


Naverols
igindekile*"

Weneya berye:
Ev kartpostala di sala

1904än de ji lstenbolC Ii
ser adreseke Swöda hatiye

§andin. Xorteki kurd ji
dil:lstana " Agir et M e kte b i"

Jiärsiva Rohal Al6kom

3 Ji Binebüne

^1i 

Cittci

4 Nameyon ji xwendcvanan/Okuyucu mektuplarr

9 Köln bir ilke daha tanrk oldu
\':hil Duran

14 Helbest

| 5 itatriyen xurai
Oomot Alabur (CLLmki)

I 6 Bala Ktirtleri
Dr l"likaili

2 | Orta Anadolu Kürtlerinde dil sorunun bir boyutu
M. §irin Dai

3 | K]ama dil€ Xelo
Iluzallcl Oqür'

52 Rovj Rindik
Irlan Bayoal

33 Yareni / Ilcnek
Lhsur 'L'ürkmen

J( Reva Meyr0 ü Mendo
Nuh ALc§

Jf Stran6n atiy6 me ....
berhevkur, Ooman ,\labay (Cunrki)

58 t8 Nisan genel ve yerel segimlerine krsa bir bakrg
Muzatlcr C)zeqiir

4 | Orta Anadolu Kürtlcri Literatürüne bir katkr
Qohal Älakour

fJ Gawestilerde radyo günleri
tiüoe,vin KiEni§,

f§ Bi mamoste Amed Tigris re hevpeyvin
All qin.qi

Z9 Kurdön Haymancy0 -3
(1:oge.r Derol.

84 ninUogalar'Aa Kürt garkrlarr-2

92 Jr bo gav ü guhika, ji we ra va seroka
Dekir Dalr

t§ Aksaray Drmrlicesi (Drmrhce-Türkge säzlük)
Ilcmi Ililkcciki

99 §iir
Ii:rfirin

Tidskriflen utkommer4 nummer per är.
Se mehan card derdike\,€Ija Ma bir q kar

utges av Apec-Förlag
Ans. ulü ivare: Ali Qifi9i

Bedakslyon:
Nuh Ale§, Dr Mikaili, Muzaffer ozgür.
AliCiftci, Haci Erdogan, Vähit Duran,

B€kirDan, l\,,lahmul Duran, Sebye As6,
lVehmet Bayrak,, Hüseyin Kalaycr

Adress / Navnisan
Box:3310, SE 163 03 Spänga /Sverlge

Telefaks:08-761 24 g0

E-[4ailr apec@ swipnet.se

Navnigsna liAlmanyay6
Postiach 900348, 51 1 1 3 KOLN/Almanya

Telefaks: 02203-301 630
E-Mail:bnnebun@ gmx.de

E-Mail: bimebun@ hotmail.com
hllp://birnebun.subdomain.de

Biha /Fiyatr:
Europa:7 D[4 Türkiyer800 000T1

Abone (2 yrllrk bedel ):
lsveg:400 SEK.,Almanya 60 DM

Türkiye banka hesap numarasr:
F. Yid z Vakrf Bank Poat $utres

Hesap No 00156001 445394272

isvec hesap numarasr:
(Birnebün) posiqiro: 468 65 1 2-7

Almanya hesap numarasr:
Stichwort ' Birn€ bn n Deutsche Bank Kö n

Konto Nr 591 26 62 BLZ:37070060

Belavkirin / Dagrhm:
Türkiye

Toplum Kltabevl / Femzi lnanq
Bay nd r sok.2211,0642 Yenigehir /Ankara

Tc 0312/434 25 43

Medya Kitapevi/ Selähatlin Bulut
sl klalCaddesr, E hamra Fasal No:258/l

Beyoglu lslanbul

Gül Kitapevi
Lise cad Zafer sars srNo 23la / K rsehir

Hollanda
Neqirvan Ollori
Poslblrs 758

3000 AT Bollerdam / Nederand
Tel: 0031'(0)624 66 36 55

G:ronummcr 739 8l 5u

Danmark:
Dansk-Kurd ska Ku Urhuset

Nansensgade 32 ST
TN 1366 Kopefhag K. Danmark

9ap / Baskr: Apec-Tryck & Förlag AB

tssN 1402-7488

Herniviskar berpirsiyarA nivisa xwe ye.

Ival6 redakiyonö heye ku nivisenl Birnebün0 re
tCn, sefiast ü kurt bike. Nivisar6n ku jiBirnebün6
re16n. gergap n€bin ji lixwedi nayön vegerandin.
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Ji Birnebün6

Xwandevanön birö2, dema me kovarji bo
qapd hazir dikir, di roja 17l08/l999an de, li
Tirkiy0, li her6ma Marmaray6, erdhejandin
c€bü. Li gor ku G gotin 4O.000 insrn miriye.
ü di v6 erdhejan€ da gelek k€masiy€n dewlet€
ji derketine hole. Em h€vi dikin ku ev büyera
trajedik gereka din nebe ü ji bo ge16 Kurd
0 Tirk dib0jin, ser€ wan sax be. Bila xwad€
insananji felaketön tabii ü netabii piparözel

Hün dG di vä hejmara 8-an de ji hin
nivisdn l0kolini ü qandi yön bi ziman6 tirK
ü kurdi bixwinin. Vahit Duran b\irn 'Köln
bitilk'e daha tan*oldu"de li ser civina Bime-
bün6 ya 8 ü 9e Gulane ku Ii bajar6 Kö1n6

civiyabü, bi zimaneki edebi, li ser civin€ ü
qerektera w€ bi ferehi disekine. Nivis bi
weney€n ku di civinö de hatine kigandin ve
hatiye xemilandin. Herweha kisekirinCn
bejdar€n civin€ ji, bi kurti dane,

Niviskar 0 lökoliner Rohat Alakom bi
xweji Kurdön SerhedC ye ü pisti cunta 12e

ilona I980'i wek piraniyakurdön siyasi y€n
wC deme, mecbfu ma derket derweyiwelet
li SwEd0 bi cih bü. Di war€ t6kolin6 de bi
dehan berhemen hCja bi zimane kurdi 0 tirki
belav kirin. Di vC hejmar€ de ji bl tirki
lekofineke dirdj bi nav1 Ot'ta Anatlolu 4ür.ttei
Literatdrüne Bir Kal*r de li ser Kirrd€n
Anatoluya Navin agahdariy0n nü lü y€n
balkä5 dide.

Kovara mc di ve hejmar€ de ji bi qeda

rehmetl Curuki (Osman Alabay) bi nave
Ilahiy€n Kunli y6n Mile Rahim6 Xalisina/
Yunak 0 hin stranan geleri bi \avä Stanen
aliyö mcbelav dike.

Dn Mikaili bi nivisa 'Bala Kiirtlei" ji
aliy6 cografik, diro( etnografi ü sosyolojik li
ser kurdOn Balay0 disekine ü herwiha ji
xwarina v€ der€ gend nimüneyan bi w€ne dide.

M. §irin Da! l€kolinek bi \ave "Orta
Anadolu Kürtlerindc dil sorunun bir baSka

äoyaar " de li ser hin kelimey€n ku di kurdiya
kurdön Anatoliya Navin de deng guhartine
anjijibirbüne dikesine ü bi listeyeke dtCj , bi
maneya tirki ji dane hemper hev.

Muzaffer Özgür bi nav6 "Kitama die
Xe1o " serp6hatiyek xorteki ji h6la Hayma-

nay€ tine zim0n ü strana Xelo ya ku li ser
Fat€ dib6je ji nivisandiye.

Disa Irfan Balsal bi Siroka 'Rovi Nndik"
bi devoka gundO Hecilera berhevkiriye 0 bi
awaK pedegoiik aniye zim€n,

Niviskar ü l0koliner M. Bayrak disa bi
ni\isa "Bittbogalar'da Kürt §atktltn-2" de
st"aren gel yen wC dere bi notan berhevkiriye.

Biröz Hüseyin Kiqniq bi nivisa "Garzes-

tilerde Radyo Günlei "rüpet6n vö hejmar€ bi
niviseke serkefti dewlement kiriye- L€ qi
heyfe ku, nivisa bir€z Hüseyin bi tirki ye. Bi
h€viya ku ji wira sün de van nivis€n xwe
y6n h6ja bi kurdi binivisel

Li Swöd6, ji sala l977an vir da ji bo
zarckCn xeriba ders€n zimane zikmaki (anadil

elitimi) heye. Zarokön Kurdajiji salOn 1980i
vir de li Sw€d6 di heft6 de 2 saata ders6n kurcf
dibinin, Derbar€ v€ yek€ de me xwast, bi
mamostcyeki ku bi salan kar kiriye re
roportajekC bikin, daku li gor tercüb€n xwe.
xwandevanen Birnebüne agahdar bike ü li ser

faydeyOn zimanö zikmaki bi taybeti ji bo
zarokEn kurda cima giring (muhim) e

bisekine. Amed Tigfs mamostey€ ziman€
kurdi ye ü z€deyi 15 sal in, li Sw6dö bi
krrmanci de§6n kurdi dide. A. Tigris li wel€t
ji mamoste b0, tercübeyän xwe y6n bi salan,

di war€ pedegojiyä de hene. Mamoste A.
ligris.ji destpek€ ve hetr niha qagin€n xweji
Kurd6n h6laAnatoliya Navin hene. Me li ser

ders€n ziman€ zikmaki ü bi taybeti ji Ii ser
zaroken KudAr Anatoliya Navin bi Mamoste
re hevpeyvinek kir H€vi dikim hün dö vö
roportaj6 bi batköqi bixwünin. Bi h6viya ku
xwandina ders6n zimanC kurdi li welatön din
ji berfieh be ü kampanya xwandina ziman€
kurdi destpebike !

NuhA§ bi nivisa "Reta Meyft i Mendo"
hekatek ji h6la KaracedaxO, bi devoka w€
h€lö bi zaraveyeki xweq aniye zim€n.

Xwendevan6n hdja. hin kesan abonetiya
xwe li ser kontoya Birnebünö ya Alman-
yay6 gandine. L6 ji ber ku edresa xwe
nenivisandine em nikarin ji van re kovarö
biqlynin. Ji kerema xwe, dema hün per€ xwe
radizinin navOnisana xwe ji, ji me ra biginin,
daku emji we ra kovare bisiynin,

Heta hejmareka din bimhin di xweqiy0 del

. t/iQll,i
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Nameyän Xwandevanan/Okuyucu Mektublarr

Yürekten Merhaba!

Sevgili Bimebün ailesi, ben "bö1ü-

cü örgüt" üyeli§inden ceza almrq
Polath'lr bir Kürdüm. Sizlere bu
satlrlarl Cezaevinden yazryorum.
Birnebün ile tanrgmam gegen yrhn
ortalannda oldu. Bir arkadaqrm beni
ziyarete geldi§inde derginin ilk
sayrsrnr da getirerek beni qok mutlu
etmiqti. Gergi daha önce böyle bir
derginin grkaca§rnl duymuq ve gaze-
telerden yayrn hayatrna baqladr§rnr
okumustum. §üphesiz, böylesi bir
derginin grkrq haberi kendi bagrna bir
seving kaynalr, ama dergi elime
gegti§inde yaqadr§rm duygular daha
bir baqkaydr.

Ashnda, Birnebün qok önemli ve
büyük bir boslugu dolduran ama geg

kahnmrg bir adrmdrr. Kurdistan Teali
Cemiyetinden 60'lara, 70'li yrllardaki
ve günümüzdeki Ulusalcr hareketlere
kadar yüzlerce insan ve önemli kad-
rolar ta§lyan, sayrlan yüzbinleri gegen

ig Anadolu Kürtlerinin böyle bir
yayrna sahip olmamasr büyük bir
eksiklikti. Elbetteki, böylesi bir
eksikli§i gidermek büyük bir eme§i
ve sonsuz bir gabayr gerektirir. Bu
emek ve gabadan dolayr siz Bimebün
ailesini selamhyorum.

Sizin de tahmin edece§iniz gibi
cezaevlerinde ilerici, demokrat ve
yuftsever yayrnlan takip etmek zaruri
ama aym oranda da zordur. Bu zoduk
hem maddi olanaklarrn srnrrh olma-
srndan, hemde isin tekniki gereklili-
klerinin yerine getirilmesinin, zorluk-
larrndan kaynaklanmakta. Bu neden-
1e de bu tür yayrnlar, genellikle ceza-
evlerindeki devrimci tutsaklar is in

bazr kolayhklar sa§lama gibi bir yayrn
politikasr izlerler. Her ne kadar sizin
bu konudaki yayrn politikanrzr
bilmiyorsam da cezaevlerinde bulu-
nan ve dergiyi düzenli bir qekilde
satrn alabilecek maddi ve tekniki
imkanlara sahip olmayan benim gibi
insanlara kolaylrklar sa§layaca!rnrza
inanryorum. Sizden dergiyi düzenli
olarak adresime postalamanrzr rica
ediyorum. E§er mümkünse eski
sayr larrn rda gönderirseniz sevin irim.
Bu istelimi anlayr l[a karqrlayaca§r-
nlzr umuyomm. Burada benim drqrm-

da da iE Anadolu Kürtlerinden arka-
daglar var ve bu iste§imin onlarrn
adrna da oldu§unu bilmenizi isterim.

Mektubuma son verirken tekrar
hepinizi selamhyor, gahqmalannrzda
baEarrlar diliyorum.

0l . 12. 1998

Muhammel CözüLok
Ermenek Cezaevi

' 'Söz ugar yau *o&r, " Misali yrl-
larca Kürtlerin kültürü, tarihi, edebi-
yatl ugmuq, günümüze bunlarrn qok
azr gelebilmiqtir. Bu sebepledir ki
Kürtler, kendilerini inkara kalkrqan-
lara karqr kendilerini savunmakta
zorluk gekmiqlerdir. Artrk tarihten
gelen bu eksikli§e dur demenin
zamanr gelmiqtir. Orta Anadolu Kürt-
leri de kendilerini ifade edebilmek
igin Birnebün adh dergiyi srkartarak,
kötü yazgrlannr yrkmrqlardrr. Bu
sebeble dergiyi grkaran, katkrda
bulunan herkese te ge kk ü rle rim i

sunanm.

M. Güzel

frrEbcrl8, Havln lgog'al



Merhabalar
Birnebün 9a1ryanlannaI

Derginizin son sayrlan elime geqti.

inanrn, hem gok mutlu hemde gurur
duydum. §u an Birnebün'u fazla
eleqtirmeyecelim, günkü yazan arka-

daslar yeterince eleqtiri getiriyorlar.
Fakat sadece eklemek istedigim
birgey var oda yaprlan veya elde
edilen bilgilerin bilimsel ve toplumsal
alanda araqtrnhp gerqeklili belgelerle
veya röportajlarla ispatlanmasr daha
da ilgi gekici olur Derginizde gerEek-

tende bir uykudan kalkan insanlann
(halkrn) identitet arayrglarr ve bu
yolda ilerleyiqini gözledim. Ve aynt
zamanda derginizde Kürtlerin
gergekli§ine de delinilmesi gere-
kiyor. Yani, bugüne kadar ig Anadolu
Kürtleri daima kendilerinin Kürt
fakat, farkh bir Kürt oldulu iddialarr
vardr ve halen de mevcut. Nerdeyse
Türklerden daha da Türk 1ü bir
anlay rq.

Ancak geliqen Kün realitesi bugün
Kürtlerin (sürgün Kürtlerinde)
varlrklan ve unutul madrklannr görü-
yoruz. Ben birey olarak higbir zaman
Kürt sorununu ve baskrsrnt direk
yagamadrm(?). Ama, yazrktrr, bir
gersektir ve bunun etkisinide kendi
anadilimi bile konuqamtyorum.
Demek ki asimilasyon politikasr isle-
vini yapryor.

Geliqen politik dönemeg ve bizim
ig Anadolu Kürtlerini de aya§a
kaldrran 28. Kün ayaklanmasr bugün
Türkiye'li kardeElerimizin eline
büyük bir firsat vermiqtir. Artrk Kürt-
lerde yaqamsal haklarr olan kendi
anadili eEitimini bulunduklarr
yörelerde konuqma, elitimsel ve kül-
türel alanlarda yasatmayl istiyor.
Kardeqlikten bahs edenlerin bu

gergekleri görüpte kabullendi§i an

bizler gergekten de kardeqlik günleri-
nin gelece§ine inanabiliriz.

Dügünceleri yüzünden qehit düqen

arkadaqlanmrzr saygryla anryorum ve

onlar bizim yüre§imizde, düqüncele-
rim izde daima yagayacaklardrr.

Birnebün galtqanlarrna baqartlar
dilivorum.

15.04.1999

lokman öalman

Hannover

De§erli B irnebün galtEanlanna,

Biz Orta Anadolu Kürtleri iqin gok
önemli olan böyle gurur verici ve

sevindirici bir Ealtqmayt yaptrErnlz
igin sizlere en candan sevgi dolu
teqekkürlerimi sunuyorum.

AyrrcaBirnebün' un süreklili§inin
bir zaruret oldulunu ve bu amagla biz
Orta Anadolu Kürtlerinin her türlü
konuda elinden gelen özveriyi ve
gabayr sarfetmesini temenni edi-
yorum...

Yayrn hayatrnrzda bagarrlar dile-
rim- selamlar.

Dalq K. Kaya
Stockholm

"Yaklaqmayrn! Kendimi vuru-
rum. Bütün olanlarl kaldrramryo-
rum artrk. intihar edecelim ! Bende
Kürdüm. Ama, bölücü deflilim. Her

Eeyi Kürtlerde buluyorlar!.,,"

,,Sen Kürt olamazsrn! Sen Erme-
nisinl Ben de Kürdüm ama vatantn
bölünmez bütünlüEü igin o§lumu
qehit verdim!..."

Bu sözler gegtiEimiz günlerde
kamuoyunda oldukga ilgi geken,

Bmb&r 8,Havina lge0'al



basrn ve yayrnda ahqrlmrqL§rn
ötesinde yer bulan farklr iki kigiye ait.
Birisi izmir'de Polis memuru, di§eri
ise, savasta ölen askerin babasr.

Polis olan izmir'in en iqlek cadde-
Ierinde birinde yüksek bir yere boy-
nuna Türk bayra§rnr ba§lamrq bigim-
de grkarak, beylik tabancasrnl kafa-
srna dayryor, amacl intihar etmek.
Yoldan gegen merakllar ve meslek-
taglan onu bu emelinden vaz gegir-
diler. Ardrndan akrl hastahanesine
götürüldü. Bir haftahk tedavi sonucu
yeniden serbest brrakrldr. §imdi
günlük yagamrnr hig bir gey olmamrq
gibi idame ettiriyor. Bu olay A.
Öcalan'rn Roma'ya geliqi ile birlikte,
Kürtlere ve onlarrn kurumlarrna
toplumsal cinneti andrran saldrrrlann
yo§unlaqtr[r günlerde oluyor. Yaqa-
nanlarrn yüksek tazyikine dayana-
mayan bu polis memuru grkrg yolunu
intiharda anyor.

Asker babasr, imrah mahkemele-
rine katrlma hakkrnr elde etmi§. Veya
özellikle izin verilmig. Dava sürerken
aniden aya§a kalkryor. Kürtqe bu
sözleri sarf ediyor. Daha sonra Mu-
danya iskelesinde kendine gevrilen
kalabahk bir kamera toplulu§u karqr-
srnda bu sözlerini heyecanla karr;rk
mimik hareketleri ile tekrarladr
durdu. Türk medya kuruluglan da
'yerde para bulmuq gibi' bu sahneyi
ve sözleri tekrar tekrar gösterdi.
Merakhsrna duyurdu.

Türk medya ve devletinin özellikle
son dönemde Kürtlere karqr yürüttüEü
girkin ve rrkgr tavra kanrksamlg olan-
lar bu iki olayr fazla dikkate almaya-
rak münferit olaylar zincirine elklemiq
olabilirler. Hatta bu satrrlan yazmak
igin verdi§imiz eme§i yadrrgayanda
olabilir.

Her iki olayda dikkatimizi seken
ve bizleri bu yazryr kaleme almaya
iten, hatta gerekli krlan neden ve
özellikler var.

Bu sözlerin sahibi olan Eahrslann
her ikiside Orta Anadolu Kürdü.
Bölge toplumu tarihinde ilk defa
böylesi olumsuz bir gergevede
ülkenin gündemine geliyor. Söyle-
nenler bir bütün olarak toplumu
ba§lamaz ama pratikleri ile birli§in ve
beraberli[in her geyden qok ihtiyag
duyuldu§u su günlerde oldukga zarar
verebilecek özellikle taslmaktadrr.
Di§er yanda asker babasrnrn sarf
ettigi ve bir baska toplumu aga§rlayan
ve rencide eden sözlere iliqkin bir iki
gey söyleme gerefi dolmugtur.

Esasen psikolog ve politologlara
fazlasr ile malzeme sunacak özellik-
lere sahip bu iki olayrn muhataplan ile
agrk bir polemi§e girilebilir. Fakat bu
vakitten sonra bunun pek bir anla-
mrnrn olaca§rna inanmak zor.

Ölumti bir segenek olarak görecek
kadar bunalmrq olan polis memuruna:

"Oyun bitti, bu devletin hangi kade-
mesinde olursan oI arada kahp
yaranma zamanr geqti, Ne yapar-
san yap önünde iki segenek var. Ya
Sedat Bucak ve benzerleri gibi bu
devletin dümenine gönüllü olarak su
tasryacaksrn yada bir "insan olarak
varh§mt ve de§erler sistemini belir-
leyen kimli§ine sahip gtkacaknn"
denebilir. Eskiden oldu§u gibi sabuna

suya dokunmadan bir Kürt olaräk
üstelikte Polis teqkilatrnda bannabi-
lece§ine ve bu günü kurtaracaErna
inanryorsa yanrldr§r hatrrlatrlabilir.

Asker babasrna ise acrsrnr anla-
makla beraber sugluyu yanhq adreste
aradr§rnr e§er gergekten o§lunun
ölümüne sebeb olanlann cezalandrrrl-
masrnr istiyorsa, bunu birinci dere-

*nebfn S,Havin ,l990'an



cede sorumlu olan devlete srrtlnl
dayamakla baqaramayaca§rnr zorda
olsa anlatmak gerekebilir. Di§er
yanda tamamen bir trai€di olan
böylesi kayrplara Kürtler olarak on
kat daha fazla üzüldü§ümüzü,
oElunun eline son model silaht
vererek cepheye sürenlerin tuzunun
kuru oldu§unu ve ihale kovalamak-
tan frrsat buldukga bir Türkün
dünyaya nasrl bedel oldugunun
edebiyatr ile meqgul olanlartn bu
ölümlerden bir nebze de olsa etkilen-
mediklerini bilmesini hatta hattrlama-

srnr saltk veririz.
Bütün bu söylenebilecek olanlarrn

bu vakitten sonra ne anlamt olabilir-
ki. Halen Kurnl darA ji da&.w
deyimini dolru krlmak igin u§raqtp
duruyoruz. insanda biraz insaf ve

vicdan olsa veya insan bu allr bedele

ra§men hakh oldu§unu gerqekten
inansa, bu laflarr ulu orta sarf
edebilecek gücü kendisinde bulabilir
mi? Birilerine küfür etmek igin
ekranlarrnr düqünmeden sunanlar
qimdiye kadar nerelerdeydiler? Tari-
himizde kendi ana dilimizde ekrana
grktr§rmrz bir örnek var mr? Yok. O
zaman bu aymazhk niye?

Neyse söylenecek gok EeY var
belki. O da baqka bir zamana kalsrn.
Devran döner ve Polisi salt Kürt
oldu§u iEin aga[rlayanlardan, kardeqi

kardege düEman edip anavatanda
karqrhkh satrsmastna neden olanlar,
birgün gelir hesap vereceklerdir.

Krrqehirden bir Kürt
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PiEti xebat6n gar salanl

KONGREYA NETEWEYiYA
KURDISTANE HATE

DAMEZRANDIN

Di roja 24'6 gulana 1999an de, li
Amsterdamö, serbajare Hollandayö, li
hotöla Rode Hoed'6 da, Kongreya
Neteweyi ya Kurdistanö (KNK) hate
ilan kirin. Ji her gar pargeyän Kurdis-
tan6 ji, bi temami 180 delege, beqdari
KNK'E bün. Hdzön ku bejdar bün ev in:

Ji Bakür; PKK, PRK-Rizgari, Hevgirtin
Welatparez, PiK, KKP(wek savder)

Ji Bagür; PZK,Hizbi Sosyaliste
KurdistanC Bagur, PPK, YNDK, BD-
Blzotnawey" Demokratixazan, PKSK.

Ji Bagüra bigük; PSK-S, PDPK-S,
PQK-S, PYDK-S.

Ji Rojhilat; Partiya Serxwebina
Kurdistanö , Sasuman" Xebat" islami,
Komela: (wek savdCr). Asuri-Suryani.

Li Europa; HiK (Hereketa islamiya
Kurdistan,YEK (Yekitiya Ezidiyön Kurcli-
star), YEK(Yekitiya Eleviy€n Kurdistan),
KNC (Bakur€ Amerika), PEN a Kurdi,
Ensititüya Kurdi-Bedin, Ensititüya Kurdi-
Brüksel, Ensititüya Kurdi-Swöd, Ensitirüya
KurdiWashington, KON-KURD, Malbenda
Rewgenbiri-l-ondr4 Mala Kurdan-Almanya,
Kurdön Rusya, Kurd6n Amerika.

KesGn serbixwe: ibrahim Ahmet, Nud
Talabani, Kemal Mir Evdeli, ismet §erif
Vanh, §ex izettin Huseyni, Remzi Kartal,
Zübeyir Aydar, Gulistan Perver, §erko Bekes.

Endamön KNK'6 y€n Kurd bi
zaravey6n Kurdi; Sorani, Kirdki, Kur-
manci, Gorani ü Lori ve sond xwarin.
Asuri-Suryaniyan ji bi ziman€ xwe ve
sond xwarin. Sonda ku endamen
KNK'ö xwarin wiha ye: "Ez li ser
r0meta xwe .;ond dixwim t soz didim
ku ez d€ di hemfr xebatCn xwe de
berjewendiy€n gel€ Kurdistan€

gel€ Kurdistan€ bi p€ ve

bibim A li pey Qanina Bingehin ya
Kongreya Ne te wey i b i meq im. "

Roja 26'ä gulan0 di civina Lijneya
Giqti ya KNK'C de biryara "maf6
garenüs€ yö gel€ kurd"bi hevdengi hate
pejirandin. Her wiha ji bo Kongreyö
penc organ, ll komisyon 02 ji cigir6
serok hatin diyarkirin. Her wiha heft
endamen Konseya R6veberiyö ü I I
serokön komisyonan hatin hilbijartin.
Konseya R6veberiyt ji van kesan pök
tä: ismet §erif Vanly, Abdurrahman
Qadirci Zubeyir Aydar, Heci Ahmed,
Nadir Nadirov, Nebil Hesen ü Fikri
Aho. Ji komisyonan yekji "Komisyona

Agiti ü Diyalog0" ye ü ji van kesan p6k
t0: §€x Izzedin Hüseyni, Mele Faik
Dilo, Abdulbasit Hemo, §ivan Mecit,
Dr. Perwin Nuri Arif, Melle Resul
P6qwari, Remzi Kartal, Petros Karatay
ü Nizamettin To§ug.

Li aliyö din Serok6 Giqti yä PKK'€
Abdullah Öcalan, ji endam0n PKK'€
y6n ku di girtigehe de M. Can Yüce,
Muzaffer Ayata 0 Sabri Ok, girtiyö ji
doza PRK-Rizgari Ahmet Cüven. ji
Rojhilata Kurdistan€ Sarmedin Weziri,
rewgenbir€ Tirk Dr. ismail Beqikgi ü
mebüsön DEP'6 Leyla Zana, Hatip
Dicle, Orhan Do§an, Selim Sadak weki
endam6n rümet€ yen Kongreyö hatin
pejirandin.

Weki din, tisteki balkCs ji bo
Kurdtn Anadoliya Navin (KAN) ji ev e;
ku qend endamön KNK'ö, ji Kurd6n
Anadoliya Navin p€k tän. Nav€n van
endaman ev in: §oreq Reqi, Heci
Erdo§an ü Hanefi Celepli. §oreq Regi
Ii ser nav6 Enstituya Kurd ya
Stokholm'6 beqdari kongrä bibü. Y6n
din kes€n serbixwe ne.

^ Piqti civin6n sö rojan, profesor
Ismet §erif Wanli (74) weki serok€
KNK hat hilbijartin.

Nögirvan Qllori
Amsterdam
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KOLN BIR ILKE DAHATANIKOLDU !

Qalb @,rxrn

Göq belasrnr yakasrndan bir türlü
düqürememig olan Kürt halkr, onu
tarihin her döneminde bir arkadaq bir
dost gibi yanrnda tasrmrstlr. Bu bela,
yasamln belirgin bir pargasr haline
gelirken kültürel, sosyal ve toplumsal
alanr derinli§ine etkilemistir. qo[u
kez toplumun bir ig olgusu olmuq ve
bazen arka arkaya göglerin yagandr§r

durumlar olmustur.
Enerj ilerr nin önemli bir bölümünü

gittikleri yeri tanrmak, algrlamak ve
yaqam koqullanna uymak igin harca-
drlar. Bu maceranrn bedelini a§rr öde-
diler, yani gok gektiler. Frrsat ve
zaman olsa belkide ilk sorgulanacak
toplumsal yaralarrn baqrnda bu gelir.
Neler getirip. neler götürdügünün
hesabr yaprlrr.

Bütün bunlara kargrn gögün olum-
suz etkileri tersine qevrilip yaqam
yeniden düzenlenmiqtir. Cidilen yerin
temel özelliklerine bakrlmaksrzrn
istenilen, özlenen yaprlmaya gahqrl-
mr;trr. Gittikleri yerlere renk ve
zenginlik kazandr rmr ql ardrr. Bu
durum. yeni yagam alanlarr. yeni
diasporalar kurulmasrnr beraberinde
getirdi. Stockholm, istanbul, Ankara,
Köln vs. gibi metrepolleri Kürtsüz
tahayyül etmek, dügünmek imkansrz
hale gelmistir artrk. Her defasrnda yok
oldular, eridiler, bellerini düzelte-
mezler yollu, umutlarl, öngörüleri
boqa qrkardrlar. Her türlü yaptlnma
karqrn yegane varhklannr elde tutan,
temsil eden kültürel, sosyal ve ulusal
de§erlerini yeniden ama, her defa-
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slnda yeniden üretebilmeyi baqara-

bildiler.
Bu yeni ama, farklt yaqam mer-

kezleri igerisinde Köln qehrinin ayrt
bir yeri vardrr. Özellikle son otuz yrlhk
Kürt siyasal ve toplumsal tarihi
agrsrndan da bakrlrrsa bu yerin ne

kadar önemli oldu§u görülebilir.
Avrupa'da ilk Kürt dernekleri, Fede-

rasyonlarr, insiyatifleri bu qehirde

kuruldu. Newroz kutlamalan. yürü-
yüsler, tartlsma ve eEitim toplantr-
larrnrn adres listesinde Köln ön stra-

larr tutar. Ktsacast Almanya'ntn en

eski, tarihi olarak da zengin olan bu

qehrin sokaklart, toplantl salonlarr,
misafirhaneleri Kürtleri iyi tanrr. Yerli
halk Kürtlere ahqrk ve aEinadrr.
Özellikle haftasonlan Kürtler yollara
düstüklerinde buluqtuklarr adres
go§unlukla Köln qehridir.

8 ve 9 Mayrs 1999 tarihinde Ktlln
qehri bir ilk'e daha tanrk oldu. Avru-
pa'nrn deliqik altr ülkesinden klrka
yakrn Orta Anadolu Kürdü tarihle-
rinde ilk defa kendi gergekliklerini
gündem edinen bir toplantrda bir
araya geldiler. Oldukga anlamlt olan
bu toplantrnrn ev sahipli§ini ise
"Birnebün" yapu.

Ren nehri kryrsrnda inqa edilmiq
olan 'Genglik Misafirhanesi' bu sefer
farklr misafirlerini alrrlayacaktr.
Drqarrda hava ahgrlmrqh[tn ötesinde
srcak, gönüllere ferahhk verecek
kadarda ahmhydr. Günes bütün
enerjisini ve hünerlerini gösterecek-
miE gibi tepeye henüz yeni yeni
tlrmanryordu. Saat ise ö!len onikiye
geliyordu. De§iqik ve renk renk
plakalr arabalar park yerinde görün-
müqlerdi. Avrupa'ntn farkh ülkelerin-
den geldiklerini bu plakalar hemen ele

veriyordu.

Gelen misafirlerin resepsiyona
ortak sorusu, Birnebün ve toplantrnrn
hangi salonda yaprlaca§r idi. Birne-
bün yayrn yaqamrnda iki ytlt geride
brrakrrken okuyuculart, dostlan ile
tanrqmak. onlarrn dügünce ve öne-
rilerini almak iqin bu toplantryr düzen-

lemiqti. Daha agrkcasr Birnebün bu
toplanh ile ilk defa görücüye grkma

karafl almlstr.

Katllanlar üzerinel
Toplantl iki gün sürdü. Bekleni-

Ienin üzerinde bir katrhm gergekleqti.

Toplam altr ülkeden gelen katrhmcr-
larrn profili oldukqa ilginEti. Orta yaq

grubuna mensup olanlar a§rrhktaydt.
Akademik seviye insant saslrtacak
düzeydeydi. Qo§unlu§un Yüksek-
okul mezunu olmasl ilk göze sarpan
özelliklerin basrnda geldi. Toplantr iki
güne göre ayarlandr§r halde zaman
yine de yetmedi. Hal böyle olunca bir
gok konuyu endamryla ele alma flrsatl
olmadr.

Toplantrya gelenler, Orta Anadolu
Kürt nüfusunun yogunlastrEr il, ilEe
ve beldelerin (bir-iki istisna hariq)
hemen hemen hepsine ait bireylerden
oluquyordu. Krrqehir, Kulu, Polath,
Sarrz, Cihanbeyli, Aksaray, Koghisar,
Haymana, Bala tanlsma seanstnda
telaffuz edilen merkez isimleriydi.
(Bu arada yrllarca görü;emeyen
birbirlerinden uzak Kulu/Karaca-
da§'hlar firsattan istifade ederek bol
bol hasret gidermeyi de unutmadrlar.)

Türkiye'den toplantlmlza gelip
katrlmak isteyen arkadaglar da oldu.
Bazrsr son anda gelemeyeceklerini
bize bildirirken, bazr arkadaglann da
gelmesi, yaptlglmlz tüm hazrrhklara
rapmen vize engeline täklldl.

Katrhmcrlar Kürt siyasallaqmasrn-
da tanlnan simalardr asltnda. Ytllannt
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Köln loplantrslna kalllanhr

bu zemine sunmuq etik kaygrlarr son
derece agrk olan bireylerdi. Farkh
siyasi hareketlerden gelmelerine
karqrn top)antr süresince aynr ihtiyaq
ve kaygrlara sahip olduklarr ortaya
glktl. Baska bir platformda olsalar
söylenilenlerin noktasrnr, virgülünü
bile tartrsma konusu yapacak olan
politik duruqlan na ra§men ilginqtir
birbirini tamamlayan pozisyonlarda
konuqmalar yaptllar. Kürt siyaseti,
dergicilik, kitle gahgmasr konusunda
deneyimliydiler. Yüzlerce hatta bin-
lerce kilometrelik yolu asrp gelmele-
rindek i espirinin farkr ndaydr lar.

Yine katrhmcrlarda ilging olan
özelliklerden biriside quydu. Gelen-
lerin yarrsr yirmi yrldan fazla Avru-
pa'da ikamet ederken, yarrsrda on
yidan az bir süredir, bulunuyorlardr.
Sosyologlara ilginE bir konu olacak
bu durumun ortaya qlkardrEr bir soru
vardr- Bir hatta iki kuqalrn ternsil-
cilerinin nerede olduEu? sorusuydu.

Toplantlnln gündemi:
Toplantrnrn hazrrhklarrnr yapan

Muzaffer Özgür ve Bekir Darr teknik
konularda gesitli bilgiler sundular.
Herkesin kendisini tek tek tanlttrEl

tanrEma fashndan sonra gündemin ilk
maddesine geEildi- ilk maddeyi
'Dergi grkarmaya kadar sarkan süreg
ve bugünkü durumu konusunda bilgi
vermek olu;turdu. Redaksiyon üye-
leri derginin iqlevi, grkrqr fikri, amag-
larr. finans durumu. pratik iqlcr. gör-
sel durumu, dagrtlm ve yayln politi-
kasr gibi konu baghklarr altrnda
konuqmalar yaptrlar.

ilk konugmacr olan Nuh Ateq,
neden bir dergi? Neden Birnebün?
Sorusuna yanlt vermeye galrstl.
Konuqmasr igerisinde qu belirleme
dikkatleri gekti. "Kürt milleti nüfus
yo§unlu§u agtstndan yasadlgl
cografyada hann say tr bir millettir
Belirli bir alanda yoEunlast$t gibi bir
gok yerde pargalan olan bir özelli§e
sahiptir- Diger yanda özgürlükleri
gasp edilmis ve bash altndadr.
Tarihini, dilini, kültürünü bilme-
ölrenne-geligtirme hakkt yoktur Bu
durum tarihin her döneminde
özgürlü!ü arama.stru gerekli k mtg1r.
Bir siyaset bilimcisi Kürtleri Söyle
tantmlar. Kürtler, ulusal aland.a
özgürlü§ünü aralan bir halktr. Bu
tantmlamayt yaparken temel bit
gerge§in al ru giznistir Birnebün'un
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Köln toplantrsrndan bir görüntü

gtktStnt bu araytstn bir pargast olarak
de§erl e n di re bi li ri 2. "

Ardrndan srrasryla di§er redak-
siyon üyeleri yukarrdaki kon ular
hakkrnda konugmalarrnr yaptll ar.
Bugüne kadar gelen pratilin bazr
eksik ve hatalara ralmen olumlu
oldu§u yönündeydi.

Arkadagrmrz Ali QiftEi'nin yayrn
hayatrnda dikkat editmesi gerekli
konu ve prensipler üzerine hazrrlamrq
oldu[u dia gösterisi ilgi ve merakla
izlendi.

Bu gündem maddesinden sonra
toplantrya katrlanlar söz aldr. Dergiyle
nasrl tanrqtrklarr ve iqlevi konusunda
konuqmalar yaptrlar. Bu maddede
zaman sr nrrl amasl yoktu. Hemen
hemen herkes söz ahp konuqtu. Dile
gelen görüslerden bazrlarrnl söyle
ifade etmek mümkün.

Vehbi (isvigre): Derginin qrktr§rnr

duydu[umda son derece mutlu
oldum. Halkrmrzrn de§erlerini, benli-

§ini unutmamrg oldu§unu böylesi bir
derginin Erkmasrndan anlayabiliriz.
Derginin sürgün havaslnr de§iqtirrnesi
gerekiyor. Orta Anadolu vatanlmlz

oldu. Türkler sonradan gelmiglerdir.
Biz dedelerimiz farkh farklr Kürt
yaqam merkezlerini terk edip buralarr
yurt edinmiSlerdir. Örne§in; benim
ailem Horasan'dan buraya klthktan
dolayr gelip yerleqmiEler.

Meme (Hollanda): Birnebün akrl-
hdrr. Qünkü hepimizin orlak akhnr
temsil ediyor. Bazr eleqtiri ve önerile-
rim olmasrna kargrn dergiyi son
derece olumlu buluyorum. Gelece§e
yönelik perspektifleri mi zi ortaya
koymalyrz. Biz bu topraklann sahibi-
yiz.. Bir yere gitmeyiz. Birnebün bu
bilince fazlasryla vurgu yapmahdlr.
Kürdistan'dan teknik, moral ve
ekonomik alanlarda destek almahdrr.
Tarafsrz olaca§rz diye bazr gergekleri
görmezlikten gelemeyiz. Burada
gözlemim bazr qeyler es gegiliyor gibi.

irfan (Almanya): Dede ve ninele-
rimiz buralara imha edilmek iEin
sürü[düler. Orta Anadolu Kürtleri son
birkag yrldrr artrk farkh düsünüyorlar.
Burada kalacalrz. Onun iginde baqr-
mrzrn garesine bakmak zorundaytz.

Qegitli illere da§rlsakta colrafik ve
ekonomik bir bütünlü[e sahib iz.
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Kar.rcrdaElr arkadaslar

Bunun igin kurumlagma qart. Ulusal
mücadeleye katlhm genqlerle slnlrh,
nedenleri üzerinde durmalryrz.
Toplumumuz kendi iradesini ortaya
koyamryor.

Temeli (Almanya): Bäfrä ilEesin-
den iskenderun'a kadar olan gizgide
yasayan Kürtleri kucaklayan bir ku-
rumlagmaya ihtiyacrmrz var. Bunun
igin ilk elde bir dernek kurabiliriz. ilk
üyeleride bizler olmahyrz. Birnebün
Kürtsen in okulu olmalrdrr. Derginin
yayrn yasamrnr sürdürebilmesi igin
her türlü desteEe hazlflm.

