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Ji Birnebünö

-I-
ün Remzi, Orhan Kotan ü Sebri
Botani; sC kurd€n h0ja, isal ji
nav me barkirin.

Kürt Remzi: hemü kurd€n Anado-
liya Navin bi deng ü tembüra wi ya xwe§

ü rind dizanin. Gelek ji me bi deng ti
awaz6 wi re mezin b0ne. Liji v€ dunyay6

bar kir ü 9ü.

Orhan Kotan: gair, niviskar ü
siyasetmedar. Bi tCkosin ü xebata gil
salan, "bi gurür ü serbilindi" li v€ dun-
yay€ m6zekir ü 9ü.

Sebd Botani: trair ü t€koqer€ kurd ji
Kurdistana BaEür, Bi besreta welet Ii
sirgüniy€ji nav me bar kir ü qü.

L€ her s6 ji bira serbilind ü bextiyar
bin ku wan li dü xwe ji bo millet0 kurd
tistek histin. Berhemek histin.

-II.
BerC tim dihat gotin ' Rojhilata Navin

dikele" i qesta ji v0 'ikeli" pirsa Filis-
tiniyan bü. Pirsa Filistiniyan bi awayeki
berbi gareserbün€ ve d\ge. Ü 'kela"
Rojhilata Navinäji ber€ xwe daye hergar
pergeyOn Kurdistan€. B6guman ji wan ji
y6n ku heri di rojevö de ne Kurdistana

Bakur ü Baqür e. Yekberbi dewletbün€ ve

dige (ger bihölin).Yekji bcrbi aktuelbüne
ve dige.

Pirsa Kurdistrma Bakur ji ber€ de ye
ku di nav dewlet0n Ewrüpi de t€ munaqe-

qekirin 0 di vi wari de li drj Trkiyö hin
biryar ji hatin girtin. Pisti ku serok€

PKK€ Abdullah Öcalan hat italyay6,
pirsa kurden Kurdistana Bakur betir
aktuel bü. Ü ev aktueli li Ewrüpay0 bi
keri Kurdan hat. Lö tiqtön ku Ii Tirkiy€ r0
didin; her roj di televizyon€n tirkan de:

dijminatiya kurdan, lödan, protestoyen

nijadperesti ü plana qetliama kurdan. ü
ev yekji ali berdevkön resmi y€n dewlet€
ve t0n plankirin.

Radyo, televizyon ü rojnameyen
mezin hemüyan deng6 xwe kirine yek, bi
yek dengi ditin€n eskeran ü y€n nijad-
perestan bi dengeki bilind dibejin ü

dinivisin. Heta piraniya niviskar ü
"ronakbir"€n wan ji mina nüadperesten

xwe diflkirin. Kesön ku dewleta tirk idare
dikin li gel masmedya, burokrat 0 ronak-
bir€n xwe bi yek dengi li hember mesela

kurdi disekinin.

Ev yek pir taluke ye. Ji ber ku ev t6 w6

maneyö ku di nav tirkan de di ward gare-

serkirina pirsa kurdi de tu nermiyek
tuneye. Üji bo wan kurdä heri baq yö miri
ye.

Ev ditin bertlewum be, zerar ü

talükeyön gelek mezin li pOq herdu

milletan e. Loma ji bo ku hö pir dayik
negrin, b€tir xwin nerije, div6 ku
garcscriyek ji teref dewleta tirk ve were

ditin. Kurd tisteki pir mezin naxwazrn.

Ten0 di idarekirina Tirkly6 de di her wari
de para xwe dixwaan.

hin€bf,Il 6, Payiza ,l998'an



-uI-
Di Payiza l997an de hejmara p6qi ya

Birnebün6 dcrket. Nuha ji waye gehiqt

hejmara geqan ü bi vö hejmard re me her

weha du sal€n xweji tiji kirin.
Du salön bi qeq hejmar, li ser hev 552

rüpel, tcn6 li ser Kurd0n Anadoliya
Navin. Ji l€kolin ü hevpeyvin ü girokan

bigrin heta bi berhem6n folklorik: stran,

kilam, gotin6n p6qiyan. orf ü adetdn me,

xani ü avahiyön me ü heta bi wöneyön

jinepir ü kalepir0n me.

Ern h€vidar in, ne 552 lö em bikaribin
Birnebünö bigihinin 55 552 rüpelan da

kuji bo nesl€n p6qi Birnebün bibe ansik-

lopediyek -li ser ü ji bo- kurd€n

Anadoliya Navin.

-IV-
Di hejmara me ya v0 car€ dc disa

nivisön cih€ cih€ y€n li ser Kurd€n

Anadoliya Navin hene.

Yahit Duran bi nivisa "KtrEehtrin
Baska Yüzü: Kürtler" it ali cografik,
tarixi ü etnograffk li ser Kurd€n derdora

Krrqehir€ radiweste. Hcr weha ew di
nivisa xwe de behsa kurdön navdar €n

Krr;ehir6ji dike.

Kevser Baran bi "KoSkoSka,

Magdialini ve Ktrgehir Kütlei'!€ wek
deneme li ser kurd€n Krrgehirö nivisiye.

Dengb0j ü ozan Temeli bi nav€

"Kilam€n Dila ü Govend€ h Der H€la

Qeysei, MeraS r? Edezd" nivisek Ji gcl

hin stran6n wan derdoran pögk0gi xwen-
devanan dike.

Niviskar ü l€koliner Mehmet
Bayrak disa hin bclgey0n nü y€n veqarti
ji nav argiv€n dewleta Tirk 0 Osmaniyan

derdixe ronahiy6. Ew di v€ nivisa xwe
"Devletin Cizli Belgeleine Göre

Binbolalada Ktitt ASirctlei" de disa

ruyeki qir6j ya dewlet6 radixe ber gavan.

Bi nivisa xwe 'Ates Kültü" ntviskar

Feridun hin aliyon Zerduqti 0 Magitiye
didc hember adet€n kurdan y0n iro. Bi
taybeti pirozbahiya agir ü ciy€ w€ di nav

kurd€n Anadoliya Navin de.

Ömer Faruk Hatiboftu gaireK kurrt
e lö bi tirki dinivise . M. §irin Da§ bi v0

hevpeyivinO hin aliyän wi y€n din
derdixe holö ü pögk6q dike.

Bayram Ayaz demek6 li Kir,sehir€

maye ü bi kurd€n wan deran re gelek

daye ü stendiye. Ew bi v6 nivisa xwe:

'Biranin€n di derheqa Kurd€n Kirsehir€
de"me dibe heta salön 70 0 80 yi.

Bekir Darr disa bi "Tahura 2 'nivisa

xwe ya berdewam dike.
Simoy€ Xerqid v€ car6 ji 'Quncik€

Zarokan" bi girok€n xweq ü rind
xemilandiye.

Fewaz Hus6n niviseke gerokeki
fransi, George Perrot ya li ser Kurd€n
Haymanayöji fransiwergerandiye kurdi.
George Perrot bi xwe di sal€n 1840i de ü

pistre di 1859C de hatiye li derdor€n
Ankara ü Haymanayö di nav kurdan de

geryaye. Di v0 hejmara Bimebünd de, me

beq0 l. belavkir, di hejmar6n b6n de emö

peyder pey belav bikin.
Weki t€ zanin yekem rojnameya kurdi

"Kurdistan" di l898an de ji ali Miqdat
Midhet Bedirxan ve li Qahirey€ derket.

isal 100 saliya derketina rojnameya

Kurdistan6 ye. L€koliner Mahmüd
Lewendiji bo 100 saliya rojnamegeriya

kurdi nivisek li ser 127 rojname ü
kovarin kurdan ku li Sw6d€ derketine,

nivisiye.
Em hevidar in cv hejmara mc ji weK

hejmar€n berO feydeyek0 bigihine
xwendevanan.

Heta hejmareke din bjminin di
xweqiy€ de.

Li scr navö Bimcbün6
Ali Qiftgi

4 blnet(m 6, Payiza 1998'an



KÜRT REMZ|

86 te nefum
b€ te nebtm
ez€ rawtn rünm
Sina te btktm
ez b€ te nebtm

Yukandaki dizelerin yaraLrcror Kürl Qemzi,artrk araoizda yok.

Her ölüm igin, erken ölüm deyiqi kullanrlrr fakal bu deyim, Kürt

Qemzi igin gergekten do§rudur- Qemzi 6enqti ve KürL küllürüne

kalkror olacak a)ylenmemiq türküleri vanCr. Qemzi, Kürt kültürünün

bir parcasr olan yöre türküledni, köy ornrrlannrn igeeisine

hapeoknuqluktan kurt ardt ve Kürtlerin yagadr§r co§ralaya
lagryarak ortak bir kültür de§erlerinin oluqmaornda büyük bir
katkrsr oldu. O uluoal bilincin yükselmesine ve lürkülerimizin heder
olmamasr iqin mücadele eL[i ve bu oebepten dolayr hapis yatLr.

Pemzi'nin türküleri, ne.oiller arasrnda küllür ba§larrnrn kopmarmor

igin bir köprü gorevi yapmrg ve yeni nesilier igin, eoin kayna§r

olmuglur

Yukandaki duy6u yük1ü sabrlar, Qemzi'nin aynlklarla arasrmn

pek iyi olmadr§nr goolerior Dakalm oevdik]erinin haore[ine naor]

dayanacak?

Teselin türkülerin oloun. . .

Kürt Qemziye Huda'dan Qahmel, aileoine baqor§lS dilyoruz.
6eni gok aevdik ve seviyoruz.

6e ni dinliyoruz habe rin olsun. . ...

{ß i, n 
"1, 

ä, !/l "lt At 1y on*
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Nameyön ji xwendevanan/Okuyucu mektuplarr

De§ er I i Bir neb A n gal ryan I an,
Birnebün'u büyük bir ilgiyle izliyo-

rum. ilk önce derglye bulduf,unuz ismi
qok be§endi[imi söylemek istiyorum.

Bana ülkeden gelen bir ses, bir ga§n,

vatana ga§n gibi geldi, Ancak okuduktan
sonra bazr yetersizlikleri oldulu kanaa-

tine vardrm. Birazdan belinecelim bu

yetersizliklerin agrlmasryla Bimebün'un
ülkeye ga§n ve sürgündekilerle ülke ara-

srnda bir tarihi köprü olma niteli§ine
kavuqaca§rna inamyorum. Bu durum biz
sürgün kürtlerini daha da sevindirecek,

beklentilerimize yanrt olacaktrr.

Ben ig Anadolu Künlerindenim. Krr-
qehirli'yim. Mitkiyim vc Reqvan aqire-

tindenim,Ninem uzun yrllar önce

'Welate ied"den geldi§imizi söylerdi.

ArastrrdlErm kadanyla irandan Musula,
Musuldan §ama, §amdan Amede oradan

da Qukurovaya sürgün edilen bir
asiretmisiz. En büyük dedelerimiz Os-

manh tarafindan Amed'de ipe gekilmiq,

bagsrz kalan aqiret darmadalrn olmug.

sürüleri hep telef olmu!, son kalanlanda

'Ava Cehn0"den (Ceyhan) gegerken suda

bo§ulmuE. Qukurovada agiret ikiye
aynlmrq bir krsmr Urfa, Adryaman dolay-
lanna gitmi§. Bizde bir kaq devemizle

Krrqehir'in bozkrlafl na yerlesmisiz." Tr-
nak iqine aldr§rm umirmen ninemin
anlallrErdrr Krsaca sürgünlüAümüzün

özeti bu kadar (Aqiretimizin ismini Bime-
bün'dan ö§rendim).

Bimebün'un qimdiye kadar ü9 sayrsr

elime gegti. Özellikle sürgün tarihine iliq-
kin inceleme-araEhrmalarrnr ilgiyle takip
ediyorum. Zaten genel olarak Kürtlere,
Kürdistan'a ait yazlh belgelere

rastlamak pek olasr de§il. Gerek biz
Küfilerin yazrmda ihmalkar davranma-

n\2, yazrm kültürümüzün fazla geliqkin

olmamasr, gereksede Kürdistan'da yapr-

lan talanlarda var olan yazrh belgeleri
kullanrm drgr brrakrlmasr bazr tarihsel

olaylann günümüde karanhkta kalmasr-

na neden olmullur. Ve ne yazrkki bugün

tarihimizi ö§renmek igin sömürgecilerin
gizli argivlerine muhtacrz. Ama katliam-
lann, sürgünlerin bizler üzerinde yarar
trEr tahribatl görmek ve delerlendirmek
zor olmazsa gerektir. Bu nedenle ben

Birnebünun ilk ve yeni olmasrnda göz

önünde bulundurarak; ig Anadolu Kün-
lerinin daha özgün sorunlanna siyasal,

ulusal. toplumsal boyutlanyla daha genig

delinmesi gerektilini düsünüyorum. Ve

böylelikle edebiyat-sanat alamndada

iglevini yerine getirecektir Bildi§iniz
gibi delerli edebi eserler toplumlann
sorunlarrna rgrk tutan yaprtlatdrr Yine
saflatta aynr gekilde toplumsal sorunlar-

dan kopuk oldu§unda aydrnlatma yete-

ne§ini yitirir. Yine bizim Kürt dengbej-

lerine acrsryla, tatllsryla kahramanhkla-
flyla söyletende toplumsal sorunlanmrz-
drr. Bu temelde Birneb0n'un edebiyat-

sanat olarak geniq bir penpektifle
günceli yakalamasr gerekti§ini
düsünüyorum. Yani klasik Kürt edebiya-

trndan galdaqh[a gegig olmahdrr. Aynr
zamanda toplumsal yaEamrn özüne inme

onlan agr§a grkarma, bilinglendirme,
kültürel birlikteli§i yakalama gibi bir
görevi olmahdrr Örne§in, bir direniq

kültürü, baskaldri kültürü, isyan kültürü
derince iglemelidir Yine ülkede yaqanan

savaqrn etkileri bölge insanrmrzrn bunun

kargrsrnda alacagr tutum. Kendi
kimli§ini bulma gibi sorunlarrn acil
iqlenmesi gerekti§ini düsünüyorum.

Son bir eleqtirim daha olacak, bunu

büyük bir acr duyarak yazryorum. Kültü-
rümüze, tarihimize rqrk tutan Birnebün,

6 Enebf.m 6, Payiza lga8'an



ne yazrk ki bu u§urda kanlanm döken,

canlarrni sevc seve veren ülkeye dönüsün
sembolü olan kahraman lanmrzdan söz

edilmemektedir. Bir gehit yakrnr olarak
bunu üzülerek belitiyorum. Neden hal-
krmrzrn bu de§erli kahramanlannr halkr-
mlza tanltmayahm?

Bir Hüseyin Karayol'lar, bir Murat
Demirbaq'lar, bir Kadir Salman'lar, Krr-
gehir Türkmenlerinden enternasyonalist

Timur Can'lara ve adrnr bilmedi§im daha
bir goklanna Bimebün bir sayfa ayrra-

mazmrydr diye dügünmekten kendimi
alamryorum. Beklentilerim fazla oldu§-
undan, eleqtirilerimde biraz fazla oldu.
Eleqtirilerimle birlikte dergiyi olumlu
buldum.

ileriki gahqmalarrmzda baqarrlar dili-
yorum.

§ü4,8,sey,

Not: Önümüzdeki süre|te Bimeb1n'u
okudukga yazilnya gah§tnm. Mektupliama
lantt veirseniz sevinirim. ihtiyacniz oJan

koiularda elimden geldi|ince katkt snnaya
gahstnm 11.6.1998

+ 
'+-)<-+§4h§< '++<-+

De§eil i Bnnebü n Qal t sanlan,
Büyük bir özveriyle grkardr§rnrz Bir-

ncbün dergisinin 1, 3 ve 4. sayrlanm oku-
dum ve oldukga anlamh buldum. Ulusal
KurtuluE mücadelemiz agrsrndan bir
kazanrm ve zenginlik olarak deEerlen-
diriyorum. Aym zamanda Birnebün'un
Orta Anadolu Kürtleri agrsrndan kendi
ulusal kültürlerine sahip grkma, yok edil-
mek istenen ulusal degerleri yasatma gibi
konularda öncmli rol oynayaca§rnr düqü-
nüyorum. Özellikle derginin Ona Ana-
dolu Kürtleri igin ulusal özüne dönü§,

kültüdnü, sanaurl, edebiyatrnr, dilini,
tarihini asrga qrkanp, vatana özlemin,
yüreli ve beyni olacagrna inanryorum.
Fakat sunu da belirtmek istiyorum. Der-
ginin halkrmrzrn istemlerine, beklentile-
rine tam anlamlyla cevap olma, sorunla-

nn köklerini irdeleme yönünün eksik
oldulunu düsünüyorum. Ancak derginin
yeni olmasr. ilk dcfa böylc özgün bir qa-

lrgmanrn gerEeklegmesi yeterli deneyim-
lerin olmamasr göz önünde bulundurdu-

§umda diler eksikliklerin olmasrnrda

dalal karqrhyorum. Ve özverili gahgma-

n:zla derginin daha da geliqece§ine inanr-
yorum. Bu nedenle qimdilik di§er eleqti-

rilerimi sakh tutmakla beraber, krsa bir
de[erlendirmeyle yetinecegim. §imdilik

daha gok sizlerle iligki kurmayr esas

altyorum. Bu arada Birnebün'un 3. ve 4.

sayrlanm oldukga zengin ve e§itici buldu-

§umuda belirtmeden gcgemeyece§im.

Ben bir Kün krzr olarak Polath'ya
balL bir köyde do§dum vc belli bir yaqa

kadar orada kaldrm. Fakat köyden aynl-
drktan sonra ailem hiE bir zaman iligki-
lerini koparmadr. Her yaz mevsiminde
köye gidip belli bir süre kahrlär. ilk defa
Orta Anadolu Kürtle vc dogup büyüdü-

§üm köyüm hakkrndaki detayl bilgileri
Bimebon'dan edindim. Hatta belki gok
acr bir durumdur ama bir gergekliktir,
kendi agiretimin ismini bile Dr. Mikaili
nin de§erlendirmesinden ögren-
dim.Buda asimilasyonun ne derece etkili
oldu§unu ve kendi tarihi bilincimizin ne

düzeyde yitirilip unutuldu§unu
gösteriyor. Bu konuda arastlrmalar
yapmaya gahstrysamda materyal yeter-

sizlilinden dolayr bir sonug alamadrm.

Srk srk aile büyüklerimize krnr oldu§u-
m::zl:, nereden ye nastl Anadoluya
geldilimizi sorsam da hig bir zaman tam

cevap alamadrm. Qünkü onlarda bilmi-
yordu, sadece bildikleri, Urfa'dan
geldi§imiz ve Gawestiya oldtfumuzdu.
Bunun drqrnda fazla bilgileri yoktu. Daha

*n€bün 6, Payiza 1998'än



Eok bu tür sorgulamalanm ulusal kuftu-
lug mücadelesi ile tanr§mam sonucu ger-

Eekle,sti.
Bimebün'daki qiroklarr, henekleri,

destanlan okuLlukEa küqükken ninemin

bize Kürtge anlattrklafl akhma geliyor.

Di§er yandan da ninemin hiq brkmadan

ve büyük bir isteklc anlattrklannr unut-

tulum iqin üzülüyorum. O yüzden de

Birnebün bu halk delerlerimizi aqrla

Erkarrp, Kürdistan edebiyatrna maletme

gibi büyük bir görevle karqr kargrya.

Di§er bagka bir konu da, Kürt kadrnr-

na de§inmek istiyorum. Kürdistan'da
hergeyin kadrnla baElayrp, kadrnla bitti§-
ini belirtmek sanrnm fazla abartrlt olmaz.

Kadrn her zaman bir ulusu temsil eden ve

o ulusun bütün degerlerini nesilden

nesile tagrran bir olgudur. Bugün bile

sömürgeciler, bir halktn özgürlük
istemlerini basürmak igin kadrna

yöneliyodar. Kadrnrn gahsrnda bir hallo,

bir ulusu yok etmek istiyorlar Aynl
durum Orta Anadolu'daki Kürtler iqinde

gegerlidir EEer bugüne kadar uzun bir
asimilasyon sürecine raEmen Orta
Anadolu Kürtleri halen ulusal
özelliklerini koruyabilmiglerse bir nevi

bunu Kürt kadlruna borgludur. O nedenle

Birnebün Orta Anadolu'daki kadrnlart

daha fazla yazmah, yagh kadrnlanmrzla
söyleqiler getigtirip yayrnlamahdtr Bu
hem kadrmn durumunu, hemde ulusal
de§erlerin nasrl korundu§unu agt§a

grkaracaktr
Dergide yayrnladrgrnrz halk destan-

Iannln, türkülerinin Kürdistan'rn farklt
yerlcrinde söylenip söylenmedi§idir. Bu
de§erler halkrmrzrn acrlannr, sevingle-

rini, özlemlerini, tarihini bafnnda tagtr

Gegmisten günümüze gelen bir ya5arnrn

ifadcsi oluyor. Bunun aqrla grkanlmasr

bir rarihsel bai,r ve bürünlüEü bizlere güs-

terecektir. imkanlarrmz dahilinde aruq-

trrmalaflnrzda yer verirseniz gok iyi ola-

caktrr
Sizlerde Eok iyi biliyorsunuz sömürge-

ciler bizleri her zaman Kürdistan'dan ayn

göstererek bütün baElaruruzl kesmck

istemistir Bu emellerini qeqitli asimilas-

yon kurumlanyla. biz Künlerin beynine

ve yürefine kzzryarak sonus almak iste-

rnigtir Elbene bu konular bir mektupla

dile getirilemcz, oldukga kapsamh konu-

lardrr. Birneb0n uygun görürse ileride bu

konularda, Orta Anadolu'daki halkrmrzrn

yasanx üzerine ve daha de§iqik konulara

iliqkin bazr de§erlendirme yazrlan sun-

mak istiyorum. Bu nekadar delerlendire-
ce§iniz sizlere balldr

Yazdrklanma cevap göndcrirscniz
gok memnun olurum. Derginin de§er

sayrlannrda biz zindandakilere gönderir-

seniz sevinirim.
Bu temelde tüm Birnebün galr,san-

lanna üstün basanlar diliyorum.
Saygr vc selamlanmla.

-@*, Ailä4,

SaEoralcrlar Cezaevi

C/Blok-Siyasi Bayanlar Ko§uqu

Bayrampaqa/istanbul

++ +-+ +-+ §!45§\ +-) +-) +-'

Deö e r I i Bk nebü n Qal t san I an,
Med TV'de Orta Anadolu Kürtleri

üzcrine hazrrlanmrq olan programr ilgi ile
izledim. Qok duygulandrm. Hislerimi
ifade edecek kelime bulamryorum qu an,

Sizlerin aracrh§r ile bu programr düqü-

nen, hazrrlayan ve katkrsl olan herkcse

teqekküderimi iletmek istiyorum.
Redaksiyon üyeniz Nuh Ateg ve Hacr

Erdogan'rn konugmacr olarak davet edil-
mcsini gayet ycrinde buldum. (...) Bu

mektubumla dostga iki elestiri yapmak

istiyorum.

8 En€bün6, Payiza 1998'an



Birincisi: Konuqmalan anlamakta

zorluk qcktim. Kcndi kendime acaba

yörc kürlEesi ilc konulul:aydrdaha iyi
olrnaz rnrydr diye sordum. §undan dolayr
bunlan söylüyorum: Kalabahk tanrdrk ve

akraba Ecvrcsi ilc bcraber programr seyr

cdiyorduk. gogu konu5ulanlarr benirtt

gibi anlamadr. Belki bir dahakinde dikkat
edilir diye söylüyorum bunlan.

ikincisi ise: Gerek konugrnacrlar ge-

rekse daverii sanrtEriar gegtigimiz gün-

lerde kaybettipimiz Kürt Remzi konu-
sunda bir kelime dahi etmediler. Tarihtcn
gelen türkü, a§rtlarr bu güne kadar

aktaran ve yetmiqli yr)larda bölgemizde
tek sanatEr olan Kürt Remzi'ye hakstzltk
yaprldlgl inanclnl tasryorum (... ).

Saygrlanmla

-,fftlarrrrzr/,%g,u

< +< +< +§16§r 
'+-)< 

»

B?rne b ü n re d aksiyon u n a
(.., ) Mektubuma Cumhuriyetin 75. yrl

kutlamalar konusunda bir iki qey ekle-

mek istiyorum.
Birinci Dünya Savagrnda Krrgehir ve

ilgelerine ba§h köylcrdc toplam ikiyüz
ellinin üzerinde insan öldü. Ölenlerin
igerisinde iokia kürt vardrr Hangi kürt
köyüne giderseniz gidin Anne ismi ile
anrlan, galrrlan yaql erkck vc kadtnlarrn

babalarrnrn Eo§u savasta ö1müstür.

Esir dügüp ta Salzburg, Bagdat'ta,

Yemen'de qahgrna kamplarrnda EaLqan
köylülerimiz olmugtur Bu gergek herkes

tarafrndan bilinmesine ra§men savaqt

yalnrzca TürkJcr vermiq gibi kag gündür

Derya dilan diherike
Xem ü ilerdanji dil ilerke
Dihatfrya'm bfrye reEwar

Wer nfinbibin ey iav xezal

De6t fr. peman xweq bin daye
Kekö min li vir jiyan dayö
Xeber hat min got dil Eaye
Jiyan bo min bü goristan

televizyonlarda. basrnda resmen terör
cstidlmektedir-

Peki: bu soruyu sormak da bizim
hakkrmrz delil mi? Dilleri, ulusal

kimlikteri velhasrl bir halka ait olan
herqeyi yasaklanmrg baskr altrna ahnmrg

olan biz Künlcr bütün bu reziltikleri
yapan sistemin pratik ifadesi olan
Cumhuriyetin 75. yrldönümünü neden

kutlayahmki? Bizleri 75 yrldrr yok sayan

baskr altrna alan bu Cumhuriyet depil
rni?

{fr*:4, %ruwen*;
Ankara

Dinya li min bü reS tari
Ser min rakin vA reSbafi
Bim ev?na gfrk bulbulan
Li ezmanan bim siwafi

EzA fvdim wekfertStun
Bim dermani derd ü kulan
B ipirs in min gul- s o sinan
a,^..L Oelm we gt yeJryan,

E böjin we gi yefiyan

@etnqrt*v/an
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Biz Kürtler, yasaktan, sansürden gok qektik. Tabii ki sansürcü olmamrz
beklenemez.

Kürt Remzi'yi en yakrndan tanryan yazanmlz, Bekir Dan'ya da sansür

uygulamadrk.
Yazdrklanna, katrlmasak da, (Yazdtklalndan dolayt Bekir'i Cenab Hak,

uslandtnp ya sansür etsin ya da sustursun dile§i ile) iki arkadaqrn,

aynl§rm(!) yayrnhyoruz. Günahlan kendi boyunlanna... .

Saygrlarrmrzla.

Birnebün redaksiyonu

Dengö min tö te Kürt Remzi ?

Li cehennem6 agir tuneye. Herkes agirö xwe bi xwe ra tine. Tu ii de
bi tembür ü awazö xwe wC derö tam sÖn biki.

Bi min, ez diböjim tu nuha di quncikeki cehennem6 de rünistiyi ü

temase diki ü dikeni. qimki heneke heri bas te dikir. De dev ji qedan
berde lo, tu li ku yi? Ya nameyeke binivise yan ji kilamekö 96ke ü
bisine. Bi soz, em 6 w6 di quncikÖ heri xwegik yö Birnebünö de
biweginin. Ez heneka nakim Kürt Remzi,dengC min te te.

Li dü ye miri her dib6jin "meriyeki bas bü". Qi gotineke tamsarki ye,

hema bira ii bo min ü te neböjinl
Ez 6di ji durütiyo hewqas b6zar büme ku... Di cehenneme de

quncike heri rind ö ku te xemilandiye de, ji min re ji ciyeki g6ke.

Dema ku zebani li ber awaz6 muzika te (ingellah te tembüra xwe ji
bir nekiriye!) govendä bigerinin, bira melekli ji Xwedö daxwaz bikin 0

biböjin "Ya Rebbi tayina me derxe cehennem6, me bigine vi qunciki!"
Bigine da ku em hesreta dilö xwe -ku te ji me ra nebexgandiye- bi

cih binin ü hema careke be ji em ji li gor dile xwe biiin. Hem ji bi Kürt
Remzi re ü bi kurdi (Heqet li wir.ji kurdi yasax e yan na?)

Ez bawer im li wir ii nuha tu bi cil ü bergön xwe y6n heri xwegik,
disa Kürt Remziy6 xort ü m6rxas i.

Tistek hat bira min, welleh ezö bipirsim:
Tu li dü melekan digeri?
Yan...

Tu berra zebaniyan didi?
De bi xatire te!

Emö hevdu bibininl

,cßeÄ* @a^r;
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Yörelerimizi tan tyaltm

Krgehir'in bagka bir yüzü: Kürtler

o/a/zth Our<ul

Nüfus yo[unlugu agrslndan bölge

Künleri igcrisinde "haltn sayrltt'" bir yeri

olan Krrqehir Küalcrini yazmamn ü'klr
iki duygusal boyutu oldu. Bir yanda; bu

oerceö i 
--i!rnel ' adrvh ilk dc[a virzrva dök

menin verdi§i heyecan, di§er yanda cksik

ve hata yapma kaygrsr, bir arada oldu. Bu

satrrlarbirbirinc zrtbu iki duygunun yarar

tlgr gerilim altrnda yazrldl.

Konuya gimeden srrasr gelmiSken bir-

Ktr.aPJll'llt

iki hatrrlatmada bulunahm. Bu Eahgma bi-

limsel metodlar rsrErnda yaprlmadr- Kesin

ve belirlcnmi5 önemlelerdc bulunmuyor

Kcndi zemininde fazlasr ile bir iddiaya da

sahip de§ildir. Bilinenlerin derlenip to-

parlanmas ve yazlya dökülmesi olarak

görülmelidir
Klrsehir Kürtle nin farkh özellikle-

rini Eeqitli baqhklar alttnda vermeye qä-

hqtrk. Her özellik nesnel zcmininden ko-

bfrnffn 6, Payiza 1g98 ai ll



Qigdeti köyünden MiQi ibe

partrlmadan yeniden elc aLnabilir. Oku-
yucunun yüksek anlayrgrna srgrnarak gö-
rcceli tcspit ve yorurnlarda bulunduk.
Dahaagrkgasr "sesli düsündük". Bazr ck-
senlerde yanrlyor veya eksik atgrlamrg
olabiliriz, hätta unuttuEumuz yerlcr,
yöreler de ulabilir. Bu konuda eleqriri ve
düzeltmelere aErk oldu!umuzu belirtmc-
den geqmeyelim. Ne kadar baqanlr
olabildik bilemiyoruz. Taktiri okuyucuya
brrakrrken bu mütevazi calrgmantn boga
qrkmamasr ve mevcut bekl entilere kann-
ca karaflnca yantt veLlnesi umudunu
ta§!drErmrzl belirtelim.

Ona Anadoluyu yurt edinmis Kürt
toplulugu iqerisinde Krr5ehir Kürtlerinin
önemli bir ycr tuttugunu söylemigtik.
Toplam nüfusun nc kadar oldu§u konu-
sunda elimizde kesin bir veri yok. Ancak
tahminler Kürt Dtifusun %t 20-30 an'
srnda oldu§u yönündedir Qigekda§ (ilqe

mcrkezi dahil), Kaman(köyler), Boztepe
(Merkez ve Karacaören kasabasr hariq bütün

kijyler) ilgelerine ve KrrEehir il merkezine
ba§L ellinin üzerinde köy ilk yerleqim bi-
rimlerini oluqturmusrur Son 30-40 yrlda
bölge igerisine ve drgrna dosru yaganan
kitlcsel gögün kalkrs noktalarlnr bu köy-
ler olusturmusrur. Yerköyc (Yozgat) ba[-
lanrlrg bazr köyleri de saymak gerekir.
Köyler geliqi güzel serpilmislikten öte
belirli alanlarda yo§unlaqmrglardrr. Hari-
tadx da görülecegi gibi. il mcrkezine ve
Kaman ilEesine ba§h olan bazr köylerin
drqrnda kalanlar 400 kilometrekarelik bir
alanr kapsayan "Malya Ovasr"nda bulu-
nurlar il merkezinin kuzeyinde yer alan
bu ova: (iqckdr§ ilEesinin güneyine
dü,sen Salep Bo§azr ve Taburoslu köyü
doErultusundan, Buzluk dagr eteklerine
ve de Mucur ilge srnrrlarrna kadar olan
alanr kapsar Halk bu bölgeyi ',AxzG
Qol6" yani "Qöl tarafi" kavramlarr ile
tanlmlar. GeEmiste bu ovanrn göl yatagr
oldu§u, qckilen sulann Seyt'e gukuruna
doldulu bilinmektcdir. Ytizeysel olarak
Eölü andlrmasl ve yakrn zamana kadar
batakkklann bulunmasr bu ismi alma-
srnda önemli bir etken olmustur.

Kün ahali aidiyetini Regvan (Reqi,

Reqiyan) ve Milli aSiret federasyonlanna
baflr §€xbilan, Mifikan, Pisiyan, Oxgi-
yan, Berketi ve Molikan asiretleri baEla-
mrnda ifade edcrken, Tabura (Taburo§lu) -
giftlik dahil ve Xelädino (Hatunollu)-
Malä Bire dahil- isimlerinde iki ayrr a;irer
köydc bulunrnakradrr. Xelädino köyünün
Milli oldu§u ve süreg iqerisinde Regilerlc
entcgrasyon yaqadr§r tahmin edilmek-
tedir. Nilekim Halkrn golu Kars yöresin-
den geldiklerini söylemektedirler
Mifikan aqirctine basl oldusunu
söyleycnler de vardtr Bu arada merkeze
ve Kaman ilgesine bagh Pisiyan aqiretine
ba§h köylerin MilliolduEu ve Urta-Mam§
yöresinden geldikleride belirtilmektedir.
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Gelis tarihi Resilere oranla daha yaktn bir
dönen]e rastlar.

