müzik icra etmiþler. 
Bizim âyetler ve beyitler dediðimiz, ki 
onlarýn büyük bir bölümü Türkçe’dir, 
bu arada Kürtçe âyetler, Kürtçe klamlar 
da icra ettikleri olmuş. Bunu daha çok 
yapanlar âþýk tarzý mahalli sanatçýlar 
olmuþ, yani Kürtçe’yi, Kürtçe klamlarýný 
ve stranlarýný daha çok yaþatan âþýklar 
olmuþ. Aslýnda siz kendiniz de en az 
benim kadar biliyorsunuz ki bizim 
insanýmýz aðýdýný öncelikle ninnisini 
Kürtçe söyler. Kilimini dokurken ya 
da yününü eðirirken ya da çeþme 
baþýndayken gençler geçmiþte karþýlýklý 
klamlar söylerlerdi. Geçmiþte aðýtlar 
Kürtçe yapýlýrdý. Bugün de önemli öl-
çüde böyle, fakat Kürt yazýlý literatürü 
yasaklandýðý, Kürt kültürü yasaklý 
olduðu için, zaten Kürtçe anadilde eði-
tim yapýlmadýðý için bunlarýn yazýya 
dönüþme olanaðý olmadý. Ve bunlar 
uçup gitti. Bu kültür hazinesi, sadece 
Kürtleri deðil, hem Türkleri hem de 
diðer halklarý giderek bütün insanlýðý 
ilgilendiren bu kültürel deðerler uçtu 
gitti, yok oldu gitti. Adeta bizim burada 
yaptýðýmýz son kaçmýþ olan, kaçmakta 
olan trenin son vagonuna ulaþýp oradan 
birþeyler koparmaya çalýþmaktan iba-
retti. Ve açýk söylüyorum, bugün yine 
iyi kötü Avrupa’da yaþayan insanlar 
gidip o kültürel ortamalardan, o cem 
ortamlarýndan, ya da âþýklama tarzý, 
meþk ortamlarýndan, topluluklardan o 
kasetleri alýp buraya getirmiþler. Bura-
da kendi özlemini gidermek amacýyla 
teyplerinde çalmýþlar, söylemiþler ve be-
nim Kürt Müziði, Danslarý ve Þarkýlarý 
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kitabýmýn özellikle Maraþ’a dönük olan, 
özellikle Ýç Toroslar’a dönük olan esas 
kaynaðýný bu tür kasetler oluþturdu. 
Eðer bu tür kasetler de olmasaydý -ki 
büyük bir bölümü Avrupa ülkelerin-
den derlendi, bir bölümünü daha sonra 
ülkeye gidebildikten sonra ülkede der-
leme olanaðým oldu- eðer bu kasetler 
de elde olmasaydý bunlar da yok olup 
gidecekti. Bir somut örnek vereyim. Be-
nim dedem, dayýlarým bizim o bölgede 
Alevi kültürünü en yoðun olarak yaþa-
tan insanlardý. Kitabýmýn en arkasýnda 
bir albüm var. O albümde dedemin de 
resmi var. Dedem, benim yetiþtiðim 
dönemlerde en azýndan 20-30 civarýnda 
Kürtçe âyet söylerdi. Daha sonra oðul-
larý ayný geleneði sürdürüyorlar. Bugün 
bunlarýn daðarcýðýnda kalan Kürtçe 
âyetlerin sayýsý beþi geçmiyor. Bu büyük 
bir kayýp. Klamlar bazýnda da hele hele 
bu böyle. Diðer Kürt kültür ürünlerinde 
hele hele bu böyle. 

Alevi – Bektaþi 
Edebiyatýnda Ermeni 
Aþuðlarý
Bir baþka çarpýcý olguya vurgu yapmak 
istiyorum. Þu an benim üzerinde 
çalýþtýðým, bitirme noktasýna geldiðim 
bir çalýþma var. Bu sene yayýnlamayý 
planlýyorum. Bu nedir biliyor musu-
nuz? Alevi - Bektaþi Edebiyatýnda 
Ermeni Aþuðlarý. Þimdi nedir bu? Ben 
size sorsam, siz hiçbir Ermeni aþuðu 
tanýyor musunuz desem, belki hiçbi-