Yusuf (Almanya): Kürtqe yazllara
alrrhk verilmelidir. Bu arada bir bü-
tünlügede dikkat edilmelidir. Türkse
yazllar sok bu de§erlendirilmelidir.

§evki (Fransa): Bu dergi bölge
Künleri iqin büyük bir qans. Yayrn qiz-
ginizi ve olgulan ele alrq bigiminizi
beleniyorum. Son derece motive
edici. Her türlü desteEe haztrlm.

Nurqen (Almanya): Dergide rö-
portajlar fazla. Yerel özelliklere vurgu
yapan yazllara da yer verilmelidir.

Roni (Hollanda): Aglk söylemem
gerekirse dergiye kargr ön yargrlanm
vardr. Bu toplantrda gördüm ki, her-
kese aErksrnrz. Her türlü deste§e agr-

!rz. Da§rtrm konusunda yardrmla-
nmrz olacaktlr.

Vahit (Almanya): Birnebün pek
farkrnda olsakta ciddi bir iqi baqar-
mrstrr. En azrndan tarihimizde böylesi
bir ilk buluqmaya vesile olmuqtur.
Toplum olarak karqr karqrya oldulu-
muz olgular bir dergi konseptini aga-

cak düzeydedir. Formu nasrl olur
bilmem ama ciddi bir kurumlaqmaya
ihtiyaq var. Krsrthda olsa bizlere mi-
ras kalan de§erler yok oluyor. Buna
müdahale etmeliyiz. Örne§in; bir
vakrf kurulabilir.

Kuqkusuz bu söylenenler le bi ikte
bir gok soru ve konu dile geldi. Top-
lantrnrn ikinci günü daha gok bundan
sonra neler yaprlabilir? Ve ne gibi
adrmlar atrlabilinir? Yönünde düqün-
ce ve öneriler ele ahndr. Vakrf, dernek
gibi kurumlagma bigimleri üzerinde
duruldu. Derginin onbir kiqilik
redaksiyon üyelerinin yanl slra
Yazarlar kurulu fikri benimsendi ve
katrlrmcrlardan gönüllü olanlar bu
kurula girdiler. Aynca herkes dalrtrm
ve maddi destek sözü verdi.

Toplantrda birde sonug bildirgesi
yayrmlandr. PKK lideri A.Öcalan'rn
bir komplo sonucu kagrnlmasr krnan-
dr. Di§er yanda HADEP il ve ilEe
teskilatlanna kargr toplumsal cinneti
qatnstlran faqist saldrnlara dikkatler
ge k ilerek, demokrasi güglerinin
duyarlt olmasr gagnsr yaplldl.

Son olarakta derginin ne pahasrna
olursa olsun grkarrlmasr, bu tür top-
lantllann en azrndan yrlda bir yaprl-
masr. tanrtrma alrrlrk verilmesi vs.
Konulannda belirlemelerde bulunul-
du. Toplantr pazar günü ortak öElen
yemefinden sonra son buldu.



HELBEST

HINDIKE DIWE MA

Dest€ mi xerib mendO,

destünd tiyo giyren€

Qa mendo hüyayiq6 ri d€ tiyo,
delali...

Kim€ bivat6niki tiya mi ni hali
di verd0;

Mi kog€ki di tenä!

Ti findiq6 dar€ ma,
Ti rindikä diw6 ma,

Ti gOcika hopninna,

Qinna, ginna, ga menda?l

Bind6 warti di tenö giyrenü,
tenO bermenü

Mi mehüwi, gimunde mi
mewüni, qarmiyenü...
Kimö biwatöniki tiya mi verdÖ sore;
Mi piydä xi di ten€!

Ti findiq€ dar6 ma,

Ti rindikö diwö ma,

Ti g6cika hopninna,

Qinna, ginna, 9a menda?!

NGgiman Qilnri
1994, Rottedam

-Ev helbest bi zaruvay€ Zazaki hatine nivisin.

PERSEKNYORE LACE MIN

PersCk tiyore lacö min:
Ez kimOn, ti kimö?
No welat6 qirin yä kimiyo?
Hersök tiyo€ lacO min...

Diräki tiyor6 lac€ min;
Tede kül 0 derda ma,

Tede hesret ü ümid€ ma,

Hersäk tiyor0 lacä min...

WatinÖk tiyorö lacö min:
Heta kiy may bindest bi?
Heta kiy may bäbext bi?
Hersök tiyorO lac6 min...

Nägiman QiLori
19 , Rottedam
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itahTy6n bi Kurdi

Derhevkar, Curuki

xa.oE, Xgt'li

Aqkö derd kir vi cani
Xwaq nabe her dermani
Tu biqin6 lokmani
Ya xeni xad6 x€ni

Xud6 digerim berte
Li orte hile perd€
Nizanim gito derdö
Ya xeni xad6 xöni

§erbeta te pirr,ä xwaq
Tame devi min kir xaq

Ez dinye kirim serhoq
Ya xeni xad6 xeni

Ez diqim telef qim xwe
Aqke min qexqe ser xwe
Minax Yusuf i Zelixe
Ya xeni xadö xeni

Ez ketim xewnek derin
Du kupa tiji kirin
Heq li seri min birin
Ya xeni Mevlam xeni

§erbet€ pir 6 xwaq6
Nehigt seri min heqe

Min ra pir kir endiqe
Ya xeniy allah xeniy

Xwe hesiyam ve saat6

Dilö min ask€k hat e
Min go va beyte sivte
Ya xeniy allah xeniy

Bum agikö te ey yar
Hestirk 6 xwin dikim xär
Ez gerim welat-diyar
Ya xeniy allah xeniy

-,fr[e, @aizt»
Xalisina / Yunak

-,ffi/p frahir,
Xalisina / Yunak

MIRIN

Ez dimirim rokö qar an

E min daynin ser du dar an

Ez teslime miqk ü mar an

va were, seri te bira

Ez dimirim rok,ö qeq,a

E min daynin ser du bevqa
Gorne tari, sun,a ruresa
Va were, seri te bira

Ez dimirim rok6 hefta
E meyit daynin ser du tehta
Gorne tari qün,e bebexta
Va were, seri te bira

Ku da here mirin heye
Gorna täri mala meye
Here qun6 teng ü xali
§in ü girin b6 faydeye

gAä %rrq' -dry/to-
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BALA KURTLERI

@* -.ü,fuil)

Balä; isminin yazrhEr ve okunu;u
bir tuhaf olan bu yerlegim birimi, An-
kara'nrn en kenarda, gelig mem ig,
kupkuru bir tepenin üzerinde kurul-
muq küEük bir ilgesi-

Ben burayr qocuklu§umdan beri
ablamrn Balä'nrn Derekrgla köyünde
Elo Axa'nrn 24 Eocu§undan biri olan
Heysrf (Hacr YusuQ ile evli olmasrn-
dan dolayr duyardrm ama hig gitme-
mistim. Balä Kürtlerinden Hectehira
( Kü9 ükbr yr k- G undi Dalkrrana) kö-
yünden evlenince buraya gitmek
nasip oldu. Ankara'ya 250 Km. mesa-
fede, neredeyse sadece bir caddesi,
daha do§rusu ortasrndan gegen bir
yolu olan kügük bir ilge. ilge merkezi
daha gok Türk ama Kürtlerde var.
Halkr yoksul, tanm ve hayvancrhkla
u!ragryor.

Bizi ilgilendiren yam burada yaqa-
yan Kürtler oldu!u igin onlarla ilgili
bilgi vermeye gahqahm. Balä'nrn 65
köyünün l9'u Kürt. Kürtlerin tamamr
Kurmanci konuquyor ve Sunni-Hane-
fi mezhebinden. Brhki, Atmani, Ki-
kan, Heciban aqiretine mensuplar.
Agiret yaprsr günümülde aruk önemi-
ni kaybetmiqtir.

Buraya geliq tarihlerinin diler böl-
ge Kürtleri ile birlikte oldu§u anlatr-
lanlardan ortaya grkmaktadrr. Mesela,
Mtkaila'h Mehi Yiwiq (86 yaqrnda)'rn
anlathErna bakrlrrsa bugün Derekrg-
la'da oturan Xöganya'hlar Mlkaili'ler
ile beraber Kürdistan'dan gelmiqler.
Önce bügünkü Mrkaila Köyünün

Bala Kürtlerinde elisi

Maxre mrntlkasrnda yerleqmiqler ama
buralarrn sazhk ve sivrisinekli oluqu
nedeniyle XCAanya'ya yerleqmigler.
Zaten aradaki 200-300 Km.'lik
mesafeye ve geqmiqin ulagrm imkan-
lannrn azh§rna ralmen bunlar arala-
rrnda krz ahp-vererek bu akrabalrlr
yüzyrllardrr devam ettirmekteler. Ben-
de bunun son örne[iyim. Maalesef
Balä Kürtlerinden hig kimse Balä
üzerine yazma cesareti ve zahmetin-
de bulunmadr§r iEin bu iq bana düstü.
Umarrm eksikliklerimide bu yaayt
okuyan yöre Kürtleri tamamlarlar.

Balä'nrn Kürt köyleri go§unlukla
Ankara'nrn güneyinde, co§rafik ola-
rak Haymana, §.Koghisar ve Kulu
Kürtleri ile bir bütünlük arzeder. Hir-
fanh ve Kesikköprü barajlannrn qev-
resine da§rlmrglardrr. Kesrka (Kesik-
köprü) bugün bölgede önemli ve
geliqen bir Kürt merkezi konumun-
dadrr. Özellikle Festivali yo§un ilgi
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görmektedir. Buna yurtdrqrndan da
oldukga destek gelmektedir. Özellikle
Hollanda'da yasayän ve KULSAN
isimli bir yakfin baskanr olan Adnan
Dalkrran'tn bunda yo§un katkr st

oldu§u söylenmektedir. Amster-
dam'daki faaliyetleri nedeniyle A.D.
Hollantla'da 1988 yrlrnda Oranje-
Nassau-Hanedanh!r qövalyelik liya-
kat niganr verilmigtir. Kendisi Hecte-
hira bugünkü adryla Kügükbryrk
köyündendir. Yeri gelmiqken bu
köyün adrnrn neden köyün kurucusu
olan Hec Tahir delilde Kügükbryrk
yaptldr§rnada dikkat gekelim. Devlet
böyle alakasrz isimler takarak adeta
bölge kürtlerini kügük dügürüyor.
alay ediyor ve geqmiginden kopan-
yor. Üstelik bunlann bryrklan öyle
higte kügük de§il !

Kesrka'da TC.'nin Kurulmasr
aEamasrnda ve Türk-Yunan qavaqrn-
daki rolü üzerinde bana anlatrlan bir
olayr sizlere aktarmak i stiyorum.
Qünkü gelecek nesillerimizin bunu
bilmesini ve bilerek, de§erlendirerek
yasamaslnr istiyorum.

Türk-Yunan savaqr grkrpta Ankara
M. Kemal'e karargah olunca, tabiki
srcak savaqrn ortasrnda kalan Orta
Anadolu Kürtleride iggalci konumun-
daki Yunanhlara karqr mal ve canla-

Adnan Dalkrran'a §övalyelik ünvanrnr Amsrerdam
A akent Belediy€ Baskanr Schelto Patjin takrr.

KULSAN''n Baskanr Adnan Dalkrran, ailesi ve
Amsterdam Anäkent Belediye Baskant Schelto
Patjin jle birlikte.

nyla M. Kemal'in yanrnda yer ahyor-
lar. O zamanlar Kesrka'da oturan
yörenin saygln ve güElü Kürt beyle-
rinden olan Heseni Rego'da bu
savaq'a bölge Kürtlerinden, kendi
aslretinden 500 silahh süvarisi ile
katrlryor. Özellikle Kaman' rn Türk-
men beyleri ile beraber o esnada
Yozgat' ta grkan Qapano§lu isyanrnr
bastrnyorlar.

Yunanhlar yenilip, yeni Türk dev-
leti ilan edilince M.Kemal (daha o
zaman kendisine Attrtürk lakäbl
verilmemigtir) kendisine destck olan
Heseni Relo'yu ve daha pckgok kiqi-
yi Ankara'ya bir yeme§e davet edi-
yor. Orada Heseni ReEo'ya kendi-
sinin ne kadar adamla savasl destek-
ledi§ini ve bir kez daha böyle birgey
olursa ne kadar silahh adam Erkara-
bilecelini sorar.

Heseni Rego'da: 500 silahh süvari
ile katrldr§rnr ama 5.000 (beqbin)
srlahh da qrkarabilece§i cevabrnr
verir. Yemekten sonra onunla beraber
gelenler. Heseni Re;o'ya; "senin
baqrn gitti! Öyle söylemeyecektin, o
herkesi böyle srnar, gü91ü olanlanda
idam eder, ne yar-et, bir gücün
olmadr§rnr söylel " tavsiyes i nde
bulunurlar. Heseni Reqo bunu yapar,

fineb(m S,Havina'tggg'an 17
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ama daha köye döner-dönmez bir
bölük jandarma köye gelerek onu
tutuklarlar. 7 ay Ankara'da zindanda
kalrr. A§rr zindan koqullannda vereme
yakalanrr. Tabiki mahkeme gerekge
belirtmeden sözde serbest brrakrr.
Tekrar köye döner,ama j andarma
birkez daha köyü basar ve onu hasta
yata§rndan alrr, el ve ayaklarrna alrr
prangalar vurarak köy köy gez-
dirirler. Köylüleri bir süre sonra onun
küyünün arkasrndaki bir tepede
bolulmuq cesedini bulurlar.

Böylece Türk-Yunan savaqrnda
bölge Kürtlerinden olan ve mah ve ca-

'l *' \ 5 g REFLiKoCHiSaR

nryla M. Kemal'e destek olmug olan
Kürt beyi Heseni Reqo, srrf gü91ü bir
kürt oldu§u ve ileride Hükümete
sorun slkartabilece§i varsayrlarak
barbarca. aga§rlanarak yokedilir.

Bu olayr bana Hectehira'dan bu

§ahrsrn torunu olan H.D. sonrada
Kesrka'h torunu M.E. anlattr. Torunu
H.D.'nin bölgede aLgrla gelmigin dr-

§rnda eskiden beri MHP gibi Türkqü-
rrkgr bir parti yandaqr ama tipik bir
Kürt olusuda bu traji-komedinin son
halkasr bence.

Bölge Kürtlerinin gelenek ve
görenekleri di§er bölge Kürtlerindeki
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gibidir. Dergimizin birinci saytstnda
Megoyi Dare (Gundi Bire'lidir) zaten

bunu bütün detaylarr ile ve Kürtge
anlatml§tl.

Ayrrca az olan Kürt nüfusuna
ra§men Balä Kürtleri geEmigte Da§ts-

tan Binerbay'r da milletvekili yapabil-

mi qlerdir. Günümüzde gocuklan,
torunlarr Ankara'da oturmaktadrrlar.

Eski bir inang: Salhklt bir o§lan
qocu[un do§mast igin evin son qocu-

§u kapaL bir odaya allnlr, ateste kor
haline getirilmiq bir maqantn üzerin-
den atlatrllr. Böylece sonraki Eocuk-
larln salllkll do§aca§rna inantltr. Bu
bir k6srka ( Kesikköprü)-Brhki inan-
crdrr.

Benim bir di§er gözlemimde Balä
Kürtlerinin mutfa[rnrn de§iqikli§i ve

zenginlilidir. ÖmeEiu L6vzin6 isimli
tathsr, iqli köftesi, Trrgtkr, Xogavt ve

tereyaEh mercimekli Bulgur pilavrnrn
tadrna doyum olmaz. Bu yemeklerden

bazrlannrn isim ve tariflerinin resimleri
ile burada vermek istiyorum.

1, SiRMAST
Yufka ekme§i (Nane Hrqkeva) ufak
ufak do§ranrr ve bir tepsiyle dizilir.

Üzerine bol sarmtsakh yo!urt
dökülür. Bununda üzerine tereya§da
krzartrlmrg yumurta dökülüp stcak
srcak servis yaprlrr. Basit bir yemektit,

ama lezzetinden yenilmez. Özellikle
bekarlara göredir.

2. PUR§iNG
Malzemeler: Un, ya§, pekmez, tozge-

ker ve su.
Yaplhqr: 2 bardak su kaynayrnca 1

tutam tuz ile un katrlrr ve gtrptlarak
kanstrrrllr. Topaklanma gitsin diye
biraz daha srcak su üzerine konur. Ve

sonrada üzerine tereye§ eklenir.
Topaklar kaybolup belli bir krvam
olugana kadar kartqttrrltr ve servis
yaprlrr (Bu yeme§e bazr yörelerde
Pelur da denir).

fn€bir| S,HavTnalg€g'an 19



3. PESTiL DOLMASI
Malzemeler: Pestil, ceviz, tereyag, I
It. Sür.

Pestil üg parmak eninde mantt gibi
ama biraz daha büyük kesilir. Bu
arada bolca cevizrgi tuzsuz tereya§da
gevrilir. Pestilin üzerine süt dökülerek
l-2 saat bekletilir. Daha sonra yaprak

dolma sarar gibi cevizigi konup sar-
rlarak bir bagka kaba dizilir ve

üzerine bol tereya§la süt yavaE yavag

dökülerek piqirilir ve srcak servis
yaprlrr.

4. TIR§IK
Malzemeler: Parga kemikli kuzu eti,
so§an, kuru fasulye, kuru kaylsr(Qir).

Akqamdan kuru fasulye haqlanrr.

Önce et tereya§da kavrulur. Sonra
kurufasulye eklenir. Daha sonra

bunun üzerine kuru solan halka
halka kesilerek dizilir, salga ve tuz
konur. Et iyice piqincede en son
üzerine gir konur ve krsrk ateqte 30-
40 dakaka piqirilir ve srcak servis
yaprl rr.

5. §iVA BIYOKA (Ayva Yeme§i)
Malzemeler: Kuru so§an, Ayva, ku§

üzümü, kryma, tereye§, qeker, salga.

So§an ince do§ranrr, ktyma ve
salga ile birlikte kavrulur. Ardrndan
ayva do§ranrr ve tuz konarak beraber
kavrulur. Bu karrgrm bir kaba dizilir,
daha önceden hazrrlanan ktymalt sos

üzerine yayrlarak 1-2 gorba kaqr§r toz
qeker serpilir. Onunda üzerine srcak
su konur ve piqince stcak servis
yaprlrr.

BALA'NIN KÜRT KÖYLER|

Küriqe adr
Davdana
Kurmang

X€qaniya
Yayla K6srk6
K6srka
Axlera
Axlera
Erbasan
Kuhka
Camrliya Quk
Camrliya Mezin
Gunde Hectehir
Emera
Rostr ka

fiirkqe adr
Davdanlr
Davdanh Mah.
Ergin
Akdo!an
Qi§demli
Yeniköy
Hanburun
Derekr;la
Erdemli
Kesikköprü
Aqa§r Hacrbekir
Yukan Hecrbekir
E§ribasan
Tepeköy
Küqük Camili
Büyük Camili
Kügükbryrk
Büyükbryrk
Bektaqh

Aqireri
Davdanh

Brhki

Etmana
Kuhki-Sawrki
Kuhki-Sawrki
H0cibi
H6cibi
Höcibi
Kuhki-Sawrkr
Sawrki
Sawrki
Höcibi-kikan
Höcibi
H6cibi
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ORTA ANADOLU KURTLERINDE

DiL SORUNUNUN BiR BA§KA BOYUTU

Orta Anadolu Kürtlerinin, büyük bir
krsmr bilindi§i gibi, Küngenin Kur-
manci lehgesini kullanrrlar. Ancak
bölgede §ixbizeyni a§zrnr kullanan
(Kulu, Haymana, Polath) Kürtlerde
bulunmaktadrr. Bölgede dilin bozul-
dulu bilinen bir gergektir. Bu bozul-
ma, daha Eok günlük konuqma dilin-
de Kürtse kelimelerin yerine Türkge
kelimeler konularak ve de Türkge
kelimelere Kürtge ekler ilave edilerek
kurulan cümlelerde görülmektedir.
Bu kelime bazrndaki bozulmanrn
boyutunu görebilmek igin, bölge
insanlarrnrn (Kulu, Cihanbeyli,
Krrgehir) günlük konuqmalan izlen-
di. Bu konuqmalarrnda kullandrklarr
Türkge kelimeler tespit edildi. (V6
yaziy6 yazmiEke, Qelb6 mini di€ge,

Q6pi bigre, Durima te y0 ginge?, Ezi
kerarsizim) gibi cümlelerde gegen

Türkge kelimelerin. karqrLklan insan-
lara soruldu. Bir gok kiqi yukandaki
cümlelerde gegen; Yazl-Nivis, Qelb-
dil, Qapi-Deri, Durum-Rewz gibi
kelimelerin Kürtge karqrh!rnr bili-
yordu, ama günlük konuqmasrnda
bunlann Türkqe karqrhklannr kullanr-
yordu. iqte bölgetle bitinen ama gün-
lük konuqmalarrnda TürkEe karqrhk-
larr kullanrlan bu kelimeler iqin <<
Bölgede kaybolmaya yüztutmuq
kelimeler >> listesi yaprldr.

Yine bölgede KürtEe karsrh§l
bilinmeyen; Dikkat, Sorumlu, Or-

man, Emek, vs. Gibi kelimeler igin de

<< kaybolmuq kelimeler >> listesi
yaprldr. Bölgede karqrh[r bilinmeyen
bu kelimelerin Kürtge karErhklan; D.
izoli'nin sözlüEünden ahnarak kay-
dedildi. Son onbeq-yirmi yrldrr bölge-
de duyarlr, demokrat-yunsever insan-
lann qocuk isimlerinde kullandrklanl
Berfin, Dilan, Rojin, Zozan vb. Keli-
melerin anlamlarr bölgede go§unluk
tarafindan bilinmedi§inden bu keli-
meler bölgede kaybolmug kelimeler
listesine ahndr.

Sözlük taramasr yaprlrrken Orta
Anadolu Kürtleri tarafindan kullant-
lan fakat, Kürdistan'da konugulan
Kurmanci'den de§iqik telafuz edilen
kelimeler de tespit edildi. Bu
kelimelerdeki ses de§igimleri (Rewq-

Rewz, Cot-Cüt, Qirandin-Dirandin)
ve ses düqmeleri (vokal, Konstant):
Daajo, Dajo, Kelemiz-Kelmlz, Stewr-
Sewr) tespit edilerek ayrr ayn liste-
lendi. Yanhz qunu hemen belirtmek
gerekir, bu ses de§iEimi ve ses

düqmesi görülen kelimelerin hepsi
de§ilse de büyük bir krsmr Kürdis-
tan'rn bazr bölgelerinde de aynen
kull an rl maktadlr. Bu durum Orta
Anadolu aEzlnln sözlükte yer alma-
srnda da anlaqrlmaktadrr.

Bölge KürtEesinin, Türkge'nrn
etkisinde kaldrlr bir gerqektir. Bu
konunun daha ileride, dil konusunda
uzman insanlar taräfrndan ele

M. $irin Da§
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ahnacaEr inancrndayrm. Ancak, bu
gahqmada elde edilen listelerin
yayrnlanmasr; özellikle bölgede
kaybolmuq, kelimelerin tekrar dile
kazandrrrlmasr agrsrndan önemlidir.
Yine ses de§iqimleri ve ses dügmeleri
igin tutulan Iisteler; Kürdistan
Kürtgesi (K. K.)- ile Orta Anadolu

Kürtgesi (O.K.K) arasrnda higte
abartlldlgl kadar (kelime bazrnda)
büyük bir farkhhfrn olmadr§rnr
ortaya koymaktadrr. Bu listeler Orta
Anadolu Kürtlerinden, Kürtqe
okuma-yazmayr yeni ö§renenler igin
yol gösterici olabilir kaanatindeyim.

BÖLGEDE BiLiNEN AMA KULLANILMAYAN KEL|MELER
K.K
Aj ne
Amoj
Avdest
Bang
Bask
Ba§
Bag0r
Berdevk
Berxwedan
Bäjin
Bökes
Cerrbandrn
Conega

§avreqi
Qilk
Qilmisi
Qirik
Dapirk
Daxwaz
Demsal
Deri
Destmiz
Dik
Dudil
Erig
Ezing
Fehm
Fikirin
Gavan
Gulav
Hevdem
HCdi

O.A'I(
Ajne
Amoj
Avdest
Ban
Bask
Ba§
Baqür
Berdevk
Berxwedan
Böjin
V€kes
Ceribandrn
Canega

Qavregi
eilk
Qilmisi
Qirik
Dapir
Daxwaz
Demsal
Deri
Destmiz
Dik
Dudil
H6riq
Eztng
Fam
Fikirin
Gavan
gulav
Hevdem
Hedi

IURKqESI
Yüzmek
Amca kansr
Abdest
Ezan
Kol-kanat
iyi, Güzel, Hoq
Güney
Temsilci
Direnme, dayanma
Bekar erkek
Kimsesiz
Denemek
Dana, Tosun
Krskanma, Garez
Damla
Solma
Makara
Ebe
istek, arzu
Mevsim
Kapr
Ticärette komisyon
Horoz
§üpheci, kararsrz
Hücum, saldrn
Odun
Anlama, anlayrg
Düsünmek
Öküz gobanr
Gülsuyu

Qa§daq
Yavaq

* Her nekadar yazrda Kurdistan Kürtfesi (K,K.) deniliyorsa da kelimelerin
bir Qoäu yöreler göre degisiyor
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Hindur
in
Kil
Lori
Masi
MÜ
Nasandin
Nezan
Nivis
Pel
Pivin
Per
Polat

Qurf
Sersal

§ai
Tevizin
Xapandin

ICK
Abor
Abori
Acür
Adan
Afirandin
Agihandin
Ajotvan
Amade
Aso
Atün
Ajneber
Awir
Az"at)

Bac
Bahoz
Bal
Balke§
Bawer
Baz
Behr
Belawela
Berbisk
Biröz

Hindur
in
Kil
Lori
Masi
Mij
Nasandin
Nezan
Nivis
Pel
Pivin
Per
Polat

Qurf
Sersal

§oq
Tevizin
Xapandin

i9, igeri
Cuma
Sürme
Ninni
Bahk
Sis

Tanltmak
Cahil, Geng, Toy
Yazr
Yaprak
Ölgmek, Tartmak
Kanat

Qelik
Panik
Yrlbaqr
Yanhq, hatah
Uyugmak
Aldatma, Kandrrma

BÖLGEDE KAYBOLMU§ KEL|MELER

TtrBKqE
Kallnh, iz
Ekonomi
Kirernit
Besin, grda
Yaratmak
Krsmak

§oför, sürücü
Haztr
UfuK
Kire§
Yüzücü
Bakrg
uzgur
Vergi, Ham§
Kasrga, Bora
Dikkat
Dikkat gekici
inang, inanma

§ahin
Deniz
Darmada[rnrk
Sag Tokasr
Sayrn

K.I( drßrrcE
Aborandin idareetmek,gegindirmek
Aborizan Ekonomist,iktisatEl
Ada Budama
Adar Mart ayr
Agah Haber, malumat
Aj Bitkilerde sürgün
Al Bayrak
Ango O halde, yahut
Asteng Engel
Asiti Ban§
Avsark Buzdolabr. termos
Axaftin Konuqmak
Azadi Özgürlük
Bager Flrtrna
Bakur Kuzey
Balafir Ugak
Baq Buket, demet
Baweqink Yelpaze
Bedew Güzel, yakrgrktr

Belevok Bildiri, Brcsür
Belangaz Fakir,zavaltr
Bergavik Gö21ük
Berhem Eser
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Bemame
B€nder
Biryar
Bizmar
Cej n

Cendek

Qap
Qavnebar
eek
Qewt
Dad
Darbest
Daristan
Dijwar
Dilsoz
Dirok
Encam
Er€ni
Girav
Gulan
Helbest
Heni
Hevkar
Hevnav
Hevr0
HEsan

Hindav
Jeng
Kadin
Kambax
Kestigeh
Kevok
Kolan
Kulilk
Lalengi
Lepik
Leyistok
L6kolin
Madik
Mamoste
Mesas
Metelok
Mis
Minak
Navge
Naverok
Navnetewi
Netewe
N6gir
Nigtiman

Program
Harman
Karar

Qivi
Bayram
Gövde, ceset

Baskr, basrm
KrskanE
Silah
Yanltq
Adalet, hukuk
Tabut
Orman
Zor, qiddetli

Uluslararasr
Millet. Ulus
Av, avlanma
Vatan,Yurt

Ada
Mayls ayl

§iir
Qamur
Meqlektaq
AdaS

Benzemek
Kolay
Yön, istikamet
Pa,s

Samanhk
Mutsuz, berbat
Liman, nhtrm
Güvercin
Cadde

Qiqek
Mandalina
Eldiven
0yuncak
Arastlrmak
Kundak
Ö§retmen
Övendere
Atasözü
Bakir
Ömek
Bölge

Bersiv
Bingeh
Biyani
CarO

Cemser

Qand
Qavkani
Qayser
Qepik
Qixat
Dadigeh
Darvan
Dartün
Dilodin

Girave
Culdank
Hembajuri
Hesk
Hevling
Hevpeyivin
Höring
H0vi
ilon
Jengar
Ked
Kest
Kevjal
Kevot
Kovan
Küqc
Landik
Legker
Lekolan
Lihcf
Maf
Masigir
Mesq
Mijar
Mizgeft
Name
Navend

Cevap
Temel, esas

Yabancl
Srva
Kutup
Küttür
Kaynak
Garson
Alkrg
Kibrit
Mahkeme
Oduncu
Makara
Ka-rarslz

EElence, §ölen
Dava
üye, aza

Ugurtma
Yanmada
Saksr, Vazo
Hemgire
Kepge
Bacanak
Röportaj
Elek
Umut
Eylül ayr
Pash
Emek
Gemi, vapur
YengeE

Kumru
Hüzür
Sokak
Beqik
Asker
Arastrma
Yorgan
Hak
BaLkgr
Anftenman
Konu, Mevzu
Cami
Mektup
Merkez
Deyim
Adres
Torun
Soy, rrk
Afiyet

Sadrk, güvenilir Dilan
Tarih Doz
Netice Endam
Olumlu,pozitif Firfirok

Iqerik,iqindekiler Navl6k
Navnigan
Nevi
Nijad
No§
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Nü9e
ol
Pejinundin
PCbaweti
POnüs

Pirtük
Piroz

Qagit
Qeli
Qcqmer

Qori
QenE
Ragav
Ragihandin
Ramüsan
Rewqenbir
Rez
Rojname
Sawar
Selik
Serdan
Serkomar
Sertaq

Spas

Spindar
Siwan

§evEirax
§oreq
Taybeti
Te*§
T0k90n
T0koger
I rreJ

Tirmeh
Werger
WCne

Xinawke
Zaningeh

K. It
Batü
Bawigk
Befr
Bel
Berbang

N0jen
Din Payitext
Budamak Peyman

Vekaletname Pol

Kalem Pir
Kitap Pispor
Kutlu, Kutsal Qad
Kabuk Qedexe
Kavurma Qelün
Soytan Qeyqi
Qaydanhk,Demtik Quntar
iyi, güzel

Gözetl()me
Qeregi
Radest

Modern
Baskent
Anlasma
Dalga
Köprü
Usta, Uzman
Meydan
Yasak
Pipo
Makas
uagctegr

Qingene
Teslim
Fikil dü9ünce

Müsvette
Elestiri
Kurtuluq
Takvim
Sebeb

Cah
Krhbtk
Olay, serüYen

Qatal (kagrk)

Alacakaranltk
Kazan, Bakraq
Öfrenci
Yorum
Sugtamal<
Agüstos ayl
Caymak
Gegimsizlik
Mücadele, kavga
Dolu (yaitq)
Ö9, intikam
Bildiri, yaytn
Bulmaca
kätil

iletmek,ulaqtrrmak Raman

Buse, öpücük Reqnivis
Avdrn Rexne

bag
Gazete
Bulgur
Sepet

Rizgari
Salname
Sedem
Scrban

Ziyaret Sedinik
Cumhurbagkanr Serp0hati

Berber Sötelk
Tesekkür Späde

Kavaka§acr Sitil
§emsiye §agirt
Cecelambasr §irove
Devrim,ihtilal Tawandin
Ö2e1. mahsus Tebax

Denge Texilin
Da§rlmak,bozulmak T6ksüyin
Mücadeleci T€koqin
lsrk huzmesi firi
Temmuzayr Tol
Tercüman, gevirmen Wegan

Resim
Kolye
Ünivcrsite

Xaqer0z
Xwini

o-a-i(
Bati
Bawüqk
Berf
Bel
Birbang

sES DEÖi§iMi GöSTEREN KELiMELER

rÜmqn
Testis, daqak
Esneme
Kar
Sürü

§ afak

tindfn 8,Havinalp0g'ar 25



Berdil
Berjor
Bernex0n
Berog
Bervaji
Berwank
Berwar
Bevil
B0Ei
B6hn
B€kes
B6rir
BEz
Biqkoj
Biqqul
Biji
Camör
Cewrik
Cinar
Conega
Cor
Cot
Cotgar

§erm
Qaq
Qiksayi
eit
Qirandin
Qirok
Danü
Derp€
Destgirti
Desmal
Diran
Ditin
Don
Dijmin
Donzdeh
Dotmam
Doxin
Düpiqk
Egkere
Eai
Fatareqk
Felitin
Fetisin

B erdir
Berj0r
Dernexün
Biroq
Bervajo
Bervank
Bewrar
Biliv
P€9i
Bihn
V6kes
Bitir
Biz
Pigkoj/v
Piqqul
Beji
Cömer
Cöwrik
Ciran
Canega
C6r
Cüt
Cütgar

Q6rm
Qiq
Qiksayi
Qel
Dirandin
Qärok
Dani
Derpe
Dergisti
Tismal
Didan
Diyin
Dün
Düj men
Danzde
Dütmam
Düxin
Dümiqk
Aqkere
sai
Fateresk
Filitin
Vetisin

üg yagrndaki koyun
Yukarr
Tersüstü
Kulplu tencere
Ters taraf, karslt
Pegtemal
Yamaq, meyil
Burun deli§i
Parmak
Koku
Kimsesiz
Den/dan, baqka
Tiksinti, i§renme
Dü§me
Topak halindeki hayvan drgkrsr

Yabani
Yi§it, cömert
Enik, Köpek yavrusu
Komqu
Dana, tosun
Atln yem torbasr

Qifr, ikili
§iftgi
Deri
Bacak
AErk mavi gök
Krrk
Yrrtmak
Masal
Kaynatrlarak yenilen bu§day
Don, Külot
Niganlr
Mendil
Diq
Görmek
i9 ya§r
Düqman
Oniki
Amca krzr
Ugkur
Akrep
Agrk, net, aqikar
Artrk, bundan böyle
Dalak
Kurtulmak
Bo§ulmak
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Firo
Filik
Guli
Gustilk
Hejandin
Hejmartin
Helandin
Herikin
Hevring
Hevsar
Heban
Hilmastin
Hinar
Hinav
Hindik
Hingiv
Hirg
Hiri
Hiq
Higk
iro
Jor
Keleng
Keqkür
L6werdan
Mag
Mehi
Mesin
Newrani
Möjin
Mövan
Miremir
Mitel
Mirat
Nabe
Neynik
Nixumandin
Nikil
Ninig
Nogin
Nok
Pale
Parsü
Parzün
Payiz
Perespan

Kuli
Gustirk
Höjandin
Hecmartin
Hälandin
Heriqin
Hebring
Hefsar
Hevan
Helmaqtin
Henar
Henav
Hendik
Hengiv
Herg
Heri
He§
Hisk
Huro
Jar
Kereng
Kugkür
Töwerdan
Pag

Meyi
Misin
Niwrani
Mijin
Mivan
Nirenir
MCtil
M6rat
Nave
N0nik
Nexumandin
Nukil
N6nig
Nugin
Nuk
Pali
Parsi
Parzin
Peyiz
Perispan

Firi
Hlik

A§rz, hayv. dolumdan sonraki ilk sütü
Tiftik
Kar lapasr
Yüzük
Sarsmak
Saymak
Eritmek
Akmak
Koyun krrpma makasr
Yular
Tuluk
Katlayrp ba§lamak
Nar
iq organlannrn tümü
Az, yetersiz
Bal
Ayr
Yün
Akrl, quur
Kuru, Sert
Bugün
Yukarr
Kenger
Tezek, gübre teze§i
BulaEtrrmak, karl§trrmak
Öpme, öpücük
Mayalanmrg
iu.it

tlamile kadml.,Eesitli yiye. duydu§u istek

Emmek
Misafir
Hrrlama, horuldama
Döqek
Miras
Olmaz
Ayna
örtmek, kapatmak
Gaga
Trrnak
üs yalrnr doldurmuq inek
Nohut
Tahrl iqgisi
Kaburga
Bez süzgeq
Sonbahar
Yama, parqa
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Peqandin
PEhn

Piqrün
Pitpito
Pizik
Pivaz

Qemiri
Qerf
Qoqik
Qompir
Qurt
Raperin
Rawestan
Reqandin
Rewq
Reyin
R€sin
Ricifandin
Ricifin
Ripürüt
Ristin
Riqi
Rovi
Rivi
Roji
Roni
Siravik
Sor
Sorik
Sutin

§kesti
Tazmix
Terwende
Tiwane
fizik
Vaji
Vala
Vereqin
Winda
Xerar
Xewn
Xilas
Xilmaq
ZebeE

Zingil
Ziwa

Teqandin
Pin
Pirq0n
Pitpiti
Pizuk
Plzav

Qerimi
Qirf
Qotik
Qampir
Qult
Ragerin
Dawestan
Riqandin
Rewz
Riyin
Risin
Cirifandin
Cirifin
Repürüt
Rüstin
Reqi
Rivi
Rivi
Roji
Runi
Suravik
Sur
Surik
Suyin

§kesti
Tazmiq
Tewrende
Kiwane

Qizik
Vajo
Velo
Verigin
Wenda
Xirar
Xevn
Xelas
Xehnaq
Zeweq
Zengil
Ziya

Patlatmak
Tekme
Yaflr bulgur pilavt
Mizmiz
Sivilce
So§an
so§uktan uyuqmak

§aka, alay
Kafatasrntn enüst klsml
Patates

Yudum
Atrhm, ayaklanmak
Durmak, ayakta beklemek
Serpmek, SerpiEtirmek

§ekil, tarz, durum
Büyük abdest bazmak
E§irmek
Titretmek
Titremek

Qrrrlgrplak, meteliksiz
Bitkilerin topraktan yegermesi

Hah, kilim püskülü
Tilki
Ba§rrsak
OruE
Aydrnhk
Tuzlu su

Krrmrzt
Krzamrk
Bilemek
Krrrk
Maya
Nadir. ender
Acl, srzr, srrt aclsr
Hayvanlarrn krg atmasr
Ters, ters yüz
Bo§
Kusmak
Kayrp

Yünden yaprlmrs büyük guval
Rüya
Kurtulu§
Uykulu, yarl uykulu
Karpuz
Qtngrrak
Kuru
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SES DÜ§MESi GÖRÜLEN KELiMELER

K. K.
Agir
Bacan
Balgih
Bang
Baüsk
Bazin
Beicandin
Berbük
Bihosr
Bizbend
Ceh
Ciwan
Dir
Donzdeh
Düaj o
Eni
Enigk
Erd
Erzan
Eyar
Eai
Eiq
Galegurt
Geh
Gihandin
Guh
Guhan
Guhar
Hejmartin
Helkehelk
Hemb6z
Hewq
Heyf
Hewirin
iro
Kelemiz
Kerguh
Lewma
Leyistik
LCkhatin
L6nehatin
Newal

o.A. K.
Ar
Balcan
Balgi
Ban
Bawüqk
Bazing
Behecandin
Berbü
Bost
Bizben
Ce
Can
Di
Danzde
Dajo
Heni
Heniqk
Herd
Herzan
Yar
Eain
H€rig
Galegur
Ge
Giandin
Gu
Gan
Gar
Ecmartin
Helehel
Hem€z
Hewgo
Hef
Ewirin
Huro
Kelmiz
Körgu
Loma
Listik
Lehatin
L€natin
Nal

TURr(Cr
Are§
Pathcan
Baqucu, Yastrk
Ezan
Esneme
Bilezik

Krzdrrmak,öfkelendirmek
Gelin almayagiden kadrnlar

Karrq
Koyunu Eobana ba§layanip
Arpa
GenE
Gördü
Oniki
Yardrmcr goban
Ahn, cephe
Dirsek, kol dirse§i
Toprak pargasr, arazi, Mülk
Ucuz
Hayvan postu
Artrk, bundan böyle
Hücum, saldrrr
Dedikodu
Bazen
Yetiqtirmek
Kulak
Meme (Hayvan iEin)
Küpe
Saymak
Köpe§in derinderisolumasr
Kucak
Avlu

1.Üzüntü, acrma 2.Ö9, intikam
Konmak, yerlegmek
Bugün
Altrna iqeyen gocuk
Tavgan

Qünkü, ondan dolayr
Oyun
Uzlaqmak, bangmak

Yaramamak, U§ur getirmemek
Dere, vadi
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Neynik
Nimin
Nozdeh
Panzdeh
Pähn

Qaqircik
Reqegov
Rih
Simb6l
Sipih
Stewr
Sitirandin
Sittui
Sitran
Srü

Swir

§anzdeh
Xuh
Xwar
Xwas
Xwarin
Xwarzi
Xwin
Yanzdeh
Zehf

Nönik
Nimi
Nozde
Panzde
Pin

Qaqirgi
Reqego
Ri
Sim6l
Sipi
Sewr
Sirandin
sili
S iran
Sü
Sir

§anzde
Xu
Xar
Xas
Xarin
Xarzi
Xun
Yanzde
Zav

Ayna
Namaz
Ondokuz
Onbeq
Tekme
Bo§az, Yutak

Sopalada oynanan Kürt oyunu
Sakal
Bryrk
Bir
Krsrr
Yo§urmak
Diken
Türkü, §arkl
Boyun
Sarrmsak
Onaltr
Ter
EIri
Qrplak ayaklt
Yemek
Yelen
Kan
Onbir
Qok, ziyade

30 fßbin S,Havin 1s€9'an



Klama dilö Xelo

-lh4ffirA<qi*

Ji bo evinä (dila) di diroka dinä da pirr
tist hene. Klasikän dinö hatine
nivisandin ü büne kit€b. Film hatine
gekirin. Bi milyonan insan, eviniyö bi
qikleki dijin. Kurd€n me ji va dilxa-
qiya insani jiyane ü bi gotin ü klama
heta iro anine.