Difer yanda sakinled tarafindan dile

getirilen Mucura ve merkeze ba§h 20'nin

üzcrinde köyün "Kamca Kürdü" oldufu
yönünde görüsler vatdtr Bu köyler kül-

türcl ve yasam bigimlcri agrsrndan Kürt

köyleri ilc bir qok oftak özeltik ta§rnlakla

birlikte, Küngeyi bilmczler veya tamamen

unutmuslardtr. Kendilerine has kültürel ve

sosyal bir yaprya srhiptirlcr. Türk siyasi

alanrnrn ilging simasr Osman Bölükbaqr

Karaca Kürtlerindendir Bahsedilen

a5iretlere ba§h Kürt köyleri igerisinde

birkag köyde etnik doku farkhhklar

göstcrir. Yasam deEisik gruplarla birlikte
paylaqrlmaktadrr. Satäh, Bozlarevoi gibi

köylerde nüfus kan5tktrr. Qirneli'de
Türklcr. ÜEkuyu'da Talar ve Bulgristrn
göqmenleri, Seyrek'de Abdallar bu ortak

yaqam gruplannr olu§turur veya olu§tur-

mustur. Tatarlarla, Abdallann yerlegimi

yüzyr)rn baglaflna dayanrr Bulgaristan

Heciye §etira ji gunde Ramko (QiQekdaÜ)

gögmenleri ellili yrtlarrn ortalarlnda

köylere taksim edildiler. En tazla pay

ÜEkuyu'ya diismüstür- Hemen hemen

hepsi zaman iEerisinde Bursa'daki akra-

halafln yanlna gögmüglerdir Eski

Ankara belediye bagkam vc CHP
milletvekili AIi Dinger ÜgkuYu

köyündcndir- Tatar ve Abdallar ise "il-
ginq" bir de§iqim yaqayarak Kürtlerle
ofiak bir noktada halen yalamlarrnr ida

mc ctmektedirler. Köyter birkaq kabile-

den (sülale) olu;an aileler taraflndan

kurulmuqtur Hane saytsr 50-150 ara-

srnda de§i9ir ilk kurulug aqamasrndaki

durumu veri aldt§tmrzr bclirtirken bu

sayrnrn altrnda veya üstünde köylerinde

oldu§unu söylemeden gegmeyelim.

Köylcrin kurucu aileleri olmakla birlikte
sonradan katrlan ailelcrde mevcuttur,

Küfi nüfusun hemen hepsi Sünni

inancrn Hanefi yorumuna ba§hdrr. Küft-

Eenin Kurmanci lehgesini konuSurlar.

Yerele özgü telaffuz biqirnleri olmakla
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Terziya (kryla) köyünden Oski Esö
" li gundö me pir xort li herbe mirin..."

beraber Kurmanciyi mükkemel bir sekil-
de konuqurlar(dt). Dilde ve kültürel ya-

§am konusunda aqiretler arasrnda
göreceli farkhhklar vardlr ama genel bir
bütünlükten bahsedilebilir.

Cofirahk yapr ova olmastndan dolayr
yüksek bir düzlüktüf. Ormanhk alan
hemen hiq yok gibidir Toprak tanma ve

hayvancrh§a son derece elveriglidir.
iklim btitün bölgeyi iEerisine alan karasal
iklimdir. Krglarr soguk ve sert, yazlan
srcak ve kurak ilkbahar ise yaEl§h geger.

Kürtlerin nesnel konumuna, kültürel
duruglanna ve toplumsal alanda yagadrk-
lafl evrime yeniden döneceÄiz. Bu nok-
tada durup bir parantez agmak istiyoruz-
Krrqehir/I'lerkez üzerine bazr bilgiler
vermemiz gerekiyor. Okuyucunun bu
gerqe§i daha iyi kavrayabilmesi igin bu
bilgiler gerekli. Kollektif kimligimizi
tanrmlarken Krrgehir kavramrnr sürekli
kullanryoruz. Bir pargastm olusturdu-
gumuz bu birimin ve di§er sakinlerinin
gegirdi§i tarihsel evrime göz atmamak
olmazdl.

Krrqehir lMerkez
Tarihi süreg igerisinde Mokkissos,

Suqehri, Gülqehri ve Krrsehri isimleri ile
anrlan merkez gok eski bir yerlegim
alanrdr. §ehre verilen isimler bir
anlamda yagarulan tarihsel dönemleri
anlahr. Hitit, Roma, Bizans, Selguk ve
Osmanh egemenligi altlnda kalrrustlr
Hititler döneminde kurulan "Krzllrrmak
krvnmrndaki qehirler'' dizisinde yer alrr.

Co§rafik olarak Kervansaray ve Baran
da§lan arasrndaki vadiye kuruludur.
Krhgözü (Krrgehir gayr) suyu Eehri, bir
bastan bir baqa böler. Bu suya Ökse,
ikizarasr, Üggö2, Büngüldek ve Dinek su
kaynaklanrun eklemlenmesi gehrin krq
gü1, su eklerini almasrna yol agsa gerek.
Merkezin yerleqim alam olarak segilme-
sinde bagka etkenlerde vardrr. Bu
etkenlerin basrnda; srcak su grkan Terme
kaynalr ve güvenlik agrsrndan ig kale
yapmaya elverigli bir Semiramis tepe-
sinin (30-35 metre) bulunmasr gelir.

§ehrin etnik ve inangsal yaplsl tarihi
süreg igerisinde sürekli deligime usra-
mrstlr. Rum, Ermeni ve Türk etnik grup-
lannrn gehre yerleqmesi eskiye dayan-
makla birlikte karmaqrk özellikler tasr
Rum ve Ermeni sakinler yüzyrlln baE-

larrna kadar Eehirde yaqadrlar. Osman-
hmn son Baqbakanlanndan Talat Pagamn

deyimi ile "Haledildiler" operasyonun-
dan bu halklarda nasibini aldr. 1923 yth-
na kadar Krrqehir'de Ermeni Mektebi
bulunuyordu. 1930'lu yrllarda gehre yeni
bir imar veriliyor adr altrnda Gayr-r
Müslümlerden kalan bütün binalar ya
tasfiye edilde yada yeniden Eekilten-
dirildi. Amag geriye kalan izleri silmekti.
Dönemin valileri olan Naam Bey ve Mit-
hat Saylam bu iEi hakJoncall) yerine
getirmislerdir.
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Türklerin gehre geligi Bizans döne-

mine rastlar Mo§ol saldrnlanndan kur-

tulmak iqin Anadolu'ya gelen Orta Asya

kökenli Uz, Pegenek ve Kuman Türk
boylan Bizans yöneticileri tarafindan

gehre yerlegtirildiler. Stntrlannt koruma
ve güvence altrnda tutma ihliyacr iqeri-

sinde olan Bizans yönetimi. Türk göq-

menleri kendi korumast alttna aldt.

Hristiyanh§r ilk benimseyen Türkler
igerisinde Krrqehir Türklerini sayabiliriz.

Zamanla (l07lden sonra) Müslümanlt§a

döndüler.
Tarihi süreg igerisinde Orta Asya

kökenli Türk göglerinden sürekli

nasibini alan Krrqehil özellikle
Selguklular döneminde hareketli bir
dönem yasadr. Bugün hala ibadete ve

kullamma aqrk camiler, köprüle1 hanlar

bu dönemde yaplldr. Gesmisi unutmak

veya unutturmak güdüsüytemidir

nedi(?). Selguklular döneminde

K[§ehir adeta dini yolunlaqmantn
yaqandr§t bir merkezdir

Hacr BektaEr Veli'nin binlerce müridi
ile Horasan'dan gelip yerleqtili ilk yerde

Krrqehir'dir. Tarihin bir cilvesi olsa ge-

rek, ilk konaklaulan ve nefes altnan yer-

de Malya ovasrdtr insantn "Ah !..- Malya

ovasr ... ah! Qöl olmana ra§men kimlere

kucak agmamtqsrn?" diye sorasr gcliyor
Bu gelig yeni deliqimleride beraberinde

getirdi. Sünni inanctn aksine Heteredoks

bir inanq bigimi olan Alevili§in bir
dolayrmr Bektaqilik sosyal, kültürel ve

ekonomik yaptyt dennli[ine etkiledi.

Bektaqi felsefesi ve inang biEimi halk

arasrnda yo§un bir taraftar buldu. Bunu

yerele öze,ü kurumlagmalar takip etti.

"Ahi"lik en önemli örne§i oluqturur.

Diler yanda Bektaqililin ekonomik alt
yaprsrm oluqturan Ahi'li§in Osmanhnrn

devlet yaprstnr önemli oranda etkile-

difini biliyor"uz. Esnaf, zenaatqr ve gift-

§ilerin bütün emekgi kollannr igertstne

alan sosyal ve ekonomik örgütün kuru-

cusu Ahi Evren'in türbesi ziyaret edilen
yerlerin baqrnda gelir. Ahilik zamanla

etkisini kaybetti ve ortadan kalku veya

kaldrnldr. Bu inans biqimine ait insan-

larrn bu gün qehirde yok denecek kadar

az olmasr itginEtir Alevi nüfusun az

olmasrnrn nedenleri asltnda bilinmiyorda
de[il. Tarihi bir anekdot söylemek iste-

di§imizi agrklayabilir belki. Hact Bektag

Veli'nin torunlarlndan Kalender Qelebi-
nin 1527'de bagkaldrrrsr sonucu bölge

yakrhp yrkrldr ve binlerce kiqi katledildi.

§ehir Osmanhnrn son dönemlerinde

eski önemini yitirdi. DoEudan-Batrya

geEiqlerin u§rak merkezi olmaktan öte

bir özelli§i olmadr. Tamda bu döneme

rastlayan bizz.^t rnerkezi Osmanh

devletinin insiyatifi ile yeni iskanlar
(mecburi) yaqandr. Gelenlerin igerisinde

Resvan ve Milli agiret federasyonlanna

baEh Kürt asiretleri& vardt,

'Akraba i?i evlilikler hala revaQtadr-"
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Bugün ismi unutulan bir
agi ret, Reqvanlar(Reqiya)

Künlerin Loplumsal dokusunda r;ircr
hiyerarqisinin ctkin oldu§u bilinir Aqireti
olmayan Kürt yok gibidir. Hemen her
birey, aile ve sülalenin ba§h oldu§u bir
asiret olmustur Asireti olmayan halk ara-
smda garipsenir hatta ),er yer aga§rlanlf.
Orta Anadolu Künlerinde durum farklr
delildir. Kürt topluluklan bilinen bazr

aqiretlerin ba§lagrklarrdrr. Yozgat,

Qorum ve Kayseri'de olanlann drqrnda

kalanlan a§rrhkla üq aqiret federasyonu
iqcrisinde gömek gerekir. Bunlar
Reqvan. Canbcg. §Cxbizin agirer

konf'ederasyonlandrr. Krrqchir Kürtleri
yansr Haymana, Kulu ve Cihanbeyli'de
olan Regvan asiret federasyonuna ba§h
aqiretlerc ba§hdrrlar. Dilde, kültürel ve

sosyal yagamda var olan ortak özellikler
ve akrabalrklar bu le\piri doglular nite-
likredir.

Regvanlar üzerinc qeqitli bilgiler
mevcut. Kürdistan'da hangi bölgeyi yurt
edindikleri, hangi yollan katcderek bura-
lara geldiklcri üs asaEr bes yukan bilin-
mektedir Bu konuda bazr yazrh kaynak-
larada sahibiz. Gö9ün tarihi henüz yakrn

oldu§u iEin kusaktan kusaga anlatrlan
sözlü verilerde söz konusu. Biz: mevcut
kaynak ve belgeleri derleyerek bir kitap
halinde yayrnlamrq olan Nuh Ateg'e bag

vuraca§rz. Ona Anadolu Kürllcri üzerine
ilk "Özgün" gahqma olan bu kitapta Nuh
Ateg ingiliz subayr E.M Noel'iD tuttugu
günlükten Resvanlada ilgili olan bölüme
yer vcrir Krsaca bir göz atmak gerekirsc;

"Büyük bir aqiret federasyonu olan
ReEvanlarrn anayurdu, gegmiste Ma-
latya sancaEl srnrrlarr igerisinde bulu-
nan Adryaman, Kähta, Suvarili, Nizip
ve Kilis yöreleridir. Osmanh döne-
minde Voyvodahk ve Hashk ünvanlan
täsryan Resyanlar merkezi yönetimle
ihtilaf halinde olan sayassl bir agiretti

ve gerekti§inde bin ila ikibin kiqiyi
silah altrna alabiliyorlardr" (Bkz. Nuh

Alc§. is Anadolu Kürtleri Konya-Ankara-

Krrsehir. Komkar yayrnlan 1992, s.40. Almä-

nya).

E.M. Noel'in verdi§i bu bilgileri halk
arasrndaki genel e§ilim ve söylemler
dogrular riteliktedir. Bizzat gijrü§tüäü-
müz bazl yaqh kigiler bu yönde qesitli
bilgileri bize sundular

Örne§in; Pizb6nika (Tosunburnu)

köyünden Mala Üte sülalesinden Hüssi
EI6 ibe dedeleri olan Üto'nun 250 sene
önce Antep'in Nizip ilgesine ba§h
Mihmad€ yaylasrndan buralara geldi!ini
söylemi,,stir Kürtge yaptlgrmrz sohbctte
ailesinin künyesini duraksämadan sayar-
ken ayncn sunlan söylemistir:"Ez ji
gündi Pizbenika Hüssi El6 ibe me. Kal
ü pir 6 me n&ki 250 sali ber ve ji
Antob6-Nizip€ hatina vira. Malbat6
me ra dib€n Mala Üte. Ji Üte se lawiko
bünö. ibi§6 Ütö,vakasc üt€ ü Hosa üto.
itiE ji au lawik6 xwe hebiy6. Xano yi
itiqi Üto ü Haydoyi iuiqi üre. ueyu
bavk0 min bü. 82 sali ber ve li harb6 da
cem6 ßaxdad6 qehid biy€. Em nüha 50-
60 Mal h0ni." Babasrnrn l9l6 yrhnda
BaEdat'ta ingilizlere karsr savasta öldü-

Eünü belifien Hüss? El6 ibe Nizip'teki
akrabalan ilc yakrn zamana kadar
düzcnli bir bigimde görüqtüklerini de
sözlerine ekledi. Yine Krql0 (Terziyanh)
köyünden yaqr 83 olan Oski Eyq6
dedesinin krgr Antep'de geqirmek igin
geriye döncrlcrken yolda öldügünü ve

mezannln orda kaldrlru belirtti. Bu tip
örnclleri goealrrnak mümhün, Biz yine
söz konusu kitaba dönerek E. M Noel'in
günlügünde yazdrklarrna bakahm:

"Regvanlar 1850'lcrde krqr Besni
tAdryaman r'de gegiriyor. yazrn ise sürü-
leri ile birlikte Haymana yaylalanna qrkr-
yorlar. Bu dönemde Türklerin (Osman-

Lnrn) müdahalesi sonucu asiret bölün-
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Krrgehir Kürtlerinden

Bekir Dan

Almanya'da yaqayan üE Kürt ressam-

dan birisi olan Bekir Dan 1956 yrhnda

Tabura (Taburo§lu) köyünde doldu.
Köy köy Krrgehir-Ankara gizgisinde

dolagarak e§itirnine devam ctti.

70'li yrllnnn "Devrimci dalgastndan"

bir bircy olarak o da etkilendi. Paytna

düsen de; sürgün, hapis, dayak ve

yoksulluk oldu. Krrqehir Lisesinden ilk
sürgün edilen "katile" iqerisinde o da

vardr. Bir dönem Ankara Gazi Egitim
Enstitüsüne devam etti. §u an yasamlnr

politik sürgün olarak Almanya'da idatne

ettiriyor.
Güzel sanatlara olan ilgisi salt resitnle

srnrrh defiil. Anr-deneme tü hikayeler

de kaleme alryor. Bunlardan üg tanesi

Birnebün'da yaytnlandr. Krrqehir

Künleri igerisinde derin tarihsel kökleri
olan ve "zor"yasamr "basit ve e§lenceli"

krlan alaycr gclenek, hikayelerinde ana

ekseni oluqtunryor. Bu gelene§in

"Qöl"deki temsilcilerini konugturarak

onlara qeqitli roller vererek adcta yazllr

bir belge haline getiriyor

Qizdi§i resirnlerden olusan otuza

yakrn kiqisel sergisi oldu. Canlt vc

garprcr renkler bütün resimlerine hakim.

Güneqin krzrlhlrnr gagrr§tlran rerk
karrqrmlaflndaki uyum dikkat qcken

özelliklerin bagrnda geliyor. Memlekete

ve özgürlüle olan özlem her tlrsatta

firEaslnl etkilcyen ögelerin ba§rnda

geliyor.
Kürt resim sanatlnda tartlsmaslz bir

yeri olan Bekir Dan'un. Qizerken
nelerden etkileniyorsur7 iEerikli soru-

muza verdili yanlt rcsmin evrensel

boyutlanna diklatleri qekmesi agtstn-

dan oldukEa ilging. ',&i Goya'nn

ispanyo! olnast gizdigi vahsetin tiiyle-
rimi diken diken etmesini. Bir Kathe

Kollwitz'in Alman olnast savartta

gocuklannt kaybentiq bir ana olarak
gizdili dramn beni etkilenemesinin
imkanr var ru? Yada Gcorge Grosz'in

h u norundan etki lenmemek ola st mt ? "

Kürtlerin görsel sanatlara olan ilgisi
vc Kürt sanatgtlanna dair Eegitli
yorumlan olan Bekir Dart'ya siirü
tekrar vererek yazlmrzr bitirelim.

-Kendi kendimizle övünmeyi birakrp

gücümüzü sanata vcrclim- Kendini

tekrarlayan kiqilere Taburollu'nda "t
te ji tlm bilür ü pez€ n€r e" derlerdi.

Kendimizi anlatahm, gerek frrgayla,

gerek kalemle gerekse ttlrküyle, hala-

yla, yada ninniyle agltla... Ama oldugu

gibi. Herkesten öncc bizim bize

inanmamrz gerekiyor. Gerisi kendili-

§inden gclir Sözü Kurt Tucholsky'nin

bir deyimi ile bitirelim. " Hapishane

havlusu da aynt di§cr havlular gibidir.

Tek eksi§i hah. tokacmm olmama-

stdt-"
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Qiftlikler ilk bastaki beklentilere cevap vemedi, ama geriye Bigerdöver ustalafl braktL

müq, bir krsmr Haymana'da kalmrgtr"
Yine E.M. Noel Resvanlara ait 2l

adet asiret boyunu igeren listcye yer
veriyor. Bu bilgilcri okurken bir iki
noktaya diktat etmek gerekir Bugünkü
Haymana ile bahsedilcn Haymana ara-
srnda önemli larklar vardrr Haymana
eskiden gerek nüfus yogunlu§u gerekse
sahip oldugu ctki aErsrndan potansiyel
yüklü bir merkezdi. Daha agrk söylemek
gerekirse. Orta Anadolu Künlerinin
Diyarbakrr'r konumundaydr- Bugün
neden kügük bir ilEc haline geldi§i
tartrsmaya dcEer özellikler tasrmaktadrr.

Kürdistan'dan bu günkü merkezlere

geliqin muhtemelen iki güzcrgäh üzerin-
detr oldugu orraya gtkmaktadrr. Bu
güzergählarr anlattlanlardan grkarmak
mümkündür. Mcrkez Antep ye

Adryaman dolaylan olmakla birlikte
Adana-Ceyhan ve Sivas-Kayseri (Uzun-
yayla) üzcri yollarrdrr Kürtlcrin bu
günkü yerlegim alanlannr yaylak olarak
yalnrz )ar aylannda kullandrklarrnr güz
önünde bulundurmamrz gerekiyor Ana
glkrs merkezlerini sohbetlcrde,
anlalrrklurr masallarda Welat6 J€ri yani
Frrat'rn berisi diyc nitelemiglerdir. Bu
tanrmlama Kürdistan da da gegitli
bölgelere ait masallarda qokga gesmek-

Navön Me
iro Ii Ti*iye bi desri dewlet6 ü asimilekarän vc. li sernavän Kurdajigelck gin ü listiken xemw röo

§Ckirin- Di navt€ra nav6n kevn (bere) ii n0 da l'erqiyeke mczin hariye or6dar€. Navö kal 0 plr6n me
y€n küjihczarsalan wE da mane, hendili zarokan nay€n kirin ü pirkcsji.jivan narana ferli <iikin. V€
eybdiwinin. Me xwest kll em bi \E lisrajCrin a bigük, a nav€n or.ijinalön bcre va v6 yekejj we ra hinji
eskere bikin ü hevidarin ku li h€la nav€n'Iirki ä Kurdi yeo modcm, nav6n kal ü pir€n mcji Ii hrrikan
E kirin.

Nav6n M6ra
Aso, Apo, Avo, Ato, Biro, Bekle§, qolo. eito. Ceto, Dolo, Dalii, Eli, Heci. Miho, Mömik.

Misto, Sewik, Hcmo, Omo, Giro, ido, Re.ik, Tamo, Vaqqas, Hafo, Tccdin, Mehorüd, iwo.
Xello, Kazo, Mego, Megik, Ximo, Silo, Umo, Uso, Hawsin, Kürik, Kimo, Havsar, Milehrned,
Uto, Valo, SCfell, Milos, Müse, Mesto, Hopo, Samo, Reso, Hemire§.

Navön Jina
Eg6, EI6, E§ot, Evik, Besö, B6sor. eex€, Döni§, Sevik, FarC, NazC,Zeze, ZewC, Zex€, Gewre,
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tedir Bu veri Kürtlerin bölgeyi gok iyi
tarudrklan ve gelig gidiglerin tarihinin
eskiyc dayandr§r gerge§ini ortaya

grkanyor lklim gartlanna göre Adana-

Osmaniye'ye, Sivas'a gidip bir dönem

kaldrklan biliniyor Yol üzeri ve geride

brrakrlan akrabalar, mezarlar yakrn za-

mana kadar ziyaret ediliyordu. Bu arada

halk arasrnda gokga bahsi gegen ve Mifi-
kan agireti ile §exbilan aqircti arasrnda

yaqanmrq olan bir olayr anlatmadan gege-

meyece§iz. Söz konusu iki aEiretin ara-

slnr agan ve so§ukluk yaratan bu olayrn
gelitli anlatrmlannln özeti söyledir:

isrni Eqe olan bir kadrna (geline)

sarkrntrhk yaprlnxstr. iki asiretin erkek-

leri bu olaydan dolayr birbirlcrine girerler

Qrkan kavgada 26 kigi ö1ür Bir kadrmn

egarbrnr araya atmasryla kavga durur ve

son bulur. Qftan olaylann ve ölümlerin
ceremesi zavalh Eq€,ye yrkrlarak 6qkoq0k

ismi türetilir Bu olayrn gög slraslnda

oldu§u söylenmekle beraber 120 ytl önce

oldu§unu söyleyende vardr Ölenlerin
mezarlannrn Sivas' tan öte Uzunyayla'da
kaldr§r belinilmektedir

Kürt asiretlerine balh Kon'lann 18.

Yüzyrhn hemen baqlannda yerieqik hale

gelmeye baqladrklan muhtemeldir 16.

Yüzyrhn sonlanna doEru ba§layan

"mecburi iskan" politikalarrmr sonug-

lanydr bu aynr zamanda.

Besicilik ve qobanlrktan-
Bigerdöver ustahörna

Konar-göger ve yerleqikli§e henüz

yeni gegmiq topluluklarda geqim

kaynaklarr genelde bellidir. Besicilik,
gobanhk bunlann baqrnda gelir Krrqehir
Kürtleri- atalanndan dcvr aldrklan bu

meslekleri yahn zamana kadar

sürdürdüler. Konya'ya, Haymana'ya
gobanhk yapmaya gidenlerin sayrsr

oldukga kabanktrr. Eskinin, Almanyasr,

Hollandasr, Avusturyasr; Haymana ve

Konya idi. Kalanlarda besicilikle
u§ragr ardr. Besicilik derken, koyun,

kegi, deve, inek bakrmr anlaqrlmaltdtr
Tanmla ve ticaretle tanl§lkhklaflrun
tarihi henüz yenidir

Tanma gegiEleri besiciti§in bir yan

gereklili§i olarak ortaya grkml§trr. Bazr

aileler sürülerini otlattrklin vc banndtr-
drklan alanlan zamanla ekmeye bagladr-

lar iskam mecburi krlan Osmanh mer-

Krrqehirden bazr qahsiyetler

Asaf Kogak:
Qisl€-Mahmudlu, Tanlnmrs bir karikatüristti. Pir Sultan Abdal demeEinin Sivasta

düzcnlediEi Festivale davetliydi. Yakrlamk katledilen 37 kiqinin araslnda oda värdl.

Hüseyin Kangal:
Körprnar (KaniKrik) Akdeniz Üniversitesi Trp Faktiltesi'nde okurken gerillaya kat dl. YEr

henüz I9'du. 16Agustos 1990y mda Bestler'de gi«li$ qatrsmada altl atkada+ ilebirlikte yasarruru

yitirdi.

Celal Canpolat:
eevirnle 70'liyrllarn "ig sava§" ortamrnda sessiz kalmadr. Bursa'da öEretmenlik yaparkc[

MHP' liler tarafindaü pusuya düsürülerek katledildi.

Kadir Salman:
TerziyanL (Qisl6)- Üniversitede okurkcn gerillaya katrldr. Klsa bir dönem sonra ailesine

ölüm habeti geldi.

Mehmet Bayram:
1974 yrlnda Halklara Özgürlük mitingine giderken yolda MIIP'li fa§istler tamfindan

frnebon6, Payiza 1998 an 19



kezi devleti bu e§ilimi destekleyen bir
politika izledi. Sultan Mecit 1839'da

Tanzimat Fermanr'm yayrnlayarak bu

konuda yasal destekler sunarken 1858'de

arazi yasalan Erkanlarak yerle;ime
zemin hazrrlanmrs oldu. ilk zamanlar

tecrübesiz ve acemi oluqlan bazr

sorunlarr beraberinde getirdiysede bu

zamanla aqrldr. Topra§rn tanma son

derece elveriqli olugu önemli bir
avantajdr- Türk komqulannrn aksine tahrl
(bu§day. arpa, Eavdar. yulaf vs.) ekimine
yönelmelirinde yaqam bigimleri, kültüre1

dünyalafl önemli bir etken olusturdu.
Fazlasr ile emek ve günü birtik bakrm
gerektiren TErueyat (meyve-sebze)

ekimine raEbet etmediler. 1874'de bütün

Krrgehir'i saran ve yedi yrl sürdüEü

tahmin edilen krtlk felaketini nasrl

atlattlklan ise arastlrmayr bekliyor

Tarihi süreg igerisinde ekilip bigilen
topraklann do§al sahipleri oldular. 1940

yrlndan sonra devlet bu do§al sahipli§e
resmi bir gerEeve sunma gere§i duydu.

Tarrm ürünlerine olan yo§un ihtiyacrn
devleti böylesi bir karara adeta zorla-
dr§rnr söyleyebiliriz. Topra§r olmayanla-
ra toprak verilerek tapu dagrtrlmaya ba§-

lanth. Bunu resmi afrzlar reform kavra-

rmyla telafuz ettiler. Toprak da§rtrmrnda

tek bircy (erkck) csas ahndr. Bazr kalaba-

hk ve nüfus sahibi aileler iligkilerini kul-
lanarak fazla pay aldrlarsada hemen he-

men herkes az-qok toprak sahibi olabildi.
Kugkusuz bu olayrn tarihsel asldan

büyük bir anlamr vardr. Konar-göger
Kürt asiretleri geqmiqlerinde belkide
ilk kez, taEmmaz bir mülke sahip
oldular. Bu bir anlamda geriye dönme-
menin, yani anävatändan kopusun
tescili oldu,

Krrgehir Kürtlerinin en sok karsrla§-
gr sorulardan biriside bigercilik mesle-

§ine olan ilgilerinin nereden geldi§i yö-

nündedir Bu sorunun yanrtr ashnda il-
ginqtir Devlet bir yandan toprak reformu
ile ulraqrrken, diler yandan Malya ova-

srna 1942 yrhnda giftlikler kurdu. Sov-
yetler BirliEi'ndeki büyük Kolhoz giftlik
tegekülleri örnek ahnarak kurulan bu

Eiftliklere dönemin Bagbakanr ismet inö-
nü ciddi anlamlar yüklemisti. Memleke-
tin ve ordunun özellikle 2. Dünya §avaqr
koqullannda daha belirgin hale gelen et
ve tahrl ihtiyacrnr karqrlamakh amag.

Qiftliklere yöreden insanlarda istihdam
edildi ama Kürt köylerinden zorla toprak
gasp edilmesi qokga yaganan olaylarrn
baqmda geldi. Bu arada salduganh§r ve

acrmasrzh§r ile halk arasrnda nefret
uyandrmrg olan Malya Devlet Üretme

eiftli§i müdürlerinden Cemil Bey'e( !)

de!inmeden gegmeyelim.

Qahqanlann igerisinde bu iqlere yat-
krn Künlerde oldu. Zor koqullarda gah-
garak hem para kazandrlar hemde tekno-
lojinin iki harika buluqu olan Traktör ve

Bigerdöver ile tanrgma firsat buldular

Qiftlikler ilk kuruluq aqamasrndaki bek-
lentilere yanlt veremedi (zarar) ama geri-
ye bu iki aleti kullanabilen ustalar brrakh.

Kügük kügük birikimler bir araya ge-

tirilerek bu aletlerin edinilmesi u§raqrsr

verildi. Ellili ve altmrgh yrllara damga-

slnr vuran bu u§ragr toplumu önemli
oranda etkilemiq ve ciddi bir pazar oluq-
mustur. Bu gün yüzlerce bigerdöver Krr-
qehir'den yola grkarak Kürdistan'da, A-
dana'da. Konya'da. onbinlerce dönüm-

lük araziyi bigerek geriye döner. Biger-
döver piyasasrnda Krrqehir Künlerinin
önemli bir payr ellerinde bulundurduk-
landa bilinmektedir.

Tek ugaglarr biqerdövercilik de§ildir
kugkusuz. Nüfusun sürekli go§almasr ve

Eahqma olanaklannln krt olusu, istihdam
zorluklan gö9ü (yine) zorunlu krldr. Bu
seferki yön sanayi merkezleri oldu- iE ve
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Mustaf a Aksof -1930 ytltnda

Qiqekdaör'nda do0mustur.
Liseyi Qorum'da bitirdiklen
sonra Hukuk Fakültesinde
okuyan Mustaf a Aksoy, hem-
gehrilerinin israrr üzerine
Fakülteyi yarrda brrakarak

QiAekda§r Belediye BaEkan-
lrör yaptrktan sonra 1969
yrlrnda Krrgehir Milletvekili
olan lvlustafa Aksoy, halen
bekerd rr.

drg gö9 aynr zaman dilimleri
igerisinde pffalel bir bigimde
yaqandr halcnde yasanlyor.

Özellikle altmrgh yrllann sonu yet-

migli yrllann bastndä köyler adeta

bogal&. il merkezine,Yerköy'e
(Yozgat), Ankara'ya, istanbul'a,

Mersin'e ve de Avrupa

metropollerine binlerce kiqi gö9

etti.
Bu gög kugkusuz salt Kürt

kitleleri ile srnrrh de§ildi. Orta

Anadolu'yu özellikle Klrsehir
sakinlerini iEerisine alan gö9

dalgasrnrn etkileriydi asltnda yaqanan,

Resmi istatistikler 1960 ila 65 yrllan ara-

srnda Krrgehir'den 1.500 ailenin il srnrr-

KrrEehirden bazt qahsiyetler

Türke aü Kü seodt ilike Asi.eti
Yenido§anh Araplt Boztepe Mifika"
Eskido§anit Horla Boztepe Mlfikan
Öksüzkate Xa Cdina Boztepe Milikan

(Hatunoglu)
Körpnt Kaoikürik Merkcz Mifikan
Büyükkt§|a Qislö Boztepe Mifikan
(TeLziyanlL TaSh tepd
Qhleli Boztepe M?fikan
HüseJinti Üxinli Boztepe Mifikan

Kulik Boztepe Mifikan
Üqkuyu Ügki Boztepc MifikaD
Uzunpnar Sift Boztepe Militun
Tbsunbumu Pizbenika,Me*ez Milikan

(Mala Bennö)
Thburoglu Tabu.a Metkez Mifrkan
(Ciftlik dahil)
Yesiloba Girio MerkEz Mifrkan
Hamanaht §uayipli Boztepe Mifrkan
Seyrek Seftk, Humlik Me.kez t4ifrkan
Cöllü Go i Merkcz Milikan
Qanalak Boztepe §6xbilar1
Ccvime Boaepe $Cxbitan
YalnEaEzS Zökeft BozteFe §Exbilzn
Mahnudlu Qiqekdag $Exbilan
Pöhrenk G€der qigekdaE §exbilan
Bahgeplnar Toina Qigekday S€röikn
DogaDkas Rainko Qigekdag §Cxbilan
Qannkpnü Okgo Cigekdsg §Exbilan
Hauoglu Ci€ekdag Birketi
Bara*h Cigekdag Börketi

§ahinoglu §ahana Cigekdaq Büketi
Harmanptnu Kungug Cigekdaq Börketi
Büyük Teflek Cifekdag Berketi
Kü€ük kflek Qigekda§ Berketi
Thtbekir €i€ekdag Bcrketi
Alzhacth (kan§*) Eirekdzg Molikaa

Saf t (kanstk)
Alan Cifekda§ Oxdyan
Actköy §orik Qifekdrg Oxgiyan
Bozlarcvci €igekdag Oxgiyan
Gö|cük €i|ekdag Oxeiyan
Konutkale Konit qigckda! Oxfiyan
Avano4lu Cigekdag OrQiyan
qökeli* Cigekdsg Oxlilan
Qadrhköflnehmet Kanan Pisian
QadrhhadbaJram Merkez nsilan
Keki iafi Kaman nsifan
ikizler Kanan Plsiyan

Aqaphar Kanaa PislYan

Tat* Kanan HsiYao
Aftaköyü Ye.l:öf
Tuzköyü Ycrköy
Acih Yerköy
Ci§deli $€xbilan Cigekdai

larr drgrna gög etti[ini belirtiyor.
Gögle birlikte yeni gahEma ve yagam

alanlan oluqtu. Ticaret ve esnafllk yöne-
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linen iqlerin baqrnda geldi. Her köyün yo-

§unlagtr§r bir ig sektöründen bahscdebili-
riz. Bir iki ömek vermek gerekirse; To-
sunburun ve Taburo§lulular kasaplrk ve
hayvan borsasr, Tcrziyanhlar, Qamalak-
hlar bigerdövercilik ve ta§rma sektörü,
Bahqeprnarhlar ticarette vs. yogunlasü-
lar. Mevcut sermaye birikimine ve para

dolaErmrna Almancrlar önemli katkrlarda
bulundular. Ilk zenginlerin Almancrlann
marklaflnl iqleterek veya gevirerek orta-
ya gfthklannr söyleyebiliriz. Üretim sek-

törüne henüz )eni yeni girmektedirler. Ö-
zellikle son 20 yrlda denenmeyen iq alanr
yok gibidir.Bugün hemen hemen her
meslek dahna el atrlmrstrr. Kuaförden
uqak teknisyenligine kadar gaLEan kigi-
lere rastlamak mürkündür.

