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Ji BÎRNEBÛNÊ 

10–saliya Bîrnebûnê pîroz be!
Erê, 10 sal xebateka bo ziman, berhevkirina 
folklor û çanda kurdî ku piraniya vî karî 
bi hesreta welêt, li derveyî welêt hatiye 
kirin, helbet ne hêsan bû. Sergêjî û kedek 
bêhempa di van 10 salan de, ji aliyê hinek 
heval û dostên Bîrnebûnê ve hate kişandin. 
Lê bi derketina her hejmareka nû, heyecan 
û quweteka nû peyda dibû û ew sergêjîyên 
ku di nav xebatê de peyda dibûn ciyên xwe 
ji dilşahî û aramiyê re dihişt. 

Piştî van deh salan em dibînin ku hê 
pir pêwistîya karên wiha heye û em çiqas 
dereng mane! 

Di vî warî de ev gavek pir biçûk be jî, 
ji bo vê xebata pîroz ku sibê neslên nû 
dê kelk jê werbigrên, misyogeriyek girt 
ser milên xwe!.. Em niha, piştî deh sa-
lan dibînin ev gava ku ji aliyê çend ke-
san ve hatiye avêtin, îro ji bo xelkê me 
bûye hêvîyeka mezin, bi sedan kes bûne 
piştgirê vê û hê bi hêvî û daxwezên din 
ve nêzî meselê dibin!.. 

Xwendevanên ezîz, hûn ê di vê hej-
marê de bi piranî nivîsên li ser kovarê û 
10-saliya wê, ji pênûsên cûda bîbînin. 
Heryekî ji pencera xwe ve li meselê mêze 
kiriye; hinekan pesn û hineka jî rexne ki-
rine. Pesn û rexnên di cih de hene û yên 
ku li gor me, ne di cih da ne jî hene. Em 
bi rihetî dibêjin: ew her bi çi rengî bin 
jî, ji bo pêşdaçûyina kovarê û ji dilpaki-

yê hatine kirin. Ev rexne ji bo me ser-
bilindiyek e ku ji kovarê hêvî û daxwezên 
din tên kirin. Kovar bi çavekî rexnegirî 
tê xwendin. Ew jî dê ji pêşdaçûyîna ko-
varê, xwenûkirin û hîn aktualize kirine 
re, rê veke. 

Barê kovarê her ku diçe girantir dibe! 
Karê profesyonelî, kadroyên nû ji bo 
nûkirina kovarê, ji bo pêşeroja kovarê 
pêwîst in! Eger ji neslê nû kadroyên 
profesyonel nekevin nav vê xebatê dê 
aqîbeta Bîrnebûnê jî bibe aqîbeta kovarên 
din, ên kurdan ku tu careka din nikaribûne 
ji nû ve weşandina xwe bidomînin!... 

Ji ber vê yekê jî, ji îro de berpirsiyari-
ya me giştîkan ew e: em tenê bi kadro, nas 
û dostên li der û dora xwe ve nemînin û 
ji bo xebateka hîn bi rêkûpêk ji neslê nû 
însana bikişînin nav vê xebatê. 

Dewleta Tirkîyê bi sedema biryara 
Şaredariya Sûrê ya ”Di kar û xebatên 
şaredariyê de pirzimanî” Şaredarê Sûrê 
yê Amedê, birêz Abdullah Demîrbaş û 
hemû endamên meclîsê ji wazîfê girtine. 

Li dij vê birayara nîjadperest divê kurd 
li herderê, bi înat û serbilindî, zimanê 
xwe hîn pir bikar bînin û qîmeteka bilind 
bidin zimanê xwe!.. ji ber ev bîryara 
dewletê biryareka li dij kesayetîya hemû 
kurdan e! 

Ali Çîftçî 

bîrnebûn 
4

hejmar 34, havîn 2007 



Li 

wan re li ser 

NÛÇE–CIVAK 

bajarê Stockholmê li belediyeya 
Botkyrkayê newroza 2007an bi coşeke 
mezin hat pîrozkirin. 

Di newroza îsal de li gel dê û bav 
û zarokan nêzî 300 kes beşdar bûn. 

Destpêk bi strana bi navûdeng ku 
teksta wê ji alî şaîrê mezin Pîremêrd 
ve hatîye nivîsîn ”Em rojî salî tazeye 
Newroz hatewe” dest pê kir. Piştî 

axaftinan grûpa govendê ya Omeran li 
gel muzîka herêmî govendeke bi kêf û 
coş girtin. 

Di dû navê Bele-
dî yeya Botkyrkayê mudirê beşê kul-
tur û ziman Josef Kusz axifî. Wî jî 
di axaftina xwe de behsa dukulturî û 
feydeya duzimanîyê kir. 

Newroz li Stockholmê li beledîyeya Botkyrkayê 

Dîmenek ji şênawiya newroza belediya Botkyrkayê 

stranê mamoste Celal Sönmez peyivî. 
Mamoste Celal Sönmez bi kurdî 
(kurmancî, soranî) û bi swêdî axifî û di 
axaftina xwe de bixêrhatinîya herkesî 
kir. Pişt re rektorê Fitjaskolanê Eric 
Rudholm bi swêdî axifî û di dawîya 
axaftina xwe de bi kurdî got ”Hûn bi 
xêr hatine, newroza we pîroz be!”. Piştî 
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Mamoste Celal Sönmez bi şagirdên kurd ên belediya Botkyrkayê, di şênawiya newrozê de 

Pişt re xwedîyê weşanxaneya APECê 
Alî Çiftçî axifî. 

Alî Çîftçî li ser navê APECê nêzî 
300 pirtûkên kurdî pêşkêşî zarokên 
kurdan kirin. Li dû axaftina herdu 
berêzan, govenda grûpa Keçikên Ome-
ran derketin sehnê govend girtin. 

Mamos te Mehmet Balta çîroka new-
rozê bi slayt nîşanî zarokan da. 

Şagirdekî soranîaxêf Saad jî 
helbestek xwend. Şagirdeka din Sana, 
wê jî stranek xwend. Li dû wan Grûp 
Kurdistan ku ji zarokên temen mezin 
pêk hatibû govend pêşkêş kirin. Di 
dawîyê de jî zarok û dayik û bav û 
mamosteyan bi hev re govend girtin. 

Li gel şekir û şîranî û kulîçe û çay û 
qahweyê, her zarokekî kitêbeke kurdî 
û qelemek wek diyarî girt. 

Ev şahîya newrozê ji alî mamosteyên 
kurd ên li Beledîyeya Botkyrkayê kar 
dikin ve hat amadekirin. Mamosteyên 
amadekar ev in: Celal Sönmez, Misto 
Birodrêj, Nevîn Baysal, Mahmut Pak-
demir, mamoste Êran, Mehmet Bozan, 
Mehmet Balta û Faîze Nikdin. 

Nivîs û wêne: M. Lewendî 

bîrnebûn 
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PÎROZBAYÎYA DEHSALÎYA BÎRNEBÛNÊ
Pîrozbayiya 10-saliya kovara Bîrnebûnê 
di 29 ê nîsanê, roja yekşemê li paytexta 
Swêdê, li Stockholmê, di Restauranga 
Mozaîkê de, şênawîyeka bi xwarin, 
vexwarin û muzîkê dehsaliya xwe 
pîroz kir. Ji Swêdê û ji welatên cuda 
yên Ewropayê; ji Danmark, Almanya, 
Îsviçre, Norvecê û ji welêt jî hin kurd 
bi taybetî jî kurdên Anatoliyê amadeyî 
şênawiyê bûn. 

Wekî din nunerên hukumeta Kur-
dis tanê nivîskar, rewşanbîr û siyaset-
medarên kurdên li Swêdê jî di şênawiyê 
de amade bûn. 

Pîrozbayiya 10-saliya Bîrenbûnê 
bi beşdariya dengbêj û hunermendên 

ji Anatoliya Navîn: Bayram Özcan, 
Cengiz Acar û ji gruba wî Yaşar û 
Serdar, Haymanali Zeliha, Gursel 
Qemerî û Cejno coşek mezin dan şevê. 
Ji derveyî hunermendên şevê, ji huner-
mendên mêvan jî, wek Beyto Can reng 
dan şênawiyê. 

Di şênawiyê de xelata kurteçîro-
kan jî hat belav kirin. Herwiha cilû-
bergên jinên kurdên Anatoliyê jî ha-
tin nîşandan. 

Şahîya 10-saliya Bîrnebûnê bi 
beşdariya 400 kesî ku ji her gund û 
bajarên Anatoliya Navîn hatibûn ve di 
atmos fereka germ û xweş de heta saet 
02.00 an berdewam kir. 

777
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Agahdarîyeke biçûk 
Nivîskarên hêja! 
Em careke din bi xemgînî dibêjin ku hinek nivîsên ji bo Bîrnebûnê tên, me 
gelekî meşqûl dikin. Meşqûlîyeta zêdetir jî ji ber wan îşaretên klaviyeyên cu-
da, prensîbên rêzimanên cuda ne ku li hinek welatan cuda cuda bi kar tên. 
Lê Bîrnebûnê jî weke hemû kovarên Kurdistanê prensîbên nivsandina giştî 
ji xwe re kiriye pîvan û em li gor wan diçin. Ji nuxte û virgulan, ji nav û 
îşaretên wekî din, heta klaviyeyên wî zimanê ku hûn pê dinivîsînin... 
kurdî an jî tirkî) 

Hêviya me ew e ku hûn careke din bala xwe bidin rûpelên Bîrnebûnê û 
heta ku ji destê we bê, îşaretên rast, klaviyeyên rast, alfabeyên rast bi kar bî-
nin ku li gor qaîde prensîbê nivîsandina kurdî û kovarê be. 

Redaksiyona Bînebûnê 



Dehsaliya Bîrnebûnê di radyoya swêdî 
beşê kurdî de

Zana Serîn di radyoya swêdî beşê kurdî ku navê we radyoya Zayele ye de 
wek rojnameger kar dike. Ew bi xwe ji Amedê ye û zavayê kurdên Anatoliya 
Navîn e. Ew jî beşdarî şahiya şeva Bîrnebûnê bûbû di şevê de bi gelek berpirs 
û mêvanên şevê re peyivîbû. Wî di roja 17ê gulana 2007an de li ser şeva şahiya 
û Bîrnebûnê bernameyeke bi kurdî amade kiribû û weşandibû. Me ew berna-
me kire nivîs û em li jêr peşkeşî we dikin. 

Îro pêncşem 17ê gulanê 2007. Navê min 
Zana Serîn e û hûn guhdariya weşana 
kurdiya radyoya Swêdê Zayele dikin. 
Di programa me ya îroyîn de mijareke 
bi tenê heye. Kurdên Antoliyê û kovara 
wan Bîrnebûn. Em niha li ciyê şahiyê 
ne, ez ji keçika ku bernameya şahiyê 
pêşkêş dike dipirsim ka ew kî ye, çi ye û 
di bernameya şahiyê de çi hene? 

–Navê min Hediye Guzel. Ez li Swêdê 
hatime dinê. Ez ji Qonyayê ji gundê 
Omera me. Îşev em ji bo Bîrnebûnê li vir 
in. Em 10 saliya Bînebûnê pîroz dikin. 

– Çi di bernameya we ya îşev de hene? 
– Di programa me de muzîk pir e. Ji 

bo ku şeveke kulturî û hunerî ye. Gursel 
heye, Cejno heye û Zelîha û Bedel he-
ne û em ê çend xelatan bidin. Xelata 
kurteçîrokan bidin û çend helbestan 
em ê ji Mem Xelikan bixwînin. Ew jî ji 
kurdên Anatoliyê ye. Belê dê şev weng 
xweş be! 

– Birêz Hediye tu bi xwe çi karî dikî? 
– Ez wek presskretera ji partiya Çep 

a Swêdê re dixebitim. 
– Belê, guhdarên hêja wek we jî guh-

darî kir Hediye Guzel pêşkêşkara şahiya 
vê şevê ye. Kurdên Anatoliya Navîn bi 
mebesta dehsaliya kovara Birnebûnê li 
taxa Bredenga Stockholmê civiyane. Bi 
muzîk, stranan û xwendina helbestan, 
xwarin û govendê wan vê kovara ku 
bi nasandina nasnameya wan bi xwe 
bûye sedema nasnamye wan pîroz kirin. 
Weşanger Elî Çiftçî destpêk û derketina 
kovara Bîrnebûnê tîne bîra xwe û weha 
bersiva pirsên min dide: 

– Di sala 1995–1996an de grûbek ji 
kurdên Anatoliya Navîn li Almanyayê 
civibûn. Ji wan kesan yên ku navên 
wan tê bîra min, niha jî hinek di nav re-
daksîyonê de ne û hinek jî îro ne di nav 
de ne. Ew civibûn, piraniya wan ji berê 
ve di nav hezên me yên sîyasî de kar ki-
ribûn, piştî hewqas salan gehiştibûn wê 
qenetê ku pêwîstiya nasandina kurdên 
Anatoliyê bi şeweyek dîtibûn. Ji we ci-
vinê tiştek jê derneketibû. Cara peşî di 
sala 1997an de hevalê me Hecî Erdoğan 
bi însiyatîfa xwe li Stanbulê hejmara ye-
kem bi kêmasî be jî derxistibû. 

– Hejmara peşî li Stanbulê derketiye? 

bîrnebûn 
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– Belê hejmara yekem li Stenbulê 
çap bû. Nivîskarên wê hem li welat bûn 
û him jî li derî welat bûn. Armanc ew 
bû ku li welêt vî karî bikin, lê hat xuya-
kirin ku heta ew hejmar derket bi ser re 
şeş meh derbas bûn. Welhesil ku derket 
bi şûn de, di 1997an de hevalan bi min 
re têkilî danîn. Dema ku min hejmara 
yekem dît ez gelek pê kêfxweş bûm. Ez 
di hejmara duduyan de tev redaksîyonê 
bûm. Piştî hejmara duduyan me kovarê 
anî Stockholmê û ew roj ev roj e ku li 
Stockholmê derdikeve. 

– Belê nivîskarên wê bi tenê ne li 
Stockholmê ne? 

– Na, piraniya niviskaran li welêt û 
derê Stockholmê ne. Lê piraniya wan 
kurdên Anatoliyê ne. Ji derî kurdên 
Anatoliyê kurdên me yên din jî di-
nivîsin. 

– Yên ku li Anatoliyê dijîn jî di nav 
nivîskarên we de hene? 

– Belê yên ku li wir dijîn jî hene. 
Di redaksîyona me de hene, di her hej-
marê de bi kêmasi di du–sê nivîs ji we-
lat tên. 

Niviskar û xebatkarên Bîrnebûnê wek 
torekê wek netverkeke kar dikin. Hem 
niviskar û hem xwendevan li çar dorên 
cîhanê belav in. Bîrnebûn di vê rewşa 
belavbûyînê de dibe wekî navendekî wek 
kesên ji hev dûrketî, bi hev ve girê bide. 
Bîrnebûn qeder û çîroka sirgûniyan ku 
wekî eynikek şikestî perçe perçe bûye bi 
hev ve dizelqîne ku her kurdeke/î Anatolê 
û herweha kurdên din di vê eynikê de ka-

Foto:  Anders Rydell 

Hediye Guzel bernameya şahiyê pêşkêş dike. 

ribe dîmena xwe ya herî zelal û tam bibî-
ne. Ez niha nêzîkî pirsa xwe ji endamekî 
redaksîyonê dikim. Tu dikarî xwe bidî 
nasandin? 

– Merheba navê min Muzaffer 
Ozgur e. Ez li Almanyayê dijîm û ji 
wir hatime şahiya Bîrnebûnê. Ez di re-
daksîyona Bîrnebûnê de me. 

– Bîrnebûn ji bo çi girîng e? 
– Bîrnebûn ji bo em dîroka kurdên 

Anatoliya Navîn, bi devokên wan 
bikşînin ser kaxizê ku di dîrokê de ci-
hê xwe bigre. 

– Niha 10 sal derbas bûn, gelo hûn 
gihan çi encamî? 

– Bi 10 salan şûn ve em dor aliyê 
xwe dibînin ku kurdên Anatoliya Navîn 
bi kurdî dinivîsînin. Bi kurmanciya me 

999

bîrnebûn hejmar 34, havîn 2007 



meleyan didim nasin. Di her hejmarek 
an ji her du hejmaran carekê ez kome-
lan didim nasandin. Çi dikin, çi nakin, 
ji kîjan gundî ne. Di aliyê ziman de, di 
aliyê kultura kurdên Anatoliya Navîn 
de, di komeleya xwe de tiştekî dikin, 
nakin. Ji bo zarokan, ji bo ciwanan ji 
bo jinan em wan tînin holê. Ez wan di-
nivîsînim. Em di nivîsên xwe de beh-
sa ziman, rewşa Kurdistanê yanî welatê 
me yê Jêrî jî kir. Em ji Kurdistanê re 
dibêjin Welatê Jêrî. Piştre me dît ku li 
dor aliyê me nivîskar hene, nivîskarên 
ji Kurdistanê hene. Li nav kurdên 
Anatoliya Navîn de dijîn, em wan baş 
nas dikin. Wana ji me re nivîsin û we-
ha têkiliya me çebûn û xurt bûn. 

kurdên ku i 

Foto:  Anders Rydell 

Hemîd Atmaca û Mehdî Zana 

dinivîsînin. Dor aliyê 30 - 40 kes bi kur-
mancî dinivsînin û em di kovarê de çap 

bîrnebûn 
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dikin û di malperên Anatoliya Navîn 
de diweşînin. Di malperên gundên me 
de sempatiya ciwanan çebûye û zimanê 
kurdî bi nivîskî bi pêşte çûye. 

Xwendevanê wê gelek in, xelk pir 

– Kurdên me bi kurdî dikarin deng 
bikin lê nivîsandin û xwendin pir kêm 
e. Me ekolek ava kir. Em bi serketin lê 
xwendin di nav kurdan de kêm e. Lê 
disan jî pê re mijûl dibin, lê dinêrin. 

– Tu bi xwe bêtir li ser çi dinivîsî? 
Wele, ez li ser komelên kurdên 

Anatoliya Navîn dinivîsînim. Çîrokan 
dinivisînim. Her kar û barî dikim. 

– Te di he mara dawî de çi nivîsan-
diye? 

Kurdên Anatoliya Navîn li Ewropa 
komeleyên xwe ava dikin, ez wan ko-

Piraniya Anatoliya 
Navîn derketine sirguna duyemîn, hati-
ne Swêdê. Yek i wan kurdên Anatoliya 
Navîn ku di nav yên ku cara pêşî hatine 

Yusuf Güler 
Foto: Dr Mîkaîlî 



Swêdê de, di vê şeva Bîrnebûne de ama-
de bû. Ez ji yekî dipirsim, tu dikarî xwe 
bidî nasandin? 

– Navê min Hecî Baysal e. Ez di sa-
la 1969an de hatim Swêdê. Li aliyê me 
cîranê me hebû ew hatibû Swêdê. Bi ri-
ya wî birayê min hat û piştre jî ez hatim 
Swêdê. 

– Dema tu li gund bû, di derheqê 
Swêdê de çi dihatin gotin? 

– Wele digotin cihê Swêd baş e. Kar 
heye, pere qezenc dikin. Wusa bû. 

– Çima wê demê rewşa ekonomîk li Foto:  Anders Rydell 

aliyê gundên Anatoliya Navîn xerab bû? Zeliha ji Heymaneyê (Haymanalı Zeliha) 

– Wê çaxê gelek xerab bû. Ji aliyê dûr û dirêj ji welat dûr dimînin, gelo li 
ekonomîk ve tengasî û kêmasî hebû. 

– Tu dema hatî Swêdê cara ewil ma-
la te li ku bû? 

– Ez li Stockholm li Odengatanê 
dimam. 

– Baş e, te çi kar dikir? 
– Min li fabrîka Electroluxê kar di-

kir. Zimanê swêdî fêr bûm û piştre 
min zarokên xwe anîn. 

– Te jî kesek din anî Swêdê? 
– Min lawê birayê xwe anî? 
– Yanî her kesî ku hat çend kesên din 

jî bi xwe re anî? 
– Rast e, wusa bû. 
– Îro ji malbata te çend kes li Swêdê 

hene? 
– Wele... em gelek in. 
– Tu dikarî jimarek bidî, ka çend 

kes in? 
– Bi ser sedî ve hene. 
– Hinek kes hene dema ku demeke 

cem we çawa ye? 
– Wele li cem me, me qet ji bîr ne-

kir. Em wekî li gund dijîn weha li vir 
jî dijîn. Li malê weha ye û li der ve 
jî swêdî çawa dijîn yê me jî weha ye. 
Gerek wusa be! 

– Hûn bi zarokên xwe re bi kurdî 
deng bikin? 

– Erê, em li mala xwe bi kurdî deng 
dikin. Ji sedî sed bi kurdî. Ez bi torinê 
xwe re bi kurdî dipeyivim. 

– Tu carnan Bîrnebûnê dixwînî? 
– Ez dixwînim, ez ji sazkarê wê yek 

im. 
– Niha 10 sal derbas bûn, bi dîtina 

te tiştê herî baş ku we bi dest xist çi bû? 
– Me kultura kurdên Anatoliyê pa-

rast. Em kultura xwe li vir jî diparê-
zin. 

Her ku dem derbas dibe, şahiya 
Bîrnebûnê ya li Stockholmê geştir dibe. 
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Niha dor hatiye ser belavkirina xelatên 
çîrokên xwendevanan. Yek i xelatgiran 
ku li Anatolê di î, nikaribû di vê şahiyê 
de amade bibe, mesa sandiye û mesa a wî 
tê xwendin. Belê em niha gudariya mesa-
a wî bikin: 

Ce no 

Mêvanên hêja, ez ji we re silavên 
germ û dostanî ji Enqerê dişênim. Min 
bihîst ku min di peşbirika kurteçîro-
kan de xelata sisiyan bi Abdurrahman 
Duran ve bi par kiriye. Zor spas ji we 
ra. Ez dixwazim bi zimanê dayikê xwe 

binivîsînim. Bijî zimanê me kurdî! Bijî 
Bîrnebûn. 

Gelo kovara Bîrnebûn çi cudayeti-
ya xwe ji kovarên kurdiyên din hene? 
Çi babet wê dikin spesifîk? Me ev pirs ji 
nivîskarê kurd ji Hesenê Metê kir. Ku ew 
bi xwe wekî kurdên Welatê Jêrîn vexwen-
diyê vê pîrozbahiyê bû. 

– Bîrnebûn ev 10 sal e ku wek gelek 
kêm kovarên kurdî peryodîk di wextê 
xwe de derdikeve. Ez bawer im tenê 
çend kovarên kurd peryodîk derketine 
û salên xwe tijî kirine; lê Bîrnebûnê 
jî ji wan spesîfîkên ku mirov bibêje 
peryodîk derdikeve, salê çar hejmar. 
Ev avantajeke ku Elî Çiftçi xwediyê wê 
ye an jî berpirsiyarê wê ye. Û çapxane 
heye. Ji aliyê naverokê ve xasiya kovara 
Bîrnebûnê bêtir ji bo kurdên Anataoliya 
Navîn e: ji xwarinên wan, ji zarê zimanê 
wan, ji koçberiya wan, ji gundên wan... 
Çend mal in û ji kîjan beran in û ew 
ber ji kîjan eşîran in û ew eşîr ji ku 
hatine. Li gor îmkanên xwe hemû li 
ser kurdên Anatoliya Navîn in. Îca bi 
zimanê xwe, bi helbestên xwe heta bi 

Foto: Dr Mîkaîlî 

Dîmenek ji şahiya 10-saliya Bîrnebûnê. 
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aksenta ku ew bi kar jî tînin. Ev hemû 
dihêle ku meriv bibêje ev kovar spesifîk 
e, bêje ya kurdên Anatoliya Navîn e. 
Mîna ku îdentîfeya xwe jî, şexsiyeta xwe 
jî dikarin di vê kovarê de bibînin ji bo 
wan bûye tiştekî palpişt û baş û... 

– Bi ya te, ku kovareke din li ser 
herêmeke din ya Kurdistanê hebe, dê bi 
ser bikeve? Wek mînak mirov bêje ko-
varek li ser Mêrdînê hene? 

– Na, ez bawer nakim, ev kovar bi 
tenê ne meseleya lokalî ye. Ev bêtir 
mesela kurdên Enqerê, Qonyayê, 
Qirşehîre, Nevşehîrê hene... Kurdên 
ku bi zû ve li wan deran belav bûne. Ev 
taybetî yên wan in. Lê mesela ku tu bê-
ji bila kovarên lokalî bin, wek Mêrdînê, 
Batmanê wek Diyarbekirê bin, ez bawer 
nakim wek Bîrnebûnê bi ser bikeve. Ji 
ber ku niha yekî mêrdîni jî xwe ne bi 
tenê wek lokali di çerçeva merdînê di-
bîne, ew xwe wek diyarbekirî dibîne. 
Lê yên me yên Anatoliyê, bi taybetî gişt 
xwe bi vê kovarê wek Kurdên Anatoliya 
Navîn dibînin. Niha wusa bûye ku wek 
eyaletekê ne di nava xelkê de. 

– Ji bo çanda kurdî çi mîras li dû 
xwe dihêle? 

– Wele ji bo çanda kurdî du tiştên 
girîng dihêle him ji bo kurdên Anatoliyê 
bi xwe û him jî bi giştî ji bo hemû kur-
dan. Em bêjin kurdekî Anatoliya Navîn 
di wexta xwe de çûye Amerikayê, îro de-
ma di Bîrnebûnê de stranên wan, xwa-
rinên wan, kincên wan û malbatên wan 
bibîne, întreseya wî kurdê li Amerîkayê 

Foto: Dr Mîkaîlî 

Badel (Bayram Özcan) 

ku ji Anatoliya Navîn çûye, her heye. 
Lê ji bo me yanî kesên ku ji derveyî 
Anatoliya Navîn in, ev hemû weke 
pakêt malûmatên derheqê wan e ku em 
pê dibin xwediyê agahdariyên baş. 

Ez dîsa bi ser berpirsê kovara 
Bîrnebûnê birêz Elî Çîftçî ve vedigerim 
û jê dipirsim. Belê birêz Elî Çiftçî, îro 
traja Bîrnebûnê çiqas e? 

– Di destpêkê de piçek zêde bû he-
ta 1500 jî hatiye çap kirin. Lê îro em 
1000 çap dikin. 

– Bi ya te Bîrnebûn mîraseke çawa ji 
çanda kurd re dihêle? 

– Ji bo me tiştî herî balkeş an jî 
ku em girîng dibînin ji berhevkirina 
folklora kurdî ji nav kurdên Anatoliya 
Navîn e. Ev jî bi xwe re ew mîrasa 
ku di nav kurdên Anatoliya Navîn 
de maye, çi ji aliyê ziman de be, çi ji 
aliyê kultur ve be, çi ji aliyê edet de be, 
berhevkirina wan tiştan e û ev jî gelek 
girîng e. Ez bawerim di vî alî ve kovara 
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j
me bi giştî serkeftî ye. Di mesela ziman 
de jî helbet gelek gavên nû avêtine 

ya dudu naskirina nasnameya xwe bi 
peşketiye û xurt bûye û ya sisêyan jî êdî 

Dîmenek i şahiya 10-saliya Bîrnebûnê. 

Foto: Dr Mîkaîlî 

û ji vê sedemê ji sedan zêdetir kesên 
ku ji Anatoliya Navîn in bi kurdî 
dinivîsînin hene. Yek ew cesereta bi 
zimanê xwe dengkirin hatiye holê, 

Foto: Dr Mîkaîlî 

Gozel Cizîrî: ji Omeran yeka ku cara pêşî bi aliyê 
Kurdistanê re zewiciye, ez bûm. 

însanên me dikarin bi zimanê xwe, xwe 
îfade bikin. Dixwezin bi zimanê xwe 
dîroka xwe bi xwe binivîsînin. Li derveyî 
kovara Bîrnebûnê jî gelek malperên 
gundên kurdên Anatoliya Navîn di 
înternetê de çêbûne û îro hewldaneke 
bi kurdî dengkirin di nav rewşenbîrên 
kurdên Anatoliya Navîn de xurt bûye. 
Ev ji bo me serkeftinek e. 