Ji bo dila pirr insan hatine h6ps
kirin ü kuqtin. Pir dilbirin büne. Pir
kegik ü xort ji hev hatine veqetandin.
Ji gundön §ixbizina bigrin heta gundä

Qiqek'€, ji Yunaq0 bigrin heta aliye
Sarizö ji bo dila gelek klam hatine
gotin.

Klamek weng hatiye gotin;

Dil megirin, dil girane,
Dilö min ji Caniman e........

Yek ji vö dibö;

Dila megrin, dil€ zor in.
Va dilana omr€ min birin.........

Yeka din da ji
Kegö li nü dine E bir nakim
Rind€ esir herin bi sad sala.

Ez nikanim divö niviska biguk da

hemü klama binivsinim. Hen klamön
dila hene kü mina klasik€n din6 ne. Ji
aliye welati jeri insanön me mesela
Siyabend ü Xece. Mem ü Zin dizanin.
Di diroka Kurden Anatoliye Navin da

Destana Kamigi QuI klasikika pirr
mezine. Hevi dikim eme we klasikä
di p6qeroj6 da fereh bikin kü ji bo
warö naskirin caka din qap bikini kü
ma warä xandin. Armanca me ev e ku
em dö hemü tigtän Kurd6n Anatoliya

Navin bidin naskirin ü binivisi ji
dirokö ra amede kini. Li Welat hevalin
hene ku ew ji bo wi kari kar dikin.
Bir6z Serbulent Kanat va kara day6
ber xwe. Di kaset6n xwe da ji me ra
p€qk€g dike. Derketina kovara
Birnebün'e ji h€z da wi kari. Xande-
wanön me bikaribin klam€n derdora
gund6 xwe ji me ra biginin baq b€. Ez
dixazim bi kurtayi klamika dila ü
hekata w6 binivsinim:

Li gundiki merkeze (Haymana)
xortik hebüye, navö xwe Xello büy€.
Ew ji xwe pin xaq büye. Dilö xwe di
gund da ketiye Fatö Kamö. Fat, kegi-
kika pirr rind ü bi akil büye. Xello, Fat
pin xastiye ji bo feqirbüye nedane wi.
Fat dane laki mete.

Xello pirr p6 esiyayC ü bi ser weda
nixag büye. Li ser Fatö klam€n dila
dibe.

Ez Xel im, Xel€ Om€ me
Siyar€ FatE Kamö me
Eze hespiki xweyi n giredim
Kam topal€ te kuder go

Ez€ xwina xwe bidim
Anö anö Fat€ an6
Ezi herime Hayman€
Ji te ra unim Sar-kitan€

Li ber pencer€ ber pencer€
Kapi ve b0 ji xwe ber€
Ezi nixaS im war€ ser min
Anö ane FaE ane
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Qirok
ROVI RINDIK

Derhevkar,

-,f*rrr*tu,4frr, ßWMzf

Qi hebüye gi tunebüye, maleke baxiki
xwe yä tiri hebüye. Di divari b6x daji
qulik t6 da hebüye. Rovi, herro ti v6
qülik6 ra tikev6 bäx. T6ri zikö xwe tiri
tuxe. Rok0 rovi y€ me disa birgi tiwe,
ti di qulikeköra tikeve hündir, teri xwe
tiri tüxe. M6ze tike ku xudan0 bäx
teye, rovi Ebe ez herim. Ji bo ku pir tid
xwariye, zike wi pergifti ye. Qir bike
nake, di qüll0 helne. Xudanö böx ji
nezik tibe. Xudan ku pegä y€ wi
biküje. Li ba rovi listik pirin, xwe li
mirniy6 tinä. Xudanö b6x te k0 Rovi li
erd6 dir6j buye. Xudan6 b6x bi xwe
xwe lebi:

-Zedö xwari ye ü p€ miriy6.
Bi boqa rovi tigrC, ti ser divari

hewliyO ra geng6 derva tike. Rovi bi
k6f ü ken tihere ba hevalön xwe. Ji
hevalan ra;

-Hevalnol Baxiki tiri heye, verin ez
we bibim w€ der€. t€ri xwe tiri bixwin.
Roviy€n me giqtik li hev dicivin ü terin.
Di qüll€ divari bOx ra tikevin hündir Ü
tiri töri xwe dixun. L0 va roviy6 me li ber
listikiy6. Ji bo ve, bi xwe hendik tüxe.
Roviy6n me yön din t€ri xwe tüxin.
Zikän van 16 tipergivin. Roviy6 me:

-Hevalno, xudanö böx t€ye, Cdi bes

e, em herin.
Roviy€n me giqtik yek bi yek xwe

li qüllC ticerbinin. Yek ji ti qüll€ heln€.
Roviy€ me tene ti qülle ra derdikeve ü
tihere. Roviyön me y6n din ji xwe li
mirniye tenin. Xudane böx:

-Ez careke t6m xapandine.
Roviyan yek bi yek, gigtka tuküjö.
Rovi y6 me pir tihere, hendik tihere

raste pireke tö. Ti dest6n pire da dü elb

*-Memoste, bi devoke Hecilera (Kussa-Cihanbeyli) nivisandiye.

hebune. Yek ji vana tiji rün büye. Yek
ji tiji axdö büye. Rovi y€ me disa li ber
listikek6 ye! Ji pire ra:

-Ka bari te gimn e. Yekö bi dest mi de.

Pirik elb6 rün tide rovi. Rovi elb6
heytine, ti ali y6 dini kani yä ra tihere.
Li vöder6 vetike ü glstiki tüxe. Bi pirC
va li ali dini kaniy€ disa tig6n hevdü. Ji
pire ra:

-Ka va sivike, em bi hev bugerinin,
te gune ye.

Vä elbö €xda ji bi vi ziravi t0xe. Li
dawi re rovi elbö tide pir€. Pir ji ji rovi
ra:

-Mala te avabe.
Pirik tihere mal. B0ka xwe nan lö:.. ^texe. E birqi ye ji. Elb6 rün vetike ü

kevgi bi rün texe kü rün tC da tüne.
Rovi p0 da mizC xwe kiri. Etb6 0x da
heytene rowi bi vö da ji güw6 xwe
kiriye. Bi büka xwe ra:

-Te di, rovi gi ani sere me? Eza
heyfa xwe ji wi rovi heynim. Pirek bi
pirs pirs hutike kü rovi her 0vara li ser
zinareki ruteniye. Pirek ser vi zinari
qetran tike. Rovi 6var6 tö Ii ser vi
zinari rutene. Li rabune, boqa rovi bi
zin6r va tüniske ü tiqete. Rovi b6 bog
tihere ba hevalän xwe. Hevalön xwe
pä tikenin. J6 ra:

-Roviy€ rindik boga xwe bi qolik,
Roviy6 rindik boEa xwe bi qolik...

Roviy€ me suve t6 ji w€derö tihere.
Ji boga xwe ra garek6 tigere. Rovi bi
mori yan ji xwera boEekö gödike. i car
bi bog tihere ba heval6n xwe. Heval6n
w? disa p€ tikenin,.ie ra:

-Rovi rindik seri bog€ bi gindik,
Rovi rindik seri boE€ bi qindik...
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YARENI / HEHEK

91"*, qr*-**

EZ Ji Jt KERA ME!

Nav€n xwe Qima usa nin kes
nizane, lö li Anatoliya Navin di
gund€n bi "Mihina"x hene. Yek ii
vana girödayö Kulu Konya ye, yek ji
girödayi §.Koghisar Ankara ye.
Gundä giröday€ Ankarayö navö xwe
bi Tirki Aktag e, ö din ji navö xwe
Yazrgayrr e.

Rojöki gundiyeki Xalika (Gölyazr-
Cihanbeyli), nizam gi wext6, li ku
der6 raste xorteki ku ji gundö Mihina
te. Wek hun ji dizanin, yekemin
xeberdandn Kurdan, bi eqir, malbat,
gund hwd. Pirsine dest p6 dikin.
Gundi ji li xort dizivire ü usa diböje:

- Xorto, tu ji kudere yi? Xort:
- Apo ez ji Mihina me.

Ji ber ku gundi di ber wö tu
gund6n bi navO Mihina nebihist6, Eag

ü metal dimine ü bi henek 0 qirfa ew
ji usa dibejO:

- Er€ law6 min, ere Ez ji ji kera me!

* Mihin: Hespön m0.

MIN JI TE RA GOT:
HELMEK§E SER MIN!

Rojek0 jinikö ji der-dora Konyayö,
ji ber 0q6, bi gazin bang li mär€ xwe
dike.

- M0ro, were ez mirim, way zik6
min, nizam kudera min. Märik bi lez
ü bez te li rewqa jinikä mdza dike l€ t0
nagihije ü diböje:

- Rabe, haziriya Kwe bike ez te
bibim doxtor. Gava ku tene doxtor,
Doxtor:

- B6je hele derdd te gi ye?

Jinik:
- Ji nuqkava €qek bi zikä min girt,

min dew vexwar, mast xwar derbas
nebü. Doxtor iskaneki p0 niqan dide ü
diböje:

- Hele vi iskani ji bo tahlil€ nivge
idrar bikin ü bi gunda binin! Jin ü m6r
digin avdestä, jinik usa dib€je:

- Möro miza min 0 ne. Kerema
xwe tu mizke ! Mörik iskan nivqe miz
dike ü dibe dide doxtor ü tev hev li
hCviya tehlile disekinin. Pir-kem
doxtor tö 0 usa dibej6:

- Qavö we roni be, zarokeki w€ yö
n0 göbibe. Gava ku usa dib6je, m6rik
ji ber ku tehlil li ser miza wi büye, h6rs
dibe ü ji jina xwe ra usa diböje:

- Eq0, min gend cara ji te ra got:
Helmekqe ser min!

tne,
@l
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HEKET

-M/r,-{tP4,

REVA MEYRE U MENDO

Horta havin€ wü. Ro gih6qtiwü nrvro.

Germ0 diqijland. Ewqas germ wü ku,
te bigota yeki koziyek ar i sor bi
ezman€ sayi da dar da kiriy6. Gilügiya
ü puqOpelax ji ber germö 0 roniyö
rewsi ü zer büwOn. Möqümoz, insan ü

heywan kerr ü g€j büwün.
Gund€ p6xas li derdav€ r6zek

giyayön qutik avakiribü. Ew gundeki
ecer ü eqiri wü. Gundiyan dewara
xwe bi rengberiyö ü bi pezxwedi-
kirine dikirin.

M€rö gund li derva. hen 1i zeviya
hen ji li xermana wün. Wana xwe li
siya ereba direjkiribün ü vedisyan. Jin
li mal w0n. Wana pez didotin ü dang

dikirin.
Mala Hesenä PitC li perö gund €

j0ri bü. Xaniya mal6 ji bini da bi
kevira, ser wan ji bi kerpiga gekiribü.
Ser x6ni bi daran, bi qamug, bi ka ü
xweli girtib0. Qatek qorax ji bi ser da

xistibün.
Beriyö xeni ber ve Bagür bü. Li

bogira xaniyö mala li höla Eep6paq
goma p€z hewü. Bi ser gome va
harimek gEkiribün. Li ser diwarö
harimö tepik r€xistibün.

Pez€ bi gir di harim€ da bü.
Kewani ü Eivan0 mal6 li ber deriyö
harimö, her yek li h€lek6 rüniqtib0n.
Li ber wan, di navbera gokÖn wan da

helb6n qir hewün. Meyrä ser€ pöz

digirt, xortö male ji pez dide böriye.
- Huro bina hewgan6 ji qir t0,

kewaniya mal6 digote qiv6n.

- Er6, min qeva gOyi pez berda
derdora girö hewqanÖ.

Bina xuy€ a rix ü miza p€z teve ya
gir bübü 0li meydana böriyO
belavdibü.

Di qunceki gomO da koza berxa
hewü. Her ku ji der va da kalina
miyek€ dihat, berxa bi hev ra, ,,me,
me, me" deng didan.

Di jor koz6 ra, di ber kiriq€ aster€
gom6 da dumeqesk6 helün gekiribü.
Wexta ku ew ji derva, di navbera
nikul0 xwe da kurm ü käz keym
girtibü, dikete gom6, qijni vi g0lik6n
w6 diket.

Miy€ ku hatibün dotin yek bi yek
didana dü hev du, digün siya xaniyö
mal€ ü mexel dihatin. Li p€q miyan
kuqik€ qivana ü gucikek bi civcivön
xwe va.ii li siya xöni ketibün. Wana li
ser güna li siya xeni li ber hev didan,
di hev heldidan.

Qend gav w6 da, du kurika li ser
kawlistinC didana hevdu. Yeki digote
y0 din:

- Te li min izik kirin!
- Na welle, min izik nekirin! L8

vedigerand € din.
Te kir min nekir, wana bi pistö

hevdu girtibün, ji hev ra qor6n neg6

dikirin.
- Ezä di dayka te..m, digot yeki.
- Ez6 di xwenga te..m, ye din

cewab didaye.
Li p6g malö, li ser gardax6 Mendo

piqt dabü diwör, li ser balifeke xali
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rünistibü. Wi dest bi ser qokan da
berdabü ü seri berjerkiribü.

Yek caran seriy6 xwe berjor
hildina li dürö din6ri. Li j6r gund
kugön xermana 16xistibün. Ku te ji
gund da 16 m6zdikir, ew mina
kummiqkOn zer xay dikirin. Ji ber
tav€n kela germ6 vir da 0 wö da
dihöjiyan, tä bigota qey ew ji lastikö
ne.

Li ber pozö ling6 Mendo du
m6rüy6 jirek bi pariyek nan i hurik
girtib0n ü vir da ü w0 da kagdikirin.
Te nedizani, ku ew nön bi hev ra
dikginin yan ji dest hev radiklinin.

Wexta ku Mendo nige xwe tenki
pöq da livand, nig hate ser mörüya ü
her du m€rü bi herd€ da pankirin.
Mendo hay jö nebü, ku du mOrüya di
bin nigön wi da candabün.

Wi li meqeke req s6r dikir. Meq geh

difiri ü li ser destö wi dadinigt, geh

difiri ü dikete meqrefä geqelm6 y€ ku
di dest6 Mendo yö rastö da bü. Wö
balugön qeqelm6 dialast. Mendo bi
dest€ xwe y€ 9ep6 dev€ megref girt,
mäq di hundir6 meqref da ma. Ving
ving ving, ew di meqref da gerxdibü.

Mina ku tisteki bi xof hatibü bira
Mendo, ew ji niqkava veciniki ü bi lez
dest€ xwe ji ser megref hilna. Meq0 go
viz derket ü firi gü.

Mendo serö xwe berjor heyna di
dü m090 nihär{ ü li herda ku möq ji ber
gav0n wi wendabü, jipeke eskeriy6 vi
ber gav€n wi ket. Dü ra deng6 firena
jip0 kete guh€ wi.

Mina ku ji jär da ar berdana wi ew
ji ser gardax6 pekiya herdä ü bi rü
xöni da beziya ü p0 ra qiriya got:

- Meyr6 hatin, bireve!
- Birevin xwe big€hinin mala

Husin6 Qut€.
Kewaniya mala digote wana.
Meyrä ü Mendo bi dest hevdu

girtin ü berve mala Husin6 Qut6

beziyan.
56 Cendirme 0 ser6 wan ji Jip0

peya bün ü bi leztibez dan dü Meyr0
0 Mendo.

§ivanö mal6 beziya hundirö gomö

ü berx ji kozä berdan. Berx bi kalekal
beziyan derva. Mi ü berx li hev
dangbün ü li p6giya Cendirman b0ne
bend. Hetani ku Cendirme di nav mi
ü berxan ra derbasbün, Meyr6 ü

Mendo gih€gtibün mala Husin6 Qutö
ü deri li ser xwe keym girtin.

Xebera hatina Cenderma bi lez li
nav gund, li zevi ü li xermana belav-
bü. Her du xort€n ku li ser kawan hing
dikirin, xewer gihandibün zevi 0
xermana.

Di demeke qut da, civata gund, jin
ü mär, xort ü zar giqtik hatibün ber
mala Husinä Qut€. Korek jin ber däri
girtibün, nedihiqtin ku cendirme
bikevin hundir.

Muxtare gund li hela sercendirme
dawestibü. Ew m0reK dir6j ü bi kelfet
bü. Pozä wi mina nikulO kertala bü.
Cixara bi destpOcayi mina her dem di
navbera Iövan da bü. Wexta ku
dengdikir cixara wl mina ku bi l€va
j6ri da nuski bü. börjer ü berjor
badibü.

Sercenderme bi dengeki qewe ü bi
Tirki digot:

- Muxtar, qanün ü nizam heye,
jinrevandin bi ceza ye. Vi jinan ra bibä
ma belavbin ü ber döri bitalkin.

Muxtör bi Tirki digot:
- Jinno, bi gurra cendirma bikin, rä

bidin wana. ji ber d€ri herin.
Cenderme dewlet e ü nabe ku meri
deste xwe li ber wan heyne. Dü ra, bi
Kurmangi destpödikir:

- Li ber xwe bidin. Cendirma
bermedin hundir. Ji we ra ceza tune.

Ro ji nivro daged b0. Ne germ, ne

dangl ne ji zevi ü xerman dihatin bira
kesi.
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Sä cih€m€r gihöqtin hev ü güne
maleke ciran. Li w6 der6 kinc6 jinan
li xwe kirin ü hatin teve koma jinan
bün. Di navbera jinan ra derbasbün,
bi dizki ketine hundir€ malö.

Meyrö ü Mendo her yek ji gunde-
ki din bün. Wana li dohlekö hev du
diyibün ü dil6 xwe ketibün hev du. L6
bav6 meyr6 bi eynat bü ü nedixast w€
bide Mendo. Ji ber vä, Meyr€ ü Men-
do qora xwe kiribün yek, bi hevra
reviyan ü hatibün gundö Päxas. Salek
bübü Ku, bav6 Meyr6 bi Cendirma va
ketibün dü wan.

Li oda s6r, Meyr€ pigt dabü s€r,

Mendo ji li ber w6 sekinibün.
- Ku ez bikevime hebs6 tu ya gir

biki? Mendo digote Meyr€.
- Eza deriya te qavkim, ku hetani

miriniy€ we ji.
Wana dest di suy6 hev du ra birin,

hev du hemb6zkirin. Wegna gavk6
bödeng man, guh didana ser kute
kuta dil€ hev du.

Wexta ku deriy6 oda s€r vebü, ew
p€ veciniqin ü hegare xwe bün.

- Metirsin em in. Em ketine tone
jina. Qaxiyä mekginin, em we nadin
dest, mCreki digota wan.

Yeki din ji kinc6jinan diröji Mendo
dikir ü digot:

- Tu ji van kincan li xwe ke.
M6ra diwar6 xöni y6 paqi ji axza

hundir da, di qirara tandirö ra
xelandin, qulkirin.

Devdeve 6varö Mendo ü Meyr6 bi
her s6 möran va di v6 qul6 ra derketin
derva ü Eüne p€rO wi ali gund, di
malekO da xwe vesartin.

Civat li p6q mala Husinö Qute be-
lavbü. Cendirme dereng pö hesiyan
ku Meyr6 ü Mendo carek din ji dest
wan filitibün.

Sercendirme bi vö pir bi hers ket ü
emir da ku cendirme Hesenö Pit€

üHusin0 Qute bigrin. Wana her du
girtin, kirin jip6 ü dana riya qez6, dü
xwe tozüduman cihiqtin.

Niv6 gev6 bü. Mezin6 gund li oda
Muxt0r gihestibün hev, qehwe
vedixwarin 0 cixara dikgandin.
Muxter digot:

- Du cehil dilgirtine ü reviyana
hatine ba me, büne mövanö me, ketine
bexta me 0 nabe ku em wana bidin
dest. Em egir in ü erfüedet6n me vö
qebül nakin.

- Bi a min, dera ku em beri siw€
erebekE qoqkin Mendo ü Meyrö pö
bibin gundeki din ü gavekö li wö
veqarin, Rispiki digot.

Du kesa ew wezife girtin ser xwe
ü rabün ii od€ derketin.

Muxt6r qehwe vir dikir 0 dü ra
digot:

- §a lö Hesen ü Husin xwe keym
bigrin, ji tirsa ra sist nebin ü
dengnekin..

- Welle ji wana tisteki dernexin.
Her du ji dengnakin, gimki bi Tirki
nizanin, yarenciyö gund digot.

Berbang€ Hesen ü Husin ketine
oda Muxtär, silav li civata kirin ü
rünigtin.

- De dengkin, we gir kir? Muxt€r j€
dipirsi.

- Li neqewa tiri em peya kirin, bi
pin ü kuta li ber me sekinin em xiqüxal
kirin. L€ bi qa nekirin ku tiqteki ji me
derxin, Hesen digot.

P6y Hesen, Husin qor heyna,
digot:

- Min hejmiri, Cendirma bist kut ü
pin li min xistin. Min ji bist cara got
,,Nirg" (Na).

Civat bi hev ra hiq-hiq keniya.
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Stran6n aliye m6
berhevkar, Curuki

§ENGESULTANE

Herre le le Sultan6
Berfa belek seri giyan€
Bü melhema ser kOlanö
Ew bawuca nav zeviyanÖ

Wine wine hayran wine
Nav bexcan da xwes hat bine
Xwe ber min ra dibe tine
Lo wera min birevine

Curuki

Li hev ketin ewr gurmijin
Baran ü berf axt rijin
Mayik kehel qel 6 bijin
Li guliEkan meyva rijin

R€ li aq a nare as a

Tu bü hunara dest nexwasa
Evindar no hün bermedin
Gerdan gewrin guli reqa

Lawik güye gola xwäyo
Virva here, alva neyo
Lo nezano, te hilnagrim
Lo xizano, te hilnagrim

Qiya toro, bilind direj
Akqar runiqt axze barroj
Kewran xwe t6y dum hev bü 16z

Evr gurmijin 6yam barij

Sina4ase-hatin4otin€

Here le Ie qengö rind€
Pirr bedew6, poz bilind6
Cani sipi alcen dige
Ez helimö notle Find6
Bejn€ direj qenc dimeqe

Qavö belek pori reqä

Gevruyö da muj xay dik€
Ziravin l€v, ziman xwaqö
Desti min girt, xwas guviqand
Dili delal, kes ne€gand

Ew aliya giyay bilind
Qav dikenin, bin diröqand

Curuki

Ez büm berfa ser giya
Ro bilind b0 giqt heliya
Rind6 desti min bigirO
Bende dile min qetiya

Qiya bilind bö dar nabin
Nawal0 kur, b6 av nabin
Keg€ desti min bigire
Tu dizane, bö te nabin

Ez derketim seri gira
Min bang dikir bav ü bira
Rind6 gav€ te newinin
Pista min xistin, bi kevira

Demziye fli Kino
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18 NISAN GENEL
VE

YEREL SEgiMLERiNE KISA BiR BAKI§

Türkiye'de l8 Nisan 1999 tarihin-
de genel ve yerel seqimler birlikte
yaprldr. Parti enflasyonunun oldu§u
ve seqmenin sandrkta birden fazla oy
pusulasr kullanmast, ülke genelinde
sandrklarda büyük kargagaya neden
oldu. Krsaca bakacak olursak, segi-
min en önemli sonuglanndan biri Ata-
türk'ün partisi olan CHP'nin srnrfta
kalarak ülke bajarrna taktlmast göze
garpar. Aynca resmi olarak TBBM.'de
temsil edilmeyen milliyetqi, §öven ve

rrkgr parti olan MHP'nin kendi adryla
meclise girisi görülür. Bu segim
sonucunun bir gok yönüyle irdelen-
mesi bizim yaztnrztn konusu olmaya-
caktrr.

1999 segimleri Türkiye genelinde
milliyetqi söylemlerin kazandr§r bir
segim oldu. MHP ve DSP'nin birbirine
uzak olmayan söylemleri sonugta her
iki partiyi hükümette bir araya getirdi.
Kürt gözüyle bakacak olursak, ders-
lerin grkanlmast gerekti§ini bir kez
daha görürü2. Seqimler öncesi birlikte
segimlere girilmesi igin bir blokun
olugturulamamast kamuoyunda hayal
krnkh§r yaratmlstl. SonuEta, Kürt
söylemli iki parti clan HADEP ve DBP
segimlere ayn ayn girdiler.

HADEP ülkede önemli bir oy ala-

rak politik arenada varltlrnt ve kitle-
selleqti§ini bir kez daha egemen gü§-

lere gösterdi. Bazr illerdeki oylarr
diEer tüm partilerin oylarrndan daha

fazla glktt. Binbir türlü baskrya maruz
kalan partilerimiz segim sonuqlannda
beklenilen oyu! alamadrlar. Kendi
bölgesinde birinci parti olan HADER
Türkiye genelinde ?o 4,74 oy aldt ve
Türkiye barajrm gegemedi, bu neden-
le de TBBM.'ne milletvekili göndere-

medi. Yerel seqimlerde ise Diyarbakrr
Büyükqehir Belediyesi baqta olmak
üzere toplam 37 belediye bagkanh§t
kazandr.

DBP ise segimlerde istenilen sonu-
cu alamadr. Türkiye geneli oyu %
0,08 oldu. Bunun yanrnda yerel se-
gimlerde de bir kasabada belediye
bagkanh!r kazandr.
Yerel yönetimler, topluma hizmette,
toplumla birlikte hareket etmede,
yerelden yönetme agrsrndan önemli
mevkilerdir. 1980 öncesi Kürtlerin
kendilerini yerel anlamda yönetme-
leri konusunda tcrübeleri vardrr.
Özellikle Diyarbakrr'da Balrmsrz
aday Mruor Z,lNe ve daha sonra
A§rr'da Unren Alrenslet,t'rn yerel
yönetim politikalan unutulmadr.

Bölgemize bakacak olursak, Orta
Anadolu'da MHP oy patlamasr yap-
m1§ur. Bu, bölgede rkErh§rn hiqte kü-
gümsenmemesi gerekti§ini segimler
bir kez daha gösterdi. Bölgemizde
Kürtlerin yoEunlukta olduEu ü9 ilin
segim sonuglarrna bakacak olursak
Kürt söylemli Partilerin durumu
qöyledir.

38 hineüfn 8, Havln 1glg'flr



Kendi yöremizin genel segim
sonuElarrnr de§erlendirmek igin krsa

agrklarsak. Devletin baskr politikalan,
sindirmeleri ve kendi handikaplarr
sonucunda bölgede sa§Lkh bir
örgütlenme olusturamäyan HADEP,
son yerel seqimlerde Kulu ve kasaba-

larrnda belediye bagkanh§t igin aday

göstermeyi basaramamtstlr. Cihan-
beyli ilgesi Yeniceoba ve Gölyazl
kasabalannda HADEP belediYe baq-

kanh[r igin aday göstermilti. Adaylar

DBP
0,15
0,1I
0,11
0,r2

ve propaganda ekipleri sürekli baskr

altrna ahnmrg ve devletin kolluk
kuvvetleri tarafindan gah§malarl
engellenmigtir. Bazt adaylar devlet
baskrsr nedeniyle adayhktan qekil-
miqlerdir. Kulu-Karacada§ kasaba-

srnda diler bir Kürt söylemli parti
olan DBP (Demokasi ve Ban§ Partisi)

belediye bagkan adayr göstermi§ ve

Türkiye'de elde ettigi tek belediye
baqkanh§rnr burada kazanmrgtrr.

ilinAdr
KONYA
ANKARA 1

ANKARA 2

KIR§EHiR

HADEP
2,45
1,72
l,4l
2,49

KüRTyERLEsiM BiRiMLERi GENEL sEqiM SoNUQLARI

iI-i: KoNYA iLqESi: KULU

YERLE§iMBiRiMi
ACIKUYU
ALTILAR
AR§INCI
BE§KARDE§
BOZAN
BURUNAÖIL
CANIMANA
CELEP.CHP

QÖPLER
DiPDEDE
CÜZELYAYLA
HiSAR
KARACADAÖ-DBP
KARACADERE
KIRKPINAR-ANAP
§EREFLi
TAVLIÖREN
TAV§ANQALI-FP
TUZYAKA.DYP
YAZIQAYIR
YE§iLYURT
ZiNCiRLiKUYU-CHP
TOPLAM
KULU MERK,-MHP

ANAP DSP FP CHP DYP HADEP MIIP
9672603144

ll 7 76 20 47 207 3

35268 11 1935 12

26 120 119 116 44 115 11

33 34 265 15 55 72 14

463923659 I
t7 218 128 68 34 14 72

r24 22 34 189 51 138 2

17 1633629162
11 64 89 34 73 37 3

24296147
-1593221

33 20 t5t 204 159 669 30

3 t4 161 10 10 8 8

3t'7 8 378 10 t3 136 5

91449204689
18 7 27 I 10 36 5

26 26 1497 457 35 785 50

4 10 593 10 531 34 9

60 t7 190 54 64 154 10

11 z 166 19 12 250 5

2&9 19 12s 268 20 401 6

1059 647 4348 t569 ll72 3426 260
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Yerleqim birimi yanrna yazllml§
olan parti adr orada kazandr§r beledi-
ye baqkanh!rnl göstermektedir.
Tablomuzda yer almayan tek Türk
kasabasr olan Kozanh'da ise FP.
Belediye baqkanh!lnt kazanml§trr.
Ilge merkez belediyesi ve kasaba

belediyelerine bakrldr§rnda her parti-
den Belediye bagkanhpr kazanrhlrr-
ken, son iki genel seEim sonuElarr
itibarryla önemli bir oy potansiyeline
sahip HADEP'in (Halkrn Demokrasi
Partisi) belediye bagkanh[r yoktur.

KARACADAÖ.DA
DEMOKRAS| vE BARtg

KAZANDI
l8 Nisanda yaprlan genel ve yerel

seEimlerde Konyanrn Kulu kazasrna ba§h
Karacadag Kasabaslnda demokasi ve ban§
kazandr.Kasaba halkr genel seEimlerde
tercihini HADEP'ten ve Belediye segimle-
rinde ise tercihini DBP (Demokasi ve Banq
Partisi)der yana kullandr. Belediye
seqimlerinde ü9 aday yan§!:

DBP'nin adayr yüzde 42.1ti (618) oy
alarak belediyc baskanlrgrna sesildi.

Di§er adaylar;
CHP'den YusufYurttaq
sa 34.68 (508)
DYP adayr Halit Bilici ise
7o 23.14 (339) oy aldrlar
Segimlerdeki gegerli oy sayrsr 1465.

1989 yrhnda belediye olan Karacadalr, iki
dönem CHP li Hrzrr Özkan yönermi5ri.

Karacda! Kasabasr yörede yunseverli§i
ile tanrnrr ve Türkiye genelinde eEitim
düzeyi en yüksek olan bir yerleEim
birimidir. Nufusun tamamr Kürttür.
Kasabanrn ekonomik yaptsr tarrm ve
hay vancr lrga dayanmaktadlr. Ticaret
sektörü günlük ihtiyaglarr kar§llamaya
yöneliktir.

Eski adrnr baglr oldugu Xalikan alire-
tinden alan Karacada§ Kasabasrnrn
yerlesim tarihi kesinlikle bilinmesc de
1870 olarak kabul edilir. Kasabanru
cevresinde bulunan magffalar4 kall[tllara
ve eski mezarh§a bakrldr§mda buranrn gok
eski bir yerlesim alanr oldu§u anlasdrr

Belediye baskantlErnr kazanan DBP
adayr Mustafa Taggl 1962 doEumlu ve orta
halli bir ailenin on gocu§undan biridir. Asn

Yöre giysileri ile Karacada§h, Elot

Egitim Enstitüsünden mezun olduktan
sonra ögretmenlik yapmrs fakat politik
gaLqmalarrndan dolayr sürgün edilmek
istenirken ögretmenlikten istifa etmek
zorunda brakrlmrgtrr HEP, DEP, DDP ve
DBP'nin örgütlemelerinde görev ak §.

Yeni yönetim hemen qalr qmalara
baglamrq. Iki geqmenin ingaatr tamam-
Ianmr§, 5 dönümlük arazi a§aqlandlnlmrq,
kasaba meydanrnda park yaprtmrq ve spor
tesislerinin yaprmrna devam edilmektedir.
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ORTAANADOLU KURTLERI
LiTERATünürue ein rlrrc

@afuü-,4/rAon

Yüzytllar boyunca Orta Anado-
lu'da yagamakta olan Kürt kolonisi
üzerine kaleme ahnan bu ince]e-
menin bazr ayflntrlarrna gegmeden
önce, Anadolu ve Orta Anadolu'dan
neyi kastettiEimiz konusunda bazr
aqrklamalarda bulunmayr yararh
görüyorum. Sözcük olarak Natohya,
Yunancada " günesin do§du§u ülke"
anlamrna gelmektedir, zamanla eski
kaynaklarda Levant veya Orient
denilen Do§u yerine kullanrlmrqtrr.r
Anadolu yarrmadasrnr Asya krtasrnrn
bü1ününden ayrr göstermek ig in
eskiden beri tarihi kaynaklarda
Anadolu'ya hep Kügük Asya denil-
miqtir. Batrh kaynaklarda böyle
adlandtrrlmrg, örneEin milattan sonra
400 yrhndan itibaren bu bölgeye
Latince Kügük Asya anlamnda Asia
Minor denilmiEtir.2 Arab gezginleri
bu topraklarr Bilad al-Rum (Rv,m
ülkesi) olarak ad land r rmr q I ardr r.
Batrya do§ru bir yarrmada olarak
uzanan Anadolu'nun Batt, Kuzey ve
Güney srmrlannrn denizlerle srnrdan-

dr§r ve belirlendili zaten agrk olarak
haritalarda görülmektedir. Konumuz
agrsrndan Anadolu'nun veya Kügük
Asya'nrn Do§u srnrrrnrn nereden
gegti§i? sorusunun yamtr, hem Batrya
yönelik Kürt gögünün srnrrlarrnr
bilmek aErsrndan, hem de Orta
Anadolu'nun srnrdannrn kaba olarak
bilinmesi agrsrndan önem kazanryor.
Bilim adamlarr genellikle Kuzeyde
Trabzon yöresi ve Güneyde bulunan
iskenderun körfezi arasrnda uzanan
bir qizgiyle Anadolu'nun Asya
krtasrndan ayrrldr§r görüqündedirler.
Bu görüqe göre Karadeniz ve
Akdeniz arasrnda kalan toprak par-
qasrna Anadolu denilebilir. Bu bil-
gilere dayanarak, co§rafik olarak
Anadolu'nun Türkiye anlamrna gele-
miyece§ini söyleyebiliriz. Tarihte
Anadolu'nun kapsadr§r alan. gün ü-
müzde Türkiye'sine nazaran daha
küqüktü diyebiliriz. Ama bugün
Anadolu denilince genellikle hep
Türkiye anlagrlmaktadrr.

I F. Taeschne.- Anadotu. The Encyclopäedia of Islam, new edirion- s.461.
z John Frödin. Minüe Asien- Nordisk Familjebok. Stockholm, 1913. s.574.578.
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Bu tarihi bilgilere dayanarak
diyebiliriz ki Anadolu Türkiye'dir
ama Türkiye, Anadolu demek de§il-
dir. Türkiye, Anadolu drgrnda baqka

topraklarr da kapsamaktadrr, örne[in
Kürdistan'rn bazr pargalannr kapsa-

dr§r gibi. Böyle olunca günümüzde
kullanrlan Do§u Anadolu Bölgesi ve

Güney Do§u Anadolu Bölgesi
topraklarrnrn Anadolu'nun birer par-

§asrn olusturup olusturmadlgl tartl§-
ma konusu olmaktadtr. Bilindi§i gibi
günümüzde Türkiye'nin Asya top-
raklarrnrn tümü bugün Anadolu ola-
rak kabul edilmektedir.

Kürdistan'dan batrya gög eden
Kürtlerin Anadolu'nun de§iqik ke-
simlerine yerlegti[ini görüyoruz. Bun-
lardan bir kesimi Orta Anadolu'ya
yerlegmiqlerdir. Zaman zaman de§iqik
kaynaklarda kullanrlan Ig Anadolu
Kürtleri ifadesi yeine Orta Anadolu
Kü rtleri ifadesinin kullanrlmasr daha

do!rudur. Türkiye haritalarrnda
oldu§u gibi tüm Anadolu'yu de§igik
co§rafik bölgelere aytrmak yerine, bu

topraklan üq dilim halinde
inceliyebiliriz;

a) Batl Anadolu,
b) Orta Anadolu,
c) Do§u Anadolu
Anadolu'nun Kuzey yöresinin ug

noktalarrndan Kastamonu ve Si-
nop'tan baglayarak, Güneye, Akde-
niz Bölgesi'ne do§ru gittikge bir
ü9gen biqiminde geniqleyen Orta
Anadolu'nun de§iqik yörelerinde
tarihte irili ufakh adacrklar halinde
birgok Kürdün yaqadr§rm görüyoruz.
Bu genig alanln Güneydeki bir ucu
Burdur-Isparta, bir di§er ucu Adana-
KahramanmaraE'a kadar uzanmak-
tadrr. Böylece Kürtlerin tarihsel
bilgilere göre Kuzeyde Kastamonu-
Sinop kögesi, Güneyde Burdur-

Isparta ve A dan a- Kahraman m araq
kögelerinden oluqan ve Türkiye'nin
Orta kesimlerinde yer alan bir üggen

üzerinde da§rldrklannt görüyoruz.
Karadeniz, Ege ve Akdeniz Bölgele-
rinin bazr noktalanna kadar uzanan
bu alan üzerindeki Kürtler, ig gögler
ve aksi göEler sonucunda sürekli
hareket halinde olmuqlardrr. Zamanla
deliqik istikametlere göq ederek
kargrlrklr kültürel bir etkilegim igine
girmig, bazen de birbirlerinden
uzaklagarak, aralarrndaki kültürel
ba§lan koparmrglardlr. Bu son durum
Orta Anadolu'daki Kürt adactklanntn
saylsrnr go§altmrstlr. Ama genel bir
de§erlendirmede bulundu§umuzda
Kürtlerin qo§unlukla Tuz Gölü'nün
dön urafrnda yer alan Ankara, Konya,
Krrgehir gibi illerin stntrlarr iginde
yo§un olarak yagadrklannt söyleye-
biliriz. Eskiden Kürtlerin develer
yardrmryla yörede tuz tcareti yaptlk-
lan bilinen bir gergektir. Orta Anado-
lu'nun merkezinde bulunan bu " Tuz
Gölü Kü leri"nin, Orta Anadolu
Kürtlerinin asrl halkastnt olusturdu-

§unu söyleyebiliriz.
Hem kültürel etkilesim bakrmdan,

hem de co§rafik yakrnhk balomrndan
Orta Anadolu Kürtlerini 'ig Anadolu
Kürtle " bigiminde adlandtrmantn
yanhg galngrmlara yol agtr§r kesindir.
iE Anadotu Kürtlerinin drqrnda kalan,
ama kendileriyle komgu olan di§er
Kürtlere bilimsel anlamda "mesafeli
davrantImast" do§ru olamaz. Teorik
ve kategorik olarak ig Anadolu
Bölgesi drqrnda kalan diler Kürtleri,
örne§in Kastamonu ve Sinop'taki
Kürtleri nereye srkrqtrraca§rz? Bu ne-

denle Orta Anadolu Kürtleri ifadesi
bilimsel agrdan daha anlamhdlr diye
düsünüyorum. Bu incelememizin asrl

konusunu daha ziyade Trabzon-
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DeEisik köylerden bes anlahcrnln söylediklerine görei Kulu yöresindeki Kün asiretle.inin bazi
köylerdeki dag'hmrnr göste.en bir sizelge (ingrid Lundberg & ingvar Svanberg, Kulu Utvanüar-
bygd i Tu*iet, 1992)

iskendurun hattrnrn Batlsrnda kalan
ve tarihi kaynaklarda genellikle
Kügük Asya denilen Anadolu toprak-
larrnrn ig kesimlerinde yasayan
Kürtlerin tarihi gegmiqi olusturmak-
tadlr. Batlda Ege ve Marmara Böl-
gesi'nin ig kesimlerinde küsük
adacrklardan oluqan birgok Kürt
yerlesim biriminin tarihte var oldugu
görülmüstür, izmir, Bolu, istanbul
yöresinde yaqamrq olan Kürt kolo-
nileri gibi.3

Bu inceleme, Batlya yönelik Kürt
gö9ünün tarihi geliqimi konusunda
ilerde yaprlacak gaLgmalara agrslndan

sadece bir katkr olarak düsünülebilir.