Mille'siyle alay eden
müslümanlar!

Krniehir Küfilerinin Sünni inancrn
Hanefi yorumuna bugh olduklannl söy-
lemistik. Müslümanh§rn qartlan ilc ara-

lan eskiden beri iyi de§ildir. inanq siste-

mi önemli bir rol oynar ama bir yere

kadar. Camiler özelliklc ellili yrllarda
devlet yardrmr ile sa§lam yaprlara kavug-
tu. Her köyde bu iqleri yerinc getiren
Mill6'lcr vardr. Bunlafln egitimlerini ne-

rede aldrklan ve ba§h olduklan bir
merkczin olup olmadr§rnr Eimdilik bilmi-
yoruz. Mill6'ler halk arasrnda sürekli
alay ve gaka konusu olmuqlardrr- Halkta
dine kargr olm gevqeklik Millö'ler ile
garip olaylann yaqanmasrna yol agmtstlr.
Bu olaylartn yüzlerce versiyonu
kuqaktan kuqa§a anlatllmaktadrr.
Özellikle Deylet tarafindar tayin edilen
imam Hatip kökenli genq imamlarrn
yaqh ve kurnaz "müminlerin" elinden
gok gektikleri de anlatrlanlarn arasrnda
gelir.

Tarikatlarla iliqkilerin oldu§u ve bu

iliqkilerin özcllikle Cumhuriyet döne-
minde bir kopukluk yaqadr§rnr belirtmek
gerekiyor Özellikle ellili yrllarcla (Men-
dcres dönemi) bu kopukluk aqrlmaya
galqrlmrqtrr Qorum, Sivas ve Erzurum
taraflanndän §ixlann gelip bu kopuk-
Julu gidcrmek amacryla dini seremoni-
ler, zikir partileri düzenledikleri bilin-
mektedir Gelen §ixlann ilk ulrak mer-
kezi §uayrpl (Harmanaltr) ve Xaladina
(Hatunoglu) köyleri olmustur

Kadiri, Na§ibendi ve Rufai tarikar
lanna mensub bu gixlann tarihi devamLhk
ve iliqkiler bütüniügü igeniinde gelip git-
tikleri anlasllmaktadr. Her iki tarikatrn ku-
ruculannrn Kürt olmasl ve tarikat seyh-
lerinin Adryaman-Bitlis-Maraq yörelerinde

etkin olmalan bizi bu yoruma götürmek-
tedir Qorum Sungurlu'dan gelen §ixlann
bazrlannrn Rufai tarikatr mcnsubu olduk-
lan ve ünlü qiq geEirme seanslan düzenle-

diklerinide bu arada ekleyelim .

Mille'lik zamanla ortadan kalktl ve
devletin drqandan tayin ettiEi imamlar bu

rölü üstlenmis oldu. Kendi imamrnr
yetistiren köy yok gibidir. Birkag köyde
yatllr Kuran-kursu denemesi olduysada
halkrn ilgisini gekmemigtir Psikotojik ve
biyolojik hastaltklan tedavi etmek igin
Muska, Hocaya gitmc, Korku alma v.s.
gibi batrl inanglar etkisini hala devam
ettirir. Kendilerine ait yatr, ttit'be gibi
maEbet yerleri yoktur Bu ihtiyaglarrnr
gcrektiginde Türk kornqulanndan karqr-
lamrglardrr Qocuklarr olmayanlar veya
olupta ölenler, iflah olmaz hastah§a tutu-
lanlar Qiqekda§ ilgesine ba§h Mahzen
köyündeki türbcye veya Hacr Bektag'a
giderek kurban kesenler olmugtur. Bura-
da ilging bir olayr belinmeden geqme-

yelim. Krrqehir Kürtteri igerisinde r(rirrlr
ismine srkga rastlanrlrr- Baqka bölgelerde
bu ismin olmadr§rnr duydupumuzda bizi
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bir merak sardt. Yerele özgü bu ismin hi-

kayesini göyle tahmin cdiyoruz. Qocuk-
lan olmayan veya erken ölen ailelerMah-
zen köyündeki yatrra giderek kurban ke-

serlerdi. Orada bulunan bir kütüEc de giYi

qakarlardr. Qiviyi qakabilenlerin gocuk-

lan olacak veya ölmeyecekti. Bu mera-

simden sonra qocuklan olanlar bu kütü-

§ün adrnr qocuklartna verdiklerini tah-

min ediyoruz. Sonraki yrllarda yaktlan

bu kütü§ün birqok gocuEa isim babasr ol-

du§u yönünde kuvvetli ihtimaller Yardlr.

Di[er yanda halkrn batrl inanglartnl ve

bundan kaynaklanan ihtiyaglartnt karqt-

layan ocax'lar olmuslur. Qi§deli'de
Malä Hom0, GölIü'de Malä EtC v.s. gibi

evlcri sayabiliriz.

Dinden baskrn gelen
gelenekler

Dinin göreceli etkisine kargtn gele-

neklere srkr srkrya bir balhl§rn oldu§u-

nu söyleyebiliriz. Drqa agrlma geqitli kt-
rllmalar yarattr isede gelenekler etkinli-

§ini halen korumaktadtr.

Aqiret ve akraba iligkileri hala canhh-

Ernr korur. DüEün ve cenazeler eskisi gibi

istisnasrz kalabahk ve törenseldir. Akra-

ba igi evlilikler rcvaqtadtr Kadrntn

toplumdaki yeri farkl özellikler gösterir.

Digcr Müslüman topluluklarla karqtlag-

trnldlglnda görcceli bir rahathktan bahs

edebiliriz. Fakat bu Kadrnrn toplumdaki

rolünün gerilerde oldu§u tespitini de[iq-

tirmez. Kadrnrn yeri genelde ikinci plan-

da gclir Qok eglilik yakrn zamana kadar

etkisini sürdürdü. Boganmrq kadrn

hemen hemen hig yok gibidir. Bunun

yolu geleneksel de§crler taraflndan nere-

deyse kapatrlmrstrr. Kadtnrn bogandrktan

sonra yasamrnr yeniden düzenleyecek bir
anlayrq. bir kurumlagma yoktur. ig böylc

olunca kadrnlarada kaderine küsüp en

zor sartlarda bile evlili§ine katlanmak

düsmüstür.

Qocuklan erken yasta evlendirmek

yo§un ilgi görür Erkek gocuklara verilen

önemin krzlara verilene oranla daha

büyük oldu§unu belirtmeyc gerek yok.

§imdi neredeyse ortadan kalkmrs olan

biskbiri (Beqik kenmesi) eskidcn yaygrn

bir gelenekti. Misafiri cn iyi bir bigimde

aErrlama göze qarpan geleneklerin

baqrnda gclir Toplum ve birey iligkileri
son derece banqgtl ve karqrhkh saygt

zemininde olmustur. §iddet, toplum ola-

rak ret edilen davranr,s bigimidir. Burada

bir örnek anlatarak iste§imizi izah ede-

bilir. Türkiye srralamasrnda en az cinayet

iglenen gehirler igerisinde Krrqehir; Ttrn-

celiden sonra ikinci srrada gelir. Krrp-
hir'in ikinci srrada gelmesinde Kürt top-

lumunun öncmli bir payrntn oldulunu
düsünüyoruz. Türk kumgulan ile iyi ge-

ginmek iqin özen gösterilmiqtir. Eskiden

hemem hemen her köyde bir ailenin tanl-

dr§r bir gerqi vardr. Nasä rne dedikleri bu

gergiler köye geldiklerinde o evde konak-

lar ve ihtiyaElarrnr giderirdi. Bu iliqkile-
rin Türk komsulan taraftndan özenle bes-

lendi!inidc belirtmeden gegmeyclim.

Siyasal eöilimleri ve Kürt
kimli§i konusunda tavlrlart

Cumhuriyetin ilk yrllannda bölgede-

ki geliqmelere parelel bir biqimde "poli-
tikaya atrlanlar" oldu. Bu imtiyazr var-

hkL aileler ilk elde kullandrlar Kalabaltk
ve varhkh aile olarak tanlnan Ali§ir-
o§ullan siyasete ilk adtm atanlann baqtn-

da gelir Belirli döncmlerde parlamen-

toya milletvekili gönderen Aliqiro§lu ai-
lesi (Osman Aliqhoglu) devletle-toplum
arasrnda iliqkilcri kuran ve düzenleyen

bir islevde görmüstür. QiqekdaE adliyesi
bir dönem bu ailenin etkisi altrnda olmu§-

tur. Bu dönemde siyasetle olan ili§ki saf-

laqma ve bilingli bir tercihten öte dayatF

lanr görecelide olsa kabul etme yönünde
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olmustur. Qrkarlar neyi gerektiriyorsa o-
na gÖre davranrlmlstlr

Türkiyedeki genel siyasi hava yer yer
Kürt köylülerinide etkisi al na almrqtn
Burada verilecek bir ömek söylemek
istedi§imizi aqrklayabilir belki. Eskiden
bryrklar burun alhnda kügük bir parga
brrakrlarak uzattlfdl. Bunun 2. Dünya
Savagrnda Hitler Almanyasrmn verdi§i
etkiye baglamak mümkündür

Kapah ve köy kökenli topluluklarda
gözlemlenen ruh hali bu döneme damga-
srru vuran öge olmustur Bannma ve ge-
gim sonrnlan göz-ümlenmeyene kadar
siyasete ilgileri oldukga srnrrh olmustur
Bu konumlan ve toplumsal geliEimleri
aErsrndan do§al bir davranrstrr ashnda.
Radikal bir tavu igerisinde olmamrqlar-
drr. iEin hep olurunagitmeyi yellemigler-
dir. "Ben yandtm bari o§lum-loztm yan-
rzasla "felsefesi en az iki kuga§r etkisi al-
trna almrstr. Bu anlamda da gocuklaflnrn
e§itimine büyük anlamlar atf etmiglerdir.
ilk siyasallaqma da okullara giden bu
"gocuklar" sayesinde olmustur

Krrsehir Kürtlerinin siyasal tercihleri
agrslndan hep sol'dan yana olduklannr
rahathkla söyleyebiliriz. Sa! parti ve ide-
olojinin toplumdan dtglanmrg ve yüz bu-
lamayan krnntrlarla yetindiklerini belir-
telim. Özellikle altmrgh yllann ortala-
nnda yaganan siyasallaqma, etkisini
Kürtler üzerinde de gösterdi. Türkiye isqi
Partisinin yerel kurucu ve tagryrcrlannrn
bu "okuyan" genElcrden olustugu bilin-
mektedir. Siyasallaqmanrn ilk evresi
diyebilece§imiz bu dönemde mürekkep
yalamrqlann sogu tavrrslz kalmamrE-
lardrr.Bu dönemde etnik kimlige vurgu
yaprlmrssada kalkrg noktasrm Türki-
ye'deki siyasal saflasmanm koordinatlan
belirlemistir, CHPTIBTÖB-DER yönetici
ve üyeleri igerisinde Kürtlerin sayrsr az
de§ildir artrk.

YeltmiEli ytllann ortalannda Türkiye-
yi saran "ig savaq" ortamr, Krrgehir Küfi-
lerine tarihlerinde en büyük siyasallaqma

zemini sunmuqtur. Orta ve geng kuqa[rn
siyasal tavrr takrndrlr bu dönemde etkin
olan motif Kürt kimli[i olmustur. Yüzler-
ce geng Kürt siyasal hareketlerine destek-
lerini sunmaktan geri durmaml§lardrr.

Bu ulusal eksende siyasallaqrna bir
anlamda önceki kuqaklarla hesaplaqma
anlamrnr tagryordu- Yaqh kugak ulusal
kimli§i konusunrla hig düsünmemi§(i.
Hätta KürtlüEünü saklama csilimi
olalan sayrlrrdr. Binlerce yrllrk deneyim
ve tecrübeler sonucu bugüne taslnan
Kürtgeyi yeni kugaklara aktarmakra
üzerlerine düten görevleri bile yerine
getirmemislcrdi. Dilde ve kültürel yaprda
yaEanan lunlmalann bu kuqaklar döne-
minde olmast gengleri kamqrlayan bir
unsur oldu.

Bugün sahip olduklan siyasal
saiklere iliskin bir iki sey söylemek
yerinde olur. Kürt Kimligi ve Demokrasi
ekseninde yasanan Eattsmalara karsr
duyarhdrrlar. Söyleyecek sözlerinin
oldu§u mesajrnr vermislerdir. HADEp,i
iki ilgede (Qiqekda§ ve Boztepe) birinci
parti yaparak bunu pratikte kanrtla-
mrslardlr- Krrqehir toplumu igerisinde
yadsrnmayacak bir taban bulmug olaa
rkgr ve gcrici harekete karsr demokratik bir
dinamik olduklan yönünde agrhmlanm
yapmrqlardr.

Bu dinami§in kendi nesnelligi iq€ri-
sinde "rönesansrnr" nasll yasayacagl ise
mevcut geliqmelerin seyrine ba§h olacak-
tlr E§er toplumsal dönüqümü dört yrldabir
sandk baslna giderek oy vermek veya lafi
aqrldrlrnda Kürtlü§ünü hatlrlamak olarak
de§ilde, hayatrn her alamnda bütin
iliEkileri ve davranqlan devrimci bir
de§iqime u§ratmak olarak görebilirsek bu
Rönesansrn ilk koqulunu yerine getirmig
oluruz

tr
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Kokogka, Magdialini
ve Krrgehir Kürtleri !

gGnser @crroro

Franslz toplum ve siyaset bilimcisi
Ernst Gellner'in bir benzetmesi dikkati
mi gekmiqtir hep. Bu benzetme ile bizim
oralar arastnda ortakhklar kurar. I'otsa
bizlerimi anlauyorTdiye soranm kendi-

me. Krrgehir'in etnik, kültürel ve toplum-

sal yaptstnt yakrndan bilenler bu soruyu

yalnrzca benim sormadr§lmr tahmin

edebilirler.
Ernst Gellner Ulusal devletler öncesi

Avrupa harltasrnr ünlü ressam Kokos-
cha'nrn bir tablosu ile karqrlaqttnr.

Oldukqa anlamh buldu§um 9u betimle-
melere gider. Resimde motif ve gizgiler
ig ige girmistir. Renkler arasrnda bir
ahenk vardtr. Tonlar o kadar uyumludur

ki aralartndaki agtgl kaPatlyor
zannedersiniz. Resim seYredini

yormaktan öte adeta ferahlatf. Her renk

tonu di§erini bastrtmamak kaydr ile

özgürce ifade olana§r bulmuqtur- Bu

kanqrmdan onaya grkan tablo ise son

derece e&ileyicidir
Buna karqrn yine Emst Gcllner ulusal

devletlcr sonrasr Avrupa haritasrnr ise.

ünlü ressam Magdiali'nin bir tablosu ile

karsllastrrr. Resimde birbiderinden ka-

hn gizgilede ayrrlmrq renk vc motiflerde

uyum yoktur Tonlar bir birine zttur
Ortak yarattrklan hava insanr yorar, adeta

gözleri trrmalar. Klsacasr etrafa itici
gelen bir görünüm verir.

Bu benzetmeyle anlalrlmak istenen

§eyi tahmin etmek mümkün. Farkh etnik,

kültürel ve inangsal topluluklann bir ara-

da özgürce ya§amasrnrn yarattrEl güzel-

Ii§e vurgudur bu.

Krrqehir tarih igerisindeki konumu iti-

ban ile Kokoschantn tablosu ile ortak ö-

zelliklere hep sahip olmuqtur. §ehnn sa-

kinleri farkh tolumsal guruplardan olu§-

muqtur. Bu tabloya öz-ellikle yüzyrltn

baglaflnda büyük bir darbe vuruldu.

Etnik, kültürel ve inaqsal doku "Türk-
lük" ve "Sünnilik" ekscninde yeniden

qekillendirilmek istendi. Bu konuda

baganh da olunmadt de§il. Yüzyrllardtr
qehri kendisine iskan edinmig olan Gayr-i

Müslüm halk tablonun dtyna gtkanldt.

Bu drganya grkanhqtn tarihi ve sonuElan

henüz "TürkEe" yaztlmadan ikinci bir
evre ile kargt karqryaYtz.

Bugün bu iki eksene uymayanlann ba-

grnda Krrgehir özgülünde Kürtler gelir.

Yrllarca yok sayrlarak asimilasyonla
karqr karqrya brrakrldrlar Dillerine. kül-
türlerine en önemlisi ulusal kimliklerine
resmi düzeyde hig bir hak tanrnmadl.

Köy isimleri her dönemde Yenidcn
de§iqtirildi. Okullar Kürtgenin izlerini
silmek igin birbirleri ile yan§an

öEretmenlerle iggal edildi. F-tnik

kimli§ine vurgu yaprP gere§inin yaprl-

masrnr isteyenler t€rörist, hain, eqkiya,

bölücü kavramlan ile karalandrlar Yani

farkh metodlarla resmin dtqtna

grkarrlmak istendiler Bu ,simdiye kadar

tutmadr. Bundan sonrada tutmayacakttr.

Bütün bunlara kar§rn Krrqehir Kürtleri
gok renkli bir yaptdan yana olacaklardrr.

Bunun ilk qartr ise vadlklanntn kayttstz

§artslz tarunmast olacaktlr
Bütün Anadoluyu Magdialinin

tablosuna benzetmek isteyenlerin bu

noktada oturup düqünmeleri gerekiyor
Var olan tabloya derin bir qizik

atlldrysada halen Kokoschantn motifler-

ini, tonlarrnr, gizgilerini taqryor. tr
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Qend kilam6n dila ü govendö tiderh6la

QeyserT, Marag ü Eden6

gerr?eli

Kilam, dilok, govend, girok, destan, listik6n zarokan, heykatön ku li
§even zivistane gotin ü hin giringiy€n qandei-kulturi ruh ü sirugt ü
xwezaya netcwa a Kurd ü Kurdistaniyan e, Min gelek qimet dane
ciranen xwe, Iö ez rast b€m; me ji wan hindik qimet girtin, Ii vira bi quti
yek nimune bidim.

Em Kurd€n ku li Qeyseri, Merag ü Eden€ dijin ü li wan dor ü dcran bi
Türkmen 0 Ewger ü Qerkez ü ki Farsag an va yC di nav hev danc,

Qerkez,dilanen xwe bi Akordien-Mizige, lötexin ü di rneqinin, dister€n.
Ewsar bi dol ü zirnen gelek ker t bi meqamen ku li hevhatin, ev
mcqaminav pi sisclan ji garin Turkmen gari civaten din bi folklori
dewlemendin, Ie em Kurdön van deri doran tu ixtiyace bi folklori van
ciranan nabihzin ü naxwazin, Lewra govend 0 meqamen gerkezan ü
Ewqaran bala me pirr nakiqine

Le bi govend ü meqamen Turkmenan va yekcarna cm baldar dibin,
Kurd ü Turkrnen li ali Edenö 0li navgeyi Sevase gelek li hev qeliviye ü
ketiye nav heve, le disan ji van bernameyan ji sedi heft€ heyge Kurdine
Eimki xemilandin-motit-reha ü bi figuran xwe heman agkera dibin

Dilok ü kilamen govende ü yen evini di jiyana nav geli hOl€ mede pirr
pirrin, heta bist si sali berö her bük keEik ü civanckiji van kilaman ha di
j€ra sih ü gil lcnC kilam ü megam disteran.

Temami him ü kok ü ruha van kilaman gihgtikan hczi ü dilovaniye, Ji
yön dilovani, evini hinek nimune bidiml

Bayi teye guva guva
Bijkoj filri sing € gewre
gaven nin li navberan ket
Her yek telaqa hingive

Disa nimuneyek;

Dei ade li min veke

Quraxek ezing bi mihneke
Zalitne Dayik€ te ku got; ku ew kiye
Miya qer za va berxike

disa:

Dalliqevax€ di kort€ da
Malö rind€ di orte da
Min isev xevnek be xevn di
Ez girtime di ber te da

disa;

li Helebe virda erde
Seri biSo biskan berde
Ku meriek bi dili xwe nezawciya
JEra davie kul ü derde
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Va gi ig bü va gi iS bü

Begayaylan ti be tij bü
Gotin inda te dayine
Bendö dilimin qotn?j bü

,|ub€ rabe male av ke
P€l€ nene ser ra gavke
Eger dili te li nin e
T€lek por€ xwe di nav*e

Babetön kilamOn dil tim ha dom nakin,

hinck ji Ii bo mixrikön nav dewlemcnd ü

belengaz anin, weke ku t€ zanin dew-

lemend, yanji y0n ku hal ü wex€ xwe ba§

in naxwazin kegik€n xwe bi law6n

belangazan re bizewicin,

Li van deran li wan detan
Peya nagehse siyaran
Di hestiye bavi van axan nim
Kegke xwe nadin xiznet karan

Li berduwaran kal ü pir
Zar zeg maye b€ gakir Sir
Felek ne li te gi kirku
Tb em ha hiEtine feqir

Nakokiyön axa 0 qivön tu cara naqedin.

Pezi bavi te beng be benge

Xotn berdilan ajot renge

Gt in nazli a-rindale dayine

Li xwe Exim bi lifange

Balö dikirsinin ser fenek ü fclbazan,

Meri meran dewin tinin
Li ser cil€ re6 ditinin
yaman qayle devi xwe we

Qencie Soran digerinin

Weke ku tö zanin di gundan da kesÖn ku

paqbOjiti dikin z0detrr t€n naskirin, le hin

caran mirov nikare gihstan naskc-

Malen hana ntale mene

Qal€ min ü te dikine
Ku tu nedan li min guneye

Gunö min li suti teye

Hin caran,ji nryen van xeberger6nanda

hinek xirabiyen ku nen xwastin ji dibin,

hin nexwaz yekcaran buxtanen pirr xirab
ji dikin,

Keriyök pezi nin i Qusi
Soyxe i m€rat rengihev tal€si
Ez hatim ku ez gi werim
Kebanie heye le poriqusi

Tali-tuji ü xweqiya jiyane ji di ktlamÖn

drlan da bi ziman te,

Qü li axa ki rawesti
Bi roj ä Sev t1e nevesti
Mc car ke t€r hevdu nedi
Bi rcheti bi serasti

Ber deri me muxurbe ye
Gur cligerin bi-be zurbeye
Xelk li kar ü i;i xweye

Qave min i li be.jn€ teye

Kilnrn0n ku li ser lorikan t€n gotin gelek in

I-a wi k.j i dergüSe x uji-x uSi
Bi Sev ä roj dadekiSi
Xeber hat ku lotik miiy€
Ji tirsan Sire berön min kiSi

Nizanin ku kuda terim
Li berxike xwe digerim
Min lorika xwe wenda kir
Diyar be diyar l€ digeim

La ber deiJi ber deri
Dayk runiSt bulxur diheri
ji lorik e xebcr tune

Nizanim qi hate s€ri
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Bav pir bi law ü kegikön xwe va ru ü
qav nabe. gi gili ü qazincdn xofl ü qizan

hebin giqtik li dayk€ ye;

Müj ü guzan biderine
Alka* Fate min bizewcine
Lawki te hön i xurine
Vi lbqifi bizewcine,

Ez bawerim hün gihgt ve dizanin, law
herzewac c. dayik ji dibe: lawö min em

feqirin-belangazin, em te bi qi bizew-
cinin? paqe bihevra di flkirin, dibön;
kereke me € heye, dayik dibe; ba bavi te
evare were, ez je m b€m ba kere bifiroge,
em bi perö we te bizewcinin, evar dibe
bav te, law dipe ku dayik bexs veke, le
dayik pir ji wir nabe, iaw Odi bö sebre,
dengi xwc bi bilindi tine der; Dayö qal6
kere bike, qal€ kere bike!

BerE kel e virda xwar bü
Giha bi .cerda kevir nar bü
Ber€ dile te ili min bA

Qim henka ja-ji min sar bA

Ber dei malö bavi te yoqise
Min€ kewan hildikise
Ez bi qurbane bejn€ zirav
Fistanj€ ta yaqiSixe
Bi nani tisi ra dikise

lör va hatin gihSt qantirin
Serö bafi xwe kundirin
Zalim Bavi te ku tu neda
Ez ji derdi te dimirim

Yek caran rinda Mirov, bala taybeti
dixwaze bo ku hinek naz ü c€ xwe bi cih
wine, hinek caran ji yar anji yar€ xwe bi
tercube bike, li bo ve ji dilovan ewe ku
tim baldar be, ba neji bir kirin Mirov di
bin dageri a qontrola yare daye,

Jij€r da hat min nas nekir
Qi de dilda mi pirs ne kir
Fikra min bü min nekir
Min bi xwe desti bi xwe kir"

Baran bari hür hir weqand
Van cotkaran bider reSand
Ki 9i dibl bira bib€
We rinde gurgia min xweSand

Evindal delal€ xwe yek caran wek
hinek tistCn qenc dihesibine, wer bi
ziman tine, yek caran dikc kevok, pirr
caran li Xezala tine, car caran, yarö xwe
dike zozan, caran ji dike birogek ku
dikeli, yek caran gerdane sipi wek qir
dibine, pirr caran ji dike gul, j€ hingiv
distine, car caran dike qax6 giyan, yek
caranji kela havine,

Here av€, av€ bine
Li girare deri me dine
Tasek avi sar bi minde
Av€ yaran gi ghin e

Lö tembür e l€ tembür e
Tel zirav e perde hür e
Rabe rindö xwe li bake
Ez meyzekim düre düre

Dilovan, bi xwe pirr razi ü bawervane,
hincaran pirr dera xwe dipesine,

Hini giya ne hini him jipan e
Ketine navbera me ü wane
Hele cark€ bifikiin
Hine weke sulal€ me hene
hin deran ki him l€ hene

Hatim rinde te bibinim
Xwazginiy€n te biginim
Dedine min bira bidin
Eger nedan direvinim

(* : Li ali me li hinck pundan tn
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Meri meristan ü iqrarvanen me ji
D€rsim pirr dihatin, heykat ü kilamän ku

wanadigotin kezeb ü dil€n me digewitan-

din, li vir qalek€ bikim ü dixwazim di

düva sor ü nivis0 xwe bi garinek6

biqedinim, Destbiray(Musaip) bapiri min

digot; "Em gigt bi zinciran girö daybün ü

kom kiribün, di navbera koman de gil-

pence metro hebü. Du, xügk ü bira, yek li
seriyeki, yek li seriyeki din berdan 0 gotin

herin hev hemaz kin (qucax kin) ev herdu

zarok s6-gar sali bün, bezin, bervi hev

dema ku bi gehsin hev ü du, leqkeren

xwinxwari har gule (qurqün) barandin bi
ser her du zarokan da, ü her yek bi hölek€

da ket"
Demaku ev qala dikirji gavan da Ii quna

hestiran xwin dihat.

Dörcimi ket teslim ne bü
Tirba beton disa vebfr

Dil bigüko Seyit "Rizko"
Keti hate xwe ü rab0

Qapaxgur Agiri Zilan
Xwin diherike ji gulan
Le, irc edi daha nine
Xebeftn xwes tdn ji malan,

Vala ne büye va axa
Deng ra bü li deSt ü Saxa
Piroz be li Netaweya Kurda
Gel vegei derüna xwe

Her€,qora xwe bigirim ü bi garinekö ve

care nivisa xwe xelas kim.

Dewrimcino dewimcino
Tim b Qiyan tim birgino
Filore xwe y€ difino
Valike xwe y€ veresino.

T6bioi: Qavkaniyen va kilamen dil, ji
Daltiqewaqe DanikC Qiqik'ü e penc Aarinanji,ji

Qirkisraxe Süleyman §ahpaze.
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HELBEST

Dewdu ü dews€ salibüm
Li xwe fi li te digerim
Yek caran dür ü n€zik gum
Li xwe ü li te digerim

Mirov bi yar serefraz e
Canfeda ye li bo doz e
Bajar bajar, gund gund qeza

Li x we fr li te digerln

Li baxistan reS sor tiri
Ku gehg bi xwe dign"
Qonya, Haymana ü Qanqiri
Li xwe ü li te di geritn

Mi zü dev berda ji dudili
Guhdarim li gazinc gili
Ji dema hisyar bim p€li
Li xwe ü li te digerim

Me bihi-;t, kal piran gi go
Torin e dom dikin li bo
Ji Med heta roja iro
Li xwe ü li te digeim

Sefevvi bira nezani
Avit li bin nigan dani
Sinor par€zen Osmanl
Li xwe ü li te digerim

Med naveki kür ü fer e
Di nav meji da digere
Züva rabüm li giderö
Li xwe ü li te digeim

Tu car nerevim ji pirs€
Her jiyanek tiji der.s e
Mirov hiv gitt, g€hSte Mars e
Li xwe ü li te digerim

Di Esya ü Ewrupe da
Ku berv€ nin gerx bu kuda
Di regiki a Atüqeda
Li xwe ü li te digcrim

Hoste rabtye gödike
R€berr€van bi r€ dike
Ruha me hemüyan yek e
Li xwe ü li te digeim

Disa vegerim n€ziki
Bi v€ xweng€ bi vi keki
Ji deründa bi ruhek?
Li xwe ü li te di getfm

Dilikirim, giye keni
Bi vac b€ -sehi ü xemi
Parge parge li bo hemi
Li xwe ü li te digeim

Xorasan ber deri me ye
Tigr?s Firat Aras rE ye
Kürdistan Dayfü bi xwe ye
Li xwe ü li te digerim

kmeliLawiKurd Med im
Li bo tastiyan can didim
Netcwe rigike,nadim
Li xwe ü li te digerim

Qend Gotin ü gend Hesret

{aneh

30 Bn€biln6, Payiza 1998'an



DEVLET|N GiZLi BELGELERiNE GÖRE BiNBOöALAR'DA

KURT A§IRETLERI
,run Pr,6ßWaÄ

ittihat ve Terakki Partisi'nin Lideri Ta-

lat Pasa, Sadrazam (Ba,sbakan) oldu§u

ilk günlerde; Parti Genel Meclisi'ni
toplayarak; Anadolu ve Kürdistan'daki

ulusal ve inanqsal azrnlrklar üzerine

arastlrma raporlan haztrlanmaslnl ve

buna göre politikalar üretilmesi

dircktifini veriyor.
Bunun üzerine, ittihad ve Terakki Par-

tisi Genel Merkez Hocasr (Dantqmanr)

Ziya Gökalp, yeni politikalannr göyle

aqrmLyor:
"Biz, siyasi bir inkilap (devrin) yap-

ük. Yani mesruti bir yönetim olustur-

makla kalp deEiftirdik. Oysa en büyük
devrim, tophtmsal devrimdir Sosyal
yaprmtzda, kühür alannda yapabile-

celimiz devrimler, en büyü§ü ve en

verimli.si olacaktt Bu da ancak Türk
toplumunun norfolojik ve sosyolojik
yaptsnt tanlmakla olur Bunlann baStnda

Anadolu'nun geSitli dinsel inanglan,

taikatla| sekt'ler ve Türkrnen asiretleri
gelir Bu kurumlan incelemck üzere

bilim gticü tam olan arkadaSlatL bu

kutuyu agmalafl igin gönderelim" (Bkz.

Enver Behnan §apolyo: Mezhepler ve Tarikatlar

Tärih'inden aktanlarak, N. Birdogan: age, s.7-8).