riniz bir isim bile veremeyeceksiniz. 
Peki þunu söylesem þaþýracaksýnýz. 
Türkçe ve Azerice yazan Ermeni 
Âþýklarý, ismi tespit edilen ve tümü de 
nerdeyse Osmanlý döneminden kalma 
-zaten Cumhuriyet dönemiyle birlikte 
Anadolu topraðýndan silindiler- Türkçe 
ve Azerice yazan Ermeni Âþýklarý’nýn 
sayýsý nedir biliyor musunuz? 400 
civarýnda. Türkçe ve Azerice yazan Er-
meni Âþýklarý’nýn sayýsý 400 civarýnda. 
Ermeniler o yönüyle de biraz Kürt-
lere benziyorlar. Kürtler bulunduklarý 
toplumun egemen dili ve kültürü 
neyse genellikle ona yönelmişler. Er-
meniler de böyle yapmýþ. Sözgelimi 
Anadolu Ekolü’ne, yani Anadolu’da 
yaþayanlar, Konstantinopol’de yani 
Ýstanbul’da yaþayanlar yaygýn ola-
rak Türkçe yazmýþlar. Tiflis Ekolü’ne 
baðlý olanlar Gürcüce yazmýþlar. 
Azerbaycan Ekolü’ne baðlý olanlar 
Azerice yazmýþlar. Ýran Ekolü’ne baðlý 
olanlar Farsça ve Kürtçe yazmýþlar. 
Erivan Ekolü’ne baðlý olanlar Erme-
nice yazmýþlar. Kürtler de aþaðý yukarý 
böyle yapmýþlar. Yani tam bir bilinç 
olmayýnca, ulusal bilinç olmayýnca 
bir þartlar, toplumsal þartlar gerekti-
rince mutlaka egemen dil ve kültür 
hangisiyse, moda olan hangisiyse 
onunla yazmýþlar. Bu þu açýdan önemli, 
çalýþma ortaya çýkýnca görülecektir, 
Hýristiyan Ermenilerinin –ki büyük 
bir bölümü Gregoryan’dýr Kürdistan’da 
ve Anadolu’da yaþayanlarýn- Aleviliðe, 
Bektaþiliðe nasýl kolay intisab ettiðini, 
girdiðini göstermesi açýsýndan önemli. 
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Ýkincisi benim belirlediðim, ürünlerini 
belirlediðim 112 tane Ermeni Aþýðý var 
Türkçe yazan. Bunlarýn yüzde 80’ini 
Aleviliðe, Bektaþiliðe intisab etmiþ. 
Tabii mahlaslarý da ortak mahlas, 
yaygýn mahlas olduðu için kimse onun 
milliyetini bilmiyor. Aynen Türkçe 
yazan Kürt kökenli âþýklar gibi –on-
larý da kimse bilmiyor. Adamýn adý 
Mecnuni’dir, þimdi Mecnuni’den yola 
çýkarak, adam Türkçe yazýyor, nere-
den bileceksin Ermeni olduðunu. 
Adamýn adý Melili’dir, Þirin’dir, bilmem 
Mansuri’dir, Kevkebi’dir, Nuri’dir, 
þudur budur, Fevzi’dir. Ve bunlarýn içe-
risinde üç tane de “Babalýk” mertebesi 
verilen, Babalýk mertebesine ulaþan 
Ermeni aþýðý vardýr. Yani Hacý Bektaþ 
Dergahý’nýn Babalýk mertebesi verdiði 
üç tane ozan. Düþünebiliyor musunuz? 
Þimdi bu þu gerçeði çok rahat göste-
recek. Hep geçmiþten beri, Alevilikle 
Hýristiyanlýk arasýnda çok büyük 
benzerlikler olduðunu, yakýnlýklar 
olduðunu, ortak paydalar olduðunu 
söylüyorduk. Ýþte gönüllü, misyoner-
likle alakasý olmadan, bu âþýklarýn 
Aleviliðe, Bektaþiliðe rahatlýkla intisab 
etmeleri bunu gösteriyor, bir. Ýkincisi, 
þuna cevap oluþturacak. Sanki Alevi 
edebiyatý, Bektaþi edebiyatý denince 
bunlarýn hepsini Türkler yaratýyormuþ 
gibi. Býrakýn herkesin kendi dilinde 
yarattýðý edebiyatý, sadece diyorum 
benim belirlediðim 112 tane Ermeni 
aþýðý Türkçe yazýyor ve bunlarýn en az 
yüzde 80’i Alevi-Bektaþi tandanslý. Bu 
da gösteriyor ki, böyle bir Alevi-Bektaþi 

edebiyatý yaratýlmýþsa, bunda geçmiþte 
Ermeniler’in, Kürtler’in, Türkler’in 
diðer halklarýn, tabii ki birçok halklarýn 
ve günümüzde de özellikle, kültürü 
yasaklandýðý için Kürt âþýklarýn önemli 
bir rolü vardýr.