Qünkü gimdiye kadar Kürdistan'rn
de!iqik yörelerinden Batrya yönelik
Kürt gögunün tarihsel ve bagka
boyutlarl yeterince incelenmiq
de§ildir. Ama yüzyrllar boyunca
Anadolu'nun de§igik yörelerinde
Kürt kolonileri hep var olmuqtur.
Gegen yrl yayrmlanan Eski istanbul

3 Cengiz Orhonlu. äsirellerin iskänr konusunda häzrrladrgr bir gatrsmada bazr kaynaklara dayanarak,
örnegin 17. yüzyrlda bir Kürl asiretinin izmir ve yöresine yerlestiBini belirtir: " 16-19 y ndan beri
Küiük Mihnatli Kütdü oJma4ndan bi ktsmL bulunriuklan yerden aynhp izmir kazalanna geleEk,
Kusadafl ve civannd! evler insa ede.ek yerlesnislerdi. l7l3'de bunlardan dört tanesi Saruhan'a
baEI! bulunan lfuca kazasndaki Kancah Derbend'de, 36 ha esi Kusadast'nda, düt tanesi de
izmir'de oturmakta idilel' (Cenqiz Qrho u, Osmanlt impamtorluqu'nda Asirctlerin lsGnt, s.7l).
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Kürtleri adlr galrqmamrz, Battya Hamilton, P v. Tschihatschef, Georges Per-

yönelik gög olgusu üzerine yapllan rot' vital Cuniet. W M Ramsay, Friedrich

gahsmalar ve incelemeler konusuncla Sarre' P'H tr4assy' Mark Sykes' Hermann

sadece bir örnek olugturmaktadrr.l wenzel, wolf Dieter Hütteroth' F t'oewe' w'

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerine l'o::: *o.lu" Eberhard' Jan Hjarn"'

gis etmiq Kürrlerin, özelrikle Adana. "täLlüXt"'rii"tarda orra Anadolu
Ankara ve lzmrr grbr onemlr kenllere
yönerik Kürt söqünün t".ir,i tiihi, ü lrxlj';ll"::i:iä:,ti-,x'.:,:äl:l
ilging sonuqlar ortava grkaracaktrr'' *"i.r1yi.llt r.z r.Jrnrer. ingiriz

ORTA ANADOLU KÜRTLERi kökenli W.F. Ainsworth ve W.J.

KONUSUNDAKi iNCELEMELER Hamilton'dur. Böylece orta Anadolu

19. ve 20. yüzyrllarda ofia Anado- Kürtleri konu-sundaki araqhrmalartn

' ' .^--r. tarihi vaklarrk olarak 150 yrllrL birtu nun oegt§tK yorelennl oorasaraK,' secnlise sahiotir divebiliriz. Ortanar! I ncete me leroe Dulllnan vaDancl

bilim adamlan, bu yörelerde yaqayan llulo': Kürtleri konusunda bize ilk

göger, yan-göger ve yerleqik rünreae bilgilcri ulaStrra n. 'rra5ttrmactlardan
, birisi. lntiliz kökenli W.F. Ains-

IAnt§ma olanaglna Kavu§mu§ ve (Iana
worth'dur (1807. 1896), Doktor olansonra Katente atotKla qa §mat aroa.

krsaca orta Anadolu Kürtlerine Ainsworth, önceleri Ingiltere ve

deEinmislerdir. Bu bilim adamlan ara- I anda'da kolera salgtnt üzerine qahg-

,,,iao ingitir, Alman, Fransrz, Rus, 111:' Jlpl§ ve 
-bu. 

konuda kaleme

irr.g ,. "Duni.urkah 
de§iqik üikeler- aldr§r. bir kitapEt§t. büvük bir yankr

den birkaq arastrrmacrnrn adlarrna uyandtrmtgttr' Ainsworth' 1835

rasrlamaktayrz. Nuh Are§, 1992 yrhn- yjllng' F':" yörasine. ve 1838 vrhnda
Kürdistan'a vaorlan inceleme gezile-oa yaylmraorgr qa §masrnoa Du gez-

gin ve arastrrmacrlardan bazrlairna rine kattlrr' Do§uya yapttlt bu incele-

Jeginmiqti. Biz, burada bazl tekrar- meler sonucunda üq ara§hrma kaleme

lamalara girmeden, daha ziyade Nuh almrgtrr'6 1837 yrhnda Flrat gezisin-
den dönen araslrrmacr, daha sonraAre§ rn oegrnmeorgr veya az uesrn-
Kürdistan'da bir inceleme sezisineorgl Dazr gezglnrer ve ara§rrrmrcrrar

üzerinde duracaErz. (Jrta Anadolu qtkmrqtrr' orta Anadolu Kürtleriyle

Kürtleri konusunda bizi aydrnlatan karqrlaqma.sr bu. ikinci gezi strastnda
, olmustur. lstanbul'dan vola crkarakDazl ara§ rmacltar ve §atl§matarl

1842 ylllndan baslayarak günümüze Karadeniz üzerinden Ankara'ya

kadar aqalrda kronolojik olarak srra- g-elen Ainsworth' bu.yörede ya§ayan

, ., .r^ Haymana ve Kulu Künleri ile kargrla-lanmaKta ve ()ntar naKKlnoa ozct ola-
rak bazr b io-bibl iyografik bilgiler qrr ve 

,1842 
yrlrnda yazdr§r bir kita-

sunulmaktadlr; w.F. Ainsworth ,"wJ. btnda- ktsaca 
-onlarl 

bize tanltlr'7 Bu

? R.h", Arrk r. Eski istaobut Kü reri,i,,-0,,,, ,rrll' 
yine 1842 yrhnda w'J Hamilton

5 I927 yrLnda Türkiye'de yapr!an genel nüfus sayrmr sonucunda Anadolu'nrn her ilinde iril!ufaklr
bir Kürt kolonisinin bulundugu ortaya srkm,§r,r Bkz. Bagvekalet istatrsul' Umum MüdürlüEü. arnuTrl
Nüfus Tahr;ri. An*ara. 1929.6 william I.'rancis Ainswo(h, Rese",r.rer in Assyriz, Babylonia and Chaldea, London. 1838. wiltiam
Francis Ailsworth, A Peßonal Nafl'ative of the Euphratcs Expcdition, Inndon, 1888.
Twilliam Francis Ainswonh. Trarcls an.l Researches ilt Asia Minor: Mesopotanii and AhDnia vol.l.
London. 1842. s. l17. 188 - 189.
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1867 ,rlrnda ya7d1§ Ha-vnfia Kürtleri ad\ incclcmesiyle lanrnan fransrz ara§trrmacrsr Georges Perrot.

adrnda baska bir ingiliz araqtrr- 1848 yrllan arasrnda istanbul'da Rus

macrslnln seyahatnamesi yaytmlantr. ateqesi olarak gahqtr.e Daha sonra
Hamilton, gezi notlannda ktsaca Orta zamanlnln 9o§unu Anadolu'nun
Anadolu Kürtlerini okuyucuya deliqik yörelerini incelemeye verir-

tanrtrr.s istanbul ve Anadolu'nun de[iqik
P. von Tschihatchef (1808-1890) yörelerinde co§rafik incelemelerde

adh Rus dola bilimcisi ve co§rafya- bulunur ve birkaE Önemli inceleme
crsr, efitimini bitirdikten sonra 1845- kaleme altr.r0

TWl Hr.if,on- Rescarcher in Asitt Minor, Poottß and Armenia, vol.2, 1842.
9 l.lvt. c.trl §engdr- Prrrr Pirne dc Tchihatche| lopluln'al Tarih l4l1995.
lUP von Tschiharchct. Reisen in (leinzsien und Armenien 1847-1863. 1861 P. Tchihatchefl



Bilim adamlarrnrn ilgisini ciddi
olarak Orta Anadolu Kürtleri konu-
suna Eeken ilk araqtrrmacr, Fransrz
arkeolog Georges Perot'tur ( 1832-
1914) diyebiliriz. Arastrrmacrnrn 1865
ytltnda kaleme aldl§t Haymana
Kürtleri (Les Kurdes de L'Haimaneh)
de adh incelemesi, qimdiye kadar
yöre Kürtleri üzerine kaleme ahnan ilk
uzun incelemelerden birisi olarak
bilinmektedir. Bu nedenle Georges
Perrot'u "Orta Anadolu Kürtleri
incelemeleri 'nin Babast" olarak
tanrmlayabiliriz. I' G. Perrot, 1877
yrhndan itibaren Sorbonne Ü niversi-
tesi'nde ö§retim üyesi olarak
gahEmaya baqlar. De§igik birkag dil
bilen Georges Perrot'un Fransrzca
k aleme alrnmrq birgok incelemesi
bulunmaktadrr.r? 1914 yrlrnda öldü-
Eünde Reveu Archeologique adln
derginin redaksiyonunda bulunmak-
taydr. Georges Perrot, 1861-1872
yrllarr arasrnda birkag kez Anado-
lu'ya gitmig, ülkenin de!iqik yöre-
lerinde incelemelerde bulunmugtur.
1867 yrlrnda yaytmlanan Kügük
Asya'dan Bir Geziden Antlar
(Souvenirs d'un voyage en Asie
Mineure) adh kitablnda zaman zaman
Kürtlere göndermede bulunur ve
daha Ankara'ya varmadan önce Bolu
yöresinde karsrlasttgl Kürtlere
de§inir. Perrot. özellikle Üsküp yöre-
sinde, yan göqebe bir yasam sürdüren

Kürtlerin yagam kavgasrnr ele alrr.
Bolu yöresindeki Kürtleri bize ilk kez
tamtanlardan birisi olan Perrot, burada
kargrlaqtr§r Kürtlere misafir olur ve
gelenekleri konusunda bazr agrklama-
larda bulunur.rr Ankara'ya geldisin-
de burada M. §iqmanyan adh bir Er-
meninin evinde kalrr.

Bir baqka Franstz arastlrmactsl
olan Vital Cuinet 1890-1894 yrllarr
arasrnda birkaq ciltten oluEan Äsya
Türkiyesi adh dev bir aragtrrma
kaleme aldr. Bu galrgmasrnrn birinci
cildinde bu arada Orta Anadolu Kürt-
lerine de!inir ve Ankara yöresinde
dokuz Kürt agireti hakktnda krsa bazr
agrklamalarda bulunur: Riqwan,
§exbizini, Badilti, Terikryani, Mikaili,
Yambekli, Koyibanli, Seyfanli,
Atinanli. Vital Cuniet bu yöredeki
Kürtlerin yerlegik olduklannr. gegim-
lerini tanm ve hayvancrhkla sasladrk-
lannr söyler.ra

Oxfort Üniversitesi' nde arkeoloji
dahnda galrgan W.M. Ramsay
( l85l-1939), özellikle Orta Anado-
lu'daki antik kültürlerin ve yöre
co§rafyasrnrn tarihi konusunda
kapsamh arastlrrna ve projelere öncü-
lük etti.ri Orra Anadolu'da gahEmala-
rrnr yürüttügü srrada Haymana
Kürtleriyle tantstr ve onlarä misafir
olur. 1883 yrhnrn A§ustos ayrnda
Prof. Sterretr ile birlikre, Batl
Haymana'da tanlnmrs bir Kün beyini

1 I Georges Perrot, Les Kurdes de L'Haimarc4 Revue des Deux Mondcs, 35:2, paris, 1865. peüot,un
bu tarihi incelemesi ilk kez bölümler hatinde Srockholm,de qrkan Birnebün der8jsinde yayrnlandr.
(Kurdan Haymanay6. hejmär 6/t9S8, §ev. Fawaz Hurtsn)
rz Ceorges Perror'un yasam öyküsü konusunda bkz. Salomon Reinach, Georges perrot_ Revue
A,rchEologique, 1914, II. s.I2l- t 27.
'' Ceo(ges Perror. Souvenir d'un volage en Asie Mineure, paris, 1867. Bolu ve yöresinde Kürtlerin
yäsadrErnr ilk kez belirren Perror'un bu asrktamalan drsrnda, §ercfname,de yer atan bazr bilgiler de
dikkatlerimizi sekmektedir- Daha 16. yüzyrlda Bolu ve yöresinde Kürrler araslnda bazr sarrsmalann ve
gerginliklerin yasandrEr görülüyor Bkz. §ercfxanC Bedisi, §eftfname - Ta.ixa Kudistane ya kevn,
wergera kurmanci: Ziyü Avci, Apec. Srockholm. 1998, \.266, 268, 269.fa Mahmud Lelendi. KurdCn säxbizin: Bimebün 3/1997, Viral Cuiner, La Turquie d'Asie, parts, vol.
1891-1894. crld l. s.252 - 251.
15 w u. n".say, Impressions of Turkey, London, lg9?, s.48, 4-ll?.
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Kussa mezarhEl 1984
(Foto: Danimarknlr
ara§rrrmacr Jan Hja.no)

ziyaret eder. Ü9 yrl sonra 1886 yrhnda
Brown ile birlikte bu kez Do§u
Haymana'dan gegerler. Anrlarrnda
Kürtler ile iliqkilerine de§inen
Ramsay, 1884 yrhnda Kayseri yöre-
sinden Haci adrnda bagka bir Kürt ile
tanrstlErnl söyler. Diler bazl Avru-
pallar gibi Ramsay da Künler üzerine
anlatrlan öykülerden etkilenerek
anlatrmlarrnda zaman zaman Kürt-
lerin gevreleriyle olan uyumsuz-
luluna de§inir. Ramsay, arkadagt
Hogarth ve yardrmcrsr ile birlikte
1890 yrhnda Kürtlerin ülkeleri ni
ziyaret etti§inde, bir Kürt beyinin
söyledi§i bazr sözleri ilging bulur;
" Bizim bütün adamlanmtz hrstz-
dt ar. Fakat e§er birgeyiniz kaybo-
lursa, bana gel. tekrur sana geri
veririnl' -t6

Arastrrmacl Friedrich Sarre, 1896
yrhnda yazrdr§r bir incelemesinde,
Cihanbeyli yöresinde bazr Kürtler ile
kargrlaqtr§rm belinir. Dondurma köyü
yöresindeki Kürtlerin dokuduklarr
güzel önü ve halrlarr kendilerine gös-

terdiklerini ama yüklerinin a§rr
olmasr nedeniyle bunlan satrn alama-

16 w. M. Rur""y. Impre'sions of Turke!. London. 1897. s,48.I/ Friedrich Sarre. P6lic /, Kleinasien. Be in. 1896.

drklannr söyler. Günümüzde Gölyazl
olarak bilinen Dondurma köyünde
19. yüzyrlda genellikle develerin yar-
dlmryla tuz ticareti yaprhyordu, bu iEi

erkekler yürütüyor ve kadrnlar genel-

likle hah dokuyorlardr. Friedrich
Sarre, daha önceleri 1830- 1840'larda
yörede bulunan Hamilton ve Ains-
worth adll ing il iz gezginlerinin
Türkmenlerle satrsma halinde
bulunan Kürt lerden gekindiklerini ve
bu yüzden Do§uya gegmek igin
Cüney yolunu sahk vermedik lerine
isaret etmektedir. Bu sözlerle Kürtler
hakkrndaki gekingenli§ini dile geti-
ren Sarre, bir ara yollarrnr kaybettik-
lerini ve geng bir Kürt delikanhsrntn
bu kez yanlarrna gelerek, kendilerine
rehberlik yaptr§rnr söyler. r7

Yabancrlar ve gezginler, Kürtler
hakkrnda bu yrllarda geliqtirilen
önyargrlafln dotru olmadrIrnr, bizzat
Kürtler arasrna katrlarak ve onlarrn
konukseverlli§ini yaqadrktan sonra
görebilm iglerdir. Yabancr bir gezgin
Tournefort daha 1700'lerde yazdt§t
bir kitabrnda: " Kürt eskiyast gece
uyumakta, Türkmen eskiya gece
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dahi faaliyet halinde bulunduk-
lanndan etrafa büyük dehset sag-
makta idiler'^8 bigiminde bir agrk-
lamada bulunur ve böylece Kürt eqki-
yaslnrn amatörlü!üne ! ve tembelli§i-
ne! de§inir.

Qa[rmrzrn baqrnda Kürdistan'rn
de§iqik yörelerini dolagan ingiliz
arastlrmaclsr Mark Sykes, 1908 yrhn-
da kaleme aldr§r bir incelemesinde
Osmanh imparatorlu§u' ndaki Kürt
Aqiretlerini srnrflandrrarak. bu aqiret-
ler hakkrnda demografik ve etnogra-
fik birgok bilgi sunmaktadrr. Mark
Sykes. bu incelemesinde Kürt asiret-
lerini A, B, C, D, E, F bigiminde altr
temel seksiyona ayrrmaktadrr.
Özellikle E ve F seksiyonlannda Orta
Anadolu'da yasayan Kürt agiretlerini
okuyucuya tanrtmaktadr r. E seksi-
yonunda Toroslar ve Binbo§alar, F

seksiyonunda Ankara ve Yozgat
civarrndaki bazr Kürt asiretlerini ele
almaktadrr.re Kürt tarihgisi M. E.
Zeki, Kürdistan Thrihi adh Eahqma-
srnrn sonunda Kürt aqiretlerini
srnrflandrnrken, Mark Sykes'in Kürt
agiretlerine iligkin bu qematik srnrf-
landrnlmasrndan yararlandr§r görül-
mektedir. Di§er yandan Mark Sykes,
Kürtlerin ilk kez Orta Anadolu'ya
Yavuz Sultan Selim döneminde

yaprlan zorunlu gögler sonucunda
geldi§ini öne sürmektedir.20

Orta Anadolu Kürtleri konusunda
bazr galr qmalarl olan arastrrmacr-
lardan birisi de Alman kökenli Her-
mann Wenzel'dir. 1932 ve 1937
yrllarrnda yayrmladr!r arastrrmala-
rrnda burada yasayan Kürtlere
delinir ve Ankara keEisinin asrl
yetistiricilerinin Kürtler oldu§unu
söyler.2r Alman kültür-colrafyacr-
lardan Wolf-Dieter Hütteroth, Kürtler
konusunda yaklagrk olarak krrk yrldrr
tle!igik gahgmalar yapmaktadrr. ilk
kez 1959 yrhnda Toroslarda yasayan
Kürtler arasrnda göqebelik konu-
sunda kapsamh bir inceleme hazrr-
lar.22 Daha sonra yazdr§r bir gahq-
mada bu yörelerdeki Kürt yerleqim
alanlarr konusunda bilgi sunmak-
tadrr.']r 1968 yrlrnda Orta Anado-
lu'nun Cüney yöresindeki yerleqimin
son dörtyüz yrlhk tarihini inceleyen
arastlrmacl, bu galrqmasrnda Orta
Anadolu Kürtleri ne de de§inir.ra
ingilizce kaleme aldrpr baqka bir
incelemesinde yine Ona Anadolu'daki
Kürtlere krsaca ycr verir.?5 §u anda
Almanya'tla Erlangen Üniversitesi,
Co§rafya Enstitüsi'nde gahgan Wolf-
Dieter Hütteroth. son olarak 1996
yrlrnda Paris'de dijzenlefien Kürtler
ve $ehir adh uluslararasr konferansa

l! Crngiz Ortronlu. Otmanl! hnryratorlu1u nd,t Alirctlcrin istänt, Lren Yayrncrlrk. i\ranbul. 198?. s.42
lq Mark Syke.. The Kudish Tribes of the Ottom,tn Empire, Royal Anthropological institute of Great
Britain and ireland, vol.XXXVIII, 1908.
20 AvnL makale.
2l H"r-rn, Wenzel, Suttan-DaAh und A*schehir-Ova Kiel, 1932. Hermann Wezel. ?brschungen in
imeranatolen It. Die Sreppc ak l,cbcn rr,//, S(hnllcn dcs Ceo8raphischc insritut Kicl. VII: 3. Kiet. 19.17.
rr W. D. Hütteroth, Bergnom)dcn und Yaylabaurn in nittleten kutdischen Taurus. Marbg- Ceogr. Schr..
H. ll, Marburg. I959.

" W D. Hürterorh. Beobechtungen zur Sozialstruktur kudischer Stän,ne in östlicheo Taurus. Zeitscht.
f. Ethnologie 86.23-42. (8. Denke\ Oünejdogu Toroslarda AöQebelik, Dr. Wolf-Dieter Hijtteroth':t

€öre. Türk aotrafya Dergisi 20. 1S60. s.136-14.r).
ra W. D. Hütteroth. Landliche Siedlunlen in südlL'h innerrnatolien i den letzen vierhundefl Jzhrcn.
Cdlringcr GeoSrallschc AbhändlunCcn. Heft: 46. 1968.
zr W. D. Hürreroth, The iifluence of social stuctule ot l-and ditision and settlei eot in hner Anatolia.
Tu.key Geographic aDd Social Perspectives. ed. Peler Benedict. Erol Tümertekin, Fatma Mansur,
Leiden, E.J. Brill, 1974.
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Diyarbakrr tarihi konusunda bir Adana yöresindeki bazr iskän sorun-
bildiri sunmuqtur. Iarrna de§inmekte ve bu yöredeki

1927 yrhnda Orta Anadolu'yu Kürtler konusunda ilginq aqrkla-
dolaqan ingiliz arasttrmaclsl L. malarda bulunmaktadrr. Woltiam
Loewe, eqiyle birlikte, Cihanbeyli Eberhard, incelemesinde Kozano§ul-
yöresinde Kürdo[lu adlt köye u§ra- Iarrnrn etnik bakrmdan Kürt oldu-
mlstlr.'l6 Dil Tarih ve Colrafya Fakül- lunu ve Yavuz Sultan Selim döne-
tesi ö§retim üyelerinden W. Ruben, minde buraya sürgün edildiklerini
Kürtler tarafindan l89l ythnda kur- akta1r.28 P.H. Massy, Toros yöresin-
ulan Kadrollu kÖyi.inü ziyaret etmi§ deki Kürtlerin üzerinde yaqadrklart
ve yazdr§r bir incelemede krsaca bu co§rafyayr incelemiq ve burada
köyü tanrtmaktadrr.?7 yasayan Kürtler hakkrnda krsa

Wolfram Eberhard, 1953 ytltnda agtklamalarda bulunmaktadrr.:e
yazdrEr bir incelemesinde Maraq ve

26 F. Lo"*". Bcohachtungen währcnd cinet dutch(tuerung zentralrnatotiens on lahte !927,

Geopra6ska Annater. band XVII, Stockholm, 1935
27 ü. nrs"n. Anadolu'Don ye esne Tatihi ite ilgili götü§let, AÜ Dil Titih ve CD,rafla Fakiilcsi

k:tsisi V 4. tgti .

38 woltr". El)etha - Nonnds ,n.1 F mers in Southeastern TÜrkcy' Prct}lems of Settlements. Orien§

vI. I953. s.32'49.
29 PH. Massy, Exploratio in Asiztic Turkey 1896 to 19r-r' The Ceographical Joumrl.

Kussa,l970 (Foto: Jän Hjarnlr)



1960'h yrllardan itibaren Orta
Anadolu yöresinden özellikle Dani-
marka, isveE gibi iskandinavya
ülkelerine gög eden Kürtlerin durumu
bu ülke aragtrrmacrlannrn dikkatlerini
gekmig ve bu konuda bazl arastrrma-
lar yaprlmrqtrr. Bu araqtrrmacrlardan
birisi, Danimarkall arastrrmacl, Jan
Hjarn@'dur. Özellikle Konya'ya ba§h
Cihanbeyli ilgesi srnrrlarr iginde
bulunan Kugga köyü konusunda 1969
yrlrndan itibaren Eal r smalar yürüten
ara§trrmacl, tam otuz yrldrr bu yöre
insanlarr konusunda de§igik araqhr-
malar yapmaktadrr. Jan Hjarno,
sadece bu köy konusunda etnolojik
gahgmalar yapmakla kalmamrq, bu
köyden insanlarrn Danimarka'ya
yaptrklarr göEleri ve Danimarka'daki
yaqamlannr da incelemiqtir. Eskiden
Heciler denilen bu köyün yarlstndan
fazlasr Danimarka'ya göq etmistir.
Yaklaqrk olarak 500 aile Danimar-
ka'da yaEamaktadrr. ilk kez 1970
yrhnda Kugga'ya giden arastlrmacl,
burada üg haftah!lna incelemelerde
bulunur ve l97l yrhnda yaytmladl§l
kitap, Danimarka Milli Müzesi tara-
findan grkartrlrr.3o Jan Hjarnp 1988
yrhnda kaleme aldr§r baqka bir
incelemede, bu kez Danimarka ve
isveg'te bulunan Kürtler konusunda
bäzl kar§rlastlrmalarda bulunur. Bu
incelemede Danimarka'da bulunan
Cihanbeyli Kürtleri ve isveg'te
yasayan Kulu Kürtleri konusu ele
allnmaktadrr. Danimarka'da isho j

Belediyesi ve isveg'te Botkyrka Bele-
diyesi'ni örnek gahqma alanr olarak
segen arastrrmacl, de§iqik aErlardan

bu iki farkh yöredeki Kürt gögmen-
Ierinin yagamrnl incelemektedir.3'
Jan Hjarng'nun l99l yrhnda kaleme
alüEt Kürt Gtigmenleri (Kurdiske
invandrere) adh kapsamlr gallsma-
srnda, Cihanbeyli yöresinden gelen
Kuqga Kürtlerinin gö9 serüvenini bir
bütün olarak ele ahnmaktadrr.32

Cihanbeyli yöresindeki bu Kürt-
lerin büyük bir kesimi Danimarka'ya
yerleqmiEtir. Kulu yöresinden Kürtler
ise; isveg'i tercih etmislerdir. isveg'e
yaprlan bu zincirleme Kürt gösü. §u
anda qahqmalannr isveg Yabancrlar
Enstitüsü ve Müzesi Vakfr'nda yürü-
ten ingrid Lundberg'in ilgisini gekmiq
ve Eahqmalarrnda Kulu Kürtlerine de-

§inmektedir. ingrid Lundberg, .§roc1r-

holm'deki Kululular adh kitabrnda bu
arada isveg'te yaqayan Kulu Kürtleri
konusunu ele almaktadrr.33 Birkag
kez Kulu ve yöresine giderek bazr
saha gaLqmalan yapmls arasttrmacrr
daha sonralarr ingvar Svanberg ile
birlikte hazrrladrgr kitabrnda Kulu
yöresinde bulunan bazr Kürt köyleri
konusunda ilging karqrlagtrrmalar ve
tespitlerde bulunmaktadrr.3a Özellikle
bu Kürt köyleri ve yerlegim birimle-
rinin ne zaman kurulduklan, hangi
asiretlerin buralarda bulunduklarr ve
bu köylerin nüfusu konusunda
tarihsel, etnografik ve demografik
bazr veriler sunulmaktadrr.

KÜRTLER|N oRTA
ANADOLU'DAK| IYAT iZIENi

Son yrllarda yapllan bazl arastlma
ve incelemeler sonucunda, Orta Ana-
dolu Kürtleri konusunda yeni yeni

30 Jan HjarnO, Frcmmed Afiejdere, Nationalmuseet. Kobenhavn, l9?1.
3l Jan Hjarnd, lodvndrcre fra Tyrkiet i Stockholn og Kobenhavn, Sydjysk Universitelsforlag,

Esbiere, 1988.
32 Jan Hjarno, Kordiske lodvaodrere, Sydjysk Universitersforlag, Esbjerg, 1991,
33 Ingrid Lundberg, Kdubor i Srockholm, Stifselsen Svcriges Invardrarinsritul och

Museum i Botkyrka. Slo(kholm. 1991.
34 Ingrid Lundbe.g & Ingvar Svanberg, Kulu-Utvandrarblgd i Turkiet, tJppsala. lg91.

50 Enet &r 8, Havin 1ssg'an



tarihi bilgilere kavuquyoruz. Orta
Anadolu Kürtlerinin tarihinin yazrmt
konusunda asrl bilgilerin özellikle
iskän, sürgün ve göqler konusunda
yaprlacak daha genig ve ciddi gahq-

malar sonucunda ortaya qrka§rnr
söyleyebiliriz. Orta Anadolu Kürtleri
konusunda öne sürülen tez ve
görüqler genellikle sürgün konusu
efrafrnda yo§unlaqmakta ve belli bir
ylEllma gösteriyor- Sadece Orta
Anadolu Kürtleri agrsrndan de§il,
sürgün olgusu di[er pargal arda
yagayan Kürtlerin tarihinin bilinmesi
agrsrndan da önem taqrmaktadtr.35
Kürtlerin sürgün. iskän ve göE tari-
hinde zaman zaman tahminlerimizi
a;an gok eski ve ilging bazr bilgilere
rastlamaktayrz. Kürtlerin de§igik ne-

denlerle birgok yere sürgün edilmeleri
uzun bir gegmi;e dayantr. istanbul'un
fethi sonrasrnda yüzlerce Kürdün
istanbul'a sürgün edildikleri konu-
suna Es.ki istanbul Kü leri adlt
kitabrmrzda krsaca de§inmiqtik.36 Bu
sürgünler sonucunda Daniqmendlü,
Depeviran ve I§1kll adlt bazt Kürt
köylerinin bundan yaklaqtk olarak
500 yrl önce istanbul'da kuruldu§u
kimin akhna gelirdi? Bu köylerden
ilki olan Daniqmendlü hakkrnda
kaynaklarda qu agrklama yer almakta-
dr: " Kürtlerdi4 öte yakada A'yän gö-
lünden sürgünler imiS, zirä'at etme-
yüp ticäret edüp ellerinde mezäriden
nesne yo§muS ".r7 Daha eskilere
gittilimizde ilging öykülerle karEtlaq-

maktayrz. Timur'un saldtrrlan sonu-
cunda Kürtlerin istanbul'u aqarak

Danimarka da yasayän Cihänbeyli itsesine baElr
Ku§!a köyü kürtleri üzerine lan Hjarno
ta.äfLndan yazrlan Kürt Gögncnleri adh kitaÜn
käpaE'.

Rumeli'nin de§igik yerlerine da§tl-
dlgrna ne demeli? istanbul Üniver-
siresi iktisat Fakültesi eski ö§retim
üyelerinden Prof. Ömer Lütfi Bar-
kan'rn bundan yrllar önce kaleme
aldrpr Bir iskan ve Kolonizasyon
Medotu Olarak Sürgünler adh nefis
incelemeler dizisinin bir yerinde
dipnotu olarak eski bir kaynaktan
yaprldr§r anla;rlan ilging bir ahntt
dikkatlerimizi gekmektedir ve böyle-
ce savaqlar yüzünden Kürtlerin
Rumeli'ye kadar göq ettik lerin i

görüyoruz: " Ve hem Timür Han bu
vilayete giriyecek göyle heybey braktt

35 John R. P"..y, Deportations in the istamic Period, Encyclopaedia iranica. vol.?. 1996. Ömer Lurh
Barkan, Osmanh irnpatuto ugunda Bir iskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak SüryÜnlea l' 1,

istanbul Üniversitesi iktisät Fakültesi Mecmuasr, cild ll.l4, I5, 1949-1954.
36 Rohat Alakom. Eski istanbul Künteri. istanbul, 1998.
37 Ömer Lätfi Batkan. Osmanh impantorlugu'nda Topnk isgililinin Organizasyonü §ekilleri,
istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Mecmursr l/1939, s.29-70. Stefan Yeräsimos, 15. Yüzyln
Sonunda Haslar Kazast Eyüp'(e Sosyal Yasam, editör: Tülay A(an, Tarih Vakfr Yurt Yaylnlafl,
istanbul. 1998. Rohat Alakom. Eski istanbul Kü leti, Avesta, 1998, s.20-22.1987, s 147.
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kim önüne kim.;e karar edemezdi.
Cümle u§rayaca§t yerlerün halkl
kagub denizi gegüb Rümeli'ne
döktildü|er. Ta hatta Arap'dan,
Kürt'den, Türknän'dan ve Anado-
lu'dan gokluk adem kagub Rumeli'ye
gectilet Ol zamana kadar irismiS ade-
miler göyle rivayet ettiler, kim: Ru-
meli'nde nice halk gördük kint dirlerdi
kim bizüm a.sltmtz Arab'dr ve kimi
Türkmän'dtr, kimi Kürd'dür, kimi
Anadolu, kimi ider bizüm asltmtz
Qagatay idi, der kagub Rumeli'ne gel-
mtslerdir ve hem vaki ekser Rume-
li'nin genlik olmastna bular olmuS-
lardtf'-.-38

Bagka kaynaklarda " Absafi Kürt-
leri" ve "Karagulu Kürtleri'hin R:u-
meli'ye sürgüne gönderildi§i belirtil-
mektedir: "Run-ili'ne sürülü b
perakende olmuglardi'.3e Kürd söz-
cü!üyle baqlayan bazr mekan adla-
nnr n Macaristan ve Qekoslovakya
gibi memleketlerde bulunmasr,
Kürtlerin iskin. sürgün veya göE
olaylan sonucunda Dogu Avrupa'da
bulunan de§iqik ülkelere kadar
gittiklerini ve dalrldrklarrnr göste-
riyor.ao

istanbul'un fethiyle birlikte de§i-
gik yöreden istanbul'a zorunlu göQler
yaprlmrq ve istanbul'un müslüman
nüfusunun gogalmasrna gahstlmlstlr.
Orta Anadolu yöresinden, örne§in
Aksaray ve yöresinden ytElnlar
halinde halk istanbul'a sürgün edil-
mistir. Bu yöre insanlannrn istanbul'a
yerlestiEi mrnhka daha sonra Aksaray

olarak tarihe gegmistir. Orta Ana-
dolu'da boqalan bu yerlere baqka
bölgelerden insanlar gelip yerleq-
migtir. Özellikle 15. yüzyrlda yani
istanbul'un fethinden sonra Orta
Anadolu'da bulunan Aksaray yöre-
sinde bazl Kürt köylerinin kuruldu§u
görü1müqtür.ar

Kürtlerin kesin olarak ne zaman
Orta Anadolu'yu geldikleri ve buraya
yerleqtikleri sorusuna kesin bir yanrt
vermenin güglükleri ortadadrr. Bu
konudaki arastlrma ve incelemelerin
Eok yeni oldu§unu belirtmek gerekir.
Ama elimizdeki kaynaklarr inceledi-
§imizde istanbul fethedilmeden daha
önce, Kürtlerin en azrndan 13. ve 14.
yüzyrllarda Orta Anadolu'yu tanrdrk-
lartnr, de§igik güqler yanrnda savaq-
trklarrnr ve yöreden gegerek baqka
bölgelere gittiklerini görüyoruz. Bazr
tarihi kaynaklar, Kürtlerin Türkmen-
lerle birlikte hareket ederek 13.
yüzyr Ida Orta Anadolu'nun iglerine
kadar gitti§ini belirtirler.a2

Daha önceleri Malatya yöresinde
hakim olan bazr Kürtlerin, Orta Ana-
dolu'dan gegerek 14. yüzyrlda Ana-
dolu'nun bagka bir ucunda Eskiqehir
ve Afyon arasrnda bulunan Kütahya
yöresinde Germiyano§u ll art adrndaki
beyli§in kuruluq gahqmalarrna katkrda
bulunduIunu görüyoruz.a] Araqtrr-
mactlara göre Germiyano§ullan'nrn
bir kesimi Kürtlerden oluqmaktadrr.
Claude Cahen'rn Türk-Kürt karrqrmr
olarak tanrmladr[r Germiyanolullarr-
nln, Konya ve yöresinde hakim olan

38 Önrer Lütfi Ba*an. Osmanh impa.atorlugunda Bh iskan ve Kolonizasyon Metodu Otarak
Snryüntea lJlt, i. Ü ittisat Fakultesi Mecmuasr. cild I I,14. 15. 1949-1954. (cild 15. s.231).
Je Mchmet Erdz, Aerürtr, Milttct\-iliA. Dosu Anadolu, Tütk Dünyasr Arasrrrmalar Vakfr. isranbul,
1987. s.147

]! r,-,ar, M. Frhrdrin. Küfllcrin Türt tüAü. AnL.rrä. tqh8, s..l t.af Mern6 Hilteciki. Atldrrv Küdleinin Scrny.r/: Birnebüu 7/1999

li f,,r,+t, M. Fahreorn. Kuttetin Tür*tügü. Ant ura. 1968. ..1t.ar l. Mclrkoff. Cen i)an Ofhulhri. The Encyclopedia of tstam. new edirion. vol ll. Leiden,London.
1960. L H. Uzu qarsrlr. Kürahya gehri. istanbul, 1932. L H- Uzunsarsrlr, Gcmiyan Oguttdrt, ittarn
Ansiklopedisi (Türkqe bashsr). Cl. Cahen. L'oigine des Germlan, JoJ:.nal Asiarique, t951.
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1920 lerde Kulu ve yöresinin Herman wenzell (arafrndan sizilen bir harila§r

Karamanhlarla gatrEma halinde ol-
duklaflnr b e Iir tmekted ir. oa Savaqgr

olarak bilinen Germiyano§ullarr'nrn
gücünden yararlanmak isteyenler
olmugtur. Tarihi bilgilere göre Germi-
yanogullarrnln bu kez Konya yöre-
sinde Türkmenlere karqt düzenlenen
bir saldrnda yer aldrklan görülüyor.a5

Bu yrllarda birqok savaq ve sefere
kahlmak zorunda olan bu Kürtlerin
Orta Anadolu'daki akibeti konusunda
bildiklerimiz gok srntrhdrr. Franstz

44 Claude Cahcn, Ana.lolu'.ta Türkle!, E Yaynla , istanbul, 1984. s.298
45 ,e.g.e., s.283.

arastrrmaclsl Claude Cahen, Türklerin
Anadolu'ya gelip, buraya yerleqti§i
srrada ortaya grkan yeni gügler ve

büyüyen gattqmalar sonucunda
Kürtlerin sürekli hareket halinde
oldulunu belirtir: "...-Bu arada pek
gok Kürt gruplart da yer degistir-
miytir. On dördüncü yüzytlda, Diyar-
baktr kavimlerinin daplry bigimleri
daha önceki dönemlerde oldu§undan
degisiktir, ama on alünct yüzyldaki
dutumlartntn ayntdtr. Ayrtca bu
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dönemde Kürtlerin önceleri hig bir
zaman görültnemiS olduklan Ermeni
yörelerine de uzd*lart anlaEtl -
maktadtr".a6

Bazr tarihgiler Orta Anadolu'ya
asll Kürt göqlerinin ilk kez Yavuz'
Sultan Selim döneminde oldu§unu
belirrirler. Yavuz Sultan Selim'in
saltanatl srrasrnda ( 1512- 1520),
Kürdistan' rn Osmanh imparatorlu-
§u'na ballandr§r yrllarda, Kürtler
kitleler halinde Batrya sürgün
edilmiqlerdir. Aksi göEler de olmustur.
Daha önceleri Orta Anadolu'da yaqa-

yan bazr aqiretlerin, örne§in Cibranlt
aqiretinin Batrdan. DoEuya sürgün
edildi§i öne sürülmektedir.47 Eger bu
görüs dotruysa, o zaman yukarrda
belirtildi§i gibi Kürtlerin Yavuz Sul-
tan Selim döneminden daha önceleri
Orta Anadolu'da geldikleri ortaya
grkmaktadrr. Orta Anadolu'ya ilk
Kürt sürgünlerinin Yavuz Sultan
Selim döneminde oldu§unu ileri
sürenlerden birisi, ga§rmrzrn baqtnda
Kürt asiretleri üzerine sistemli bazr
gahqmalar yapmrg olan Mark
Sykes'tir. Arastlrmacl Mark Sykes'in
en azrndan Ankara ve Yozgat yöre-
sindeki Kürt agiretlerinin Ona Anado-
lu'ya yerleEim tarihi konusundaki
görüqü böyledir.{8

1958 yrhnda Osmanh imparator-
tu§u'nda ASiretlerin lskä.ar konulu bir
doktora tezi hazrrlayan Cengiz Or-
honlu, 17. yüzyrl sonlarrndan itiba-
ren, yani 1691 yrhnda glkartrlan yasal

düzenlemelerle ülkede geniq kapsam-
h iskän hareketlerinin yaqandr§rnr
gösteriyor. l69l yrhndan itibaren is-

kän edilcn aqiretler arasrnda, örne§in
Ankara ve Qankrn yöresinde krglayan
Kürt aqiretlerinden söz edilmektedir.le
Bu durum da gösteriyor ki Kürtler
daha l69l yrhndan itibaren veya
daha önceleri Orta Anadolu'yu kendi-
lerine uygun bir mekan olarak seg-
miglerdir. Bagka bir ifadeyle, Orta
Anadolu yöresinin Kürtler tarafindan
kegfi bu yrllarda da sürmüstür.
Sonunda Kürtler burayr kendileri ve
hayvanlan iEin uygun bir yerleqim
alanr olarak segmiqlerdir.