Bunun üzerine, Parti Genel Merkczi,

Kürtler') incelemek üzere daha qok Habil

Adem olarak bilinen Naci ismail
(Pelister)i; Kizilbas ve Bektasilerl ir.ce-

lemek üzere Baha S aid'i, Ahilerl rncele'

mek üzere Bursah Mehmed Tahir
(Olgun)'i ve Hasan Fehmi (Tu!ral)'yi,
Ermeniler\ incelemek üzere Esat Uras'r

görevlendiriyor.
Bunlardan, özellikle Habil Adem'in

gahgmalan, büyük bir gizlilik iginde,
daha qokAlman bilimadamlannrn adryla
yürütülüyor Kendisi dc; 1929 yrltnda

"Do§u Anadolu $arkt ve ()yunlan " adry-

la bir kitap yayrmlayan Prof. Mahmut

Ragrp Gazimihal'e yaptrgr asßlamada;
ileri sürülen tezlerin citldiye alrnmasr igin

böyle bir yolun izlendipini söylüyor.
Abidin Nesimi gibi kendisini tanryan

zamanrn solcu aydrnlan bile, bu kitap-
Iann gergekte Bau dillerinden gevrildi-

Äini sanmaktaddar. Sözgelimi qöyle

diyor Abidin Nesimi: "Osmanlt

Devleti'nin Emniyet'i, özellikle
Türkrnen ve Kürt halklannn o dönem-
deki durumlannt saptamak üzere

Batt dan. Almanya'dan uzmanlar getir-
miSti- Aynca Habil Ademb birgok
kitaplannda Türkgeye gevrilmesini
vermisti.' (Bkz. A.Ncsimi: Yrllarrn iqinden;

Gözlem yay. Ist. I977, s,1 I 1)

Oysa, ittihadgrlar'rn bu "Kürt" uzmanr,

birqok Batrh takma isim kullanan
Arnavut kökenli Naci ismail
(Pelister)'den bagkasr de§ildi. Bu aga-

mada, AEair ve Muhacirin Untum
Müdürlü§ü'nde yani Asiretler ve Girg-

nenler Genel Müdürlü!ünde görev ya-

panlardan biri de, sonradan sürgün hayatl

yaqayacak olan Zekeriya Sertel'dir
Genel Müdür, sonradan Cumhuriyet
döneminde birEok öncmli görevler yapan

§ükrä Kaya'drr: $üktü Kaya, bana

aSiretler hakktnda önce bilimsel bir
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/rElßrtin (t.rr r.t11.rl!)

.ar!.rt$r*

A§7ffiffimqaditlr-lr@.Y--:,L-

qüEcdü,fu.hldf

Maras lli Bölgesindeki Asire er, (Gizli Belgelede BinboEa RürtAsirctlen. s.6O)

9all§ma yapmak gercktiEini söyledi.
Memlekette asiretlern sayte ne idi?
Gelenekleri. adetleri nas dt? önce,
bunlan bilmek ve ona göre iqe girigmek
gerekti. Bu kurulugta kaldtpm iki yl
igeisinde biri aSiretle4 biride tarikatlar
konusunda iki etratlt dosya hazrrladtm.
ASiretlerin go§u Alevi idi. Bu bakmdan
Alevili§i ve tarikatlan ögrenmek gerekti.
Böylece iki koldan arashrmalar yapttm. "
(Bkz. Z. Sertel: Haxrladrklanm'dan aktanlarak,

N. Birdogan:age).

Iste. Zjyä Gökalp rn yönlendirmesi ve

ittihad yönetiminin görevlendirmesiyle
harekete gegerek bir " Alevilik Bektagilik
araSttrmat "haz;Ilayan Baha Said; "Milli
Mücadele" yrllarrnda'da bizzat Mustafa
Kemal tarafrndan halk destelini
saglamak üzere hsad Heyetlnde
görevlendiriliyor; Cumhuriyetin ilanrn-
dan sonraysa 1925'te Tayyare Müfettisli-

Eine atanlyor Baha Said bu kez de Cum-
huriyet yönetimi adna "Anadoluyu
karry kartg dolayyor, Türk kabilelerinin
ve özellikle Do§u illerindeki da§ltk
bölgelerde yagayan ahali ve aSiretlerin

soy, mezhep ve geleneklerini inceleyen"
bir gahgma yaplyor(Bkz. ismail Cörkem:

Tü.k Folklor Arastmalan Tarihinde Milli
Talin ve Terbiye Cumhuiyeti ve Baha Said

Beylo Ycrlnden aktan larak, age-s. I I )
Öyle görünüyorki, Ziya Gökalp. irLi-

hadgrlar döneminde baslattrklan Asiret-
lerin iskanr ve asimilasiyonu sürecine
Kemalist yönetim döneminde kendiside
bizzat katrlarak. son görevini yerine
getirmek istemistir. Nitekim oElu Ali
Nüzhet Göksel, bir yazrsrnda konuyla
ilgili qu bilgileri vermekt edir. "$ark
vilayetlerdeki aSiretlein iskar meselesi-
ni, Rna Nur benimsedi- Ve ilmi bir
Sekilde resmen $e baglamak üzere Ziya
Gökalptan bir tetkik esei istedi. Gökalp
da Diyarbakr ve havalisinden baglaya-
rak, asiretler arastnda bulunan ve

Türklüklerini muhafaza edenlerle
iktisadi sebepler yüzünden Kürtlesen
Türkler'in, dillerini, tarihleriai. rk ve

adetlerinj göz önüne alarak bunlan
Tätklestirmek hususunda bazt etnogratik
tetkikle e ise ba§lamae metodla. yüz
sayfal* bir deftere yaztp Riza Nur'a
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gönderdi. Bu tetkik (inceleme), Vekiller

Heyetince (Bak;nlar Kurulu'nca) gok

belenildi. Atatürk taktir etti. Gökalph

ügyüz lira gönderdiler ve ayrrca hütün

vilayetlerde bir tetkik seyehatna
(inceleme gezisine) gkmat isin

arzulanru sordular, GökalP o zamaD

hastaydl. Elinde gah§acak segkin gengler

yoktu- Bu seyehaü sulh (bang) zamaruna

bakilar.Gökalp öldü" (Bkz. Dogu dergisi'

sayr:12)

Aslnda Ziya Gökalp'rn bu önerisinin

yeni bir qey olmadr§r, hatta ittihad ve

Terakki yönetimi döneminde Devlet

eliyle bu tür yayrnlar yaprldr§r bilinmek-

tedir. Nitekim " Kürt uzmanl' Amavut

kökenli Naci lsmail'e (Pelister), yabanct

bilim adamlal adryla Kürdler(ist.1918)

konusunda kitap hazlrlatan Türkgü Ittihad

ve Terakhi Yönetimi'nin; Aqiretler konu-

sunda da aynt kiqiye raporlar ve kitaplar

hazrrlatngr biliniyor. Örne§in bu kiqi'

1334/1918'de "Dr. Frig ve Mühendis

Revli§" adlanyla Türkmen A§iretleri adh

bir kitap yaylmhyor. Aynr kiqinin "Künl

Agiretlerinin Usul-ü iskanlan", "Arab

Asiretlerinin Usul-ü iskanlan", "Iran

Türkmenleri" ve "Türkistan Türkleri''

konulu, bugün ulasamadtglmrz kitaplan-

da yazdr§r biliniyor
Demem o ki, Ziya Gökal'rn önerdi§i bu

proje yeni bir bir proje degill tersine

ittihad ve Teraki Yönetimi'nin baElattt§t

bir plan. igin ilging yam bu rapor ve

kitaplarrn tamamlnln, do§rudan Devlet

tarafrndän yayrmlanmrq olmasr. "Habil

Adem (H:A)" takma adrnlda kullanan,

acak Eahgmalan bagta Almanlar olmak

üzere Batrh bilimadamlan adtyla yaylm-

layan Naci ismail, bu kez Ankara Hükü-

metine yanaqarak 1923'de yayrmladt§t

"Antara ve Avrupa Siyaseti" adlt kitabtn-

da: eski eserlerinin tamämmln eski Hükü-

met hesabrna Yazrldr§rnr söYlece

agrkltyor:
Bu asann Kaffesi (bu eserlerin bütünü)

hükümet hesabtna yazrlmrq olup, bir
krsmrmülga Emniyet-i Umumiye (Eimdi

dagrtllmls Emriyet Genel Müdürlü!ü),

birkrsmr Aqair ve Muhacirin Müdüriyet-i

Umumiyesi (Agiretler ve Göqmenler Ge-

nel Müdüdüpü) ve bir krsmr da Nüfus ve

Marus ili Bölgesindeki A§iretlet, (Gizli Betgelerde Binboga Kütt A§iretleri, s.6l)
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idare-i Umur Vilayat Müdüriyerlerimi-
zin (Nüfus ve il Genel idare Müdtirlük,
lerinin) mühimmelerindedir (ulraglann-
dadrr, etkinliklerindedir). "(Bkz. M. §ahin-
YAkyol:"Habil Adem Yada Nam-r Diser Naci

ismail Hakkrnda", Toplurnsal Tarih dergisi. Sayr

l21 1994,s.22t

ittihatgrlann yönctimi ele ahnalanyla
birlikte Almanyadan getirilen Naci
Ismail (Habil Adem), önce Osmanlt Milli
Emniyet tegkilatr'nda, ardrndar da l9l3
yrhnda ig iEleri Bakanhsrna bash olar.ak
kurulan ASair ve Muhacirin Müdüriyet-l
Umumiycsi'nde yani "Asiretler ve
Gögmenler Gencl Müdürlü!ü'de Uzman
olarak görevlendiriliyor Bu agamada
yukanda andr[rmrz qahqmalara ek olarak
"Beynclmilel Usulur'L-Temsil/ iskan-r
Muhacirin"(ist.l9l8) gibi göqmenlerin
yerlegririlmesine ve uluslararasr asjmi-
lasyon yöntemlcrine iliEkin gahqmalar
da yapryor. Aynr kiqinin, Devlet adrna
elattrgr konulardan bü de Alevilik,
Bektagilik gibi Anadolu'daki ve Kürdis-
tan'daki muhalif ögretilcr. Bu konularda
da, Anadolu'da Cayr,i Sunni Cena-
atler", "Anadolu'da Türk dinleri " tij,r.jn-
den gahgmalar yaph!r biliniyor

Bu nedenle. Ziya Cökalp gibi gayr-i
Tärk kökenli " Türkqü" ler bir bakrma
Cumhuriyet dönemindc, ittihadgrlar'rn
baslahp yanm brraktrEt bir planr hayata
geqirmeye gaLgryorlar.-.

Ziya Gökalp, gönü11ü olarak, para

karslhAr tamamen güdümlü bir gabanrn
iEine girerek, qahqmasrnr üq ayda
tamamhyor Tümü 99 sayfa tutan ve iki
rapordan oluqan bu inceleme, toplam
dört nüsha olarak hazrrlanryor
(Diyarbekirli Kürt aydrnlardan Ahmcd
Cemil (Asena)'nrn da " A;iretler" adryla
henüz yayrmlanmaml§ 239 sayfahk bir
gahgmasrnrn Türk inkrlap Tarihi
Enstitüsü'nde bulundusu biliniyor Bunu

Ziya Gökalp'rn gahgmasrndan önce mi,
yoksa sonra mr oldulunu bilmiyorum.
(Bkz. §. BcysanoElu: Diyarbakrrh Fikir ve

Sanat Adamlan'ndan aktanlardk, Malmisanrj:

Kün Teavün ve Terakki Cemiyeti ve Gazetesi;

ApeL yay. tq98.s88.) inihad yöneriminin ve
Ziya GökalpLn Asirellcr'e ili;kin önerisi.
daha sonra Kürdistan'da hüküm süren
Umuuri Müfettiqliklerce de bcnimsenmiE
vc Kürt A,sirctlerinin dökümlerinin
grkanlmasr Ealgmalan yürütülegelmiqtir)

Ziya Gökalp'rn, sadece dört ntisha ola-
rak hazrrlanan " KürtASiretleri Hakknda
igtimai (Sosyolojikl Tbtkikler" ga\qma-
srnrn da§rtrmrda ilgingtir:
-Bir nüsha doErudan Atatürke

gönderiliyor- Ve daha sonra Atatürk
tarafrndun. I925 yrlrndan sonra. §ark illei
Asayg Müsavirli§ihe ve Türk ocaklan
Genel Koordinatör4üEü he atanan Hasan
Reqit Tankut'a yararlanmasr iEin veriliyor.

-ikinci nüsha, Hükümet adtna bu

Eahsmaya aracrhk eden Dr.Rrza Nur'a
veriliyor. Bu nüsha Eimdi Sinop'taki Rrza
Nur Kütüphanesindcdir

-Ü9üncü nüsha, Ziya Gökalpln varisleri
tarafindan Türk Tarih Kurumuna salhyor

-Dördüncü nüshanln verildiEi kisi de,
ilginE bir kiqiliktir Evet dördüncü nüsha
önce ittihadgrlar, sonra Kemalistler adrna
Bektalilik le Alevi aqirerleri üzerine

Eahsmalar yapan Qerkez kökenli
ittihadgr Baha Said'e veriliyor. Bu nüsha,
daha sonra Uriä eski Milletvekillerinden
ve Kürt Grameri yazarlanndan Kemal
Badrlh'ya ondan da §evket BeysanoElu'na
ge{iyor

Baha Said'in kimli§ine gelince. Baha
Said, Da§rstanl bir gerkez'dir. l882de
Bige'da do§uyor Yüzbast ütbesinde
iken ordudan ayrrlarak ittihad ve Terakki
Cemiyeri'nin militan kadrosu iginde yer
abyot. "Karakol Cemiycrr "adh gizii dire-
ris örEürünün kurucularrndandf 1939
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Maras ili Bölgesindeki Asircttct, (Gizli Betgelcde Binboga KünAsiretlei. s.62)

ylhnda ölen bu eski IttihadEr, RusEa dahil
beq dil biliyordu. (Bkz.Sefer E. Berzeg:

Ttirliye KunuluS Savay nla Cerkez CöFmen-

/ell hden aktaülarak, agy). Bilindi§i gibi
Ziya Oökalp'rn Ealqmasrnrn dördüncü

nüshasrnln verildigi Baha Said Bey,

ittihadgrlar'rn ve Kemalist
Cumhuriyetqiler'in Alevi-BektaSi
Politikasi nn temellerini atan ittihadgr
ideologlardan biridir. Bu kigi, ittihad-
Terakki döneminde l914-1915 yrllan
arasrnda Devlet adna btr "Alevilik
BektaEilik AraSttrmast" hazrrhyor
(Bkz.Nejat BirdoBan: ittihad-Terakki'nin

Alevitik BcktasilikArastrrmasr(Baha Said Bey),

Berfinyay. ist. 1994).

Baha Said'in. ittihad ve Terakti Partisi

Genel Merkez Hocasr (Danlsmanr) Ziya
Gökalp'rn önerisi üzerine haztrladt§t bu

rapor, grzli politikalar halinde
deEerlendirilirken; Cumhuriyet döne-

minde 1926-27 yrllannda bilince gtkan-

larak Türk Yurdu ad\ Türkgü dergide

yayrmlanLyordu. Bu da hcr iki dönem-

deki politikalann devamlh§rnrn bir
baska göstergesiydi...

Türkq'ü ittihad vc Terakki Hareketinin
l9l0'lu yrllann baqlannda Avrupa'dan
getirerek önce Milli Emniyet'e daha

sonra da Osmalh Gögmen iEleri Genel

MüdürlüEünde uzman olarak görev-

lendirip, kendisine qeqitli kitap ve

raporlar hazrrlath§r Habil Adem, Dr
Frig, Dr. Bokert, Prof. Cons Mol, Prof.
Vayt gibi bingok Bahh takma isim kulla-
nan Naci ismail (Polister)'in hazrrladr§r

kitaplardan biride "Beynelmilel Usulü't-
kmsit/ iskau Muhacirin " (Uluslaranst
Asimilasyon Yöntemleri/ Gc§menlerin
YerleStinlmest), (ist.1334/1918) adrnr

taqryor- Bu ittihad'gr "Uzman", burada da

"Van P Gog/ Prusya Müstemlekc
Nezareti Memurlarrndan yani Prusya

Sömürgeler Bakanl$l Menurlafl ndan "

slfatrnr kullanlyor.
Bu ittihadqr bilirkigi, ülke drqrndan ge-

tirileceklere ve ülke iginde gögüftülecek-

lere göre ikili bir plan yapryor BaEltklar
halinde plan göylc:

§ube: l-Vatan drqrndaki gögmenler

1-Sömürgelerde yalnrz tek bir topluluk
oluqturmak,

frnebim 6, Payiza rgg8'an 15
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2-Sömürgelerdeki halklan asimile
ederek, bir ulusal topluluk olusturmak,

3-Sömürgelerdeki halkr yok ederek
yerle§mek.

§ube:2-Vatan igindeki gögmenler

4-Ütke igindeki halkr ülke iginde bagka

bir yere yerlegtirmek,
5-Ülke drqrndan ülkeye gögmen

getirmek,
6-Ekonomik kazang igin gelen ve

kendikendilerine yedeSen gögmenlere
kary uygun bir yötetim izlemek.

inihad yönetiminin bu Planl da

1925'ten baqlayarak Kemalistlerce adrm

adrm uygulamaya konur 1925'te uygula-
maya konan §ark islahad Planthda b.t

konuda hükümler bulundu§u gibi,
1927'de "Baz KiSilerin DoEu illeinden
Baaya Nakline Dair Kanun", 1934'te
"2510 Sayü Macburi iskan Kanunu"ve
1935'te "Tunceli Kanunu'' gtkanllr.
1936'da ise Ankara'da, igiEleri Baka-
nr'nrn baqkanL§rnda Genel
Toplan st düzenleniyordu. Toplanlya

ingiliz amgtmaa Mark Sykcs'in "Osmanl impantortugu'nM Kilrt Asiretlei " gahsmast
dolaytsryla düzenledi4i asiret yerlesim hari tasr-

Genel Müfettiglerin yänr srra, Genelkur-
may temsilcisi ve di§er yetkililer katrh-
yordu.

1943'de $ark itlei Genel Müfettisi
olup, Kürt sorunu ile ilgili bir Rapor
hazrdayan Avni Dogan, söz konusu top-
lantrda ele ahnan konulan söyle özetli-
yor: Toplaotlda görüsülen geSitli mesele-
ler iginde §ark vilayetleinde ßlahat
yaptlmat, rk ve din meseleleinin halli,
Türk Kültärünün yaygnlas fllmas ve

anastfln(etnik topluluklann) temsili
(asimilasyonu) bellibaSlt bir yer tutmug-

(Bkz.M.Bayrak:Kürdoloji

Belgeleri.s.263)

Zaten §ark Islahad Plam'mn 5.

maddesi, " Ermeniler den bogalan topnk-
lara Balkanlardan ve Kalkasyadan
getirilecek Türk gcEmenlerin yerlestiril-
mesini ve yerlegim giderlerinin Devletge
karylanmaunt", 9.maddesi, "yönetimin
Kürdistan da kalmaunt uygun bulmadt§t
Kürt ilei gelenleriyle akraba ve

gevrelerinin yerlestiilmesini ve Devletle
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isbirlili yapntg ailelein yerlerinde kal-
malan ve daha da güglendirilme-

leini"|4, 15, 16 ve 17. maddeler ise
"Kürtge'n in yasaklanmasm, Türk Ocak-

lafl, yattl bölge okullan ve ktz okullan
aq arak propaganda ve egitim yoluyla
a si mi I asy on u " öngörüyordu.

Gerek 1925'te §ark Islahat Plantnt

hazrrlayan raporlannda. gerek §ark illeri
Asayrg Müqaviri ve Türk Ocaklan Genel

Koordinatörü srfatlyla görev yapan ve

Ziya Gökalp\n Cahsmaslmn bir nüshasl

bizzat Atatürk tarafrndan kendisine

verilmig olan Proi Hasan Reqit Tan-

kut'un raporlarrnda, gerekse Kürt illerini
kapsayan bölgede görev yapan birinci
Umumi Müfettis Avni Dogan'ln gizli
raporlanndan anlagrldr§rna göre; trpkr

ittihadgrlann yaptftlan gibi, resmi Kün
politikasrncla amaca ulaSabilmek igin

Kürt Asiret Qtzelgelerl nin hazrlanmasr
ve buna göre poliljkalar ürerilmcsi öngö-

rülüyordu. Bu anlayrq gergevesinde

Kürt asiret konfedensyoilat ile asiretlerini göstercn bir harita. (Kay1ak: M. Izady, The Kufus/
A Concise Handbook, Washington, 1992)

haznlam;n Asiret dökümü ve gizelgeleri,

Kürtlerin asimilasyonuna iliqkin altyapt
qahgmalarrnrn tipik ömekleri oluqturur.

1925'te §ark istiklal Mahkemesi'nde
Savcr Yardrmcrsr, 1943-194'7 yrllan ara-

srnda da Birinci Umumi Müfettiq olarak
görev yapmrs olan Avni Dolan; 1943

yrlrnda hazrrladrgt gizli " Kürt Rapo-

nr'hda; bu amagla §ar* vilayetlerinin
hepsinde muztr (zaradt) eshas (kisiler)

ile mütegallibenin(oprak alalartntn)
esasl bir defterinin haztrlandtlnt"
bildirir.

Aqa§rda görece§iniz Maraq ili gevre-

sindeki Binbo§a Yöresi Kürt Asiretleri
Listeside bu amaqla Devletge

hazrrlanmrg gizli bir gahqmadan

ahnmrstlr. Gizli gahsmantn di§er

bölümlerinde ise alfabetik strayla

Adryaman, A§rr, Artvin, Bingöl, Bitlis,
Diyarbaklr, Elazl§, Erzincan, Erzurum,
Gaziantep, Gümüqhane, Hakkari'
Hatay, Kars, Malatya, Mardin' Muq'
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Siirt, Sivas, Tunceli, Urfa ve Van illeri
bölgesindeki asiretler ile iran, Irak, ve

Suriye'deki Kürt agiretleri verilmektedir
Bu gahqmayr Ikibine Dolru dergisi

1987 yrlrnda "Qok gizli Rapot: Devlet
Gözüyle Hain ve YandaS ASiretler'
bagh§ryla kapak konusu yapmrqtr(13-19

Arahk 1987). Sözkonusu arashrmada;

rapordtrki kimi maddi yanhqlara vurgu
yaprhyor ve o zamanki rakamlarla bile
yium milyon kiqinin "sakrncah"
görüldü[üne dikkat gekiliyordu.
Üstünde agrk bir tarih bulunmayan bu
gizli raporun, 1970'li yrllann baglannda
yani 12 Mart Cuntaslndan sonra

hazrrlandr§r sanrhyor
Marag ili bölgesindeki aEiretlere iliqkin

Eeqitli maddi yanhqlar bulunuyor Ancak
amacrmrz bu maddi yanhglan
göstermekten gok; Devletin yaklagmrnr
gözler önüne sermektir. Bu gizelge ile
birnebün'un 5. sayrsrnda yayrmladrlr-
mrz "Binbo§alar'da Kürt Agiretleri"
listesi karsrlastrnldr§rnda, kimi maddi
yanhqlar kenditi§inden onaya grkacaktrr.

Burada Binbola1ar yöresi Kün asiret-
lerlnden sözaEan kimi baqka kaynaklarrn
adrnr vererek Devletin gizli raporuna
gegmek istiyoruz:

-Mark Sykes: "The Kurdish Tribes of
the ottoman Empire "(Osmanh impara-
torhqu nun Kürt Asirellerij

Berhem dergisi Sayr:6,7,8/1990.
Sykes'in 19 15'te Londra'da yayrmladr§r
"The Caliphs Last Heritage, A Shox His-
rory of The Türkish Empire" adh eserin-
den altnan liste; Batrda yayrmlanan ilk
ayrlntlh Iistedir.

-E. W: C. Noel: Diary of Major Noel
(Binbay Noelln Cünlügü); Ba§dat, lg20
(Binboga yöresi Ktut aSiretleriyle ilgili

en ay nt l ve en önemli Bat t kaynak).

-Vet. Dr. M.Nuri Dersimi: Kürdistan
Tarihinde Dersim, Halep, 1952,s.59-63

-Mehmet Emin Zeki: Kürdistan
Tarihi, 4nk.1977

-§eyh Muhammed Merdux-u Kürdis-
tani: Tarih-i Merdux/Tarih-i Kurd u
Kurdistan, Tahran, l95l (M.Emin Zeki
Bey'in verdi§i listeyle Baba Merduxbn
verdili liste birbirine oldukga
benzemektedir).

-Mehrdad R. izady: The Kurds
(Kürtler), Washington,l992. (-Blrad4
ayflnttya giilmeden salt isinler
venlmiStir. özellikle haitalar agtsmlan
önemlidir).

-Cevdet Türkay: Baqbakanhk Arqivi
Belgelerine Göre Osmanh imparator-
Iulu'nda Oymak, Asiret ye

Cemaatler; ist.I9l9. (\alt Kürt aSirette-

ri agstndan de§il Türkmen oymak ve

boylan aqstndan da önenli bir
kaynakttr).

-Dog. Dr Mehmet Ersöz: Do§u
Anadolu Hakkrnda Sosyo-Kültürel
.Bir Araqtrrma; Baylan Matbasr, Ark.
(tarihsiz). (Resmi görüS do§rultusunda,
ancak B.iÜbo§a yöresi aSiretleri hakknda
baS lt ca Türkge kaynak ni teli§indedir )

-Pru[. Dr. K. K. Kurdoyev. Y. i.
Vesilyeva, J. S. Musaelyan: Kürt
AEiretleri (Rehber ve Sözlük1; Lenin-
grad Kürtge Arastlrma Bölümü, (6as:z/-

mam4 qal4ma).
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ATES KULTU

ger.tu[ia"

Kürt kültürünün temelinde, güneq ve

su var Cüneq, kürtlerin kollektif bilincin-

de ve kollektif sosyal pisikolojrsinde gok

öncmli yer tutar. Bununda nedeni yaEa-

drklafl co§rafyad[ Kürtlerin, yagadt§t

topraklann iklimine ve ulraqlanna bakrl-

dr[rnda güneqin ve suyun belirleyici rolü

hemen anlaqrlrr

Kürtlerin yasadr$ co§rafyanrn, so§uk

olmasrndan dolayr, halk bol yiyece§e,

srqak bannaklara ve hayvanlan igin

verimli otlaklara ihtiyacr vardl. Bütün bu

gereksinimlerinin kargtlanmast igin.

günes ve su gereklidir Bereketin bu iki
unsuru olmadan, zengin bir yaqamrn ol-
nxyaca§rnr günlük yasamlanndaki denc-

yimlerinden grkaran Kürtle( hem günesi

hemde suyu yararhhklanndaa dolayr

kutsamrslar, taffrlastlrmrslar ve güne§ ve

suya bütün yaymrn ve canltltltn kayna§t

olarak takmrqlar.

Günegin do§uqu, yeni bir günün baqla-

drlrnr müjdelerken, sevingin ve umutlann

kayna§r olmuq. insanlar. güneg enerjisinin
yaratrcr özelliklerini, belki bilimsel

verilerle agrklama bilgilerinden yoksun-

dular ama, deneyimleri onlara güneqin

yamhcrhglnt öEretmisti.

Kürt Mitolojisinde, günes tannsr

MiTRA su tannsr ise güzelli[i ile ünlü

ANAHiTA dlr. Güneq, Zerdüqt dininde de

önemli bir yer tutar. Ahura Mazda'nln

tizelliklerinde sayrlan yaratrcl güq

Vohumanah (Ameqa Spenta-ÖJrnezAzizler)

dünyaya mutluluk veren günegin rgr§rdrr.

ATE§ KULTU
Kürtlerin, atesi kutsal bir varhk olarak

görmelerinin tarihi temeli, Medleri olug-

turan kabilelerden biri olan magalann,

eski dini olan Magilikten kaynaklan-

makta&r Magalar, di§er dinlerde oldu§u

gibi, tannya kayrtstz. §artsrz teslim olma

sözkonusu de§ildi. Magalar, yapt*lan
sihirlerle (MAGi) tannlan e&iliyecek-

lerini düsünüyodardt. Bundan dolayt
yaqam igin gerekli olan aydtnlla ve tstya

kavuqmalan igin, ategler yakarak güne§i

taklit ederlerdi. Böylece, tannlan etkiliye-

rek, günesin sürekli do§masrnr sa$tya-

caklannr ve arzuladrklan sonuca ulaga-

caklanm sanryorlardr. Bundan dolayt

ate§, sürekli yanardr. Zerdüqt, ekonomik
ve sosyal koqullann zorlamst sonucu ari

dinlerini, yeniden günün ihtiyaclanna
göre düzenlemeye bagladr§rnda, eski

dinleri tamimiyla dtglamamrE, zamanrn

kogullanna göre yararh olan bazr

özelliklerini yeni dine aharml§hr Atelin
güzelliklerini Mazdaizme entegre etmi§

ve Ahura Mazdayl, l§rk ve atesin tannsr

olarak nitelemigtir Ateq kulelerinde,

sürekli atesler yanar. Ateg kulelerinde
yanan atese dokunulmaz ve kirletilmezdi.

Ateqin sürekli yanmaslnr sa§hyan ki;i,
ategi nefesi ilc kirletmemek igin ellerinde

eldiven, a§zrnt kapaftrgr bir pese

bulunurdu.

Kürtlcrin atesi kutsamalan iki ana ne-

denden kaynaklantr.

l-Güneqin, yeryüzündeki simgesi olugu

2-Günlük yaqamdan kaynaklanan kul-
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lanrm de§eri (rsmma-rqr§rndan fayda-
lanma) ve temizli§in, bilgeli§in sembolü
ve kötülükleri ortadan kaldrran niteliklere
sahip olmasrndan dolayr- insanlar. ateli
gegitli sebeplerden dolayr yakarlardr.

A- Dönemsel ate5ler Her y , aynr
günde yakrlan ateqler (Newroz). Hayvan-
crhk ve tanm, yasamin temelini olustur-
du§u igin, mevsimler, Kürt yaqamrnda

önemli bir y€r tutar. Bahar mevsimi, di§er
mevsimlere görc bir ayncah§a sahip.

Do§a yeniden canlanryor insanlar karan-
hktan kurtuluyor Ktgrn, yokluklanna
ka.rsrn topraga bereket düqüyor. insanlar
bahan kutlamak ve ona hoqgeldin demek
igin büyük atesler yakarlarladr.

B- Kurban otarak. Zerdüst dininden
kaynakJanan bir dü;ünce. Zerdü§re göre.

kurban kesmck müsrüUük saylldrgrndan,
dini ayinlerde, hayvanlar kurban edilmez,
onun yerine ateqler yakrlrdl. Bu davranl§,
hayvancrhlrn baghca gegim kayna!r
olduEu dönemde iganadolu kürtleri tara-
frnda uygularurdr. iganadolu kürtleri,
büyük sürülere i,ahip olmalänna raEmen.
islam dinin öngördü§ü kurallann drgrnda,

kendi özel zevkleri iqin hayvän kes-

mezlerdi.

C- Özel günlerde yak an atesler.

Özel günlerde yakrlan ateE, bereket
gelirmesi ve kötülükleri savmasr iqin ya-
krlr ve insanlar alevlcrin üzerinde atlar-
lardr. insnnlar, yakrlan ateglerin alevleri-
nin üzerinde fenahklardan korunmak,
mutlu, saghkh bir hayat ve günahlanndan

annmak igin atlarlardr. iganadolu kürtleri
araslnda dügünlerde sin sin ateqi yakmak
ve üzerinde atlamak, gok srkqa rastlanr-
lrrdr. Ama son yrllarda bu gelenek tam
de§ilsede, terkedilmis görülüyor Günü-
müzde hcmen hemen kitlesel olarak ate§,

sadece Newrozlarda (21 Mart) yaklltyor.
Halbuki, dü§ünlerde yahlan ate§, düg-
ünlere ayn bir heyacan ve güzellik

Medler dönemideki atesle n sürekti
yandtü ates kuleleri

katardr. Üg etek giymig krzlar, kadrnlar ve
gelinler sin sin atesinin etrafinda halay
qekerlerdi. Gecenin karanh[rnr, atBsin

alevleri ve renga renk elbiseler süslerdi.
insanlar topluca atesin üzerinden atlar,
türkü söylerlerdi. Yakrn zamanlara kadar,
igAnadolu kürtleriAtesi su ile söndürmek
günesten ferekat etme anlamrna gelece-

§inden, ategi kendi kendine sönmeye ter-
kedilirdi.

Kulttirümüzü ve kimlifimizi anlamak,
tarihimize süreklilik kazandrrmak, kültü-
rel birli§imizi oluqturmak ve külrürümüzü
diger kültürlerden farkhltklanm anlamak
isin, kültür de§erlerimize sahip qrkmak,
tarihi bir göreydir. Özelliklede, asimilas-
yonun canavarlasttgl günümüzde, kültür
mlraslmrza sahip grkmak, bizi yabancr-
lagmaktan. köksüzlükren, dengesiz
davranrqlardan kurtanr ve asimilasyona
kiuEr gü91ü krlar.

ATE§LERiMiZ
VE OCAKLARIMIZ SÖNMESiN I
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$AiR ÖMER FARUK HATIPOGLU

iu sövugi

-/4,tr*:"@qi,
./'ha Anadolu'nun kücük bir kasaba
(.X,ndu, Cihanbeyli'de dogup

büyümüs ve halen bu kasabada yagamtnt

sürdüren gair Ö. farut Hatipoflu,
herkesin beceremeyece§ini becermig...