Sözlü Gelenekte Yaşayan 
Kürt Kültür Ürünlerini 
Derlemenin Önemi
Türkiye’de Türk halk şiiri üzerine 
önemli çalýþmalar yapan bir karý-koca 
var Almanya’da. Adam öldü, kadýn 
da 90’lý yaþlarda þimdi. Kurt Reinhard 
ve Ursula Reinhard diye bir karý koca. 
Bunlar Türkiye’de gidip alan çalýþmasý 
yapan, geniþ bölgelerde çalýþmalar 
yapan, âþýklarla bizzat görüþen araþtýr-
macýlar. Halen Berlin’de yaþayan Ursula 
Reinhard’ýn hem kitabýnda anlattýðý 
hem bizzat bana söylediði bir tespiti var. 
Diyor ki, “Gittiðim yerlerde gördüðüm 
âþýklarýn, Türkçe müzik icra eden 
âþýklarýn en az yüzde 60’ý Kürt köken-
liydi.” Ama bilinen nedenlerle dediðim 
gibi genellikle egemen dille ve kültürle 
müzik icra ediyorlar. Eðer bir noktada 
buna müdahale edilmezse hem geç-
miþten beri akýp gelen, varolan Kürt 
kültürü eriyip, güneþin altýnda eriyip, 
yok olup gidecek, hem de bundan sonra 
insanlar o konuda ürün veremeyecekler. 
O konuda bir týkanma yaþanacak. Ýþte 
düzenlediðiniz bu toplantý bu konuda 
da bir dönemeç oluþturabilir. Oluþtur-
malýdýr. Açýk söylüyorum, arkadaþlarla 
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bu konuda hiçbir konuþmam olmadý. 
Ama biz bazý arkadaþlar, müzisyenler 
ya da yazarlar kendi aramýzda buna çok 
ihtiyaç olduðunu söylüyorduk; bunu 
yüksek sesle dillendiriyorduk. Fakat 
saðolsunlar buradaki arkadaþlar böyle 
birþeye ihtiyaç duymuþlar ve haber ver-
diler. Haber verince de ben koþa koþa 
geldim. Çünkü bunu ayný zamanda bir 
görev biliyorum. Sözlerimin baþýnda da 
söyledim, kendi mahalli tarihini, yerel 
tarihini bilmeyen bir adam, ulusal tarih 
yazamaz. Kendi mahalli coðrafyasýný 
bilmeyen bir adam ulusal coðrafya 
yazamaz. Kendi kültürünü bilmeyen 
bir adam ulusal kültür yaratamaz 
ve evrensel kültüre gidilemez. Yani 
herþeyin temel taþý yöresel kültürlerdir. 
Ancak ulusal kültür bunun üzerine 
bina edilebilir ve evrensel kültür de bu 
ulusal kültürler üzerine bina edilebilir. 
Yoksa ayaðý olmayan, muallakta kalan 
bir kültür anlayýþý olur ki, hem yanlýþtýr, 
hem sakattýr, hem cýlýzdýr, hem zayýftýr 
böyle bir kültür anlayýþý. Bundan do-
layý diyorum ki, hiçbir zaman bir klam 
deyip geçmemek lazým, hiçbir zaman 
bir fýkra deyip geçmemek lazým. Ede-
biyatýn, folklorun en küçük bir ürünü 
bile çok önemli bir katkýdýr. 

Türküden/Þarkýdan 
Korkan Anlayýþ
Türkiye’de yayýnlanan ilk Kürt halk 
türküleri kitabýný ben yayýnladým, 
1991’de. Benim ilk ceza aldýðým kitap 