Alman co§rafyacl Hütteroth, bir
incelemesinde Künlerin Orta Anado-
lu'ya yerleqtiklerini kanltlayan en
eski belgenin 1167 tarthli oldu§unu
söyler. Hütteroth'un sözünü ettiE i
belge daha önceleri Ahmed Refik'in
yayrmlamrq oldu§u bir belgedir ve
Karaman Eyaleti'nde "Karaca Kürt-
leri" adh bir agiretin yagadr§rnr göste-
riyor.50 Ama di§er kaynaklarr incele-
di§imizde, örne!in bagka bir kaynak
Karaca Kürtleri ile birlikte ,(ü1r
Mthmatlt adh bir Kürt asiretinin, Orta
Anadolu'da bulunan Nevgehir
qehrinin kurulug gahqmalarrna daha
erken bir dönemde yani 1727 yinda
katlldlglnl gösteriyor.sr Böylece
olunca Kürtlerin Orta Anadolu'ya
yerleqmesi, Ahmed Refik ve onu
kaynak gösreren Hütteroth'un öne
sürdü!ü gibi 1767 tarihinde de§il,
daha eski bir tarihte baElamrqtrr
diyebiliriz. Mevcud kaynaklara day-
anarak l7.yüzyrhn sonlarrna do§ru
yani 1690'h yrllardan itibaren
Kürtlerin Orta Anadolu'ya yönelik
göqü devam etmistir. Orta Anado-

46 A.s.e-, s.108.
47 M. §erif Flrat, Doliu illeri ve uarto Taihi, Ankaft, 1983, s.65.

48 Mark Sykes, The Kutuish Tibes of the Ottonnt Eoryire, Royal Anthropological lnstitute
of 6rcat Britain and ireland, vol.xxxvlll, 1908.

49 Cengiz Orhonlu. O<manh imparato ugu'nda Atrelterin ickint, \'-59-

.50 A.g.e., s.l11.
5l A.g.e.. s.l l l.

54 blftbin I, Havin tg99'8n



lu'nun Kürtler tarafindan itk keqfi
yukarrda söyledi§imiz gibi daha eski-
lere dayanarr. Buralan daha önceleri
de§iqik nedenlerle ziyaret eden Kürt-
ler olmuqtur. Di§er yandan yörede
göger ve yarr göger olarak yaqayan

Kürtlerin bölgeye tam olarak yerleq-
mesi bir anda olmamrstlr. Kürtler an-

cak gok getin ulraElar ve mücadeleler
sonucunda bölgenin yerlileri ve

sahipleri arasrna kattlm tql ardtr.
Krsacasr. Ona Anadolu Kürtlerinin bu
yagam kavgasr yüzyrllarr almtq ve
günümüze kadar devam etm isl ir
diyebiliriz.

Fransrz arastlrmac r st G. Perrot
tarafrndan Orla Anadolu Kürllerin in

tarihine iliqkin olarak 1860'larda
yaprlan ilk ve en eski bir sözlü tarih
gahqmasr, Orta Anadolu Kürtleri tari-
hinin gok eskilere gitti§ini gösteriyor.

Perrot, yöredeki yaqlt insanlara ne
zaman buraya gelip yerleqtikleri soru-
sunu, bu yaqh insanlar yüz-ikiyüz
yrldan beri burada yaqadrklannr ve

baba ve atalarrnrn buralarda dolduk-
larrnr söylemiglerdir.s2 C. Perrot, bu
yanltl 70-80 yaqlarrnda olan yaqlt
insanlann a§zrndan 1860'lt yrllarda
iqittine göre, yöredeki insanlarrn
buralara en azrndan 1700'lerde hatta
daha önceleri geldili ortaya qtkmak-

tadrr. Bu bakrmdan Perrot'un Hay-
mana'daki yaqlt bazr ins anlara
yönelttiEi bu sorusu ve yaztlt olarak
günümüze kadar gelen yanltt, Orta
Anadolu Kürtleri tarihinin gok
gerilere gitti§inin anlaqrlmast bakt-
mrndan büyük bir önem kazan-
maktadrr. isveqli iki araqrrrmacr ingritl
Lundberg ve ingvar Svanberg, Kulu
yöresinden isveE'e gelen Türkler ve

Kürtler konusunda ortaklaga haztr-
Iadrklarr bir araqtrrmada, Orta Aadolu

Türkiye'deki eski halk giysile ni görüDtüleyen

albümJcn bir folotraf. rol häitrki SrIIküya yore'in-
den hir Kürt kadrnr (Hamdy Bey & Ma.ie de Launay,

Les Costumes Popuhries de la Turquie cn 1874.

Kürtlerinin buraya geliqlerine iligkin
olarak Perrot'un bu notlartnr önemli
bulmuqlardrr: " 18. yüzyin sonlanna
dogru Kü agiretlerinin Haymana
yöresindeki daflarda ortaya ?kt*lafl
görülmektedir. ReEvan, Cihanbeyli ve

§ehbiztni agiret federasyonlart n a

mens up Kürtler, Osmanl t yetkililerinin
saldrtlart karystnda Battya gö9 et'
mek zorunda kalmtgla4 di§er yandan
yaytlarak sürüle ne otlayacak yer
anmtSlardr Küx asiretlerinin geligi'
ne iliSkin olarak kesin bir tarih sap-

tamak gügtür ama Konya yöresinde
Kürtlerin adt daha 1767 y nda an r
yor. Franstz colrafyactst Perrot
1850'lerde Haymana Kürtleriyle
mülakat yaptrgtnda, yöre insanlart
orada birkag kugak halinde bulun'
duklannt belirtirler. 19. yuzytl bo-
yunda baSka Kürt aSiretlerinin Do§u'
dan geliSi devam etmistir. Yetkililerin
bu gögmen agiretler üzerindeki dene-

timi gok azdt, Osmanh yönetimine ilk
kez entegre edilmeleri ancak 1880 ytl-

52 Birnebün 7/1999.
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lannda sa§lanmrg ve Sultana harag
vermeye baS I amt S I ardt f' .53 Böylece
mevcud kaynaklarrn yaklaqrk olarak
birbirini do§ruladr§r ve tamamladrlr
görülmektedir. Orta Anadolu'ya sür-
gün edilen, zorunlu iskäna tabii tutulan
veya deliqik nedenler yüzünden göE

ederek buralan keqf eden Kürtler,
l7.yüzyrldan itibaren yayla ve krqla-
larda sürdürdükleri yarr-göqmen
yasaml terk ederek, buranrn yerlileri
arasrna katrlmrqlardrr, 18. yüzyrlda iq
gögler devam etmistir ve 19. yüzyrhn
baglarrndan itibaren bugünkü birgok
Kürt köyünün kuruldu§u ve ilerde
görece§imiz gibi Künlerin tam yerleqik
bir yaqama geslikleri görülmüslür.

Türk Boylarr'nrn Anadolu'ya
agrldrklarr yrllarda Kürt-Türkmen iq-

birli§i ve yakrnlaqmasrnrn arttr§r
görülmüstür. Hareket halinde olan
Kürt ve Türkmenlerden olugan yö-
rükler, iskän hareketleri nedeniyle
zaman zaman Güneyi brrakarak daha
Küzeylere do§ru gög ederek Orta
Anadolu'nun iglerine kadar gelmiq-
lerdir. Maraq, Gaziantep ve Adana
yöresinde sayrlan giderek artan
Kürtler, buralarda bir güE haline gel-
miqlerdir. Denetimin saglanmasr iqin
askeri ve polisiyle gözüm yollanna
baq vurulmuqtur. 1865 yrhnda kur-
ulan Frrka-i Islahiye'nin temel amag-
larrndan birisi gögmen Kürt ve Türk-
men boylarrnrn iskänr konu sudur.
Güneydeki bu politiklarrn bir sonucu
olarak, buradaki Kürtlerden bir kesi-
mi artan tehdirler yüzünden bölgeyi
terk etmek zorunda kalmrqtrr. Kozan-
o§ullarrna karqr düzenlenen hareket-

Ier bilindi§i gibi meqhurdur. Tehlike-
nin kendilerine yöneldi§ini sezen
Kürtler, dala grkmrqlardrr. Kürtlerin
bu da§ hayranl§r yöredeki da§larrn
adrna bile yansrmrstr. Bilindi§i gibi
brrada Küft Dap adryla anrlan daflar
bulunmaktadrr.5* Kürtlerin bir kesimi
Toroslarr aqarak, Orta Anadolu'nun
de!iqik yörelerine gö9 etmislerdir.

OFTA ANADOLUYA GÖ8
VEREN YÖFELER

Orta Anadolu'ya gelen Kürtlerin
nereden geldikleri sorusu, bunlann ne
zaman geldikleri sorusu gibi son
derece önemlidir. Ama bu alandaki
bilgilerin son derece srnrdr oldulunu
görüyoruz. Bu konu ayn bir gahgmayr
gerektiriyor. Anadolu'nun drqnda
yaqayan baqka yörelerden Kürtlerin,
Orta Anadolu'ya göq ettikleri görül-
müqtür, iran'dan gög eden Lek
Kürtleri gibi. Özellikle Adana ve
yöresinde yasayant daha sonralarr
baqka yörelere gö9 eden Lek Kürt-
lerinin asrl yurtlarr Kermanqah'drr.
iran'da Lekistan denilen bir yöre de
ya;amaktadrrlar.:5 Lek Kürtlerinin
1512 yrhnda Yavuz Suhan Selim ve
güglerine yardlm ettikleri ve daha
sonra Kozan yöresine. yerlegtikleri
öne sürülmektedir. Araqtrrmacr Wolf-
ram Eberhard bir incelemesinde
Kozano§ullarrnrn ashnda Kürt oldu§u
ve zamanla Türkmenleqtiklerini be-
lirilmektedir.56 Daha sonraki yrllarda
Kozano§ullarrnrn daha gü91ü olabil-
mek igin bu kez cesaretleriyle tanlnan
Lek Kürtlerin in krzlanyla evlenmeyi
tercih ettikleri görülmüqtür.57 Di§er

5f tngrid Lunabcrg & Ingvar Svanberg, Külu-U(vandrarbygd i Türkier. Uppsala, s.26.r" Bekir Sami Reyazi. 1865-66 Kün Dtgt, Cebel-i Berket Kozßnogullan isyanr ve Günetdeki
ASiretlerin iskÄn, Antakya, 198q. Abdullah Münir Kozar.oEfi. KozanoguJlan, 1983. Celile Celil,

.. KozanoEullr Küflleri Tarihi, Deng Dergisi. sayr: 14/1996.
JJ Cemi Yurseter Ermeni Terör Me*ezi ve Kihkva Kilisesi. Adan . 1983.
56 Wot,rurn EbeÄzrd. Nomad. and Farmen in iourheasrern TurÄe]. Problems ol Sctttement:,

Oriensvi. 1953. s.32-4q.
57 e.g."., r.+s.
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Knrt göqerlerini görünlüleyen eski bir foroEraf (Dr iryi. Ka Klinghx.dt, Angoru-Kons,antinopel, 1924)

yandan Kürt tarihEilerinden Celil€
Celil'in ortaya grkardr§r iki belgede,
Kozan o§ ul I arrndan bazr ki gi leri n,
örne§in bir Kürt olarak Kozano§lu
Süleyman Bey'in 1888 ytltnda
istanbul'daki Rus Büyük Elqili§iyle
iliEkiye gegti§i görülmektedir.58 Lek
Kürtleri daha sonralarr Anadolu'nun
baska yörelerine da§rlmrqlardrr.
Urfa'da "Lekler Mahallesi" adnda
bir maha[lenin oldu§u söylenmek-
tedir.5e

De§iqik kaynaklarda Kars, A§rr,
Mug, Van, Erzurum, Adryaman ve
Urfa yöresinden Kürtleri n farklr
zaman lard a Orta Anadolu'ya gög

ettikleri belirtilmektedir. Genellikle
Kars ve yöresinde Kün aristokrasisini
temsil eden Torunlar denilen bir
tabaka ve asiretten bazt unsurlartn
Orta Anadolu'da günümüze kadar
varllk gös termiq olmasr, Kürdis-
tan'dan buraya yönelik göglerin tipik

bir iqaretidir, Kaynaklarda zaman
zaman Mala Kosan (Köseler Kona§r)
diye adlandrnlan bu aqiretten insan-
lann ne zaman buraya geldikleri bilin-
miyor.60 Örne§in Polath yöresinde
,(äse1er ve Yunak yöresinde Torunlar
adh yerlerin bulundu§u saptanmrstlr.
Bu ilging Kürt tabakasl konusundaki
bilgilerimiz son derece stntrhdrr:
"Beyli§in irsi olarak intikal ettigi
boylarda, bey ailesinin yant ura bir
lorun grubunun mevcudiyeti görü-
I üyor. B u n I ar ko n ar- göger teSekkü l -
lerin ithrecileri ile beraber bir aris-
tokrasi teskil ediyorlardt "-6t Fatma
Yeqilöz ve Elife Kart'rn birlikte
hazrrladrklarr bir lisans tezinde.
Cihanbeyli'yc balh Cölyazr kasaba-

srnda asilzade olarak tanlnan
Torunogullan adrnda bir aqiretin
oldu!u belirtilmektedir. Bazr asiret
adlarrndan agrlmrqken ilgimizi geken

Espkegan yöresinden de söz etmek

58 C"lile C"tit. Ji Ditoka KuftlEn Kozan. Aza i.25/31. t 1.1995.
59 Mehnrer E«iz. Atatiitk, Milliyetcitik, Do§u Anadolu.'ln.k Dünyasr Arn§lrrmalar vakfr. istanbul, s.143
60 orta Anatlotu'ya yerleqen Torunlar konusunda bkz. w D. Hütteroth, Landliche Sie.llungen in
südhchen i1ncranarolic4 Cöttinger ceografische Abhandlungcn. Heft: ,16. 1968, s.58. Cihanbeyli
yöresinde Torulllar olarak adlafldrrrlan bazr yerlesim hirimleri bulunmaktadrr (Sr«r Ü!er _ M. Me\üd
Korn^n. Konya ifi Köy ve Yer Adhn Üzeinde Bir Deaeme, Konya Halkcvi Tarih. Müze Komitesi
Yayrnla(: Seri I, sayr: 3, 1945.) Fatma Yesilöz & Elife Ka.t, Oölyltz'nn Monognfisi, Konya. 1993

(li.i. l-en-tdebirrt Frl,. So!yoloji lli. r.a.r.
6l Cengiz Orhonlu. s I5.
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gerekir. Hütteroth'a göre Cihanbeyli
ilgesinin güneyinde KtrkrEla ve
Dondurma köyleri arasrnda yer alan
bu yerin adr Kürtgede Espkegan veya

HespkeS an olarak bilinmektedir. Bu
sözcük e.p (at\ ve keSan (gekmek)
sözcüklerinden oluqmaktadrr: "X1X.
yüz ytlda önce Esbkegan adtyla arulan

kasaba, daha sonra AkSehir Kaza'
st'na ba§lanarak inevi adtyla bir
nahiye durumuna getirildi. 30 Mayts
1926'da da Cihanbeyli adryla ilge
nerkezi oldu. Bu adn yörede yaSayan

Can be kl i 46 ire ti' nden kayn akla n dt§t
sant lmaktadtr.62 Kürtge bir sözcük
olan EspkeSan sözcügü ayrlca Orta
Anadolu Kürtleri arasrnda bir aqiretin

adr olarak biliniyor. Karaman ve
yöresinde Atgeken adh bir toplulu§un
yagadr!r öne sürülür. At kültürünün
Kürtler araslnda gok eski olmasrntn

böyle bir adrn ortaya grkmastnda
etkili olduEu söylenebilir. Bazt
kaynaklar XVIII. yüzyrlda MuE
yöresinden gelen Kürtlerin Kon-
ya'nrn Kulu ilqesine yerlegtiklerini ve

Kürdistan'dan gelen Doykanlr aqire-
tine bagh bazr gögmenlerin de XVII.
yüzyrhn baqlarrnda Konya'nrn Yunak
ilgesine gög ettiklerini belirtirler.6l
Kürdistan'dan Orta Anadolu'ya gög

eden Kürtler aqiret iliqkilerini burada
da sürdürmüslerdir. Bu aqiretlerin
yaqadrklarr yerleqim alanlartna day-
anarak ve bazr karqrlaqtrrmalar sonu-
cunda bu Kürtlerin nereden geldikleri
konusunda belli ipuglarrna sahip
olabiliriz. Örne§in Konya yöresindeki
köyler üzerine 1945 yrhnda kaleme
alrnan bir kaynakta bu Kürt aqiret-
Ierinin sadece Cihanbeyli yöresinde
olanlarr qöyle slralanmlstrr:

-HabkAnL Asireti (Cihanbeyti kazaslrrn Xehka Doldurme ve Yapalt köylerinde)
-Cüdkänh Asireti (Cihanbeyli kazastnrn Haremi Cütkanh veYapalt Cütkanh köylerinde)
-ömennl Agireti (Kulu kazastrun Ömeranl, Qöpter, BeSkardes köylerinde)
-Sefkanh Asireti (Kulu kazaslrun Celep, Kürt O!lu, Cihanbeyli kazasrnrn Bulduk köylerinde
-Kütük UsaP Asi.eti (Cihanbeyli kazaslnn Kütükusa§t kÖyünde)

-Nasr Asircti (Clhanbeyli kazastntn Yeniceoba nahiyesinde ve Ku§ca köyünde)

-Meyhanl Asireti (Kulu kazastnm Yazt qayrn köyünde)
-Cihanbeyli ASireti (Cihanbeyli kazasrnrn Sülük[ü nahiyesinde, Begtqtklt, Sankaya,

Boyatr, Zaferiye, Hatrrh, iEkrqla, Hactmusalar, Kelhasan,

Hacrömer Uqa§r, Sinanlt köylerinde)
-Ekecik Asircti (Haymana kazasrnrn Qimen, Kandil, Cihanbeyli kazastntn

Büyükbeskavak, Küqükbegkavak köylerinde).e

62 Yurt Ansiklopedisi, s.5147. Orta Anadolu'd^ At?ekcn adb bir toplulugun yasadrgtnr belirten
Lavnuklar da lardrr. tBkz. Censiz Orhonlu, §.22).
Ö3 Yurt AnsikloDedisi. s.5149.
&S.S,..' Ü§er' M. Mesud Kuman, Konya hi Köy ve yerAdlan Üzerinde Bir Deneme, Konya Halkevi
Tarih, Müze Komitesi Yayrnlan: Seri l. sayr: 3, 1945. O a Anadolu'daki Ktirt a§iretlerinin dagrhmr

lonusunda aynca bkz.
-Cevdet Türkay, BLsbakanhk Arsiv Belgelerine 6öre Osmanh lnPzrutorlugu'nda Olmak,
Asirer ve Cemaatle., Tercüman Yaytnlarr, istanbul. 1979.

'Cengiz Orhonlu, Osmanh imparato ugu'nda Asireierin iska , islanbul, 1987.

-Yusuf Halasotlu, 17. yüzy da Osmanh impantorlu[u'nda iskan Siyascti ve A§iretlein
Yerlestirilmesi, Tntk Tarih Kurumu, Ankara, 1988.

-Ahmet Refik, Anadotu'da Türk Asirerteri, Enderun Kilapcvi. istanhul. 1989.

-ismäil Käyabah & Cemendcr ArslanoEllu, Bes Nehir Boyunun Tüklügü II, Ankara, 1991.
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Kürtlerin uzun yollar katlederek
Kürdistan'dan gok uzak olan Orta
Anadolu'ya yerlegmesinin bazr
nedenleri olmahdrr. Bu nedenlerin
baqrnda hig kuqkusuz sürgün
olaylarr, Kürdistan'da süren savaqlar,

aqiret gatrgmalafl, yoksulluk, krtLk,
igsizlik. evlilik-akrabahk iligkileri ve

kiEisel tercihler gibi birgok neden
gelmektedir. Örne§in Birinci Dünya
Savaqr ( l9l4- l9l 8) yrllarrnda yüz-
binlerce Kürt, Kürdistan'dan Ana-
dolu'nun Batr yörelerine sürgün
edilmiqlerdir. Huzursuzluk ve gergin-
liklerin oldu§u yöreleri Orta Anado-
lu'ya en gok gö9 veren yörelerin ba-
qrnda gelmigtir. Özellikle Rus sal-
drrrlarrnrn yo§un oldu§u A§rr, Kars,
Erzurum ve Muq gibi yörelerden gö9-
lerin fazla oldu§unu tahmin ede-
biliriz. Bu yrllarda qok geniq kapsamh
sürgün olaylan yaganmrgtrr. Bu sür-

günler sonucunda sadece yirmi binin
üzerinde Kürt, Konya yöresine
gelmigtir. Yollarda ve gittikleri
yörelerde büyük zorluklar geken bu
Kürtlere yardrm elini uzatmak isin
istanbul'da yasayan Kürt milliyet-
gileri ve yurtseverlerinin harekete
gegtiEini görüyoruz. Bu yrllarda
örne§in Van'dan 7.824, Bitlis yöre-
sinden 15.000 kiqi olmak üzere top-
lam 22.834 kiEi Konya yöresine ve
yüzbinin üzerinde kiEi Ankara ve
diler yörelere sürgüne gönderilmigtir.
Orta Anadolu'ya göq veren yöreler
konusundaki ilk sistemli bilgileri
oluqturmasr agrslndan, bu bilgilerin
önemi büyüktür.65 Bu yrllarda
Erzurum, Van ve Bitlis yöresinden
gelen Kürtlerin bir kesimi; izmit,
Samsun, Bahkesir gibi daha de§i;ik
yörelere iskän edilmiqlerdir:

ERzt]RUM

1.250
79.173

9.009
0

1.000

I t.607
5.000
1.235
3.100

36.6'72

VAN

2500
5490

0
7824

0

0

4811
1500

0

0

BMLIS

3.532
25.232

0
15.000

0
0

s.000
1.500

0
0

Sürgün Yeri

Adana
Ankarä
Kastamonu
Konya
izmit
Kayseri
Mara§
Ni§de
Bahkesir
Samsun

Bu sürgün Kürtlerden bir kesrmr
büyük bir olasrhkla gittikleri mekan-
lara yerlegmig, bir daha Kürdis-
tan'daki eski yerlerine geri dön-
memiglerdir. Künleq özellikle yörede

bas gösteren savaqlar nedeniyle

65 tqts,tgtg yrllafl arasrnda istanbul'da yayrmlanan,/i, dergisinde özellikle orta Anadolu'ya
sürgün edilen birkas yazr ve fiir yayrmlanmrfnr: Abdurrahim Rahmi, Kürd Muhacirlei Ne Ealde?,
Ji 8, Küftl Mühacirlerindeü Ne Kalmr§, lin ll. Bit Mektup, Jin: 15. Memduh Selimbegi, lleryr.-
indat Jin 19 (Jin, Arap harflerinden Latin harflerine geviren: M. Emin Bozarslan, Uppsala. 1985).

büyük gü91ükler yagamrqlardrr. Bir
ateg qemberi iginde kalan Kürtler
sonunda savaqan güqlerden birisinin
yanrnda yer alarak, di§er tarafa karsr
savaqmak zorunda kalmrqlardrr.
Bazen de savaq yüzünden yerlerini ter-
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kederek, göreli olarak daha sakin
yörelere, Batrya do§ru kaqmtqlar ve

büyük bir kesimi seEimlerini Orta
Anadolu'da yapmrElardrr.

Cumhuriyet döneminde baqgöste-
ren Kürt isyanlarr sonucunda birgok
kürt sürgün edilmiqlerdir. 1925
yrhnda meydana gelen §eyh Said
isyanr srrasrnda genig kapsamlr
sürgün olaylan yasanmr§, bir milyon
civarrnda insan Balrya sürgün
edilmistir ve bunlardan bir kesimi ta

Trakya'da bulunan Tekirda§'a kadar
sü rü lmü E lerdir. oo §eyh Said isya-
nr'ndan sonra sürgün edilen Kürt-
lerden bazrlarr Konya yöresindeki
Omeranh köyüne sürgün olarak
gelmiqlerdir.6T Böylece 20. yüzyrl
baqlarrnda Orta Anadolu'ya yönelik
sürgün ve Kürt gögleri devam
etmigtir. Di§er yandan Kürtlerin
Batrya do§ru gös etmesinin önemli
nedenlerinden birisi de; Do§udan
gelen Rus saldrnlarrnrn bu yrllarda
artmrq olmasrdrr. Yüzbinlerce Kürt
insanr Anadolu'nun iq ve Batt ktstm-
larrna do§ru gög etmek zorunda
kalmrgnr. Bunlardan bir kesimi Konya
yöresine yerleqir. Birinci Dünya
Savaqr yrllarrnda Orta Anadolu'ya
yaprlan bu Kürt gögleri konusunda bu
yrllarda istanbul'da qlkan Kürt gazete

ve dergileri sayesinde net bilgilere
sahip oluyoruz. Bu Kürtlerin nereden,

ne zaman geldikleri, ne kadar olduk-
larr ve hangi yöreye yerleqtikleri
konusunda srnrrh da olsa bilgi sahibi
olmaktayrz. Ama bazr kargrlaqtrrmalar
yaphgrmrzda öyle anlaqrhyor ki Orta
Anadolu'ya yönelik Kürt göEleri her
zaman olmustur.

Sadece Dolu'dan de§il, Güney-
deki bazr yörelerden Orta Anadolu'ya
yönelik gögler de olmuqtur. Bu yer-
leqim birimlerinden birisi Dondur-
ma'drr. Yeni adryla Gölyazr olarak
bilinen bu köyün tarihgesi konusunda
FatmaYeEilöz ve Elife Kat qu bilgileri
aktarrrlar: " Gölyazt Köyü'nün
gegmiSi gok eskilet'e dayanmaktadr,
bunu da köy merkezinde bulunan
y$ma höyüklerden anltyoruz.
Gölyazt halkt buraya Adtyanan ve

Urfa'dan, özellikle Adtyaman' dan
ge lm i gtir. Gel i p yerleSmeleri ndeki
baSlrca etken, sosyal hayat ve ekono-
mik refahn olmamastdtr 19. yüzy tn
baSlartnda büyük bir kuraklt§tn
basgöstenne,si. Qukurovt'ya gög
etmele ne sebep olmustur. lO ytl
kadar Qukurova'da kaldtktan sonra
geri Dondurma'ya dönmüSlerdir.
Kasabantn o zamanki ismi Dondur-
ma. Bu bölgede daha önce Rumlar
yaSadt§t igin Dondurma ismini de
onlar vermiSlir".us Arastlrmacr Hütte-
roth'un 1858 yrlrnda ku ruld u§u n u

söyledili bu köyün tarihi geqmiqi
konusunda Fatma Yeqilöz ve Elife
Kart 1855-56 tarihlerini vermekte-
dirler. Genellikle eskilerde gegimlerini
tuz ticaretinden sa§layan bu köyde
kadr nlan n dokuduklarr halrlar, yöre-
den gegen gezginlerin dikkatlerini
gekmi;tir.

ORTA ANADOLU KÜRT
COöFAFYASINDA BAZI
TARiHSEL GEZiNTiLER

Kürtlerin Orta Anadolu'da özellik-
le, Konya, Ankara ve Krrqehir yörele-
rinde yolun olarak yaqadrklan konu-
suna daha önce de§inmistik.

66 
§eyh Sai<f in bäzr yakrnlan Tekirdag'rn §arköy ilsesi Kirazh köyü[e sürü]müslerdir (Ugur Mumcu,

__ Kün-istant A)aktan ,r(r. Tekin Yayrncvi. lqql. s.20lr.

!l Jan Hjarno, In ndrere fra Ttrkiet i Stockhotm og Kdbe1hav4 Sydjysk Univcrsitetsforlag, Esbjerg, s.29.
06 Fatm.r Yelrttz & Ehle K.rrt. Göly!,a'nn Monolnfisl. Konya. l99l {S.U Fen Edebiyat Fäl.

Sosyoloji Il).
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Kürtlerin gok eski yrllarda Orta
Anadolu'nun baqka de§iqik yörele-
rinde yaqadrklartnr en aztndan bu
yrllarda düzenlenen haritalarda Kürd
sözcü§üyle baqlayan bazr yerleqim
birimlerinin varh!rndan anhyoruz.
Yöreyi dolaqan bazt gezginlerin
düzenledikleri haritalarda iqaretlenen
bu yörelerin ad'larr Cumhuriyet'in
kuruluquyla birlikte daha sonralarr
de§igtirilmiqtir. Bu eski haritalarda
Konya'nrn Kulu ilqesine ballt
Zincirlikuyu köyünün adr, örnegin
Kürdo§lÜe, Ankara'ya ba§h AkEehir
yöresindeki baqka bir köyün adl
Kürdköyü olarak gegmektedir.

Dahiliye Vekaleti'nin 1933 yrhnda
yayrmladr§r Köyleri m i z adb kitapta
Kürt sözcüEünün iginde gegti§i
yüzlerce köy adr bulunmaktadrr. Bu
köylerin büyük bir kesimi Kürdis-
tan'rn d1§lndä Anadolu'nun di§er
bölgelerinde, 9o§unlukla B atr'da
bulunmaktadrrlar, bu nedenle Kürt
köyleri oldu[u vurgusuna gereksinim
duyulmustur. Dört grup halinde
srnrflandrrdr§lmrz bu köy adlartna
dayanarak eskiden Orta Anadolu'nun
de§iqik yörelerinde Kürtlerin nasrl bir
da§rhm serg i I e dikleri ni rahatga
görebiliriz. Bu adlara dayanarak
buralarda Kürtlerin yaqadr§tnt veya
buralara ilk kez gelenlerin Kürtler
oldu§unu kestirebiliriz:

I Kürl sözcü§ünün tekil biqimin-
den oluqan köy adlan

ll Kürt sözcüäüyle birlikte bir isim
tamlamasl oluqturan adlar

III Kürt sözcüEünün qo§ul bigi-
mini alan köyler

IV Kürt sözcüEü vasrtaslyla türe-
tilen baqka köy adlan.

Bu köy adlan diler yandan, Kürt-
lerin Anadolu'ya nasrl gö9 ettikleri
veya dagltrldrklan konusunda dolayh
olarak bize önemli ipuElarr sunmakta-

drrlar. Aga§rda bu köylerden bir kesi-
mi srralanmakta ve parantez iginde bu

köylerden bazrlarrnrn hangi kazalara
ba§h oldu§u gösterilmistir, karqrlann-

da parantez olmayan köyler o ilin
merkezine ba§hdrrlar:

I

Kürt: Kastamonu (Daday)

Kün: Kastamonu (inebolu)

Kürt: Kütahya (Usäk)
Kürt: Afyon (Dinar)
Kürt: Ankara (Krzrlclhamam)
Kürt: Bursa (Orhaneli)
Kürt: Konya (Akqehir)
Kü(: Kütahya
Kürt: Denizli (Acrpayam)
Kürt: Cankm

tr

Kürt Aptatar: Malatya (Akgada§)

Kürt Bahqe: Caziantep (Islahiye)

Kürt Bakrn: Yozgat (Soryun)
Ktin Dere: Konya (Karaman)

Kürt Deresi: Aydrn (Qine)
Kürt Kazancl: Kocaeli (Adapazan)

Kün Krlavuz: Sivas (Zara)

Kürt Köy: Kocaeli (Karamürsel)
Kürt Köyü: Yozgat (Sorgun)

Kürt Mahmutlar: Seyhan (Bahqe)

Küa Musa: igel (Tarsus)

Kürt Osman: Gaziantep
Kürt Önü : Tokat (Zile)
Kürt Prnan: Tokat
Kürt §eyh: Sivas (Zara)

Kün Taciri: Ankara (Polattt)

69 Kürd sözcilgäyle ba§läynn köy isinreri igin bkz. Köylerimiz, 1933. Konya yöresindc bulunan

Zincirlikuyu köyü eski harilalarda Kürdköyü oldrä,k Bösterilmi§tir' Alman sra§hrmacr Wolf-Dieter
Hütteroth'a göre bÄ köye Kürdbe§li aü da verilmi§tir (W. D. Hütlerolh, Landliche Siedlungen im
südliche1 innenqatolien i dcn letzen vierhuntlert lah.en, s.5'7)

mn E,Havinalsg' 61



m

Kürtler: Amasya (Merzifon)
Kürtler: Afyon
Künler: Amasya
Kürtler: Manisa (Gördes)

Kürtler: EskiEehir (Sivrihisar)
Kürtler: igel (SiliIke)
Kürtler: Tokat
Kürtler: Samsun (Bafra)
Kürtler: Qorum (Mecidözü)
Kürtler: Marag (Andrnn)
Kürtler: Amasya

IV

Kürtler Tekkesi: Tokat (Erbaa)

Kürtlü: Samsun (Havza)

Kürttü: Yozgat (Akdaämadeni)7o

Ciddi taramalar sonucunda Kür-
distan drqrnda yasamrs olan Kürtlerin
bu yerleqim birimlerini saptamak da
olanakhdrr. Yazrh ve sözlü gahsmalar
sonucunda yaprlacak böyle bir
gahsmanrn ilging sonuglar sergili-
yece§i kesindir. Bilim adamlarr ve
aragtrrmacrlar daha ziyade yöre
insanlann sözlü anlatlmlanna daya-
narak, Orta Anadolu'daki Kürt köy-
lerinin ne zaman kurulduklan konu-
sunda Eahgmalarrnda bazr kesin
tarihler sunmaktadrrlar. Bu köylerin
büyük bir kesiminin 19. yüzyrlda
kurulduklan görülmektedir. Kaynak-
larda gegen bu tarihler, Ktirtlerin Orta
Anadolu'ya 19. yüzyrlda ayak bastlk-
lannr gösteremez, belki de yeniden-
yerleqim olgu.xnun birer iqareti olarak
kabul edebiliriz. Cöger ve yan-göger
Kürt aqiretlerinin sürekli yörede ig
gögler sonucunda hareket halinde
olduklafl tezine dayanarak Kürtlerin
daha önceleri yöreyi tanrdrklannr ve
belli dönemlerde buralara gelerek
gegimlerini sa§ladrklannr söyleye-

70 Out'itiy. Vekaleti, Köylerimiz, istanbul, 1933.

biliriz. Zamanla yeni yerle;im brrim-
lerini keqfederek, kendilerine en
uygun olan bazr yerlerei kendilerine
köy haline getirmislerdir. Sadece Kon-
ya ve yöresinde bulunan bazr Kürt
köyleri ve daha sonralan kasaba hali-
ne getirilen bazr yerlegim birimlerinin
kuruluq tarihleri bazr aragtrrmacrlar
tarafindan söyle gösterilmistir:

Zincirlikuyu: I 800 tLundberg & Svanberg)

Dipdere: 18j0 (Ltndberg & Svanberg)
KuEga: 1837 (Hütteroth)
Canma:- 1813 (Lundberg & Svanberg)
Burunsuzgerefli: I 844 (Hnfier oth)
TavganEalr: 1845 (Lwdberg & Svanberg)
Karagedik: I 846/47 (Hniercth)
Bulduk: .1811l5J (Hütteroth)
Dondurma: -1858 (Hüneroth)
Thvhören: 1870 (Lnndbery & Svanberg)
Karacada§; ./87O (Lundberg & Svanberg)
Krrkprnar: 1885 (Lundberg & Svanberg)
Tuzkaya:. 1890 (Ltndberg & Svanberg)
Kadrogtu: 189.1 (Ruben)

Qöpler: -/900 (Lundberg & Svanberg)
Burunagrl: 1919 (Lffidbery & Svanberg)
AcrkLlyu: 1920 (Lrndberg & Svanberg)

Hisar: ,19?3 (Lundberg & Svanberg)

Yukandaki yerlegim birimlerinin
qolunlugu görüldü§ü gibi 19. yüz-
yrlda kurulmuqlardrr. Her köyün tarihi
bir serüveni bulunmaktadrr.

E§er Orta Anadolu'dä rarihi bir
gezintiye grkacak olursak, günümüz-
de olmasa dahi, en azrndan tarihsel
olarak Kürtlerin Orta Anadolu'da Eok
genis bir alana yayrldrklarr görülüyor.
Kürtlerin nereden ve ne zaman Orta
Anadolu'ya geldikleri sorusunun
yanrtr, yukanda de§indi§imiz gibi
Kürdolojinin cevaplandrrmasr ger-
eken önemli sorularrn baErnda
gelmektedir. Yukanda Orta Anadolu
yöresinde bulunan Konya, Ankara ve
Krrqehir gibi bazr merkezlerdeki
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Kürtler konusuna krsaca da olsa
de§inmiqtik. Aqa!rda ise; alfabetik
srraya göre dizilen diler önemli yerle-
qim merkezlerindeki Kürtler hakkrn-
da bazr ek bilgiler sunulmaktadrr.
Amacrmrz bu srralama vasltasryla
Batrya yönelik Kürt gösünün sadece

sözsel kaba bir haritasrnr Qizmektir.
Bu nedenle Kürt gögünün bu merkez-

lere yönelik ayrrntrlanna inilmemiEtir.

ADANA: Adana Kürtlerinin tarihi
qimdiye kadar bildi[im kadarryla
incelenmiq de§ildir Bu önemli kentte
hatrrr sayrlrr bir Kürt kolonisi bulun-
maktadrr. Daha 18. yüzyrl baElannda
Adana'da Kürtlerin var oldu§unu
görüyoruz: " Haular Kürtlerinden
Müdderis Kürd Üveys, Rakka'ya,
aSiretinin bulundu§u mahalle nakle
memur olmuS idi- Adana valisinin
arzt ile I709'da Adana'da ikametine
m ü saade edi I di ".1 | Yaklaqrk olarak
aynr dönemde l71l yrhnda Prut yö-
resinde meydana gelen Osmanlt-Rus
Savaqr'nda Osmanltlartn safl annda
yer almak üzere Adana Beylerbeyi
Kürt Bayramo§lu Mehmed Paqa ko-
mutasrnda askeri birliklerin istanbul
üzerinden savaq bölgesine hareket
ettiEini ve savasta üstün baqartlar
gösterdiline tanrk olmaktaytz.T'? Irak
Kürtlerinden olan Babanzade Musta-
fa Zihni PaEa 1909 yrhnda Adana'da
valilik yapmrqtrr.Tr Franstz aragttr-
macrsr V. Cuinet'e göre 19. yüzytlda
Adana'da yasayan Kürtler ve
Türkmenlerin say rs r 39.000 civa-

li :T:::$[:''' 
osmant! imparatortug'nda A§irettein iskänt s20

rrndadrr.Ta 1955 ytlt nüfus saytmt
sonuglanna göre Adana'da Kürtge
konuqan vatandaslarln sayrsr 6.250
drr. Adana'da yaqayan baqhca Kürt
agiretleri qunlardrr: Badtll ASireti,
Balabanlar Agireti. Bozan Alamashst
ASireti. Cumlu ASireti, Delikan ASireti,

DüSerli Agireti, Lekvanik ASireti,
Rudi* ASireti...15 Adana'ntn Kozan
ilgesinde zorla iskän edilen Kürtlerin

Eilesi, bu arada Dadalo§lu'nun
öfkesinin kabarmastna yol agmtqttr:

"Yozgat taraftndan da gtkt bir Paga

Avsar'nan Kürdü yakdr ate§e

Cadrct emegin gitmesin bosa

Beri gel hasmtn gör Mecit Paga".*

Araqtrrmacr V. Langlois kaleme
aldllr bir incelemede 1852 yrltnda
Osmaniye yöresinde Lek Kürtlerinin
150 gadrra sahip oldulunu belirtir.TT

AMASYA: Cengiz Orhonlu bir
arastrrmasrnda'Ekradt Lek kazas'h
dan söz etmektedir: " 18. astr baqlann-

da Bozok, Amasya ve Qorum
sancaklannda sakin ve müstakil bir
kaza olan Ekradt Lek kazast.--".18
Rlqvan agiretinin Amasya, Sivas ve

Konya yöresindeki köylere yerleqti-
rilmesi srkr denetim altrna altnrr ve

olanaklar elverdili sürece bu asiretin
da§rnrk bir gek ilde yerleqtirilmesine
büyük bir önem verilir.Te

QORUM: Daha önceleri Kasta-
monu srnrrlarr iginde yer alan,

7l Censiz orhonlu- s.39.
72 ltdä* Ni.er KrÄt, Ptut Se[eri veBa sLTitk Tarih Kurumu Basrmevi, cild: I, 1951, s.263
7l ibrahjm ,qlaetrin Cövsä. Iril Meshutlan Ansil,topediti, \.51.