Birnebûn gotinek bi du wateyan e. 
Ew kurdên ku bi sedan salan in ji we-
latê xwe hatine koçkirin, dibêjin ew ne-
hatine ji bîrkirin. Lê di Bîrnebûnê her-
weha ew dixwazin bibêjin ev surguniya 
xwe ji 300 salan ve dîsa wan Kurdistana 
xwe, zimanê xwe û çanda xwe tucar ji 
bîr nekirine. Cara yekem piştî sedan sa-
lan kurdên Anatoliya Navîn û Kurdên 
Welatê Jêrîn di surguneke weha de dîtin 
û gihan hevdu dan û standinên kurdên 

bîrnebûn 
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de di nav kurdên Anatoliya navîn Ji çepê: Ayşe, Rojîn, Evîn û Altun bi cil û bergên kurdên Anatoliyê 

Fo
to
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ji Kurdistanê û yên Anatolê xurt 
bûn. Ez niha ji çend mêvanan di-
pirsim, navê te çi ye? 

– Navê min Gozel Cizîrî ye. Ez 
ji gundê Omeran me. 

Ez ji yê cem wê rûniştî dipirsim: 
– Navê min jî Mustafa Cizîrî ye 

û ji xelkê Mêrdînê me. 
Belê li Swêdê di sala 1984an 

û Kurdistanê de zewaceke yekem çêbû. 
Kurdên Anatoliya Navîn hatin Swêdê 
û dibe ku cara yekem kurdeke Anatoliyê 
bi kurdekî Kurdistanê re zewicî, we her-
duyan çawa hevdu nas kir? 

Gozel: 
– Em herdu bi hev re dişixulîn. Ez 

dikarim bêjim ku ji Omeran yeka ku 
cara pêşî bi aliyê Kurdistanê re zewici-
ye, ez bûm. Tiştekî baş bû. Bavê min 
jî di sala 1965an de hatiye vir. Ew jî ji 
wan kurdên ku cara pêşî hatiye Swêdê, 
yek e. Ez bi xwe jî bi zaroktî hatim vir. 
Em ji sala 1973an ve li vir in. 

– Hûn kîjan salê zewicîn?
Mustafa Cizîrî:
– Di sala 1984an de. 
–Çawa bû? 
– Me bi hev re li herêma Fîtyayê kar 

dikir, wê çaxê. Me hev nas kir, min dît 
kurd e û me ji hev hez kir. Piştre me 
biryara xwe da ku em bizewicin. 

– Yanî tu bûyî zavayê yekem ê 
kurdên Qonyayê? 

– Ez bawer im, erê.. Weha ye. Niha 
sê zarokên me hene. Keçika me ya me-

zin Sorgul niha diçe unîversîteyê dix-
wîne. Firad lawikê me, ew jî salekê jê 
biçûktir e, ew jî unîversîteyê dixwîne. 
Lawikê me yê biçûk Rodî ew jî 14 salî 
diçe dibistanê. 

– Gozel tu cara yekem kengê çûyî 
Kurdistanê? 

– Di 89an de piştî ku em zewicîn, 
du zarokên min jî çêbûbûn, cara ye-
kem ez çûm Mêrdînê. Berê wê jî ez her 
sal diçûm gundê Omeran. 

– Mustafa tu kengê çûyî Qonyayê ca-
ra pêşî? 

– Cara pêşî, ez bawer im sala 91ê 
bû. Ji wê pê de di sala 2001ê çûm. 

– Baş e, Gozel niha tu çi karî dikî? 
– Niha ez wek tercûman dişixulim. 

Tercûmaniya bi kurdî û tirkî dikim, 
helbet ji bo swêdî. 

– Mustafa tu çi karî dikî? 
– Ez mamostetîyê dikim. 
Belê guhdarên hêja em bernameya 

xwe bi strana Rindê diqedînin. Strana 
Rindê ji herêma Qonyayê ji dengê Serap 
Sonmez. 

Amadekar: Amed Tîgrîs 
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KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT (KRG)

NORDIC REPRESENTATION

Bo- berpirs û endamên rêdaksioyna kovara Bîrnebûn ên berêz 

Silavên biratiyê 

Bi minasebeta 10 saliya kovara we Bîrnebûn ê, li ser navê nûneratiya hikûmeta herûma 
Kurdistanê ya Bakûrê Ewropa pîrozbahiyê li berpirs û hemû endamên rêdaksiyona kovarê 
dikeyn. Herwisa bi rêya we pîrozbahiyên xwe ji bo xandevanan û hemû wan kesên di kovarê 
de xebatên wan hene, di�nin.

Kovara bîrnebûn di van 10 salan de xizmetên hêja û giranbuha ji ziman û kultura kurd re bi 
gi�tî û bi taybetî ji kurdên Anatoliyî re pê�ke� kirin. Gelek kesan ji me bi rêya kovara 
bîrnebûn ê zaniyarî û �arezayî li ser dever û jiyana civakî ya kurdên Anatoliyayê peyda kirin. 

Carek din 10 saliay kovara Bîrnebûn ê pîroz be û bi hêviya ku gelek salên din ji bo 
xizmetkirina kultur û zimanê kurdî li ser xebata xwe berdewam be. 

Nûneratiya hikûmeta herêma Kurdistanê 
 ya Bakûrê Ewropa 
      29-4-2007 

______________________________________________________________________ 
Address: P.O. Box 7127, SE-170 07 SOLNA, SWEDEN

Phone: +46 8 442 05 05 Fax: +46 8 442 09 05 
E-mail: nordic@rp.krg.org

www.krg.org 
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Mîvanên birêz, hevalên delal! 

Şeva we baş, dîlana we xweş be!.. Şahîya we ya salvegera deh salîya 
Bîrnebûnêpîrozdikim.Bialîkarîyawe,bikedahevalêndiredaksîyonêde, 
bi hewldana nivîskar û xwendevanan, Bîrnebûn gihişte deh salîya xwe. 
Bi 33 hêjmarên hatinî weşandin, Bîrnebûnê; ji bo dîrok û kultura me 
kar û barekî bê biha bi cih anî. Mala we ava be. Ji bo pirsgirêkên min 
ê şexsî, ez ne li cem we me. Lê, dilê min bi we re ye. 

Bi xelata duwemînî ya kurteçîrokan ku we ez layiq dîtime, jê 
kêfxwaş bûm. 

Ji Bîrnebûnê re emrekî hê dirêj dixwazim. 
Dîlana we xwaş be. 
Silav û hurmet!.. 

Mem Xelîkan 

Merhaba Keke Eli, 

Ez hevidar im ji bo bersiva dereng kusura min mez nekî. Min 10 roj 
ber niha (17.04.2007) emeliyata duyemin derbas kir. Tenduristiya 
min niha baş e. Doktor dibêje; rewşa min da astengi neman. 

Rapora patoloji jî baş derketin. Sibe ez dest bi kare xwe dikim.

Ji bo 10–salîya Bîrnebûnê ez kefxweş im. 
Dilê min pir dixwest ez jî îro li ba we û bi hevalan re bûma. 
Lê tenduristiya min imkanê nade. 
……

Silav ji dilê min, 
ji Birnebûnê ra, ji te ra û ji hevalên delal ra.

Avukat, Levent KANAT 

171717

bîrnebûn hejmar 34, havîn 2007 



Li ser navê redaksiyonê dengkirina Ali Çiftçî ya 
pîrozbayiya 10-saliya Bîrnebûnê 

Mêvanên bi rûmet, heval û dostên del-
al, xwişk û birayên hêja, hûn giştik bi 
xêr hatin! 

Îro em bi hev re, bi dilekî xweş, 
di roja pîrozbayiya kovara Birnebûnê 
de, deng û awazên kurdên Anatoliyê 
ji dengbêjên kurdên Anatoliyê, bi xwe 
guhdariyî bikin. 

Bi kilamên xwe yên folkorîk, şîna 
û dila, dengbêjên me yê me bibin li 
Anatoliyê, gund bi gund, bajar bi ba-
jar bigerînin!... 

Em bi hatina we pir xenîbûn! 
Em ê şênayîyeka xweş bi hev re der-

bas bikin… 
Di nav van deh salan de li dunyayê, 

di naturê de, di civatê de pir guhertin 
çêbûn. Guhertineke pir piçûk jî ev bû 
ku hejmara kovara Bîrnebûnê ya yekê 
di sala 1997an de derket. Heta niha 
33 hejmar, bi gotineke din nêzî 3000 
rûpel, bi navê kurdên Anatolîyê, li 
ser kurdên Anatolîyê bûn dokument: 
Dîrok û serpêhatîyên kal û bawên me, 
wêne û qedera xelkê me, gund û ba-
jar, çîrok, zargotin û yaranî, ziman 
û adetên me, cil û bergên me, gelek 
tiştên weke van tiştan di van deha sa-
lan de, di rûpelên Bîrnebûnê de hatin 

raxistin. Bi piranî bi zimanê kurdî û 
hinekên wan jî bi tirkî. 

Li gel kêmasî, zehmetî û netema-
miya hinek tiştên xwe jî em bawer in 
ku Bîrnebûn ji bo kurdên Anatoliyê bû 
navgîn û meydaneke agahiyê. 

Kovara Bîrnebûnê ne tenê ji bo 
kurdên Anatoliyê, herweha ji bo 
kurdên parçeyên din jî bû çavkaniyek 
ku ew li ser kurdên Anatoliyê bibin 
xwedîzanebûneke berfirehtir. Tiştê ku 
em pê dizanin; bi derketina Bîrnebûnê 
re, gelek kurdên me yên Anatoliyê dest 
avêtin qelemê, jiyana xwe, çîrokên 
xwe, gundên xwe, hîssên xwe bi zar 
û zimanê xwe nivisandin û xwestin 
kesayetîya xwe binasin û xurt bikin. 

Em îro bi dayîna xelata kurteçîro-
kan a li ser navê kovara Bîrnebûnê, 
Weqfa Kurdên Anatoliya Navîn 
li Stockholmê û Komela Ziman li 
Almanyayê dilşa ne! 

Em pê serbilind in û hêvîya me 
heye ku Bîrnebûn ê di deh salên pêş 
me de vê erk û xebata xwe baştir û 
tekûztir bike. 

Spas ji bo guhdariya we! 
Her dilşa û bextewar bin!... 

bîrnebûn 
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Kombûna redaksîyona Bîrnebûnê li Stokholmê, 
28 ê gulanê, 2007 – protokol – 

Beşdar: 
Mecît, Elî, Sefo, Mizefer, 
Vahît, Mile, Cuneyt, 
Fîkret, Ûsiv, Beko, Nuh 
Cîh: Weşanxaneya Apec 
Di sêrî da ji ber ku hevalekî nû 
teve kombûnê bûbû, hevnasînek 
çêbû. Dûra rojevê destpê kir: 

1. Di derheqa bernameya 
şênayîya şewa xatirê dehsalîya 
kovara Bîrnebûnê da hevalên li Swêd 
(Mecît,Sefo,Elî)haydarîdan:moderatora 
bernameyê, gotarek li ser Bîrnebûnê, 
belavkirina xelatên kurteçêrokan, klam û 
govend, xwarin û vexwarin... 

2. Li ser rewşa Bîrnebûnê hate den-
gkirin, rol û rindî û bikêrîyên wê, kêmanî 
û tahlîyên wê yên ji alîyên navorokê, 
kadroyên nivîskaran û belavkirinê da ji 
alîyên beşdaran va hatin ziman. Beşdaran 
merem û mirazên xwe yên ji bo pêşerojê 
jî gotin. Li gorê malumatên ku Mizefer 
dayî, ji alîyê abonetîyê da tu peşveçûn 
tunen heta kêmbûn heye. Di gotar û 
mineqeşan da, pêwîstîya zêdekirina abo-
neyan û belavkar û niviskarên nû derke-
te meydanê. Bi vê minesebetê tevlêbûna 
Cûneyt a karê Bîrnebûnê wekî berpir-
syarê Awistiryayê bi şabûnekê hate qe-
bûlkirin. Pêşnîyara derheqa ku Îrfan bi-
be berpirsyarê Danîmerqa hate qebûlki-
rin û Mizefer ê mîzgîna vê xwaşpeyamê 
bigîhîne wî. 

3. Pêşnîyara Nuh a derbarê pir-
sa xelatdayînê hate mineqeşekirin. Li 
dawîyê pirs weng hate girêdanê ku 
xelat ne tenê ji bo beşekî, bo şexis û 
sazîyên ku, bi çi awayî dibe ma bi-
be, xizmete pêşvaçûna zimên dikin 
bê dayîn û ne salinî be û her du sazî, 
Weqifa kurdên Anaotolîyê û Komela 
Ziman li ser vê pirsê bifikrin û bigêhin 
encamekê û wê jî bi daxûyanîyekê bi-
hevra aşkere bikin. 

4. Xala dawîyê ya kombûnê a merem 
û dilxwazîyan bû. Li wir pir pirs û 
pêşnîyar hatin ziman nimûne: Çêkirina 
konferensan li gund û qesebayên kurdan 
li Anatolîyê bi minesebetan şênayî û 
festîvalên ku havînê tên çêkirin (Fîkret). 
Amadekirina kursên zimanê kurdî bo 
endamên redaksîyona Bîrnebûnê û 
Komeleya Ziman li Elmanyayê (Vahît, 
Ûsiv,....) 

Nivîsvanê protokolê: Nuh Ateş 

191919

bîrnebûn hejmar 34, havîn 2007 



10–saliya Bîrnebûnê 

Li ser 10 hejmarên Bîrnebûnê
Nebî Kesen 

Deh salên “Bîrnebûn”ê ji bo koverekê “Birnebûn”ê yên dawî (23-33) hatin 
demek direj e. Di van salan da 33 hejmar berçavkirin. Armanca nivîsê ew e ku kî-
hatin çapkirin û bi sedan nivîs, helbest, jan babet di deh hejmaran da bi pir-
çîrok, hêkat û lêkolin di rûpelên kovarê ranî cîh girtîbûn, bi kurtî bên tespît-
da derketin. Ji alîyê ziman, dîrok û çanda kirin. Ji bona vê yekê, şirovekirina na-
kurdên Anatolîyê “Birnebûn”, roleke ye- veroka her babet yan jî nivîsê ne mim-
kemîn û giring lîst. Ev bi xizmet û hewl- kûn bû. Di her hejmarê da gelek babet 
danên xebatkarên “Bîrnebûn”ê ra gire- hene û klasîfîkasyona ewan jî pêwist e 
dayîye û dibe sebeba pasantina van ke- ku mîrov bibîne ka çi di hejmaran da 
san. Li ser naverok û qelîteya “Bîrnebûn”ê cîh girtîye. Di tabloya jêri da li gora 
divê xwendevan û nivîskarên wê jî dîtin klasîfîkasyona babetan hejmarên nivîs, 
û pêşnîyarên xwe bînin ziman. Lê, li hê- çîrok, hêkat, helbest, kilam û hwd. ha-
la pasnakirina û alîkarîya kovarê, ji bo tine dayîn. Gerek ji alîyê klasifikasyonê 
pêşvebirina wê mecbûr e ku kêmasî û gerek jî li ser hejmarên babetan mim-
rexne bên ziman. kûne ku kêmasî hebin. Rexne û pirsên 

Lêkolîn û şiroveya hemû hejmarên ku di vî warî da ji niha da werin gotin, 
“Bîrnebûn”ê divê bibe babeta nivî- ew ê ji bo lêkolînên pêş me yên li ser 
seke din. Li vir tenê deh hejmarên “Bîrnebûn”ê rolekê bilîhizin. 

Nûçe/ Şexis/ Nivîs/ Çand/ Çand/ Helbest/ Lêkolîn/ 
Hejmar Bûyer Hevpeyvîn YE Civat Hêkat Dîrok Çîrok Stran Tirkî Ziman Lêkolîn/ Kurdî 

23 5 3 1 1 2 1 1 9 4 1 0

24 7 0 1 1 3 1 1 23 3 1 1

25 1 2 8 1 3 1 1 5 3 1 0
26 7 3 1 0 2 0 4 13 2 1 1

27 4 4 1 3 1 1 1 4 2 2 0
28 5 6 0 3 0 2 1 6 0 2 2
29 3 3 0 2 1 1 0 8 1 1 3
30 3 3 1 3 1 1 2 8 3 2 0
31 1 2 0 3 2 1 1 4 3 0 1
32 2 1 1 3 0 1 0 4 3 1 1

33 2 0 0 2 0 3 5 3 0 1 2
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Babetên, ku di her hejmara “Bîrne-
bûn”ê da hene, ew in: Hevpeyvîn/nivîsên 
li ser kesan, çîrok, helbest/stran/kilam, 
dîrok, lêkolînên bi tirkî. Nûçe (xeber) jî 
bi taybetî tên nivîsandin, lê bi pirranî li 
ser bûyerên li Ewropayê ne. Xeberdayîna 
bûyerên ji gund û bajarên Anatolîya 
Navîn pir kêm in. Lêkolînên bi tirkî bi 
pirranî ji alîyê birêz Mehmet Bayrak hati-
ne amadekirin. Li ser Yekitîya Ewropayê 
tenê birêz Nuh Ateş û xwedîyê wê nivîsê 
çend tişt nivîsîn, lê ev ne bes e. 

Lêkolînên bi zimanê kurdî him hin-
dik in û him jî ji alîyê lekolînerên ji der-
vayî Anatolîyê bûne. Yek nimûne ji bo 
ewan kesan birêz Rohat Alakom e. Va 
tiştekî baş e ku “Birnebûn” alîkarîya 
nivîskar û lêkolînerên ji Kurdîstanê dibî-

ne. Pirsa di vir da ew e ku çima kurdên 
Anatolîyê lêkolînên xwe bi zimanê kurdî 
çênakin? Ma, ew xwe di vî warî da zana 
(yan jî ûzman) nabînin? Divê ev helwest 
bê guhertin. 

Du hejmar bi giranî li ser babe-
tekê bûn. Di hejmara 25an da li ser 
Yekitîya Ewropayê û di hejmra 31an 
da li ser 40 salîya kurdên Anatolîyê 
li Swêdê gelek nivîs hatin weşandin. 
Divê salê carekê hejmarek bi pirranî li 
ser babetekê be ku li gora giringîya wê, 
nivîs û lêkolîn ji alîyê firehbûn û kûr-
bûnê pêk bên. 

Çîrok û hêkat gelek hatine nivîsan-
din. Pirranîya wan ji qelemên birêz 
Nuh Ateş û Mam Xelikan hatine ser 
xetê. Ji dorûberên heremên Anatolîyê 
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yên din jî, çîrok û hêkat divê bên nivî- van, akademîsyen û xwedîmeslek yên li 
Ji çepê: Helîme, Bes, Elî, Dr. Mikaîlî, Yusuf Polat, Yusuf Yeşîloz û Bahtiyar 

sandin. Ev, berê herkesî wezifeya ma-
moste, zimanzan û erbabên wêje (ede-
bîyat) ji Anatolîya Navînê ye. 

Babetek ya herê mezin ji kovarek 
kurd wek „Bîrnebûn“ê pirsa ziman û 
perwerdeyê ye. Birêz Alî Çîftçî giranîya 
xwe di deh hejmaran da daye ser vê ba-
betê. Birêz Nuh Ateş bi nivîs û dîtinên 
xwe di vî warî da jî li ser zêde kirîye. Li 
ser ziman û gramera kurdî birêz Amed 
Tîgrîs û Murad Ciwan jî çend nivîs 
derxistin. Divê di her hejmarekê da 
„Dersên Zimanê Kurdî“ hebin. 

Nûçe, nivîs û lêkolînên kesên ku li 
welat dijîn pir hindik in. Li ser rewşa 
kurdên Anatolîyê (civat, aborî, sîyaset û 
îdareya hereman) ya îro, li ser jîyana ji-
nan, zarokan û ciwanan bi taybetî nivîs, 
niqaş û lêkolîn qet tune yan jî pir kêm 
in. Pirsa tê bîra me ew e ku xwende-

Anatolîya Navîn li kû ne? Li Ewropayê 
bi dehan alman, swêdî û yên din bi zi-
manê kurdê fêr bûne. Lê, kurdên me 
hîn jî bi zimanê dayîka xwe nanivîsî-
nin. Va rexne ji bo sîyasetmedarên we-
latparêz jî derbas dibe. Di deh hejma-
ran da hat ditîn ku neslê ciwan di xeba-
ta „Bîrnebûn“ê da qet tune, eger çend 
îstîsna nebin. 

Hinek nivîskarên birêz wek Muzaffer 
Ozgur, Bekir Dari, Vahit Duran, Irfan 
Baysal, Yusuf Yeşiloz, Mehmet Şahin 
û yên din jî bi berhemên xwe alikarîya 
„Bîrnebûn“ê kirine. Divê kesên ku de-
mekê di kovara „Veger“ da nivîsîn, di 
dema pêş da alîkarîya „Bîrnebûn“ê bi-
kin. Parastin û pêşvabûyîna ziman û 
çanda kurdî êdî bûye ningekî tekoşîna 
netewî. Ne pêwist e ku hin jî li ver vî 
niqaş bên kirin. 
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MALBATA ME PİR MEZİN BÛ
Muzaffer Özgür 

Ê vira tijî be! 

Îro meriv dikane ji bo deh salîya 
Bîrnebûnê ji her alîyekî da pirr tiştan 
bibê û binivsîne. Ji zimanê devokî em 
hatin merheleya zimanê niviskî. Me 
di deh salên derbasbûyî da, di vê rîya 
xwe ya dûr û dirêj da serkeftinek dît. 
Mumkun e meriv li ber asimîlasyon û 
xwejibîrkirinê bisekine. İsbat kovara 
me ye. Lê redaksîyon û nivîskarên wê, 
dost û havelên wê nikanin bi tenê bi 
ser kevin. Lê em dikanin bibin nimû-
ne. Lazim e ku cimata me ya KAN heq 
û huquqa xwe bizane û ji bo ê jî gavên 
taybet bavêje. Li ziman û kultura xwe 
xudan derkeve. Me gotibû; Zimanê me 
Hebûna me ye. Gerek bi vê armancê 
em bi ser kevin. 

Hediye Guzel, Cejno û Muzaffer Foto: Dr Mîkaîlî 

Dema me ji civîn û hevdîtinan şun 
da dest bi kovarê kir em ne rojnemevan 
bûn. 

Kek Mehmet Bayrak û Nuh Ateş ji 
bo nivîskariyê bi tecrube bûn. Heryekî 
me di rojname, kovar, rêxistin û 
komelan da kar kiribû û tecrubeyên me 
hebûn. Lê têrî kovareka nivprofesyonelî 
nedikir. Di hejmara 1ê da me dît ku 
karûbar pirr e û em nikanin bi ser 
kevin. Fedakariyeka pirr mezin û zanatî 
gerek bû. Em endamên redaksiyonê ji 
bo organizekirina Kovarê hazir bûn. 

Dema me Kek Ali Çiftçî nas kir 
roj di dil û mêjîyê me da biriqî û me 
xwe bi sîng da vî karî. Em heta îro ha-
tin. Lê êş û birînên me jî tim çêdibûn. 
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marekê 

na me, astengîyên me 
jî çêdikirin. Her hej-

kirin û hêz da me. 

karûbarê kovarê da na-
lenal bû, lê ku hejma-
ra nû ji Swêd digihêşte 
destê min, 
yam û hêzeka nû dest 
pê dikir. Jiyana min a 
li surgunuyê bi taybe-Newroza 1997an li Wupertalê. 

em bi quwet 

Min bi xwe di bin 

ez dihêli-

Ji çepê: Huseyin Kalaycı, Dr. Mikaîlî, Nuh Ateş, Bekir Darı û Muzaffer Özgür 

Organizekirina karûbar, têkiliyên me, 
belavkirin û aborîya me tim bi feda-
karîya insanên me dibû. Kovareka li 
surgunîyê tim êşên xwe dibûn. Lê her-
tim me êş û kulên xwe derman dikirin 
û em bi ser diketin. Însan hebûn de-
ma behsa kovara me dikirin, digotin, 
j çend hejmaran şûn da ê xelas kin û 
wan însanan ji rêxistin û komelan dire-
vin, ew dixwazin tu kari kurditîyê ne-
kin ew direvin. Lê ziman hebûna me 
bû, dil û êşên me hebûn em li ser karû-
barê xwe sekinîn. 

Karûbare kulturî li dervayî welêt, 
li surgunîyê nagêje kokê xwe, zehmetî 
û kêmasî pirr dibûn. Rîya gêştina ko-
ka me tim bi êş û bela bû. Ji deşta 
Haymanê heta gundên çolê, ji Yunaqê 
heta Sarizê em belav bûbûn. Lê însanên 
me li gerineka mezin da em nediditîn. 
Nedixwastin destê xwe di bin kêrê kin. 
Name û peyam dihatin lê serxwebû-

tiyên xwe pirr bi zehmet bû. Bîrnebûn 
bû dermanê kul û êşên min. Bi seet-
an, bi rojan min li ser kompîturê ku 
hevalan dayîn min kar dikir. Dîroka 
Rojnamevanîya–Çapemanîya kurda di 
serê min da cîh girtibû. Ji rojnameya 
Kurdistan, Hawar, Ronahîyê bigre he-
ta Bîrnebûn û Vateyê, êş û zehmetî 
berdewam bûn. Carcaran dema min 
nivîs hazir dikirin, çavên min bi di-
lopan şil dibûn û sebra min nedima. 
Mînak ez î li ser hespekî qir bûm û li 
deşta Anatoliya Navîn gund bi gund, 
qeze bi qeze digerîyam. Li wan gerên 
xwe min kovara me dikire destê xort 
û keçên me. Li dawet û şahîya diketim 
govenda. Ez bi rastî pirr kêfxwaş di-
bûm. Armancên me yên ji bo gelê me 
bi salan di heş û dilê me da bi aliyeki 
va di kovara me da dihate nivîsandin. 

Her hejmar zêde dibûn, kalîte û na-
varok jî dewlemend dibû, îtibar û eleqe 
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Nuh Atêş û Reşîd Karakaya ji civîna 
Komela Ziman a li Wupperalê-2003 

pirr dibû. Ji bo wan eleqana me dest 
bi civîna kir. Li Swêdê, Danimarkayê, 
Almanyayê, Avustiryayê, Swîsreyê û 
Tirkiyeyê bi civînan me bi însanên 
me va hevdu dîtin. Me xwe da nasîn, 
wan kesan alikarî dan me, bûn abone 
û xwendewanê Bîrnebûnê. 

Pêşdaçûna teknikê me bi kar anî 
û karê me sivik bû. Bi rîya e–postê 
tekilîyên me xurt bûn. Malpera me 
agahdarî dan însanan. Neçûyîna ko-
vara me ya Anatoliya Navîn ne me-
sele bû. Li deşta Cihanbeylîyê însanê 
bi rîya malperê kovara me dixwînîne. 
Peyam dihatin nivîsandinê. 

Eş û derdê me kêm bûn. Tekiliyên 
me hîn baştir hatin organizekirin. 
Nivîskarê me zêde bûn. Aboneyên me 
ji her alîyê dunyayê ji me ra bûbûn mo-
relek. Me bi têkilîyên xwe yên berê he-
val û dostên xwe, tev karûbarê kovarê 
kirin. Însanên ku gotibûn, em nika-
nin, bûn abonê me. Bi peran alîkarî dan 
me. Birêz Hüseyin Kalaycî, endamê re-
daksîyonê bû, ji bo karûbarê xwe bar kir 
çû welatê Avustiryayê, lê hevalbendiya 
me berdewam e û ji endamtiya redek-
siyona kovarê bi dile xwe derket. Birêz 
Bekir Dari ji bo karûbare xwe yê hunerê 
bi dile xwe endematiya redaksiyona ko-
varê berda. Îhsan Tûrkmen bû endame 
redaksiyona me. 

Li Almanyayê Komela ZİMAN ha-
te demêzirandin bi wan têkiliyan me 

gaveka din avêt û em pêş da çûn. 
Hemû endamên komelê piştgirî dan 
kovara me. Biborînin ez nikanim navê 
wan binivsînim. 

Yusuf û Hatice Polat, Ayşegül 
Kisabacak, Nurten Gencaga–Kaya, 
Temeli Bayrak, Yusuf Yildiz, Nebi 
Kesen, Îrfan Baysal, Mustafa Mih, 
Ecevit Yildirim, Mile Kara, Faik Balci, 
Kemal Harimci, Necati Sezgin, Cemal 
Coşkun, Mehmet Özkan, Osman 
Gundogdu, Sevket Ozcan, Tahsin 
Demirsoy, Bilal Şimşek, Efe Apaydin 
kovar belavkirin û têkîlî çêkirin. Ew ê 
ji bo belavkirina kovara me û karûbarê 
wê alikarî bidin me. 