da Kürt Halk Türküleri kitabýdýr. 
2002 yýlýnda üç Kürdoloji çalýþmasý 
çýkardýðýmda, daha önce eski da-
valardan Avrupa Ýnsan Haklarý 
Mahkemesi’nde mahkum olan Tür-
kiye, bunlarýn ikisi hakkýnda yani 
Kürt Müziði ile Kürt Kadýný kitaplarý 
hakkýnda yeniden dava açtý. Üç yýllýk 
bir yasak dönemi vardý bizim için de, 
yani bir þartlý ceza erteleme yasasý 
çýktý 99’un sonlarýnda. Ama þartlý, 
üç yýl süreyle Kürdoloji alanýnda bir 
þey yazýlmayacak. Yazmayacaksýnýz. 
Yazdýðýnýz takdirde, davasý konusu 
olduðu takdirde geçmiþ cezalarýn 
tümünü çekmek zorundasýnýz. Bu ne-
denle o aþamada açýk söyleyeyim yal-
nýzca Köy Enstitüleri ve Köy Edebiyatý 
diye bir kitap çýkardým. Zaten geçmiþte 
benim bir antolojim vardý o konuda, 
onu biraz güncelleþtirerek çýkardým. 
Ama diðer çalýþmalarýmý yoðun biçim-
de sürdürdüm. Hazýrlýklarýný yap-
tým. 2002 yýlýnda matbaa çalýþmalarý 
yürüdü. Süre doldu cezalar düþtü. 
Mahkemelerden o konuda cezalarýn 
düþtüðüne dair karar aldýk. Kitaplarý 
piyasaya verdik. Kitaplarýn ikisi hak-
kýnda yine dava açýldý. Açýlanýn birisi 
Kürt Müziði Danslarý ve Þarkýlarý’ydý. 
Savcý ile karþý karþýyayýz. Dedim ki, 
“1991’de ben Kürt Halk Türküleri’ni 
çýkardýðýmda dava konusu oldu. Önce 
beraat ettim. Ateþkes bozulduktan 
sonra Yargýtay aleyhime bozdu. Genel 
Kurmay’ýn bir emri ile aleyhime bo-
zuldu. Altý davadan ateþkes döneminde 
beraat ettim, DGM’de devam etmekte 
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olan davalardan 93 yýlýnda beraat et-
tim. Ateþkes bozuldu, Genel Kurmay’ýn 
ve Milli Güvenlik Kurulu’nun gizli 
bir emriyle, Yargýtay’a ve ilgili mah-
kemelere verdiði bir gizli emirle (bu 
tür þeyleri cezalandýrýn, davalarý ve 
sanýklarý cezalandýrýn) dendiði için 
bu altý dava, bu nasýl bir hukuk ki, altý 
davanýn altýsý da aleyhime bozuldu, 
ateþkesten sonra. Ve bunlardan bir ta-
nesi Kürt Halk Türküleri idi. Bakýn siz 
80 yýl boyunca bir halkýn türkülerini 
bile yasaklýyorsunuz.” 80 yýl sonra Kürt 
Halk Türküleri diye bir kitap çýkýyor, ki 
yargýlandýðýmda, gözaltýna alýndýðým-
da bunu Emniyet Genel Müdürlüðü’ne 
bir Kürtçe mütercime çevirttiler, bütün 
o 500 küsür klam ve stran vardý orda, 
içinde suç unsuru arýyorlar. Hiçbir þey 
bulunamadý, buna raðmen mahku-
miyet verildi. Yani acaba propaganda 
mý yapýlýyor, bölücülük propagandasý 
falan. Neyse, savcý ne dedi, biliyor 
musunuz? 3 ciltlik Kürt Müziði, Dans-
larý ve Þarkýlarý kitabým önünde. “Sayýn 
Bayrak” dedi, “devlet, Kürtlerin bir 
tarihi yok, kültürü yok, edebiyatý yok, 
türküsü yok, folkloru yok derken, siz 
böyle 1842 sayfalýk bir kitapla karþýmý-
za gelince bizim yapacaðýmýz baþka bir 
þey yoktu.” Yani biz sizi cezalandýrmak 
zorundayýz, dava açmak zorundayýz, 
toplatmak zorundayýz, demeye getirdi. 
Böyle bir mentalite, böyle bir anlayýþ. 
“Vallahi” dedim, “ben kendi adýma 
utanýyorum, Türkiye adýna utanýyo-
rum. Çünkü daha iki ay önce Türkiye 
mahkum oldu ve tazminat ödedi bana, 

eski çalýþmalardan. Ýki ay sonra ayný ni-
telikteki kitaptan tekrar dava açýyorsu-
nuz. Yani bu toplatma kararý, maddeten 
belli ölçüde bizi sarsar, ama Türkiye’yi 
yýpratýr.” Nitekim ondan dolayý üç dört 
defa DGM’ye gidip gelmek zorunda 
kaldým, yargýlanma süreci dolayýsýyla. 
Neyse ki Avrupa Birliði süreci dolay-
ýsýyla Terörle Mücadele Kanunu’nun 
8. maddesi de kalktý da, ondan sonra 
davalar düştü. Þimdi böyle traji-komik 
bir durumla karþý karþýyayýz. 