1l Yurt Ansit lopedisi. cild I, s.41.

]! u;lmer eroz. Atati*. Mi iyersilik, Dogu Anadolu, Türk Dihyasr Ara§nrmalar vakfr, Istanbü|, s.86.
// wolfram EbeÄad. Nomdds rnd Fafineß in Southeastam Turke)a Problens of Seulements,

Oriens vt, 1953, s.45.
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1900'lerde Qorum'a dahil edilen
iskilip'te birEok Kürdün yasadrgrnr
öne süren Kürt tarihqileri nde n

Mehmed Emin Zeki Bey, §eyhülislam
Ebussuud Efendi'nin babasr Muham-
med Muhiddin el-iskilibi'nin burah
olmasrnr bir kanrt olarak gösterir.
Mehmed Emin Zeki Bey, Irak Kürdis-
tanr'nda bulunan imadiye yöresin-
deki Kürtlerin eski yrllarda buraya
gös ederek, iskilib'i bir Kürt merkezi
haline getirdiklerini sözlerine ekler.80

Qorum'da yasayan Türkmen ve Kürt-
lerin toplamr 1831 yrhnda yaprlan bir
nüfus sayrmrnda 6.581 kiqi olarak tes-
pit edilmiqtir.8r Eskilerde Qorum'da
Kürtler arasrnda qrkan anlaEmazhk-
larr gözmek igin, burada Ekradltk
Kadtlgt (Kürdler Kadrh[r) adr altrnda
ilginE idari bir birimin kuruldu[u
kaynaklarda bilgi olarak yer almakta-
drr.E2 Qorum'un Bayat ilqesine ba§h
Kurugay köyü, bir Kürt köyü olarak
bilinmektedir.

KASTAMONU: ig Anadolu'dan
gög eden bazr Kürtler zamanla Anado-
lu'nun Kuzeydeki en ug noktalarrn-
dan birisi olan Kastamonu'nun bazr
köylerine yerl eqmi q lerdir. Mustafa
EkmekEi bir yazrsrnda Kastamonu
yöresindeki Künler konusunda ilging
bazr agrklamalarda bulunur. Kasta-
monu'nun Araq ilgesinde bulunan
Qay Mahallesi'nin Eriklidere Soka§r
denilen yörede yasayan bazl Kürt-
Ierin varh§rndan bizi ilk kez haberdar
eden Mustafa EkmekEi'nin yazr sr,
önemli bir kaynak niteli§ini taqryor.

eok kötü koqullarda yaqayan bu
garesiz Kürtlerin nereden buraya

geldi§i, yörede etnik bir bilmece ola-
rak kabul edilir. Kendi anlatrmlarrna
göre bu Küftler Haymana yöresinden
buraya gö9 etmiElerdir. Sayrlarr bin
kadar civannda olan bu insanlar hala
dillerini unutmuq de§illerdir: "..,,42-
kara'ya dönmeden burayr görmeliy-
dim. Küfi kökenliydiler. Diyarba-
ktr'dakiler gibi kon uS uyorlarmt S;
ancak nereden, ne zaman geklikleri
bi I inm iyorm u S. Ders i m baS k a ldrt s t
sonucu mu geldiler, bilen yoktnug.
Onlara sotarsantz "Haymana'dan
geldik" diyorlarmts. Saytlan bin ka-
dar varmtf' .83 Kastamonu'nun Arag
ilgesinin Qay Mahallesi'nde yaqayan
bu Kürtlerin bugün var olup-olma-
drklarrnr bilemiyoruz. Umarrm
meraklr bir Birnebün okuyucusu ara-
mrzdan grkar da bir gün Kastamo-
nu'ya gider. bu Kürtler hak-l,irnda gör-
sel malzemelerle birlikte bizi ayrrntrh
olarak bilgilendirmiq olur. Kastamo-
nu'dan söz agrlmrqken, bu yöreye tek
tek sürgün edilen bazr Kürt yursever-
leri ve m ill iyerg ilerin inin öy k üsüne
de§inmekte yarar var. Qocuklarrndan
bazrlarr Kürdistan Teali Cemiyeti'nin
üyeleri olan Mustafa Zihni Paqa, 19.

yüzyrlda bir kitap yazdr§r igin Kasta-
monu'ya sürgüne gönderilir. Liceli
Ahmed Ramiz l9l1 yrhnda, Ekrem
Cemil Paqa, Müküslü Hamza 1925
yrhnda ve Said Nursi 1936 yrhnda
Kastamonu'ya sürgüne gönderilirler.
Bunlardan Said Nursi tam yedi yrl
burada gözetim alhnda tutulur.

SiNOP: Kastamonu gibi Türki-
ye'nin Kuzeyindeki en ug noktalann-
dan bir di§eri olan Sinop bilindi§i gibi

!0 tvtetrmea Emin Zeki Bey. Kürd ve Kürdistao Ünlüteri. Apec Yayrnlan, Stockh<,|m, 1998, s-345.
8l Yun ,qnsil<looear.i s 201;
82 ertr, ..tSO.ila.Lrnet Eröz ayflca 5u kaynagrn adrnr vermekledir: H. Turhan DaEhottu, Corum'dä
A,firet Meseleleri, Eorumlu l9l1940).
Ör Mustaf:r Ekmeksr. ,4.äf l&errrde. Cumhuriyer 2/10.1989.
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hapishane ve zindanlarryla meqhur-
dur. Sinop'a sürgün edilen Kürtlerin
zamanla Boyabat ve Durapan yöre-
sinde bazr Kürt köyleri oluqturduklarr
görülüyor. Kaynaklar bu Kürtlerden
bazrlarrnrn Haymana yöresinden
buraya geldi!ini belirtirler.8a Aynca
ga§rmrzrn baqrnda 1914 ytltnda Mele
Selim öncülü§ünde meydana gelen
Bitlis Ayaklanmasr'ndan sonra 150

civarrnda Kürt de§iEik merkezlere
sürgün edilmis ve bunlardan bazrlarr
Sinop ve Ankara yöresine gönderil-
miqlerdi r.85 Reqad Ekrem Kogu,
istanbul Tulumbactlan ad|r gahqma-

srnda adlan bir ölüm olayrna kanqan
üE Kürt hamahn öyküsüne de§inir.
Bu Kürtler önce idam cezasrra
garptrnlrr, daha sonra 25 yrlhk pranga

bendli§i cezalannr Eekmek igin
Sinop' a gönderilmiqlerdir.s6

YOZGAT: Kürtler gok eskilerden
beri Yozgat'ta yasamaktadlrl ar.

Qa§rmrzrn baErnda bazr Kürtlerin
hükümet güglerine karqr ayaklandr§r
görülmüstür. Hükümet g ü 9le rine
karqr buradaki 300 civarrnda Kürdün,
ismail Paqa öncülü§ünde ayaklan-
dr[rna tanrk olan isvegli bir gazeteci,

bir savaq muhabiri olarak Eatrqmalan
yerinde izlemiqtir. Kaynaklarda ken-
disinden pek ele ahnmayan bu Kürt
ayaklanmasr, Orta Anadolu'da bag
gösteren nadir ayaklanmalardan birisi
olma özellili nedeniyle önem ta§r-
maktadrr. Ayaklanma Kürtlerin yenil-
gisiyle son bulur.8? Bu yila,da Kürt
Gögmen leri ne Ma.äsus olarak grkar-
tllan bir talimatnamenin 12. maddesi
Ankara ve Yozgat yöresine sürgün

l9l2 yrhnda Konya'da dünyaya gelen
Bedirhanileden tarihti Cemal Kutay
(Nokta, sayL: 3?. 1992)

edilen Kürtlere iligkindir: -.-- 12. Yoz-
gat ve Ankara'ya Kürt rcisleiyle, mol-
la ve nüfuz sahibi kisiler ilkin di§er
kiSilerle birlikte sevkolunacak ve

orada bunlar di§er kiSilerle iliqkide
bulunmayacak gekilde aynlacak ve

hükümet gözetimi alttnda bulunduru-
lacakti'-88

OBTA ANADOLU KÜRTLER|NiN
KüRr MiLLiYErgiLiöiYLE

rANr§MASr (1e18-1920)

istanbul kent olarak ga§rmrzrn ba-
qrnda geliqen modem Kürt milliyetgi-
li§inin önemli bir merkezi idi. Burada
kurulan Kürt dernekleri ve buraya
e§itim amacryla gelen Kürt aydrnlart
özellikle grkardrklarr gazete ve dergi-
ler vasrtasryla istanbul ve Kürdis-
tan'daki Kürt kitlesine ulusal biling
kazandrnyorlardr. Bu ytllarda saytlart
otuz bine ulagan Kürtler arasrnda Orta

84 Totga Ersoy. Sinop'un Hanr-Sinop Hapishanesinin Tarihi ve Edebiyattaki Yeri,

!< Soln Yäy,llar't i(anbul 1997. s.87

l- Btr laflht U/rl, Jrn. no l/. l9l6-1919.

f6 Re;ad tkrem Koqr- isnnbul Tutumb:tc en- Ana Yalrne\i, t981, (.247
Ö' Aiexir K(lylenstiernn, Aventw hland araber och turkar, Stockholm, 1912. s.?9-82.
88 v"f*,,,onu. Yüzylhmnn Bashnndz Kü Millifetpitili ve Abdu ah Ccvdea. S(ockholm, 1986, s.67-68.
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Anadolu'dan gelen Kürtler pek azdt.
Özellikle ticaret amaclyla istanbul'a
gelen Orta Anadolu Kürtleri buradaki
hareketlerden srntrlt da olsa etkilen-
miglerdir. Di[er yandan de§igik ne-

denlerle Orta Anadolu'nun bazt mer-
kezlerine görevli giden Kürt aydlnlafl,
beraberlerinde bu yörelere ulusal
bilinE tasrmrslardrr Bu kargrhkh liqki-
lerin zamanta istanbul Kürtleri ve Or-
ta Anadolu Kürtleri arasrnda siyasi
bazr iliqkilere zemin hazrrladr!tnt
söyleyebiliriz.

Orta Anadolu Kürtlerinin, EaEtml-
zrn bagrnda istanbul'da geliqen mo-
dern Kürt milliyetgili§iyle olan iligkisi
konusunda gok az araqtrrma yaptl-
mrqtrr. 1918 yrhnda istanbul'da kur-
ulan Kürdistan Teali Cemiyeti'nin
kurucu üyeleri arastnda Ankara'ntn
Bala kazasrnrn eqrafindan Hacr Os-
man Bey ve faal üyeleri arasrnda
Klrqehir'in Mecidiye kazastndan Os-
man §efki Efendi'nin adtna rastla-
maktayrz.se Di§er yandan Kürt milli-
yetgili§inin geligmesine büyük katkr-
larda bulunan Bedirhanilerden Emin
Ali Bedirhan, 1906'larda Ankara ve

Konya yöresinde adliye müffetisliEi
yapmrstlr. Daha sonra Rtdvan PaSa

Olaytha adr karrqtrnldr§t igin Ispar-
ta'ya sürülür. Süreya, Celadet ve
Kamuran Bedirhan'rn babasr olan bu

Kürt sahsiyeti, bilindi§i gibi 1918
yrhnda Kürdistan Teali Cemiyeti' nin
ikinci baqk4nhlrna getirilmiqtir. Emin
Ali Bedirhan'tn kardeqi Hüseyin Ke-
nan Paqa, Balkan Savaqlan srraslnda
Krrgehir mutasarrrfh§rna atanrr.
Bedirhanilerden olan bir bagka Bedir-
hani, Konya'da avukathk yapmls olan
Tahir Muhlis'dir. l9 I2 yrhnda Kon-

ya'da dünyaya gelen ve Türkiye'nin
tanrnmrs tarihgilerinden birisi olan
Cemal Kutay, Bedirhanilerden Tahir
Muhlis'in olludur.{ istanbul'da kur-
ulan Kürdistan Teali Cemiyeti'nin
de§iqik yörelere ve bu arada Konya
yöresine sürgün edilen gösmen
Kürtler konusuna büyük bir önem
verdi§i noktasrna daha önceleri
de§inmiqtik. Dolayrsryla Kürdistan
Teali Cemiyeti'nin Orta Anadolu
Kürtleriyle yukanda belirtilenlerden
daha genig iligkiler apr geligtirdilini
tahmin edebiliriz. Ateqli bir Kürt
milliyetgisi olan Nuri Dersimi. bir ara

Konya'ya upradr!,rnda buraya sürgün
edilen bazr Kürt qahsiyetleriyle görü-
gür: "Konya'ya yetistigimizde, bura-
da sürgün bulunan Dersim Qarsan-
cak beylerinden Yummi ve kardeSi
PaSa, izol agireti reislerinden Har-
putlu Haci Kaya ile temasa girdim.
Ba§dad otelinde kendilerini va

Cemal ile görüStürdüm ve nemleket-
lerine dönmeleri igin Ankara'da
teseb bü s te bu I u n aca§t na d air tekrar
vad aldtn".el 1919 yrhnda Milli Mü-
cadele döneminde Konya'nln Bozklr
ilgesinde baq gösteren muhalif bir
ayaklanmaya öncülük edenler ara-
srnda, örne§in KürtoElu Musa'nrn
adrna rastlamaktayrz.e2

Bu yrllarda istanbul'da etkin olan
Kürt medyasl bu gögmenlerin acrkh
durumuna dikkatleri gekebilmek igin
de§iqik yazrlar yayrmlar. l9l8- l9l9
yrllarrnda istanbul'da grkan Jln
dergisinin I l.sayrsrnda Abdurrahim
Rahmi'nin yazd,rlr Bir öksüzün
iniltisi adh giirin bir mrsrasr Kürtlerin
bu gilesini sarsrcr bir bigimde qöyle
dile getirir: "...GöQmenim ben iste

8! Ogrz,tyrepe, ye Belgelet l§qnda Kür.listdn Tbali Cemiyeti.'lntih ve Toplum 175/1998.
9l Hem TarL Hen Kün otmak. Nokta 32/1992.
9l lluri Dersimi, Kürdistan Tarihinde Dersin, Halep, 1952, s.195.
92 Yurt Ansiklopedisi, s.5240.
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düstüm kap ara". Yine Jin dergrsinin
I l. sayrsrnda Anadolu'nun de§iqik
yörelerine sürgün edilen Künlerin sa-

yrsr verilmektedir. Derginin 15.sayr-
srnda Adana'dan gönderilen bir oku-
yucu mektubuna yer verilmiqtir.
Durumlannrn sok kötü oldufiunu
belirten bu okuycucu, diler yandan
Konya yöresinde sürgün edilen bir
tanrdldr§rndan aldr§r mektuba day-
anarak, oradaki Kürtlerin durumuna
dikkat gekmek istemiqtir Derginin 19.

sayrsrnda Memduh Selimbegi imza-
sryla yayrmalan Hewari-imdad baE-
hkh yazrda Ona Anadolu'nun de§igik
yörelerine sürgün edilen Kürtlerin
acrkh feryadlarrna yer verilmiqtir.
istanbul'a sürüler halinde hay v an
götüren Kürt tüccarlarl, zamanla
buradaki Kürt mill iyekc il eriyle
iliqkiye gegti!ini ve onlardan
etkilendiEini söyleyebiliriz.

1STANBUL'uN ET GEREKSiNiMi
VE KÜRTLER

Eski istanbut Kürtleri ü zerine

Eahgtr§rm srrada ilgimi geken en
önemli konulardan birisi, Orta Ana-
dolu'dan istanbul'a koyun sürüleri
getiren Kü rt ler konusuydu, Ticaret
amacryla istanbul'a gelen bu Kürtlerin
yol boyunca, bir dizi zorluk ve tehlike
ile bo§ugmak zorunda kaldrklarr
görülmüstür. Bu konuda kaynaklarda
de§iEik bilgiler yer almaktadrr.
Yenigeri Oca§r'nrn 1826 ytltnda
kaldrrrlmasrndan sonra kabul edilen
ihtisab Nizamnamesl nin 51. mad-
desinde bu konuda önemli bir nok-
taya 1§aret edilmektedir: "...51-
Mevsimlerinde zaman zaman istan-
bul'a kasabltk hayvan sürüleri geti-

ren Cihanbeyli ve AliEanh agireti
Kürdlerinden gayri bekär uSafl Kürd
täifesi hig bir sebeble istanbul'a
giretnez".e3 Sözü edilen bu aqiretler
özellikle Orta Anadolu'da yaqamak-
tadrdar. Bu tür bilgiler, yöre halkrnrn
ekonomik yagamr konusunda bize
önemli ipuglarr sunmaktadrr. ihtisab
Nizamnamesi'nin bu maddesindeki
agrklamalar birkag agrdan büyük bir
önem arz etmektedirler. B irinc is i,
istanbul'a yönelik Kürt gögünün bir
cephesi böylece aydlnlanmrq olmakta
ve bu gögün ne kadar gerilere gitti§i,
hangi Kürt agiretinden insanlarrn ne

amagla istanbul'u ziyaret ettikleri
konusunda bilgi sahibi olmaktayrz.
Nizamnamenin 47. maddesinde göre

Kürd istan'dan gelen bekärJarrn istan-
bul'a girigi srkr denetim altrna ahnrr:
'Arnavud ve Kürdün ayak taktmntn
istanbul'da yerlegip go§almast hig bir
vakit caiz de§ildir. Halen mevcud
olanlara iliSilmiyecek, yeniden
gelenler önlenecektir'l Kürdistan'dan
istanbul'a koyun getirmek gok uzun
zaman alryordu. Konya ve yöresin-
den istanbul'a 40 günde getirilen
koyunlar, örne§in Van'dan istanbul'a
gelinceye kadar l7-18 ay sürüyor-
du.e' Böylece hem Konya ve gevre-
sinden, hem de Kürdistan'rn de§iqik
yörelerinden istanbul'a ticari amagla
her yrl 1,5 milyonu civarrnda kügük
bag hayvan satlhyordu. Araqtrrmacr
Yücel Özkaya'ya göre 18. yüzyrlda
Konya ve Karaman gibi yöreler drqrn-

da, Diyarbakrr, Maraq ve Erzurum
gibi yörelerden birgok kügük baq hay-
van satrg amacryla istanbul'a gönderi-
liyordu.e5

!3 Reqad Et<reLn Kosu, rskil5 Bek Lt§2§t, Bekn. UsaP Nizamr. istanbul Ansiklopedisi. s.2389.
94 Bazil Nrlrtrn. (d/er. ÖzgürlüL Yolu Yayrnlall, s.ll3
95 Yucel Özkaya, Xvtlt-Yüzy da Aenanh Kurunlan ve Osmanh Toplum Ya;ana ,

Kü[!ür ve Turzim Bakan]rEr Yayrnla.r, Ankara, 1985, s.341.
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Daha 17 - yüzyrlda Kürtlerin Istan-

bul'a koyun götürdüklerine dair
de§iqik kaynaklarda bazr ipuElartna
rastlamaktaylz. Eremya Qelebi
Kömürcüyan'rn istanbul Tatihi -XVIL
Astrda istanbul adlr kitabrnrn bir
yerinde ilginq bir not bulunmaktadtr.
Arastrrmacr istanbul'da gördüklerini
teker teker anlattlgl bir strada:
"Rumeli'den ve Kürd bölgelerinden
getirilen koyunlar ile mezbahalartnt
görcmedik' demektedir.e6 Böyle bir
ifadeyi kullanan arastrrmacr her ne

kadar aktüel zamanda istanbul'a
getirilen koyunlarr görmemiqse de, bu

ifadelerden en azlndan Kürtlerin bu-
raya baqka zamanlarda koyun getir-
di§inden haberdar oldutunu grkart-
maktayrz.

Konya ve qevresindeki Kürtlerin
istanbul'un et gereksinimi karqrlamak
iqin buraya sürüler halinde hayvan
götürdüklerini dile getiren sözlü anla-

trmlar dä bulunmaktadtr. Bu anlattm-
lardan bir tanesine göre, yörede Heci-
yö Mala Mihä Req€ diye bilinen bir
kigi. hayvan sürüleriyle birlikte istan-

bul'a varmadan önce Düzce yöre-
sinde vurularak öldürülmügtür. Yolu
muhtemelen eqkiyalar tarafindan
kesilen Heciyö Mala Mih6 Reg6 ile
birlikte gobanr da öldürülür. Baqka bir
sözlü anlahmda Musa El6'nin 1936-

1937'de istanbul'a sürüler götürdügü
bir srrada, Afyon yöresinde öldü!ü ve

oraya gömüldü§ü anlatrr.eT Böylece
Konya ve yöresinden istanbul' a

yaprlan et ticareti konusundaki yazrh
ve sözlü anlatrmlartn birbirini
do§ruladrklarr ve destekledikleri
görülmektedir.

1927 NÜFUS SAYIMINA GöRE
"MERKEZi ANADOLU'DA

KÜRTQE KONU§AN
NÜFUSUN DAöILIMI

28 Ekim 1927 tarihinde, Türkiye
gaprnda yaprlan Genel Nüfus
Sayrmr'nrn (Umumi Nüfus Tahriri)
sonuglan pek güvenilir olmasa da,
tarihi bir önemi bulunmaktadrr. Bu
nüfus sayrmr sonuqlanna göre. o
yrllarda Merkezi Anadolu olarak
tanrmlanan Orta Anadolu yöresinde
binlerce Kürdün yaqadt§r görülmek-
tedir. Nüfusun erkek ve kadrn olarak
gösterilmesi, yüzde olarak ve daha
sonra toplam rakamlarr n verilmesi,
bazr yorum ve sonuglara ulaqabilmek
iEin arastrrmacrlara önemli bir
malzeme sunmaktadlr. Bu nüfus
saylml, Kürtler aqrstndan son derece
kritik bir dönemde yaprlmrqtrr. §eyh
Said Ayaklanmasr'nrn hemen arka-
srnda ve yeni tutugmaya baqlayan
A[rr Ayaklanmasr'nrn hazrrhk saf-
hasrnda yaprlan bu nüfus saytmrnda,
devlet memurlanndan oluqan sayrm
görevlileri, ülkenin dc§iqik yörelerin-
de yaqayan Kürtlere anadillerinin ne

oldu§u sorusunu y ön e I tmi q I erd i r.

Devlet taraflndan görevlendirilen
memurlann pro-resmi tutumlan ve
Kürtlerin bu dönemde devletle barr-
qrk olmamasr sonucunda temkinli
hareket etmeleri nedeniyle böyle
nazik bir soruya tam ve do§ru bir
yanrtrn verilemedi§ini söyleyebiliriz.
Nü[us sayrmr srrasrnda kend ilerinin
bir bakrma "sorguya Eckildi§ini" his-
seden Kürtler. tarihlerinde ilk kez
böyle kapsamh bir uygulama ile kar-
qrlaqmrqlardrr. Bu durum onlan Kürt-

96 Eremya Qelebj Kömü.cüyan, istanbut Tarih;XWL Astrda istanbut,
(cv. Hrarid D. An{.lrersyan, islänbul Ünivcrsirecr

97 Konya'dan istanbul'a götürülen bu koyun sürülerinin scrüvenleri konusunda banä

sözlü olarak bazr anlatrmlarda bulunan Seioye Asö ve Yusuf Ye§ilöz'e te§ckkür edcrim.
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lükleri konusunda yeniden dügün-
meye sevk etmiq olmahdtr.

Bu bakrmdanTürkiye'nin y eni
tarihinde yaprlan bu nüfusu saytmt-
nrn demografik agrdan olmasa da,
tarihi agrdan belli bir önemi bulun-
maktadrr. 28 Ekim 1927 tarihinde
yaprlan bu nüfus saylmrna gÖre Orta
Anadolu'da anadili Kürtqe olan erkek
ve kadrn vatandaqlartn toPlamt
de!iqik illere göre göyledir:

Erkek Kadtn Toplam

Ankara: 3.808 4-333 8.l4l
Afyonkarahisar, 88 51 139

Aksaray: 3.808 4.333 8.141

Amasya: L.592 1.664 3.256

Qankrfl: 8l I 81

Qorum: 5.624 6.687 l2.3ll
Eskiqehir: 291 383 674
Kayseri: 2.396 ?.384 4.780
Krqehir: 3.705 4.455 8.160

Konya; 10.722 10.6'14 21.396
Ni§de: 120 lll 231

Sivas: 20.548 21.723 42.?71

Tokat: 3.024 3.056 6.080
Yozgat: 2.624 7.396 5.020

1927 yrhnda yaprlan nüfus saYt-

mrnda 120.681 Kürtge bilen vatan-
dagrn Merkezi Anadolu'da yagadr§r

ortaya grkmlstlr. Bu saytmda sadece

illerde Kürtge konuqan vatandaqlartn
sayrsr delil, aynr bigimde bu illere
ba§h ilEelerdeki Kürtqe konuqan
vatandaslarln saytst da saptanml§tlr.
Bu aynntrlardan yola grkarak, Kürt-
lerin de§iqik kügük yerlegim birim-
lerindeki konumu hakkrnda dolayh
olarak kaba bilgilere sahip olmak-
tayrz.e8 Kürtlerin toplam saylslnrn
verildi!i yukandaki dört ilin ilgele-
rinde Kürtqe konugan erkek ve kadrn

vatandaqlarrn sayrsr 1927 ythnda
yaprlan nüfus saytmrnda göyledir:

Erkek Kadrn

KONYA (Merkez+Köyler): 2098 1822

Akqehir:
Beygehir:
Cihanbeyli:

Qumra:
Ere§li:
Ilgrn:
Karaman:
Saideli:
Seydiqehir:
Sultaniye:

7t 40

99
8058 8500

69 40
59 41

t71t
91 6

209 122
I ?

2l

ANIL{[L{ (me*ez+köyler): 409 '77

Bala: 2Z5l 2662

Haymana: 7112 7693
Kalecik: 306 307

Keskin: 16 32

Polath: 2O3 35'7

KIR§EHiR (merkez+köyle0: 835 l9l
Avanos: 40 'l

Mecidiye: 2827 3544
Mucur: 3 ?

QORUM (merkez+köyler): I140 1379

Hüseynabat: 260 315

iskilip: 851 1080

Mecitözü: 3054 3675
Osmancrk: 19 19

Sungurlu: 300 'l.lg

Bu cetvelde görüldütü glbi, 1927

yrhnda yaprlan genel nüfus saYl-
mrnda Qorum'un merkezinde ve

de§iqik ilgelerinde büyük bir Kürt
kitlesi yaqamaktadrr.

Ege Üniversitesi iktisat Fakültesi
öEretim üyelerinden Servet Mut-
l]J'lrjtn Türkiye'deki Etnik Kürtler '
Demogratik Bir inceleme adh gahq'

masrnda Orta Anadolu Kü rt le rin in
yolun olarak bulunuklan iE Anadolu

98 Baqvckatet is(atistik Umum Müdürlügü. tlmufui NÜfus zr,ärü. Ankara. 1929'

Edebiyat Fakültcsi Yayrnlarr no: 506, istanbul, 1952. s.60.
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Bölgesi'ndeki on merkezde 1990 sa-
ylmrna göre ne kadar Kürdün yaqadr-

§l göyle gösterilmiEtir:

hazrrladr§r galrqmasrnda sadece
Konya, Ankara ve Krrqehir yöresin-
deki toplam Kürt nüfusunun 300.000
civarrnda oldu§unu yazmaktadrr.r00
Yazar, son ylglnsal göEler sonucunda
bu üg kentteki Kürt nüfusunun daha
da arttlgl görüqündedir. Orta Anado-
lu'daki tüm merkezlerde yasayan
Kürtlerin sayrsrnrn iki milyonu
bulabilece§ini yazmaktadlr. rDr

QAÖDA§ TÜRK EDEB|YATINDA
ORTA ANADOLU KÜRT

MOTiFLERi
Edebiyat ve tarihin birer disiplin

olarak srnrrlarrnrn yakrnlaqtr§r ve
gakrqtr[r alanlar benim igin ilgi gekici
bir konu olmuqtur. Bagka bir anlatrmla
edebiyatr hep tarihsel bir plana
gekmek istemisimdir. Böylece edebi-
tarihsel diyebilece§imiz bir yaklaqrm
benim igin hep önem kazanmrstlr.
Orta Anadolu Kürtleri konusu daha

Qa§da9 Türk Edebiyattnda Kürtler
adlt qahqmamr hazrrlarken dikkatle-
rimi gekmiqti. Kemal Tahir'in roman-
larrndaki Kürtlere iligkin bazr de§in-
meleri beni qok etkilemisti. Özellikle
Birinci Dünya Savagr (19114-1918)
yüzünden oraya-buraya gil yavrusu
gibi da§rlan Kürtlere yaptrrdrEl
göndermeler gok sarsrprydr. Ta
Burdur'a kadar gelmiqlerdi: " Bozgu-
nun ikinci sa§na§t Burdur'da daha
umulmaz bir Sekilde göktü- Yanlan
cephelerden birisinin arkast ndaki
halk - Küfilet- evlerini, barklartnt,
topraklartru yüzüstü btrakarak
strtlartna .;ardtklan pis yorganlan ve
yorg an I ardan dah a pi s goc ukl arryl a
bir gün grkageldi lel' .to: Birinci
Dünya Savaqr ylllarlnda sava§

Ankara

Qankrrr
Qorum
Eskiqehir
Kayseri
Konya
Krrgehir
Nevqehir
Ni§de
Yozgat

243.600
3.500

23.700
19.900
43.300

104.000
17.000

6.100
14.500

l3. t 00

Ankara, Qankrrr, Qorum, Eski-
§ehir, Kayseri, KrrEehir, Nevqehir,
Nifde, Sivas, Yozgat illerinden olusan
IE Anadolu'daki Kürt nüfusunun top-
lamr aynr incelemede 579.380 kiEi
olarak gösterilmiqtir.ee Yukarrda de-

§indi§imiz gibi Orta Anadolu Kürt-
lerinin yaqadr§r merkezleri ig Ana-
dolu Bölgesi'nde bulunan i llerle
srntrlandrramayrz. ig Anadolu Bölgesi
ile srrurlan olan Karadeniz ve Akdeniz
Bölgeleri'nde bulunan bazr merkez-
lerdeki Kürt nüfusu yukanda sözünü
etti§imiz Servet Mutlu'nun inceleme-
sinde söyle gösterilmistir:

Adana:
Amasya:
Burdur:
Kahramanmaraq:
Kastamonu:
Sinop:
Tokat:

194.300
7.700

s00
132.000

1.100

2.too
t2.200

Kürt kaynaklan Orta Anadolu'da-
ki Kürt nüfusuna iliqkin olarak de§i-
qik rakamlar sunmaktadlrlar. Nuh
Ateg, Orta Anadolu Künleri üzerine

99 Servet Mutlu, Ethnic Ku.ds in Turkcy: A Denogfaphic,srodl Intemational Joumal of Middle East
Studies. vol.28, November 1996. no:4.

l!0 Uut ,L,.q. ic Anadolu Kü leri, Köln, t992, s.47.
to'! e.n.... ..+2.
102 fÄat tatrir. Bit Mtllki)et Kaleti,'Iekin Yayrnevi- isranhul. 198t, s.165.
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nedeniyle Kürtlerin Burdur yörestne

kadar gö9 ettikleri görülmüstür. Aq
olan Kürtlerin durumunu bilen
askerler, ekmek karqrh!rnda genE

kadrn ve krzlartn namusuna göz

dikmiqlerdir. Büyük bir yoksulluk
geken bu Kürtlerin baqtna gelenler
yetmiyormus gibi, askerler bu kez

onlarrn rrzrna geEmiqlerdir: " Bozgun-
dan evvel, dedi, Burdur'a Kürt
muhacirleri gelmiSti. Bizim asker de
onlann rztna gegl;".r03 Bu durumun
korkungluIu konusunda Kemal
Tahir'in bir romanrnda daha aynnuh
bilgiler sunulur. Kemal Tahir en so-

nunda qu saptamada bulunw: " Harp
fuSlan, demek ki insanlann yalntz vü-

cutlafl de§il, ruhlannt da don-
duruyordu ''.toa Yazaun YediSt nar
Yaylast, Köyün Kamburu ve Büyük
Mal gibi romanlannda bu kez Qorum
yöresindeki bazr Kürt tiplerine
rasthyoruz. Bir Mülkiyet Kalesi adh
romanda Orta Anadolu yöresinden
Ankaralr bagka bir Kürdün portresi
gizllit: " Haymana Kürtlerinden Kara
Memo gobandt. iyi kaval galtyordu.
Mangauna yeni gelenler bile, birkag
saatte: "9i ye lo" diyerek onunla
e§l enmeye al rytyorl ardt. B e m beyaz
diSlerini göstererek bir gülmesi, böyle
Kürtge: "Ne var, ne yok" diyenlere
"TtStek tune", yani birgey yok! diye
cevap vermesi vardt ki insantn sev-
giden yüre§ini titretirdi ".tot Kemal
Tahir'in Orta Anadolu Kürtleriyle bu

tamsmasr, bir ara Qorum'da hapisha-

nede tutuklu bulundu§u yrllara
rastlar. Bekir Eligin'in kaleme aldr§r
Onlar SavaEtrken romanrntn önemli
kahramam muhtar Alaettin Efendi'nin
gözi K ürt K t zt'ndadtr. Nevqehir' in

Malbateke kurdji gund6 Omera, 1965

Avanos ilgesine ballt bir köyün zen-

ginlerinden Hacr Kemal Ala'nrn dul
eqi güzelli§iyle yörede ün yapmt§trr:
" ..-Hact Kemal onu görenekli bir
Kürt ailesinden almtg, bag tact etmiSti.

Güzeldi, becerikliydi, en üstün
yemekleti yapadl. Düzen ve temizlik
baktmtndan üstüne yoktu. Kendi yok-
lu§unda bile konuk a§rlamasnt bi-
len "Osmanlt" bir kadtndt"-to6 Olay-
lann Orta Anadolu'da geqtigi bu
romanrnda aynca Kürt Resul ve Kürt
Hamo gibi baqka Kürt tipleri de

bulunmaktadlr. Orta Anadolu Kürt-
lerinin sevecenlili, daha 1930'larda
Konya Temagas' na da yanslr: "1(ä7l
Aliler denilen negveperestlik ailesine
mensup astl ismi Ali olan fakat Ulvi
mahlasile tantnan, okumast yazmasl
olmadt§t halde yaradtlryca gok zeki ve

ruhu gok uyantk oldu§u igin okur
yazarlar kadar sözü sohbeti dinlenen,

kulaktan kula§a gelmig ve anane hal-
ini almg hikayleri gok güzel söyleyen"

103,q.n...- s.297.
toa.t.i.e., ..leo.
lo5 L.s.e.. s.+o+.
106 ae-trr etiqin. Onlxr Sat,DtÄen. Okar Yayrnlän. islanbul l978. §.215-228.
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hymettar bir sah.tiyetten bahsediyor-
lar".tD1 ()rta Anadolu Kürtlerinin
etnografyasl ve folkloru bazr arastrr-
macrlarrn dikkatini gekmiqtir. 1873
yrhnda yayrmlanan Osmanh kostüm-
leri konusundaki bir albümde yer alan
foto§raflar arasrnda, örne§in Yozgat,
Kastamonu ve Sivas yöresinde yaga-
yan bazr Kür'tlerin giysileri de tanrtrl-
mtqtrr.ros

Dikkatlerimizi Orta Anadolu Kürr-
lerine geken yazarlardan birisi de,
gegen yrl vefat eden Cumhuriyet ga-
zetesinin tanlnmls yazarlarrndan
Mehmed Kemal'dir. 1920 ythnda
Ankara'nrn bir Kürt köyünde do§an
yazar, bu konuda qunlarr söyler:
"...insan ne zaman dogdugunu, ne
zaman do§aca§tnt bilemez. Ben,
Ankara'dan Haymana 'ya giderken
iki dere arastnda kalan bir Kürt köyü
vard4 Dereköy, orada do§muSum.
Babam Kuvayi Milliye döneminde
Ankara'ya Mustafa Kemal PaSa'dan
yana gtktt§r igin kötülendi§inden bu
Derekdy'e gelip u§tnmtSür".toe
Mehmed Kemal, Tütün adh qiirinde
bu kez Dereköy köylülerinin gektik-
leri bazr kimlik sorunlannr dile getirir:

Dereköy Bölükbay Bekir
iskandan kalma

Cihanbeyl i aSiret artt!t
Ne Türkten sayarlar, ne Kürtten
Türkmen de de§ildir

Segim sonrast arayani, sora yok
Jandarmadan baSkas t göre n i yo k-l l0

Mehmed Kemal daha sonralart
Kürtler konusunu isleyen bir roman
kaleme aldr. Sürgün Alayt adh bu ro-
manda Neco adh bir gilekeqin baqrn-
dan gegenler anlatrhr Bu romanrn bir
kesitinde Kürtlerin kimlik sorunlan
tekrar gündeme gelir: "...Ben neden
Türkge kon uSmam talimlerde ? KonuS-
mam, bildigim halde konu1mam. Ben,
kendimi Türk saymtyorum ki... Ben
saysam bile siz, beni Türk saymazxruz
ki, eSitli§im yok ki sizin gibl'.ttl

soNUg
Bazr tarihsel, cografik, etnografik,

dilsel ve edebi bilgi ve verilere dayana-
rak yüzyrllar önce Orta Anadolu'da
birqok Kürt yerleqim biriminin
oldu§unu söyleyebiliriz. Bu Kürt
kolonileri konusunda bazr bilgilerin yer
aldr§r bu inceleme, Orta Anadolu
Kürtleri konusuna srnrrL olarak
de§inmektedir. Özellikle Konya, Anka-
ra ve Adana gibi büyük kentlerdeki
Kürtlerin tarihi gegmiqinin karanhkta
kalan daha birgok yönü bulunmaktadlr.

Yüzyrllar boyunca buralarda ya-

§amrs etnik azrnlrklarrn konumuna
de!inmeden bu kentlerin gergek bir
portresinin qizilemiyece§i kesindir.
Bu bakrmdan Orta Anadolu ve Batr-
daki kentlerde yasayan Kürtlerin
buralara ne zaman, nereden geldikleri,
sayrlarr. ne amagla geldikleri ve
sonunda ne olduklan gibi bir dizi
sorunun yanrtlanmasr gerekir.

107 S"d"nin Näzhet-Mehmet Feit, Konla Vilayeti Hatkiyat ve HarsiJaü. s.73,95, 97.
.^^ Al,laran: Selim Nüzhet, TürA Temzrzit. htanbul, 1910, !.16
IUE ttrmAy Aey. Märie dc Launay, Les'Costrmes Popularies ate Ia Taryuie en IBZ3,

Constantinoole. 1873.
109 Mehmet KeÄal - Yl'am Ötlüsü. Türlrle Yazrlan 4/1977.
I l0 M.hr.d Kemal. .fai Gib; ,+antt . tö9i.
I I t Mehrn.d Keri.al, Surynn Abyt. Abece Yayrnlan. s.267.
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GAWESTI LERDE RADYO GUNLERI

ffis€qn?fr§,nb

O günü nedense herkes hälä
hatlrllyor. Hani, gezginci adamrn o
günkü dönüg günü. Komsu ,,tirk"
köylerine ait bir kamyonla gelmiq,
uzun bir aradan sonra. Geliqini en gok
da gengler hatrrhyor. Qünkü geldiIi
kamyon bir..Leyland" imiq. hani gu

hasta bir deve gibi öksürenlerden.
Araba trkhm{rkhm insan ve yük dolu,
hemen hemen herkesin elinde gehir
ekme§i var. Gezginci adam sanki bir
süvari gibi oturmu§, öyle bir gururla
bakryor. Birde bir zafer gülügü var
yüzünde. Kuca§rnda kocaman bir
,,Grundig" radyo, öylece okquyor.
Yalandan da bir ya§mur ya!tyor.