Li Swîsreyê; Yusuf Yeşilöz, Mustafa 
Selimoglu, Vehbi Ozden, Ûsivê Cimik, 
Hamit Ozden, Omer Çîçek, Behram 
Alabay, Huseyin Ûzumcu. Kemal 
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Ji civîna redaksiyon û Komela Ziman, Wetzler 2003 

Ozgur Li Danemerk; Îlyas Çamur, 
Mustafa Badilli, Aydin Durukan, Ersen 
Ozgur, Osman Aytac, Rebeni Celikan, 
Yasemin Peker, Ibrahim Yildirim, 
Ahmet Bayram. Li Fransa; Lutfu Ozsoy, 
Şevki Ozkan, Abdullah Yurtsever, 
Li Avustirya; Vahit Pirhan, Bulent 
Kayacan. Li Hollandayê; Neçirvan 
Qilori, Meme Hilkeciki, Roni Yildirim. 
Li Norwecê; Muhammed Agit, Seyfi 
Guzel, Haci Akman, Huseyin Kişniş. 
Li Tirkiyeyê; Huseyin Kerpic, Mem 
Xelikan, Levent Kanat, Ali Çetinkaya, 
Miçe Usê, Ali Gordoxli, kêm û zêde te-
ve karûbarê me bûn. 

Abone û dostên me ji hene, lê bi-
bax şînîn ez nikanim navê hemûyan 
bini vsînim. Dema destpêkê merkeza 
Komkarê û komelên wê , Civata 

Kurd Li Almanya e.V. û komelên 
wê, Komkar DK., Dansk–Kurdiska 
Kulturhuset–DK, ji ji bo belavkirine 
alikari dan me. Carcaran me ji bo 
agahdariyan bi Yekkomê va daûsand. 

Ji bo belavkirinê li Tirkiyeyê bi hinek 
Pirtukxanan va, têkiliyên me yên dostanî 
çêbûn. Pirtûkxaneya Medya li Stenbulê, 
Pirtûkxaneya Toplum, Akademiya Kita-
bevi, Café Babil, Pirtûkxaneya Çarçira, 
Dipnot Kitabevi, Garip Plakçilik li Enqe-
reyê, Garip Plak li Haymanayê, Duygu 
Müzik Dagitim, Medya Kitabevi ve 
Kirtasiyecilik, Anatoliya Muzik Center li 
Polatliyê, Gül Kitabevi li Kirşehirê, Taş 
Kitabevi li Konyayê. 

Rojnameyên kurdan; Roj, Özgür 
Gundem û Dema Nû, Özgür Polîtika 
ji bo nasandina Bîrnebûnê agahdari 
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Şahîya li Wuppertalê 2003, Pico û gruba muzîkê 

dan kurdan. Bi Taybeti Medya û Roj 
TV em di bernameyen xwe da dan na-
sin. 

Li Swêdê hevalan Weqfa Kurdên 
Anatoliyê ava kirin. Bi rastî gavên me 
zêde bûn. Ali Çiftçi û Seyfi Dogan en-
damê redaksîyona Bîrnebûnê û Reşit 
Karakaya, Mahmut Baran, Mecit Çiftçi, 
Omer Sarihan, Ibrahim Yildirim, 
Ali Coşar, Mahmut Arikan, Hamit 
Atmaca, Harun Cosar, Haci Baysal, 
Yusuf Güler, Haci Çelik, Metin Güler. 
Karûbarê wan hevalna pirr hêja ye, eger 
min navên hin hevalan li wir nenivsan-
diye ma min biborînin. Ez hemû en-
dam û aligîren weqfê nas ji nakim. 

Bîrnebûn bû rojek, tesîra xwe bi 
taybetî li ser KAN yên li Ewrupayê pirr 
bû. Grubeka Kurdên me yên Anatoliyê 

kovara VEGER derxistin. Em bi rastî 
bi weşana Vegerê pirr şa bûbûn, lê he-
valên hêja heta hejmara 9an devam ki-
rin û ji wê şûn da dev ji weşana ko-
varê berdan. Gund bi gund komel ava 
bûn. Bi bingehîya Bîrnebûnê agahda-
riyên balkêş çêbûn û têkilîyên me zêde 
bûn. Îro pirr gunda komel yan ji mal-
perên xwe hene, têkilîya însana bi hev 
ra heye. Şev û şênahîyan çêdikin ji bo 
hevdu ji bîr nekin. Ev karên balkêş ne 
hendik in. 

Teng heval hene ku wan bi nivisên 
xwe yên balkêş hundirê Bîrnebûnê 
dewlemend kirin. Curikî (Osman 
Alabay), Necati Kanoglu, Memo 
Şahin, Ayşe Yildirim, Avdo Karataş, 
Evîndar, Rohat Alakom, Ayşe Guler, 
Yusuf Ozden, Seyitxan Anter, Bayram 
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Ayaz, Şukru Gulmuş, Ahmet Tîgrîs, 
Murat Cîvan, Xizan Şilan, Hilmi 
Yeşiltaş, Omer Faruk Hatipoglu, Altun 

tinên xwe nivîsandine vergerandin û 
çap kirin. Ji bo dîroka me nimuneyên 
baş hatin holê. 

Ji çepê: Yusuf Yeşîloz, Elî Çiftçî, Seyfî Dogan, Nuh Atêş, Dr. Mikaîlî, Muzaffer Ozgur, Yusuf Polat û Vahîd Duran 

Başaran. Mahmut Levendi, Hesenê 
Metê û niviskarên me yên din. Bi dil 
spasîya xwe dikim. Ma min biborînin 
ku min hin nav nenivsandine. 

Me di kovara Bîrnebûnê da, ni-
visên gerokên Avrupî û yên din ku ji 
bo KAN meqele, pirtûk û bîranîn, dî-

Min 10 salên Bîrnebûnê ji alîyên 
têkilîyan û belavkirinê va nivîsandin. 
Hûn ji dibinin ku bi têkilîyan, me ye-
kitiya Kurdan ava kiriye. Bêşik û hissên 
xerab bi hemû kurdan ra me hevalben-
di çêkiriye. Ji bo wan kar û barên me ez 
bextewar im. Le hûn? 

Destê xwe û 
milên xwe bidin 
hev û piştgirîya 
çapemenîya kurdi 
bikin. Hûn ê bex-
tewar bin. Zimanê 
me hebûna me ye, 
ji bîr mekin. Ji bo 
ziman jî Bîrnebûn 
gerek e, Bîrnebûn 
ma were mala we. 

Dîmenek ji şahîyê, ji çepê: Ayşe, Rojîn û Evîn bi cil û bergên kurdî Foto: Dr Mîkaîlî 
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BÎRNEBÛNÊ ÇI KIR? 

Em çar pênc heval hatin cem hev, li 
her civînekê, li her derekê an jî di nî-
visên xwe yên lêkolînî de, tim û tim qala 
kêmayîyên edebîyata kurdan ya nivîskî 
dikin. Ev rastî ya me ye. Lê ev rastîya, ji 
bo kurdên Anatolîya Navîn hê mezin e. 
Hetanî pênc deh salên dawîyê, em bêjin 
edebîyata wan ya nivîskî qet tunebû na-
be derew. Deh salan berê, dema kova-
ra Bîrnebûnê dest bi weşandinê kir, him 
ew kêmayîya ji meydanê rakir, him jî 
ew valahîya hindik be jî tiji kir. Êdî him 
kovarek kurdên Anatolîya Navîn hebû, 
him jî kurdên Anatolîya Navîn, dest bi 
edebîyata nivîskî kiribûn. 

Erê, Bîrnebûnê çi kir? 
 Bîrnebûn; li dîroka kurdên Anatolîya 
Navîn(KAN) gerîya. Qasî bi dest re hatî, 
ji kêderê hatine? Çima hatine? Çing ha-
tine? Çi zilm û zor dîtine? Sedemên wa-
na çi ne? Ji bo van pirsan, ger ji edebîyata 
devkî, ger bi lêkolînên zanyarî bersîv da. 
 Bîrnebûnê dema KAN bi ci bûn ha-
tin bi cih kirin, dûva kultura xwe çing 
parastine? Kulturek çing afirandine? 
Zimanê xwe çing parastine? Ewana kirin 
belgeyên nivîskî. 
 Folklora KAN kir belgeyên nivîskî. 
(Çirok, henek, gotinên mezinan, wêje, 
klamên şînan, stiranên dilan hwd... ber-
hevkirin û weşandin) 

Mem Xelîkan 

Bîrnebûnê; dest bi weşana xwe kir dû-
va, li heremê hejmara xwendin û nivîsan-
dina bi kurdî zêde bû. 
 Bîrnebûnê; di weşanên xwe de, cîh 
da gelek şaîr(helbestvan) û nivîskarên 
KANê, û ew bi dere meydanê xis-
tin. Gelek hunermend jî afirandin. 
(nivîskar, helbestvan, wênevan hwd.) 
 Bîrnebûnê; cih da hevalên bi devî 
KANê dinîvsînin û bi wê jî xizmeteke 
mezin ji bo zimên anî şûnê. 
 Bi piştgirtina Bîrnebûnê, KAN 
Komala zimên û weqfa KANê saz kirin. 
 Bi alîkarîya hersê sazûmanan(Bîrnebûn, 
Weqif, Komala Zimên) li dervayî welat 
civîn û şev çêbûn. Wan şevan xelkê me 
yî li xerîbîyê anîn cem hev. Ji xelkê me 
re bûn hêvî. 
 Hersê sazûmanan; xwedî yên 
şuxilên ji bo KAN xwedîxelat kirin. 
Vaya; ji bo motîvekirinê gelek baş bû. 
Ha!. vana bes in? Na, hê gelek pirsgirêkên 
xelkê me û Bîrnebûnê hene. Daxwaza 
min: Komala Zimên û Weqif, heryek 
ji bo berpirsîyarên xwe hê aktîf bibin. 
Bîrnebûnjî;biîmkanênxweûbialîkarîyên 
van her du sazûmanên me, bi qadroyên 
profesyonel lîkolînên zanyarî pêk bîne. 
Ji bo BÎRNEBÛN’ek hê baş, de rabin 
ser xwe. Ji Bîrnebûnê re, xwendevan û 
kedkarên wê re emrekî hê dirêj. 
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. 
Bîranîna 10–saliya Bînebûnê 
me li Stockholmê piroz kir

Foto:  Anders Rydell 

Ji çepê: Ayşe, Altun, Rojîn û Evîn bi cil û bergên kurdî. Altun Başaran kincên jina yên Anatoliya Navîn dide nasîn. 

Nêzî 400 kesî hatibûn. Ev ji dor derê 
Anatoliya Navîn, ji gundên Enqerê, 
Qonyayê, Qirşehirê, Qayseriyê, 
Koçhisarê, Balayê û Haymanê bûn. Em 
bi hev re bûn wekî malbatekê, me hev-
du nas kir. 

Mivanên me ji Almanyayê, Holandê, 
Danimerkayê, Norvecê, Avusturyayê, 
Swîsreyê û ji welêt hatibûn. 

Dengbêjên şevê em bi kilamên xwe 
yên folklorî, jîn û keçên bi kinçên kurdî, 
xort û keçên me bi kişandina govend û 
dîlanên xwe em birin welêt û anîn!.. 

Hîsek wusa çêbû ku bi gotinan nê 
zimên... herkes xenî û dilşa bû. Mîna 
dawetakê bû. 

Bîrnebûnê ji 1997 an vir de he-
tanî niha 33 hejmar derxistine. Ev ne 
tiştekî hêsa ne, bi zimên qola ye… 

Mala malbata Bîrnebûnê ava be ku 
heta niha xizmetekî baş ji bo kultur û zi-
manê me kir. Bi vî karî xwe hem folklor 
û zimanê me yê ku li ber wendabûyînê 
bû, da nasandin û hem jî parast. 

Rojekê ez bi niviskarê hêja kek 
Rohat Alakom ve çûm APECê, li wir 
min kovara me Bîrnebûn dît. 

Li mal du heb hebûn; nimra yekê û 
sisêyan. Ji bo ki min nedikanî bi kurdî 
bixwînim û binivisînim, min pir mey-
la xwe nedabûyê. 

Ez vê wekê kêmasi dibînim, çima ez 
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Dîmenek ji şahîyê Foto: Dr Mîkaîlî 

bixwînim? 
Min xwe wekî handikap didît. Ku 

meriv li zimanê xwe xwedî derneket, ez 
vê wekî kêmasiyekê dibînim. 

Îro di saya Bîrnebûnê da min xwe 
fêrî xwendin û nivisandina bi kurdî 
kir. Eger meriya xwest tiştekî 
zehmet e. Berî her tiştî xwestin mu-
hîm e. 

Hevalên hêja, nas, dost û gundiyên 
bi qedir, li şevê tiştekî bala min kişand, 
her tişkî me baş bû lê, le wir me kovara 
Bîrnebûnê û kitêbên bi zimanê me ki-
ribûn rêzê. Qe tu kesî li mêze jî nekir. 
Ez bi xwe pir xemgînî bûm! Çima em 
ji xwendinê hez nakinî!... 

Altun Başaran Ayşe û Altun bi cil û bergên kurdî 

ne bi 

nikanim bi zimanen xwe binivisînim û 

Foto:  Anders Rydell 
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Bîrnebûn
Ji dur ve, li ser rê kovarek dibirîqî…

Foto: Dr Mîkaîlî 

Bayekî germ, ki ji hêla Anotolî ve di-
fire, rûpelên kovarê yek bi yek bi ser-
hevdi re davit. Li nêzikî sekinîm, he-
ta ku sîya min bigihije ser kovarê… 
Min xwe xar kir û kovar xist a paşila 
xwe... 

Ji pêş va dura dur bi giranîya xwe 
bajarek li ber min mezin dibû. Nêzik 
bûm. Ketim nav... 

Li ber bajêr, kak Nuh, bi simbêlên 
wek Nietzsche derket hember min. 
Got; „ Lawo, tu kuda terî? Te rêya 
xwe vindakirî, an tu li belaya xwe di-
gerî?…” Kenîm... Xwe cerx kir û çû. 

Nizanim çima, ez jî ketim dû… 
Bajar, bajarekî ji bajarên bakurê 

cîhanê û sar e. Têda malbat hene. 

Hinek, Xelîkan in, hinek Cêlikî, hi-
nek Şêxbizin in, hinek Bilikî, hinek jî 
Canbegî û Reşî ne… Lê bi her awayî, 
Mîrovên ji Anatolîyê ne, bi gotinaka 
din, kurdên ji Anatoliyê ne… 

Di wî bajarî da, ez bawerim pirr 
rengên ji mîrovaatîyê hene. Ji her gelên 
cîhanê mîrov hene. Ji her gelî peyv 
hene. Kurd û peyvên kurdan jî hene. 
Lê ez îda dikim ku li vî bajarî, tu 
henekên wek henekên kurmancê me 
ên ji Anotolîyê jî hîn nehatina gotin… 
Hîn tu henek wek henekên wê şevê 
li ser bajêr negerîn… Li ser eşîran, li 
ser nalbatan gotinên heta îro min qe 
nebihîstî, an jî, bi zimanekî min dengê 
wî ji zu va vindakirî, giran giran mîna 

Foto: Dr Mîkaîlî 
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Foto: Dr Mîkaîlî 

Dîmenek ji şahîyê, sergovend: Mistefa Mix. 

ava di bin zevîyan de dixuşe gihîştin 
min. Dev bi ken bûn. Jîr û zana bûn. 

Kak Reşît, digot; „Neçîrvanekî li 
kerguyek xistê, tabî wextik girtê, di nav 
qirs û mirsan da guhê kergu qelisî... 
Vedigerê gund. Li ser rê rastî yekî din 
ji gundê xwe hatê, ji malbatake din bê. 
Neçîrvan, kerguyê xwe pê mêrandê... 
I din gotê; „ Lilo tu newînî, durê 
vê durê Molê Usî Hayde, di kêlekê 
da qelîsê.... Bide ez wî bidim wan“ û 
kergû ji dest neçirwan girtê.“ 

Diwê da, ken û „xusumeta“ di nav 
Malwatan de dest pê dike… Kî ji kî-
jan balbatê? Neçîrvan ji kîjanê, gundî 
ji kîjanê?... Hahoy… Edî kes nikare, 
devî turukê henekan bigre… û ma gir-
tin li hêlekê bisekine, her yek turukekî 
din vedike… 

Min ji wan çend rojan, bîhna gundê 
xwe, bîhna şîrê di helkê da kisand 
cîgerên xwe. Dizanim, hevalên bi sa-
lenekî giranîya xwe, keda xwe dana ser 
kovarê, di bin simbilên xwe yî spî ve bi 
min dikenin. Lê nizanim, min tama ku 
ji zu ve min bîr kirî xista berîya xwe. 

Şeva Bîrnebûnê şevak ji şevan bu... 
Kêm bû, zêde bû. Ne pewîst e ew 
ewqes bikeve ber çavan… Li wê tiştekî 
tene xuya dikir, keda deh salan, mîna 
zarokekî digerî di nav mîhvanan de… 

Naxwazim, pirr dirêj bikim… Ji 
Çar rojan şun ve, min dît ku, Bîrnebûn 
hîn jî Bîrnebûbû… 

Şevek ji şevan bû, şevek wek her 
şevê bû… Lê navê şevê pîrozbahîya 
deh salîya Bîrnebûnê bû… 

Cüneyt Dağdalan 
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BÎRNEBÛN BENDEKE Lİ BER BÎRBÛNÊ YE! 

Nuh Ateş 

Bîrnebûn, Kovara yekem e di tarîxa lîyê li kok û nasnameya xwe û li şopa 
kurdên Anatolîyê da. Ew Zivistana sa- koçkirina mezin û pêşîyên xwe ya berve 
la 1997an li Wetzlar, bajarêkî Elmanyê deşt û dûzên Anatolîyê da çirek e. Ew 
hate dunyê. Bi hatina Bîrnebûnê, ji di prosesa xwe organîzekirina kurdên 
bo kurdên Anatolîyê dewrûdemeke Anatolîyê û di çêkirina dezgeh û sazîyên 
nû destpê kir. Komeke piçûk ji kurdên wana ên kulturî û civatî da roleke bi tîn 
Anatolîyê xwastin ku tarîx û kultura xwe dilîze. 
binivîsin, arşîv bikin. Meri dikana bibê, Bîrnebûn ji kurdên Anatolîyê 
bi Bîrnebûne kurdên Anatolîyê ji kultura ra nênik e. Kurdên Anatolîyê xwe, 
devkî derbasî kultura niviskî bûn. navûnîşanên xwe, tarîx û folklora xwe, 

Bîrnebûn bendeke li ber bîrbûnê ziman û kultura xwe di bîrnebûnê 
ye. Bîrbûna zimên, bîrbûn û wendabû- da dibînin û pê şa û sermest dibin. 
na berhemên zimanê kurdî ji bo kurdên Bîrnebûn li nav Kurdên Anatolîyê 
Anatolîyê tofaneke mezin e. Bîrnebûn binyatê kesetîya kulturî qeym dike. 
li hember vê tofanê bendeke piçûk lê Bîrnebûn me bi hev girêdide. Di 
qêym û giranbuha ye. Ew nîşana liberx- saye Bîrnebûnê da, kurdên Anatolîyê 
wedana kulturî ya kurdên Anatolîyê ye. tên ba hev, hevdu nas dikin û bi hev ra 

Bîrnebûn kana zanînê ye. Ji bo kar dikin. Ji vê hêlê da, Bîrnebûn rola 
hayadarîyên derheqa tarîx, kultur û jîy- organîsatorekî û komunîkatorekî dili-
ana kurdên Anatolîyê, bi taybetî jî yên ze. Nimûne, ev şênayîya sewa pîrozki-
Enqerê, Qonîyê, Qirşehirê û Akserayê rina dehsalîya Bîrnebûnê li Stokholmê 
Bîrnebûn ji niha da, kana zanînê ye, bê Bîrnebûnê mumkun ne dibû. 
ansîklopedîyek e. Lê pirê zanîyarîyê Bîrnebûn mektewek e. Xwendevana 
ku derheqê kurdên Anatolîyê da di bîrnebûnê (endamê redaksîyonê jî tevê) 
Bîrnebûnê de hatine komkirin bi ser ra di sayê wê da, xwandina kurmancîyê di-
ne, hewceyî ferehkirin û kurkirinê ne. hêvîsîn, hen jî nivîsandina kurdî hîn di-
Huner, ziman û edebîyat bê dawî ne, bin. Bîrnebûn ji henan ra jî mektewe 
karê di vî warî da, bi berhevkirina çend çand û hûnerê ye. 
çîrok û kilaman bi dawî nabe. Bîrnebûn hevalekî bi kêr e. Ji min 

Bîrnebûn di lêgerîna kurdên Anato– ra Bîrnebûnê mîna hevalekî ye. Ew 
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Bîrnebûnê me. We nizanim, 
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tim di min dikûte, ji min 
nivîsa dixwaze, min teşwîqi 
û mecburî nivîsandina kur-
mancîyê dike. Di saya wê 
da, pir tiştan hêvîsîm, min 
nivîsandina xwe ya kurman-
cî bi pêş da bir. Ji ber vê jî, 
ez wê malava dikim û di-
bêm, her hebe Bîrnebûn. 

Dehe sal in bendewarê 

lê ez hîn ji Bîrnebûnê têr ne 
bûma û benda her hejmareke wê bi he-
was û meraq dipêm. Kîngê ku hejmara 
nûderketî digêhe destê min, nivîsên tê da 
giştka, henan jî ducar û sêcar dixwînim. 

Dergehê Bîrnebûnê vekirî ye. Ji sêri 
da heta îro, civînê Birnebûnê vekirî ne. 
Xelk, kesê ne endamê redaksîyonê jî 
tevî kombûnê redaksîyone dibin, dîtin 
û pêşniyarê xwe tînin ziman. Zimanê 
civînan kurdî ye, protokol, rojev gîşt 
bi kurdî ne. 

Bîrnebûnê kêmanî û tahlîyên xwe 
jî hene. Nivîskar û xwendevanên wê 
hendik in. Kar û barê wê bi amatorî 
û fedekarîya hezkarên wê tê meşandin 
û hinek heval têda zêde diwestin. 
Hejmara jin, keç û xortên ku têda di-
nivîsin kêm e. Dilê merîya naxwaze 
ku bibê, heyf e ku piranîya ronakbîr 
û xwandayên kurdên Anatolîyê qedr û 
qimeteke ku Bîrnebûn rewayî wê ye, 
nadine Bîrnêbûnê. 

Dîmenek ji şahîyê, sergovend: Nuh Ateş 

Heta niha, projeya herî mezin û 
pîroz ya ku weqfa kurdên Anatoliyê li 
Swêd û komeleya Ziman li Elmanyê 
dane ber xwe Bîrnebûn e. Ji niha şûnda 
jî projeya pêşî ya ku ew alikarîya mezin 
bidinê bi fikra min disa Bîrnebûn e. 

Di şerê mezin yê hebûn û tûne-
bûnê me da, li coxrafya Anatolîyê, li 
nav kurdên Anatolîyê egîtekî bi şan û 
şohret heye. Navê wî Bîrnebûn e. 

Em van rojana dehsalîya xwedê-
dayîna vî egîtî pîroz dikin û şabûna 
xwe aşkere dikin. 

Omdî û mirazê me ew e ku kurdên 
Anatolîyê û xwendevanên Bîrnebûnê 
vî egîti tene nehêlîn, alkarîya xwe jê 
nehêvşînin! 

Dehsalîya Bîrnebûnê pîroz be, em-
rê wê dirêj be, heval û bendewarên wê 
xwaş bin! 

Mainz, 18.04.2007 
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Xas bi me!
Îhsan Türkmen 

Gava em xort bûn, hê heşê me nû Paşê me biryar da û me got „Gere 
digihîşt, ew xebera, ew mîzgîniya em pirtûkê kopî bikin û li hemû heval 
ku gihîştê mîna îro tê bîra min: „İç û nasên xwe yên welatparêz belav bikin. 
Anadolu Kürtleri“. Pirtûka Nûh Ateş Dengê me nere Kekê Nûh, lê me li du-
ku li sala 1992ya çap kir… Mîzgîn kana hevalekî a kirtasiyê 20 heb kopî 
ew bû ku, pirtûka ku me navê wê bi- çêkir û bi qasî ku mesrefê xwe xilas ke jî 
hîstî, bi destê nasekî ku li Almanyayê bi pere firot. Dibe ku me li Tirkîyê pêşî 
dijî, ketibû destê hevalê me. Sal 1995. li pirtûkên korsan vekiribe. Li me bibo-
Coşeke mezin û bi dizkî bû ji bo me. re Kekê Nûh! 
Me gazî çend hevalên xwe yên pêşepêş Wekî avê û nên ev ji pêdiviyek e 
kir û me biryar da ku em ê dawiya neyê bicîhkirin bû. Nasname, dîrok û 
heftê kom bibin û pirtûkê bixwînin. pêşeroj… Nayê bîra min ku kesekî ji 

Dawiya hefte ewqas jî zû nehat. aliyê me çend peyvên bi bingeh li ser 
„Nûh Ateş, İç Anadolu Kürtleri, vê babetê bigota. Adiyaman û Kahta, 
(Konya – Ankara – Kırşehir)… Li ser birayê Ûsiv, Omer, Celal û Xelîl… 
berga hêşîn weng hatibû nivîsandin. Kî Evqas! Pirtûk jî tam bi ser da hatibû. 
ji me zîz bû, kî ji me kelegirî. „Aha va Bihara 1997. Hacî Erdogan ku yê 
ye îspat ku em jî hene“. Paşê hevalê me dest bi vî karî kiriye, ji bo derxistina 
yê ku xwedîyê pirtûkê, dest pê kir ji me kovarê hatibû Stenbolê. Ji ber ku ez 
re xwend. Di destpêke de qala çiya û li wir di nav karê çapê da bûm, me 
baniya, aborî û qala heyam dikir. zû hevdu dît. Behsa wî a kovarê têsîra 

Lê pir najot dev ji xwendina ji dorê pirtûka „İç Anadolu Kürtleri“ li ser 
de berda û beşa li ser gundê xwe ji me min kir. Paşê ji bo lêkolîneke li cîh em 
re xwend. A rast ew bû ku her yekî tevhev çûn Ankara û Konyayê. Hacî ji 
ji me bi piranî ew meraq dikir. Ka li çend kurdên pêşepêş ê deverê ra qala 
ser gundê me çi hatiye nivîsîn. Min kovarê yan jî projê kir. Hinekan devê 
Xelika, yê din Încov û Omera… Me xwe xwar kirin, hinek jî pê şa bûn. Ji 
hemû bi dorê beşê li ser gundê xwe û wê gerê bi şun va jî min û Hacî hevdu 
xwendin. nedît. Min tişt bi dest nexistibû, lê 
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Foto:  Anders Rydell 

Dîmenek ji şahîyê, ji çepê: Rojên, Ayşe, Evîn û Altun 

Hacî, „erê“. 
Çend mehan ji Hacî bi şun va ez 

jî hatime Almanyayê. Pîroz be! Kovar 
derketi bû. Wekî ku Cahît di nama 
xwe a xwendevanan de nivîsî bû: „Xas 
bi me“! 

Sal 2007 bi vê hejmara di destê 
we da ve 34 hejmar „Kurd û Kurdên 
Anatoliya navîn. Nêzikî 3 hezar rûpel 
lêkolîn, nivîs, kilam, henek , serpêhatî 
û hwd… 

Ne hewce ye ku ez dûr û dirêj 
binîvîsim. Hertişt li ber çava ye. 

Ez spasdarê wana me. Xwadê ji wan 
razî be… 

Bi taybetî ji Hacî Erdogan, ji bo vê 
fikrê, Mizeffer Ozgur, ji bo karê logîstîk 
û nivîsên danasîna gundan -yek cara 
bike mizemiz jî-, Nûh Ateş, ji bo nivîs, 
hekat, lêkolînan, Alî Çîftçi, ji bo karê 
layout, çap û gernaman, Mem Xalîkan, 
ji bo kilam, metelok û helbestan , Dr. 
Mîkaîli, ji bo pêşnîyar nivîs û lêkolînan, 
Sêfoyê Asê, ji bo helbestan… Û hemû 
yê din ku piştgirî bi nivîs, kilam, stran, 
henek, lekolînên û hwd… xwe va bûn 
alîkarên Bîrnebûnê. 