Literatürde Ýçtoroslar 
Kürt Kültürü
Kültürün ne kadar önemli olduðunu 
vurgulamak açýsýndan söylüyorum 
bütün bunlarý. Bir klam deyip geçmey-
in. Þimdiye kadar Þývan’ýn okuduðu, 
benim verdiðim, eski kitabýmda geçen 
“Kani Kani” diye bir parça var, hepiniz 
bilirsiniz. Bizim yörenin bir klamýdýr. 
“Kani kani av sar kani” diye baþlayan 
bir klam. Bu tek klam bile ne kadar iz 
býraktý insanlarýn kafasýnda?.. Ya da 
yine Pazarcýklý bir arkadaþ, Ahmet Do-
nat diye bir arkadaþ, Þývan’la olan dost-
luðundan dolayý iki tane klam veriyor, 
bizim yörenin klamýný. Þimdi Þývan’ýn 
en çok beðenilen parçalarý arasýnda. 
Bunun dýþýnda da literatüre girmiþ 
bir þey yoktu adeta bizim bölgeden. 
DGM’nin toplattýðý sözkonusu kitabýn 
birinci cildi inceleme-araþtýrma. Deðiþik 
yönleriyle, deðiþik boyutlarýyla Kürt 
müziðini, danslarýný, þarkýlarýný içeren 
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bir inceleme-araþtýrma. Ýki ve üçüncü 
ciltleri antoloji. Hemen yüzde 90’ý da 
yeni ürünler. Onu da söyleyeyim, esas 
olan daha önce yayýnlanmýþ olan klam-
larý, stranlarý alýp bir daha yayýnlamak 
deðil, önemli olan bugüne kadar yazýya 
geçmemiþ olanlarý derleyip yazýya sok-
mak. Ancak böyle kurtulabilir zaten bu 
kültürel ürünler. Yoksa eðer bir kitaba 
girmiþse artýk o kurtulmuþ demektir. 
Bundan dolayý da kendi yaptýðým birkaç 
derleme dýþýnda, eski kitabýmdan hiçbir 
þey almadým, 500 küsür klamýn hiçbi-
rini almadým. Yeni kitabýmda 1000’den 
fazla klam ve stran var. Bunlarýn, 300 
civarýnda olaný da bizim bölgeyle ilgili, 
Maraþ bölgesiyle ilgili. Ve bunlarýn ta-
mamýný da kalýcý olsun, insanlar, mü-
zisyenler bu metni önüne aldýklarýnda 
bir de onun sesli dili olan notasýný da 
görsünler diye notalandýrttým. Tümü 
notalý olarak verildi. 

Daha önce Nedim Þahhüseyin–
oðlu’nun Kürecik ve Balyan Aþiretleri 
üzerine, Þakir Doðan’ýn yine Kürecik 
ve Balohacý Köyü üstüne kitapçýklarý 
çýkmýþtý. Þimdilerde bu alanda bir 
takým þeylerin çýktýðýný görüyorum 
ve seviniyorum açýk söyleyeyim. 
Mesela Ali Alxasi diye bir arkadaþýn 
“Xêberek hat ji Mereþê” diye bir ki-
tabý var. Bir baþka arkadaþ Ýstanbul’da 
bir kitap çýkarmýþ. O da Elbistan’lý ya 
da Kürecik’li olabilir. Mehmet Toprak 

diye bir arkadaþ. Tav Dýlo diye. Du-
rikleri yani çarinleri derlemiþ o da, bazý 
hikâyelerle birlikte. Pazarcýk-Elbistan-
Kürecik bölgesi çarinlerini derlemiþ. 
Ýstanbul’da, Mezopotamya yayýný ola-
rak çýkan bir kitapçýk. Baþka Süleyman 
Þahin diye bir arkadaþýn çok amatörce 
olmakla birlikte bazý derlemeleri çýktý. 
Diyap Gökduman’ýn Atmi Aþiretinin 
Hikayesi adlý kitapçýðý ise, bu alanda 
gördüðüm son ürünlerden. Mahalli 
kültür bazýnda söylüyorum. Baþka 
bildiðiniz kitapçýk varsa, ben bunlarý 
da bana bildirmenizi istiyorum. Çünkü 
benim önümüzdeki çalýþmam bölge aþi-
retleri ve kültürüyle ilgili olacak. Zaten 
benim Birnebun’da çýkan yazýlarýmýn 
-20 küsür sayýdýr- hepsi bizim bölge 
tarihi ve kültürü ile ilgili yazýlardýr. 
Tabii ki yetmiyor o. Özellikle aþiretler 
bazýnda, bizim bölge, bizim yöre aþi-
retlerinin tarihini de derinleþtiren bir 
inceleme, araþtýrmayla önümüzdeki yýl 
o çalýþmayý yayýmlamayý planlýyorum. 
Muhtemelen adý, benim þimdilik belir-
lediðim isim Ýç Toroslar’da Kürt Aþiret-
leri olacak. [Tarih, Coðrafya, Folklor, 
Etnografya] alt baþlýðýyla. Bu nedenle 
herhangi bir öneriniz olursa, ben o öne-
rilerinizi de bekleyeceðim. Orada tabii 
düşüncelerimi çok daha bilimsel ola-
rak, araþtýrmaya dayalý, belgelere dayalý 
olarak sergileyeceðimi düþünüyorum.
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2 aðustos 2005,