Bu kügük kasabada Edebiyat ve sanat

gevresinden uz:kta, qiiri kendisi igin bir
yapama bigimi olarak segmiq biri,

igimizden ve kendi deyiqi ile giirle yanp

kalkan biri. Bugüne kadar iki qiir kitabt

qrknug. §iirleri; Eurensel Kültüt Kty4

Papän)s. Ya*laym. Katy ktebiyat. insan,

klebiyat ve EleStin, $iirlik, Yaztn, Qalt
Damar vb. sanat ve edebiyat dergilerinde

yayrnlanmrg. ince adh siir kitäbr 1998

ibrahim Yrldrz §iir Yangmasr'nda

''Övgüye De!er'' bulunmuq.

Ömer Faruk Hatipo§lu'nu okurlarl-
mrza tanrtmak, sanat. edebiyat ve qiir

hakhndaki görüslerini alarak okudan-
mrzla buluqturmak igin, Cihanbeyli'deki

bürosunda kendisiyle görüstük.

Sayn Hatipo§lu, Bimebün okurlanna
ktsaca kendinizi lan r mtsrnz, Ömer
Faruk Hatipoglu kimdir ?

- Ömer Faruk Hatipo§lu, Birnebün

okudanna uzak biri de§il. 1958 yrhnda

Cihanbeyli'de do§mug, o yrldan bu yana

Askerlik yagamr drgrnda hep Cihanbey-

li'de yaqamrg, düqündeki sanat ya da ede-

biyal fakültelerini yaEama geqirememig,

lise mezunu, uzun ytllar ticaretle u§raq-

mrg biri. Öyle renkli, herhangi birinin
yaqamrndan daha de[iqik bir YaPm
qizgisi de§il benimkisi. Oyle yaztnsal

"YaSamtn en ince aust
Seni bu kaltn 'hayata' blrakmak"

Yani yasamntzda sizi etkileyip gelece-

§inizi yönlendiren, sizi bu günlere
getiren Qok önemli bir geligme olmadt

diyorsunuz.

- Benim gocukluk dönemim l2 Man,
genglik dönemim l2 Eylül'ün o srcak

günlerine rastlyor. Benim kusaErm, 12

Mart'la baglayan, 12 Eylül'le süren gok

önemli, qok acrll ve stkrntrh günler

yaqadr. Ben, bireysel anlamda, bire bir,

srca§r srca[rna o slkrnhlan yagamadrm.

Ama o dönemin iEinde bulunmak, o kidi
rüzgadar eserken soluk ahp vermek,

do[al ki, benim de yaqamrmt etkiledi.

Dünyaya bakrgrmt etkiledi. Özlem ve

umutlanmr etkiledi. Bazr dostlanm gibi

Faruk Hatipo§lu
anlamda bir varstlhk da yok.
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hapse girip iqkence görmedim. Türki-
ye'de yaqaytp da olanlardan srkrntr
duymak igin ille de bunlan yagamak
gerekmiyor. E!er, yürelimizde insan
kam akryorsa, bunca kirlenmeden, bunca
srkrntrdan elbette etkileneceksiniz- Belki
de, giirin sonraki serüveni, bu talihsiz
dönemden, I2 Eylül'den ctkilenmisrir.

Peki, Otta Anadolu'nun küQük bir kasa-
basmda yetismi€ iki siir kita yaym-
lanmry, gairÖ. Faruk Hatipo§tu, giitle ne
zaman, nastltan$tt?

-Ben, uzun yrllar medrese gelene§i
iginde yagamrq, gelrniq bir ailenin Eocu-

Euyum. Gölyazl'hyun. Xalikanh'yrm.
Dedelerim medrese tahsili görmüs müd-
derislermiq. Bu krsa de§il. 150 yrlhk bir
süreg. Biliyorsunuz, o dönemin müder-
risleri, bugünkü ölretim görevlileri ko-
numundalar. Dedemin amcasr Hasan
efendi, Xalikanh gibi bir göl köyüne
gclip, medrese kurabilmiq bir din
alimidir. Babam da o kuga§rn insanr. Evi-
miz kitapla dolu bir evdi. Her odasrnda
yapraklan arasrnda giqek agan, bize göre
qiqek kokan kitaplar. Böyle bir ortamda
yazrya, kitaba karsr bire§ilim kendili§in-
den geliqiyor. Ama giir, bunun drgrnda
gelisen, insanrn kendine özgü bir
durumu. §iire nasrl bagladrlrmr anrmsa-
mryorum. Ama kügükken, öme§in 10

yaqrmda babamdan sinema paräst ister-
ken giir yazdr§tmr anrmsryorum:

"Baba bugün Cumartesi
Bende olmuSum sinema delisi
Filmin adt Seref kavgast
Oynayacap yer $chir Sinentast
/.../" glbt... Öyle sinmiEim kaprnrn

agzrna, parayl direk isteyemiyorum,
babamdan qiirle para ahyorum. Demek ki

§iir ta o zaman sinmiq igime. Hatta o
srrada babamla birlikte oturan bir
Ögretmen arkadapr. hoquna gitmig
olacak ki sonradan bana "Atatürk §iirleri

Antolojisi" adh bir kitap hediye ermisti.

§iire iligkin ilk somut anrm bu. Bir de,

ilkin uyaklar yazrp daha sonra bunlara
uygun sözler türettiEimi anrmsryerum.
Arahklarla ama sürekli olarak geliqip
büyüdü. §iire uzak bir yerde, belki de

§iire yaradlllstan olan tulkunlukla. §iir ve

ben birlikte, geldik bu güne.

ilx giiriniz ne zaman, nerede yayrm-
landt? Hattrhyor musunuz?

- §iide tanrqrkh§rm gocuk yasta ol-
masrna ra§men, §iir dünyasryla
tamsmam orta yaslmrn merdivenlerini
grklErm ylllara rastlar. iste tipik bir
Anadolu insamnrn gekingenlifi,
bilemiyorum srkrnganh§r, kendisini
ifadedeki güglükleri, belki bu Eevreye
ulagmama biraz engel oldu. §iir
yazryordum ama o qiiri bir yerlere
gönderme cesaretini kendimde
bulamryordum. Birkag kez denemem
olmuqtu. Bu denemelerin olumsuz
sonuglandrlrnr söyleyebilirim. Bazr
dostlanm ki, iginde Eair olanlar da vardr,
artrk Eiirlerimin duyulmasr yolunda
lsrarlan üzerine kitap grkarmaya karar
verdim. Sanrrrm ilk yayrmlanan giirimi
sordunuz. bir iqqi gazetesinde. ilqi
yürüyüqüyle ilgili bir qiirdi.

1995 de "Dü9 de§il" adh siir kitabmE,
1997 de "ince' adlt ikinci siir kitabnz
yaytmlandt. Bu iK galrymanzla, yeterli
saytda okuyucuya ulagabildiniz mi?
Yaniokuyucu ile yeterli diyalog saglaya-
bildiniz mi?

- 1995 de ben, elimde 8-10 kadar dos-
ya ile tabii bunlar karalama olabilir. giir
de olamayabilir ama iEinde iyi giirler de
vardr, Yazar Remzi Inang'rn kaplsrna var-
dr$mda; o sevgili dost ,güzel insan,-
Toplum Kitabevi'nin ve Toplum yayrn-
lan'nrn sahibi-bana söyledisi ilk qcy;
"Herhangi bir yerde bir gair görünmeden,
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'. F Hatipodlu, C. Külebt, §ükrü Erba§

eger bir kitap yayrmlarsa, o kitabrn pek

fazla bir qansrntn olmayaca§r"na iliqkin

sözleriydi. Ki, öylc de oldu. Yine dc bir
dürtü, bir qocu§unuzun olacafir heye-

canryla, dostlann te;vikiyle 1995 de ilk
kitap basrldr.Yine o zaman biliyorduk ki;

brrakrn benim gibi hem giir aqrsrndan

yeterti olgunluga erigememig, hem de

adrnr duyuramamts ve bu iki olumsuz-

lu§u birden ta§ryan §airi, bunu btraktn,

ülkemizin yaqayan büyük gairlerinin

okunamama ganssrzh§r vardt ve var-

Dügünün Fazrl Hüsnü Da§larca'nrn, Arif
Damar'rn kitaplarr kag basrhyordu?

Onlarrn bile kitaplarr 3-5 bin basrhyordu.

Bu talihsizligi biliyorduk. Edebiyata

itgisizlik var bu ülkede. §iire ilgizizlik
daha da büyük. Bunlarr bile bile ilk
kitabrm bastldr 1995'de. Fazla satttf,tnt

sanmlyorum Daha gok eldcn da§tttlü.

Avrupa'ya gönderdik. Avusturya'da

bölgemiz insanlan sattllar. Bekledi§im

gibi oldu ve satrlamadt.

Madem ki konu buraYa geldi, son dö'
nemlerde TÜrkive'de; "§ih sadece

§airler iQin yaz tyol' diye bir yarg var-

Bununla, §iirin okuyucu sayßnn yeterli

olmadqt kasdediliyor. Bu konuda ne

söylemek istersiniz?

-Bu konuda o kadar gok §eY söYlene-

bilir ki: hem qair hakkrnda (olumlu veya

olumsuz) epey nokta var, hem okuyucu

aqrsrndrn. Bir dcla qiir yaztn Llünyast

iginde gok daha özel ve önemli bir yere

sahip bir yazrn dah. Düqünün ki edcbiyat

bir daldrr. qiir. o da§rn doru§u süz

agrsrndan. Qünkü sözün en damrhlmr§,

en durultulmuq, en baqkalaqtrrrlmtq

biqimi. Dil iginde dil yarulma sürecinin

ulastrgt son nokta. Dolayrslyla §iirle
okuyucu arasrnda ister istemez bir
mesafe oluguyor. Eliol. §iiri uqala.5airi
de uga§rn kalkrqtnt izlcyen birine

benzetir ve ufukta kaybolurken onu hala

bir noktr olarak görebilcn .sairin

yanrndakine o noktayr göstermekteki

zorlu§u vurgular. §air bagkalanntn

göremedigi noktayr göstermeye Eahqrr.

igin bir boyutu bu. Yani her yazrlan triir
okunamaz, her yaztlan anlaqrlamayabilir

de. Bu iqin bir boyutu. Buna bir ömek

vermek gerekirse; Cernal Sürcyya bir
gün kitaplannrn satlldlEr bir kitabevine

gitliyor ve yeni brsrlan kitab: igin:

"Satrglar nasrl,nasrl gidiyor'?" diye

soruyor. Kitapgr; "Kitaplar tükendi"

deyince, "yapma" diYor "Ben o kadar

kötümü yazlyorum?" Ama öbür boyutu-

nu qiirlc qairle olan ktsmtnt bu dÖnem
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yasryoruz. §iir Cumhuriyetin ilk dönem

Eiir veya yetmigli yrllar qiirinden farklt bir
yere geldi do§alhkla. Belki qiirin
okunmamasrnda bunun da etkisi var:
Daha anlagrlmaz soyut bir yer... Baqka
bir etken ülkede her geyin medyatik olu-
gu. Haberler medyatik, politika medya-
tik, ahgkanhklar medyatik. TV kanal-
lanndaki herhangi bir haber-dosru
yanh§-gözüne batrnla batrrla, kulafirna
bir bomba gibi brrakrhyor Edebiyatta da
maalesef medyanrn etkisi var. Oysa qiir
medyatik de§il, görsel de§il. §iir daha
gok duygunun derinli§inde yüzen, slg
olmayan bir alan. Dolayrsryla okura
uzakh§r biraz sözkonusu olabiliyor

Sayn Hatipo§lu bu son söyledik-
lerinizden, §öyle bir sonug gkarabilir
miyim? Bundan böyle. bir Fairin giiini
tanttabilmesi, okura ulasabilmesi veya

Fiirokurunun saytsm! arttmak iQin, klip
mi yapmas gerekiyor? Ne dersiniz?

- Bundan bir kag yrl önce, qiir klibi
üzerine bir tartrsma oldu. Belki izlemiq-
sinizdir. Bir gok Eair buna karqr grktr.

§iirin yazrnsal bir alan oldu§unu, söz'ün
derinli§inin filmle anlatrlamayacasrnr,
qiirin klibe gereksinmedi§ini vurgula-
drlar Sizin sorunuzda biraz alaysama var
ama siiri okura ulagtrrabilmek igin ne

yapmah? izin verirseniz bir örnekle
cevap vereyim.

Yrlmaz Erdo§an, hepimizin Mükre-
min Abi'si, hepimizin sevdi§i iyi bir
sanatgr. Onun "Kayrp Kentin Yakr-
grkhsr", duyumlanmrza göre 85 bin
basrlmrq. Bu ülkede Melih CevdetAnday
gibi büyük gair, birfelsefe adamr, yazann
kitaplarr bu kadar baskr yapmadr. (Tabii
bunun drqrnda örnekler var, hemen
belirteyim, Ahmet Arif hakkr ile Eok
satmrstrr). Ama Eu anda yaqayan, hem
yasll, hem geng kuqaktan gok deserli

§airlerimiz var. Onlar varken "Kayrp
Kentin Yakrqrkhsr" 85 bin adet bastr. O
kitabr, biraz da irdeleyici birgözle
okudum. §iirinden daha gü91ü qiirler var
bu ülkede. Neden daha gok okundu?
Yrlmaz Erdo§an hem qair yanrnr hem de
medyatik yanrnr kullandr. Herhangi bir
Üniversite ögrencisi onu televizyondan
zaten seviyor, hayranhkla izliyor. Onun
qiir kitabrnr bir tanrdr§a merhaba der gibi
ahp okuyor. Ama §ükrti Erbaq'rn adrnt
yanhq anrmsayabilirim, "Dicle üstU Ay
Bulanrk"r 1996'da grkn. Bence son
yrllann güzel giir kitaplanndan bir ranesi
idi, Eiirsel bir dille gaga tanrkhk eden bir
yaplttl. Yine, Ahmet Erhan'rn ''Qasdaq
Yenilgiler Ansiklopedisi" Erbaqrn ki gibi
ödül alan güzel bir kitaptl. Her ikisi de
ustalk ürünü diyebilecesimiz iki qiir
kitabr. Ama her ikisi de biraz önce
baisettilimiz qiir kitabrnrn gösterdigi
baqanyr gösteremedi ler

Peki sayn Hatipo§lu, bu arada gunu da
soraytm. Kitaplannz sannm birer
bask yapülar. Sayt olarak her kitaptan
ne kadar bas!ldt?

- Gülüngtür. Bu soruya verecesim
yanrt belki beni utandrabilir ama söyle-
yeyim, biner tane basrldr. Tüm söyledik-
lerim kendi qiirim iEin desil, belki
giirimin hakettisi budul ben daha gok giir
adrna tercümanlk yapmak istiyorum.

§iir Dünyasr adrna, kendi adrma desil,
yani tüm bu söylediklerimden ve söyle-
yeceklerimden kendi Eiirime grkmak
istiyor de§ilim. Bence haddini bilmezlik
olur Gergi fazla teyazu göstermenin de,
anlamr yok. Benim anlatmak istedisim,
iyi giir ve iyi qairin bu ülkede hakettisi
yeri bulamamasrdrr.

PekiFarukbey bunun kügük bir kasaba-
ntn sairi olmakla yakm ilgisi var mt?..Ve
küqük kasaba sairinin stknt an
nelerdir.
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- Var... Benim bir dergide yayrnla- gecikti. §iirimin erken duyulmast ger-

nacak bir qiirim var. Gegen yrl Prag'a gekleqmedi. Ve epeyce kendi giirim adtna

gitmiqtim. Kasabada yagayan bir qairin slhntl gektim. Maalesef eksikliklerle

duygulannr, Vitava Nehrinin kryrsrndä 9u birlikte yagtyorum.

dizele e dile getirmistim;

Garip bir ozanytm kasabamn

$iirler yazannt gö!e, mürekkebim

buJut

Ne nizgar götürür haSka yerlere

Ne omuzuna dügerim kimsenin

Adstz bir ozanytm ülkenin
Gü I *apt lar Ea la' dile nci tlizelc ri m

Kapanr yüzäme diken diken kapa'

Algak gönü11ü sularda gezinirim

Dilsiz bir ozanrytm dünyamm

Gönlümde dillerin sessiz gölgesi

Ne ytldz gegti yüzürnden

Ne ayak sesimi duydu yeryüzü

Vtava akan ayna, alnactnda durdum

Duydum bütün bunla-ü kollamda

§imdi, kasaba yagamrnrn getirdi§i

olumsuzluklar var Ama önce olumlu
yönünü görmemiz gerekiyor. Birkere ka-

sabada yagarken duygulannrztn dofalh-

§rndan gok qey kaybetmiyorsunuz. §iirin
özüyle, köküyle do[alhk ilintili, Göl-

yazr'da yaqamtq olsaydrm daha do§al

olacaktr duygulanm. Daha itkele yaktn

ama daha dogal. Kasabada yaqamamrn

do§alh§r var ve bir takrm temiz nehirler

giirinize al<ryor Ama diEer yantlan qiir

dünyasrna uzaktastntz. §iir Dünyasr; der-

gilerle iliqkiler, yayrnevleri ile iliqkiler,
yazar-qizerlerle tanr§ma, onlarla dü§ünce

ahg veri;inde bulunma, §iiri tartl§ma,

bütün bunlan yasamayr igeriyor... Öte

yandan ben bir edebiyat öEretimi de

görmedim. Yani ben ne alayll idim nede

okullu. Bu bir olumsuzluktu. O olum-

suzluk yüzünden qiirimin geligmesi

Kimi gair kendi Fiirinde töplumsal a§k
hkh temay, kimisi de sevda temasnt
veya her iki temay birlikte i§ledi§ini

belirtir. Bu gergevede siz kendi Fiiinizi
nas tarif ediyorsunuz ?

- Klasik bir tarttqma vardr, Franstz-

Iann baslattrklan. "Sanat sanat iqindir",
"Sanat toplum iEindir". Bu zamanla ktsu
bir tartlsmaya dönüqtü. Yrllarca sürdü.

geldi. Bir defa giirin kendisi zäten bir
sanat. Yani kendi özü. Ama sanat bir )er-
de yagryor. Yaqadr§t bir mekan, soludu§u

bir hava var Sanat dedi[imiz qey trir
giqeEin agmamls yapra§r delil. Onun da

canr, eli-ayalr, kemikleri var. Sanat

yasadrgr toplum igerisinde zaman zaman

tutusuyor, yanlyor, sevdalanryor Dolayr-

slyla yasadlgrmrz saEa sanatla bir yerde

tanrkLk etme misyonunuz delilse de

do[alhlrnrz var Yani dogal bigimde

bunu ya§ryorsunuz. Öte yandan bütün

giirlerin kayna!r agk gibi sanki. §iir aqkla

baghyor. Aziz Ncsin söYlemi§ti;

"Türkiye'de her beq kigiden altrsr gairdir"

ya da "Her yedi kiqiden sekizi" rakamt

tam hatlrlamryorum. Bunun nedeni

bizim Anadolu insanrmrztn Eok duygulu

oluqudur Qabuk asrk olusumuz, tez

duygulanrErmrz. O duyguyu dökecek bir
alan gerekli, o da giirdir. Herkesin geng

yasta sair olmast ve sonra btrakmasrntn

nedeni, önce aqtk olmast sonra agkr

unutmasrdrr galiba! Ama gair agrk oluyor
ve agkr asla unutmuyor Bütün bir ya§am

boyunca aqlo yagryor. Büyük konuqma-

yayrm benim iqin belki 'a§k §iiri §airi'
diyecekler, ama aqk qiiri yazarken ister

istemez yoksullu§uda yazryorum. Savaq

devreye giriyor, kiqili!inizin derinli§in-
deki bazr duygular, o duygularla beraber,

onlann uzandr§r, yasamdaki baska ba§ka
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alanlar devrcye giriyor Bunu herhangi
bir yere koy amazsrnrz. Elbette ki giil sev-

gi igin, sevda isin.nitekim insan igindir.
Dolayrsryla insanln karsrlashgr tüm
olumluluk vc olumsuzluklar iEin vardrr

§iir, Yanlz qiirin bugün geldi§i yere
bakarsak; özetlikle istanbul 5iirinde,
daha gok soyut alanlara gekilerek kur-
ulan bir giir görürü2. Öme§in (saygryla

ve ayn bir yere koyarak) ilhan Berk daha
gok sözcüklerin soyut denizlerinde
yüzdürüyor giirlerini. Belki bu son
yrllardaki qiir, yeni bir arayrg iEerisinde,
araya araya kendini bulacak, ama
toplumsal yasamdan uzaklaqmrg bir qiir
gibi geliyor bana... Özellikte istanbul

§iiri.

Peki, bununla ba§lanttu olarak giir
hakkndaki; "§iir amaQ gütmez, bir sey
ööretmez, bunun igin de güven vermez"
veya "mesal olmayan siir, §iir dedildif'
gibi görüsler hakkndakt de1erlendir-
menizialabilimiyim?

- "Mesajr olmayan qiir giir de§ildir"
görüsüne katllmryorum- Mesajr olmayan
qiir olabilil en azrndan öyle görülebilir.
Ama o qiir yine SiirLlir. Dahr önce
bahsettiEimiz, o soyut qiir ya da sanat
sanat igindir anlayrqr iginde geligtirilen
giir iginde de elbetteki güzellikler var.
Yine amacr ohr.myan, mesajr olmayan
denilen qiirlerde dc qiir adrna büyük
güzellikler yakalayabilirsiniz. Zaten ya-
kalanryorsa, iste orada bir giir vardrr
Ama eger, bütün herleyden uzak, bir
latonun iEerisinde sadece sözcüklerin
aynaslna dönmü§, bürün geliskilere
srfirnr dönmü,s. insana srrtrnr dönmüg qiir,
mcrak ediliyor ve o giir sorgulansrn diye
soru soruluyorsa, ben o giiri, kendi qiir
anlayrgrma uzak görüyorum.
Saytn Hatipo§lu, gergi yukanda dedin-
diniz, ama, ben yine de netlegtimek
istiyorum. Denilir ki; her Sairin bir giir

tantmt vardff. Sizce siir nedir? Sair kim-
dir? Qok kßa.

Bu sorunun yanltt losa de§il. Kleber
Headens; "§iir tanrmsrzdrr, eger tanrml
olsaydl yüzlelce de§il bir kez tanrmla-
nrrdr." diyor M. Cevdet Anday'da, sanr-

rlm "§iirin madem ki binlerce tanlmr var
artlk siiri tanrmlamaktan vazgesin"
diyor Qünkü diyor; "Tanrm akrl igidir,
qiir akrl drqrdrr". §imdi hig bir tanlmr yok
mu? Elbetteki bir tanrmr var

Bir tantmda Ömer Faruk Hatipo§lu'dan
almak istiyorum.

- Ben kendimce acizane bir tanrm
yapaylm. Bana görc siir, "Duygularl
biraz dügündürmek, düqünceyi gok
qok duygulandlrmaktrr. "

Qok güzel birtanm.
-Notlarrmdan onlarca tanrm okuya-

bilirim size. Herkese göre bir tanlm.

Sayn Hatipoglu, Qagda| dünya sairle-
rinden etkilendidiniz sai veya sailervar
mtdt r? Varsa kimlerdir?

- Daha öncc l2 Eylül kusa§rndan
bahsettim. O dönem hepimiz Neruda'lan
okuyorduk. Federico Garcia Lorca'lan
okuyorduk (Hala da okuyoruz). O sol
siyasal rüzgarlann esri§i dönemlerin
kendine özgü qairleri bizi duygulandrn-
yordu. §iir adrna etkilenmek bile haddim
de§il bcnim. Sonralarr ba1l,a dünya gair-
lerini de tanrdrm. Rembo'yu, Baudelair'i
tanrdrm. Bütün bunlarr kendi özel ko-
nurnlan iginde de§erlendirdik ve sevdik.
Genglik yrllannda Aragon'u seven bizi,
giir sevgisi, sonralan baqka büyük

§airlere götürdü. Yanlrz etkilendisim
demesem de, sevdi§im bir gairi hurada
anmadan

Mayakovs§'den
geEemeyece§im.

Nazlm'm
ctkilendi§inden bahs edilir. Nazrm serbest
bigimini Mayakovsky'den almrqtrr diye.
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Sanrnm Nazrm bunu kabullenmcz. Iqte o

Mayakovsky ile aynr ga§da yaqamrq,

Mayakovsky ile aynr kaderi paylagmtg

bir qair var. Her ikiside gen! yasta intihar
ettilcr.. Yesenin. Yesenin benim dünya

gairim Elhot'un güzel bir tanrmr var;

"§iir en ulusal sanattr" diye. "Bir halkr

baqka bir halk gibi duygulandtramaz-
srnrz" der. KünEe yazrlmrl bir tiirin.
Tür§e gevirisinin aynr duygularr yansrt-

masr güqlün itle Ellrot'un bagrsrnr srEr-

narak diyebilirim ki Yescnin liirini
Türkge yazmr§.

Kürt siiri'ni tanyor musunuz? Etkilen-

di§i niz Kü rt gai rleri varm d t r?

- Kürt siiri elbette ki var. Var, varama,

Kürtge okuyamama qansstzlt§tmda var

benim. §unu belirteyim ben kendi dilimi,
kendi dilimin olanaklannr kullantp konu-

§amryorum maalesef; Sanki bir yanlm

yok gibi hissediyorum kendimi. Bu igtcn

bir ifade, igtentikli bir itiraf. Dolaytstyla

KürtEe yazabilme sevdanra ulaqamadrm.

Önemli olan yazmak. önemli olan

evrensele ulagmaktlr ama, ben madem ki
bir Kürt dili gocu§uyum, Kürtge konu-

gulan bir cvde dogdum, Kürtge konusan

bir anneden doldum, kendi dilimden
yazmak, kendi dilimden okumak gibi

do§al bir hakkrm vardt. Bu hak ya ken-

dimce kullanrlamadr§rndan, ya da birileri
tarafrndan elimden ahndr§r igin, kendi

dilimin gairlerini, KürtEeden okuyama-

drm. Cigerxwin, ki onu qafdaq dünYa

qai eri arasrnda saymam gerekirdi biraz

önce. Cigerxwin biliyorsunuz, o bahsct-

ti§imiz gairlerle, Naztm'larlu aynr gizgi-

dc, evrensele do§ru gidcn bir qairdi.

Etkilenme sözcügünü yine parentez

igine alarak, sevdi§im,hayranhk duydu-

§um qairler arastndadrr, diycbilirim.

Peki hig Kürtqe sik denemeniz oldu mu?

- Olamazdr, §ünkü; dedim Ya Kürt-

geyi bilmiyorum. Ama bir düg yeniden

tlünyaya gclsem ne 1ap;rrrm? Önce

Edebiyat Fakültesine gider, edebiyatl,
lüm dünyr edebiyrtrnr derinlcmesine
ö§renebilme olanaklannr yaratacak orta-

mr bulurum. Scvgiyi. a§[r. özgürlügü ya-

qatacak bir ortam araflm. Bir de Kürt-
ge'yi ölrenirdim.

Sayn Hatipoglu, yeni bi kitap iQin

galQmalannz var mt?
Var Bir kitap igin delil. kitaplar iqin

var. Ügüncü kitabtm Mayrs veya Haziran

iginde grkacak- Belki Temmuz veya

Afustos igine sarkabilir Biliyorsunuz,
biz profesyonel anlamda u§ragamryoruz.

Selim ileri "sanatqrnrn maiset derdi
olmamah'' diyor Evet olmamah da Tür-
kiye'de yaqryoruz ve var. Dolaytstyla
giiri prot'esyonel anlamda yaqayamt-

yorsunuz. §iiri dolu 24 saat duysanrzda

onu eyleme dökmek, onun pratilini
yaqamak, okuma eylemi bir o kadar

olamryor Gegim derdi var Bütün bu

rrhatsrzhk iginde dosyalarrm var, bu

dosyalardan birini az önce bahsettim.

Haziran ayr iginde kitaba Eevirmeyi
düsünüyorum. Aynca yeni bir galtgmam

Yar. §u anda karalama halinde.

Yagadr!rnrz günlere tanrkltk eden bir 5iir
Savaqr, kirli savaqr lanetleyen, banq

yanlrsr bir piir. Bu yrl iginde bitirmeyi
düsünüyorum. Bu arada dergilerde

görünüyorum. Eski ham dosyalartm var.

Onlan zaman buldukEa de§erlendire-

ce§im. Belki de bir de[il birkaq kitabtn

ard arda grkmast hedefine ulxsrcaglm.

Sayn Hatipo§lu. Binebün Dergisi size

u[agtyor mu ? Takip ediyormusunuz?
Dergi hakkndaki görüslerinizi kßaca
alabilimiyim?

- Bimebün dcrgisi bir,sanstrr, daha

kimsenin eline geqmeden benim elime

gesti. Yayrncrm, dostum Remzi inang'rn
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kitabevinde ilk elime aldr§rm zaman,

baqka bir gok dergide görmedi§im ve
iginde yaEadr§rm beni bire bir ilgilen-
diren sözcüklede karqrlaqtrm. Orta Ana-
dolu Kürtleri, Cihanbeyli, Kulu, Bala
gibi. Qocuklu§umdan beri hep büyük-
Ierime sorardrm; biz nereden geldik?
Belki bugünlerde büyük bir anlam taqr-

mryor ama, nasrl geldik? Yaqhlann ku-
Iaktan dolma yanrtlan vardr. Hepimizin
bildi§i klasik yanrtlar; iqte önce Qukur-
ova, sonra Damlakuyu'ya yerleqim falan.
Bimebün'u aldrlrm zaman artlk bu gibi
sorulara yanrt bulabilece§im hissine
kapddrm. Srcak benim yöremden grkan
ama, yöremin slmrlanm agan bir dergi.
Bence önemli bir boEluÄu doldurdu.
Gelecekte ne olacak bilmem ama, gu

anda bir taklm sorulara yanlt arama
görevini yerine getiriyorsa bu agrdan

saygr de§erdir. Böyle bir girigim kendi
bagrna zaten saygrde§erdir. Bimebün'a
baqanlar diliyorum, gok önemli bir
giriqim.

Bu güzel söylesiden dolayt,Qok tegek-
kür ediyorum. Okurlanmtz iletmek iste-
diöiniz bk mesajntzvar mt ?

- Mesaj, ef,er itici gelmezse, önce
herkesin birbirini dolu dolu sevmesini
istiyorum. E§er insanlar birbirlerini dolu
dolu sevebilirlerse, srcak srcak son

derece igtenlikli, yüreklerinden kopar-
drklannr, birbirlerini sunabilirlerse, bu
ülkenin, bu dünyanrn yagadt§t ve belki de
50-100 yrl sonraki insanh§rn güleceli, o
komik sorunlann hig biri kalmayacaktlr.

§iiri sevsinler, Eiiri sevdikge kendilerini,
insanlan, dünyayr sevecekler. Ben,
hergeyin, insanrn kendisinden bagladr-

Ernl düsünüyorum. E§er dünya aydrnla-
trlacaksa, lütfen önce kendimizi aydrn-
latahm. Eger dünyaya, ülkeye bangrn
gelmesini istiyorsak. önce kendi igimiz-

deki barrqr sa§lamah sa§lamahyrz. In-
sanlar qiire yakrn olularsa, bence banga
da yakrn olacaklar

Herkesin kendi bireysel yaqamrnda

§atolannrn pencerelerini göyle bir arala-
ytp bakmalanm istiyorum. Esen o kirli
rüzgann kokusunu biraz hissetsinler isti-
yorum. Yazrmn, giirin sanatrn bize gös-
terdi!i, o gelece§in mavisini, en azrndan

düglesinler ki, güzellikler daha fazla bek-
lemesin-

Senin sofrandaki kuS sütü
I{im bilir hangi annerun
Aglktan gekilen sütü

Bu masaltmt yagamak

Kim bilir kag gergek insan ölüsü

Yani efendim toklu§un
Aplgmdu
Hüznüm,
Mutlulugun.
Yani efendim varlgtn
Yoklu§um.

Eylül 1992

öugn r-lrur rariPoör,r,
V.Drr§ I,§GIL

rdhur
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BIRANINEN DIDERHEQA
KURDEN KiRSEHIRE or

@qy"{r-4/-z

Destp1ka v€ nivis€ de dixwazim bi taybeti §cxsiyaekf qedirbilind,

matnosteyeki me bi biminim. Bö v6 yekö, w€ ev nivis k€m be. Ew ji
mamostuye me, niviskar Seyid Alp e, ku ew bi xwe ii Kurdö Enqara /
$ereflikoghisat€ ye. Keda wi di ber me de gelleki derbas bü. Ez v€ nivisa kut
bi röz ü humet p€Sk€Si mamostayä xwe dikim, ji bo biranin€n li KtrEehir€.