Hûn her bijîn, Bîrnebûn jî bi we 
ra. 
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Bîrnebûn di hemêza gelî xwe da 

Bîrnebûn di hemêza „Kurdên Anatoliya Navîn“ da 
Îrfan Baysal 

Bîrnebûn deh sal in derdikeve. Ez dixwazim hûn bi hen tiştan bizanin. 
Armanca derketina Bîrnebûnê ew e ku Hen kesan digotin ji bo gelî me kovar 
çanda kurdên Anatoliya Navîn binivî- exort biknî û hen tiştnî din jî çêkinî. Çi 
sine. Li ser dîroka wan li ser zimanî çêknî? Komalekê çêkinî, Waqfekê ve-
wan lêkolînê çêke. kinî, rojnamekê derxinî, radyokê ve-

Derbasbûna wan û vê dema wan ji kinî. Va pêşnîyarna gerek li Ewrûpa 
hatina wan were nivisandin. Armanca gerek li welat. Hen kesan di ber xwe 
xwe ew bû. Çend kesan bi keda xwe hî- da him diketinê „partiyekê jî vekinî“. 
nan meydanê. Ez hejmara civînan niza- Çimkî ji bo wan kesan tiştên ki em dix-
nim çend in. Li çend deran geştinî hev- wazin hene. Ne hewcî ye van vebin yan 
du. Ne li bajarên welatekî tenê. Elmanya, jî çêbin. Ma vana kovara xwe tune. Ne 
Danîmark, Swêd û Tirkîye. Hûn texmîn hewcî ye ku em kovare jî derxinî. 
bikin çiqas zahmetî hatiye kişandin. Pişt we çir bû. Li gora min 

Ne tenê derketina xwe û dombûna Bîrnebûnê çêlik da. Li Elmanya ko-
xwe bi zahmet bû. Herweha parastina mela ziman vebû. Li Swêdê Weqfa 
xwe jî wuqas bi zehmet bû. Li pêşiyê Kurdên Anatoliya Navîn ava kirin. Li 
hen kes û komal li Bîrnebûnê bûn xu- Tirkîyê bi zaravê me bûlûrên me heyn-
dan. Difrotin û parên xwe jî didan. an bin qayde û CD derket. 
Kîngê dîtin ku nanikê xwe têda tu- Xaskê em dewlemend bûna û me ji 
ne dev jê berdan. Çimkî xwastin hey- gelî xwe ra radio û televizyon vekira. 
nin bin siyasetê xwe kin. Ne firotin ne Tesîra Bîrnebûnê li ser gelî me pir 
standin ne jî deyne xwe dan. pozîtîf bû. Berî her tiştî ev tesîr li ser 

Lê me Bîrnebûn parast. Nexist bin nasnamê bû. Ev ji „Kurdên Anatoliya 
tu partîyan. Me ji xwe ra kiribû şîar ku Navîn“ ra pir pewîst e. Bala we bikşinîm. 
kovareka çandî ye û azad e. Va nasnama me giştka hemêz dike. Di 

Di civînan da jî pirsgrêk derdiketin. piratîkê de va tesira pir vekirîye. Di vê 
Li ser pirsgrêka xebatê û li ser aborî as- demê dawî da komele ku ava dibin mal-
teng derdiketin. parên ku vetibin bi tundî li nasname 

Ez naxwazim li ser navan bisekinim. xwe xudan derketine. 
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jbûne gene. Tim i miletî xwe heytanin, 

Dîmenek ji şahîya 10-salîya Bîrnebûbê Foto: Dr Mîkaîlî 

Daxwaza me ev bû Bîrnebûn di çar-
çeva xwe ya azad û bi serî xwe be. Me 
ji vê prensibî tavîz neda û em nadin jî. 
Ji bo vê ye jî ev sê sal in ku dom di-
ke. Li ser deh hezar rupel nivis çêbûne. 
Gîştik jî li ser çanda gelî me ye. 

Bîrnebûn ne bi tenê di nav rûpelên 
xwe da kurdîtîyê dike. Bîrnebûn di nav 
kurdên Anatoliya Navîn da jî serî da he-

lê tu caran jî tiştekî jî nadin. Bîrnebûnê 
ne distînin ne jî dixwînîn. Ne xem e. 
Li gora wan jî Bîrnebûn azad e. Lê ew 
jî dizanin ruhê wan ne azad e. Li ber 
Bîrnebûnê serî xwe dikin ber xwe û rûyê 
wan sor dibe. Ji bo ku ew bêruh in. 

Bîrnebûn rastiya gelî me ye. Neynêka 
gelî me ye. Bîrnebûn dîroka „Kurdên 
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Anatoliya Navîn e“. Bîrnebûn di hemê-
za „Kurdên Anatoliya Navîn“ da ye. 

ta, bin linge di nav jiyanê da kurdîtîye 

Merik here 
li suneta la-

bi kurdî 

bi xwandin 
bide. Hûn 
dibên çi? 

Li alî din 
î nîv xwan-
dalên me 

Dîmenek govendê ji şahîya 10-salîya Bîrnebûbê Foto: Dr Mîkaîlî 



Çîroka min a Birnebûnê; 

ji ber devî gur
Dr Fikret Yildiz Mikaili 

Di meha Nîsanê da ji boyî 10 sali- tu kesek jî bi wan ra bi zimanî me yî 
ya kovara Bîrnebûnê li Îsveçê (Swêdê) qedîm, zimanî kala û bavan deng nake. 
şênayîyek çêbû wû. Heval û dosta em Ewna min baş fehm dikin, berda terin, 
bi mîvandarîyeke giranbuha, di malên lê nikarin bersiva min bidin. 
xu da kirin mîvan. Ew jî perçeki mezin Vî lawî 6-7 salî li Îsveçê, bi wê pirsa 
a bingeha erf, edet û rûsimên me ye, xu, girî kirin çavî min û di hêla din da jî 
kultura me ye. Ewna 3000 km ji gund umîda min, hêvîya min, bawerîya min 
û bajarên xu dûr jî bin, 40–50 sal in bi quwet kir, xurt kir. Ez pirr şa bûm. 
ji welêt derketî bin jî, edetên xu yê ke- Bi rîya Bîrnebûnê ji, bawerîya 
vin û baş nekuştine. Hîn li pê ne. Hîn kurdên anatoliya navîn bi xu xu va 
zindî ne. Zimanê me yî dewletî û şîrîn hat. Wana dîtin ku kilam, çîrok, tarix 
jî, li wir hîn di nav heyatê da ye, dijî. Li û kultura wana hêndî li ser xetê (kaxiz 
wir tiştikî pirr bi kêfxweş hat serî min, ) tê nivîsandin. Ew ne wekî ku dewleta 
ez dixwazim ji we ra qal kim: hov diwêje, zimanekî paştamayî û 

Di şeva 10 saliyê da ji bo destşuştinê, biçûk e. Hetta ne ziman e jî! 
çûwûm kefenîgê (WC), li wir lawikikî Berî 10 sala me bi komekî biçûk, 
6-7 salî jî ket hundir, xwest di tuvaletê amatorî dest bi vî karî kir, lê mêyweyê 
keve. Pişta deriye tuvaletê hot kir, da me, qasî karî aqademîyekê ye. 3000 rûpel 
zorê, le ku ew venewû, çerxi min bû, tiji nivîs. Gîştik jî li ser kurdên Anatoliyê, 
bi devokî reşîya ji min ra got; bi piranî jî li ser Kurdên Enqere, Qonya, 

Ewî meşgul e? Qirsşehîr û Aksarayê ye! 
Ew çend sale ku li xerîwîyê, li gun- Ji me pirr kes hêndî îro bi kurmancî 

dên me û li bajaran, merî ji devî za- zehf xweş dinîvîsin û deng dikin. 
ryê me hêndi kurmancî nabîze, yan Bîrnebûn ji bo min çito derket, 
jî tiştekî pirr kêm e. Ew ji bo min çîroka wê ji bo min çiwû, ez dixwazim 
dilêşekî pirr gir e. hîssîyata xu bi we va parvekim. 

Ez bixwe tim bi zaroyê xwe ra kur- Sal 1996 bû, rokê min di rojna-
mancî deng dikim, le ji min bêtir, meya Özgür Polîtikayê da îlanek dît. 
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Îlanek ku di dilî min da bû sebeba ba 
û boranekê. Ez pê zehf şa bûm. 

Ji Qirşehîrê Kek H. Erdogan ew îlan 
dabû rojnamê û tê da hatiwû nivisan-
din ku kovara Kurdên Anatoliya Navîn 
derdikeve û çend niviskarên wek; Nuh 
Ateş, Mehmet Bayrak, Hatice Yaşar û 
Ibrahim Güçlü jî di wê da dinîvîsîn. 

Ji ber ku me bi Kek Nuh va hevûdu 
nasdikir û bi Nuh û çend hevalên wekî 
Bekir Dari, Hüseyin Kişniş, Necati 
Sezgin (Meçoyî Darê) û Muzaffer 
Özgür va qasî du sal berê, li bajarî 
Kölna Elmanyê civînek, seminerek ji bo 
derketina weşanekê çêkirî wû, min ji wî 
ra telefon kir û jê pirsî, ka ew, Bîrnebûn, 
çiye çi nîne? yê çito derkeve? 

Min dît ku wî jî wekî min ji boyî vî 
karî gan kirine! (xwe êşandine) 

Dûra, min ji kek Erdogan ra telefon 
kir, î ku min berê qe nas nedikir, me 
bi rîya telefonê hevûdu nas kir û min 
peşniyaz kir ku em bi kesên ku elaqada-
rin va, li bajarî Duisburgê bicivin û dûr 
û dirêj li ser projeya Bîrnebûnê bisekinin 
û guftûgo bikin. Wî ew peşniyaza min, 
teklîfa min ji dil qebul kir. Li ser vê me 
îlanek amade kir, kesên ku dildare van 
tiştan e xeberdar kir û di payîza 1996an 
da li Cafê Museum a Duisburgê, ca-
ra yekê hatin cem hevudu. Ew hîssek 
pirr balkêş bû, xweş bû, em di coşek bê 
hempa da wûn. Meriya didît ku herkes 
ji bo çêbûna vî karî ye. 

Piranîya me, hevûdu hîn cara yekê 
dîtîwû, lê kesekî ji derva da bidîya, wî 
ê bigota qey em dost û hevalên pirr 
kevn in. 

Wana giştik îro dost û hevalên min 
yê jîyanê ne, Ew jî ji bo xizmeta vê fik-
rê hatiwûn wir. Li dû daweya netewî 
dimeşîyan. 

Qasî ku tên bîra min, ew ev bûn; 
Haci Erdogan, Muzaffer Özgür, Nuh 
Ateş, Mehmet Bayrak, Hüseyin Kalayci, 
Vahit Duran û birayî wi Mahmut Cahit 
Duran, Nurşen Kaya, Bekir Dari, ez û 
Xanima min Şenê. 

Di vê civînê da em li ser derketina ko-
varê sekinin; ka çi nivîs, materyal di destî 
me da heye? Navî kovarê ê bibe çi ? (Kek 
Heci di îlanê da nave Birnebûn lêkirî bû. 
Dûra jî ew nava hat qebul kirin). Kîye 
binîvise? û berî hertiştî jî ka eme wê bi ki-
jan pereyî derxwînin li ku derxînin? 

Ji xencî Mehmet Bayrak em gîştik 
di vî karî da tenê xwendevan bûn. Ji 
me Nuh çiçikî nivîskar bû. Kesên ji 
xencî van herduyana, me tenê dixwast 
ew tişta bibe. 

Lê çito? Me bi wê nedizanî. 
Lê iro pirr kes ji me bûn niviskar, 

him ji niviskare zimani kurdi! 
Birêz Hecî nivisên ku di destî wî da 

bûne, şandîbûn Stenbolê, du hevalan 
jî ew ji wî ra tîpkiribûn (Kesekî ji wan 
me dû ra nas kir, heval û dostê me yî 
jîr Îhsan Turkmen bû, ya din jî keçek 
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bû, le navê wê delalê niha di bira min 
da nema ye, lê keçek gellek baş bû. 
Xwadê jê razî be!). 

Me li dû vê civînê hîn çend civînên 
din li Duisburg û Wetzlarê, li bajarî 
kek Vahit Duran çêkirin. Ji ber ku ko-
var li Tirkîyê derneket, me biryar da 
ku em herin wan nivîsarana ji Stenbolê 
hilgirin, bînin Ewrupa û li vir Kovarê 
derxînin. 

Ez çûm Stenbolê. Li taxa Taksimê, 
di Elhamra Pasajîyê da komelek kur-
dan hewû. Li wir min ew keça kurd 
dît û wê ew nivîsarên ku di destî wê da 
wûn, dane min. Ewana qasî ku tê bîra 
min, nivîsarên kek Îbrahim Güçlü, 
Hatice Yaşar û ya Heci Erdogan bûn. 
Le qîmî derketina kovarekê nedikirin. 
Hewce bû ku em jî tiştnan tevê bikin û 
hîn li nivîskarên din jî bigerin. 

Ji boyî vê ez çûm Polatliyê, cem 
Osman Alabayî rehmetî, yanê birêz 
Curukî. 

Ji bo min projeyeke wekî Bîrnebûnê 
bêyî wî nediwû. Ji ber ku hîn di 
telebetîya me da wî tim ji me ra qala 
girîngîya dijlêderketina tirkbûnê û 
asimilasyona dikir, meriye çito xu ji 
ber vê biparêze, çi bikî. Sohbetên wî 
gellek xweş bûn. 

Ji bo min, eger meri qala bavî fikra 
kurdperwerîya li Anatoliya Navîn bike, 
ew jî birêz Osman Alabay e! 

Ez çûm mala wî, wî bi dilekî xweş, 

ez xerati kirim. Min ji wî ra qala derke-
tina, haziriya Bîrnebûnê kir. Ew bi vê 
pirr şa bû. Bawerîya wî bi min hebû, lê 
wî di heyeta (Jîyana) xu da pirr tiştên 
xeraw jî dîtîbû, dixwast gavek şaş navê-
je! Min dizanî ku ew kilam, çîrok û de-
stanên me berhev dike, him jî bi xu şîîr 
û çîrokan dinîvîse. 

Boyî vê min ji wî, ew xwestin. Wî 
nedixwest dilî min bişkênî, lê ji ber ku 
berê pirr kesan ji wî berhemên wi hil-
girtiwûn û cardin ji wana tu xeber der-
neketîwû, wî bawerîya xu kêm bûwû. 

Wî çar defterên bi destan nivîsî hel-
best, çîrok, destan û kilamê xu hewûn, 
gîşt rayê min dan. Ji wan yek da min. 
Min ew bir, li cem kitêbxaneyakî is-
lamciya li Polatli yê kopya kir û orîji-
nala wan, dîsa da Curukîyî rehmetî. 

Herçik min wana dixwandin, ez di-
firyam ezmanan. Ew ji bo min û bo me 
wek xezîneyekê bûn. 

Me ji wan pirr tişt di hêjmara yekê 
û yên din da çap kirin. 

Li dû derketina Bîrnebûnê, kînga 
ez diçûm Polatliyê, min hejmarek 
Bîrnebûnê a hîn nû bi destî xu ji wî 
ra dibir. Ew bi vê pirr şa diwû, mest 
diwû. 

Min bi xu kurdî nivîsandin, him 
nû hu dikir, hîn diwûm, him jî dinîvî-
sand. Ji ber mecburiyetê min ji xu ra 
û boyî tîpkirina nivîsarên Bîrnebûnê 
komputerek kirî. 
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Dîmenek ji şahîya 10-salîya Bîrnebûbê Foto: Dr Mîkaîlî 

Ji me pirr kes, yan bê komputer 
bûn, yan jî nedizanîn bi kar bînin. Me 
çend kesan; Muzaffer Özgür, Vahit 
Duran, Cahit Duran ez bi xanima xu 
Şenê va, ew nivîsên ku dihatin him li 
mal tîp dikirin, him jî serrast dikirin. 

Lê ku ez nika çerx diwim dîsa wan 
dixwînim, diwînim ku em di vê alî 
da çiqas nezan û ecemî bûne. Me ew 
kar bi kêyfekê dikir, destî me tu qet 
nediwestîya. Heyecana me, em bi pêş 
va dibirin. 

Dîsa îro ku ez diwînim, kesên ji me 
xorttir, wek Mila, wek Rişwan Haco jî 
bi vî karî girtine î bi avakî gellek zanitî 
dikin, pirr kêyfa min pê tê. 

Logoya Bîrnebûnî li Wetzlarê na-
sekî kek Vahit çêkir û dîsa hêjmara 
yekê li wir, bi hemî kêmasîyên xu hat 
çap kirin. Ku ew şaş neyê bîra min me 

1500 heb çap kirin. 
Ez nika bifikirim. Ya ku me kirîbû, 

camêriya nezanan bû, lê bi hemd û bi 
bawerî bû. Pereyê wê jî, me ji nav xu 
berhev kir. Ew hêjmara yeka, weqas 
zu belav bû ku, nika da destî me 
qet nemaye. Him li Tirkîyê, him jî li 
Ewrupayê ji yekva hat firotin. Di civîn 
û şevên kurdan da, meriya dikarî bigo-
ta, kovara ku herî zêde dihat firotin, 
Bîrnebûn bû. 

Ji her fikrî kurdan elaqayek mezin 
rayê didan. Hîn kes û organizasyon jî 
di wê fikrî dawûn ku kovar ê çend hêj-
mara derkeve û dû ra biseke, raweste. 

Lê Xwadê ji me ra, ji bakura dinyê, 
ji Îsweçê Eli Çiftçi şand. 

Ew wekî hijdîyarekî, wek xizir gîhîşt 
hewara me. Wî jî ew tişt bihîstî wû û 
bo yî wê ji min ra telefon kirîwû. Min 
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ew hema dawetî civîna me ya hêjmara 
duduyan li Wetzlarê kir, li Komela kek 
Vahit, li Mozaikê. 

Bi hatina wî qedera ma hat guher-
tin û ez dikarim biwêjim ku bêyî wî, 
me nedikarî Bîrnebûnê heta îro derx-
ista. Ew xadîye APECê bû. Lê min 
ne APEC nas dikir, ne jî jêhatîbûna 
kek Elî û hîn gellek dost û hevalên wî 
yî li Îsweçê. Li wir me biryar da ku 
ew kovar li Isweçê derkeve, li çapxa-
na APECê çap be. Me ji wê şûn va 
nivîsên kovarê dîsa piranî li Ewrupa 
berhevkirin, tîp kirin û ji kek Eli ra 
şandin, wî jî ew redakte kirin û çap ki-
rin. Ez bi xu hîn jî wekîna me, bi hey-
ecanek mezin, li benda hêjmara nû me. 
Me bi malbata xu va bi bavulan kovar 
birin Polatliyê, Enqerê û Stenbolê. Lê 
dûra kekî Muzaffer î ku ji me gîştika 
bikêr û jêhatîtir bû, ew bara ji pişta me 
hilgirt û heta îro jî ew dimeşîne. 

Di van deh salan da em pirr caran 
hatin cem hev, min gellek kurdên ca-
mer nas kirin. Ew deh salana meri di-
kari biwêje, maneya heyata min e. 
Tirsa min a herî mezin ew bû ku bi te-
vayî em li van çolên Anatoliya Navîn 
da wenda bin, ziman û kultura kal û 
bavên me ji holê rawe û bimire. 

Lê ez dikarim bi serbilindiyeke me-
zin biwêjim ku, me gîştika tevîhev pirr 
baş li ber xwe da û ew purt ji devî gur 
xelas kir. 

Ew gîştik da ser xetan(kaxiz), nivî-
sand, kir film û kir CD. Nika bi dehan, 
bi sedan gundên Anatoliya Navîn bi xu 
malperên Înternetê çêdikin, agahî û in-
formasyonên xu jî ji kovara me, ji bîrne-
bûnê hildigrin. Ew bûye çavika kultura 
me ya bingehîn. Ji vê şûn va ew ziman 
bimire jî, nikari bê înkarkirin. 

Ji bo min nika tiştekî din li ber min 
e, ew jî dîrok û çîroka malê min e, qe-
bîla min e, aşîra min e. Ku min ew jî li 
ser xetê nivîsand, em hêndu bi tevayî 
ji ber mirinê xelas diwin. Ew kurdbûna 
me bi ber bayî çola Anatoliye nakeve û 
li erd û ezmana belav nabe! 

Û tiştikî din; di van deh salan da li 
hêla Bîrnebûnê ez bi kurdekê Balayê 
Şenê va zewecîm û ji wê bûm xadanê 
hîn du lawên din, yên ku ez lê umîd-
warim ewna fikir û ramanên min û 
kurdîya Anatoliya Navîn di pêşerojê 
da jî bidin jîyandin, yên ku ez bi he-
bûna wan pirr dilşad û bextewar im, 
tehma jîyana min, Berzan Mikaîlî û 
Mîran Mikaîlî. 

Ji ber ku ez bi navî xu yî resmî ya 
tirkî, Yildiz, qayîl ninim û naxwazim 
ku bila navî eşîra min Mikaîlî bimi-
re, min navê xu yî di kovarê da li wana 
kir, da wana jî! 

Kî diwêje meri û gel dimirin? 
Kî diwêje vejîn tuneye? 
Aha ji wan ra bersiva min; 
BIRNEBÛN!!! 
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Belevoka agahdariyê ji bo derketina kovara Bîrnebûnê 
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Xelata kurteçîrokan di şahîya 10-saliya 
Bîrnebûnê da hat dayîn.

Xelata yekemîn: 
Bi motivesyona: bi gotin û vegotina 
xwe ya hunerî, bi estetîka xwe ya 
trajîkomîk Zêbika Bekir Darı, 
Bi destê Nuh Ateş bo 
Bekir Darı hat dayîn 

Fedekariya 

Pêketin li 

Pêketina bûn 

Xelata duwemîn: 
Bi motivesyona: bi melodramîya 
navaroka xwe û şêweyê vegotinê, 

Mem Xelikan, 
li ser navê wî Rabiya Dogan ji 
destê Yusuf Yeşilöz wergirt. 

Xelata sêyemîn: a) Sepana Qîto li ser 
navê Abdulhalik Duran, Muzaffer 
Özgür ji destê Hilmî Yeşîltaş wergirt. 

Xelata sêyemîn: b) 
sernavê Berzan Çelebî baldûza wî 
ji destê Vahîd Duran wergirt. 

Motîvasyon: bi asosiyasonên xwe 
yên şîret, şêwir û şîyariyê herdu 
kurteçîrokên xelata sêyemîn: 
Sepana Qîto Abdulhalik Duran, 

Berzan Çelebî 
xwediyên xelatên îsal. 

Foto:  Anders Rydell 

Foto:  Anders Rydell 

Foto:  Anders Rydell 

Foto: Dr Mîkaîlî 
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Em gurçikeke Kurdistanê ne

Îrfan Baysal 

Kurdên me yên Anatoliya Navîn pir lı tarafından kontrol altına alınama-
caran li ser dîroka xwe mûnaqaşa di- mıştır.” 
kin. Na ku em kî ne yan jî em ji ku Di vî şerî da Osmanî bi ser dike-
ha tine. Em kurd in û em ji Kurdis- vin. Li gora Niyazi Akşit (Dîrokvan, 
tanê hatine. Pirs em kîngê û çima ji Milli Egitim Bakanlıgı Tarih Lise 
Kurdistanê hatine? Yan jî çima jê ha- 1,2,3, 1978) piştî şer deh hezar xortên 
tine veqetandin? Îro çima em bûne kızılbaş ji serê xwe dibin. Ên din jî koç-
gurçikek Kurdistanê. berî Engurîyê (Ankara) dikin. Elbet va 

Ez dixwazim li nav dîrokê li bersîvên koçberî bi salan dajo. 
van pirsana bigerim. “1578 çıldır savaşı” di vî şerî da Ho-

Hatine me ya Anatoliya Navîn pir zan Xayalî li ser xofa Osmaniyan hel-
kevn e. Ez di dîroka dorberi me da du- bes tek nivîsiye. 
sad salan wêdetir diherim. Pir tişt tên 
gotin. Lê li ser Kurdistanê û li ser koç- Turnam gider isen bizim ellere 
berîyê tiştek nayê gotin. Ji xêr destanî Vezir Ardahan´dan göçtü diyesin 
Memê Alan (Mem û Zin). Ez bawer Karşı geldi Kızılbaşın hanları 
im ew jî li wê demê henek melleyên Çıldır´da bir kiriş oldu diyesin 
xwenda anîwûn ziman. Ne ku bi xwa 
ra ji Kurdistanê anîwûn. (Berî Ehmedi Al kana boyandı çıldır dağları 
Xanî ji Kurdistanê derketibûn.) Gaziler diktiler……. Tugları 

Mina ku hûn dizanin di dîroka Gözü kanlı Diyarbekir beyleri 
Osmaniyan da şerekî bi nav û deng Din yoluna şehit düştü diyesin 
heye. (Çaldıran Savaşı 1514 Van 
Ovası) Va şera di navbera Yavuz Sultan Çamur dize çıktı kan ile yaştan 
Selîm (Osmanî) û Şah Îsmaîl (iranî) Atlar dalmaz oldu serilen leşten 
da ye. Kurd axzê Şah Îsmaîl digrin. Li Kaleler yığıldı kesîlen baştan 
dijî Osmaniyan derdikevin. Ak gövdeler kana battı diyesin 

Li gora Prof. Dr. Gokhan Çetin-
kaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Padîşahê Osmaniyan Yavuz Selîm jî 
“Bu aşiretler hiç bir zaman Osman- helbesteke xwe dinivîsine. 
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Kürde fırsat verme ya Rab 
Dehre sultan olmasın 
Ayağını çarık sıksın 
Asla iflah olmasın 

Vur sopayı al ekmeği 
Karnı bile doymasın 
Ol çesmeden gavur içsin 
Kürde nasip olmasın 

Çima em navên lawên xwe Şah 
Ismaîl datinîn? 

Li Anatoliya navîn (Enqera, Qonya, 
Aksaray, Nixde û Qirsehîr) li dor 
mîl yonek kurd dijîn. Piranîyên wan 
bi kurmancî deng dikin. Hendik şêx-
bizinî (Haymana) hendik jî bi dimilkî 
(Aksaray) deng dikin. Li gora eşîretan 
jî ku em mêze kin ne ku ji şunekê hati-

ne. Ji temamiyê Kurdistanê hatine ve-
qe tandin. Ev aşiret; 

Sêvki, Mîfkî, Omerî, Cudkî, Nasirî, 
Şêkikî, Bilkî, Xelkî, Celkî, Terkî, 
Mamitî, Sêwedî ne. 

Bi qasi ku ez dizanim kurdên 
Anatoliya Navîn giştik mûslûman in. 
Mezheba wan jî henifî ye. Bala we 
bikşînîm ser vê yekê ku li Kurdistanê bi 
piranî şafî ne. Osmaniyan çar mezhep 
heq qebûl kirine. Ev mezhep henifî, şafî, 
malîkî û hembelî ne. Li gora Osmaniyan 
alewî (kızılbaş) mezheba pênca bû. 

Nêrîna min ew e ku kurdên Anatoliya 
Navîn alevî bûn. Bi zora Osmaniyan 
bûne musluman, bi ser da ji hatin ser 
mezheba wan. 

Îro pişt her tiştekî em kurdên 
Anatoliya Navîn gurçkikeke Kurdistanê 
ne. 

Pîrozbayîya 10-saliya 
Bîrnebûnê li ser DVD 
hatiye parastin. Ên ku 
bixwezin, dikarin li 
navnîşana Bîrnebûnê 
peyda bikin. 
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Li ser dehesalîya Bîrnebûnê

Rebenî Celîkan 

Îro bi temamî dehe sal qedîyan. hêdî dev ji çanda xwe, zimanê xwe ....
Dehe salên dirêj yan jî qut...... ..........................
Nizam ku çend ro û çend şevan di- ............................."

keye? Lê li min biborin, ez nexwazim 
Lê îro va dehe sal in kovara dawîya vê gotinê bînim. 

Bîrnebûnê dest bi weşana xwe kirîye. Dilê min naye ber min ku ez dawîyê 
binîvsînim. 

Kovara kurdên Anatolyê Zimanê min, pênûsa min nareye 
ya çandî ..... 
ya hunerî Destên min sist dibin.......
ya sîyasî Ezê çawa binîvsînim ku; 
ya cîvakî Kurdên Anatolyê êdin ro bi ro di 
ya hêbûn nav çerxa asîmilasyona dewleta tirk da 
û ya tunebûnê tên xwarê.
............................ Ezê çawa binîvsînim ku;
Di van dehe salên derbasbûyî da ku Ew însanên ku li dijî ewqas salên 

Bîrnebûn têda hat weşandin di ser veqetina wan û Kurdistanê ra 
Çi bû? derbasbûyî ra, zimanê xwe, çanda xwe, 
Çi qewimî? hêbûna xwe parastinî, îro nikanin li 
Çi guhartin di nav cîvaka kurdên ber xwe bidin.... 