cihanbeyli

merhaba sevgili ali!

........................

mektubunda, -zaten üstünde dünya oturan- damarýma basmýþsýn bilmeyerek.  
”kürtçe” için ikide bir çatlayan, kanayan, týkanan damarýma... belki de ar damarý-
ma!.. ”Kürtçe biliyorsan, kürtçe yazýþalým” demişsin ya, ondan söz ediyorum...

Yazýk ki ben yarým yaþýyorum Ali.

Yarým yarým yaþýyorum, ki zaman zaman bütünümü iþgal ediyor o ”yarým” 
daki sýkýntý.

Bir insan düþün ki binlerce yýl bir nehir aksýn aksýn ve o insanýn dimaðýnda 
kurusun... kafkaslardan doðmuþ, zaðroslarda büyümüþ, hurri’ydi guti’ydi, 
hatti’ydi, med’di... debisini artýrmýþ bir nehir; bir xelikânlý dedenin, bir ’haldi’li, 
bir ”keldan”lý dedenin beslediði, mecrasýný temizlediði nehir, gelsin senin di-
maðýnda kurusun!!!

/bir dile sokmak bile hak

birine sökülürken bile konuşmak yasak//

/...

olduðundan deðil!.. asimilasyon-masimilasyon.... ama ;

”kabahatin çoðu benim kardeþim” kabahatin çoðu benim...

”dil” demişken son kitaptan bir şiir:

ANADÝLÝ

         dil, izinden insaný
         alýr götürür çocukluðuna
         ademin doðduðu zamana

MEKTUP/ŞİİR
Ömer Faruk Hatipo¨lu
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I

anadili
hem süt çocuðudur annenin
hem döl
hem köktür, hem yaprak, hem dal
bir çiçek tozu gibi konar
tepeden týrnaða
diz çökmeden önüne bir rahlenin
dimaðýnda kalkar ayaða

ömrünce gezer baþýnda
sýrtýnda sevdalar gezdirir
bildiðin bileceðin her þeyi gezdirir
düþerse baþýnla düþer topraða

adý üstünde ana dil
yavru deðil tali deðil
doðuran, yaratan dil
aðzýndan asýlsa da köle olmayan
kul kölesi olduðum dil

II

anadilinden yaþamayý kardeþler
kaygýnýn kerpeteni söküyorsa
uçurumlar yutuyor
dişli kayalara kilitliyorsa
dünyanýn bütün dillerine zorunludur
anahtar olmak

ne kötü ne iti bir şey
çöller içinde kalan bellekte
insanla yaþýt, insana koşut
bir ulu nehri kurutmak
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III
yut dilini
dilini yut diyor
dilimi bir yutsam
nehir boðazýmda kalýr
içinde aktýðým o soylu nehir

fýrat kanatýlsa kaynaðýndan
bent olsa da önüne sünger çöl
yol yol su durulur balçýktan
güneþin gölgesinde fýrat kurumaz

(ateþi utandýran yangýn, s.99)

Umarým beni yukarýdaki þiir, size, sizin gibi kürtçesini þiddetle kýskandýðým 
sevgili dostlara biraz olsun baðýþlattýrýr!..  ama bu bir suçsa kendi vicdaným 
sürekli bir iç kanama yaþayacak...

..............................................