Sal 1970 bü. Em ketine imtihana dibis-

tana mamosteyan. Ji Lice qeza Amed€

me ses xortan ve imtihane qezenckir Du
xort zarok€n memuran bün. Ew Tirk b0n,

wan piqtre devji dibistanä berdan. Ern gar

kes ji Lici bün. Kurd. Pigti gend rojan ji
me ra name hat, ku em dd herin dibistana

Krrgehir6. Heta w€ dem€ xort€n ku di di-
bistana mamosteyan de dixwendin, dig0n

Eneniy6 qeza Amed€. Bi TirK navO di-
bistanö Dicle öEretrnen Okuh bn. Le Jt
talih6 me -yan ji ne ji talih§ me-, ji me ra

" xedbi" derket. BajareK, ji qeza me 600-

700 km dür! Me her gar xortanji,ji Diyar-
bekir€ w€de ciheki din neditibü. DC ü

bav0n me hineki tirsiyan, gelo tistek bi
serö me were- L6 cardin ji, dixwestin ku

em herine dibistan€ ü bixwinin.
Ji aliyeki ve dixwazin em herin, l€

ditirsin ji. Li vi ali, wi ali ji nas ü dostan

dibirsin. Gelo kes nas€ wan li wan nÖzan

henin, an tunin.
Bav€ min wisan nefeseki kur kiqand,

Bav€ hevaleki me careki li ser kamyo- weK bareki giran ser pigta wi rabe, rehet

n€ di inqeata barajeki de, li wan n6zan bü. Vegeriya ser wi hemqer?y6 me, got:

xebitiye. Ez bawer dikim, ew baraj Hir- "- Kiro Meheme, em Kurd ji hema böje

fanli büye. Baq t0 bira min. Cara ewil wiji li hemü dinO belav büne! Kirqehir li ko,

me ra li dikan€ bav0 min behsa Krrqehirö Lic€ li kol Hela bin€re "

kir. Vegeriye li bavö min, got:

"- Heci, bila sebebji xwe re mekin me- Bav0 min h0ji li duy€ hinek kes€n nas

raq ü xeman nexwin. Kirgehir ne ciyeki digeriya. PiEtre apÖ me y€ mezin (ap€ ba-

xirab e. Tiji Kurd in. Bajar niv€ w0
zädetir Kurd in. Ew ji weki me nin. Xort,
ji wan hinek nas bikin, w6 ew xwediti li
wan derkevin."

Bav€ min wisan tögihigt ku, ew Kurd€n

li w6 der0 ne, ew ji weki wi hemsehriye

me karker in. Ji xwe ra di inqeatan da

dixwebitin. Bavö min got:

"- Ne, ew belengaz ji ji xwe re kar 0

amel€ xwe da ne- Belki vegeriyane güne

mal€n xwe.''

Ew hemqeriy€ me li bavö min vege-

rand, got:

"- Na Heci! Ew tu deri ve nagin, eslÖ

xwe xelk6 wö derö ne. Bi sedan gund6n

wan hene, Xwedi milk ü dew6r ü pez in.

Li nav Kirgehirö dikan€n wan hene. Weki
min ü te Kurmanci xeber didin. Bi esl 0

fesl6 xwe Kurd in."
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ve min), ku li Lice Seketerö TiP'e bü,
got, ez d€ ji Tarik Beg an jiji Tahsin Beg
(Dr. Tarik Ziya Ekinci ü biray€ wi Av.
Thhsin Ekinci) bipirsim. Miheqeq ew
hinek kesan li wan deran nas dikin.

Tahsin Ab6, navön du abüqatan da me,
got. eger mesclele we sebo herin cem

wan. Tigt€ di bira min da maye, Av.
Ccmal BeydoEan nas€ wi bü ü Av. Kemal
ilhan ji hevale birey€ wan yö bigük Av.
Yusuf Ekinci bü. (Y Ekinci, li sala 1994

an li Enqara hate qehidkirin.) Xem ü tirs li
ba bavö rnin qet nemabü. Li KirEehir0 ne

ten0 Kurd hebün, bi ser da ab0qatön Kurd
ji hebün. Ew abüqat ji weK y€n me
"Kurdqi ' bün, Wan dernan li cem mc ji
bo Kurd6n welatparöz di nav xelkö da ji
"Kurdgi" digotin, Ev gotina di nav xelk€
de serbilindi bü. L6 mirov ji v6 gotinö ji
hineki ditirsiyan. Ji ber ku, hefs ü zindan,
6q ü eziyet li ser van mirovan qet kCm

nedib0n.

Axir wext hat, em hatin Kirqehire. Me
desl bi mekleba xwe kir. Em Eün. me

herdu abüqatan ji naskir. Wcxr€ em güne
yazixana Cemal Ab€, ew ne li w€ derÖ b0,
jina wi Perixan Abla hazir bü. W€ hinek
nesihetan li me ki1 dile me ga kir ü em

§andin dibistane. Le, Perixar Abla ji ü
Ab0qat Kemal ilhanli, nözikatiyeke gel-
leki germ nigani me dan-

Xeribiya me li Kirqehir€ zöde dom
nekir. Aliyeki de rne li mektebC telcbeyen
Kurd, yOn kuji S6rt€, Batman€, M€rdinö,
Adlyamanö ü ji Diyarbekir ü dora Diyar-
bekire hatibü, me gig hevdu naskir. Em
roj bi roj n0zi hevdu bün. AIiyö din ji me

xorten Kurdji Kirsehir6, y€n ku di dibis-
tan6n din de dixwendin naskirin.

Sala yekemin me hinek zahmeri ki-
§and. Ji ber ku dibistana me di destC "ül-

küciyan" da bü. idara dibistan€ pir alika-
riya "ülküciyan" dikir. Wan dixwestin
me bixin nav refO "ülküciyan". Seri da
qend xort€n Kurd ji xapandin. Ji xwe
dürgandina me wisan ne kareki tesaduf
bü. Wan dixwestin me (xon€n Kurd) di
van dibistan0n internat de (dibistanön ku
mirov gev ü roj l€ dimine ü dixwine)
asimile bikin. L€ gelleki ji me, di nav
malbata xwe de bi welatperweri
pcrwerde bübün. §iyarE Kurdayeliya
xwe bün. Wisan ne hesan bü, ku wi kuqiki
(bozkurt) bi me bidin qebülkirin. Hema
roja ewil da cira wan ülküciyan bi me
gellekan nexweq bü.

Sala ewil dewra duduyan pöve, pevgün
ü lihevdan di nabeyna me t ülküciyan de
destpdkir Ülkticiyen li dibisrana me ü
yön derve li bajar bübüne yek €riqön me
dikirin. L€ wexte ev büyer destpCkirin,
Kurd€n Kirgehir€ gellek pistgidya me
kirin. Bi van büyerCn nabeyna me 0 ülkü-
ciyan de, li Kirqehire di rav xortan ü xel-
k6 de cudabüneki kurdestpekir Kurdan ü

hinek xon€n gep Ii Enqarayö dixwendin
alikariya me dikir. L€ piraniya TirkOn nav
baj€r Türkeqgi bün. Xort€n Kurd Tür-
kegci hema b€jin tunebün. Tenö qend kes
endame MTTB'C (MiIiTürk Talcbc BirliEi)
bün. L6 pilti ku ülküciyan OriEö mc kirin
ü diji me. weki 'DoluAan gelen pis ve

vahsi Kürtler" tilten wisan propaganda
dikirin, ev tiqt pir diEü zora xort ü esnafdn
Kurd. Wan qenc xweditiy€ li me kirin.

Baq tö bira min. Qend xofien Kurd ji
gund€n Aqa§r ve fa kan Qadwh Hact Yu-

sul Köyü di Ticaret Lisesi de dixwendin
endam€n MTTB'6 bün. Dev ji MTTB'0
berdan ü em bün heval€n hevdü gelleki
qenc. Wan ji pir alikariya me kirin.

Heta van xortan careki em li gund6
xwe, li Qadtrlt Haci Yusuf köyü 'tehe-
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wandin. Ev ji bo min biranineki getlek

xwe; e. Ez d€ vi biranin6 ji we

xwendevanan re binivisim. L0 beri vi,
dixwazim gend gotinan li ser p6qveg0na

tevgera siyasi Kurd li KtrgehirÖ

binivisim.

Dema me da, Kurdän Krrqehir6 teqriben

hemü CHPö hildibjafün. TenC gend malbat
ji Hatunolltl yurMSP'li bü. L€ ew€n MSP
ji hildibrjanin, ji me hez diküin.

Peywendiy€n me ji bi hemü Kurdan re

baE bün. Tengahiyek li me g6bt1b0na, me

ihtiyaciyek hebüna, em bi wan ve digün.

Wan ji alikariya me dikirin. Peran deyn

didane me. Carna ku em digOn tatilC,

peren me hinekan tunebü, an ji di wextö

de nedigihigtin deste me, em digün me

peranji wan deyn dikirin.

Careki em ji bo hevaleK gOne pastexa-

neya Hasan Amca li sanayi gargrst. Hasan

Amca, miroveki dindar bü. TistC tö bira

min, li Krrqehirö yek ji berpirsiyar€ Milli
Nizam Paaisi/pisre MSP6 b0. Di pirsa

peran da ji hineki deste wi nevekiri bü.

Em ji xorten solci ü Kurdqi bün. Wi me

baq nasdikirin. [,€ wexte me deyn jÖ

xwestin, hineki fikiri ü got:

"- Em ticarct€ dikin, mecb0r in, deste

me da divÖ her wext pere hebe. l50lirajiji
bo me pere ye. Ticaret bi yek liraji tC ki-
rin. Dive ez hesabö yek lira ji bikim. L0

em Kurd in. Nabe hun ji riya xwe bimi-
nin, wicdana min qebül nake. Han ji were."

Gir€dana nav me ü Kurd6n Krrqehir€ di
hevokeK Hasan Amca da xwe nigan dida.

Naveroka hevdu hezkirina me ev bü: " Zd

em K u rd i n!"Beßev btt: Em Kurd in.

Tista me wisan zü nöziK hevdu kir ev

tiqt bü. Ziman ü hisiyeta Kurditiyö, em

n6zi hevdu kirin.
Bi baweriya min, telebön dibistana

Olretmen Okululi Krrqehir€, tesireki bag

h€gt li Kr;ehir6. Di danasina tevgera

Kurd li Krrqehir6 de pareke bigük tele-

bey6n dema me göbü.

Div€ qag neyö fehm kirin. B6qik ronak-

bir€n Kurd ji nav Krrqehir€ ji derketin ü

wan xizmetek basji bo tevgera Kurd kirin.
Kes€n weK Rrfat ithan, Orhan Atak ü

ew€n din. L€ güyina me bübü weki
pireyek bigük nabeyna Kurdön

Kurdistan6 0 Kurd€n Krrqehir€. Kurd€n

Krrgehir€, weK min jor ji gotibün, ji ber0

ve Kurdperwer ü demokat bün. Lä ji ber

helwesta MHPyiyan li diji me, ew z€detir

li diji MHP ü tevgera ülküciyan derketin.

Ruhe wan y6 Kurdeyatiy0 b€sikxurttirbü.

Em dixwazin, v€ nivisa xwe bi birani-
neki girin dawi binin: Niha tarix bag nay€

bira min. Lö ez dib€m, di sala 1972an da

bü. Xort6n Kurd ji gundö Qadirli Haci
I'risa{ komek ji me daweti gund kirin.
Em Eüne gund. Hevalön min y6n h€ja

§ükrü Gülmüg, Hikmet Fidan ü Halim
ipek 0 gendek din em bi hevra bün. Hej-
mara me di nav 10 ü 15an de bün.

Agap i Yukan Qadtrh Haci Yusuf

Köyü, ne li hereme " 9o10" bün. Ev herdu

gundön Kurdaa li rojavay€ Krrgehir6 bün

ü dorberO van herdu gundan, gund€n Tir-
kan bün. Ewön bi emir, kal, bi Kurdi
diaxifin. Yek kalekiji min ra got, pesiy0n

(bav ü kal6n) wan, wextö sultan daji dora

Ruhay€ (Urfa) halinc van deran. Li van

herdu gundan cilOn nuh mixabin bi Kurdi
nizanibün. L€ bi Kurdbüna xwe qiyarbün.

Ew roja em li wi gundi brln, gend kalÖn

gund zöde z€de keyfa rwe anin. Bi me ra

bi Kunli diaxifin. Baq t€ bira min. mirov ji
gav6n wan kuraniya hesret0 diditin.
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Pistre em güne malö, ku xwarin€ bixun.
Sifre hat danin. Em bi gundiyan ve rehet
dora bist kesan bün. Nan ü pivazön hegin

danin ser mugemb€. Sö tepsi qorbeya nis-
kan hate danin. Dudu, her yeki li serö

sifrö ü tepsiyeki ji li niveke sifrö danin.
Em dawet€ sifrö kirin. Me dest pö kir.

Em nöziki bist xorl in, baqji birqi büne.

Sö tepsi qorbenisk w€ ki ji me t€r bike.
Em gend kes wisan di bin0 Eavan de li hev
dinörin. Di berdaji kefiiyön xwe bi lez li
§orbe didin. L€ hinek hcval tu tlib6ji qey

qebale girtine. Qet kefgiyen wan naseki-
nin. Di berdaji me daye ber pivazön heEin

ü nan. Di nav gend deqan de, Eorbenisk
xilas bü. Ev€n dest€n xwe hinek bi lez gir-

tibün gend kefgiyal z€de xwarin, wisan ji z0-

de nan ü pivaz. I-ö piraniya me, em miul
"birgi!"

Xort0n mal6 dest avCtin tepsiy€n vala
rakirin. Me ji xwe ji sifr€ pasve kisand.
Hineki ji me, spasiyaxwekün: "ziyade

olsun, tesekkürler, ve sayire .... "

Du kalem€r 0 xwediy6n mal0, li me
dinerin üji me ra qet tisteki nabejin. Xor-
t€n malö dest€n xwe giran digrin, sifr6
paqij nakin, misembeya sitiö ranakin.
Wisa, di nav wan gend deqeyan de em
mane hineki metal ü heyid. Dibe ku
hineki ji me ji ketibüne etra birEibüna
xwe. Ez hineki fedikok büm. Min xwe

Eunva kiqand cih€ xwe ü ez rawestiyam.
Weki t€ bira min, min ji spasiya xwe kir,
golt 'ziyade olsun" an ji ti;tcki wisan.
Pisli 25-26 salan div€ ez li xwe werim
mukire (itiraf bikim), ku min tene gend

kefgiyan xwar ü ez zöde z€deji birgibüm.

AxiE wexteki hineki ji me tew hÖviya
xweji xwarinö biribü, min dit, careki din
xorten malC bi legen ü tebexan ketin hun-
dir. Xwarineke din danin ser sifrö. Kalo
hjneki di bin l€van de dikeniya ü vegeriya

li me got: "buyrun, buyun (kerem bikin,
kerem bikin)".

Em careki din liviyan, me xwc da ber

sifrö, Xwarineke bi gotrt, bi tam! Ew he-
val0n me y€n ku kefgiy€n xwe di qorbe-

niske de dilezandin, zirarö kirinl Icar
xwarin xilas dib6, me li xwediy€ mat€
m€ze dikir, €di xwe zü bi zü paqta

nedikigandin. Heta dor hate ser zebe§ 0
f€ki, gend qor xwarin ü pOxwarin hatin ü
qün. Ew roj me gelleki xwar. LC em
adeteki Kurdon Kirqehirö ji hinbän.

Li cem rne, wextC vehewandinC, ji der-
vcye siraniyö, em hemü cure xwarin6n
xwe datinin sifrö. Hcr yek bi dile xwe. ji
her yeki dixwe. L€ li nav Kurdön Anado-
liya navin xwarin li duy0 hevdu tinin,
datinin sifr€.

Eger hun vi adet€ Kurd€n Anatoliya
navin nizanin. hin bibin ü li benda xwari-
nön din ji rawestin. Zikö xwe bi gorbe-

nisk€ danegrin 0 metirsin ku hun d6 birgi
biminin. Kurd€ Anadoliya navinji, hingö
ji mala xwe ve qrvter ü m€vanperwer in.
dikarin loqmeya nav devö xwe derxönjn
ü bidine m0vanan. Temami weki Kurd6n
ji xaka Kurdistan6. H€viya min ew e,

Kurd tu caran vi adetö bav ü kalan,
m€vanperweri ü malxweyiya xwc tu car
bimekin.

Kurd iro ji ger ü nefiy6 böhal ketine, l€
ew h6ji mdvanpcrwer ü mirovperwer in.
Ev e sermiyanö me Kurdan. Sermiyaneki
gandeyi qenc 0 xweg.

Böqik biranin€n me yö gar salan li Kir-
qehir€ z0de ne. L6 min bi pögniyariya bi-
ray6 Heci ü Muzaffer destp6kir, ez h€vi
dikim, hevalön din ji binivisin. Dcng€
mamostaye me Seyid Alp d€ z€de z€de

keyfa me bine. Ji ber ku ew ji wan kesan

e, ku birnekiriye ü birnebüye !l!
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HELBEST

QiQEK

XweS xem in, giya 0 hoz
Culü guptk gigek bün rcz
Kepk bük a krin gulaz
Av€ pigek dim€je moz

Gulö heft reng xemtland dar
Lt nnd€n ra gerdan 0 gar

Ser dtnkön xweS hati deng
Cure strand stbe brbang
Tbyr ü tt'l dtli xwe Seng
Gi derhtgin, ruhevtn reng

Demsal xuSi, keni havin
n it deng hat nezlk sevin

Kesk ti sor, zeti reqtsi yar
Pöq zenk€n, reng bune par
Mor ü nndtk bmqi Zer
G6n Sa kri, gigek € nar

Badrü, hero, undiye gung

Sirmok, pivok, sosin Silan
Vektr gtrefokö d an

B b övin, gav lt gulan

Benewg vexwar av€ golan

Sor ü spi reng reng vektr
Htn€k htngtv, hn€k Sekr

Benewg rusti reng€ delal
Pnr hezkri avö zelal
Pi hev werdan hevra heval
Heja giya, geleng b€rmal

Gra h da mt xwe bar

Qigek hani dayi dest yar

Gaz ü gelbön, berlin nergiz

Qtnc € higin, d ixweziz
Rtnd ü b€daw: waqas t biz
Getmö xwe nerm tere payiz

Qiya berf ket, hat zwstan

Qigek malda bün gulistan

Curuki

)terrz Gecc yaflsrndan sonra

TirlrtQoban Kugu

Sirmok Lale
Plvo,k Qildem
Gen/Can Rl:h
,Badrü Ibik sisegi (Badrü)

fi&(r Hatmi qiscEi

Pvng. Nane
qun6 Dügün siqeEi
Bswuga. Pap tya (lfln)
.tosra Zambak

§llrn Kusbumu, karanfil
Glrefok Kördüüüm
,BercrvS Menekse

Derd ra rletman bawuga pung c,.e qah bülbülü
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QUNCIKE ZAROKAN

Srmqyä HerEid

merxasiyö, h ber pöz büye, drl€ xwe gost
xwastiye. Br kefkoni berdaye Euctka hewa
ü br carkö ra lCxrstrye. Wi gucrk
gerjekrnye. pertllan-drye 0 krnye ber qiva

z€d.

Paqo t€r h ser herd€ rexrstlye 0 heft
nan€n söl€ ji L ser t6r€ rexrstrne. Wi Zad€
keli br ser n€n da velohrye ü ter xwanye.

Mirvrto jr hevaleki xwe ra qal krnye,
gotrye:

-Qucrk prr br rün bü. Rün€ w6 dr heft
nanan ra, dl tere ra derbazbü ü bostekeji
br herd0 da gü xwar6. Heval€ mir ji ^
yeki devj6 büye ü §orön Vrrto h
her der€n drnyayö belavklnye.

Qeroka mrn sü qametC

Lr ku derö 0 king6 büye, kes nrzane. Lr
welateki, ku nave wi Derewistan büye,

mirek hewüye. Jö ra digotrne mir€
derewan.

Mir dr qonaxake kevn ü xerewe da
drjiya. Ciregrr€n wi zemani jr mir
heznedrkrnne. Ew her €var€ digüne
weranqonaxa mir. L dora wi drcrwiyane,
je ra dibüne mövan ü guhdar. Mirjr wana
ra E0rok kat drlunne.

Lt gora rlmö derewan, hen kes drb€n
Derewistan ji ü mir€ derewanji iroji hene.
Hebrn ü tunebrn ferq nake.

Ezö nrha ji we ra br mvrsi, jr dev€ mir
da, qala qend göroken wi brkrm.

MIRE DEREWAN
-l-

VIRToÜRÜNEQUCIKE

KahkC rrrn ye hefte ü heftan, mir Vrrto
m€reki prr h ser xwe büye. Nav6 wi y€ esrl
mir Mrstoyä Ey;ana Ali Beg€ mirm.iran e.

Le xelkgje radigotlyevfio 0 ev navah ser
maye. Qrmajö ra wer gotrne, ezji ruzanrm.

Mirkalek0 mrn Vrrto prr jir büye ü her
karek jl dest düahye. Wi miriti, Cotkari,

§ivani krnye. Jr aliy€ grvaniy6 da dr ser wi
ra kes tunebüye. Wi heft kefyön pCz bl
tene diEerandlye.

Mir Vrrto jr gost pr hezdtlflnye.
Ew vC gost nedrmaye. Rok€ ku wi

gost nexwariye, §er derdlxls-
hye. Wi laq€ berxek€ h reqe-

k€ drxwarive-

Mir rokä, h deqta
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-./fetn a 9{ent

DAN1 YA DiKELiNiN NA HETA DEV HAT|YE

Rojek6 Hecibram ü Husin ji gund bi

rö dikevin kü herin bajör.

Li cem wana law6 Husin; Uso ji heYe'

Hecibram, Uso baq nasdike; kü yeki hig

sivik ü elevaYÖ.

Ji Husin re dib€je; " Ez pirsek6 ji Uso

bikim, kü bersiv da 0 zani; ezE Besö keqa

min b6 qelin bidim wi." Ü kutek€n

retefona bi Uso dimörine. dipirse: vana gi

ne?

Uso "kü baj ari yakincOn xwe guqtin bi

wana de darda dikin k0 ma ziwa bibin'"

Revi y€n mc, rö ü rö diherin. Nöziki

baj0r dibin. Edi geue. §ewqa elektirikä

her der roni kiriyÖ. Hecibram; "Uso de

b€je ka vana gi ne? ''

Uso " Bajari dani Ya dikelinin'"

KE P|RS KiR

Hesen dihere ali y€ Ezurim0 ji wir pez

bikire. Roja vedigere gund ciran diherin

cem, x€rhatin6 lÖdikin.

Ciranek dipirse; "Hesen, EzurimC §i

heye gi tune Yö? "

-"Li wir run ü Pendir Pir herzan e,

bedawe ye!"

-Kilo Ya wana bl gend qeYme Ye?

-Welle nizanim, k0 Pirs kir?

Meta El, li meheke rojiy6 dihere qolö

stiri diqine.

Pigi yeki xwe g€dike, dide ser milö

xwe, beriyö xwe dide gund ü r0 dikeve'

Rastä melleYä gund tÖ kü ew cot

diajoye. Piqtiy€ xwe ditine erdE. bi roji yc

ü di bin piqti da west§aYe.

J€ re dib€jÖ; " Hesen, tu dibini, min

stiri gini, kire pi§ta xwe bi vi zari bi roji

heta wira ani. Here kü bi ser daji na Ew

(xwede) heta dev hatiye.

Tiqtonek

1 Qini gini hezar gini

Meri diwinim hilgini

2 Kutan dike ne dar e

Seri miqk e ne mar e

DiE€re ne ker e

3 Mirigka min Eü kePir€

Zirga xwe bü qekire

4 Meri bulut deri kilit

5 Min hilkir bi b6r6,

te hela bi Pozi kCrC.

Bersiv€n Tiqtonek0n jor:

(tsJC) nD 'S utr{ i 
^r8urH

§ow € Isn) z'(:{ould) .4\?1I) l
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MANGA SOR
Berhevkar: Mamoste irfan Baysal

jialiyö Cihanbeyli ü Kutu'yö

ke, di qun€ min ra Ii tesi xwe ke.
Rok6 veng, dü ro veng analix dib€ va

veng nabe. Ez dö Eqe ji vö ra biginim
naxir6. Parzinga Eg€ xwarina xweq. ji
Fatm€ ra ji nanö higik dik€. Li naxirö,
Fatme bi Manga Sor ra:

-iro EEji bi min ra hat.
-Manga Sor: Meke ma Eg parzinga xwe

veke, ji xwe xwarina xwe neda te, tu ji
hing€ sturi min ve kiem ji nadine w6.

Eg t€ mal ji dayka xwe ra kat dike.
Dayka v€ qabül nake. Dibö eza riyek€ li
Manga Sor bikim. M€rö xwe bi evare te
mal. Jinik nanni higik dide ser parsiy6n
xwe üji mör€ xwe ra:

-M€rko, ez naxwagiml (desti xwe did0
ser parsiyön xwe). parsiyön min bi tOn
diEken6, Kalikek iro di vir ra derbas brj ü
ji min ra got: ''Cost bi ser parsiyCn xwe
oe.

-M6rik: Ji v€ 90tir gi heye; Eqö, Fatme
rabin herin bizin6 Eerj€kin.

-Jinik:Na, na kat€ got, gostiManga Sor
bidin ser-

-M0rik: Me ke gima? Manga Sor rizqe
me ye. Em€ gima wö gerjökin?

Fatme hema radibe tere ba Manga Sor.
-E te serjekine.
-Tu bi berxwe mekeve. Goqtimin€ bi te

Eir ü gekir be. Bi wanji zehur ü ziqim be.
Temeka min ji li te. Her ki te gosti min
xwar b€ "wäi... va gosta giqesi tehl e,,.
Hesutüy€n min ji gigtka di erdö ke. pigri
gil ro l€ m6zeke.

Rok€ daweta lawiki ax€ dibe. Analix
Eqö heytin6 dihere dawet6. Bi Fatme raji
dib6:

-Heta ku em hatin vö berog€ tijigili ke.

Qi hebu ye 9i tune buye. Malik hebuye.
Wd mal6 rok€ jina xwe dimre. J€ kegikek
dime. Nav€ w€ Fatma buye. Bav€ Fatm€
carek din dizewice. Ji jina xwe a nrl
kegikeke din t€ dunö. Nav€ w€ dikin Eq0.
Dem te Fatme bi Eg€ va mezin dibin.
Fatme pir rind ü xazal, EqO ji kggikek
neg€ ü bi xofdibe.

Analix ji rindiya Fatme diqare. Ji
FatmC ra li ber f6nek€ dibe. Rok0ji m6ri
xwe ra:

-Em Eima giv€n radigirni, ma Fatme
here ber naxir6!

-M€rik je ra dib6: Meke jinö, qö kegik
diherin ber naxi16

Jinik bi a xwe dike. Fatme tere ber naxire.
Analixj i Fatrnö ra nami trigik dike parzing0
ü w0 digine. Fatme li ber naxir6 bi nivro
birgi dibe. Parzinga xwe vedike. Dili xwe
nahere nani hiqik ü digri. Ji nav naxi€
Manga Sor tC ba Fatrnö, ji Fatm6 ra dib€;

-Tu gima digri ?

-Fatme jö ra dib€; Analixa min nanni
higik ji min ra kiriye parzing€, dilö min
nahere ku ez buxwim-

Manga Sor:
-Wö stur€ mini gep€ ve ke di dunyö da

gi xweq heye tajö buxwi. Stu€ mini raste
ji av töda ye.

Mehek, du meh derbas dibin. Fatme
mina hiv€ v6dikeve, her roj€n derbas dibin
Analix bi ve ji ji Fame aiqare. ü trertyö
dide FaünC ku li ber naxir0 biröse. Fatme li
ber naxir€ji Manga Sor ra:

-iro analixa min va hefya da min ü got;
heta ku tu ve heriye nar6sti m6 mal.,,

-Manga Sor: Heriy€ bine di daviya mi
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Fatme bi ser beros€ da digri. Berog tiji
nabe. Ciraneke xwe te, hali Fatme dibine

JC ra:

-Beroqö tiji av kc, dü lep xwÖyi xwc ji
bav6 nav, ku analixa te tC nekirje ra bC tu

dixwazi li tam€ m0zekc. Girl ji xwe bi
xwO ye.

T0 bira Fatm€ iro ro a gili ye, ku hestü

di erda dane. Dihere li hestüYan

mOzcdike. Ku qi li mOzeke, ku hest0

gigrik bune kincen 6 ji z€r ü ziv. Fatme ji
va kincana xwe g€dikc ü dixeniiline.

Dihere daweta lawiki Ax€. Li dawet0

dikeve seri govendC, gistik li rindiyO w0

radibin s6r€.

Fatme beri nivi qevd mecbur vegere

rral. Ku nevegere a ti hali xwey bar€

keve. Nivi qeve nözik dibe, Fatme bi lez t6

mal. I-i serriya xwe, ku ti ser hewzi kaniye

ra gav ke, Iapqina xwe dikewe. Heyna n€

t€ mal. Analix t0 nal ji Fatme ra:

-Fatme, Fatme isev kasikek ket seri

govendö, hiv€ digot c7-i rind im, kaqik0

digot ez rind im. Fatme di dili xwe da;

"ew kegika ez b0m."
Lawiki Ax€ yö biguk tC ser ave, ku

hespC xwe avde, hesp€ xwe av6 venaxwe.

Va qamgiyC xwe bi bin av6 dixe,

Lapgineke zedn t€n dest. LawKAxO dibä,

va lapginaji lingö kijan keEikÖ ra bün ezd0

wö li xwe mar kim. Lawik bi mal mal

LapEin€ digerinc. Ji tu kesi ra nabe. Li
dawiy6 tcre rnala E$ ü Fatme. Analix

Fatme vedisere. l-awiK Ax€ lapEina li
lingi Eqe dikc, lö nabe. Ciranckji:

-Ka kaqikeke we y€ din ji heye (Analix

ji fcdiy€ xwe ra Fatme ji tine). LapEine li
lingö wö dicerbinin, di carek6 ra Ii Iing

dibe.
Fatme Ii Lawiki Ax6 mar dikin. Lawiki

Axö bi dol 0 zürne ten ku buk6 bibin.

Analix Fatm€ dike tandirö, E9€ji dike paq

perd6. Berbiyen dawete li derva govende

dikEinin, Dikik dengl xwe bilind dike:

-Ürü üürüüü! Fatme xanim di tandurö

da Eqe xanim di paq perdö da.

Bcrbiy6n dawetO vC dibizin, tedn lC

mOzedikin. ku Fatme di tandur6 da, mina

hivO vödikeve. E9 ji di paq perdö da req

dike. Bcrbiy0n dawetO hema Fatm€

heytinin ii terin.
Wext tere zcman tere. Fatmo du

Iawik0n xwe dibin. Nav0 yeki Hesen ü yÖ

din ji Hüsön l€ dikin. Fatme rokC tere ser

av€ ku kinca bigo, Analix ji tere ku ali w€

bike. Ji Fatm€ ra:

-Were, ez seri te ji bi1om.

Analix ku scri Fahne digo kültik derzi

di seri Fatm€ ra dike. Fatmc dibe givik ü

tifire. EsC dike qünO ü diqine mal. Li mal

Hesen ü Hüsön ji pÖsira wE gir nam€jin.

M6rik:
-Vana gima gir€ te naxwine?

-iro liber r,.r1ö rnin kinc ;ü5tin. pir rel

bume. Ji bo w0 min nas nakine.

LawikiAxe, Ovare tere odö gund. Li wir
yekji civat€:

-iro min cot dajot, li ser darek€

givikekd ji min ra got:

-Cotkaro. coti xwe rameke Lawi Ax€

temekc, ma devi Hesen ü Hüsöni min bi
gigki döla reg ncke.

-Lawiki Ax6 dib6: Ez ji bi te ra herirn

cot.
Li cot. §ivik,Jisa va gotin€ xwe nü va

dibe, Lawiki Ax€ seqoy6 xwc dav€ ser ü

digre. Qirini bi ser givikö dikeve.

-Navi gaven min derzi tö da yc!

Law iki Axö derziy0 j i navi gava dikqine,

qivik dibe Fatmc. LawikE AxÖ je ra:

-Va Ei hal e Fatme?

-Analixa rnin va ani seriy6 min.

Lawiki AxC Fatm€ heytine terc mal.

Kereki ti, yekiji birgi tine. Her kerek0 di

lingi Eq6 gir€ dide. Y0 birgi ber dide ser

qerC, ye ti ji, ber dide ser av€. Ü Eq0

diqelilinin. Bivi rwiji bavan ra digine.

Qiroka min qu rast we xwar s6nik mast.
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Krrgehiide bir a§alar köyü

TABURA (2)

ße,4rr" @or",

babam! Müsade ederseniz bu konudaki
fikirlerimi krsaca belineyim. Turist bir
ülkeye gelirken ora n tabiat güzellik-
lerini görmeyi ve bu güzelliklere ulaErp
tadlna varmak ister. Tabiiki burada altya-
prnrn büyük rolü var Bu dünyanrn her
yerinde böyledir. Bir tek Türkiye'de du-
rum de§iqiktir Buraya gelen turistler
dinlenmeye deEilde, Türk erkesine hay-
ranhkliurndan geldikleri propagandasr
yaprlr igte falan ülkenin Helgasr (Türk
erke§ine bayrldrm) gibi koca puntolarla
gazetelerde Earqaf gargaf yayrnlanrp Tür-
ke-Türkgovenizmi pompalayarak böbür-
lenip durdular Kimsenin aktrna
gelmezdi Acaba gelen erkek turistler ne
iqin gelirler? Yani herkesi kendileri gibi
akL ugkurunda zannedip, Ucuz dema-
gojik turizm politikalan yürüterek bu igi
krvrracaklannr urnarken, gördülerki bu
sene turist yok. Ve her zaman yaptrklan
gibi a§lamaya bagladrlar. önceki sene-
lerden Helga peqinde koEmaktan yorulan
Türk erke§i, Wiagra hapryla besiye
gekilip, yerli mah kadrnla idare etmek
zorunda kaldr.

Gelelim bizim durumumuza. Diser
köylerde durum nicedirbilemem ama Ta-
buro§lu'nda turizm gok eskilere dayanan
bir sektör. Tarihi eserler yönüntlen gok
zengin oldu§undan, turistimiz boldu...