Anatolyê da çêbû? Ezê çawa binîvsînim ku; 
Ferqên rewşa kurdên Anatolyê yê Kurdên Anatolyê bûne gul-çîçekê 

wê demê û yê îro çi ne? nav êr, ro bi ro dişewtine, rengên wan 
Kurdên Anatolyê bi ber va kuda de- yên kesk û sor û zer vedimirine, reş 

rin? dibine. Ma here dawîya vê nîvîsê jî 
Ez dixwazim tê biqerşim ku bersîvên veng teva nekirî bimîne. Rewşa kurdên 

van pirsan bidim. Anatoliyê, yan jî kurdan bi gîştî, îro 
" Kurdên Anatoliyê ku ziman û çan- çawa ye? Çima veng e? Herkes pê di-

da xwe bi sedsalan parastinî îro hêdî zane. Ez naxwezim van tiştana dubare 
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bikim û ne dilê xwe ne jî dilê kesekî 
din biêşînim. 

Lê em, em ê hemperê vê rewşa 
dijvar çi bikin? 

Bîrnebûn bi tenîya serî xwe li hem-
per asimilasyonê çi dikane bike? Em ê 
çi bikin ku dawîya vê nîvîsê li gorê dilê 
xwe binivîsînin? 

Li ser vê yekê meriv dikane bi he-
zaran rûpelikan binîvîsîne, bi sedan 
pêşnîyaran bîne. 

Pêşnîyara min jî ew e ku; 
Bîrnebûnê bi derketina xwe va ji 

bo kurdên Anatoliyê gaveke pir gi-
ring avêt. Ewna ji xewa kurr şîyar ki-
rin. Kurdên Anatoliyê ku heta biderke-
tina Bîrnebûnê bi awayekî dizikî, ser-
girtî dijîyanî êdi bi nasname xwe va, bi 
kurditîya xwe va xwe avêtin meydane. 
Xwe dan nasandinê. 

Lê paşîya ew heyecanê ku bi 
derketina Bîrnebûnê va di nav gel 
da peyde bûyî, nehat. Belê Bîrnebûn 
karekî pir giring dike. Îro kovara 

kurdên Anatolyê ya bi tenê ye ku li ser 
çanda wan, hûnerê wan cîvakên wan 
lêgerînan, lêkolînan çêdike. Lê ew yeka 
bi tenîya serî xwe nikane li hemper vê 
tehdîda asîmîlasyonê ku gelî me di nav 
da ye, bisekine. 

Ango Bîrnebûn êdin bi tenîya serî 
xwe têrê me nake. 

Gerek e em li kêleka Bîrnebûnê tek-
nikînê hîn cihêtir jî bînîn bikaranînê. 

Wek mînak; 
Radyoyekî ku ji kurdên Antolyê 

ra weşanê dike. Lê ne li Ewrupayê. Li 
Kurdîstana Anatoliyê, li Qulekê(Kulu), 
li Cîhanbeylîyê, li Qirşehrê hwd. 

Eger radyoyekî veng hebe, bawerîya 
min ew e ku têsîra wê yê li ser gêl yê ji 
yê kovarê hezar carî bihêztir bibe... 

Erê, ez jî bawer nakim ku vekirina 
radyoyekî veng karekî hêsan e, Rewşa 
dewleta tirk li meydanê ye. Dibe ku ew 
ê ku ez dibêm xeyalek be.. 

Lê dîsa gerek e em hêzên xwe ji bo 
bicîhanîna vê xeyalê bînin karanînê. 

Li zimanê xwe xwedî derkeve! 
Zimanê te hebûna te ye! 
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REXNE 

Li ser şeva “Bîrnebûn”ê

Kovarek bi navê 

Nebî Kesen 

Siddik û Şermîn 
“Bîrnebûn” di Bozarslan, Keya 
tarîxa kurdan Îzol, Cemal Batun, 
da ji pir alîyan Vîldan Tanrikulu 
balkêş û giring û kesên din bi 
e. Ji bona vî Foto: Dr Mîkaîlî 

pîrozbayî ya dehsalîya kovarê jî ewqas 
bi mane û qimet bû. Beşdarbûna nê-
zikî 400 kes li şeva “Bîrnebûn”ê divê 
bi vî maneyê bê famkirin. Cihê pîroz-
bayî paytexta Swêdê Stockholm, me-
sajek din ya şevê da berçav: navenda 
pêşvabirina ziman û çanda kurdan li 
Ewropa, ku kurdên Anatolîyê jî di nav 
wan da ne, Swêd e. 

Armanc û naveroka şevê pîrozkiri-
na dehsalîya “Bîrnebûn”ê bû. Loma, 
mûzik û govend di şevê da li pêş bûn. 
Gora programê, ku bi bîryara amade-
karan (organîyatoran) ra gîrêdayî ye, 
armanc, xebat û encamên di dehsalên 
“Bîrnebûn”ê da li şeva pîrozbayî hindik 
hatin gotin. Ev kemasîyek mezîn bû û 
rexneyên di vi warê da di cîh dane. 

Beşdarên şevê gelek balkêş bûn. Ji 
rêxistinan, medya û civata kurd pir 
şaxsîyet hatibûn. Mehdî Zana, Rohat 
Alakom, Amed Tîgrîs, Mahmud 
Lewendî, Hesenê Metê, Murad Ciwan, 

beşdarbûna xwe 
kefxweşî û alîkarîya xwe bi “Bîrnebûn”ê 
û Kurdên Anatolîyê ra dan ziman. 
Roja şeva “Bîrnebûn”ê şûn da li bajarê 
Stockholm konferansek li ser ziman 
pêk hat. Di vir da, bi navê “Bîrnebûn”ê 
Alî Çîftçî axaftinek li ser pirsa ziman û 
kurdên Anatolîyê kir. Axaftvanên din 
(Amed Tigris, Sami Tan û Mueyed 
Teyib) ji Kurdistana Bakûr û Başûr 
bûn. Di şevê de û di konferensê da hat 
ditîn ku, Kurdên Anatolîyê ji alîyê xe-
bat û jiyan êdi bûne beşek gelê kurd. 

Ji dora redaksîyon û nivîskarên ko-
varê jî gelek kes beşdar bûn şevê. Du 
helbestvanên Kurdên Anatolîyê Xizan 
û Kadîr Çelîk di şevê da amade bûn, 
lê mixabin tû helbestên xwe nexwan-
din. Kemasîyek ji alîyê şevê ew bû ku, 
Kurdên Anatolîyê yên li Stockholm 
û bajarên Swêd yên din, gora po-
tansîyela wan, kêm beşdarê şevê bûn. 
Wek tê zanîn, li Danîmarka hejmarek 
mezin yên kurdên Anatolîyê dijî. Lê, 
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Amed Tigris, Ali Çiftçi, Robin Rewşen, Mueyed Teyib û Sami Tan, 30 nîsan 2007 Foto: Dr Mîkaîlî 

beşdarbûna ewan pir kêm bû. Ji welat jî 
qet kes nehatîbû û divê li ser vî mijarê 
bê nikaş kirin. 

Dorûber yên komelan û malperên 
kurdên Anatolîyê li Ewropa ji alîyê 
pîrozbayîya û xebata “Bîrnebûn”ê bê 
deng man û qet alîkarîyek pêk nehanîn. 
Pirranîya wan behsa vê bûyerê nekirin û 
berpirsiyarên xwe beşdarên şevê nebûn. 
Dawîya pîrozbayî qet nûçe û şîrove 
di malperên me da nehatin çapkirin. 
Bi kurtî, komel û malparên kurdên 
Anatolîyê bê elaqe man. Ev pir şerm e û 
divê bi eşkere bê rexne kirin. 

Şeva “Bîrnebûn”ê firsetek bû, ku 
xizmet û hewldanên kovarê û xebat-
karên wê di raya gîştî ya li welat û 
Ewropa da bên nas, şîrove û niqaşkirin. 
Amadekarên şevê çiqas li ser vê babetê 
gîranîya xwe dan, nayê zanîn. Ji bo 
xwendin û belavkirina “Bîrnebûn”ê 
bûyerên wisa giring in û dive bên 
îstîfade kirin. Mimkûn bû ku, wek 

nimûne, li Swêdê kampanyayek abonê 
dest pê kira. Pirsek tê aqil ew e ku, 
yek beşdarek dawîya şevê bû aboneyê 
“Bîrnebûn”ê? Di vî warê da tîştekê 
balkêş û pozitîf jî dikare bê gotin: di 
şevê da kurdekê Maraşê çend ciltên ko-
varê kirî bû û dixwast hejmarên kevn jî 
bibîne û bixwûne. 

Barê giran ya şevê li ser milê hevalên 
li Swêdê bûn. Alî, Harun, Seyfî, Mecîd 
û Hamît serê wan hevalan dikşandin. 
Ji alîyê spas û teqdir kirin, divê navên 
wan kesan li vir bê gotin. Xebatkar û 
nivîskarên “Bîrnebûn”ê ji Elmanya jî 
gelek hebûn û alîkarîya xwe kirin. 

Daxwazek din ya di dil da ew e ku 
kurdên welat, yên li Danimarka û Swêsri 
jî pirtir xwedî “Bîrnebûn”ê derkevin û 
alikarîyekê pêk bînin. Komel û malper, 
divê, kovara “Bîrnebûn” wek platformek 
xwe bibînin û saya kovarê da nasnameya 
kurdî hîn jî pêş va bibin. 
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KURTEÇİROK 

GOŞTÊ XINZIR
MEM XELÎKAN 

Roke yekşemîyê Îbram, ji mal bider- – Merheba xortino, hûn ji kê derê
ket. Xwe avite, kolanên bajarê ne?
Bre men'ê ji bo ew roka tatîlê wû, di- – Merheba, em ji Konyayê ne. Got,
xwast wexta xwe xwaş derbas bike. Hecî.

Li kolanê, ser der û rêya vî çiqas – Navê min Îbram e, ez jî ji Kurdên 
dûkan û vîtrinên wana hebûn giştik yek Konyayê me, kurdên Kuluyê. Lê hûn? 
bi yek temaşe kirin û nêrîn. Li wê ge- Ji wan xortana, Hecî yê bi salan mezin; 
ra xwe, mêze kir westîyaye. Dor û paş – Em jî, ji gundekî Kuluyê nî. Navê 
xwe nêrî, dereke lê çayekê wexve û vêsê min Hecî, yê hevalî min jî Miçe, 
gerîya. Bi qasî sed an duhsed metroyî çû got. 
rastê bexçekî çayê hat. Çû û li masekê Hecî û Miçê, çayek îkramê Îbrêm 
rûnişt, banga qarson kir çayek xwast. kirin. Her sêyan, demeke dirêj sohbet 
Çaya xwe qult bi qult, bi kêfekî vedixar. kirin. Sohbeta wana, li ser welêt wû. 
Di serê xwe de jî, mal xule dikirin. Gundên hevdu, ji gundên hev; kî, kê 

15-20 sal in, li vî welatî xerîb, vî ba- nas dikê ji hev pirsîyan. Her sê jî li vî 
jarî yad karkerî dikir. Gelek hemwe- welatî xerîb, ji bo ku raste hevdu ha-
latîyên vî hebûn, li wira. Lê Îbo qet tine pir kêfxwaş bûn. Hecî û Miç te-
bi kesî re navbera xwe neyê xwaş wû. lebe wûn. Li Bremenê dibistana bilind 
Îbo, bi xwe û xwe digot <<Wana ne dixwandin. Ew herduyana, bi naski-
tu mêr in, rindî û xeravî yan ji hev na- rina Îbrêm hê kêfxwaş bûyîwûn. Bi 
kine derê. Hevalekî mîna min î can- ser wê sohbeta xwaş de, navnîşanên 
feda qîmetê nizanîne>>. Banga garson malên xwe dane hevûdu. Ji bo ku ji wê 
kir, çayek din xwast. Di wê navberê rokê şuva jî li hevdu bigerin, şor da-
de, du xort hatin li masa kêleka Îbrêm ne hevdu û xatir xwastin û veqetîyan. 
rûniştin. Guh da ser wana, mêze kir Dû wê rasthatinê re her sê heval car 
herdu xort bi kurdî deng dikine, him jî caran li vî bexçeyî pir caran jî li ma-
bi devê kurdîya Îbram dizane. Îbram, bi la Hecî û Miçê, digêheştine hev û nav-
wê yekê kêfxwaş bû. Raste hemwelatîne bera wana de hevaltîyek baş çê bû. 
xwe hatiwû. Rabû, çû maseya wana. Hecî û Miç; xwendevan wûn. Wexte 
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wana yên herin mala Îbrêm tune wû. 
Her şemî an jî yekşemîyê, Îbram dihate 
zîyareta wana. Li wir, nanê xwe dixwar, 
çaya xwe vedixwar, sohbeta xwe dikirin 
û bi hurmetekî mezin jî bi rê diket. Li 
her hatineke xwe jî, digot; 

– 5 - 6 meh in, em heval in. Hûn qet 
nehatin mala min. Ezî tim tême mala 
we. Hûn telebe ne, qezenca we tuneyê. 
Waya li min pir bi qar tê yê. Carekê 
werin mala min, ka ez ji we re çi xwari-
na hazir dikim. Ez, xwarina pir baş di-
kelînim. Eger hûn, nehatin carek din ez 
jî nayêm vira û qet li we nagerim, got. 
Hecî; ji bo xwarin û qirikê ve pir xerav 
wû. Wa ya teklifa pir çû xoşê. Bi ser wê 
gotinê Îbrêm de; 

– Miçê; Îbram rast dibêje. Heftî pêş 
me, em mîvanê Îbrêm in got. 

– Miçê; kekê, tu dizanî got.
Îbrêm;
– Erê, heftê pêş roja yekşemîyê hûn 

mîvanên min in. Ez ê ji we re bi dest 
xwe xwarina çêkim. Werin carekê jî, 
ez hizmeta we bikim. Ez ê bende-
war bim, got û xatirê xwe xwast çû. 
Hecî, mîna ku der rê ya hecacî ya 
dipa, bi ben yekşemî berve xwe 
dikişand. Yekşemî hat. Hecî û Miç, ke-
tin rê herin mala Îbrêm. Gêhiştin mala 
Îbrêm, Îbramî di teleşeke mezin de wû. 
Çay hazir kiriye, sifre dadigirt. Dû çay 
wexwarinê ve, Îbrêm sifra mîvana çê-
dikir. Xwarin hat; Zeleteke qampîra û 

yek kase dev bûn. Hecî, ev sifra dît şuva 
mirûz tahl kir û xem û xeyalên vî yên ji 
bo xwarina wê rokê ve, Gihiştik berba 
bûn û belav bûn. Hecî û Miçê, ji fedîy-
an re yek parî ji zeletê xwarin û dev vex-
warin, ji sifrê bi dûr ketin. Hecî; 

– Îbram, te zehmet kiriyê. Em, hê 
bi rê neketin me xwarin xwar û em ha-
tin. Emê têrin. Qusurê me, nenêre. Ne 
bê; nana min di qavê de cihiştin. Tu di-
zanî, em xwendewan in dersê me hene. 
Te misade kir, em dixwazin herin mal. 
Xatirê xwe xwastin û bi rê ketin. Herdu 
heval, kor poşman, vegerîn. Hecî; bi rê 
de, vi Miçê re ji bo Îbrêm <<qe tu yê, 
carek din jî werî, ez, dizanim ji te re çi 
bikim.>> got. 

– Miçê; çima? 
– Hecî, ka xwarinên xwaş, ka xwa-

rinên Îbrêm xwe pê dipesandin wa-
na ne? Ez, dizanim li te çi bikim. Got. 
Du hefta şuva, Hecî ji der goştinî berxa 
û xerca malê çi yê kirî, bi kêfekî xwaş 
hate mal. Ew goşta da ser êr, zelete – 
meze û ji vexwarinê re çi tê bîra we, ew 
hazir dikirin û masa ya xwe ya xwarinê 
dixemiland. 

Miçê; 
– işalla, Îbram huro nê, got.
Hecî;
– Xwaska were, ez dizanim çi bikim. 

Di vî devî de, ji der de di pencerê de qe-
ratî ya Îbrêm xuya kir û zîlê derî lêket. 
Miçê, derî vekir û Îbram kerem kir, anî 
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hundir. Hecî, silav da Îbrêm û çerxe 
masa ya xwe bû. Ew wek dixwaze xemi-
land şuva, bane Miçê kir; were em, xwa-
rina xwe bixwinî got. Ji Îbrêm re jî <<Li 
qusûrê nenêre Îbram, ezî te jî dawete 
masêkime; lê waya, goştê xinzire.>> got. 
Îbrêm – na na, ew çi yê. Istafirilla, ji wa-

na salana şuva ezî goştê xinzir bixwime? 
Zatî ez î rûnenime. Herime cem he-
valekî. Ez, davetkirim. Min go, ka hûn 
çi dikine pêçekê we bipirsim, derba-
se cem vî hevalî bim. Got û biderket. 
Dû vê, Hecî ji Miçê re; <<De here, ku 
tu herî Îbram>> 

555555
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Çêroka Hesî Lûlê 

Li gundeki di malakê da jinek bi lavikî xwe va diman. 
Navê dê Bes û yê lêwik jî Hes bîye. Le vira, jê re digotine Hesî Lulê. 
Diya wî Bes li ser xwe bîye, Hes tenkî fiqare bîye. 
Rojekê li gundekî din yek dimire, haval û ciranê Besê xeberê didine Besê 

dibinê were em herin şinê. 
Bes hema xwe dipiçe û haziriya xwe dike bang lavikê xwe dike û dibê Hesî 

were vira, ezê ki herime şinê li bendê qêpê (derî) be, hetak ez têm! 
Hes dibê; temam Eyê! 

Bes bi hevalên xwe va terin. Hes dipê û dipê heta roava. Mêz kir ku dîya 
xwe nehat, qipê ji ber deke û li pişta xwe bar dike tere heta herda diya xwe. 

Bes ji qêrşî va dibîne ku yekî qapi li xwe naye, têye. Ki nêzik dibe, dibîne 
ku Hesê wê ye. Bergindê tere dipirse, va çî ye Hesî mino? 

– Ê te got; miqeta derî be. Min pa tu nehatî min derî ji ber kir, hatim 
herda te. 

Qê min negot; tenê miqata derî be. Min got miqeta malê be jê!.. Lê 
Hesî Lûlê veng fam kireye û derî jêkiriye û dayê pişta xwe heta ba dîya xwe 

Diya Hesî Lûle li ber xwe dikeve û dibê eza xêrnedî min a wa rojana jî 

Altun Başaran 



HELBEST 

NAME 

Çend rojan berê 
Li dawîya  gund 
Meşeke berêvarê 
Nameya te ya çav kilkirî 
Dest min de 
Ya ku ji çavên peyvan de 
Xwîn dibarî 

Roja, ku tîrêjên wê yên 
Kezîzer 
Ya li ber ava 
Ji dilê min de keserên kûr 
Rakirin ser pî ya 

Min jî 
Nameyek dest bi hinne 
Bi peyvên lâl nivisandî 
Berba kir û kire rê 

Delalê 
şev xemgîn û bê dawî ne 
Bê xew bendewarê 
Stêrka sibê me 
Yak û min şad bike 
Silaveke te yê germ e. 

Mem Xelîkan 
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Bo dehsalîya Bîrnebûnê

Pîroz bibe li gelê me, dehsalîya Bîrnebûnê
Tu bû berxwedana Kurdên Anatolîya Navînê
Xebatên te fêkî dan, va ye gel li dor te ye
Tu bû stranek gelerî, li hember tinebûnê 

Xebatkarên kovarê, ew ciwamêrên bi xîret
Bi nivîsên xwe’y hêja, ronahî didin mîllet
Him li derve him l’welat, îro keç û xortên kurd
Bi sedan, bi hezaran hişyar dibin ji zîllet

Em bîr nebûn, bîr nabin, jibîr nakin ti carî
Dilê me de tim heye, evîna kurdewarî
Dil de birîn, dil de xem, dil de mane pirr hesret 
Êrîşa ser kurmancî, me xist nav ax û zarî

Koçber in, gawestî ne, bi sedsala em mane
Ji vir pê de bîr nabin, kî dibê em helîne?
Li dîrok û li zimên, Bîrnebûn xwedî derket
Bo hunera me bingeh, ser çanda me baran e

Dehsalîya te pîroz be, heta dehsalekê din
Bi te em serbilind in, keç û xort û mêr û jin
Silav bo Bîrnebûnê, çavkanîyek dîrokî
Anatolîya Navîn de mekteba zimanê min

Hilmi Yeşiltaş 
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DAYÊ

ev zîndan e 
ez çima li vir im
ev yeka min fahm nekir
çima ne li cem te me
zîndan bûye leyistika min dayê
pir roj derbas bûn
hûn min dixepînin
çima venagerim mal
min bîra te kir dayê
em bêyî hevdu najîn
ev esarete dayê
dijmin zilmê li me dike
serhildana me
di çavên dijmin de 
bû xençereke tûj
em di nav bombe
û jehra dijmin de
mezin bûn dayê
li zîndana Amedê
li nasnameya xwe 
xwedî derketin
bêhna beybûnên deşt 
û zozanan
tê pozê min dayê
ji bo azadiya welat
û gelê kurd
wek şêrvanan li ber xwe didim
ev neheqiya ku li me bûyî
dîrok ji bîr nake dayê
çima em li ser axa xwe koçber in
ev pirsgirêk ya hezar sala ye

Ramazan Kesen 
14-07-2006 / Yenîceoba 
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Bostanê 

Bostana Elî–Fatê 
Biçûk, mezinan dilketê 
Ez helandim xelatê 
Hele hele Bostanê 
Bi şohret û bi şanê 

Bostan çûye bêriyê 
Avêtin nav gêriyê 
Serê xortan li deriyê 
Hele hele Bostanê 
Bi şohret û bi şanê 

Bostana Xelî Horê 
Xortan xwe daye dorê 
Çavreşê sûret sorê 
Hele hele Bostanê 
Bi şohret û bi şanê 

Bostan çûye nav daran 
Çû ber berixa û karan 
Bostan xwişka heft biran 
Hele hele Bostanê 
Bi şohret û bi şanê 

Xerîbî 

Em hatin xurbetê, rabûn ketin rê 
Me go qey gavur me gêr kin rokê 
Ereb, ecem û ta Sirinlankê 
Heftêûdu milet me dîn li xurbetê 
Va çi kare me ye ku li me bû zerar 
Navberê du riyan me nedî qerar 
Qurban serjêkirin, xwar goştê mirar 
Heram heram em çerx bûn li xurbetê 
Lawikê me mezin bû me ew zewicand 
Ziyan zeviyên me xelkê ji xwe re çand 
Me ne zenat kirî, ne mektep xwend 
Cahîl cahîl em man li xurbetê 
Zar û zîçen me çûn dîskotekê 
Bûkê cih hişt roja dawetê 
Nizane xal, xwarziyê, metê 
Biçûk û mezin neman li xurbetê 
Lawikê yek hirsiz nedabû ser me 
Jinika me êdî ranabe ji ber me 
Havîna vir sar e zivistan germ e 
Bihar û payîz ji bîr kirin li xurbetê 
Malê dinê ji me re nabe tu derman 
Carek dere îznê ku pere li ber man 
Ne li vir rehet e ne ku li wira ku em man 
Bi xweşî em ketin mezel li xurbetê 

Bayram Özcan 
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GULSOSINA MIN

ez 
li feryad û fîxana deman 
gerokê heyveroniya 
xewnên te me 
li baxê kelecana dilê xwe 
şereba tiriyên 
kefa destê te me 
xewên şevên min 
bêyî te tarûmar in 
li temenê xwe yê wêran 
tepînka kana madenê me 
germahiya hezkirina dil 
di gewriya min de 
bû gilokek werisandî 
min 
lezeta lêvên te 
di şewqa finda lerzok de kola 
di rûkeniya te de girî 
û di giriyê te de kenê xwe dît 
li bejn û bala te 
ya fîdanî 
hest li ramûsanan şiyar dibin 
ji kovaniya awirên te 
bêhna gulsosinan tê 
were 
êşên giyanê min 
li paşila pêlên lehiya xwe 
siwar bike 
bi rengê kenê şîn û narîn 
li qolincên asoyê min 
bialîne 

şeweta kezeba min 
bi hênikahiya 
êvarên xwe 
vemirîne 
bi melûliya birûyên xwe 
toza gula hinavên min 
vemalîne 
êdî peyv 
li ser tirsa lêvan 
hişk û ziwa bûn 
xewn û xeyal 
di kesera robaran de 
xeniqîn 
heyv 
li bêkesîya min 
stûxwar e 
helbest 
li tenetiya hilmgirtî 
di axînan de 
dinale 
were 
bêhntengî 
bedbextî 
û bêbaweriya min 
di tîrêjên şefaqa 
asîmana xwe de 
biperçiqîne 
bihelîne... 