Sevgi ve saygýyla,

dostlukla,

Ömer Faruk
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Ji Ömer Faruk Hatipoğlu

du kitêbên helbestan 

Hûn dikarin van herdu kitêban ji 
edresên li jêr peyda bikin:

Li Tirkîyê: 
Yom Yayınları
Atatürk Bulvarı, Salihoğlu Apt. 
No: 11/1 Şanlıurfa
Bilgi Hattı: (0 414)315 43 50
Faks: (0 414) 315 43 51
www.yomyayin.com
info@yomyayin.com
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FATMA

Fatmayý babasý

Okula yazdýrdý

Mavi önlük

Ve birde beyaz yaka aldý

Çantayý sonra alacak

Fatma oniki Eylülde okula başlayacak

Fatma ilk gün

ve daha sonraki günlerde

öðretmenin aðzýna bakacak

kulaklarýndan þüphelenecek

Fatma

yalnýz kalacak

derin bir yalnýzlýk

ŞİİR
Seyfi Doğan
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Cînav
Ew gotinên ku di cîyê navan de dikarin bên bikaranîn ji wan re cînav tê 
gotin. Bi tirkî jê re zamîr bi zimanên rojavayî jî jê re pronom tê gotin. Çima 
em ji wan re dibêjin cînav? Çimkî meriv dikare wan ji dêlva navê kesan an 
tiþtan bikar bîne.

Nav    Cînav
Azad hat.   Ew hat.
Azêd/Azadî got.   Wî got.
Zelal dixwîne.   Ew dixwîne
Zelalê xwend.   Wê xwend.
Mase bilind e.   Ew bilind e.
Maseyê ez parastim.  Wê ez parastim.

Cînavên kurdî ev in:

Cînavên kesayetî ên netewandî: Ez, tu, ew, em, hûn, ew

Cînavên kesayetî ên tewandî: Min, te, wî/wê, me, we, wan

Cînavên pirsyarî yên kesayetî ên netewandî: Kî, kîjan

Cînavên pirsyarî yên kesayetî ên tewandî: Kê, kîjanê/kîjanî, kîjanan

Cînavên îþarkî: ên netewendî: Ev, ew

Cînavên îþarkî: ên tewendî: Vî/vê, wî/wê,van, wan

Gelo çima ji bo her þexs an tiþtekî du awe cînav hene?
Ez/min, tu/te, ew/wî/wê, em/me, hûn/we, ew/wan
Kî/kê, Kîjan/kîjanê/kîjanî, kîjan/kîjanan
Ev/vî/vê , ew/wî/wê, ev/van, ew/wan
Di beþê duduyan ê vê nivîsarê (hejmara berê a Bîrnebûnê) de, me behsa 
navan kiribû û li wir me gotîbû ku du hale navan hene. Yek hale netewandî 
û yê din jî hale tewandî.

Herwekî
Þivan   þivên yan jî þivanî
Pez  pêz pezî

ZIMANÊ KURDÎ
Mûrad Ciwan
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Nan  nên nanî
Bizin  bizinê bizinê

Þivan li ber pêz e.  Þivan li ber pezî ye.
Þivên pez anî.   Þivanî pez anî.
Bizin nên dixwe.  Bizin nanî dixwe.
Bizinê nan xwar.  Bizinê nan xwar.

Wek li jor xwiya ye madem du halên navan hene (bizin/bizinê, nan/nên, nan/
nanî) û madem cînav dikevin þûna navan, nexwe divê ji bo her halekî nav 
awayekî cînav hebe.

Her wekî
Þivan ew
Þivên wî    þivanî wî
Bizin ew
Bizinê wê

Ew li ber pêz e.   Ew li ber pezî ye.
Wî pez anî.   Wî pezî anî.
Ew nên dixwe.   Ew nanî dixwe.
Wê nan xwar.   Wê nan xwar.

Þivan li ber wî ye.  Þivan li ber wî ye.
Þivên ew anî.   Þivanî ew anî.
Bizin wî dixwe.   Bizin wî dixwe.
Bizinê ew xwar.   Bizinê ew xwar.

Cînavên kesayetî ên netewandî: 
Ez, tu, ew, em, hûn, ew

Ez kar dikim.
Tu nan dixwî
Ew baxçe av dide.
Em çîrokan guhdarî dikin.
Hûn resiman çêdikin.
Ew mala xwe bar dikin.

Cînavên kesayetî ên tewandî: 
Min, te, wî/wê, me, we, wan
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Min kar kir.
Te nan xwar.
Wî baxçe av da.
Me çîrok guhdarî kirin.
We resim çêkirin.
Wan mala xwe bar kir.

Cînavên pirsyarî yên kesayetî ên netewandî: 
Kî, kîjan

Kî kar dike?
Zelalê kîjan xwest?
Zelalê kîjan xwestin?