Celen turist kafileleri önce köyümüze
u§ramak zorundaydrlar. Qünkü ügayasa
(Tarihi eser kahnhlannrn oldusu yer)
tomofilleriyle ulagma imlanlan olmadr-

§rudan, köyün en hrzh ve en uysal eqekle-
rini seqer, ayrantn ve yosurdun kaymak-
hsrnr deviz brrakmadan alr Qünkü, ',ga-

Ben Taburo§luna taktrrdrm, hep aym
yerde otladlgrmr sanmayrn. Qevremde
olan bitene duyarh olmamak elimde
de§il. Sebcp; Bimebün, arastrrmacr bir
dergi olarak böyiesine bir duyarsrzh§a
katiyetle müsade etmez. Hemen kapl
tI;arr ederler adamr. Bende. görevimi
sürdürmem iqin dünyada, giderek
gevremde olup bitenle ilgilenmek
zorundayrm- Anlayacaprnrz, gözüm
Monika'nrn ugkurundaysa samaüm
Bill'in suratrnadrr. Diler yandan
Türkiye'de olan bitene, seyirci kalmam
olanaksrz. Neredc bir kara delik var, ben
parma§rmr oraya basmak mecburi
yetindeyim...

Diyelim, Türkiye'de turizm meselesi !

Türkiye'nin bu sene lurist yoklugun-
dan neydi o sektiEi zorluklar? Anam-
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vurun parasr haramdrr". Beraberlerinde

getirdikleri kazma ve kürekleriyle Ü9-

aya§a giden da§hk arazide

kaybolurlardr. Devrisi gün, Ü9aya§a

yolu dügen köylü görürdü ki, aboovv!

Kösnük gibi bütün araziyi delik de§ik

edip gitmisler. Bu duyanlann meraktnt

kamgrlardr. Ulaa gömü varmrq deyip,

onlarda egeklerle ama yanlanna ayran

yogurt almadan, birbirinden gizli yola

§lkrp Üqayakta yan-Yana araziYi

kazmaya giriqirlerdi. Tabii. gömü yerine

(mantar. kekik. nane gibi) mevsimin

yaban otlanm heybelerine doldurup dö-

nerlerdi. Turist aktmtntn Taburo§lundaki

kahcr özelli§i ise, arkastnda btraktt§t ga-

zilerdir Bu bölgede, geceleri hayvan

otlatanlann gukurlara düsüp klrdrklarr

organlarr (Kol, bacak, burun, vs) boynu-

nu klnp telef olanlan saymazsak, Tabur-

o§lu'nun Ügayak gazileri, cihan harbin-

deki gazilerinden kat-kat fazladlr.

Turizmin diger yan etkileride, yine

erkeklerde görülürdü. Sagrrlanm(kalga)

agrr, a§rr sallayarak dolaqan yan gtplak

gil gil gavur avratlan, köy erke§inin

gözlenni, gönlünü agtrErndan. altzlann-
dan salyalar akrtarak, kendi avratlann-

danda biraz dekolte giyim isterlerdi.
(Aqe, biraz kumaqtan klssan, süt gibi bal-

drrlanm görsem nolur krz!) Bazen bu Ee-

liqkiler o kadar etkili olmuqtur ki Tabur-

o§lu kadrnr hakkrnt aramak igin, erkek-

lere karqr köyde yürüyü§ yapmak (Akti0,
hayvanhn sa§mamak. yemek piqirme-

mek (pasil), gibi direni; yaprp, kadrn

haklan konusunda oldukga önemli mev-

ziler kazanmrqttr. Bazt fanatikler gocuk-

lan emzirmemeye kadar vardtnp erke§i-

ni dize getirmeyi denediler §unuda diye-

bilirimki Feminist aktmrn tohumlan bi-

zim orada atllmlshr Taburo§lu kadtnrnrn

yürüyüqlerinde pankart yoktu (okuma,

yazma bilmediklerinden) ama gok slogan

atlhrdl. Gönül isterdiki di§er köylerde

böyle deneyimlerden gege...

Sakalh, yerinden do§rularak bize

do§ru gelip. Sol ayalr tam bumumun

ucunda, sa§ aya§rnr da sol omuzuma

basarak duruyor. Hig bir qey söylemeden

ve bana acr vermeden. Bekliyor.. Aya§t-

nr omuzumdan boynuma do§ru. masaj

yapar gibi, oksayarak kaydrrryor Ayak

kula§rmrn üzerinde duruyor; akhma

acaba cinsi saptk mt, sorusu taklltyor.

igim bulanryor Ögürüyorum bir iki kez,

zaten bütün gün hig bir Eey yemedi§im-

den kusamryorum. Halbuki, alzrmrn do-

lusuyla bu herifin üzerine kusmayr ne

kadar isterdim. Boynumu kütürdeten bir
basrngla gerge§e dönüyorum. Sakallt

iqini biliyor. Tekar masaj yaparak omu-

zumdan yukan grkryor. Soluklanryor bir
an, bu sefer acrtarak tekrar agapt boy-

numa oradan ayak tabanlntn oyuk yerini

kulagrmln üzerine denklcyip birden bas-

tlnyor. Basrnq korkung bir actyla bey-

nimde patlayrp bütün bedenime yayrhP,

kasrklanmda toplanlyor Tekrar §iddetli
patlämalarla be.denime yayrllyor. Vucu-

dum, ipin müsade ettiEi kadar kastltyor

Ben yeni acrlara haztdantrken, ihtiyar

baqladr§r gibi brraklyor. Cemaate dönüp,

-qok geg oldu, bunlara yapacaglm
yarrna kaldr. diyerek ayrrhyorlar. Son

grkan köylü, lambayr söndürüp gidiyor.

Onlar gittikten sonra bütün hain-

liklere gebe bir karanhk göküyor üzeri-

mize. Olanca dikkatimi zonklaYan

kulaklanma verip, sessizli§i dinliyorum.
Bir an, yrldrzlann özgürce akarken qrkar-

drklan hrqrruyr, duyar gibi oluyorum.

Özgür bedenimi Taburoflu'nun da§hk

yamacrndan yrldrzlardan,da sessiz (Qün-

ki hrrsrzhk yaphErm zamanlar, blrak
gobanr, galdr§rm koyun dahi brga§r boy-

nuna vurdu§umda uyantrdr zavallt.)

kaydrrarak sevdaltmln koynuna. §u an

devinimsiz esir bedenim-.. Uzaktan bir it
karanl§a, önce uzuun, uzun uluyor,
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sonra yayas yorgun kesik, kesik havlayrp
brrakryor Birazdan uyuyacak özgürce
istedi§i yana döne-krvrrla. Nedense(!)
jtin ulumast Hamo'nun varhElnl hatlr-
lahyor bana; bu bag belasr srkrntrdan,
korkudan kurtulmak iqin,

-Niye havladrn öyle?
Hamo, bitkin korkak ve gece gibi

karanhk bir scsle.
-Brrak dalga gesmeyi, zamanrml

§imdi? Ulan öldürecekler! sen hala
dalga geqiyorsun. Bu sakalh beladan
nasrl kurtuluruz onu anlat. Anlat ki
biraz olsun rahatlayaylm.

Merdivenlerdeki ayak sesiyle
sesimizi lamba gibi söndürüp bekliyoruz.
Nihayet geliyorlar, nc olacaksa bir an

önce olsun, diyorum. En eziyetli ölüm
dahi bu bekleyiqten iyidir Tabii demesi
kolay, imgelemimde ölümün qe5itlcri
belirdikge korkumda büyüyor.
Korktugumu bclli ermelnek iqin.
Hamoya:

-Bu sef€rde senden baqlarlar. diyo-
rum. Bol bol ulursun...

Kaprnrn kilidindc unahrar dönüyor,
geccnin ortasrna pasl, qürük bir ses br-
rakarak. igeri gireni göremiyorum bu du-
rumumu dahada betedegtiriyor Elinde
ne var, Silah mr? (gabuk ölüm eh idare
eder) Brqak mr? Hig belli olmaz belkide
tlrpandlr(boynuma trrpanr vurduklannda

kemiklerin §tkaracagr kanh tok sesi

düqününce tükmüäüm genzimden
gegmiyor igeri giren adamrn ayaklan
ense kökümc kadar sokuluyor. Hain har-
dal kokan bir ses

-Sizi kurtarmaya geldim. Kork-
mayn. diyor (Sanki korkmamak climiz-
de.de) Lamhayr yaksa belki inanacaprm.
Yakmryor

Dizlcrinin üzerine sökülürken
gtkardrlr krtrrtrdan, Eömeldilini anhyo-
rum. Bir brgalrn aErlrrkcn grkardrsr,
rqlrga gark olmuq kan isteyen sesini
iEitiyorum. Vucudum buz kesip, damarla-
nm kanr durduruyor. Buz gibi beklerken,
anllmda ter damlalarr gözlerime gözle-
rime akrp yaklyor BlqaErn, sürtünerek
kestigi seyin tenim mi, üzerimdeki qullar
mr, yoksa ellerimi ba§layan ip mi o1-

dugunu ayrrdedcmiyorum.., Kunulan
ayaklarr mrn kendi kendine dcvinimini,
sonra kollanmrn yumugakga yere düsü-
qünü, bir yabancr gibi izliyorum. Arkam-
daki gölge, ayalrnln ucuyla bögrümü
dürterek. -Cabuk olun, bir an änce
gitmelisiniz. Köyün drqrna grkana
kadar peqimden aynlmayrn, itlerimiz
qok yamandlr. deyip, frrhyor Biz de
peginden (Karanhkta yalnrz kalmr,s ko-
yunlar gibi).

Köyün qrkrqrnda durup "Yolunuz
agrk olsun" dedi§inde korkudan hala



buz gibi vucudumu onun kosmaktan terli
srcacrk insan betlenine dolayrp, (Qünki

kucaklamak igin kollanmda derman yok)

"Hoqga kal güzel insan, hogga ..." deyip
gecenin kalan krsmtnt arkamtza bakma-

dan koqarak tamamhyoruz. Gün a§ardr-

§rnda, bir adrm dahi atacak takatlmrz

kalmadr§rndan, ilk Eahnrn gölgesinde

sahipsiz iki enik gibi uyumaya qahsr-

yoruz. Meret aghk brrakmryor ki uyu-

yahm...

Ben krsa bir süre kendimdcn gcgiyo-

rum heral. Yanr baErmda duydu§um gtttr-

tryla srqradrgrmda, Hamo'nun yayrldt-
grnr g6rüyorum! Tantdrk otlart clleriyle
de§ilde diqleriyle koparmaya ugrastrgln-

dan Tay gibi görünüyordu. Dellendi§ini
düsündüm bir an. Yanrna gitmek isin
yekindi[imde, kollanmtn beni tasrma-

dr§rnr farkedip, Hamo'nun da delirmek-
ten depilde, gügsüzlükten böylc tay gibi
yayrlmak zorunda oldu§unu anltyorum.

UzandrErm yerden ba§rrryorum- Seninki
it yayrlmasrna benziyor! Sesirn ctltz,

Hamo'ya ulasamadan yanrbaqrma düqüp

pargrlanryor. Tekrar kendimden gegiyo-

rum-..

Ugsuz bucaksrz bir qöldeyim. her

taral kum. Cüneg. bulutsuz ugtk mavi

garsaftan gÖgün tam ortaslnda yakrcl

rgrnlannr üzerime üzerime

Susuzluktan dilim kurumuq, dudaklanm
prtllyor ljlhran kan degdigi yeri önce

serinletip rahatlatrrken sonra oraytda

kurutup patlatryor. Tekrar yeni patlaktan

fiqkrran kan ...

Az ileride kumun ortasrnda etraft

gayrrla kaph güneq rqrnlannrn üzerinde

balkryrp durdu[u bir gölet görüyorum.

Yaklastlgrmda sudan seken güneq rqrnlart

gözlerimi kär edcrcesine acltryor.

igmeye e§itdi!imde korkung param-

parga ohnuq bir surat, suyun iginden bana

bakryor. Srgrayrp gcri atrlryorum. Kendi

suratrmln yanslmasr olabilece§i akhma

bile geh yor Gözlerimi yumup, avuq

dolusu suyu qahyorum yüzüme. serinlik
srzlatlp acrtryor yaralarr. Hrzh hrzll

tekrarladrlrmda rahatlatryor. Kana- kana

iqiyorum. Duydu§um trslamalarla irkilip
baktrErmda, gayrrrn gevresini ytlanlar
särmrg. Telöl€ü kazrklan gibi düzenli

arahklarla dikilmiq, trslayarak bana

bakryorlar Su igmeyi brrakrp kagmaya

ugrasryorum. Ayaklarttn bedeni mi

tasryamryor, Kurqundan bir büst gibi

a§rr, hareketsiz kala-kahyorum. Her taraf
kum. Yrlanlar kumla gayrn ayrran hudut

görevini yüklendiklerinden ben gaytnn

ortasrnda hala büsl gibi hareketsizim.

Yrlanlar hareketsizlili bozup gemberi

dara!trvorlar.
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Onlarla birlikte kumda üzerime gelirken
gayrr darahyor Kagma imkanrm olma-
dr§rndan, su serpmeye gahgryorym.

Hayretl Az önce yüzümü yrkadr§rm

suyun yerinde gatlamrs torak. Yrlanlar o
kadar yaklaqryorlarki gayrrda bitiyor.
Yer, gök yrlan trslamasr...

Yrlanlaln gahr olmah, sakalh bir ok
yrlanr nslamadan gülerek bana bakryor
Bedenim so§uk, it yah gibi bir bulamacrn
üzerinde felg olmuq gibi hareketsiz.

Ytlanlar rsrrmadan tlslamaya devam
ederken, gülen yrlan yaklagryor Gülme-
sini dahi kesmeden zehirini gözlcrime
fiqkrrtryor- Kafamr geri atryorum zehirli
diqleri bumuma batryor Öylesinc bitki-
nimki yrlanrn zehirini isteyerek emiyo-
rum. Zehir kenger kokusunda bedenime.
yayrhyor.

Gdzlerimi araladr§rmda, Hamo nere-

den bulduysa? Bir kengeri bumuma
yaklashnp uzaklagtrrarak, beni uyandrr-
maya gahgryor. Hala rüyanrn etkisinden
kunulmadr§rm tlan. Hamo'nun devinim-
lerini izliyorum... Ulan rüyalanmrzda
bile rahat yok. Diyerek Hamo'nun
elindeki kengeri hrrsla gekip ahyorum.

Zavalh, korkup elleriyle yüzünü sakrnr-
yor. Kengeri kamgr gibi yüzüne vuraca-

§rmr dügünerek. Bende bu krsa ebecilik
oyununu, kendi yaranma kullanrp
kengeri soymadan yemeye ulragrrken,
üzerime athyor kengeri gekistirerek.
Hepsi senin delil diye haykrnyor
Bo§uqarak, kcngeri param-parsa
midelerimize indiriyoruz. Aaah ah
yamnda buz gibi bir de su olsaydr.
Dedi!imde, yalnrz yemeyip benimle
paylaqtrlr yiyecesin krymetini
bilmedilimi belinen, harebe bir sesle,
(Buldun'da bulandrn) diyor.

Dinlendi§imize kanaat getirip yola
glktrk. ikindi vakti baqka bir köye vardrk.
Yolcu oldu§umuz tipimizden belli oldu§-
undrn. Köyde böylesi durumlar igin
aynlmrg. ahrr-oda. kanqrmr bir ycr gös-
terdiler, igeri girdi[imizde, Duvar dibin-
de kirli, pasakh kilim artrlr paEavralarla,
oraya, buraya atllmtq eqek semerlerinden
baqkada bir qey yoktu. Hamo "bari köyün
igine grkrp ekmek toplayahm, böyle bir
sarayda ag kannla uyunmaz." dedisinde,
galiba gok sesli gülmüqüm ki' duvar
dibindeki kilim artrklan ktptrdamaya
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baqladrl Dalga gegmemiz yüce AIIah'tn
aEnna gitti bizi garpacak zannedip

bildigim tek dua(Kulvallahi'yi) okurken,

kilim dofrulup oturdu!!! Gündüz
gözüyle cin-min aya[r olmaz deyip

kagmaya yeltendi§imde, kilimden, bir de

hoS geldiniz duymayahm mt! Me§er,

kilimlerin altrnda, yash biri son

uykusuna hazrrhk edercesine (günki bir
deri bir kemik kalmiq zavalh) uyurken

bizim gürültümüze uyanmtq. Galiba

semerlerin sahibide oydu. Ekmek topla-

mak igin köye datryoruz. Hamo, devamlt

bir metre önümden gidiyor Taz-r gibi

burnu ileride havayr koklayarak. Bana

hiq bir qey söy)emeden, birden sola

dönüp, direk kaptst agrk bir eve

yöneliyor. Bendc peqinden. YagL bir
kadrn bazlama pitririyor, Hamo. bir ley
soracakmrg gibi kadrna yaklaqrp, biran

bakrgryorlar. ve ytldtrtm gibi, bazlamayt

avuglayrp firhyor Kadtn, olup bitene

öyle qagtrmrq ki put gibi duruYor

Durumu anladt§tndu da. pe;ine seyir-

tiyor. Elinde oklava, ba§rrarak. Sarayt-

mrza döndüEümüzde, bazlamayla dtkr-

nrp erkenden uyumaya Eahgryotttz. Qa-
balanmrz sonuc vermiyor Yanrmrzdaki

ihtiyar horul-horul uyurken. ister

istemez imreniyoruz. Gece öyle soluk ki

zangrr-zanglr titriyoruz. Hamo, kenarda

duran semerlerden birini getirip üstüme

attlllnda reddediyorum. O israrla beni

iknaya ugra§lp, beceriyorda (döktüEü

dilden qok, so§uk beni ikna ediyor.).

Semeri giymeyi kabul ettiEime emin

oldu§unda, "sen hic zahm€t etme"
deyip, semeri vuruyor strtrma. Güzelce

balhyor. Kendiside diger semeri giyecek

diye beklerken I Krvrak hareketlerle üze-

rimdeki semere binip, ayaklannr bö§-

rüme, böErüme vurup beni sürmeye

uErasryor. Durumu anladlErmda iq-iqten

gegmiEti, Tabiki üzerimden atmak igin

gifte atarak hoplaytp, ztpladtm ama

bcceremedim. Nihayet yorulduk. Hare-

ketlili§imiz, yaEhyr uyandrrdrlt gibi,

vucudumuzun tststnt,da yükseltti§in-

den, ihtiyara iyi geceler dileyip, rahat bir
uykuya cekildik...
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DENGE KURDEN
ANATOLIYA NAViN MIR !

"Rcmziye Eli Kinno mir! k bist ? "
Got ke* Mem Xelikan.

Ez gar pdnc ro bei v€ ji dervayi wel€t
hatibAm A kar€ nini a yek€, ipta ew bü
ku, ez Qulek€ ziyaret kim,gundön va der-
ana. x wendeyanön Bimcbüni biwinin,
dtxwaz ü rexneyin wana. lomeydn wtna
guhdar bikim. Qima ku va derana di nav
Kurmancön Anatoliya Nav?n da €n ku
Kurdayet?ya xwe €n zinde bün, didan
jiyandin. Bi avaki zaniti ü serbixwc. Va

tiStajiji bo ne, ji hodawiya neh€wiyeke
nezin e, gire.

Bi va Sor€ Äek Xelikan ru ye bi qeyez
tli tin da hxti» l*ti.stin. Btweriya min
biguhikö nin ne ha!. min go qey ntin ne
rast bistüe.

Min car din jö pirsi; Te go 9i, ki miri,
Rentziye EliKinno, yan€ Kitt Rernzi Li
ku der€ ?gi tolt,Kinga? Ew hin mehek ber
vöji Elmanyd ziviribü Tirkiyö. Dadigeh€
(Mehkemc) Elnana iltica wircdkirXct ü
Roportaja ku bimebünö bi wi ta kiribü ji
x€ra xwe li wine bü.

krcuman€ wi a mehkenö nas
bA,hevalekirind bü. Wiqal kiribü; Remzi
li ser pirsa hekim hejnara birncbln€ a
siseya ji genteyi xwe derdixi ü ra hökim
dide ku bi wi va roporajek g€ bü yc- Le
ew ji ji h€kim ra qin nake ü terka wi
derdixine. Du ra me bist ku Remzi disa
güye vel€t . Keki Mcm dewam kit'; Wi li
ser ria Qony€ di gazinoyeki KwLnancan
(h her fev bi kurmanci ji nuSteriy€n
gazinoy€ ta klam€n xwa distirayi. Diw€-
jin gazino her sev hcla ber ttji dibüye
Gazinoy€n dinji li vö qariyane ä wanaji
jj xwe ru stranh€jön Kurd ginine. Yan€
Remzili beimirina xwejir€ li tiStekihin
nü vekiriye A disa ji bo nenirina kultura
Kurd€n Anatoliya Navin edetekE ra büye
ftber

U lt we Scve bexer ü reg ew ü Xadanc
gazinoye hetu saet 24.00 an tevhev araq

@* ,y'O;Laill
vexwarine ü dä ra ji gazinoyö bi ereba
Xadiyi gazi n oy€ det'ke ti ne.

Li bcr devi r€ li benda erebak€
sekininc ü gito ji suna xwc derketine
ereba ku di paS da dihatiye nedine A ü
hcvudu qeliwine. Rcmzi ü xadane
gazinoyö li wö der€ g1ne ser rehmeta
xad€.li ereba din tu kesck nenirie. Le
warin li v€ ec€w€ m€zekin ku ki di ereba
din da hcu e.t Tim€n Taybeti .'Yani mirint
Renziyirehmeti disa bi desti kes€n kuji
kari wi ji heh1na wi ä ji kiryaren wi
hezaedikirin, bü. Hin kes diwöjin ereba
poEsa bi zirx bü ü wana bi zanitili ereba
Remzi xistine. Riwayel e.

Le me stranb€jeki, dengb€jeki xwe yi
bi qedrü qiymet wenda kir Wili pag xwe
jineke bi keg ä laweki xort hiqtin. Em ji
wana ra serxweSiyd diw€jin. Bira xwedd
§üna wi cenet ke.Le §üna wi zä bi zA üi
nawc. Wiklant ü Stran€n kuji kal ü pir€n
ne maneji mirin ü birbtn€ xelas kirin.Li
pas xwe 10 kaset histin ä wa l0 kasetana
gistik ji b€ destura wi, korsan ten
derketin, tu qurugek pere nediket beriya
wi.C€l , milet bi tafixa xwe bi, bi kultura
xwe dijin. Wi, bi vi avayi bi klam gotin|
tarixa Kurd€n Anatoliya Navin a 250
saliy€ji berdevi dijmin revand, xelaskit

Hinek kesin ku wi ten[ bi arxq
vexwarina ui ü liqarebt)na wi diwinin ü
didin bet gava lti lonF xwe dikin, ew
tigtön ku me li jor anine zm€n nawinin,
Senakin biwinin. Le em pir ind dizanin
ku di nal ü dawat€n wana da klam ü
stran€n ku Rernziyi Eli Kinno (Ne Kürt
Rentzi)ji nirin€ xelaskirine, tCn stnndin
ü €n b€n strandin.

Remzi xadane dileki germ bü , cam€r
bü, ji bo mileti xwe dimit- Wi tu tisteki
xelk€ nedizihege kesi nexwar,Bira di
gorna xwe da bi dileki xwe6 rakeve. Ew
n€ birkirin.klaru ü stnnen wi hetani ku
dawiya dine E, en ben gotin.
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Kurd0n Haymanayö -1-

George Perrot

George Perrol bi xwe fransi ye. Ew
cara pöti di 1840i de ü pigt re di saQn
1859-1961an de güye AnadoliYa
Nafin ü bi taybeti cli nav Kurd€n wan
deran ü Kurd€n §€xbiziniyan de
geryaye. Li ter orl ü ulc(in wQn

nivisiye. Ev nivisa wt ya tö ger€, di
1865an de bi navä "Les Kurdes de
L'Haimaneh" di kqvura "Revue de
Deux Monde, tolume:5, 1865, Paris,
r. 607-631" de hatiye belavkirin.
Hevalä me Fu az Husön ev lökolina
h|ja ya George Perrot ii Fransi
wergeran,l Kurdi. Ji vö heimara
Birnebünö A p€ de emö peyderPeY w€
di nav rüpelin Btrnebünö de biweEinin.

Birnebün

-l-
Neh sactan rö ber bi ba9üri rojavay€

Angora ye. Ancyreya kevn, pir n€ziki
gund0 biEük Hoyacey0.(Hoca ?) di v€
degta fireh de ku j0 re t€ gotin Haymana,

newaleke baq kür xwe vedike ü xwe ber bi
Afyon Karahisarö ü Konyay0 ve berdide

Di w0 gewriy6 de r€yeke geleki bi 9ün ü

hatin heye. Ber0, r0ya Lu ji Ancyrey6 diEü

ber bi Gordium ü Pessinutc derbas dibü.

Li jura gewriyö kcleheke kevnarc ü

w€ranbüyi heye ü ez rÖwiyÖ ewropiyÖ p€9itt

bürn ku min berö xwe daY6. GundiY€n
hawirdor€ ji wC kelehö re dib0jin Keleha

Gawiran. Ew lijora "pösireke" bilind e ü li
serajori re ye. Du diwarÖn j i kevir6n mezin

yOn newekhev ü'b4 gimento dibin bingch

ü asas€ wö. Ew heriu diwar v€ degta bigük

ya li dawiya newalO diparözin, diwarek li
dor6 ser6 vi giri ye, y6 di, n€ziK gel metreyi

li jöra yö pögin e. ew derdorö dipar6ze ü

ber bi w0 röy€ ve dadikeve. Ev cara yekern

RüpeLt pa§ ),tt rehata George Perrot: Le!, Kur-
des le L'Hainaaeh ", "Retue de Deux Monde,
volume:S, 1865, Paris, r. 607-631"

bü ku min li Asiya Navin avahiyeke bi vi
§eweyi didit.

LCtist6 ku betirji wan diwaran bala mir-
ovan dikigine ser wau kavilan, mohra
kevnariyö li wan dixine ü renge yektahiy€

dide wan, cw bi xwe du tnucesemön mczin

in, nöziki sC metreyan bilind in, di kevir€
teht€ de li gepc deriyC keleh6 hatine teswir
kirin. Ew du cengawer in, bi kumön Medan
in. Herdu ji wek hev rawestiyane,dcst6 wan
y€ rast€ ber bi rojavayO de kirine. Zend6

wan y€ 9ep0 li ser singa wan tewandi ye ü

wek ku tigtek di wan de hebc, 16 9i? Ne beli
ye. Cil ü berg€n wan ji kiraseki kurt
dawfireh e, ew kiras dadikeve tajöra goga

wan ü li dora navan bi kernerek0 ku j6
güreki kurr i pehn dadileqe gidayi ye. Caw

ü rengeki cihö li hawirdora dawÖ dirtti ye.

Ling tazi dixwiyin. Ser6 sol€n wan hineki
ber bijor ve ye ü ev kitekita ha seyr eji ber
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ku ew li Kapadokyay€, li ser mucesem€n
Bogaz Köye ü Höyük6, peyda dibin. Li
ItaliyayC ji, ev tist heye, di neqg6n Etruskan
de, wek nimüne, di gora bi navä gora Lidi,
ya ku di nava kolleksiyona Kampana, di
Muzexana Napol6on de ye.

Ev herdu figur6n mezin gawa li wir in ü
li v6 der€ Ci dikin? Di kijan serdem€ de
hatine 9€ kirin ü bi 9i niyet€ ew di wö tehta
ku w6ran nabe li j€ra wan diwaran? Ki bün
ew sulaley€n ku ew li w6der6 histibün ta
ku ew güna hebüyin ü derbasbüna xwe bi
geweyeki ku nay€ windabün bipeyitinin?
Mirov nizane ü ji ber ku ne nivisin li ser
wan ffguran hene ü ne belgeh€n diröki li
ser wan g€ büne, nediyare lar mirovek 0

bikaribe bersiv€n van pirsan bide. Mirov
bersiveke bi guman dixwaze? Vaye
gumaneke Lrr ji nav gumanan 6 belki heri
nözi rastiy6 be. Di nava van qer€n dir6j di
navbera qiral6n Lydiyö ü Mediy€ de, Eer€n
ku Heredot li ser wan agahiyine geleki kurt
dide, qiralän Medan Halys derbas kirin ü
bi ser dijmin&r xwe ketine. Belkl carek6 di
van €rigen xwe de ku Medan ev dera bilind
bi keleh€ rap€gandine, xurt kirine, Wek ku
wan xwestibün v€ axö bi behüna xwe mohr
bikin, wan di tehtC de, li ber deriyö keleha
xwe, mucesem6 du miran an du general€n
Medan 9€ kiribün. Dest0 rastä yö herdu
cengaweran ku ber bi rojavaye dir6jkiri ne
wan erd€n pir fireh nigan didin ü diyar e ku
ew h6viya dagirkirina wan bigewede dikin.
Rasti ev be ar tisteki di be, diyar e ku li v€
dever€, mohra cihangirane heye.
Cihangirine ji Ninovay€ an ji Babilonö ü
böguman b€tir cihangirine ji Ekbatane
(Hemedanö) an ji Sus€.

Tiste ku vC texminC xurt dike, §eweyC
cil ü bergan e, sazkirina pilan6n avahiyan
e, q6wey6 taswirkirin ü p€Ek€gkirina mir-
ovan e, bi tevahiyö gikil ü stilö ne. Ev
berhem6n han€ bi pöweki berbigav xwe
n€ziki neqgön Kalapadoki ü figurön
Asüriyan 6n ku li bal me li muzexaneya
LouvrÖ ne. Eyni w0 sadigiy€, eyni w€
hunera ku bi frehi ü bi hecm€n mezin tigtan

p€qk6q dike. Di qend liv6n beden ü masüran
ü cawe kiras de higki köm e ü tigteki
berbigav. Ev sari ü higkiya di Eikl€n Misri
de ji bini ve li v6 der€ tunene. Li gel ku di
wan deman de guh nedidan g€kirina dev ü
lövan, li van muceseman ew bi geweki xweg
hatine 90 kirin, bi diqet hatine taswi.r kirin,
ev "poz0 eyloyi", ev riya dir6j ü xeleki, ev
g6weya ku di mucesem0n Asüriyan de
peyda dibe ü ku mirov nikare li dereke di
bibine.

Bi tesadifiyeke seyr, ev ripö ku ji min
re bi g€weyeki balk€9 li wE devera xali, ji
niqk€ve veji , li ser vi gahkarö wiqasi kevn,
ji min re diyar bü pigti qend kälikan pa90 li
ber gav€n min bü, di dema ku ez tö de ü di
jiyana rastin de. Du kilometreyan düri
keleh€, ez rawestiyam ta ku ez di wan
saetan pir tin €n rojö b0hna xwe vedim, li
gundeki biqük bi navä Kara Omerlu. Dem
ü l6vfu 9äniy€n gund seraser bi q€weki seyr
bala min kigandin. Min ji n€rina pögin nas
kir ku kes€n li hember min tisteki wan ü
tirkan bi hev re tunebü. Mirov dizane giqasi
tipa Tataran li ser rüy€ tirkan bi saya
tevlihevbüna xwin€ hin bi hin hatiye
guhertin. Mirov dizane ku gawa hin bi hin
xwina Gurci, Qerkezi, Yünani, Ermeni,
Slavi dev ü l€v€n Osmanli bi giqti
guherandin ü ev yek xuya dibe nemaze li
paytexte, li ser rüy€n kes€n malön
dewlemend. Li ser van rOyen tistek nemaye
ji devü löv€n serelfn y6 nicad€wan. Löbelö
li bal Osmanliy6n Asiya Navin, nemaze li
nav kesön gundan, gend taybetiy€n dem ü
l€van li bal piraniya wan peyda dibin ü
cih€waziyan wan ji kesön di diyar dike:
Pozeki kurt bi sereki t0ra xwe mezin;
bilindbüna hinarikön rüyan, bilindbüneke
hindih, rastg, ne wiqasi mezin wek li bal
Moxolan, lövön stür, gav€n gil ü bi qehwet.
Li v6 der6, bi tersi wan sifetan, gav resi
mezin in, bilivin ü ategdar in, poz dir€j ü
zirav e, dev xweg qelagti ü bi levine tenik.
Nivriiyeki bijarte, ebrüyön kevani riyek reg
ü sertüj, ev hemü tigt6n han€ Persan (Faris)
tinin bira mirovan l€ Persine xwedi

hllebiln 6, Payiza 1998'an



NavEeya navbera Ankara, Haymana ü derdor€n w€.

bajarvaniyeke kemtir ü bi nazikiyeke
kemtir. Li ser rOy€ rnirov€n ku li hawirdora

min in ez nizanim qi tisteki wilo beji heye,

qi tigteki kovi di n€riuen wan de dixuye,

tiqteki wilo zöde di livÖn wan de. Di wan

de tisteki tcrsi aramiya tirkan de heye Ev
ji, ji ber ku ev gund ü 5öniyen piraniya

gundön Haymanay€ ne tirk an Turkmen in

an ji Tatarön ku ji ber tevlihevbüna xwina

hatine guherlin. GelÖ ku li vö navqey€ ye,

navgeya di navbera Angora, AfYon
Karahisar ü Konyay6 ji nicadeki bi gihiqti

cih€ ye ji nicadö Tirkan. Ew Kurd in,
pismam€n F. risan ü kal ü bavön me ön dür,

Bi taybetiji bo q€kirina l0gerinekO li ser vi
gel6 bi gelek away€n xwe balkÖq ü giring
ku min biryar da ez devji Angoray6 ü herdü

hevalr€y6n xwe Guillaum6 muhendis ü
Jules Delbet, doktor€ wezifedar ku cz

serok€ wö büm berdim. Ten€, bi Tirkeki
qenc ü m€r, Mehemed Axa, ku ji P0nc
mehan ji min dür neketibü, min deh

dwanzdeh roj li Haymanay6 qedandin, Ez

bi taybeti li gund6n kurdan geriyam. Li bal

mazüban€n ku min nzm li bal wan dixwar
ü xwe dir0j dikir pigti fiavin€, ta ji min dihat

min didan axaftin. Ez iroji defterrojnameya

gera xwe hemü tisten ku dikarin vi geli

bidin nasin derdixinim. Ev gelö han€ xwedi

gelek geviy€n giranbuhaü ew ö roj0 ji rojan

belki ji v0 tadtiyÖ derkeve ü 6 bandorekc

mezin bilize di impartoriya Tirki de, gava

ew ö dawi ji xewa giran ü dirÖj rabe.