Radyosunu bir bayrak gibi ähäli-
nin önünde taqryor. Evin önü ana-
baba günü, davul-zurna gahyor. Kur-
ban mr kesilmig ne? Radyonun alnt
niye öyle kanh? Buradaki tören, o
dügünle karl§tlrlhyor. Oralarda, o
kadar uzun bir sinsin dire§i, daha hig
görülmemiqti.,,Luxus" fenerin altrnda
yükselen sesler, hälä kulaklarda... O
sesler bir haykrrrq mrydr?...Yoksa
yalvanS mr?... Ne sesi? Sinsincinin
sesi... "Bazda !" diyor, sanki ötkeli
öfkeli. Sol eli belinde, sa§ ayalr biraz
ileride ve hafifbe krrrlmrq, sa! elinde
bir kayrq, kamgr yada ucu topuzlu
kahn bir ip.. iqte, onu salhyor bir
eksrimci gibi sinsinci. Önce havada
kügük küEük daireler Eiziyor, sonra

yavasca yere vuruyor. Bunu bir daha
bir daha tekrarhyor. Ve, ayak bile§ine

,,Eirrak!" vurugu kann kesiyor. Yok
öyle kagmak, yok öyle elindekini dü-
qürmek. Sadece, aya§rnr göyle hatifce
bir kaldrrabilirsin, yok öyle ovustur-
mak. Sinsin direlinin etrafinda dönü-
yor sinsinci, dönüqü müzikle daha da

hrzlanryor. Ne müzi§i?... Yoksa sade-

ce zurna mr gahyor?...Yada bir bil-
lur... Velhasrl sinsinci dönüyor vuru-
yor, dönüyor vuruyor.,,Bazda!"
...Kendisi de zrphyor, bir flamenko
danscrsr gibi. Ayak bile§inin tam orla-
srna. ,,Haydi oradan !"...Yüzler ger-
gin. ter iqinde, digler srkrh. Hig bir ses

qrkmryor a!rzdan. ..Zrpla 1"... Sinsin-
ciler el de§iqtiriyor. Kelebekler dans

ediyorlar fenerin yüzünde.,,Bazda!"...

Gezginci adamrn odasrnda, her
aksam köyün erkeklerine radyo
dinletisi var. Gören de, oda konseri
var sanr, öyle bir sessiz. Qaylar dem-
Ieniyor ardr ardrna. Yalnrz ihtiyarlar
mr kahve igiyor? Bildi§iniz gibi tek
bir kanal dinleniyor: Erivan. Bazrlan
,,bizim ora Kürtleri" diyor. ,,Bizim
taraf Kürtleri" diyen de var. Yada
.,§ark Kürtleri". Nedense, Erivan
radyosu diyen hiE yok. ,,Nerden bil-
sinler ki?..." Tamam da, bu sihirli
kutu nasrl geldi buralara? Krsa dalga,
bilmem kagrncr MHz ve gu vakitte,
bunu kim bildi? Radyonun dü§mesi,

bin€bim 8,Havlnalg9g'an 73



her akgam saat 20.00'de, bütün
Gawestilerde aynr anda sa!a do§ru
gevrildi, buna kim ne diyebilir peki?

Gawestinin keyfi yerinde. Vergi
verip, devletin radyosunu almrq.
Türküler aynl türküler,,,meseller"
bildik, yüzler bir-bir tanrdrk. Yine de,

radyom bir daha, bir daha Ealsrn. Var-
srn Altan Ögretmen diline yasak
koysun. Qal radyom gal! Dosta dü§-
mana gal. Ög alrrcasrna gal.

Radyo aErk pencerenin yanrnda,
sesine en son verilmiq. §imdi o
herkese ulaqryor. Kuqlar ugmuyor,
Kurtlar ininden grkmryor, koyun
melemiyor, Eoban kavalnr Ealmryor.
Ve, uzaktan bir ses geliyor. Bir
haykrrrg, bir yalvarrE sesi? Dengbejin
sesi...Bir kurgun gibi radyolu evin
duvarlanna sarpryor, herkesi sarsryor.
Radyonun sesi daha daha aErhyor,

buna kahkahalar kanqryor. Dengbej
a§hyor, radyo gülüyor...

O gün evimize ateq düqtü, -mala
me qeviti lo, diye anlatrr yaqhlar.
Hangi gün? Dengbejin bir daha
gelmedili, ama sesinin derinden
geldili gün... Ne olduysa oldu. o gün-
den sonra her pencerenin yanrnda bir
radyo oldu, sesler yine sonuna kadar
agrldr. Kimselerin anlamadr§r dilden
sesler. Ama, bu kez sanki bir ateq oldu
sesler. Yukarrdan, aga§rdan, her
yandan savaqa bagladr sesler. Radyo
Erivan'r gapraz bir ateqe aldr sesler.
Altan Ölretmen'in dili oldu sesler.

Kim buyurduysa buyurdu: Her
boydan radyo, harman yeri nde
kocaman bir daire oldu. Baqlarrna
birer kutu gegirildi, sesleri sonuna
kadar aqrldr. Haydi yarrga! Kim mi
kazandr? Ah! Bir hatrrlayabilsem...

Elisabethenstr. 41,
Tel=o,61-272 40 15 .

4O51 Basel. Schweiz
Natel: 076.385 79 56

Ji bo kiqandina resim ü video;
ti Dawet, Hene, Niqan ü §unetan de, hän
dikarin li telefona iorin re tetdon bikin.

@r15ir;n, Jcsalü, ,%|rut, Jhnnzt oe, fur. air/ib
qenlülenünzde,rr*{eorreJfr kguryf gehhri4nü
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Ali Qiftqi

Mamoste

Amed Tigris

"Kurd6n Anadolö zör6n

vegarti ne ü nebüne baqir*!"

Anred 'ligris

Mamoste, li Swadß perwenleya zimanA

zikmaki (anadilde e§itim) demeke dbAj

e ku hzye, li SwAdA kengö PerwerdcYa
zilrunä zikmald des@Akb?

-Wek te zanin di salän 1960 i de, ji
gelek welatön cihO cih€ karker ü
xebatkar hatin Swödö. Zarok6n wan di
dibistanen swOdi de bün Problem ü

wan nikaribün bi reheti bixwinin.
Mamoste ü pedagog6n sw6di di
derheq6 rewqa zarokön xerib de rapor

dan meqam ü parlamantoya Sw0d6 ku
hewcedarl bi ziman€ zikmaki heYe.

Li gor rapor ü tecrübeYän wan

mamoste ü pedagogan, ew zarokön
ku bi ziman€ xwe nizanibin, hini
sw6di ji nabin. Her ku 9ü rewqa
zarok€n xerib xerabtir bü. Di sala
1977 at de parlamentoYa Sw0d6 ew
pdqniyaz ü birübaweriyan girt ber gav

ü ji bo zarok€n xeriban qerara
perwerdeya ziman6 zikmaki girt. Ji

sala 1977 an heta niha bi ziman6
sw6di re zarok6n biyani yani xerib ji
di heftey6 de gend saet bi zimanö xwe

Cotinä baqir li hinek ciyen din wek baxir tC gotin, jiber ku li ba kurdän Anadoluya Navin baqir bi

BirAz Amed Tigrts, tu ilikari xwe ji bo

xwendevanAn Birnebfrn? bidt nasin?
-Ez ji Diyarbekir6, ji qeza Lic€ me

ü li gor qeyda nifüsä di sala 1946 an

de hatime din€. Min dibistana sereta

lilkokulö) li Lic€ xwend ü dibistana
mamostetiyC ji di sala 1969 an de, li
Erxeniyä temam kir. Min heta sala

1977 an li qeza xwe mamosteti kir. Ji
sala 1980 i Eün ve derketim. Ewropa ü
li Sw6d0 bi cih büm. Min di sala 1984

an de, dest bi mamostetiya kurdi kir ü
niha ji ev kar0 min 6 mamostetiya kur-
di berdewam e. Ji deri karö mamoste-

tiy€, heta niha di amadekirina pirtük ü
materyalön ders6n kurdi ü berh-
evkirina berhem6n folklorik de xebat
kiriye. Ji wan Eend derketine ü gend ji,
li ber gapä ne. Min ji bo MED TV ji
gend program€n zarokan pöqkäq kir ü
hin ji di vi wari de ez amadeya gend Ön

din ji dikim. Ez bi karö wergerö re ji
mijüI im. Di vi wari de, ji weqanxana

APEC re ji carnan alikariy6 dikim.

me ji baqir nivisand, ji bo ku btu fem kirin. red,
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A. Tigrts ü L. Baksi
bi sagirt0n xwe re.
li Stockholme.
1985

dixwinin, Herweha Kurd ji li Sw€d€
grübeke biyani ne ü ev.ji bo Kurdan
ji derbas dibe.

Tu dibAli di p?vajoya xwendinA de,

yani di ward nasnameya netewi de rola
penoerdqn zitna:n giqas mezin e?

-Di vi wari de gotineke pöqiy6n
Kurdan heye: "Milet€ b6 ziman, ne
milet e, ilet e." Ev gotin gelek rast e ü
di cihö xwe de ye. Ziman bi ten€ ne
dengkirin ü nivisandin e, ew kilita
civat ü hemü beq6n kulturE ye ji.
Herweha kilita sistema raman ü fikre
ji. Dema ev kilit wenda be an ji biqike
sistem hemü tök diqe. Wek nimüne, ew
kesä ku bi kurdi nizanibe, baq hay ji
kultura kurdi ji nine. Sistema t'ikrand-
ina wi/w€ cih€ ye. Bi tevi ne xwediy6
nirxO netewi ye, bö nasname (kimlik)
e. Dema mirov ji keseki ewropi re
diEje "ez kurd im," ew di pirsa xwe ya
pöqin de dib€je, "gi ferq di navbera
ziman6 kurdi ü tirki de heye?"

Wek tä zanin hernü perwerde bi
program in. Herweha hemü ziman6
zikmaki ji bi programek€ te mesan-
din. Di v€ programö de, bi ten6 nivisi-
vandin 0 xwendin tune, bi xwendin ü

nivisandin€ re, tarixa Kurdan, welat ü

cografiya Kurdistane, kultur ü edet6n

kurdan, jiyana wan a civaki, cejn ü
rojän wan ön netewi yek bi yek, wek
ders ten dayin. Ew zarokdn ku digin
ders6n zimanÖ zikmaki ji sinifa yek6
heta sinifa nehan dibin xwedi kultur ü
nasnameyeke netewi. Ew xwe, gelö
xwe, kultura gelö xwe ü welatö xwe
nas dikin.
Gelo ji bo me Kurdan, ev tmkanän ku
ü SwAdA hene, giqas fin bikaranin?

-Ev pirseke gelek giring (muhim)
e, spas ji bo ku te vö pirs€ kir. Ev
imkan6n ku ii bo me Kurdan li Sw6dd
hene, me heta niha ji sedi 50 ji bi kar
aniye. Ev him ji aliy€ pirtük ü mater-
yal€n ders€ ve ü him ji, ji aliy6 be,sdar-

büna gagirtan a ziman6 zikmaki ve
weha ye. Kurd dikaribün heta niha li
Swäd6 gelek pirtük ü materyal6n
ders6 amade bikirana, 16 k€m kirin.

Heger mirov bi gilti binöre, iro
nivi zaroktn Kurdan digin dersön
ziman6 zikmaki ü nivi ji nagin an ji
hejmareke köm di qüna zimanö kurdi
de hin ji digin ziman6 tirki. Ev di van
sal6n dawi de her Eiqas k6m bibe ji, lö
mixabin hin ji heye ü ji bo d6 ü bav6n
Kurd qermezariyeke mezin e.

Hinek mamostey0n kurd ji v€
imkana giring bag bi kar nayinin
berpirsiyari ü giringiya piqey€ (mes-
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lekö) mamostetiy€ bi cih nayinin. Y6n Ji desQAkA ve heta niha saÜftn tc
ku bi rasti naxwazin ü nikarin kar€ yAn ji Anadolula Navin ku bi kurdön
mamostetiye bikin, div€ rojek zütirin Konyayi fi ßn bi nav kirin hene,
dev ü dest ji vi kar6 piroz berdin. rew$a wan la zi,nanö kurdi gawa ye?

Ev 15 sal in ku tu li Swödö mamoste-
tiy zimani kurdi diki, piraniya Sagir-
ftn(telebeyön) te ji bakurA KurdistanA
yani ji beSa TirkiyA ü ji navga Anado-
fuyA t?n. Piraniya Sagirtön te fr dA fr
bavän wan bi kurdi nexwendine, heta

hinek ji wan asimtle ji bfrne. Gelo di vö

rewEq de zehmefr fr astengilan tu wek
mamoste gi ne?

-Yek, ji ber ku piraniya dö ü bavan
bi kurdi nexwendine ü nenivisandine,
ew di war6 kurdi de nikarin ji zarokän
xwe re ji bibin alikar.

Du, d€ ü bav6n ku di mala xwe de,

bi zarokön xwe re bi kurdi deng
dikin, kurdiyan wan h6rämi ye an ji
devoka her€ma wan e. Ne li gor
zimanö niviski ye. Zarok ji dema t6n
ders6n ziman6 zikmaki her yek bi
devoka xwe deng dike. Carnan ji
tekstön pirtükan f6m nakin.

56, hinek ji hene, ku di mala xwe
de bi zarokön xwe re, bi niv tirki ü niv
kurdi an ji niv sw6di ü kurdi deng
dikin. Zarok6n van malbatan dema
tCn dersCn kurdi ji bi wi nivkurdiya
xwc deng dikin.

Qar, hinek zarok ji hene, ku bi
kurdi nizanin, l€ d6 an ji bav wan
diqeynin kurdi, ew zarokön weha ji, ji
bo mamoste 0 zarokön din dibin pro-
blem. Pöwist e, ku mamoste bi wan

zarokön weha re programeke taybeti
(xisüsi) göbike ü li gor wö bimeqe. L€
hezar mixabin (maalesef) ji aliyö
materyal ü zeman ve ji, imkanön weha

li ber dest€ me mamosteyan lune ne.

Dersa kurdi saetek e ü ew saet ji, ji bo
hemü grüb€ ye, ne ji bo kes€n weha
y0 taybeti ne.

-Bel€, Kurd€n Anadoluyö y6n ku tön

dersa ziman6 zikmaki rewqa wan gelek

baq e. 10-15 sal ber6 yön ku dihatin
kurdi hejmara wan gelek k6m bün, niha
her ku dige hejmara wan zöde dibe. L€
hin ji hinek d€ ü bav€n wan zarok6n
xwe dig6nin zimanö tirki. Ne ten€
Kurd'€n ku ji Anadoluy6 hatine, her-
weha yän ku ji Kurdistan6 him ji, ji ber
sedemän siyasi hatine zarokön xwe
diq€nin dersan zimanC tirki.

Kurddn Anadoluya Navin bi sed so.lan

in, di nav Tirkan de ne fr d.erüdora wan
Tirk in. Gela dema mrokek ji wA

minfrqd fr yek ji mahaftn navgeya
Kurdistan? bide berhev, tu wek ma-
mosft kurdi Qi ferq dütni?

-Bi rasti ferqeke pir mezin heye!

Ew gi ye?
-Ne ku dilö kovara we Birnebün ü

Kurd6n Anadoluy€ xweq bikim an ji
rabigirim, lä rasti ev e, ku bi zanebün
an ji nezanebün Kurd6n Anadoluy€ li
ziman ü edetän xwe zÖdetir xwedi
derketine ü kurdiya xwe parastine ü

dipar€zin. Wek prensip d€ ü bav di
mala xwe de, bi zarok6n xwe re bi
kurdi deng dikin.

Hemü zarok6n Kurd€n Anadoluy€
bi kurdi dizanin. Bi hev re bi kurdi
diaxifin. bervajiy6 w0 (zid6 w6)
piraniya ew malbat6n ku ji mintiqey6n
Kurdistan6 hatine gelek ji wan di
malön xwe de, bi zarok€n xwe re bi
tirki an ji bi sw€di deng dikin. Mirov
dib6je qey wan ji vö yekä ji xwe re
kirine prensib ku bi zimaneki biyani
deng bikin.
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Wek nimüne; di van sal6n dawi de,
ji her6ma Mördin6 gend gaginön min
hene. Dema dest bi dibistan6 kirin. ji
deri kurdi, ne bi sw6di ü ne ji bi tirki
dizanibün. PiEti s€ salan €di ew di
dersa kurdi de, bi min re ji bi swödi
dipeyivin. Zarok di malO de ji bi hev

re bi sw€di dipeyivin. Dema ez ji wan

re dib€jin bi kurdi b0je, diböjin " ez bi
kurdi nizanim-"Ferq ev e, ku Kurd6n
Anadoluy6 400 sal li berxwe dane,
ziman ü edeten xwe parastine, yen
Kurdistan€ di 4 salan de wenda dibin.
Bala xwe bidin, li metropolön tirkan ji
rewq disa weha ye. Dev ji metropolan
berde, ji gund6 Diyarbekirö bar dike
nav bajar6 Diyarbekirä, salek paqö bi
kurdi nizane. Ev felaket e! Felaketeke
netewi (mili) ye. Helbet rüreqi ye ji. Ez

her tim dib6jim Kurdön Anadoluyd ji
her aliy€ ve zÖrän vesarti ne ü nabin
baxir.

-Ji bo ku li wel€t zimanö kurdi y€

niviski qedexe bü, min ber6 ji iqaret
kir, her malbat bi devoka xwe deng
dike. Zarok dema ten ders0n kurdi
mamoste v€ ferqa devoki dibinin. L6,
ev ne bi ten€ ji bo Kurd6n Anadoluy0
derbas dibe, herweha ji bo Kurd€n
Kurdistane ji derbas dibe. Mesela

§agirten min ji heröm6n Botan, ü Cizir,
Serhed, M€rdin, Amed, Bahdinan,

Qamiqlo ü Konyay€ ne. Ez di sinifekö
de ders didim. Her yek bi devoka xwe

deng dike. L6 zimanä nivisä yek e.

Herweha wek yön din devoka Kurd6n
KonyayÖ ji derdikeve hol0. Demek
paqö zarok ji hev föm dikin.

Di devoka Kurd6n Konyay8 de
gend gotinen tirki hene, l0 ew ne pro-
blem in. Kurdiya wan pak ü xweg e.

Carnan di sistema hejmartin€, di
navbera 10 ü 20 i de ferqeke biEük
derdikeve. Ji ber ku Kurd€n Anado-
luyö ji yazdeh re dib€jin dehüyek, ji

duwazdeh re dib6jin dehüdu, dehüsä,

dehügar ühwd..

Ji bo zarokön Kurd ydn li deneyA we-

W, gi li SwAdä ü gi li welatän din yAn

Ewmpa bin, ji bo ku ji nasnameya

xwe bi dür nekevin, edet ü kultura xwe
ji birnekin, divA dA A bav fr tevgerön

Kurdan ön li demeyi weht gi bikin?
-Min ti jor ji got, div€ Kurd€n din,

Kurd€n Anadoluy6 ji xwe re wek
nimüne bigirin ü di malö de tim bi
zarokön xwe re bi kurdi deng bikin.
Ev pir muhim e. Pöqiyön Kurdan Eend
hezar sal berö gotine "dibistana heri
mezin malbat e ü mamostey6n heri
mezin ji dö ü bav in." Zarok bi listikö
dest bi jiyanä ü dengkirinö dike.

Li welat6n Ewropa gelek imkan
hene, ku mirov dikare bi kar bine.
Wek zarokxane ü dibistan€n kurdi
veke. Welatön ku imkanän zimanä
zikmaki lö hene zarokCn xwe biqänin
ders0n ziman6 zikmaki. Yön ku tune,
hewl bidin ku imkanan s6bikin. Zixte
Ii dewlet ü belediyan bikin.

Di komele ü demü dezgehön kur-
dan de civin ü gahiyan g6bikin ü

kurs€n kurdi vebikin Ji bo zarokan
havingehan bigirin ü li wan deran bi
perwerdeya kurdi re xebat6n sportik
gObikin. Lö zarok6n xelk€ ji wir nere-
vine, nebin ü pistre probleman derne-
xin! Kurd dikarin di dem6n tatilC de,

li gend welatan gr0b göbikin ü ew
grüb hev ziyaret bikin. Tiqt6n weha...

Ji bo ku te zemanA xwe fi, agahda-
riy?n höja da me, ez li ser navA redak-
styona Birnebfin? pir spas di*im A ji
te re serkeftin0 dixwazim!

-Ji bo ku we ji ev imkana hevpey-
vinö da min, ez ji, ji te ü hemü xebat-
kar6n Birnebünö re spas dikim!
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Kurdön Haymaney6 - 3

§eolgeo@er*ot
ve,5er, Iavaz lluoÖn

Eqkere ye ku milet6 kurd mileteK koqer e.

Ta kl mirov bikaribe Kurdan bibine, ne pewist

e ku mirov bige li nav van giyayEn yekperEeyi

li wan bigere ü xwe berde nava wan deren
neewle ku gelek €wiy€n ewropayi hatine tazi
kirin an ji kugtin, ji nav wan, di l829an de,
mCrC h€ja, Edouard Schultz, m6r€ ku
zaniyariya ziman€n rojhilat€ h€viy€n mezin

li ser pista wi ava ditirin. Em ne b€tiri pOnc an
qeq rojön megdji Konstantinople dür b0n gava

min xwe li nözikahiya Uskub0 (Prusias ad

Hypium'a kevin) di nava konwargehek Kur-
dan de dit. Di bin dadn güzan de. di nava

gihay€ bilind de 6 ku bi simän pez ü dewaran

§ikayib0, kon€n wan €n req i mübizini belav
bün. Ev Kurd6n han6 bi xwejiji min rc diEjin
ku ew ne gandin€, ne ginin€ dikin 0 ne yekiji
wan ji dizanibü x€zeke cot qC bikira. Ew tene

yivan bün. ji ber firotina pez ü dewar€n xwe

dijiyan. Wan nianibiln xani gi ne ü zivistanan

wek havinan, ew dibin konan de diman: tenö,

zivistane, wan ax bi ser guhö kon de dadikirin
ta ku sun6n bayi derbasi hundir nebe.

Ev hemü malba€n kurd 6n ku bi hezaran

li derveyi Kurdistane [i navqeyan hawirdor
dijin, ma gelo ew hemü koger manin üji bili
konan tu ciwa€n wan 6n din tunene? Gelo
Kurd di jiyana xwe de we wek van TatarCn ku
Ii ser degt€n Asiya Navin digerin bin anji wek
van Qereqi 0 Cingeney€n ku piqti sedsalan,

dawiya dawin li bajarCn heri mezin 0 heri
bajarvani 6n Rojavaya me jiyana xaniniEine

qebül kirin? Na, böguman na. Ax ü mercÖn

xwezayaAnatoliy€, Süriy€ ü welat€ Fnrisanji

bo qandinö ji erdön tevxwC, higk ü zuha ü

zivistan€n dir€j ön desten Tirkisane bi geleki
getir in. Dema Kurd li ser axa xwe diminin. ew
cotkar in. Behsa wan tC kirin ku ew di nav
qiyay6n xwe de pir qareze ü xwedi tebat in. Ew
li w€ erda keviri ü li ser kasCn kür nahölin :r.\

bikeve ü genim0n xwe diginin ü gihayö bi

qetgön qiyö de daliqyayi diEinin. Kurd ne di
rewga Qeregiyan de ne ji. Ji ber z.ordariy€ ü

baweriyön oldari 6n §aq, Qeregi ta di welatö

xwe de mina biyaniyan dijin ü t€n dür xistin.
Gava wan biryara xwe dan ji welatä xwe koq

bikin, her kes ji wan ditirsiya ü her kesi qer€

wan kir 0 ew qewirand. Qereqiyiü Hrawe stan

kogberiya xwe berdewam kirin. gihaltin la

Skotland6. ta Spaniyayc. Ew tenC rawestiyan
gava erda hiqk li trer lingan wan nema peyda

bü. Cava v6 reva b6hedrn li ber deryay€
rawestiya, tirs€ ü xuy0 ger€ xwe berdabü nava

xwina wan, ji nifpki grhaqt nifqeki din. Kurm6
ger ü kogberiyO di nava piraniya van kom6n
big0k €n vi gel€ seyr ta iro ji li höna berdewam

e. Tiqteki weha hig li bal Kurdan peyda nabe.

Ten€ gava daxwazajiyaneke firehtir 0 xweqtir
wan ji giyay€n wan derdixine, daku ciwareki
nüji xwe re hitbij6rin 0 li w€ deve€ reh6n xwe
ji nü ve berdin zike ax6, Kurd demek qi kurt Ei
dir€j digerin. Kurd6n p0qin ku min ew ditin di
rewga hingava p€qin ji jiyana kogberiye de

bün. Di v6 hingav€ de, mirov digere, da ku ew
nözikahiya avCn henik 0 E6reyen heri ba§

hilbijöre ew deveran dide ber hev. Kurdan bi
xweji min re gotin ku tene ew beli duwanzdeh

an panzdeh salan ji Kurdistan6 hatibün v€

navqeya Anatoliyö.
Ji atiy6 din y0 ysfu6, di navbera vi bajari

ü ,BoIryC de gend rojan pa$, ez pÖrgi Kurdeki
hatim hingava dudyan ji jiyana ber bi
xaninigtin6 av0tibü. M0reK serxwe, wi dest bi
hezkirina jiyana xaninigtin€ kiriye. Ew li vir
hatiye dinyay6, j i vö erda bidar hez dike, ji bo
qandin€ wi perqeyekjC rast kidye. Ew zeviy6n
xwe €n garis ü drl€n xwe €n qelem kiri gani me

dide. Tistek jC re ncmab0 wi ew gava ku
zewaca mirov ü erd€ piroz dike bavöta, ji bini
ve terkajiyana koqberiy€ bikira. Ji m0j ve wi
ji bo stün 0 begt€n xaniyö xwe gend dar
birribün. Wi d6 xaniyek ava bikira l€bel€
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desthilatiye biryar da ku pir n€zihi wi mirovi,
ti aliy€ din yö w0 ava ku diheriki, gundeki
Tataran av,t hike. V€ yek6 hilt ku ew mirov
hCna xwe ragire. Ew ditirse ku zeviy€n wi bOn

wöran kirin, söv0n wi b6n rakirin. BelK, eger
ciranön wigelekizirz derkevin, ew dC stünen
kon€ xwe rake da wan Ii dereke dürtir n€ziki
daristane, biEikine. Ld xema wi mexun!
Mirov€ ku erd€ dajo 0 daran qelem dike nema
miroveki koEer c. Drir n6zik, ew dö daxwaza
xwe ya kevin bi cih bine 0 xaniyeki ava bike.

Kurd€n Haymanayeji demeke dür ü dij€
ye ev gava dawin ji jiyana kogberiy€ ber bi
jiyana xaninistinC ayötine. Wan ji xwe re xani
ava kirine, l€ h6na herdem xwedi kon in. Li
hcmo Anadol6, pir kem e ku mirov hemü
serdemen sale Ii bin ban6 xaniyeki bibihufne.
Piraniya gund0n deSt6 havinan disin gunddn
xwe 6n havinö, di nava Eiyan de, li qoniua deh
an penzdeh saetan, ew diEin "yayla"yö.

Xaniy€n gundcn havinC ji textan in ü
herdem li devereke bi dar 0 ber t€ne ava kirin.
Xaniji tenCn daren tev qäsilen xwe nc ü tu mix
wan bi hev gir€nade. Badi navatextikan re bi
hösani dikare derbasi hundi€ odeyar bib€.

Li derdora niv€ mehc ge;an. mirov
hildildpin. diqin wan xaniydn ku li Swisr€ ji
wan re töne gotin "Chalets"- Ew zarokan ü
firaxOn ma16li ser piqta bergir ü qatimn dikin.
Firax6n malä ji beroqek an du berog, gend
lihöfü gend ber in. Jin6n wan, tegiyen wan di
dest6n wan de. didin tcngala wan bergir ü
qatiran, hinji wan tencereyön pir mezin Ii ser
pista wan in,lC herjin bi buxgika xwe. Mer,li
ser piqta hespan. tend bi Eibük ü silah€n xwe
ne, ew li dora keri t6n ü diqin, wi li ber xue
dajon. Bi vi q6weyi, ew li derdora niv6 meha
nehan ji Eiyan dadikevin. Tistek ji ditina
karwaneK gava xwe li Eemeki dixe seyrtir ü
xwestir tune. Dimeneke weha liYonanistana
rojava, li Akarnaniy6, li qiraxa gem€
Ageloyius'€ carckö li berqavOn min buhuri t
ji w0 roj6 de ewji bira min demegOye. §ivanön
Valaki yön\inatistane bi tevdiren xwe

geleki nöziki Kurdön Haymanay6 ne, wan de
bi keriyön xwe re gem derbas bikirana, biEüna
aliye rojhilat, ber bi rn€rg0n havin0 €n
Agrafa'y6. Wan b6tif hezar bizini li k6leka av€
ciyandib0n zik hev, li ber kelekeke ji tirikön
hiqk q6küi. Jin, zarok, keg, zarok€n zaro ji li
dora keridisür ü dihatin da ku neterqe, belav

nebe. Ew di rüyä bizin0n ku nedihewiyan
derdiLcrin ü ew negar dikirin vegcrin ciy6n
xwe. Di navenda keri de, givanan bi qilog an
lingen bizin€n ku diketin ber dcslän digirrin
ü ew dav6tin hundir6 kelekC, Gavä kelek rüe
bizin dibüji xwe nü sere,rdn mczin dn qivanan
derdikeLin. Bizinan bazdidrn. dikirin r egcrin
qiraxa av€, lö givanan nedihiqtin. Gava kelek
ji ciy€ xwe dilive, ber bi av€ dige, di nava
r0wiyön b€tore de saweke pir mezin peyda
dibe ü piraniya bizinan xwe qenk dikin da
vegcrin reraxa hi5k, Ligel hewldandn ;ir anan
üjin€n wan, hinji wan bizinan biserdikevin,
bi gaveke vedigerin, Bizinen girti, berir
b€deng ü aram diminim I0 hema kelek
digihöje qiraradin i av€, ew b€tebat hev dehf
didin, li ser ser€n hev siwar dibin. Höna
givan€n wan xwe davejin ku hemü keri li ser
erd€ ye.

Hcr cara ku kelekji aliyeK gem dige aliyö
din, ew radihOje n€ziki sed bizinan. Höna
hemü bizinan li scr kelekö Eem derbas
nekirine, givan bi keriyeke hesp, mehin,
canihesp ber bi av6 t€n. Ev dewaren han€ bi
avo dizanin ü nabin siwar€n kclcke- Bi ririkCn
dil€j, mirov wan ber bi gem dajo, 1ö li k0leka
av6 hesp radiwcstin, naxwazin b€tir biEin: cv
ava silü ü xun wan ditirsine. Her kcs wö gtve
bi hev re kar dike: y€n bi goyan li wan didin,
y6n keviran dadiweqinin wan ü hemO bi
dengeki bilinrt diqirin da ku wan hesptrn sor
bikin, xwe li av6 xinin. Gava hcspeki b€tir
biceger dawiya dawin dikeve avO, hemü keri
w6 gave dide d0. Pisti ku simCn wan nema
digihöje bin6 av€, ew bi g€weyeki qareze
avjeniy€ dikin. Di nava Eem de. hesp
digihöjin ser tilmek qüm ü ew radiwestin. Av
t€ goga waq ew newerin dünir herin, belki av
bi gcleki künir. xunir ü sanir bc. Gelek ji nav
wan hespan li paq xwe dizivirin, dil dikin
vegerin ciyö ku ew jö hatine. [i givanön her-
dem li paq wan keviran dav6jin wan, bi deng€n
xwe, bi dest ü lingen xwe wan ditirsinin- Li
aliy6 din i qemi, Ii hember hespan, jin bi
dengeki xweg, bi zimaneki qirin bang wan
dikin ü nav di wan de didin. PiEti gend k6likön
dudiliy€, hest' fal y0 ku € vekiribü disa dest
bi arjcniya xwe dike. Her hesp 0 mehin wek
wi dike ü vä car6 kcri xwe digihine qirar€ 0
derdikeve, fire-fira fimikCn wan e ü cw bi hCrs

müy6 qil y€ serd xwe dihejinin. Beyi ku jin
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wan zemt bikin, ew hespC fal ü hemü canehesp

didin k€leka mehinan. ber6 xwe didin darist-
ana n8zik, xwe bi pel6n daran ü bi gihay6
bilind zuha dikin- Jin ü zarok didin dü wan,
wan digidn ü vedigerinin nava wargeh6.

Kurdin H ayman ayci minu piraniya
Kurd6n din nakin, ew her sal ü bi vi g€weyd

berdewam naqin zozanan. Wan ciheki geleki

düri ciyan hilbijaftine. TigteK din, cih€ wan
nEziki he,rt la neh sed metreyi lij6ru rewiyu
ava deryay€ ye, Ii w€ dever€ germa wilo pir
xurt ya havinan tucari q6 nabe ü keri dikarin
di di€jahiya hem0 demsalan de big€rin, weha
ji mirov dikarc bih0je ku "yayld'yen war tun-
ene. 16 di hemü nrehdn havlnan de. ew ji
xaniyen xwe €n ji diwar6n pehn derdikevin,
tenC qend gavanji gund dür, konön xwe li ser

Eimere vedigirin, pezen xwe disCrinin. Ew
yctin havinan ön di bin konan dc xwcytir
dibin ji hundir6 malCn teng. Ew bi azadi
b€hna rwe berdidin ü 96tir xew dikin.

N€ziki p6ncö €vara 296 meha nehan, sala
1ll6lä, ez gihastim Katranci-Inler, ango
qikeft6n Katranci, gund6 heri mezin ye
Kurd€n Haymanayö ku min ditibü. Gund Ii
kelcka cobam "Gökpinar, kuji Sakariyay0 tö
xwarö. Qend mJbaL hdna li hin konän xwe i
re; i mezin mane, y€n dinji rn6j ve vegeriyane

xaniy€n xwe Cn ziyistaflC. Piraniya van
xaniyan piqta xwc didin tchtan ü sikclten ku
nav€ xwe li gund krine ü gundi wanji xwe re
dikin ode anji kewar ü enbar€n xwarin€. Li v€

deverE, min bi gavdn ser€ xwe dimenek
taybeti ji dimenon taybeti än Rojhilato dit.
Zinar€n rrit ü beji, kevirön qewiti, di zik€
newalö de cobarek di nava zil 0 qamigan de

h6di diherike, göreyek ne gin 16 ber€ lin bü ü

dC qin bibe. Mirov tö derdixeji vi rengC kesk
ye ku li ser gihayö scwiti hona maye. li ve
qörey6, eger mirov bikaribe nav6 qEreyek6 ji
E€rey€n navgeya Normandie'y€ lC bike, ji
piya. mcxcl. nIziki scd hultiri- dcvcyi.
tevahiya karwanek0 di dema b€hnberdan€ de
mirov dibinc. Di goqcyeke ve dimen0, li
dawiya qdrö girek ser€ xwe ber bijor berz dikq
li wö dcr6, tene darek ginarO heye ü li
hawirdora dar0, xaniyön barLrast ü li ser dikan,
do,sek ü lih€t baq ber bij6r, kon€n reg höna li
ser stünen xwe vekiri, Di nav konan de jin
digin ü t6n, xu,arin€ q6 dikin. Zarok xwe li ser

axe digindirinin, püliken zivini tenberiyCn

wan gimn dikin, canihespön pirbigük dihirin,
bang dayikön xwe dikin.

Gava di nava konan de me berö xwe da
gund,jin€n matmayi bi gav6n xwe dan dü me.

Cir€dana serO wan carckC,ji mej ve, li baja€
Anqerey6, li ser ser0 pirejinine kurd bala min
kigandibü. Wek gulokek mezin b€guman bi
pemb0 betankiri ew gir6dana seriyan diqibe
berogeke nuxunandi, an ji komik6 dikan.
Xavikek sipi bi ser wi qelafetö seri de
gir6dayiye ü bi ser milan de dadikcve. Hin ji
nav wan jinan xwe5ik in, lö ew bigigti höna

b€tirji m6r€n xwe hov ü kovi dixuyin. M€r, ji
bilidem ü löv6n ku ber6, di destpök6 de, bahs

kiribü tistek wan ii Tirkan cihC nake, tene
kinci'n wan hötir dihiriqin ü diy.r e ew pir ü

pirji qutik€n sor bi tay€n z€r neqigandi hez

dikin. Koloz€n ser€n wän ne wek yen Tirkan
li gora seri ne, Iö ew koviki ne. Ji dema ku
Kurd li welat6j€r bi cih ü war büne, wan dev

ii koloz€n tirtire ye ku h€na birayen wan li
Kurdistana bingehin didin ser6 xwe, bcrdane.

Gerokek diböje ku li w6 der€, li Kurdistan6,
mör n€ziki si qar' 0 destmali li dora se€ xwe
dip€gin 0 koloz€n wan b€ hawe li ser ser€n
wan bilind dihin

Li gorr ku tö hi5i gundiyan. ez EwropiyE
pesin im hatime vigundi. Cava ez li ber mala
mezin6 gund peya dibim, gel6 gund bi
qöweyeki matmayi li dora min dicive- Ji
mezinö gund re tö gotin,'lby"ü diyareew Gr
e, xwedi keriy€n pez ü dewar€n pir e. L€ li gel
v0 rcwqa wi ya weha g6tir xaniy€ wi mina
hemü xaniyön din ön hemü gundön kurdan e.

Ew odeyeke diröj ü teng e. Di zik€ odeye de,
li ber ded, argünek heye herdem agireki biq0k
tC de peketi ye qunki qehwa mövanan gerek zü
gd bibe ü gerekji hergav bizotek komer hebe
ta ku her yek bikaribe qel0na xwe päxine. Li
herdu kölekön odeyö, kulav bi diröjahiya
diw€r li ser erda kutayi di güna diwanan de
raxistine- M€van€n asayi li ser wi kulavi
rüdin€n, l€ ji bo nßvanCn taybeti ü bljafie wek
me, do;ek ü balgch li scr kulOv tene danin. Di
navbera herdü kulavan de tiqteki din ji bili w€
:L,(a kutayi tunc. Gclek xwcdanon malbatan ji
gund tene I i kClek ü li hember min rüdinön. Li
benda qGb0na qivG em diaxitln, 16 mixabin,
tirkiya wan sikesti ye, ew gotinan sewt bilCv
dikin. Werger 0 'ikra.r'E min ji XarpütC ye,

beyt wi, ez 0li derdora Kurdistan6, li navqeya
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jorin ya gem€ Firat€ ez eji ve devoke tisteki
f€m nekim. D nav xwe de, ev gundi hemü ten€

bi zirnanö xwe, bi kurdi dirxifin, jin ü zarok6n

wanji bili vi zimani bi tu rirnand'n djn nizanjn.

Meren ku disin 0 tCn ji zimane tirki ßne fef
gotinCnku alikariya wan dikin dibin da ku ew

bi gundiyOn ciran€n xwe bidin ü bistinin 0

bikaribin biqin li Konstantinopl€ ü li bajar€n

mezin €n Anadol€ pez ü dewarEn ku cw xwedi
dikin bifimqin.

Pisti neziki saetekC, bi rek0p€ka ku gelek

caran Ii bal Tirkan t€ behs kirin. bermali
xwarin€ dikjsinin bcr me m€vanan. P€qi

bcrmaliyek gogen xwe datine erde da ku em

mecbür nebin rabin ser xwe ü ew ji misin6 xwe

av€ li destö me dike. Pir;o cw gu@ destmaleke

di€j 0 nerm li ser nil€ xwe ber bi me ve dir6.j

dike. Maseke groveri biE0k, nÖziki sih
santimetriji erdC bilind li ber me t0 danin. Ez
i 'kavas'E min 0 du-sC Kurd€n din li dord

rüdin€n. Qegitön xwarin€ bi lez li dü hev tOn.

Ji nav wan xwarinan avgosta pel€n tolike ü

pelen zeran €n bi birincö hegandi. L€
serelcrwarina ku ez bi tndrrasi dikevim ser,

niv€ berxeK bi birincC 0 bi mewiiön KorintC

hegandi ye. Min ji Enqer€ bi xwe re Eetelek ji
bo € aniye, gava bi tenö dixwim ez wi bikar
tinim. Lc gava ez bi mazübanön r0meta min
giftine ü min deweti xwarinö kirine dixum, ez
ji rümeta wan digirim ü da ji min tC ez wek
wan dikim. Wek wan, ez dest6 xwe dir€ji
xwarin€ dikirn ü bi tiüyen destC ruste dixwim.
Cerek c ez ji wän rc egkere bikim ku ez bi tore
me ü bi url ü erlct€n dunyay6 dizanim.
Rojavayi geleki zirek in di bikaranina tiliy€n
xwe, v€ getela xwezayi. Ez tucari nikarim
bigihOjim w6 hdsaniya ku ew bi tiliyan
dixwin. Piqti ku ew ji hcmü geqit6n xwarin€
dixwin. tene sere tiliytn wan hineki gcmar

büye. Ji bo vexwarina lorbe. xwarina xosave

ü birinc6, ew kevqiyön dar bi kar tinin. Dawi,
gava ku dibe dom qehwö, ez kdfa hemü wan

Kurd6n bi rez rünigti 0 pista xwe dane diwer
dnim. Ew qutiya tutina heri xweg ku li Enqere

peyda dibeji desteki dikeve desteki din. Ode
zü tije düman dibe. Bermali di argün de agir
dadidin, töbel6 ew agir tenC kesen nCziki xwe
rohni dike. YC mayi di nav keldüman ü taritiy€
de winda dibe.