Cînavên pirsyarî yên kesayetî ên tewandî: 
Kê, kîjanê/kîjanî, kîjanan

Kê kar kir?
Zelal kîjanê/kîjanî dixwaze?
Zelal kîjanan dixwaze?

Cînavên îþarkî: ên netewendî:  Ev, ew

Ev derewan dike. (ji bo kesekî an tiþtekî, nêzîk ê  li ba meriv)
Ev maseya þikestî ye.
Ew derewan dike. (Ji bo kesekî an tiþtekî dûrê meriv)
Ew maseya saxlem e.

Cînavên îþarkî: ên tewendî: Vî/vê, wî/wê, van, wan
Vî/vê derew kirin. (ji bo kesekî an tiþtekî, nêzîk ê  li ba meriv)
Van bavêje derva. (ji bo kesên an tiþtên, nêzîk ên  li ba meriv)
Wî/wê derew kirin. (ji bo kesekî an tiþtekî dûr)
Wan bavêje derva.

Gelo kengî halê netewandî ê cînavan û kengî halê tewandî ê cînavan bikar tê? 
Di beþê ser navan de me diyar kiribû ku nav kengî divê bê tewandin. Di wan 
dem û rewþên ku nav tewandî ne û lazim e cînav di þûna nav keve divê cînava 
tewandî têkevê, yanî cînava tewandî di þûna navê tewandî û ya netewandî di 
þûna navê netewandî de bikar bê.
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Ez/min
Ez kitêbê dixwînim.  Ez wê dixwînim.
Min kitêb xwend.  Min ew xwend

Tu/te
Tu stiranan dibêjî.  Tu wan dibêjî.
Te stiran gotin   Te ew gotin.

Ew/Wî  Ew/Wê
Ew sêvê dixwe. Azad sêvê dixwe. Ew wê dixwe.
Wî sêv xwar. Azadî sêv xwar/ Azêd sêv xwar. Wî ew xwar.
Wê piskilêt ajot. Zelalê piskilêt ajot. Wê ew ajot.

Em/Me
Em bi topê dileyizin.  Em bi wê dilîzin.
Me bi topê leyist.  Me bi wê leyîst.

Hûn/We
Hûn avjeniyê dikin.  Hûn wê dikin
We avjenî kir.   We ew kir.

Bixwîne, li serê bifikire:

Ez te dibînim. (dema niha) 
Min tu dîtî. (dema buhurî)
Tu min dibînî.
Te ez dîtim.

Tu min dibî malê. (dema niha)
Te ez birim malê.(dema buhurî)

Ew wê diþo. (dema niha)
Ew wî diþo.
Wê ew þûþt. (dema buhurî)
Wî ew þûþt.

Em we dibînin.
Me hûn dîtin
Em te dibînin.
Me tu dîtî.
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Hûn wî nas dikin.
We ew nas kir

Ew wan dibînin.
Wan ew dîtin.

Ew wî dibînin.
Wan ew dît.
Ew kar dikin. Karkir kar dikin.
Wan kar kir. Karkiran kar kir.

Kî kê dibîne. (dema niha)
Kê kî dît. (dema buhurî)
Kîjan baþ e.
Kîjanî li te xist?
Tu kîjanê  hildibijêrî?
Tu kîjanan dixwazî?

Ez ditewe dibe min.
Tu ditewe dibe te.
Ew ditewe dibe wî (ji bo nêr?)
Ew ditewe dibe wê (ji bo mê)

Em ditewe dibe me
Hun ditewe dibe we.
Ew ditewe dibe wan.
Kî ditewe dibe kê.
Kîjan ditewe dibe kîjanî (ji bo nêr)
Kîjan ditewe dibe kîjanê (ji bo mê)
Kîjan ditewe dibe kîjanan (ji bo pirejimar)
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Di meha temuza 2005an de bi navê Tuz Gölü kovarek ji aliyê komela GÖL-SAĞê, 
bi zimanê tirkî, derket. Mijarên kovarê bi tevayî li ser derûdora Gola Xwê  û 
problemên jîngehîyên ku girêdayî heremê ne. Em hêvî dikin ku kovar di hej-
marên xwe yên pêş de cî bide zimanê kurdî jî. Ew bila di jiyana xwe ya weşanî 
de serkeftî û temendirêj be!
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»Ev çandfiroş in. Xwefiroş in. Ha te strana 
xwe firot û ha te xwe firot, çi ferq heye? «

Serbulent Kanat

Dîmenek ji  şahiya Xelika Jêrîn, havîn-2005                                                                                    Wêne: Muzaffer Özgür
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