Xizan Şîlan 
2006–11–24, Stockholm 
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HEVÎ YA MIN

demeke ku 
payiz hat 
ezê likê derê 
gulan bînkim 
ez dê liku 
xwe bi sîyê darekê dim 
ez dê li ser kîjan axê serqot û pêxas bigerim 
û li kîjan avan serî sibê bi rindan re ajnîyê bikim 
ez dê liku 
agire ke xwe dadim 
pêtî yên êr ji xwe re bi qûle kim 
helkişim qetî hefte 
ew dila ji bo kê tê û terê 
jibo çi herroj hestêrk vedikevine 
jibo çi herroj ro me germ dike 

li kolanên gemarî û qilêrî 
ezî dibîni me 
ezî dibîhîzi me 
cawa zimanên bixwîn disûne 
û qurbangehên bi pacan dixemilîne 

Seyfi Dogan 
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MEWLÛDA MELE ABDURRAHIM 
(YUNAK - KONYA) 

BISMÎLLAHÎRREHMANÎRREHÎM 

Berê k ́ em bixwînin metheyê Xwedê 
Paşê k´em herin bixwînin mewludê 

Xwedê li hewan, li erdê Tu´y tek e 
Îşê ku Tu çêdike, kes şenake 

Însên çêdike Tu li dilopek av 
Rih didiyê, şexsi rind, biri yû çav 

Eyni navek, insan çeşid çeşid e 
Aqil qe nagê Ya Rebbi işê Te 

Tili–jiniyê însên qirm e qirm e 
Biru ser çava ra, tê bê qey sirm e 

Şexsê wan Te çêkiriye ta ezel 
Îşek Te abes nîne, giştekî gozel 

Ferq dike gêre şev lêdixe izê 
Xişirtiyê wê gêrê tu dibihisê 

Tu mezinê Padişahê padişaha ne 
Tu xaliqê temamê van işa ne 

Xwedê Tu yi ewwel e, Tu yi him axir e 
Însan vê nafikire qelbi kwir e 

Xwarin Te ti nê, ne nan e ne av e 
Tu li kesî nebû, ne dê ye, ne bav e 
Xwayi nîne, ne Te mal e, ne şûn e 
Haşa ne Te ewlad e, ne Te jin e 

Tu yi bêheval e, ti nîne kesî Te 
Weka tişteki nîne him şexsi Te 

Çunki ‘Qulhuwallah’ şahidê Te ye 
Meri giş bang kin, Tu li rev wan heye 

Ber melaikan, ins û cin, Tu hebû li berê 
Tu yi hazir e, Tu yi mewcud e li her derê 

Ne Te can e, ne te ling in, ne dest e 
Ne Tu nexwaş dibe, ne Tu diweste 

Rev Te gi yek e, ne ro ye, ne şev e 
Ne Tu mina mêxlûqêt radikeve 

Erdê hewan dirak ti nîne li arê 
Him navê da ro û hiv wek finarê 

Dabistiye him bê sitûn va qubba 
Gi li qudretê Te ye, qe tinê şuphe 

Te vana çêkirine ser hev qat qat 
Di nav van da him curbecur maxluqat 
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Nav wan da gerek moti gerek masî 
Rizq didiyê, Tu bîr nake qe kesî 
Gi çi işi dikin, Te yî heye ha jê 
Gerek xêr, gerek şer, Tu yê bibê paşê 

Mulla çiqesî gunehkar e gerçî 
Disa Te rokê nehiştiye birçî 

Aciz im, şukurê Te dikim çito 
Qusurê min menêre Ya Rebbi Tu 

Tu dide me tal û tirş û şîrin e 
Sewa me vana gi çêkirine 

Him maxluqat gi di bin emrê me da 
Van işan gi li quwet–qudreti Te da 

Sewa istifadê me ye vana sada 
Heywanat gi li me ra istifada 

MEWLÛD 

Zêhin pêde mewlûda Muhemmed e 
Ez bixwînim, Xwedê eşqê wî me de 

Tim mewlûdê wî xwendinde, tu were 
Ancax rizê Xwedê li Pêxember e 

Mewludê xwendinde, metirse mêsref 
Memnunke, ê gunê te kirinde ef 

Mewlûd xwendin îkramê Pêxember ra 
Kefaretê vê him li gunê te ra 

‘Pêxember hez dikim’ tu dibêye him 
Tu hez dike, mewlûdê xwendinde tim 
Mewlûdê xwendinde, ba razî bibe 
Şefaatê bike mehşerê sewa 

Xwendinde mewlûdê dilê me Ahmed 
Qiyametê tu qe nabîne zahmet 

Tim xwendinde mewlûdê Resulullah 
Ba li te razi bibe Cenabî Allah 

Mebê mewlûd sewa ticaretê ye 
Kê va go, bizane dilda fisq heye 

Kê va pirsa go, ewî zalim e him 
Guh mede wî, li wî bireve tim 

Dijminê Xwedê û Pêxember e haşa 
Kê va go, îmanê wî yê nexwaş e 

Hûn dixwazin cehennemê nebînin 
Pêxember ra k´em selawat´kê binin 
Esselatu wesselamu aleyke ya Resulullah 
Esselatu wesselamu aleyke ya Hebibellah 
Esselatu wesselamu aleyke ya 
Seyyidenel ewweline wel axirin 
Selli ala Muhammed 

Rind guh biserdin ey cemaat bira 
Çiqesî mezin e va Pêxembera 

Rev Xwedê delal e pirr Muhemmed 
Şukur´ke tu li wî ra bûye ummet 
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Adem xaliq kir, Cenabî Ellah Go ‘ Hacer bizane tu bûye hamîle 
Eniyê hebû nûra Resulullah Zarî te lawik e, nav Îsmaîl e 
Cenabi Heq melaika ra got 
Nûrê eniyê Adêm bikin sucud Cinsê Îsmêil lawikek were 

Nav Muhemmed e, ew son Pêxember e 
Go ‘secde kin, emirê Min bigirin’ 
Melaike gi hatin secde kirin Çito ku Îsmaîl hate dinê 

Nûra Hacerê wenda bû li şûnê 
Sewa nûrê Muhemmed va secda bû 
Mîna royê eniyê Adêm hebû Li eniyê Îsmêil din ew nûra 

Wê him çend bav ragirtine vê ara 
Paşê nûra Adêm bû dewrê Hewê 
Çû zemanek qerar girt eniyê wê Îsmêil bigre heta Ebdulmenaf 

Ragirtine vê arê da bistûpênc bav 
Dehûnehe cêwi wê anîn dinê 
Nûr neçû kesî, qe nelivî l´şûnê Nûr dewir bû tim haka zeman zeman 

Hat gêhişt nûr qebila Qureyş Haşiman 
Sekinî bû nûr eniyê Hewê tim 
Şit hat dinyê, dewrê wî bû nûra him Muhemmed Mustefa çito ku hat dinê 

Nûr çû eniyê qerar girt, gêhişt şûnê 
Çû eniyê Şit qerar girt wê nûrê 
Êpêy sal ragirtibûn li navberê Hûn dixwazin cehennemê nebinin 

Pêxember ra k´em selawat´kê bînin 
Şit şûnva çû gêhişt Hezretî Îdris Esselatu wesselamu aleyke ya Resulullah 
Nûr dewir bû tim haka cinsê temiz Esselatu wesselamu aleyke ya Hebibellah 

Esselatu wesselamu aleyke ya 
Ew nûra çû Salih, him gêhişti Hûd Seyyidenel ewweline wel axirin 
Nûra Muhemmed vana li hev ra got Selli ala Muhammed 

Cinsê temîz da nûra dihat daîm Nav Pêxemberan giyan va yi baş e 
Vê carê ew gêhişt Hezretî Îbrahim Xwedê dibêye, derew nîne haşa 

Îbrêhim eniyê xwe nihêrî carê Nav giyan da va yi bi qiymet e him 
Nûr tinê, di li eniyê Hacerê Rihê wî ra selawatê bînin tim 
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Hemd û şukur dike va aciz mulla Haka go, keçikan eşqa xwe sar bûn 
Ummet kirim vi ra Cenabi Ellah Girîyan çûn, rev Abdullêh belav bûn 

Hediyekê rihê min ra bişînin hûn Abdullêh li wana meyil nedikir 
Fatihakê rihê min ra bixwînin Daîme li ser Êmînê bû fikir 

Riza elillahil fatiha Çunki Êmînê pak bû, ê bê qusur 
Selli ala Muhemmed Li eniyê wê ji hebû daîm nûr 

Va mewlûda Muhemmed zêhin pêde Keçikê wî zemani gi top dibûn 
Him ezi´k bixwînin bi emrê Xwedê Mina Êmînê weng rindik ti ne bûn 

Bi eşq guhbiserde mewlûdê Şerif Wan keçikan mijde kir Êmînê ra 
Çito hatiye dinê bikim tarif Go ‘ Xwedê îhsanek mezin kir te ra’ 

Hûn bizanin Êmîne diya wî ye Gotin ‘ Yê ku te hilgire Abdullah 
B´emrê Xwedê, Abdullah hilgirtiye Em naxta rev hatin, haka got wellah’ 

Abdullah xorteki rind û pak bû Êmînê bihist bi vê işê pirr kêf da 
Nav bajarî Mekkê da ewî tek bû Bixwe berê li wê hebû ew sewda 

Pirr keçik bibûn aşiqê Abdullah Xwedê teqdir kirine..... 
Eniyê hebû nûra Resulullah ............................va solixa min 

Devî min ra burcu burcu dihat bin 
Dû digerin, gi keçikê pak û baş 
Meyil nedikir, li eşqan dibûn nexwaş Çito ku emrê Xwedê, Muhemmed ma 

Nûra Abdullêh dewrê wê bû hema 
Go ‘ez hilnagrim li we qe kesî 
Ez ditirsim li Xwedê bibim asi Nûra Êmînê diavêt qul pencera 

Ecaib man, qe kesî nedîbû cara 
Ez xewnê da Êmînê nikah kirim 
Emrê Xwedê ezî ku wê hilgirim’ Teeccub kir, herkeseki pakbûn lê di 

Eynî hûrî, ew ket başqe sifetî 
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Dehûduduyê Rebiulewwelê Min nihêri li hev da çû diwarê me 
Dehûşeş bû Romî Nîsan wê salê Şehadetê tinîne him darê me 

Êmînê go ‘ royê min bibûn teva Sê hûri vî diwarî da derketin 
Zanî Muhemmedî bibê wê şeva Halê ihwalê min pirsin, ew hatin 

Mala Abdulmuttêlib bûm, ez hatim Ew huriyan pak bûn, mîna berfê can 
Nexwaş bûm, cihê xwe dayina, raketim Diran dêv da sipî tê bê qey mercan 

Min nihêri nava malê me bûye nûr Wana hatin Muhemmed mijde kirin 
Diwarê xwe yekî kesk bû, yeki sor Xwe min werdan, çavê min ji paç kirin 

Him sê beyraq ser Kabê darda kirin ‘Çavê te ronî be’ gotin ‘ Êmine 
Paşê ew beyraqana dudu birin Tu dike lawekî pirr meqbul bîne 

Yek berbi şerqê çû, yek berbi xerbê Xwedê qe va nedaye dêkê ‘ gotin 
Yek sabit ma, li darda ma ser Kabê Va serwerê Pêxemberan e butun 

Din Muhemmed yan ilmel îşaret e Doşeka min li bin mi da derxistin 
Şerq û xerbê hûkum’ke şeriet e Yeka xas anîn li şûnê rêxistin 

Hûn dixwazin cehennemê nebînin Min zani va doşeka dinyê ne ye 
Pêxember ra k´em selawat´kê binin Nava xwe îpek, kêlek ji surme ye 
Esselatu wesselamu aleyke ya Resulullah 
Esselatu wesselamu aleyke ya Hebibellah Go ‘ va doşeka, me anî li cennetê 
Esselatu wesselamu aleyke ya Seyyidenel Muhemmedî’k bibe rabe ser satê 
ewweline wel axirin Selli ala Muhammed 

Di wê doşekê da ramedandin wana 
Êmînê’k bibê çi diye vê şeva Pirr îkram kir, min ra wan hûriyana 
Rakir Xwedê çunki perde ber çava 

Tasek şerbet dest da, xweş 
Go ‘hatin melaika saf saf xweş dihat bihn 
Mîna Kabê mala min kirin tewaf Wan hûriyan şerbet anîn dane min 

bîrnebûn 
66

hejmar 34, havîn 2007 



Tasek biriqî bû ew tasa dest da
Dane min, him wucudê min mist da

Mina berfê sar bû, him mîna şêkir
Heraret bir, kezeba min wê sar kir

Ew hûriyan yek Hewa bû, yek Meryem
Navê xwe gotin, yek Asîye bû hem

Ebela min rakir Hezreti Hewê
Şev bû, taxmin du saat hebûn siwê

Min nihêri deriyê malê me vebûn
Wê wextê ew hûriyana hîn hebûn

Min dêrî nihêrî, teyreki sipî hat
Peya bû li rev min, hev xist qanet

Hat piyê min bi quwetê mist da wî 
Êş li min çû, him wucudê min quwet dî

Hate dinê ew Muhemmed Mustefa
Nûra Rebbê erd û sema wê şeva

Go hatin melaîka saf saf
Mina Kabê mala min kirin tewaf

Hate dinê, qey bê ro bû, ket Mekkê
Xwedê loma go ‘lew lake lew lake‘
Go Qur’an dewama ‘erselnake’
Go rehmet e ew Muhemmed Mustefa

Ey cemaat em dabistin selamê
Çunkî hat dinyê şefiê alemê

Aciz im, şenakim meth kim kelamê 
Pirr î mezin e Muhemmed Mustefa 

Em ummet in, binêre vê ihsanê 
Vi ra çito’k tanzim nake însanê 
Hate dinyê, qey bê barana Nîsanê 
Derdi me’r şifa Muhemmed Mustefa 

Li ser Pêxemberan giyan e, vayî ustun 
Rûmenin eger cemaat hûn dost in 
Hosan mebin l’ser lingan em dabistin 
Em tezimkin li Muhemmed Mustefa 

Selawatê li vir bînin ey bira 
Dêng bi hevdin, bilind bibên li vira 
Rihê wî em şad bikin, tam hat sire 
Ba l’me razî be Muhemmed Mustefa 

Selli aleyhî wesellimu teslima 
Hetta tenalu cennetel we neima 
Esselatu wesselamu aleyke ya Resulullah 
Esselatu wesselamu aleyke ya Hebibellah 
Esselatu wesselamu aleyke ya Seyyidenel 

ewweline wel axirin 
Elhamdulillahi Rebbil alemin, el fatiha 

Selli ala Muhammed 

Hate dinê, maxluqat kir şad û man 
Go nûr vêket, li ser me pa bû dûman 

Gotin ayet e, me lê adeletê 
Pirr însana xelaske l’delaletê 
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Naliya dinya, him va sada hat 
Melek tenê nebûn, giştik maxluqat 

Her hêlê da va sada hat wê şeva 
Go merheba ya Muhemmed Mustefa 

Merheba tu ‘ke bine şerietê 
Merheba tu ‘ke icatke teriqetê 

Merheba wehşiyan bike medenî 
Merheba tu ‘ke avake temiz dinî 

Merheba li te ra Qur’anê’k were 
Merheba delalo, son Pêxember e 

Merheba li alemê ra tu bû baran 
Merheba efkirinde gunehkaran 

Merheba tu barana Nisanê 
Merheba heşyar bibe pirr însanê 

Merheba tê nêzik din bike îlan 
Merheba heşyar bike pirr xefîlan 

Merheba dinyayê naxta heye dîn 
Merheba wendake put, dinê adî 

Merheba tu pirr delal e ey hebîb 
Merheba ey gunehkaran ra tebîb 

Merheba tu’k wenda bike dinî pût 
Hat sada, maxluqata giyan va got 

Hûn dixwazin cehennemê nebînin 
Pêxember ra k´em selawat´kê bînin 

Esselatu wesselamu aleyke ya Resulullah 
Esselatu wesselamu aleyke ya Hebibellah 
Esselatu wesselamu aleyke ya Seyyidenel 
ewweline wel axirin Selli ala Muhammed 

Êmînê seri da diwêr westiye 
Merheba kê go, wê gi bihîstiye 

Wê go min bihist va qisana haka bûn 
Westibûna çikê heşê min diçûn 

Paşê aqlê min hat ser min, xwe hesiyam 
Min nihêrî Muhemmed tinê, tirsiyam 

Ez girîyam, sewa wî meraq kir min 
Hêlê xwe niri min, xweş xweş têye bihn 

Min nihêrî hatin ew keçikana 
Muhemmed dayinan-
din hembêza min wana 

Min nihêrî keçik wenda bûn, çûn der da 
Muhemmed giriya, çexbûn niriyan ser da 

Min lê nihêri, berê sunnet kiriye 
Dest lê gerand, navê him jêkiriye 

Digiriye, nahewiye hemêzê 
Min li hemêza xwe dayîna wê çaxê 
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Lêv dilivin, tişteki dibêye î 
Min anî guhê xwe da ber devê wî 

Dibêye çi, qisê wî min fam kir 
Ber Xwedê digerê, i dikê zikir 

Li hêstiran da xweyi nakine çav 
Dibê ya Rebbi ummetê min kirinde ef 

Defter emelê van tu li vira çêke 
Li meydanê mehşerê rûsway meke 

Hisêb zû bibîne, mehêle li axirê 
Emel defterê wan tiji ke bi xêrê 

Ser ummetê din ra ba be şeref şan 
Li qiyametê wan meke perîşan 

Rokê top bibin diwanê Te emê 
Ummetê min mevê Tu cehennemê 

Mehrûm meke ummetê min l’rehmetê 
Rû wan bide cemalî Xwe, cennetê 

Berê xwe him ber Kabê kiriye 
Tijî çava ewî him digiriye 

Xwe daxist erdê, kiriye sucud 
Êmînê go min bihist van pirsana got 

Î li erdê da haka dibêye tim 
Ya Rebbi wey ummeta’m wey ummeta’m 

Em hemd û şukur kin daîm ey bira 
Xwedê kir ummetê va Pêxember ra 

Mehêle sunnetê Muhemmed Mustefa 
Ba tu qiyametê nebîne cefa 

Însaf’ke sewa te haka kiriye 
Ber Xwedê geriye, rica kiriye 

Hûn dixwazin cehennemê nebînin 
Pêxember ra k´em selawat´kê bînin 
Esselatu wesselamu aleyke ya Resulullah 
Esselatu wesselamu aleyke ya Hebibellah 
Esselatu wesselamu aleyke ya Seyyidenel 
ewweline wel axirinSelli ala Muhammed 

Çend eşrefê Mekkê wê şevê çûne 
Li Kabeyê Şerîf ew ziyaret bûne 

Gotin wan ‘ em çex dibûn li tewafê 
Kabê secde kir, me dibû wê şevê 

Min nihêri derket ew di bin perdê da 
Secde kir, ber Xwedê gerî di erdê da 

Naliya ew, haka dihat sada 
Digo Ya Rebbi Te muradê min da 

Muhemmed hat dinê îşev, Kabê got 
Ecaîb man, me guh da ser, kir sucud 

Hemd û şukur kir giştik van kevira 
Dibê em xelas bûn l’dest van kafira 
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Ê jê bikin misliman diwarên pût 
Sada hat Kabê da, va pirsana got 

Çiqesî mubarek e go va şeva 
Hatiye dinê Muhemmed Mustefa 

Go elhamdulillah min va roya dî 
Ez xelas bûm dest vi pût, dinê adî 

Ê werin ziyaretê min misliman 
Devûrûyê xwe bi mi bidin ehlê iman 

Xwedê li mumîna ra Ê min ferz’ke 
Ezê şîrin bim, herkesekê min hez’ke 

Ê werin ziyaretê min her teref 
Rev wana ezê bibînim pirr şeref 

Ê werin dor mi ra çex bin safbisaf 
Gunehê wan ef bin, ê min bikin tawaf 

Were xwendin him pênc wexit azan e 
Ez xelas bûm wan bêdin kafirana 
........ 
Pêxemberî lê ra hat him wê çaxa 

Nazil bû Qur’an Kerim ayet ayet 
Bistûsê sala da ew temam bû hat 

Însan delaletê da bû, şand Xwedê 
Qur’an Resulullah va gêhişt îmdadê 

Pirr gawir dibûn misliman, dihatin 
Xwedê dibê, ilmê zahir him batin 

Ber xocekî nexwand, ummi bû ewî 
Xwedê paşê ilim giştik dane wî 

Xwedê da wî xayet aqilekî pirr 
Him i bi qenaat bû, him bi sebir 

Rêçûna xwe ne pirr zû bû, ne giran 
Bi miswaqê daîm wî dişûşt diran 

Bi quwet bû, tê bê qey tim î xort e 
Bejna xwe ne kin, ne dirêji, î ort e 

Him ew ne yi goşt bû, ne yî zayîf 
Tê bê qey eniyê hilhatibû hiv 

Him mîna berana top bû ortê poz 
Eniyê xwe ber bû, mîna textî dûz 

Ti nebû qe zenaatek wî nedizanî 
Heta ilmê doxtoriyê dizanî 

Ser rûyê xwe daîm wi digirt temîz 
Hez nedikir insanê qilêri pis 

Kesî zorê nedida pirr bi quwet 
Nûr bû wucudê wî, xweş lê bihn dihat 

Tewazû, dilê xwe yî binizm bû pirr 
Qe hez nedikir wî meri kîbir 

Rûyê reş, çav belek, wek çati birî 
Nûr bû li linga bigre heta sêrî 
Eger rokê derketa der bi şevê 
Şewqê nûrê, qey bê ro vêdikeve 
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Ewreki sipî ser wî çex dibû him Bi selawatê rihî wî şad bikin 
Xwedê gotiye ‘li ser wî sî be tim‘ Çar yara, him eshabê wî bîr mekin 

Carê binêre li vê mucîzatê Çar yarê wî Ebu Bekir, him Omer 
Xurme çand û fêki da wê l’wê satê Osman, Elî, ser wan ra ti nebûn mêr 

Eskerê xwe herbê ti bûn, nedin av Çito ku îman kir wana wê çaxa 
Tinan esker pirr bihnteng bûn, hatin rev Dan deriyê mal û mulk, can ewladê xwe 

Tiliyan da av herikî, hat birîn Ehbabê vî ne, bizanin hûn 
Vexwarin avdest hêland, nimê kirin Rihê wan ra fatihakê bixwînin 

Him heywanetê wana av da Rêsul Rizaelillahil fatîha 
Di avê da ew deran gî bibûn gol 

Amedekar: Hilmî Yeşîltaş 
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Di dîroka îslamê de gelê kurd jî gelek alimên bilind û derxistine. Vê yekê tesîra 
xwe li ser xelkê kurd kiriye ku hinek tiştên îslamî ji bo wan jî bûye adet û tore. 
Di mirinan de, di şûştin û rakirina cenazeyên xwe de, di şîn û taeziyên xwe de ew 
van adet û toreyên xwe bi zimanê kurdî dikin. Ew carina ayetên Qurana pîroz û 
hedîsên cenabê pêxember bi erebî jî bi lêv dikin lê ji cemaeta dora xwe re jî dîsa 
bi kurdî tefsîra wan gotinên pîroz dikin. 

Lê di van demên dawîn de mele û miftî bi destê dewletê weke karmend têne 
tayînkirin ku weke şert ew di van şîn û taeziyan de, di rakirin û definkirina miri-
yan de zimanê tirkî bi kar bînin. 

Bi amadekirina vê nivîsa cenabê M.Huseyn Êsî, em dixwazin careke din bala 
xelkê xwe bikêşin ku li gor şert, ferz û sunetên dînê îslamê me kurdan jî ziman, 
adet û toreyên xwe hene. 

(*) Li gel hinek çewtiyên gramerî jî me nexwest em destkariya kurmanciya birêz 
M.Huseyn Êsî bikin, me xwest weke xwe bimîne. 

Bîrnebûn 
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„HOCALARIN HOCASI“ 
BİR KÜRT AYDINI: FANİ EFENDİ

Mehmet Bayrak 

Asıl adı Mehmed Abdülbaki Fani olan , 
ancak bilinen yaygın adıyla Fani Efendi, 
Güney Kürdistan’daki Süleymaniye 
şehrinden Ahmed İnayet Efendi’nin 
oğludur. Fani Efendi, 1266(M. 1850) 
yılında Süleymaniye’de doğdu. 

Küçük yaşta Sıbyan Mektebi’nde 
Kuran’ı hıfz edip, Bağdat’ta medrese 
eğitimini tamamlayarak, dönemin ünlü 
Bağdat müftüsü Zehavi’den icazet alır. 

19. Yüzyılın ikinci yarısı ortalarında 
Süleymaniye’den gelip Adana’ya yerleşir 
ve 1876 yılında Kozan sancağına bağlı 
Kars–ı Zülkadiriye (Kadirli) Rüştiyesi 
(Ortaokulu) öğretmenliğine atanarak, 
burada yedi yıl çalışır. Daha sonra bura-
daki görevinden ayrılarak sırasıyla Kozan 
Nüfus Memurluğu, Aşar Başkâtipliği, 
Feke Aşar Memurluğu, Kozan Aşar 
Müdürlüğü görevlerinde bulunur. Aşar 
memurluklarının kaldırılması üzerine 
Kozan ve Feke’de bu kez müfettişlik 
ve malmüdürlüğü görevlerinde bulu-
nur. 1887’de İstanbul’a gelerek sınava 
girip başarı gösterdikten sonra sırasıyla 
Cebelibereket (Osmaniye) ve Maraş 

sancakları tahrirat müdürlükleri görev-
lerinde bulunur. 

1893 Yılında Fani Efendi, bu gö-
revinden alınarak Bingazi’ye sürülür. 
Bunun üzerine İstanbul’a giden Fani 
Efendi bazı dostlarının yardımıyla 
durumu düzelterek yeniden Maraş 
Tahrirat Müdürlüğüne atanıyor. 
Yazar, manzum özgeçmişinde bu du-
rumu şöyle yansıtır: 

Beni Bingazi’ye baht–ı siyahım eyledi tahvil 

İlahi sen bilirsin hâlimi bilmem ne hikmettir 

Mevani hep müheyya bende yokken bir adet lira 

Yedi etfal ile Bingazi’yi bulmak ne külfettir 

Haziran altısında 311 sal–i malide 

Yine tayin oldum Maraş’a lutf–u Sadarettir 

Sekiz yıl Maraş’ta görev yapan 
Fani Efendi, kendi isteğiyle ikinci kez 
Cebeliberek, daha sonra da Mersin 
Tahrirat Müdürlüğü görevlerinde bu-
lunur. Meşrutiyetin ilanından son-
ra tazminatını alarak görevden çeki-
lir ve eşinin memleketi olan Kadirli’ye 
yerleşir. 
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Çocukları 
Yukarda da vurgulandığı gibi onun (yedi 
etfal)i yani yedi çocuğu bulunmaktadır. 
Tümü erkek olan bu çocuklardan üçü, 
Cumhuriyet’ten sonra 150’likler listesi-
ne alınan Kürt aydınlarındandır. Kürt li-
teratüründe 150’lik Fanizadeler olarak 
bilinen bu kişilerden Ali İlmi Fanizade 
(1878–1964) , edebiyat öğretmeni, 
şair ve Adana’da yayımlanan Ferda ga-
zetesinin sahibidir. 1884 doğumlu 
Zeynelabidin Fanizade, Hürriyet 
ve İtilaf Fırkası Umumi Kâtibi yani 
Genel Sekreteriydi. Diğer kardeşlerden 
Mesud Fanizade (1889– 1979) ise, 
sürgünden sonra Paris’e giderek orada 
eğitim görmüş ve Le National Kurde et 
son Evolution Sosyale (Kürt Ulusunun 
Sosyal Gelişimi) konulu doktora tezini 
hazırlamıştır (1933). 1938 Affıyla ülkeye 
dönen yazar, aynı yıl döndüğü Hatay’da 
„Atatürk’ün Hayat Felsefesi“ konulu bir 
kitapçık yayımlamıştır. Fanizadeler’den 
Dr. Baki Bilgili ise, Türkiye’de İstiklâl 
Madalyası ile ödüllendirilmiş olup, 
1979 Haziranında 100 yaşındayken 
İstanbul’da ölmüştür. Diğer üç kardeşin 
kimliği konusundaysa bilgimiz yoktur. 

Edebi Kişiliği 
Manzum özgeçmişinde; kimsenin ken-
disinden şikayetçi olmadığını, kendisi-
nin de kimseden şikayeti bulunmadığını 
şu sözlerle anlatır: 

Beşer benden şikayet etmemiş Mevlaya şart olsun 

Kaderden ben de şekva eylesem küfran–ı nimettir 

Gerçekten, memurluk hayatı belli 
bir düzen içinde geçen Fani Efendi’nin 
özel yaşamında da büyük bir saygınlık 
uyandırdığı, söz ustası ve hoşsohbet bir 
kişiliğe sahip olduğu belirtilir. 

Arapça ve Farsça’ya son derece ha-
kim; bilgin, şair ve hattat bir aydın olan 
Fani Efendi; ebcetle tarih düşürmekte 
de usta bir şairdir. 

Kendi çocuklarının yanısıra çev-
resinde birçok gencin yetişmesine de 
yardımcı olur. Bütün çocuklarını oku-
tur ve tümü alanlarında önemli bir dü-
zeye ulaşırlar. Dönemin Adana Valisi 
Abidin Paşa’nın çocuklarına Arapça, 
Farsça dersleri verdiği gibi; Türkiye’de 
eserleri bilim çevrelerine kaynaklık 
eden İbnülemin Mahmud Kemal 
İnal gibi bilginlere de hocalık yapar. 
Bundan dolayı kendisi „Hoca Fani 
Efendi“ olarak da anılır. 

İbnülemin, onun hocalık serüveni-
ni şöyle anlatır: 

„Babam 1886 yılında Kozan 
Mutasarrıflığına atandığı sırada, Fani 
Efendi orada Aşar Başkâtibi idi. Bana ve 
kardeşim Ahmed Tevfik Beye, Arap ve 
Fars edebiyatı ve Ta’lik yazısı konusun-
da ders verdi. Kendisinin edebiyat-
taki derinliğinden yararlandık. (…) 
Adana ve çevresinde pek çok genç, 
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üstadın bilim ve edebiyat birikimin-
den yararlanmıştır.“ (İ.M.K. İnal: Son 
Asır Türk Şairleri, Dergah yay. 3. bas. 
1988, s.364) 

Gazel 
Senin âya esir–i dest–i gaddar olduğun var mı 

Teselli verme candan böyle bizar olduğun var mı 

Ser–i mu’aşkile rabt ü alâkan yoktur ey zahid 

Senin zülf–ü perişana giriftar olduğun var mı 

Mariz–i aşka müşküldür şifa ey İbni Sina ah 

Nigâh–ı çeşm–i mahmur ile bimar olduğun var mı 

Enelhak nârasından urma dem ey şeyh–i bi–nusrat 

Deminden Pir–i Mansur’un haberdar olduğun var mı 

Beşer şeklindeki İblis–i pür– telbise aldanma 

Mazallah zelil–i kayd–ı mekkâr olduğun var mı 

Nu mucizdir, ne sahir adeta bir şair–i mahir 

Leb–i Fani gibi sen de dürerbar olduğun var mı 

Şiirlerinden Örnekler 
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, onun 
Türk, Arap ve Acem edebiyatının binler-
ce şiirini topladığı halde kendi şiirlerini 
toplayıp yayımlamamasını üzüntüyle 
belirterek, birkaç şiirini verir. 