'lewama wA hejnara bA'

Wergera ji Fransi:

Fawzz Hus6n



roo sAr,iyl
RoJNAnrncrniyA Kunni

Mahmüd Lewendi

Rojnameya pögi Kurdistan e, li Qahirey€
di 22'ö Nisana 1898'an de ji a1i Mtqdad
Midhet Bedirxan ve hatiye derxistin. 75 sal
pigti derketina v0 rojnamey0, di 1973'an de
li Kurdistana lraq€,22'y€ Nisanö wekRoja
Rojnamegeriya Kurdi hat qebülkirin ü j i wG
roj6 de ye her sal ev roj tö pirozkirin. isalji
100 saliya rojnameya Kurdistane ye, bi vC
wesileyö em istafstfl<eke kurt a derheqö kovar
ü rojnamey€n kurdan de radirin ber gavan.

Heta nuha bi qasi ku min tesbit kiriye:
-1200 kovar, rojname übulten€n Kurdan

derketine.

-Nözi 730 heb€ wan ji ali parri ü rexistinan
ve hatine derxistin.

-295 heb ji wan tenö bi Kurdi ne (pirani bi
Sorani, pa9€ Kurmanci ü Dimili), y6n din bi
Tirki, Erebi, Farisi ne, hinekji wan niva-niv
in (KurdiTirki ErebiKurdi ü hwd.).

N0zi 35 kovar ü rojnameji bi ziman€n din
derketine, wek: Ing., Alm., Sw€di Yumni,
Rusi Fini ü hwd.

-Ji van kovar ü rojrnmeyan nözi 630 hebön
wan illegal derketine.

-Piraniya kovar ü rojnamey6n kuji teref
dewlete hatine girtin yen Kurdistana Tirkiye
ne. Hemahema qi bigreji %96,€ wanji teref
dewlete hatine gidin, anji derheqö wan de
mahkeme vebüne.

-Piraniya rojnamevan6n Kurd li Kurdistrrn

Bak'urji teref dewletö ve hatine kugtin. Wek
Huseyin Deniz, Musa Anter, Medet Serhat,
Hafiz Akdemir ü hin gelek0n din.

Kovara heri bigük: Xebat(l lx8 cm.)
Kovara heri mezin: Govarl Korri

ZanyariKurd, 1973, Bexdad
Rojnameya heri mezin: Aso, Brayeti!

Bexdad

Rojnamey€n rojane: Btrayeti (1974),
Gündem, Politika, Kurdistanl NwG

Rojnamey€n heftane: Kurdistan (lran),
Yeni Ülke, Azadi HGvt, Roj, Jiyana Nü,
Birayeti

Kovara heri pirpel: Govarl Korri
ZanyariKurd (no; l/1973, 800 r.) (no:l-2,
1974,976r.),Bexdad

Miqdad M. Bedirxan

.,+ /( a.::4,U r--;

K rdi-tlan no: I /1898

VALS,
-i: l::::l-,.;lli
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Kovar an rojnameya heri k€mpel: Belavok
(l r.), Stockholm, 1979

Qend nimüne ji kovar an rojnameyön heri

dorndir0j ü berdewam (di nav parant0z€ de

kes an röxistin€n ku derxistine hatine
diyarkirin) :

Hawar, §aq 1932-1943, 11 ml(C. Bedixaf
Gelaw6j, Bexdad,1939, 10 sal (ibrahim

Ahmed ü Elaeddin Seccadi)

Berbang, Stockholm, 1982 (Fedrasyona

Komel6n Kurdistan0)

Armanc 1979- 1997, 18 sal (DDKD-KiP,
p§tre Yekbün)

Deng6 Kurd, Suriye (Ji salön 60iü vir de

ye derdikeve)

Berxwedan (PKK) (i l983an ü vir de ye

her derdikeve)

Serxwebfln (PKK) (i 1979'ar ü vir de ye

derdikeve)

Riya Azrdi (PSK) (Ger wek berdewama

"Özgtirlfü Yolu ' were qebülkiriq ji 1975 'an

ü vir de ye her derdikeve)

Roja Nü, Stockholm,l978 (Komkat)

Xebat (PDKJraq)

Kurdistan (PDK-iran)

El-§erare (\'NK)
Cend nimüne ji kovar an rojnameyGn heri

jiyan L:urt: rojnameya Neynik - Beyrut 1943-

hejmarek derket, kovara Bihar (Suriye) 1

hejmar, BerbangG Kurdi§tan (SwCd)

Kovar an rojnameya heri pir ci guhesti:

Rojnameya Kurdistan I 898

Kovar an rojnameya ku cara p€§i cih daye

nivis€n bi Dimili: Ilawar 1932

Kovar an rojnameya ku cara p€gi cih daye

devoka §€xbizini: §argira, 1986, Stockholrn

Qend nimüneji kovar ü rojnameyön Lu heri

pir ceza xwarine: Özgür Ülke, Özgür
Potitika, Özgür Gündem, Medya Güne§i,

Azadl, H6vi ku liTirkiyä derdikevin.

Kovar an rojnameya ku dewlet0n dagirker

suikast li hember wö kirine: Özgür
Gündem, Özgür Potitika

Kovar ü rojnameyön ku di zindanan de

derketine:

B€rhem (Zindana Diyarbekirö 1984)

Ilawar (Zindana Diyarbekir6 1984)

§andiya Berxwedan (Zindana
Diyarbekir€ 1984)

Qirüska Jiyan (Diyarbekir 1984)

Hewar (Diyarbekir 1980, destnivis, M.
Dogan ü F.KurtaY)

Yurttan Haberler (Diyarbekir, 1980)

Öncü Qocuk (Aydin, 1991)

Dilan (Aydin, I 99 I )

Sesimiz (Arkar4 1989)

§cwqa Berxwedan (Diyarbekir, 1989)

Serihildana Kurdistan (pigti 1984'an)

Deng6 Kurdistan (ist., t SgS)

Tel Örgü (§ükru Gülmüs, Urfa, 1 988)

Kovar an rojnameya ku cara p€gi navö w6

bi Dimilibü: Roja Newe, 1963, ist.



Rünakhiri

Kovar an rojnameyen ku li gundeki
derketine: Xurmal (no:l/1940, l5 roji,
xwedi: §akir Fettah)

Kovar an rojnameyön ku biyaniyan
derxistine: Kurdistan Missonery, Kurdi-
stan Ambassador, Kurdistan Bulletinen

Kovar an rojnamey€n ku dewlct0n biyani
li Kurdistanö derxistine: Aga w Rüdawi
Hefteyl (Konsolosxaneya AmerikayC li
Bexdadö derxistiye), Peyam, T0gehigtini
Rasti (lngilizan li Bexdad€ derxistiye)

Yekem kovara mizahi: Mirkut, Stock-
holm, 1.7.1985

Yekem kovara zarokan: Kulilk il HGvi
( 1981), Stockholm, (Gelek kes dinivisin ku
yekem kovara zarokan Gir fr Gali
Mindalani Kurd/Mahabad/L946 e, Iä bi
qast hr mirov ji hersö hejmarön kovaröf6m
dike ne € zarokan, l€ dibe ka yö xortan be.
Ji xwe di bin navö kovarö de ji hatie nivisin
ku "Biri Kargerani Qapxaney Kurdistan")

Yekem kovarajinal: Huner, Bexdad, 1 958
Yekem rojnameya ku di gikeft6 de

derketiye: Pögkewtin (ya dewra g6x
Mehmüdö Berzenct ye ku w€ demö di
Eskewti Cesene/§ikeJta Ceseney€ de dihat
Qüpkirin.)
Ll gor welatan hejmara rojname ü kovaran:
Jraqü Kurdistana Iraqö: 378
-Tirkiye ü Kurdistana Tirkiy€: 1 6 1

-Iran ü Kurdistana Iran6: 76
-Suriye ü Kurdistana Sudy6: 97

52 Awrüpa (?) (ciye

derketina wan nediyar e).

Ji van kovar A rojnameyan:
t hebji bo zarokan e
6 heb y0n mizahl ne
8 heb y€n jinan e
17 heb islami
7 heb di zindanan de derketine (li Kurdist-
ana Tirkiy€)
2 heb tiyatro ü sinema
8 hebyönxortan
I magazin

Canada: 9

Qekoslovirkya: 5
Danmark: 7

England: I I
Finland: 6

Fransa:27

Holland:11

Lubnan: 2l
Misir: I I
Norveg:7

Pakistan: 7

Romanya: 4
Solyet:13
Sw6d:127
Urdun: 5

USA: 23

Yunan: 9

Krunolzu

Almanya: 88Awistirya:s (";iff:;,:l::T';:r:,:;1y';,r;ir,
Belqika:6 derketine: §ark ve Kurdistan 190g, R;jiBulgaristan:S Kurd 1913, Kurdistan 191g, Jin (kovai)



Rabün Serhe!dan/Serhildan Sosyalizm yon Berberi

1918, Dicle Kaynagi, Roja Newe, Deng 1963,

Dicle Firat
Kurdistuna Bagür fr lraq: T€geyigtini

Rasti, Roji Kurdistan, Bargi Heq, Um€di

istiqlal, Bangi Kurdistan, Jin, Jiyanewe,

Hetaw. Ronahi. Gelawdj, Zari Kurmanci

Kurtlistana Rojhilar ä fraz.' Kurd, §ewi
Kurd, Gir ü Gali Mindalani Kurd, Hetaw,

Nigtiman, Haweri NiEiman, Kurdistan, Hel-
ale, Yekiti Tökogan, Amanc, Sirwe, Awyer

Kurdisttna SfrriyA fr Lubnan Hawar,
Ronahi, Roja Nü, St0r, Ncynik, Deng€
Kurd, Yekiti, Aso, Gurzek Gul, Pirs

SavJrsr,' Riya Teze, Kurdistan, Axina

Welat, So\yct Kurdistani

t97t
AYLIKBÜLTEN,StoclitrolnuTi*i, 1971

1975
RABÜN, Uppsala, 1975, OrganaBAHOZ

1976
ALAY YEKGIRTIN, UPPsala, 1976,

(Organa Komita Merkezi ya PartiYa
Komunista Iraqe)

ASO, Uppsala, kovar, 1976, Kurdi
(KurmanciSorani)

1977
STTRKA SOR/RÖDA STJARNAN,

Stockholm, 1977

THE SPARK, Stockholm, 1977, YNK,

1978
PALE, Uppsala, kovar, no:6, 1980, kurdi
DENGi YEKETi, Stockholm, 1978,

"Rojnamey YNK-Liqi Ewropa", Kurdi
(Sorani)

ROJA NÜ, Stockholnr, kovar, I 978, Tirki-
Kurdi (pighe Kurdi) (Komkar)

Di 100 saliya roinamegeriya kurdi de kovar ü roinameyän
ku li Swöd6 derketine

Li Swödö di navbera salÖn 1956-l998an de

127 kovar. rojname ü bulten derketine.

Piraniya wan ji teref parti ü räxistin ü

komeley€n kurdan ve hatine derxistin. Ji

van 127 kovar ü rojnameyan:

7l bi Kurdi
23 bi KurdiTirki
3 bi KurdiSwödi
3 bi Kurdi-Erebi
l4 bi Swödi

7 bi Tirki
2 bi erebi

I bi almani
3 bi ingilizine.

Li gor tarixa ilerketini toiname,
kovar it bultenön ku li swädö derketine:

1956
BAHOZ, kovar (?) 1956, Tirki-Kurdi(?)

1970
BAIIOZ, Sw0d, kovar, 1970, Tirki-Kurdi



1979
ARMANC, Stockiolm, rojname, 1979

(destp€k kurdi-tirki, pistre Kurdi: Kurmanci
-Dimilki)

BELAVOK, Uppsala,no:7, 19 79,
Kurmanci

.liNe XÜ, WarYStockholm, kovar, I 979,
Tirki

RIZGARIYA KURDISTAN, Stock-
holm, kovar, 1979

TiRtJ, lzmir/Stockhohn, kovar, 1979,
Kurmalci-Dimili

1980
ixrorurl.trom oM KuRDrsrAN,

Stockholm, 1980, Swödi
KULILK, Stockholm, kovara zarokan,

1980, Kurdi
MUziK Ü HUNE\ Stockholm, kovar,

1980, Kurdi
Pfi§ENG BO §ORE§, Kurdistan,

Stockholm (KurdiTirki)
STIMME KURDISTAN, Uppsala,

1980, Almani

1981
ALAY SÜRi KURDAYETI, KovaT,

Irak, 1981 (Qapi duwem Stockholm
Hf,vi, Stockholm, 1 98 1, Kovara

Zarokan, Kurdi
KURDISTAI\ BIILLETINEN, Stock-

holni, 1981, Swödi

QtRiN, Stockholm, kovar, 1981, Tirki-
Kurdi

YEKiTi/YEKtTi, swed, 3/1981,
Xwedi: Komela Xwendavan6n Iraqi, Erebi-
Kurdi

1982
BERBANG, Stockholm, l982, "Kovara

Federasyona Komel€n Kurdistan Li Sw0d"
Utf,iU,Stockhotm, Kovara Zarck n,

1982, Kurdi
NEW PESH MERGA, Stockholm,

no:17, 1982 Sami Rahman
RIYA ZADI, Stockhohn, 1982, (Organa

PSK-T)
XWTNDIKARi KURD, Stockholm.

kovar, li 1982, Kurdi (SOKSE)

1983
A§Tl (PEACE-FRED), Stockholm,

kovar, 1983, Kurdi (Sorani), (Organi
Komeley Geli Kurdistan)

BERXWEDAN, Stockholm, 1983,
Kovara Federasyona Demokrat ya
Komel0n Kurd Li Swede.

NI§TIMAN, Stockholm, kovar, 1983,
TirkiKurdi

r6;nnW, Uppsala, 1983 , Kurdi

1984
BERBANGT KURDISTAN, Uppsala,

kovar, 1984, Tirki
PtsREw, Sw6d,2/1984, ( organi

K.X.K.E) Kurdi
RAYET EL iTTiHAD, Uppsala, 1984,

Erebi
RnNASi, Stockholm, bulten, 1984,

Kurdi (Kurmanci-Sorani) xwedi: Kurdiska
Projekl-Tensa

SLAGBORREN, Stockholm, 2/1984,
Swödi (xwedi: Kurdiska Proj ekt-Tensta)

YEKiTiyA SoSyALiSr, suriyelSweO,
1984,no:23:1990, Tirki (i. cuqlu)

7



1985
AYRE, Stockhohn, 1985,Dimili-Ttuki
DENG, Stockhokrr Ul985,KSSE, Sorani

iSOT, Stockhokn,l/ 1985, Mizahi, Kurdi
MAMOSTAY KURD, Stockholm,

1985, S orani-Kurmanci
MiRKUT, Stockholm, kovar, 1/1985,

mizahi, kurdi
ROJNAMA BIYANiYAN, NOTKöPiN8,

heimara taybeti. 1985, Kurmanci-Sorani

§osv.lr-izrvr vaN BERBERi (socia-

lism and Barbarism), Eskilstuna, kovar,

no:1, 1985, Kurdi (Sorani)

SVENSK KURDISK JOURNAL,
Stockholm, kovar, 1985, sw6di

ZENGIL, Stockholrn, 198 5, Kurdi'
mizahi

1986
HEviYA GEL, swod, 1986

KURDISTAFI INFO' Swöd, nr.8/1988,

Sw6di, Komkar
ALA, Spänga, kovar, 1986, Organi BereY

Yekgirtuy Dimukrati Kurdistan, Kurdi
(Sorani)

QARCIRA/§IWARQIRA, Stockholm,

No: 1 / I 986, Kovar, Kurmanci, Sorani, Dimili
KURDISTAN PRESS, Stockholm,

rojname, 1986, kurditirki
NEWROZ, Angered, no: l/1986, Sorani,

Kurmanci(latini)
NEwROZ, Komela Norsborg,

Stockholm, kovar, no:2/1986, Tirki'
Kurmanci

SERDEMi Nwt (Serdema Nü),
Stockholm, 1/ 19 86, Kurdi(Sorani-
Kurmanci)

1987
LEDAYIKBÜN, Uppsala, 1/1987, Sorani

NEW TIME, Stockhohn,l / l9 87 (Serdemi

Nw0),Ing.

§ANO, Stockholm, kovar, 2/1987, Kurdi
(Sorani)

1988
BERIIEM, Stockholm, no: l, 1988, Kurdi

(Kurmanci, Dimili), Tirki, (M. Duzgun) 
.

BULTENA KOMELA PIZI§KTN
KURDISTAN LI SWOD, SIOCKhOIM,

1 98 8, Kurdi (Kurmanci)
DEMOKRAT, Stockholm, kovar, 1988,

Tirki-Kurdi
rnr<i Nwt, uppsala, 1988, YNK Kurdi

(Sorani)

HELEBCE, Molndal, kovar,l/ 1988,

Kurdi (Sorani), Erebi

KOqER, Stockholm, li 1988, kovara
zarokan,Kurdi (Sorani) (AsosKemal)

KURDISTAN BULLETINEN,
Stockholm, kovar. I/ I988. Sw€di

PiYA, Stockholm, kovar, l/1988,
Dimilki Tirki



1989
BERGEH, Stockholm, kovar, no;1, 1989,

Tirki, Kurdi (Kurmanci)
DENGT WELAT, Stockhotm, 1989,

Stockholm, Organa TSI! Tirki-Kurdi
IIEVGIRTIN/EL.ITIINAO, STOCK-

holm, 1/1989,Kurdi (Kurmanci), Ercbi
KURDERNAS VANNER I SVERIGE,

St<»kholm, kovar,2/l 989, Sw0di
KURDISK INFORMATION, Malmö,

1/1989, Sw6di
TtKo§iNA sosyAltsT, stockholm,

kovar, 1/1989, tirki
TEVGE& StockhohrL 1n989, Tlki-Kurdi
XEBERNAME, Linköping, 1/1989,

Kurdi

1990
KOMKAR INI'O, Stockholm
BULTENA KOMIi(AR SWTD, StocK.

holm, I 990, Kurmanci
HOMIL, Linköping, 1990, Sorani
KOMA& Stockholm, 1/1990, Sorani
KT]RDLI SPANGA/KT]RDERI SPANGA

Stockholm, kovar,l / 1990 Kurdisw€di
NIfIETSBREV, StockJrolm, nr. 1/l 990,

Swödi

1997
NÜSER Stockholm, 1991 (Kovara

Yekiti Nuserani Kurdistan)
AVESTA, Sweden, no: l, I 990-91, Sw0di
DENGt, §AGIRTAN, Stockholm,

1991, Kurmanci, A. Cantekin
Dtlt{ANE, Vesteräs, kovar, 1991, Sorani
KUR-DISTÄN, Stockholm, kovar, no: l,

1991, Sw6di

ru,nÜN, Stocltrotm, kovar, l/1991, Kurdi
(Sorani)

ROJIV, Uppsala, kovar, 1991, Kurdi-
Tirki

ROJNAME, Stockholm/istanbul, 1991
XEBAT JIBO SERXWEBÜNA KUR.

DISTAN, Kurdistan/Swöd, Kovar, 1990/
1991 (PDK-T)

XERMANE, Stockholm, kovar, 1991,
Kurdi (Sorani)

199?

QIRRO, Nynashamn, kovar, 1992
DiDAR, Stockholm, kovar, tgg2,yCK

Swöd, Kurmanci -Sorani
KURDISTAN RAPPORT, Stockholm,

kovar, no: l/1992, Swödi
NIIDEM, Stockholm, kovar, 1/1992, Kurdi
RÜNAKBiRi, Stockholm, 1/ 1992,

Sorani
SERHILDAN, Sw6d, kovar, 1/1992.

PAK, Sorani
WAN, Stocklohn, kovar, 1/1992, Kurdi

(KurmanciDimiliSorani), (Kovara yekitiya
Niviskarön Kurd)

1993
ALA, Sw€d, no: 5/1993, sal:7, Sorani-

Kurmanci (Parti Serbcxoyi Kurdistiur)
GIZING Sw€d, kovar, 1/1993, Kurdi
YEKBÜN iNFO, Stockholm, 1993.

Kurmanci (kovara Pardya Yekbün)

t994
ÄRARAT, Eskilstuna, kovar, Kurdi-

Sw€di, 1994

'14 r*üel



et],yr§{

ii Wij
vEJir,,{ suLTENi, stockholrn, 1994, Ttuki

JIN, Sw6d, kovar, 1994, swÖdi

ROJ, Sw€d, kovar,1994, Erebi (Kovara

Kurd€n Feyli)

1995

e IRA, Stockholm, (Kovara Komela
Niviskar€n Kurd Li Swöd€), 1995, Kurdi
(KumunciDimili)

DUGIR, Stockholm, kovar, 1995, Kurdi
HELWEST, Stockhohn, Kovar, 1995,

Kurdi (Kurmanci)
KORMI§KAN, Stockholm, kovar,

1995, Dimili
KURDISTANSSOI-iROJAKURDISTAN,

Stockholm, bi sw6di, Kovara Heyva Sora

Kurdistane

§ANo Ü SINEMA, Stockholm, kovar,

1995, Kurdi
KONSEYA KIIRD, Stockholm, 1995,

Kurdi (Kovara Konseya Kurd Li Sw€d6)

1996
PEYAM, Jönköping, no:5-6/1997 ,

Kudi (KurmanclSorani)

AVA§iN, Stockholm, 1996, kovara
Enstituya Kurdi ya Stockholm0, Kurdi

iltsiyÄ.ttr', stockholm, I996, kovar
JINDAN, Stockholrn, kovar, l/1 996

1997
BiRNEBÜN, Ahnauya/Sw€d, Kovar,

1997, Tirki-Kurdi
HtvlYA §ß, Stockholm, 199?, kovara

zarokan, Kurdi (Kurmanci) (A. Cantekin)
RIHEND, Stockholm, kovar, no:71997,

Kurdi (Sorani)

ROJBA§, Luleä, no:2/1997, kovar,
Kurdi-Tirki

VATE, Stockhohn, kovar, l/1997 Kirdki
(Dimilki/Kirmancki)

YAYIN DÜNYASI / CiHANA WE§Ä-
NAlrl, Stockholm, kovar, 1997, Tirki-Kurdi

1998
RASTi, Stockholm, kovar, 1998, Kurdi
KONKRET, I 998, kovar, Kurdi(Sorani)
KONTRAKT, Uppsala, kovar, 1998,

Kurdi (Sorani)

@ Ji 7o 80'y6 van kovar ü lojnamoyan min bi xwc

ditine. Ji bo yen ku min ncditirc ji Ininji van qavkaniyön

jerin süd girtiye:

G) M{lmisanll ü Mahmird Lewendil Li Kurdistäna

Bakur ü Li Tirkiyö Rojnamcgcriya Kurdi (1908-1981),

wcsanön Jina Nü. Stockholm, 1989,309 r.

0i MalmisanU ü Mahmid Lelvendi; Li Kurdistana

Bakur ü LiTirkiyö Rojnamcgcriya Kurdi (1908'1992) -

I1-. Stocklolm, 1992, t63 r.
($ MelmisaniJ ü Mahm0d Lelrendt; Li Kurdistana

Bakur ü Li Tirkiye Rojnamegeriyn Kurdi (1908-1992),

(Capa 2.), Öz-Cc Yayinlari, Ankara, 1992,465 r.

@ Cernal Xeznedrr; Rabcri Rojnamcgeriy Kurdi,
Bexdad, 1973, I92 r.

G) Mumtaz Heyderi; Mistcfa §ewqi w "Pcyjc",
Hewlör, t985, 143 r.

(}Silvio var Rooy& Kees Tamboer; ISK's Kurdish

Bibliograplry Nr. l, Volumc: A, Volumc: B, Amstcr-
dam, 1968,658 r.

(, Ebdulccbbär Muhcmmed Cebbarl; Möjüy
Rojnamcgcri Kurdi, Silömaniyc, 1970, l9l r.

00 Kemal Meuher Ehmed; "Tegcyislini Rasti" ü

§wöni Lc Roinämcnüsi Kurdida, Bcxdad, 1978
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BANGAWLqK (KURT KAV)ö

I l.Tebax 1998

Komita R€vebir ya weqtä me biryar stend ku, di navbera meha Qiriya P0qin

da kovarekt derxine. Arnanca me ewe ku. Kovara me bibe kovareke zanyzriyö

ü li ser dirok, zman, gand, huner, mimari ü hwd. da nivisarän akademik t6 da

bön gapkirin.

Weqfa tfkolin ü Qanda Kurdi (KÜRT KAV) yekemin sazgeh€ sivil e ku. di
diroka Komara Tirkiy€ de bi awayeki resmi hatiye tescilkirin. Ji bo ku ev

sazgeh6 me kar ü bar€ xwe bidomine, p6wist e her Kurd alikari bide sazgehö 0

xwe berpirsyar bihesibine. KÜRT KAV. sazgeheke sivil e 0 ji bo xebata

bicihanina armanc ü rögey6n ku di seneda wi da hatiye tesbitkirin ji, deriy€

xwe ji her kesi ra vekiriye.

Sazgeh6 me heta niha, bi alikariya maddi ü manewi ya qexsiyetön hesgir,
jiyana xwe domand- Läji ber v0 projeya me ya nüji, ji KÜRT Ii,{Ye ra alikari
divö. Bi taybeti ji. ji bo zenginkirina naveroka kovar6. P€wistiya me bi
alikariya qexsiyet€n pispor ü zanyar ra hene.

Zmanö kovar6, di destp6k6 da Kurdi ü Tirki be; 16 em karibin w€ di hin

häjmaran da beqek ingiliziji wö di kowarO da hebe. Ji bo destpOkö hün dikarin
nivis€n xwe bi Tirki ü Kurdi (Zaravay0n Kurmanci ü Dimili) binivisinin.

Em bangi hem0 qexsiyet ü dezgey6n li nav weldt ü dervayi wel6t dikin ku li
gor babet€n j€rin alikariya v€ projeya me bikin:

1 Rökirina nivisarön diroki, zanyari. huneri, mimari, gandi ü hwd.

2 Rökirina dokument ü xebatön weki w6ne , karikatur, suret ü hwd.

3 Nügey6n galakiya ya li derhaq huner ü edebiyat ü gand ü hwd. a Kurda.

4 Abone büyin ü abone ditin bo kovar€.

5 Her usa, ditina naveki Kurdi bo kovaröji t6 da, hün dikarin bi hemü awayi
pägniyarö xwe r€kin Weqfa me.

Yilmaz Qamhbel
Serokö Komita Rövebir

Adres/l.Iavniqan

Tarlabagr Bulvarr

Qorbacr Sokak, No: 13

Taksim-istanbul

Tele fax:. 02122371061
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Va qiroka gelöd ji höla Curuki va
weki helbest nü va hatiye nivisandin.

Guri güye hindö hAt
7-i ü birgi canirüt
Ser hev ra büye biht
Li mil-iö ke germ ü pürt

Qü hüt ra bü bigkori
Hut xizan kirin gori
Tim vaja kirin beri
Gundi ra büye seri

Hüt guri va girtin behs

Cot ajoti bi hewes
Hut mil€n jökir kiras
Beder berba ka bada.s

Lo ki li k€ suhati
Mil j€kin germ ü tati
Keti bejn€ qenc peti
Ki güye ew nehati

Lo guri cot hur bajo
H€di (Sivik) here kür bajo
Tajiy€ nin ku mexel hati
Disa here wir bajo

Bef bai xwe cil neke
Didani xwc zil mckc
Berog€ m€st qul neke
Kipik€ küz Sil neke

Guri .söwi h€ xadi

§ot€n hut kirin kedi
Dinya wali tiEt ncdi
Neynik€ da tim xwe di

Ga ajotin güye cot
Xwari pari mast A mot
$ej€kir se4gogt firot
Ar berada cani hut

C1BOKEN GELER1

GURi

kji ser zin€r mexel
Li sog xistiEoyi zoxal
Av€ti nav qirg ü qal
Gayi rcS hilla hati mal

Guri guriye huneg€
Bazdayi ser stunek€
Stun lerzi leqiya
Guri ser ra pekiya

Guri sivik be bar E

Jin€ hutik guh gare
Lo hilato zü ware
Finc firoti du sere

Lo huto tu suhati
Ew dercwa k€ goti
Th girti zik da p€ti
Tirse guri dil keti

-linik hilBirt hut rcvi
Ci hiSti mal ü zewi
Ning dawisti ser kevi
§un€ l€da nehewi

Xizan revi rast A gep
ESiyan didan pergi gep
Mngö westi rep ü tep
Guri sing€ xisti lep

Va carnöra guiye
Welat welat gedye
Ptr diye t€r diriye
Kul€ dinyö n n€iye
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sebri Bo-rANi (192't - t998.10.25) Orhan KOTAN (1944 - 1998.07.09)

Em dä gawan sorgurcn pelvA hini oxira helbestvanan bikin ü

1evistana qonaxan li ser rüpehn hawar ü qlrtnin xwe hint

bendemana piroz bikin?

Ho helbestvano !
Axa sarziman€ xweji bir dike.

Köl€n sirgomgeha giyanön westiyayi al€n berbeyaniy€ himb€z

dikin.

Peyvön we, p€lön b€zafi ü axink1sana we, €vatön Skestiy€n

ferhenga b€rikirin1 ü gigekän giryana bajaftn b€hogiri, di gav€n heyva

misextan de dest bi xwekugtin€ dikin ü li ser term€ helbe.st€

nehwirandina balendeyan dest @ dike.

Lö disa ji mirin ne be-c e...

L€ disa ji xat irx weslin ne bes e...

L€ di.sa.ji sorgula peyv€ ne bes e.. !/
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Wek sirüdö diherike

I'Iek sirüd0, b0leylan e

Por berdide s6r $ran geman
T€ 0 diqe, bä hedan e
Dibiskuve
wek gigeka li ber talane
qot namire Ji eUmane.

Min digote slya demo
Baran giri
Tu kevir i
Tu serdan ü gula miri.

Sir0da min!
Li ser denggo keloglri
Vfek hawara dayika min
Ber bi me ve naziviri.

Te pirttka, r,vC sibeha
bi xunavo vedikiri,
baboliska dest6 gul6
bi ser te de diglndhi.
L6 sirüda lagd demd
Bi fixane ditewiri
Most ü qeyda wek evda,lan
Bi dilanan dlxemili.

Min digot€ dayika xwe
ka lilava miqextiy6?
§evgiraxdn peyva ciwan
Li ber berfe dirihi.lfn
Agr dihat wek b6kesan
Xwe dadida biskän daran
Tu ji yaranji bir diki
Mina av6
tu lerzinä Ii me tevan par vediki.

r<41a,Jila
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Wek sirüdÖ dlheriki
Bi sor me de

Bi sor xvue de

Bi ser we de
Ne min didi
Ne we didi
Ne xwe didi
Sor ü z€re wan zems,nan
Kesk6 Qola biyaniy6
Ji me Sisan dixeyidi
IVek sirüdO diheriki
Bi p6lan re
dengbej6 xwe diafirand
Bi maqan re
Desta dil6 w€ xwegbin6 diherifand
LC min nedit
LC we nedit
Be gawan bagera bendeman6 dikeritand.
98.r0. 11
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ffi tttll§1§llt I 2- I 3 decemhr I eeg,{t$f$t$r$?$f$1f$Uffi

H trrr ta üt+i1aLilLt+r €
H rrqrucEHA KTTEBEN KURDI ä

(Utställning ov kurdisko böcker)

NiviskarG kitöba RINDO, UIf Löfgren
roja EemiyO saetji 14m - 15m an begdari p6Eengehö dibe 0 kittbGn xwe imze dfte!

Semlner:
12 December: Li ser "Hozanvan€t Kurd " S. Bahaddin Z A. Kaya

12 December: Li ser kovara Hawa€ Firat Ccwcrt
12 December: Li ser §erefnamey€ Abdollah Mardux

13 December: Li ser modernfte, etnlsite ü neteweyef Ebbas Weß

Cara pögin Ii SwGdG

Selirn Berekat
Dem/ Datum:

§emi/Lördag 11.00 - 17.00

Yekqem/ Söndag 11.00 - 17.00

Cih/ Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm

ji telefon ü faks6n j6rin hün dikarin agahdari werbigrin:
Tel:08-26 2375, 7618118 * Faks: 08-25 38 57, 76L2490

Amadekar/Arrangörer:
Apec, Helwest, Deng, Diljen, Jina Nü, Kitab-i Erzan, Kawa, Medya, Nüdem, Vate, Jindan,

Birnebün, Roja Nü, Rewgen, Peyam, Pencinar, Dugir, Rabün, Rehend, Gizing
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Xwandevanön bir6z ü delal,

redaksiyona Birnebünö careke din gazi hemü
xwandevanön xwe dike, ku beqdari berhevkirina
folklora kurdi bibin. Daxwaza me ew e ku her

xwandevanck bikaribe Birnebün€; bi qirok, metelok,
gotinön pöqiyan, mamik ü biranin6n xwe hem
Birnebünö dewlement bike ü hem ji bira ge16 me ji
wendabüne biparöze.
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