Gazel 
Baran–ı belâ yağsa semadan hazer etme 

Tufan–ı fena bassa cihanı keder etme 

Yaran–ı safanın kadeh–i kalbini kırma 

„Bintülinab“ın kanını zahid heder etme 

Âyine–i vicdanına bak çeşm–i edeble 

Pertevsiz olup ayb–ı cihana nazar etme 

Manend–i sedef ağzını açtıkça güher saç 

Mercan gibi bir kimseyi hunin–ciğer etme 

Ey şahs–ı fürumaya çıkıp sadra oturma 

Miktarını bil meclis–i zir ü zeber etme 

İnsaf kıl ey hayr ü şer’e muktedir adem 

Nefin yok ise kimseye bari zarar etme 

Her lahza rakib ile niçin böyle gezersin 

Ey ömr–ü azizim ecel ile güzar etme 

Baki kalacak âlem–i fanide sühandır 

Fani bu yeter çok tama–i sim u zer etme. 
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BÎRNEBÛN’UN  SUNDUĞU GERÇEKLER
Mehmet Bayrak

1997 Kışında Bîrnebûn yayın hayatına 
başlayacağı zaman, redaksiyon-
da yer alan arkadaşların önerisi üzeri-
ne, derginin manifestosu niteliğindeki 
„Çıkarken“ yazısını hazırladığımda şun-
ları söylemiştim: 

„Orta Anadolu Kürt Toplumu’nu çeşitli 
boyutlarıyla ele alıp işleyecek bir periyo-
dik yayın, bu toplumun yarattığı kültürel 
değerleri kaybolmaktan kurtaracağı gibi, 
bu toplumun ulusal kimliğinin pekişmesine 
de katkı sunacaktır. Orta Anadolu Kürt 
Toplumu’nun yerleşim, siyasal ve sosy-
al tarihi; coğrafik konumu, dil, din, in-
anç ve kültür yapısı; sözlü, yazılı sanatı ve 
edebiyatı; gelenek ve görenekleri; etnoğrafik 
ve folklorik ürünleri; aşiret ve boy yapısı; 
yazılı ve sözlü tarihi kaynakları; sosy-
al ve siyasal yapısı; iç ve dış göçleri; eko-
nomik durumu ve çevreyle ilişkileri gibi 
çeşitli konular bu periyodun dağarcığını 
oluşturacaktır.“ (Bîrnebûn, Sayı:1/1997) 

Ve ekliyordum: „Bîrnebûn, bu 
amaçlara hizmet yolunda bir katkı su-
narsa amacına ulaşmış demektir…“ 

Geldiğimiz noktada, on yıllık ve 
30’u aşkın sayılık yayın hayatında 
Bîrnebûn’un bu amacına gerçekten de 
ulaştığını görüyoruz. Eksiği yok mu, 
kuşkusuz var. Ancak, bir bütün ola-
rak bakıldığında Bîrnebûn’un bu yol-
da önemli bir işlevi yerine getirdiğini 
söylemeliyiz. 

Dergi yayına başladığında, redak-
siyonda yer alıp Kürtçe yazabilen 

arkadaşların sayısı bir–ikiyi geçmez-
ken; süreç içerisinde bu sayı 10’u 
aşkın kişiye ulaşıyordu. Dergi, Kürt 
diliyle yazanların sayısını katlayarak 
artırırken, yazın hayatına birçok yeni 
arkadaş da kazandırıyordu. 

1996 yılında ön çalışmalarını yapıp, 
1997 yılında Bîrnebûn Dergisi’yle 
başlattığımız Orta Anadolu Kürt 
kültürü ve kimliğini bilince çıkarma 
çabamız, Bölge insanlarının kendi özgül 
koşullarında örgütlenmesinde ve ma-
halli dernek ve vakıflarını kurmasında 
da bir itme görevi yapıyordu. Bugün, 
Orta Anadolu Kürtleri’nden birçok 
yeni yazar, sanatçı yetişmiş ve on 
dolayında mahalli örgüt kurulmuşsa, 
bunda kuşkusuz sözkonusu derginin 
önemli bir payı vardır. 

Bîrnebûn’da yürütülen yazınsal 
çalışmaların, bundan sonraki süreç-
te kitap bütünlüğünde üretimle-
re dönüşeceği açıktır. Kendi payıma, 
İçtoroslar’da Alevi-Kürt Aşiretler 
konulu son eserim, bir bakıma bura-
daki çalışmalarımın bir sonucudur. 

Bu nedenle, bu tür yayınlara ve 
faaliyetlere sahip çıkılması büyük 
önem taşımaktadır. Bu yayınların 
artırılması ve mahalli örgütlerin 
yaygınlaştırılmasıyla, inanıyorum ki 
Orta Anadolu Kürt Toplumu’nun sos-
yal ve kültürel yapılanmasında bir röne-
sans yaşanacaktır. 
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UNUTTURULMAYA ÇALI�ILANLARIN SES�: BÎRNEBÛN 

Herkes kabul eder ki dil, özellikle ana dil, insan ya�amnda, toplumlarn ya�amnda ve insanl�n
ya�amnda önemli ve büyük bir yer tutar.  

�nsan açsndan; tek birey açsndan kendi anadilinin önemi özellikle e�itim hayat açsndan önem 
arzeder. Bilimsel çal�malar, insann, en iyi anadili ö�rendi�i söyler. 

Toplumlar açsndan; o toplumlar olu�turan halklardan biri olabilmek, yani kendi özgün kimli�i ile 
var olabilmek, kültürünü, kültürünün tüm ö�elerini ya�atmak, tantmak açsndan önemlidir.  

�nsanlk açsndan ise; o toplumu olu�turan insan topluluklarndan, halklardan birinin yaratt�
kültürü, güzellikleri, çe�itlili�i insanlk aleminin kültürel zenginli�ine katma açsndan önemlidir. 

Orta Anadolu’da ya�ayan Kürt’ler, anavatanlarndan uzun yllar önce ayrlmalarna ra�men, dillerini, 
kültürlerini uzun yllar korumay becerdiler. Fakat 1970, 1980’li yllardan itibaren, kapal toplum 
�eklindeki ya�am �ekillerinin parçalanmaya ba�lamas, �ehirlerle yakn ili�kiler ve asimilasyon 
politikalarnn (özellikle Türkçe e�itim yapan okullar ve televizyon aracl�yla) yaygnla�mas,
zaten e�itim hayatnda olmayan ana dilin, Kürtçe’ nin ya�amdaki yaygnl�n tehlikeye soktu. Bu 
tehlike beraberinde, kültürlerine, tarihlerine ve geleceklerine dair bir duyarszl� da getiriyordu. 

Bîrnebûn dergisi, bu tehlikeli sürecin büyümesine, engellenmesine yönelik ciddi, önemli bir set 
çekme i�levli dergi olarak kar�mza çkt. Yapt� i� ciddi idi; çünkü, yüzyllarca ayakta kalm� ama 
yok edilmek için her taraftan sistemli bir biçimde ku�atlma politikasyla kar� kar�ya kalm� bir 
toplulu�un sesi, dili olma iddiasnda idi. Önemli idi; çünkü, insanlk aleminin önemli sayda bir 
toplulu�unun dilini, tarihini, özgünlü�ünü aç�a çkarma, koruma çabas içinde idi.  

Bu gün gelinen noktada Birnebun dergisi, çkard� 33 say ile 10 ya�n tamamlam�tr. Her yla 3 
saydan fazla dergi dü�mektedir. Bunun önemli bir say oldu�unu rahatlkla söyleyebiliriz.  

Orta Anadolu’da ya�ayan Kürtler’in, bu dergi ile, kendi özgün tarihlerine dair çok önemli �eyler 
ö�rendi�ini dü�ünüyorum. Ayn �ekilde Kürtçe’nin ya�amda kar�l�n bulmas açsndan Kürtçe’nin 
konu�ulmas ve yazlmas açsndan da çok önemli �eyler ö�retti�ini dü�ünüyorum.  En azndan 
kendi açmdan bunu çok rahatlkla söyleyebilirim. Unutulmaya ba�lanan birçok masaln, deyimin, 
atasözünün, fkrann tarihe kazandrld� açktr. Kürtçe dili ile konu�ma ve yazmaya yönelik 
yaratt� te�vikin, �evkin ne kadar önemli ve güzel oldu�unu dergide yaymlanan, bilimsel 
çal�malar, edebi çal�malar, derlemeler, tarihe dair özgün çal�malar hatta film senaryolar ile 
gördük/gördüm. 

Derginin yayn ak�nn kesintiye u�ramamas, buna hem teknik boyutu ile hem de yazm çal�malar
ile katk sunan arkada�larn duyarll�n takdir etmemek mümkün de�il.  

Bîrnebûn’un, ismi ile söylemeye çal�t� çabas “unutturulmaya çal�lanlarn sesi” olmaya devam 
edece�i  ve bu süreçten sonra bu çabaya hepimizin duyarl davranmas umudu ile yeni onyllara. 

Bîrnebûn’u yaratan ve ya�atan tüm arkada�lara tekrar te�ekkürler. 

Levent KANAT 
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BÎRNEBÛN 10 YAŞINDA
Bîrnebûn 10 yaşında. On yaşında bir 
çocuk, her gelişini dört gözle bekledım, 
ama gelişmesine ve iyi bir çocuk 
olmasına hıç katkı sağlamadığım bir 
çocuk. 

Yıllar önce böyle bir dergi çıkarmak 
için canla başla çalışan, kendilerinden, 
zamanlarından fedakarlık yapıp böyle 
bir çucuğu dünyaya getirenlere ne ka-
dar teşekür etsek azdır. 

On yıl sonra gelinen nokta nedir, za-
man zaman karamsarlığa kapıldım, aca-
ba yeni sayısı çıkacak mı? diye, zaman 
zaman umutlandım, böyle bir çocuğun 
büyüyüp çok şeyler yapacağına sevin-
dim. Çocuk, sesiz sedasız büyüyor. 

On yılda çok şey verdi bize, en 
azından kendimizi daha iyi tanıdık, böl-
ge Kürtçesini yazılı hale gelmesine katkı 
açısından bir ilkti. İyiki varsın, bu gü-
zel dilimizi, eski çocukluğumuzun bu-
güne oranla daha güzel, saf söylem-
lerini, deyimlerini, söylencelerini bizle-
re ulaştırdın. Türkülerimizi, folkloru-
muzu, ağıt ve masallarımızı yazılı olarak 
evlerimize taşıdın. Şimdi kitaplarımın 
arasında özel bir yeri var bu dergi-
nin. Hele Nuh Ateş`in yazı ve hi-
kayelerini büyük bir zevkle okuyo-
rum. Diline, anlatımına müthiş hay-
ran kalıyorum, körelen yok olma teh-
likeni yaşayan bir dili hem yaşatmaya 
çalışması, hemde yazılı hale getirmesi 
çabalarını ne kadar söylesek azdır, bölge 

dilinin Kamuran Bedirhani diyeyim ben 
kısaca. Mem Xalıkan`ın şiirleri, bölge 
dil ve kültürü ile yüklü anlam ve duygu 
satırları ayrıca övgüye değer. Bu arada 
diger yazan arkadaşlarında çabalalarını, 
araştırma yazılarını hatırlatmak ve bu 
insanların emeklerinin ne kadar taktire 
laik olduğunu bir kez daha hatırlatmayı 
bir görev biliyorum. 

Çok zor ve bakir bir alanı seç-
tiler arkadaşlar, büyük bir cesaret 
ve özveri gerektiriyor bu iş, bunun 
yanında birde göçmen olmak zorluğu 
ekleninde önlerindeki zorluk dahada 
anlaşılıyor. Ama yinede bu işi başardılar 
onyıl bıkmadan, usanmadan dergimizi, 
Bîrnebûn`umuzu bizlere aksatmadan 
hazırlayıp ulaştırdılar. 

Eksiklikleri var mı diye sorarsak el-
betteki var, ama bende soruyu tersin-
den sorayım, peki bizler eksiklikleri ka-
patmada, bu çocuğun, gelişip sağlıklı 
olmasına ne kadar katkımız oldu. 

Evet Bîrnebûn çocuğumuz on 
yaşında, gelin bu çocuğu öldürmeye-
lim, onu dahada güzel dahada sağlıklı 
yapalım. Biraz sorumluluk alalım, bu 
arkadaşlarımızın yükünü birazda biz 
sırtlayalım. Ben bu çocuğu çok seviyo-
rum, üç ayda birde olsa evimde görmek 
istiyorum. 

Başarı ve çalışmalarınızın devamını 
tüm kalbimle istiyorum. Hoşça kalın. 

Necip Demirsoy– Witten 
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Bîrnebûn...bîrbûn?, na!!! bîrnebûn!!... PIRR bûn, 
pir bûn, ama bîrnebûn..... 

Bîrnebûn Ehmo amcamın köydeki evi, 
Ele Yengemin yaz akşamları bize dem-
likte ısıttığı, ve çay bardaklarında zor-
la içirttigi, dem kokulu sütün tadıdır. 
Karanlık çöktüğünde kesîlen elektriğe 
anlatılan masallarla, hikayelerle, taklit-
lerle ve klamlarla yapılan eşliktir, gece-
leri çöp dökmenin, tirnak kesmenin, 
sakiz çiğnemenin günah olduğunu bir 
gülümseyişle hatırlamaktır. Sabahları 
gözlerimizi meşik çalkalarken açtığımız 
ve evin giriş kapısına asılan meşik 
yüzünden dışarı çıkmamızın zorlaştığı 
andır... 

Sabahın ayazında misinden tek elle 
döküp diğer elle de yüzünü yıkadığın 
buz gibi soğuk suyun bıraktığı et-
kidir... Kenger sakızı, dikenleri bata 
bata soyduğumuz ve parmaklarımızı 
karaya bulayan Kangalın, ellerimizi 
yakan fırıkın tadıdır... Tirk köylerin-
den gelen çerçinin buğdaya ve yü-
ne karşı sattığı iğdenin, elmanın ko-
kusudur. Çeçme başındaki kadınların 
bibirlerine anlattıkları intim hikay-
elerin heyecanıdır. Fate Yengenin 
her akşam ineklerin sütünü sağmaya 
gittiği elinde sallaya sallaya götürdüğü 
lambanın ışığıdır. Tandırlıkta yapılan 
ve sap saman ateşinde pişirilen ekmeğin 

kokusudur. Bîrnebûn ağıtlarda elden 
ele dolaştırılan ölen insanın çeketini-
nin verdiği acıdır. 

Bizleri ilmik ilmik motif motif 
dokumuş olan bu sıcaklığın, bu ko-
kunun, bu tadın, heyecanın, acının, 
hüznün, mutluluğun, sevginin yani 
kültürün, tarihin kaybolmamasını 
ve gelecek nesillere iletilmesini 
onlarında en az benim kadar bunları 
yaşa masını istedim. Nedense bunun 
farkına tüm bunlardan uzak kalınca ve 
kısmen de kaybedince anladım. Zira 
kültürümüzün değerini anlayacak, bu-
na değer verecek, kaybolmasını engel-
leyecek ve bu kültürü ilerletecek, ta-
rihimizi, masallarımızı, kılamlarımızı, 
şiirlerimizi, hikayelerimizi yazıya geçi-
recek bir kurumumuz, ve bir okulu-
muz yoktu. Onun için görev bizlere 
düşüyordu. Ama ben, yani dili bilme-
yen, Ankarada doğmuş, büyümüş, sa-
dece yaz mevsimi saman tozu alerjisiyle 
geçirilen 1-2 haftalık köy tecrübesiyle 
ne kadar verebilirdim ki. Düşündüm... 
düşündüm... düşündüm... bir çaresi-
ni bulamadım, güçsüzdüm çünkü... 
Dilsizdim...Ta ki o ilanı görene kadar... 
Hava sıcak ve güneşli. Kurdistan’da 
savaş almış başını gidiyor... Hergün 
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sıcak bir gelişme... Gündemi takip et-
mek için tüm enerjiyi veriyorum. İşte 
böyle bi anda Yeni Ülke Gazetesinde 
verilen köşedeki o küçük ilan beni 
acayip heyecanlandırdı. Yani bir yer-
lerde benim gibi kaygıları olan biri-
leri daha vardı. Çok sevindim buna. 
İlk toplantıya katılmadım, çünkü beni 
davet edecek kimseleri tanımıyordum. 
İkinci toplantıya kendimi zor-
la davet ettirdim... O zamandan beri 
Bîrnebûn’da elimden geleni yapmaya 
çalıştım. Ben Bîrnebûn’a bir verdiysem, 
Birnebûn bana bin verdi. Katıldığım 
ilk toplantıdan itibaren tüm toplantılar 
kürtçe yapıldığından anlamakta çok 
zorlandım her zaman. Kafama ağrılar 

girdi... Hatta ilk toplantıda kendimi 
tanıtmam gerekti, tanıtım kürtçe olu-
yordu diğer katılımcılar tarafından... 
Çok zorlandım İkinci cümleden son-
ra, lafımı bitiremeden sözü yanımdaki 
arkadaşa vedim hemen. Ve o zaman söz 
vermiştim, anadilimi öğreneceğim di-
ye... 

Bîrnebûn bû birayê min, bû xuşka 
min, bû cîranê min û hevalê min. 
Birnebûn bû mamostê min. Na, ne 
tenê Bîrnebûn, endamên Bîrnebûnê ji 
min û we re bû bira, mamoste... Spas 
Bîrnebûn, spas bo Nuh, Beko, Fikret, 
Muzo, Ali, Vahîd. Ji saya we ez zimanê 
dayika xwe ewsim.. 

Şahîya li Wuppertalê 2003 
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Kürtler, Anadolu ve Bîrnebûn
Kürtler 
Onların ülkesî, bütün kutsal kitaplar-
da ’cennet’ olarak tarif edilmişti. 

Onlar, bir zamanlar, ülkeleri dün-
yanın üç uygarlık merkezinden bi-
riyken, bir ananın göğüsleri misali 
beslendikleri iki büyük ırmaklarıyla, 
o ırmaklar boyunca kurdukları şehir-
leriyle, başı bulutlara değen dağlarıyla, 
dağların doruklarında uçuşan kartalları, 
eteklerindeki gülleri, ‘gulîlk’leriyle, her 
adımda duyulan çaylarının çağıltısıyla, 
herkesî doyuracak kadar bol otları ve 
meyveleriyle, ”tüyleri baldan sarı, süt-
leri baldan koyu davarlarıyla, duvarsız 
ve sınırsız bir kardeş sofrası gibi 
açmışlardı” yurtlarının kapılarını her-
kese. Bu yüzden Koma Gene’ydi dev-
letlerinin adı, yani Koma Gelan, yani 
Halklar Topluluğu... 

Savaşmayı hiç düşünmüyorlardı, 
savaşmak için neden yoktu, çünkü 
yurtlarında, her şey, herkese yetecek 
kadar boldu. Bu yüzden bir misafir gi-
bi karşılamışlardı istilacıları. ’Misafir’in 
niyetini hemen anlamamışlardı. Anla-
dık larında da koyun sürüleriyle dağlara 
çekilmişlerdi. Ne teslim olmuşlardı, 
ne de köle, dağlarda yarı özgür bir 
hayatları olmuştu koyun sürüleriyle. 
Belki bu yüzden Sümerler, onlara ken-
di dillerinde, ’dağda yaşayan’ veya 

’dağlı kavim’ anlamında ’kur’ ve gide-
rek ’Kurd’ demişlerdi. 

Onlar, ”Onbinlerin Dönüşü” 
ünde, tadı Xenefon’un damağında 
kalacak ve binlerce yıl sonra halen 
anlatılacak kadar güzel şaraplar üretmiş-
lerdi ve ikram etmişlerdi dostlarına. 

At Kavmi’nin kötülükleri artık başa 
çıkılmaz bir hal alıp yeni bir yaşam 
başlatmak üzere yola çıkan Nuh’un 
Gemisi için, Allah, onların dağlarını 
en uygun liman olarak seçmişti. Zaten 
onların dilinde ’Nuh’ yeni anlamına 
geliyordu. 

Onlar, peygamberleri Zerdeşt’in 
adında doğruluğa vurgu yapmışlardı, 
çünkü ’zer’, ’zar’dan gelip dil anlamına 
gelir; ’deşt’ de, düz, ova anlamlarına 
gelir. Yani Zerdeşt’in anlamı ’dili 
doğru’, ’dili düzgün’ kısaca ’doğru 
söyleyen’dir. Zerdeşt de felsefesinde 
iyilik ile kötülük arasındaki çelişkiyi 
anlatmış, onları hep iyiliğe davet 
etmişti, ki o davet bugün de geçerli-
dir halen. 

Zulmün en koyu karanlık zaman-
larından birini yaşadığı zamanlardı. 
İnsanlığın, kendi gençlerinin beyinle-
rini, altın sinilerde, şatafatlı bir salta-
nata, Dehaq’a, kendi elleriyle sunacak 
kadar ferasetini, faziletini kaybettiği 
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zamanlardı. Sonunda, artık yeter 
demişlerdi. Kawa’nın demirci önlüğünü 
kendilerine bayrak yapıp ucuna 
taktıkları meşaleyle Dehaq’ın üzerine 
yürümüşlerdi ve Demirci Kawa’nın 
ağır gürzüyle darmadağın etmişlerdi 
zulmü kendi sarayında. Sonrasında 
yaktıkları ateşlerle dağlardaki gençle-
rine ’artık dağlardan inin’ çağrısında 
bulunmuşlardı. Ve onlar, 2000 yıl son-
ra halen Newrozlarda ateş yakacak ve 
halen dağlarda o ateşlerle çağrılacak 
gençleri olacak kadar inatçıydılar... 

Onlar, Urfa’da ’put’ları kıran Haz-
reti Ibrahim’in yanında durup doğruyu 
yapmışlardı. Allah da onları ödüllendi-
rip suyunu İbrahim’in içine atıldığı 
ateşin alevinden, balıklarını o ateşin 
odunlarından yarattığı bir gölü, ’Xalîl– 
ul Rahman’ı, armağan etmişti onlara. 

Dünyanın ilk üniversitesi onların 
topraklarında açılmıştı… 

Anadolu 
Ama birgün, tarihin bir yerinde, bu bü-
yük zenginliğin sahiplerinden bir kıs-
mı bütün bu zenginlilerin yaratıldığı 
top rak larını terk etmek zorunda kal-
mıştı… 

1500’lü yıllardı… Savaşcı bir impa-
ratorluğun egemenliği altında ön-
ce katliamlarla kırdırılan, sonra ölü-
lerini geride bırakıp uçsuz bucaksız 
Anadolu bozkırında kaybolmak üze-

re yalın yapıldak yollara düşürülenler, 
kervanlarından yükselen ağıtlar ve 
havarlar eşliğinde girmişlerdi Anado-
luya… Anadolu ki boz ve kırdı ve 
ne gölgesinde serinleyecekleri bir ağaç 
ne de susuzluklarını dindirecekleri bir 
pınar bulunurdu öyle kolay kolay… 
Ne ki onlar kafalarında bir büyük 
kültürel mirasla gelmişlerdi ve çaresiz 
bu çorak toprakları vatan yapacaklardı 
kendilerine. 

Çabuk farkına varmışlardı, Anadolu 
çölünde hayatta kalmanın, daha 
doğrusu “kendileri” olarak kalabilme-
nin tek yolunun, dillerini, halaylarını, 
yemeklerini, düğünlerini, elbiselerini, 
misafirperverliklerini, masallarını vel-
hasil her türlü adet, usul ve töreleri-
ni, uzaklara gidenin, sevgiliden hatıra 
olarak alıp büyük bir özenle koynun-
da sakladığı mendil gibi saklayıp koru-
mak olduğunu... Öyle de yaptılar, sev-
giliden 500 yıl önce alınan mendil ha-
len koyunlarında ve halen sıcaktı... 

Bîrnebûn 
Ama yine birgün, yine tarihin bir 
yerinde, Anadolu sürgünün bilmem 
kaçıncı kuşaktan torunları, bir başka 
sür gün yerinde, Bîrnebûn’u gün yüzü-
ne çıkardılar. Bu aslında, sevgiliden 
alınan mendilin halen unutulmadığı ve 
(kimbilir belki Bîrnebûn adı da buna 
vurgu yapar) saklandığının “ilanı”ydı, 
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Foto:  Anders Rydell 

Koma Anatoliya Navîn: Cengiz Acar, Yaşar û Serdar 

dosta düşmana... Ya da bir “karşı– 
mendil”di sevgiliye... 

Ah keşke sadece Bîrnebûn ile olama-
saydı bu ilan, Bîrnebûn’un yanında 
bir Veger olsaydı ya da daha başkaları, 
ama olmadı... 

Bîrnebûn’un 10.yılını düşünürken 
yukarıdakî, biraz da duygusal satırlar 
döküldü kağida... Ama herkes bilir-
ki duygusallık yetmiyor sadece bir 
yerlere varmaya. Biraz da öneri ve 
eleştirilerimizi dile getirelim. 

Eleştiri ve Öneri 
 Bugünkü şartlar altında 10 yıl bir 
dergi çıkarmak, Kürtler için, özellikle 
Anadolu Kürtleri için, kesînlikle dergi-
yi çıkaranların hanesine yazılması gere-
ken bir başarıdır. 
 Anadolu Kürtlerinin kendilerini ya 
da köylerini bir derginin satırlarında 

görmeleri, onlara, kendilerine bir “ulu-
sal kimlik” atfetme noktasında müthiş 
bir güç vermiştir. 
 Anadolu’daki sözlü kültürün yazıya 
aktarılması kuşkusuz çok önemlidir 
ama bu daha çok ‘kilam’ düzeyinde 
olmuş, çok zengin olan ‘çîrok’ dağarcığı 
halen unutulmayla yüzyüzedir. 
 Bîrnebûn, Anadoludaki tüm Kürt 
coğ raf yasında varlık gösteremedi, daha 
çok Konya merkezli oldu. 
 Şimdiye kadar Anadolu Kürt varlığı 
deyim yerindeyse “tasvir” edildi ama 
artık tasvirin arka planında nelerin 
olduğunun analizinin yapılması gere-
kir. 
 Bîrnebûn’un tüm siyasetlere aynı 
mesafedeolmasıelbetteonuçıkaranların 
seçimidir ve tartışılamaz. Ancak Kürt 
sorunun çözümü durumunda Anadolu 
Kürtlerinin durumunun ne olacağını 
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tartışmak, bu eşit mesafede durma 
seçimine hiçbir halel getirmeyecektir 
kanatindeyim. Gerçekten ne olacak o 
zaman? Anadolu’nun tek dergisinin 
bunu tartışması gerekmiyor mu? 
 “Nereden geldik?” meselesi belki çok 
dile getirildi ve belli önermelerde bulu-
nuldu ama bütün bunlar maalesef bin-
lerce kişilik bir göçü açıklayabilecek 
kapsamda değildi. 
 Bence artık Bîrnebûn her sayısında, 
Anadolu ya da Kürtlükle ilgili bir 
konuyu (mesala Anadolu’daki fol-
klor ya da müzik, dengbejlik, komşu 
halklarla ilişkiler vb) dosya olarak seçip 
etraflıca incelemelidir 
 Anadolu’daki edebiyatın mutlaka 

(ki romanlarında müthiş bir edebiyat 
zenginliği vardır ve Şavk romanında 
Ararat’tan Anadoluya göç eden bir 
aşiret ya da köy ahalisi müthiş tra-
jik bir dille anlatılır) adını özel-
likle anmak gerekiyor. Bu bağlamda 
Bîrnebûn’un düzenlediği öykü yarış-
ması isabetli olmuştur. Ama benim 
naçizane önerim, öncelikle öykü 
yanında şiir yarısması da düzenlen-
mesi ve giderek bu yarışmanın bir 
“Orta Anadolu Edebiyat Günleri”ne 
dönüştürülmesi ve düzenleme yeri-
nin de giderek Avrupa’dan Anadolu’ya 
kaydırılmasıdır. 

Başarı dileklerimle. 
Bîrnebûn sayfalarına yansıması gere-
kir ki bu arada mutlaka Seyit Alp’in 

Abdullah Kaya 

Dîmenek ji şahiya 10-saliya Bîrnebûnê. Foto: Dr Mîkaîlî 
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NİCE 10 YILLAR
Çetin Taşçı 

Kürt basınının gelişim çizgisi Kürt Ulusal 
Demokratik Mücadelesinin ivmesi ile 
hep aynı paralelde gelişmiştir. 

Daha öncekileri bir yana bırakacak 
olursak, 60’lı yıllarda Kürt gençliği ve 
aydın kesîmi herhangi bir Kürt siyasal 
yapılanmasının içinde doğrudan bu-
lun ma dıkları için çıkan süreli yayınlar 
da herhangi bir yapının değil yazan 
kişilerin bireysel duygu ve düşüncelerini 
yansıtıyordu. 

1974-1980 tarihleri arasında Kürt 
demokrat, yurtsever ve sosyalistlerinde 
örgütlülük ciddi bir sıçrama yaratınca, 
süreli yayın organları da bu duruma uy-
gun biçimde bir içerik gelişimi göster-
di. Türkçe ve Kürtçe çıkan birçok gazete 
ve dergi yayın yaşamımıza girdi. Bu dö-
nem çıkan kitaplar ise ya siyasal görüşleri 
pekiştirmeye yönelikti ya da sınırlı biçim-
de romanların yanısıra tarihi ve kültürel 
(özellikle dil alanında) araştırmalardı. 

1980’li yılların sonuna doğru ör-
gütsel gelişim kendi yansımasını yayın 
organlarında yine göstermekteydi. 
Böylelikle siyasal yapılanmalara paralel 
yayınlara tekrar kavuştuk. 

Özellikle 90’lı yılların ikinci yarısında 
örgütsel bir davranıştan çok değişik 
kaygılarla yayın yaşamımıza birçok yeni 
elementler katıldı. Bu kaygıların başında 
ise tarih ve dil araştırmaları ve edebiyata 
dair hedeflerdi. 

İşte tam da bu dönemde ağırlıklı 
olarak daha önce veya halen Kürt ör-
gütlerinde çalışan/çalışmış İç Anadolu 

Kürtleri de bir gereksinimden hareketle 
bölgelerini merkez alan bîrnebûn dergi-
sini çıkarmaya başladılar. Cesaret isteyen 
bu bakir alanda top koşturmanın avantaj 
ve dezavantajlarıyla 10 yılı geride bıraktı 
bîrnebûn. İyiki Varsın! 

Bîrnebûn’un bu on yılını aşağıdaki 
gibi mercek altına alabiliriz. Bunu da 
yazarlarından okuyucusuna, redaksi-
yonundan matbaacısına kadar herkesîn 
hoşgörüsüne sığınarak övgü ve eleştiriler 
başlığında toparlamaya çalışacağım. 
(Eleştirileri yazmak 10. yıl yazısına ters 
düşebileceğini biliyorum ama bu fırsat 
elimdeyken biraz içimi dökeyim, bi-
raz da eleştirmek suretiyle katkı sunmuş 
olayım.) 

1. Övgüler 
a) İç Anadolu Kürtleri ile ilgili 

araştırmalara çok sayıda değerli görsel 
katkılarda bulunulmuştur. Bu ileride da-
ha derin, daha bilimsel çalışmalar yapa-
cak kişilere paha biçilmez bir materyal-
arşiv teşkil edecektir. 

b) Masal, öykü, fıkra ve müzik alanında 
sözlü ifade biçiminden öteye geçememiş 
kültür ve edebiyat değerlerimiz yazılı hale 
gelmiş, böylelikle bunların yitip gitmele-
rini önlemek için bir çaba harcanmış, ile-
risi için yine bir arşiv bırakılmıştır. 

c) Kürtçenin yazılı alanda da 
kullanulmasınının yaygınlaştırılmasına 
gerek ilk baştaki teorik ders bölümleri 
gerekse de sürekli olarak her sayıda 
yeralan hikaye-masal-fıkra gibi ögeleri ile 
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bir alışkanlık kazandırtmıştır. Bîrnebûn 
çıktıktan sonra Kürtçe okuyup yazmak 
isteyen ve bu konuda katkıda bulunan 
birçok kişi var. Bu ciddi bir başarıdır. 

d) Unutulmaya yüz tutmuş sayısız 
sözcük ve deyim tekrar gün ışığına 
çıkarılmıştır. Bunlar sadece bölge Kürtleri 
için değil bir bütün olarak Kürt diline bir 
katkıdır. 

e) Bölge Kürtlerinin Kürtçesi yazı-
larda fazla bozulmamış biçimde titizlikle 
kullanılmaktadır. 

f) Herhangi bir örgüte dayanmadan 
da yayıncılık ve araştırmacılık yap manın 
olanaklı olduğunu bize gösterdi bîrne-
bûn. 

g) Mehmet Bayrak gibi bir araş-
tırmacının bilimsel yöntemlerle süzü-
lüp gelen yazılarını kitap almayan oku-
yuculara sunmak gibi büyük bir hizmet 
sunmuştur. Bizler pek kitap okumasını 
sevmiyoruz. 

2. Eleştiriler 
a) Özellikle köy tarihçeleri anla tılırken 

‘..... tarihinde X ilinden geldiler. ...’ gi-
bi alabildiğine kesînlik arzeden ifade-
ler kullanılmaktadır. Bölge tarihine belli 
ölçülerde merak duyan dikkatli bir okuy-
ucu bunun böyle olmadığını rahatlıkla 
anlar. Ama, her konuda uzman gibi 
konuşmayı seven biz okuyucular böylesi 
bir cümleyi alıp, kendi kafamızda kendi 
tarihi ‘kesînliğimizi’ her sohbet ortamında 
rahatlıkla anlatabiliyoruz. 

b) Tarih araştırmları sırasında 
bilimsel yöntem pek önemsenmiyor. 
Alın size bir örnek: ‘Filanca köy aslen 
Adıyaman’dan gelmedir.’ çok yaygın bir 

kanı (siz buna kendi kesinliğimiz dey-
in) olarak sıkça karşımızda durur. Oysa 
Adıyaman bir Kürt sınır şehridir ve göç-
ler/sürgünler sırasında en son uğranılacak 
şehirlerdendir. Bu göçler transit olmayıp, 
onyıllara yayılan bir olgu olması, en 
son olarak uğranılan Kürt şehirlerinden 
Adıyaman’ı köken olarak kabul etmenin 
bilimsel bir açıklamasını göremiyorum. 

c) Bölge insanı (sanatçı, politikacı, 
aydın, esnaf vb.) hakkında yazılan 
yazılarda kişilerin negatif yönle-
ri araştırma olanaksızlarından dolayı 
veya başka nedenlerle görmemezlikten 
gelindiği (anlaşılabilir bir durum) gibi, 
bu kişilere var olmayan misyonlar yükle-
mek alabildiğine garip. Buna en iyi ör-
nek ise Kürt Remzi ve Serbilent ile ilgili 
yazılarda rastlamıştım. 

d) Hem ulus olabilmenin hem de 
birey olabilmenin başlıca hedeflerden 
olduğu bir dönemde kendimizi yazılarda 
aşiretimizin ismiyle tanımlamayı ve es-
ki aşiret hiyerarşisinin bazı yazrlarda 
bir paye, ayrıcalık gibi algılanmasını/ 
sunulmasını doğrusu garipsiyorum. 

e) Bazen yazı gönderen okuyucu-
lara ayıp olmasın mantığıyla hareket 
ediliyor ve hiç olmayacak yazılar yayın-
lanıyor. Buna en iyi örnek ise sevdiğim 
bir arkadaşımın Kürt Dili ile ilgili „sözde 
teorilerinden oluşan „Üç leme ve R. dil 
teorisi ışığında Rışvan aşireti“ yazısıydı. 

Bîrnebûn ile ilintili dernek ve geceler 
ile ilgili bir değerlendirmeyi de umarım 
bir başka sefere yapmak umuduyla 
DAHA NİCE 10 YILLAR diliyorum. 

cetintasci@web.de 
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İÇTOROSLAR’DA  
ALEVİ– KÜRT  KADIN  AŞIKLAR

Mehmet Bayrak 

Toplumsal ortamla sanatçı, sanatçıyla Müziğin Tanrısı, Evrensel, 15/16. 7.
sanat ve kültür ürünü arasındaki diya- 2006).
lektik birlik; toplumsal yapıyla cins iliş- Sümer ve Hitit uygarlıklarına ilişkin 
kileri açısından da geçerlidir. arkeolojik bulgularda da, kadının 

Semavi dinlerin ortaya çıkmasından müzik, şiir ve raks alanlarında önemli 
önce, cinsiyet ayrımı olmaksızın tanrılar bir işlevi bulunduğu görülüyor. Günü-
diyarına dönüşen Mezopotamya ve müzde gerek aşıkların kullandığı saz 
Anadolu; semavi dinlerin erkek cinsi- veya tamburun, gerekse diğer müzis-
ni önceleyip, kadın cinsini gerilere iten yenlerin kullandığı birçok müzik 
yaklaşımından dolayı, giderek kadın kim- enstrümanının o dönemlerde de kulla-
liğinin silikleştiği bir çölyazıya çevrildi. nıl dığı gözlemleniyor. 

Hayatın tüm alanlarına ve özellikleri- Semavi dinlerin ve özellikle İslami-
ne ilişkin tanrı ve tanrıçalar içinde şiire, yet’in şiddet ve yasaklar temelinde ya-
müziğe ve dansa hükmedenler de vardı. yılmasından sonra, tüm bu alanlar-
Işığın ve sevginin tanrısı Apollon, mito- da bir gerileme görülüyor. Herşeyden 
lojiye göre , aynı zamanda şiiri ve musi- önce Kur’an’daki Şuara Sûresi’ nde, 
kiyi de icat etti. Güzel sanatların koruy- şiir ve şairler alabildiğine aşağılanır ve 
ucusu da olan müzisyen-tanrı Apollon’un yalancılıkla suçlanır. Hatta büyük şair 
oğlu Orfeus, aynı zamanda ozanların Fuzuli, bu sûreye atıfta bulunarak, ki-
ve müzisyenlerin tanrısıdır. Onların çal- nayeli ve tevriyeli biçimde „İnanma 
dığı „lirin tellerinden süzülüp gelen ez- ki, şair sözü elbette yalandır“ ifadesini 
giler; hem tanrıların hem de insanların kullanır. 
gönüllerinde uyuklayan en gizli istekle- Buna karşılık, Mezopotamya ve 
ri uyandırıp gerçeğe dönüştürürdü… Bu Anadolu Aleviliğinin önceli niteliğindeki 
musiki bütün insanlığa sürekli barış es- din, inanç ve kültürlerde; sözgelimi 
inler, acımasız yürekleri yumuşatıp, on- yukarda zikredilen Yeni Eflatunculuğun 
lara insanlıkdışı savaşların dehşetini duy- yanında, Doğu’da Zerdüşt düşüncesi 
urmaya çalışırdı…“ (Y. Atan: Şiirin ve ile onun güçlü ve yenilikçi devamı 
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niteliğindeki Mazdekçilik öğretilerinde, 
kadın–erkek eşitliğini esas alan bir anlayış 
vardı. Hatta Mazdek öldürüldükten 
sonra karısı Hurreme, onun yerine 
geçerek düşüncelerini yaymaya devam 
ediyordu. Peşine takılanlara Hurremdin 
adı veriliyordu. 

Bugünkü Alevilik’e damgasını vur-
an birçok düşünce, kaynağını onun 
kuramcısı ve isim anası olduğu Hurre-
milik’ ten alıyordu. Çünkü tüm bu 
öğretilerde, dini töre ve törenler kadın ve 
erkeklerce birlikte yapılıyordu. Bu toplu-
luklarda kadının önemli bir rolü vardı. 
Bu öğretilerde, toplumu yönettiğine 
inanılan Kırklar Meclisi’ nin (Kürtçe’de 
Çihiltan) 40 üyesinden 17’si kadındır. 
Öte yandan, 20. yüzyıl başlarında, İran 
ve Irak Alevileri sayılan Ahlê Haqlar 
(Ali-İlahiler, Yarsaniler) arasında faa-
liyet yürüten dini lider Nimetullah 
Ceyhunabadi’ nin beraberindeki 1145 
sufinin yaklaşık 500’ü kadın olduğu gibi, 
bu dinin kutsal metinlerinden bazıları da 
Mama Nergiz Şahrazuri gibi kadınlarca 
yazılmıştır. 

Cem (Kürtçe’de cıwat) ve semah 
(Kürtçe’de sema, sama) gibi Alevi törenle-
ri, kadın ve erkeklerle ortaklaşa yapıldığı 
gibi; şiirin ve şairliğin horlandığı İslami 
öğretilere karşılık Alevi ve Bektaşi toplu-
luklarında birçok kadın şair de yetişmiş 
ve bunların sayıları Batılılaşma hareketi-
yle birlikte artmıştır. 

Buna rağmen, Osmanlı toplumun-
da çıkan kadın şairler, öncelikle kadın 
kimliğiyle değil, erkek kimliğiyle 
yazmışlardır. Alevi-Bektaşi edebiyatında 
da, yenileşme hareketiyle birlikte boy 
gösteren kadın şairlerin yanısıra, geçmişte 
Edib Harabi , yakın geçmişteyse 
İçtoroslar’daki Meluli gibi kimi ozanlar, 
kadın mahlasıyla da şiirler yazmışlardır. 

Yöremiz Kadın Şairleri 
Mensubu bulunduğum Maraş merkez-
li İçtoroslar yöresi; Aleviliğin „Haki-
katçı“ yorumunun egemen olduğu, 
başka bir söyleyişle hümanist, toplumcu 
ve demokratik ögelerin öne çıkarıldığı 
bir kültür coğrafyasıdır. Öyle ki, ki-
mi köylerde şiir yazmayan, kimindey-
se saz çalmayan kimse yok gibidir…Bu 
yönüyle, Alevi edebiyatının ana bölge-
lerinden biridir. 

Geçmişte, bu edebiyat daha çok 
sözlü gelenekte yaşadığı için, yazılı li-
teratüre yeterince girmemiştir. Okur– 
yazar insan sayısı da sanıldığı kadar çok 
değildir. Bu insanlar, okullu olmaktan 
çok „hayat mektebi“ni okumuşlardır. 
Her biri Alevi cem, cemaat ve meclis-
lerinden „irfan“ alarak yetişmişlerdir. 
İşte, bu irfan okulundan yetişip, sözlü 
gelenekte yaşayan İçtoroslar yöresi Alevi 
kadın ozanlarından birkaçı… 
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1– Afê Ana 
Yaşar Kemal’in romanlarına da yansıyan 
Reşko (gerçek adı Süleyman) adlı ünlü 
bir erdemli– eşkıyanın kızı olan Afê Ana, 
Sarız’ın Çağşak köyündendir. Gerçek 
adı Elif olan Afê Ana , Afşin’in Kamalak 
köyünden, Firkati mahlasıyla şiirler 
yazan Qubcux Mamo ile evlendikten 
sonra şiire yöneldi. Evlenince Kamalak 
soyadını alan Afê Ana, bulunduğu dost 
meclisleri dışında herhangi bir eğitim 
alamadı. Afê Ana, 1962’de genç denebi-
lecek bir yaşta hakka yürüdü. 

Ozan Maksudi mahlasıyla şiirler 
yazan Afşin/ Hunu’lu Osman Dağlı, 
Afe Ana ile tanıştıktan ve sohbetine 
katıldıktan sonra Aleviliğe intisab eder. 
Bu nedenle, Osman Dağlı kendisini 
„ikinci ana“sı olarak nitelendirir: „İki 
defa geldim ben bu âleme/ Bir anamdan 
doğdum, bir de Elif’ten“ 

Aşağıdakiörneklerdendeanlaşılacağı 
üzere, Afê Ana, şiirde önemli bir dü-
zeye ulaşmasının yanısıra; yörede bili-
nen en eski kadın şairlerden olması 
açısından da önemlidir. 

Değme Tabip 

Değme tabip çek elini 
Anlamazsın yaramızdan 
Muhabbetten çek dilini 
Var git aymaz aramızdan 

Sevgidir âşıkın dini 
Erenlerin olmaz kini 
Birbirini sevmiyeni 
Sürün gitsin yöremizden 

Dervişlerde nişan olur 
Güzel seven turab olur 
Âşık maşukunu bulur 
Dost payını alır bizden 

Her can giremez bu deme 
Marifette yer yok keme 
Aymazları koyman ceme 
Ne sazdan anlar ne sözden 
Afê Bacı sözü kısalt 
Adûlara verme fırsat 
Demi zehir eder fesat 
Ne haktan anlar ne özden 

Öğrendim 
Kamalak’ta bir yar sevdim gizlice 
Sevgiyi öğrendim sözü öğrendim 
Aşkın ateşine yandım her gece 
Alevi öğrendim közü öğrendim 

Mutluluk çölünde sevgiyi tattım 
Ar ile namusu kenara attım 
Telli Kuran ile muhabbet ettim 
Sohbeti öğrendim sazı öğrendim 

Şıx Mamo’nun talibiyim ezelden 
Asla ayrılmadım erkândan yoldan 
Muradımı aldım bir gonca gülden 
Oğlanı öğrendim kızı öğrendim 
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Özveri tahtında pazarı tuttum 
Sırr–ı hakikatta kendim unuttum 
Yoksulu doyurdum kendim aç yattım 
Varlığı öğrendim azı öğrendim 

Hakkı sevdim girdim erin koynuna 
Düşmeyen ne bilsin aşkın yoluna 
İkrar kemendini taktım boynuma 
Varlığı pay ettim özü öğrendim 

Afê Bacı böyle bir sevda ördü 
Erenler ceminde itibar gördü 
Yaş kemalin buldu dal meyve verdi 
Baharı öğrendim yazı öğrendim 

(M. Bayrak: İçtoroslar’da Alevi Kürt 
Aşiretler, Özge yay. Ank. 2006, s.469–472) 

2– Hatun Bacı/ Hatuni 

Maraş’ın Elbistan kazasının Beştepe kö-
yünde 1924 yılında doğdu. 20 Yaşında 
halk ozanı Mikail Aksoy’a kaçarak, ev-
lendi. Bu evlilikten sekiz çocuğu olan 
Hatun Aksoy; Kürecik, Elbistan, Pazar-
ık, Afşin ve Sarız yöresinden evine konuk 
olan erlerden, pirlerden, aşıklardan, 
sadıklardan ve dervişlerden esinlenip 
şiire yönelerek Hatuni ve Hatun Bacı 
mahlasıyla şiirler yazdı. Yörenin söz ve 
saz ustalarından Ahmet Baba (Hemi 
Tazı), Aşık Mücrimi (Çolak Dede), 
Musa Hazar Baba, Deli Hasan Baba, 
Meluli (Qaraca) konuk ettiği ve etkilen-
diği kişilerden bazılarıydı. 

Kadın halk şairleriyle ilgili çalışmalar 
yapan Ezeli Doğanay’ın henüz basılma-
mış çalışmasından aldığımız iki şiirini 
birlikte izliyoruz. 

Bu Ayrılık Bana Çile 
Cüda düştüm güzel yardan 
Bu ayrılık bana çile 
Kalmadı sabr u kararım 
Bu ayrılık bana çile 

Hem söylerim içim ağlar 
Ayrılık ciğerim dağlar 
Göz yaşlarım durmaz çağlar 
Bu ayrılık bana çile 
Gönülde açıldı yara 
Dayanılmaz böyle zara 
Nasıl dayanayım yare 
Bu ayrılık bana çile 

Ayrı kaldım yine yardan 
Bülbül gibi ahım gülden 
Yalnızım bu garip elde 
Bu ayrılık bana çile 

Hatuni der yok kararım 
Gece gündüz intizar ım 
Yar için ağlar giryanım 
Bu ayrılık bana çile 

İkrar Haktır Dost Sevdiğim 
İkrar verdim cananıma 
İkrar haktır dost sevdiğim 
Herdem ikrarı güderim 
İkrar haktır dost sevdiğim 
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Hak’sın hak demişim sana Bulut oldum gökyüzüne çekildim 
Sevgin hayat verir bana Yağmur oldum yeryüzüne döküldüm 
Boynum bükük dosttan yana Tarladaki arpa gibi söküldüm 
İkrar haktır dost sevdiğim Giden zaman geri gelmez ne fayda 

Hatun Bacı candan söyler Suya düşmüş sabun gibi eridim 
Aşkın deryasını boylar Güneş vurmuş çaput gibi çürüdüm 
Dosttan gayrısını neyler Eyvah yalan dünya eyvah farıdım 
İkrar haktır dost sevdiğim Giden zaman geri gelmez ne fayda 

3– Esenyel/ Sedefi Yalan dünya senin çilen biter mi? 
1933 Yılında Sivas’ın Gürün ilçesinin Yanmayan ocaktan tütün tüter mi? 
Yuva köyünde doğan Ozan Esenyel’ in Sahipsiz kalanlar çile çeker mi? 
gerçek adı Sedef Tatar’dır. Küçük yaş- Giden zaman geri gelmez ne fayda 
larda annesini, babasını ve kardeşlerini 
kaybedir. Ancak ilkokul 3. sınıfa kadar Güzelim 
okuyabilir. Buna rağmen kendisini yetiş- İçten söylüyorsun tatlı sözünü 
tirmeye çalışır. Meleğe benzettim güzel yüzünü 

1955 yılında , yakın akrabası İsmail Bana sorsan insanlığın özünü 
Tatar’la evlenerek, köyden Sivas’a, oradan Sevgi ile saygı derim güzelim 
da Ankara’ya göçerek yerleşir. 1976’da Şu tabiat insanların anası 
aile birleşimi yaparak, Almanya’ya eşinin Güzel olur sevenlerin dünyası 
yanına gider. O tarihten beri burada yaşı- Gerçek sevgi insanlığın aynası 
yor ve şiir çalışmalarını sürdürüyor. Bu aynayı kırmayalım güzelim 

Şiirleri, kızı Gülsen Tatar tarafından 
„Esenyelim/ Eser Gönül Yellerim“ Bağımda açılan gonca gül gibi 
adıyla yayımlandı (Ozanca yay. İzmir, 2000). Seher vakti esen ılık yel gibi 

Bana öyle bakıp geçme el gibi 
Arada bir hatırım sor güzelim 

Dönmez 
Bazen kaba poyraz gibi eserim Seni ilk görünce kanım kaynadı 
Giden zaman geri gelmez ne fayda Tatlı sohbetine gönül doymadı 
Bazı bazı kaderime küserim Zamanımız birbirine uymadı 
Giden zaman geri gelmez ne fayda Bugünlük bu kadar yeter güzelim 

bîrnebûn 
94

hejmar 34, havîn 2007 



4– Şah Turna 

1950 yılında Sivas’ın Gürün ilçesi-
nin Kaynarca köyünde doğdu. Üç 
yaşındayken çiçek hastalığından göz-
lerini kaybetti. İçinde bulunduğu 
ortamın da etkisiyle müziğe ilgi duydu; 
9 yaşındayken saz çalıp türkü– deyiş sö-
ylemeye, 12 yaşındayken de şiir söyle-
meye başladı. 

1964’te katıldığı Halk Şairleri 
Bayramı’nda dikkatleri üzerine çek-
ti. Kendisiyle tanışmamız, bu tarihte 
Ankara’da bir akrabamızın evinde oldu. 

14 yaşında ilk plağını çıkardı. 
Bugüne kadar 50 plağı ve 30 ka-
sedi yayımlandı. Verdiği konserler 
dolayısıyla birçok kez tutuklandı, to-
plam beş yıl tutuklu kaldı. 

1970’li yıllardan itibaren zaman 
zaman Almanya’ya gidip, Türkiye’ye 
döndü. Ancak 1978’de vatandaşlıktan 
çıkarıldığı için Almanya’da yaşamaya 
başladı. Şimdilerde, zaman zaman 
Türkiye’ye gitse de, yaşamını ve şiir 
çalışmalarını daha çok Almanya’da 
sürdürüyor. 

Şiirlerinden bir bölümünü ve 
hakkında yazılan yazıları kapsayan bir ki-
tap, Şakıyan Turna Şah Turna adıyla 
yayımlandı (Can yay. İst. 1998). 

İçtoroslar’da; şair, aşık, ozan, 
derviş, pir, divane kategorisinde bir-
çok şahsiyetle anıları bulunan Ozan 

Şah Turna, hakkında en çok yazılıp– 
çizilen halk ozanlarındandır. 

Derdim Tükenmez Tükenmez 
Derdim erenler derdidir 
Derdim tükenmez tükenmez 
Yurdum garipler yurdudur 
Derdim tükenmez tükenmez 

Aşkını gizlerim canda 
Geçemem güzel cananda 
Dertlilerin derdi bende 
Derdim tükenmez tükenmez 

Şahturna dertle savaştım 
Kapanmaz yaralar açtım 
Dert zehirdi ezdim içtim 
Derdim tükenmez tükenmez 

Bir Yaralı Kuşidim 
Ben bir yaralı kuşudum 
Yerlere düştüm üşüdüm 
Hasret çekene düş idim 
Koyma beni yerde anam! 

Sorularım yanıtlandı 
Düşüncemiz kanıtlandı 
Umutlarım kanatlandı 
Koyma beni derde anam! 

Şahturna’ yım semah çeker 
Ne üzülür ne ah çeker 
Her geceyi sabah çeker 
Koyma beni zorda anam! 
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5– Kul Latife 
Asıl adı Latif Gören olan Kul Latife, 
20.6. 1957 tarihinde Afşin ilçesinin 
Emirilyas köyünde doğdu. İçtoroslar’ın 
tanınmış halk ozanlarından Kul Hasan’ 
ın kızıdır. Oğlu Kaygusuz da, yöre halk 
ozanlarındandır. 

Geçim sorunları nedeniyle Avust-
ralya’ya yerleşen Kul Latife, yaşamını ve 
çalışmalarını burada sürdürmektedir. 

Değil miyiz? 
Kadın eksik gören kardeş 
Biz de insan değil miyiz? 
Hala haldaş yola yoldaş 
Biz de insan değil miyiz? 
İleri git geri gitme 
Savaşta uyuyup yatma 
Mermi çekti Ayşe Fatma 
Biz de insan değil miyiz? 

Bebek yaptık verdik meme 
Doymadıysa yaptık mama 
Annelere eksik deme 
Biz de insan değil miyiz? 
Biz güzeliz bahar yazdan 
Memnun değiliz yobazdan 
Nice kahramanlar bizden 
Biz de insan değil miyiz? 

Biz olmazsak ordu olmaz 
İnsanlığın ferdi kalmaz 
Bizsiz aşık sadık olmaz 
Biz de insan değil miyiz? 

Kadın erkek doğuran biz 
Üreten biz çoğaltan biz 
Tüm yaşamı yaratan biz 
Biz de insan değil miyiz? 

Kul Latife’ m kuldur babam 
Halk aşkına yanık abam 
İnsanlığa hizmet çabam 
Biz de insan değil miyiz? 

6– Hatuni 
Asıl adı Hatun Özberk olan Hatuni, 
Sarız ilçesinin Gümüşali köyünde 
1966 yılında doğdu. Lise eğitimi 
yaptı. Hatuni, sazıyla ustamalı deyişler 
yanında kendi şiirlerini besteleyip 
okumaktadır. Mahlası, Aşık Meydani 
(İdris Eroğlu) tarafından verilmiştir. 

Bir komisyon tarafından hazırlanıp 
Kültür Bakanlığı’nca yayımlanan 
Yaşayan Halk Ozanları Antolojisi’ 
nde (Ank. 1992) Hatuni’nin iki şiirine 
yer verilmiştir. Şiirde belli bir düzeye 
ulaşan ozanın bu şiirlerini birlikte izli-
yoruz: 

Sakın 
Beni bir tenha köşeye 
İtme sakın itme sakın 
Hasret bırakıp neşeye 
Gitme sakın gitme sakın 
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Deşme beni saban gibi 
Kaçma benden yaban gibi 
Bağrımda bir çıban gibi 
Bitme sakın bitme sakın 

Seni sevmek doğru bir yol 
Damla damla içime dol 
Yalnız benim güneşim ol 
Batma sakın batma sakın 

Çiçek solar mı hazansız 
Gönül kan ağlıyor sensiz 
Derin gecelerde bensiz 
Yatma sakın yatma sakın 

Elbet birgün ölüm Hakk’tan 
Bir çiçek getir zambaktan 
Mezarıma ta uzaktan 
Atma sakın atma sakın 

Gelip bana yarim dese 
Avuç açıp aşk dilese 
Başka bir dudaktan bûse 
Tatma sakın tatma sakın 

Hatuni dert dizi dizi 
Yıkma gönül köşkümüzü 
Para için aşkımızı 
Satma sakın satma sakın 

Ben Olsam 
Yücelerden yüce Erciyes dağı 
Kuş olup tepene çıkan ben olsam 
Türlü türlü çiçeklerin var senin 
Yarin saçlarına takan ben olsam 

İkimizin derdi gitmiyor serden 
İçin için yanar dumanı nerden 
Gün batımı çıkıp en yüksek yerden 
İlk doğan yıldızı yakan ben olsam 

Uludur divanın aklasın beni 
Tertemiz nefesin paklasın beni 
Kucakla saçların saklasın beni 
Ordan Türkiye’ye bakan ben olsam 

Hatuni dünyada bir garip ferttir 
Bizim çektiğimiz çiledir derttir 
Yazın kışın dört mevsimin çok serttir 
Zirvede ilk ateş yakan ben olsam 

Burada andığımız kadın halk ozanl-
arı dışında, İçtoroslar’da Alevi Kürt 
Aşiretler (Tarih-Edebiyat) konu lu 
çalışmamızda, yörenin tanınmış aşıkla-
rından Turabi’ nin kızı Eylen ile Kul 
Latife’nin kızı Özlemi gibi genç kadın 
ozanlara da yer verilmişti. Ancak, biz 
şimdilik bunları sadece anmakla ye-
tiniyoruz. Kanımca, üstteki örnekler 
bile, İçtoroslar yöresinin edebiyattaki 
yetkinliğini gösterecektir. 
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Ji şahiya 10-saliya Bîrnebûnê çend dîmen

Foto: Dr Mîkaîlî 
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