Li v6 de€ ez cara yekem dibinim gundi gi
ji bo agirdadane bikar tinin. Pag6, li hemü

baqüri ü li rojhilata Anqer6, Ii hemü Kapadosa

kevn, ez ö wG dezgeha gerrnkirinÖ bibinim. Li
Haymanay€, li her€ma Yozgat6, €zing li tu

der€ peyda nabin. Zivistan j? pir dijwal e, Gava

baye qerisi ku ji Rüsiyay€ li ser deStön me,, in

djke vize-viz b6yi ku darek di r0yC wi de

derkeve wi mwestine ü berfa bilind rüy€ e«10

digire, ew telt nakc ku mirov xaniyen xwe di
zit€ erd€ de bilolin ü jiqul6n mal6n twc minr
lawi€n ku zivistanan radiz6n demekevin. Ma
mirov we xwarina xwe li ser qi agiri q0 bike?
Ji ber v€ yek6, da ku hemü welat ji bini ve

böxwedi ü b€ insan nemine, mirov mecbür
b0n gareyek€ ji bo agirdadan€ ü germkirin6
biatirinin. Wan qareserkirina v6 aloziy6 di r€x
ü biikul€n hiEkiri än pez ü dewaran de pcyda

kirin. Ew w€ r€x0 didin hev, ji wan tepikan q€

dikin ü bi miqatebün wan ji bo payiz ü
zivistanan dih6[in.

Di axLLrön ga ü qölekan de. li ser kozer ü

m0rgan, li der6n ku karwan radiwestin,.jin ü
keg w6 röx6 ü wan bi5kulan didin hev,
davejine sxlCn rnezin. av€, tev lC dikin ü pase

ew wi "heviri" distiren. Ew dest6n xwe ta bin
qengan radidin nav€. Ew tepikan q€ dikin ü ji
bo hiqkirin ü zuhnkirina wan ew wan tepiken
€x0 li ser erdä radixinin, 16 piraniya carm wan

li diwarCn malan dixin. Gava payiz t0 ü bed
baranan, jin 0 keg wan "gato"y€n sivik ji
diwaran an ji erdö radikin ü li qorziyeke malö

kom dikin. Eger ew sergin xwes hatibin Ee
kirin 0 higkbin, agir z0 bi wan dikeve ü xweq

diqewitin. Agireki ginikiji wan bilind dibe ü
b6hnek hineki wek ya misk0 ji wan derdikeve.

Bi kurti, mirov z0 hini w€ behnö dibe ü li
Haymanay€, ew ji bo min tisteki geleki
xwezayi ü a,sayi bü ku xwarina min li ser wan
serginan dihat g€kirin ü ku min qelüna xwe bi
bizoteke wan serginan pe dixist.

Li her dever€, li hemü wan gunden Kurdan
6nji bo vö gera xwe ez li wan ruwestiyam, ez
p€rgi eyni tigtan hatim. Qi li Kara Omerlu be,

EsK QaliE, Tambüroxlü, Evli Fakli (Ewliya
Feqit ü Ii gelek gunden din mina Katranci
inler be, ez her gav gav lieyni 6p€n mirovan,
eyni cilobergan, wi zimani wan urf ü adetan,

rast hatim. Li her dever6, böyi ku Kurd dev ji
konön xwe berdin wan xani ava kirine. f€ ne

ten6 bi avakirina xaniyan ew bi vö:rra ku büye

ya wan gir€dana xwe diyar dikin: li derdora
van hemü gundan, wan qend pergey6n erdan
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rdst kirine ü ajotine. Lebel€ ev gandin ü qinin
ji bo wan hena tiqteK duwemin e, ew ten6ji bo
xwarina xwe hinek ceh ü genim diqinin. Ew
ne bi saya perey6n ajotin 0 rakirina erdan
dijin, ew ne bi wan erdan dikarin kincön
gimnbuha, qek 0 silah€n z6rini 0 neqiqandi ku
ew pir hez dikin bikirin an ji serckOn wan li
hesp6n xun siwar bibin. Bi rasLi hesp. pez ü
dewarän ku ew xwedi dikin dewlemendiya
wan e. Ew dewaren xwe li Stanbol€, ti izmirö,
li Trabzon€ difiroqin. Keriy6n ku ew Ii ber xwe
ji Haymanayö ta KonstantinoplC bärawestan
dajon n6ziK Eel roji bi 16 ve diminin. §ivan6n
kurdji bo firotina van keriy6n pez ü dewaran
geleki 1i ser r6yan dijin. Keriydn pez ji
Kurdistan6 bi xwe, ji derdor€n Wan€, b6tid
saleke säx bi r0 de diminin ta digihejin
KonstantinoplC.

Ji nav gund€n Kurdan €n Haymanay6,
gundC Kabanci-inler yek ji nav y6n heri ava
ye. Neziki sCst husturi(deveyi) li vi gundi
hene, xwediy0n wan wan bi kir0 didin
karwanan, Her deyeyek gihasti hCjaye I hezar
qidsi ye. ango nCzili hczar ü 9e1sed firingön
fransi. Giranbuhayiya deveyan bi geleki ji ya
dewar6n din 6n kedikiri bilintir e. Li
Haymanay€, gay6 cot bi hezar qirüqi ye ü y€
h€na för nebüye ten0 bi geq s«li ye. Eger yek
li vä deverä xwediyö deveyeki be, ew wek ku
Ii Rojhilatö xwediy€ erebeke 0 hespen we be.

Di hemü Asiya Bigük de. dcve di warC
bazirganiy€ de, r;€weya guhestine ya heri
bingehin e. Gava xwediyön deveyan wan
dixin bin xizmeta bazirgan ü kiryaran, ew
perCn pir zode dikin- ltr ligel ve yeke, ne yek
ji ji van deveyan li Anadol€ hatiye dinyay6,
Ew hemü ji Süriye t6n. Li gor gotina Kurdön
Haymanay0, ev canwar nikarin li ser vö axa
wan biz6n an beran binin. Lö belO li
Y0nanistana navin, li Salonay€, ango li
Amfisa kevin, keriyek deve ji dema
dagirkirina Tirkan li we navseye d{i ü gelek
neslän wan dane dü hev. TC zarin ji ku li
Toskane'y€, li Italiyay0, li dora Bize'y6,
xwedikirina devcyan ji m6j ve biserketiye.

Qima Kurd van gotinan dibejin em nizanin tC

ew digin Süriyd. cihüwarö xwezayi dn
hugturan. Anina hugtumn ji SüriyC belki ji ji
Kurdan re q6tir ü arzantir be.

E€, me da d0 Kurd€n ku kr xwe disp€rin
de€n x6fb, terka qiyay6n xwe dikin. Me ew

di rewg€n corbecor, di gavöz€n cih6waz 0
bihevgir6dayi yE jiyana wan a kogberiyö de
me ew dilin. Pegi, me ew qivan6 kryr ku xarir
ji welat6 xwe, ji axa kevn ya bapiran, ji
Siyäy€n ser berz ü azad, ciwar€ nijad€n xwe,
dixwaze, me ew da xriyakirin. Me nisan da
qawaji roja ew ji welat€ xwe derketiye ew [i ser
vö erda fireh digere, iro li ber kaniyek€ kon6
xwe vcdigire, sibeh€ li ber kaniyeke din. Tu
cihi dil€ wi daneginiye, tu deste Eiqasi bi ber
be ji, tu qiraxa av€ giqasi gihay€ we ter ü
henik beji ew girOnade, kurm6 w€ gcra bi
endise nasikandiye. PagE em p€rgi wt koger6
ku ji ger6 westiyaye hatin, koger€ ku bi
pCseroja xwe dirame, di16 xwc berdide
rewgeke dürüdir€j, dixwaze p€wendiyekä di
navberajiyana xwe ya ku ji destC wi diqe ü
tistön ku diminin peyda bike. Dürtir, li
navqcycke din, me dit Eawa ev daxwazi
dawiya dawi bi cih büye. Li Haymanay6,
Kurdanji xwe re mina welateK dudyan ditine.
Pisti derketina wan ji nav giyay€n wan, er€
qüna van sal€n direj Cn ger ü sergermiye di
rabün ü rüniqtina wan de dixuye, er6 jiyana li
ser erda rast ne wek ya giyay€n bilind ü

newal€n kür e, Kurd li v0 de€ h€na wek li
Kurdistana xwe ya kevnar bijin. Er€, mina ku
t6 gotin, §am qekir e, welat xweqtir e...

Li ser vö erda ku Kurdan dür- n6zik kirine
ya xwe, maye ku em wan di danüstandinön
wan bi Tirkan re bixwinin. Tirk ji her ali ti
dora wan in, günden wan tev li yen wan büne
ü desthitatiya geleli di dest6 wan de ye. Li vö
der€, Kurd nikarin xwe ji ber v0 desthilatiy0
wek berö li pag tixub6n giyay6n berz ü
dadstan6n req bipar6zin. Maye ku em di v6
rewqa Kurdan ya nü ü ner0niEti de niqan bidin
gawa ew herdem serbilind ü jixwebawer
dinfnin, qawa bi tersi sisti ü tembeliya Tirkan
ew h€z ü pirkariyeke b€hempa diyar dikin.
Bersiva van tiqtanji xwin e, ew xwina ku di reh
ü damar6n wan de tligere. Bersiva van tjstan
mezinahi ü bilindiya nijade wan e.

yayla: zozan

kavas: Gotineke etebi yeji "qewwLr'e E, di
zimane osmanli de di maneya ' tiravöj. kevanjen,

paftzrat1, pztda4 notEdart" de ye. Hei weha li
konsolo! eneyen dewn kft de ew kesön l«
konsolosxana kon ul dipanstin rejidigotin.
gato : (gorine*e fran§ ye) kulot gorek Wta kek
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BINBoGALAR',DA KURT §ARKILARI- 2
(AYET-BEYT ü xlulaEru xunoil

Hazrrlayan : -ffilnrct ß rlyt'ab,

AXBABA SEMAHI
(Kürtge-Türkge)

AX BABA Nota: Zozan Ozmanian

Axbaba ye, Axbaba ye

Ox ox ox Axbaba ye

Qi bi eqq ü bi sevda ye

§alö req li xwe verda ye

Kevrö lece tevda da ye

Qi qosqa ye, bi peya ye

Gönül sen pervane mi oldun?
Ha can, ha can, aqk ile agk ile
Gönül sen pervane mi oldun?
Ne gezersin nar iginde
Fehmeyle kendini n'oldun
igin gücün zar iginde

Demi demi qirin demi
Te wü teri dinya gamt

Ki mümin e, dibeje demi
Ki münkir e, bikgine gamt

Allah bir Muhammed Ali
Yetis Hacl Bektaq-r Veli

Ademe bahq olan candrr
Ha can, ha can, agk ile aqk ile
Akll üstünde sultandrr
Adem bir azim dükkändrr
Her ne dersen var iginde
Ne ararsan var iginde

Ey pir, ey pir, ey pir, ey pir
Ey nur, ey nur, ey nur, ey nur

Adettir can canr sever
He can, he can
Adettir can canl sever
it<ilikten gegenlere er
Özünü farkettiysen e§er
Makamrn var nur iginde

Axbaba ye, Axbaba ye

Ox ox ox Axbaba ye

Qi bi eqq ü bi sevda ye

§alO req li xwe verda ye

Kevr6 lece tevda da ye

Qi qosqa ye, bi peya ye

Hacr Bekta,s-t Veli ye

Hem Veli ye, hem Ali ye

Hem Ali ye, hem ulu ye

Allah. Allah. Allah, Allah, Allah
Allah, Allah, ya Allah

Qarh eyleyin, Earh eyleyin
Yürüyün, yürüyün. aqk ile yiirüyün
Yürüyün. yürüyün. §evk ile yürüyün
Yürüyün. yürüyün. Haq ile yürüyün
Hü hü, Allah Allah
Semahlar safa yete

Günahlar afa yete
Müminlerin demi arta
Münkürlerin kökü bata
Haq igin ola, seyir iEin olmaya
Hor bakanlar, hor ola
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Kör bakanlar, kör ola
Hoq görenler, hoq ola
Boq görenler, boq ola
Yaqlatr uzun ola
Bünyeleri saglam, kavi ola
Dalh budakh olalar
Gerge!e hü
Mümine ya Ali!...

Ew Meydana Kerbela Ye

Se- ei l-

Ew möydana Kerbela ye

Ew r€ka imam Husön e

Sabir ke li her bela ye

Ew räya imam Hus6n e

imam Hus6n girtin birin
Li Kerbela yö g0hid kirin
Ser€ mazluman je kirin
Ew r€ya imam Husön e

Jin qandine bajarO §am€
Name qandin li ser name

Ew zaliman nehatine rame

Ew röya imam Husön e

Adem qerif Adem'dir zat

Kegfeyle hall-i müskilat
Metaln müsteriye sat

Daim elin kar iginde

Mrzik:Gelei
Gotin (Söz):Esiii

Qavkani:
Mehmet Mustafa Yüksel Dede

(Ayeta Maras e)

Berhevkar: M. Bayrak

!. e* ,,,

Nota: Zozan Ozmanian

Jin tazi ra li devan nandin
Bajar be bajar gerandin
Ew zalimna sitol (9itor) §andin
Ew r6ya imam Husön e

Sevdah, yam tu inake

§uphe ji qelb6 xwe rake

Ew röya imam Husön e

Qewl0 sadiqan e pak e

Yazao (söz):

Sevdalr (Salmane Usike Din)
Befievkar (Derleyen):

AksadaEh ibrahim Erdem
xwendkar: Müske Keyir (Ayeta Mara§ e)

^1)4-h.- t<,ce- lr. U

s"- Q;t.k t lr L-

^ J-rl- l-

,,4..na, iä ' h- ü"

|ffim S,Havinalggg'an 85



Nota: Zozan Ozmanian

flc ;r ii lpr- 12'l nu^ ln.- vo- la^

^t...ge-kn 
dt

d"'-l*

dq-1q,,
Kal büm, kal büm ez ji salan

Ji xemalan ji xeyalan
Pir pir ji derden wan hevalan
Aman aman aman aman
Here dilo dosta yara

Ji dost dibe ji derdra Eare
Derbendi ya ave bigere
Yaman mekev gole bira
"Var git drlo dosta yara

Dosttan olur derde gare

Her suyun gegidin ara
Sakrn göle düsme karde§'
Dosti sax i li rev hev e

Hem bi raf ü hem bi gev e

Kar ü zerar tevlihev e

Derbendi
Dost ji dostan ra dayaüin
Hem baxgene hemu baxin
Hem sultanin hem Eiraxin
Derbendi
R6y0 dostan röke pan e

Dil bi dosti xwe dizan e

§eq cihetin la- mekan e

Derbendi
R€y€ dostan räke düz e

K,em gi diben ew dibize
pir6 dostan pir eziz e
Derbendi

Qavkani (Kaynak):

Sanz-Dalhkavakh Ktigük Haydar Bafak
Muzik: Gelei ( Ayeta Sanz ü Mares e)

Berhevkar: M. Baytak

KEV DEWRA iMAM HUSEN E

Kev dewra imam Hu€n e, Kev zaman€ Kerbela ye

Min go nabe haval6 nabe

Gunö lmam Husen baoal nabe

Derde Qizilbaqan pf e ku teva nabe

Vtin go imam ttusen gnin birinO darö

Fadme ana hata carc

Hif ü ro ti v€ didar e

Kev dewra imam Hu$n e, Kev zaman6 Kerbela ye

Sabir kirin li her bela ye

Serä imam Hu€n bajar be bajar gerandin

Birin li bajar6 §ame venandin

Jin tazi li devan nandin

Kev dewra imam HuSn g Kev zaman0 Kelbela ye

Sabir kirin Ii her bela ye

Welle imam Hesen ax dadm

Dlsan ser0 xwe dan, sin€ xwe nedan

Sarj qunrkji hev vdan
Kev dewra imam Hu€n e, Kev zaman6 Kutela ye

Sabir kirin li her bela ye

€avkani (Kaynak):
Sanzl Tacrm Evliyao§lu (Ayeta Sanz ü Maras e)
Muzik:GeleÄ
Xrverdfr.- Muski Kevir

i- daa A- r,.atl

B"- ä - u-l,t
d

&-1" wc ' nt

Varyant-2

,1,-A rh4'1"4
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BARAN BAHI

Baran bari tene tene
Vana röge min ü te ne
Ez heyrana bejna teme

He-le lä 16 16 rindik 0
Wer eder bibinim carke

Ew rindik a gundi ke ye
Ev rindika gund6 me ye
Rindike dil6 min lö ye

HeJe tö 16 16 rindik 6

Wer eder bibinim carke
Gogan bar kir qüna yaylan
Ld 16 rind8 were malan

§erj6 bikim berx ü karan

orRxrLi

ö;-{; Q;e-,;- b

H"l *.;- t;

aUi- 14- ht.

Qirxili bilindiya giyan e
Qizilgewlik devö räyan e

Mal qewiti Yasipinar e
Ocax0 töli zetyan e

Bang dikim yara min kerr e

Por gekiri ye ü digere
Te kezeba min sewitande
L6 delal6 li ba mere

Nota: Zozan Ozmanian

Ee lg-zo- aä

HeJe 16 l0 lö rindik ö
Wer eder bibinim carke

Rindika min s6ri min kir
Bin gavan da gav li min kir
Were were dest li min kir

He-le 16 l€ 16 rindik 6

Wer eder bibinim carke

60rr- Cemal Yesil (KlamaAvsin e)
Muzik:Gelefi
Bethevkar: M. ßayrak

Nota: Zozan Ozmanian

L- "e

0-.^ - ,ä

Bibez min mebe kevir
Dil6 min te kire agir
Gerdanö te berfa qiyan
Cot6 gigikan heq€ min bir.

Gotin ü Muzik: Gelei (Kilam a Sariz e)
Berhevkar: Temeli

T"- w l.- ,-

,r,i. a l. ü,.t

B"- n-^ h- al
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BAYiTEYE GUVA GUVA

ä4- 
{4 

ä1'- 
va.

|;L 4, sirtg i gut- tt A;- bj l,& lc

Nota: Zozan Ozmanian

,"g ä f*-
Bayi teye guva guva
Bijkov filti sing ö gewre

Qaven min li navberan ket
Her yek telaqa hingive

Deri ade li min veke

Quraxek ezing bi mihneke
Zalime DayikC te ku got, ku ew kiye
Miya qer za va berxike

Dalliqevaxö di kortö da
Mal6 rind€ di orte da

Min igev xevnek be xevn di
Ez girtime di der te da

Ji helebe virda erde
Seri biqo biskan berde
Ku meriyek bi dili xwe nezewciya
J€ra daviye kul ü derde

NIZANIM

Nizanim ku kuda terim
Li berxike xwe digerim
Min lorika xwe wenda kir
Diyar be diyar digerim

Lawik ji dergüge xujixuqi
Bi qev ü roj dadekiqi
Xeber hat ku lorik miriyO
Ji tirsan sire berön min kigi

Va 9i ig bü va gi iq bü
Baga yaylan tij be tij bü
Gotin rinda te dayine
Bendö dili min qotmij bü

Sub€ rabe male av ke
Päl€ mene ser ra gavke
Eger dili te li min e

T6lek por6 xwe di navke

Qan in gav in heval gan in
Qav li seri du gol av in
Ezi dib€m bira tu bi
Tunebü li duny€ rind6 zavin

Wer ku em herin bi gundan da

Baxge danin di zeviyan da
Ba nemine li bavi te
Me naqine bi tu giyan da

Goin A Muik: Gele.i (Kiltuna Sadze ye)

B c rh e v k:tt (De rl eye n ) : Temeli

Nota: Zozan Ozmanian

La ber deri-li ber deri
Dayk runist bulxur diheri
Ji lorik e xeber tune
Nizanim gi hate s6ri

Cotin ü Muzik: Geleii (Kilama SarizC ye)

Berhevkar: Temeli

ü. 84- va ä.u- va-
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LI VAN DERAN Nota: Zozan Ozmanian

l; .vca" oln- RA4 gl"

Lcc- LO x*e x.a-ol;^ xiz- nel
Li van deran li van deran
Peya negehqe siyaran
Di hestiye bavi van axan nim
Kegk€ xwe nadin xizmet karan

Li ber duwaran kal ü pir
Zar zeg maye b€ qakir gir
Felek me li te qi kir ku
Te em ha hiqtin feqir

Q0 li axa ki rawesti
Bi roj ü qev qe nevesti
Me car ke tör hevdu nedi
Bi reheti bi serasti
Ber deri me muxurbe ye

HERE AVE Gotin ü Muzik: Cetef (Kitama Sarize ye) Nota: Zozan Ozmanian

h4-
tr

Here avö, av6 bine
Li qirare deri me dine
Tasek avi sar bi minde
Avö yaran gi qirin e

L0 tembür e lC tembür e

Tel zirav e perde hür e
Rabe rind6 xwe li bake
Ez meyzekim düre düre
Hini giya ne hini him ji pan e

Gur digerin bi-be zurbeye
Xelk li kar ü iqi xweye
Qave min i li bejnC teye

Müj ü guzan biderine
Alka Fate min bizewcine
Lawki te h6n i xurine
Vi feqiri bizewcine.

Gotin ö Muzik: Aele,i (Kilama Sarize ye)

Berhcvkar: Temef

Ketine navbera me ü wane
Hele carkö bifikirin
Hine weke sulalä me hene
Hin deran ki him lö hene

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

Berhevkar: Temeli

* o-rQ e-vi Y- bo-a,

o.- vi h- rc & y-u-r" Jr- »i de ü'u T..uLo- ut s"t A üo. ol,

l -,1 y-ea^ st-§i-;- n" A.ui r;l1kntt.,;-a'* To'uLa' i

sq! 0,,i-& *- ,a y-L qi.si-nj- * A- ut ß- tae ä si-ri- 1.a.
U

dr- t; qob-rc
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BERE KEL E VIRDA XWAR BÜ

Berö kel e virda xwar bü
Giha bi serda kevir nar bü
Berö dile te i li min b0

Qim henka ia-ii min sar bü

Ber deri malä bavi te yoqiqe
Minä kewan hildikiqe
Ez bi qurbane bejn€ zirav
Fistan je ra yaqiqixe
Bi nani tisi ra dikiqe

J6r va hatin gihqt qantirin
Ser0 bari xwe kundirin
Zalim Bavi te ku tu neda
Ez ji derdi te dimirim

Nota: Zozan Ozmanian

Ji jOr 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 weqand
Van cotkaran bider regand
Ki gi dib€ bira bib0
We rinde gurgi a min xweqand

Go n A Muzik: Geleri
Berhevkar: Temeli

Okuyucunun dikkatine!
T.sayrda yayrnladt§rmrz Zazaca hikayenin son paragrafr, teknik bir hata-

dan dolayr elimize ulaqamadr§r igin bu sayrda yayrnhyoruz. Okuyuculardan
özür diliyoruz. Redaksiyon.

"Be'dö zi kiyneki vinna ki: 'Nini me'ynä Sima varadä. Ez dima me'nfrn
vaEtün, biyfrn ÄyEAn. Mi ninira owkt waski, awki niyld| mi. Ez zi waristün
mi merira awki werdi. Meger nini, me'r kerdo meri w gaxoki mi awki wüerdi,
me'r küt ptuedA mi. Nini gimara va ki ya xacildna, ez zacilfrn niiwiyün, yo
me'r bi'. Bira w6y xi giyenno gionno hetä biraründ0 xi yA binün. YA kiynüni
He'wti varadfr,nn? w xi giyönnA Eionnä heft mardA xi."
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MEBI MERAN

l*- ol" 5o, 4.e4

Meri meran dewin tinin
Li ser cilö req ditinin
Yaman qayte devi xwe we
Rind (qenci) e Eoran digerinin

Malen hana male meine

Qal0 min ü te dikine
Ku tu nedan li min guneye

Gunö min li suti teye

Nota: Zozan Ozmanian

dt- vi r,ue n" k"- "lc p- *b*

li ,*\ 4' un A'-y ni - n*.

Pezi bavi te beng be benge
Xom berdilan ajot renge
Gotin nazli a-rinda-te dayine
Li xwe täxim bi tifangä

Keriy€k pezi min i Qusi
Soyxe i merat rengi hev talesi
Kebani e heye Ie por i qusi.

Gotin ö muzik: Gelei (Kilama SadzC ye)
Beüevkar:Terneli

da-^aa f'#- h

Mizgtnt ! Mizgint !..
Q6roka kurdi ya bi nav ü deng, P?rä A Rovi ii aliyä weganxaneya

APECG ve, bi resim6n rengin derket.

Hün dikarin li ravniganän li jcr peyda bikin:

Li Almanyay0: M, Özgür
Postfach 900 348
511 13 Köln/ Deutschland
Fax: 0049 (0)22 03 30 16 30

Li Swede: Apec
Box: 3318, 163 03 Spänga/Sverige
Fax: 0046 (0)8-761 24 90
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JrB0 9AV U GUHTKA

Jr wE RAVA 9EROKA
W€ne A wergem jiWilhelm Busclt.'

ße'4t> @an,

Cam6rö me rindik kerguk e

Ew bi käf di nav gizör ü silq e

Xwar ü xwar, pase mole da ü li dora xwe ned
Li pöq wayi mihek diE€ri

h,-71 (n-'.-

Kergu disa dest bi xwarin6 kir
Vö car0 wexta gizÖre rindik 0 sor
Av0te navbera dirana kirt kirt ü xwar
Serö xwe helna ku bi mihö ra biböye
Bavo ewey gur e gur
Gur dev6 xwe kire qirik6 ü mih mir
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Kerguy6 me va b0yera dit ü revYa

Qü cem keseki gundi ü giriya
Gihot: Xalo xalo min dit, gureki pir egit, mih fetisand diya

Ew gureki ne bi fedi ü ne bi heYa

Gundi bi Kergu ra gihot: Tu metirse
Ji min ra bib6je gur i li ku ye nuha
Bi geng6 kergu girt
Ew pir qa bt, gundi da dü
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Gundi özingek di paq xwe da veqariye

Gihol Pir sipas ji te ra camöro
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Bi hOrs li navina haniya kergu xist €zing

Camör€ me li erdö ket ü gihot: Qima erd ü ezman dihezin?

Gundi bi keyf helüna ü bire mal

Ü taqtike pir xwaqik gökir 0 xwar

Ew kesÖn gihotin va Ei gÖrok e qe ders tune

Heq6 wan ji waqas pir in mina cam€rÖ me kergu.
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FERHENGA HrLKEgrKr Kßaltnakl
L. EiI

Aksaray Drmrlicesi DiEi
Eril
lsrm(Drmrlice-Türkge Sözlük)

m-
n.
N.
Rgd-
Rep.
B-

Srfat
Zafi
Ünkm-

aca rgd. orast.
adayiq Z. kazrmak, eEelemek.
adir try'. ates.
afinayiE Z-'sermek, günese sermek,
sftayis Z. cesaret edebilmek.
agünayig Z. l. qimqek gakmak. 2. (ya§rq)
dinmek.
akerde rgd agrk.
akerdig Z, aqmak.
alafi M alev
alamaci iy'. alev.
alawnayiE Z. yo§urmak.
alawitis Z. yogurmak.
ame diyaylg Z. bulunmak.
ameyi§ ,. gelmek.
ami6n .AI maya.
ami6n biyig Z. mayalanmak.
ami0n kerdig Z. mayalamak.
apik Ät t. baba. 2. amca.
Apo! B. t. Baba! 2. Amca!
ardiq Z. getirmek.
ar6 dayiq Z. l. bir araya toplamak. 2.
kaldrrmak- 3. dilenmek.
ar€ kerdiq Z. l. bir araya toplamak. 2.
kaldrrmak. 3. dilenmek.
are vistis Z, derleyip toparlamak.
ar6kidi 49d bir arada.
ariq ,^l ter.
ariqiyayiq il terlemek.
ariqnayfE .AI terletmek,
ariwe§ .^[ taYsan.
arkollik ,Al maqa,
arüdi .A[ yakacak. odun.
asayiq Z. görükmek, gözükmek,
asin N demir.
asini6n rsd demirden.
asnayiE Z. görüktürmek. gözüktürmek.
astori ,N ylldlz.
agmi .l{ n. ay.
atiki -AI anne
ati N aq, yemek.
avdio .Al ayran.
awiyayig Z. agrlmak.
awi .^{ gözün iEi.
awki Äl su.
awki üro kerdig l. l. dug almak. 2.
Banyo yapmak.
awriyayig Z. aynlmak.
awrnayig Z. ayrmak.

AyG! B. Anne!
ayiki N Anne
aW ryd. (9. dili) gü2e1.

B
baldirctn .Al pattrcan.
balli ÄI palamut.
ballioki .Ä[ sivilce.
banastün 

^[ 
taYan.

bar N yük.
bar kerdig Z. l. yüklemek. 2. göq etmek.
barasiyayiq Z. agrrr derecede susamak.
bärayis Z. baärrmak, Qrgrrmak,
barnayi§ a. basr mak.
bari rgd ince.
bari bivis Z. inceltmek.
bari ke"rdiq Z. inceltmek,
barri 11 baglrtr.
bask .AI kanat. x kift i baski Il kot kanat.
baqari Äl gö2.
baq kerdig Z. t. gücü yetebilmek.2.
Ustesinden gelmek.
bata ,Z'd öteye. öte yana.
bataliyayiq Z. yorulmak.
batalnayig l yormak.
bax -Al bag.
bayik ll dede.
Bayo! B. Dede!
bazin tr{ bilezik.
bed€liyayls Z. degismek.
bedelnayis Z. degistirmek.
beq .A{ kurbaga.
berdis Z. götürmek.
berindi ,Al iki-üg yaqrnda kuzu.
berm ,Al a§lama.
bermayig Z. allamak.
bermnayis Z. aElatmak.
bijüngi .M kiprik.
billik .M (E. dili) cük.
billik .Al tepe.
bilxür .Al bulgur.
bin 4rd alt.
bini rdrd taban, alt.
bini lindiE Z. bekaretini almak, krzhgrnr
almak.
bira .M kardeq.
biriqiyayiq Z. parlamak.
biriqnayig Z. parlatmak.
biriyayiq Z. kesilmek.
biri Ät kaE(lar).
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birnayiq Z. kesmek.
bisilmün ,Al müslüman.
bisk r\{ kaküI.
biyi -Al ayva.
biyve ,AI dügün.
bizi l\t kegi.
biziyeki -AI o§lak.
biGname 11 1. domuz. 2. ayr.
bin r8d. öteki.
bi6ri .V özlem.
biGri kerdig Z. özlemek.
bogi Al kuyruk.
borraq€ soli rpd qok tuzlu.
bostün .^l bostan.
brüsk tr{ qimgek.
büki .iV gelin.
bülliki siyiq Z. emeklemek.
bün .ll bina. ev, yapr.
büoyi N. koku.
büoyin rgd. kokulu.
b0wer il biber

C
ca N. yer, mekan.
ca dayis Z- l. yerlestirmek. yer vermek.

2. bahane bulmak.
cadi mendiq I. qagrrmak.
cam Il l. cam. 2. pencere,
camiärd .Al erkek.
cami€rdi .^l erkeklik-
cawitiq Z. Ei§nemek.
caz .^{ fos.
ceer ryd- dött.
ceeremini rgd her dördü(nü).
ceerin 4ad. dördüncü.
ceerr0 rgd dön defa.
ceerrGsä rpd. dörtyü2.
ce'gnme,,!y'. cehennem.
ceneki ,A[ kadrn.
Ceneki! rV Hantm!.
ceni -A[ kan, kadrn.
ce'te N. I. cadde. 2. meydan.
c€yr0ni -Är'. elektirik.
ci giyrayig Z. (birini, bir qeyi) aramak.
ci nayiq Z. L cinsel iligkid bulunmak.
2- tecavüz etmek.
3. mec. mahvetmek, periEan etmek.
ci niqtiq Z. binmek, üstüne glkmak.
ci rasayig Z. birine yetigmek, ulagmak,
yetismek.
li sdnayis Z. 1. dayamak. 2. atmak.
cicik -^I meme-
cikiyayi .l{ suyu kurumug.
cikiyay§ Z. kurumak, suyunu gekmek.
ciknayis Z. kurutmak, suyunu gektirmek.
cilisi -rY soluk.
cilisiyayig Z. solmak.
cilisnayiq L soldurmak.
cilq Il bozuk yumurta.
cilxa ÄI l. cizgi. 2. kegi yolu.
cinnek rgd cinli, cinterin garptr[r kimse.
cira kerdis Z. kesmek, koparmak.

cirg .^l küsme.
cirgiayis Z. küsmek,
cirgnayt Z. küstürmek.
cite rgd gift.
cit6ki rgd bir gift.
cit6r .L sitfci.
citi -^l cift.
citi kerdis Z. qift sürmek.
ciw rY arpa.
cia rgd. ayn.
ci6 rgd birbirini.
ciG dima rsd ard arda.
ci€ ser kütiq Z. qakalaqmak.
ci€ zerre kerdig Z. iE iEe takmak.
ciOdi lindig Z. 1. dagltmak, bozmak. 2.
tahlil etm€k. 3. pdqalannr ayrrmak.
cie'ni .l{ kemiksiz et pargasr.
ciOr 4gd aEatr.
ci6r6 rgd bAbirine.
cioka rgrd onun iEin.
cum biyig Z- mec. kaybolmak.
cücigi -AI civciv.
cün rpd geng.
cün genik rl atik.
cAne 

^l 
tay.

cün€ milgiki rgd gok hafif.
c0ni rl geng.

C
§ä rgd nere. nereye.
qa'li .M qukur.
qa'liki ll qukurcuk.
qa'l€ sar0n .Al yunak, evde banyo
yaprlan yer:
gara rgd. nereden.
qayi .Al gay.
qelqiyayig Z. Ealkalanmak.
qelqnayig Z. gatkatamak.
qend rgd kag.
gend0 49d ne kada.r.
qenr€ rgd kag defa. * gen ü Eenr€ bw.
haddi hesabi yok.
geki 4qd igine gelmek. * niame Eekid€ tio
bw. iqine gelmedi.
qeqqeqe il sekirge.
gerayig Z. otlamak.
§etene ll kuffa.
qetene estis Z. kurra sekmek.
gi rpd. re.
gigax rgd. nezaman.
gikdeligi ll krrlangrq.
gikten€ rgd tek baqrna.
gilki N. damta
qillek 4ad .Al obur
qilleki rl rir. obur
gilleki N oburluk.
§im 1V gö2.
qiniGdiayi rgd sonradan görme.
giqa 4ad ne kadar
giqiriyayig Z. krnqmak.
giqirnayis Z- krnstrmak.
qir6 rgd neden, niye.
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qireki 4qd Eünki.
§irenayis Z. otlatmal(.
§ito {9d nas .

gito bo rgd. rasrl olsa.
gitoki rgd nasrl K, ..er ...mez, ..ir ..mez.
gittiki -^1 srgrama, ziplama.
gittiki estis Z. srgramak, hoplayrp
zrplamak.
qiwras rpd krk.
qiyki rgd. ne.
giykira rgd neden.
giyko rgd. nedir o? ne var?
cial N. cuvval.
qiok I.l. dlz.
qippik i\I baldrr
qünd€ rgd ne kader
gürik .Al enik.

dar .^[ sopa, deynek.
dari ,Al agaq.

däsürxüne ll tuvalet.
dayig Z. vermek.
de kerdig Z. l. koymak. 2. doldurmak.
dec It agn,
decayis 1.. aEnmak-
decnay§ Z. a§ntmak.
denndis Z. sarkrtmak.
dekütis rrl f. iceri girmek. 2. sarkmak.
delali 4gd sevimli, krymetli.
delling N. paga.

demle ,AI yelek.

dene -Al bu§day.
derd .a{ derd.
dereng rgd. gec-

dereng biyiq Z. gecikmek.
dereng kütig Z. gecikmek.
dereng m€ndis rgd. gec kalmak.
derrsiyayiq Z. (cam vs.) gatlamak.

derrsnayis Z. Eatlatmak.
der6 rgd. hele.
der6nayiq Z. l. egmek. 2. egdirmek.
derg rgd. uzun.
derg biyis Z uzanmak.
derg kerdiq Z. l. uzatmak. 2. sermek.
dergi .AI uzunluk.
dergüllike rgd. uzunlamasrna-
deriyayiq Z. egilmek.
dermün l{ derman.
derzayig Z. dikmek.
derze 

^I 
l. baglanmrq yük. 2. ekin, odun

demeti-
derzeni N. igne.

derznayip Z. diktirmek.
des 4pd on.
deseki N. ip.
desmac N. abtest.

desmac giriotiq Z. abtest almak.
dest N. el,
deYistis Z. sarkrtmak, düqürmek.
döyl rgd. yan. * d€yll€ giwi bw. gece

yaflsr.

di rpd. iki.
di hir€ki qgd. iki üe (tane).

dibende N. ikircikli.
dibendi N. tereddut.
dice lr'. kirpi.
didün M diq.

dikün N. dü{<kan.

dillik lV. geqim.

dillik kerdi§ r. (biri ile) geginebilmek.
dillik niOkerdig I. (biri ile) geginememek.

dilopi N. damla.
dilopi kerdi§ a- damlamak, akmak.
dim N. l. sap. 2. pe§.

dima rgd. I . ardrndan, arkasandin. 2.
son.radan.

DimiliN.Drmrli.
Dimillkl N Drmrlice.
dimi kütiq I. pegine dügmek.
dirrö rsd iki defa.
dirrGs-e rpd ikiyü2.
ditis Z. sagmak.
diwi .AI köy.
diwic -^l kövlü.
diwle6, rpd.'zengin.
diy6n rpd. ikinci
diyin rpd ikinci
diyini rgd l. ikiye.2. ikiyi. iki taneyi.
diäI l. rg1. üst, yukan. 2. Il taban.
die'n .AI igya§r.
di€w .M dev.
dik .Al horuz.
dilhori 4gd Ernlgrplak.
din l{ din.
dio .Al ayran.
diorpe .gd. tip, krhk.
diyri 1r'. §arki, türkü,
diyri kerdiq Z. Earkr söylcmek.
diyiq ff görmek.
dolde .^l gölge.
dolqember N aygiqeEi.
domge N. tabanca.
dorini y'y'. yayrk küpü.
dun .^{ düman
dw 4x1. tzak.
duri ,Al uzakhk.
dület N ikiz.
dümffn ÄI düman
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düni ]V hedik.
dür 1l etraf.

E
e'cci kerdis Z. (E. dili) dövmek.
e'dil ü e'mma I[ kör,
elbeter rgd pcri6an, pejrnurde.
l.l'möl B. Hala!
e'miki ,^l hala.
engimi0n .At bal.
engiqti r\I (el) parmak.
engistire 

^l 
yüzük.

engüri ll üzüm.
e'r rpd. kötu.
e'rbet ll qirkin.
ercün rgd ucuz.
ercün Üyis .L ucuzlamak.
ercün kerdiq Z. ucuzlatmak.
ercüni .f{ ucuzluk.
e'rd -.y'. 1. yer, yeryüzü.2. tarla.3. zemin.
4. huy, karekter.
e'rd Eiyiq Z. secdeye varmak.
e'rew .Al ,ll arap.
e'rewi ll rn, arap,
e'rewki ,Al arapga.
erdi5i ,Al sakal.
er€nayiq I. sann almak.
e'ri -Al kötülük.
efi rgd. geg.
cri findis Z. geciktirmek,
eri kütig Z. gecikmek.
e'rg ü a'la,1gd yer gök.
este -ly'. kemik.
esternayiq Z- silmek, sürmek.
estis Z. atmak-
e'qeriyayiq Z. st§mak.
e'Sernayiq Z. stgdrrmak.
eskayi§ a. gücü yetebilmek.
eskici ,AI kuru üzüm.
e§nawitig Z. duymak.
epte 4gd attlmtq.
esti§ a. atmak,
eye 49d. evet.
e'were 4od awarc.
ez rgd. ber'-
e'zmün N gök.

F
fasal .l[ sap.
fek N a§rz.
fe'l -M fal.
fe'l ünayiq Z. fala bakmak.
felqe 4gd parsa.
felqe biyis Z. 1. bölünmek.

2. pargalanmak.
felqe kerdiq Z. l. bölmek. 2. parqalamak.
feteliyayis Z. dönmek.
fetelnayiq Z. döndürmek.
frlün rgd filan.

fir kerdiq Z. yudumlarnak, iEmek.
Iirrngi .dl domates.
frrrqi N. t<ap. * fireqi foli bw. kap kacak.
frriknayig Z. ufatamak, kabuklannt
gkarmak.
firsend 1gd firsat.
Iirsend de kütiE Z. firsat düqmek.
fissi ,lf (sessiz) osuruk.
fitiqiyayis Z. gigmek, aqrn giSmanlamak.
filke .Al musluk.
fistüni .l{ hstan.
fittiki ,v düdük.
fföz rgd üst, yukan.
fresqo N bulaslk süngeri/bezi.

ga 1\I öküz
gagoli ,Al bok böcegi.
gangola N sahngaq.
gas kerdiE Z. rsrrrnak.
gelha ki 4gd iqin ashna bakarsan.
gelti 1V kilim.
germ 4qd srcak.
germ biyiq rgd. rsrmak, rsnmak.
germ kerdis rgd rsrtmak.
germi .al srcaklrk.
germi N gorba,
g€sti rgd aqrn aqtrk,
gilg kerdiq Z. batrrmak, sokmak.
gil€qi r\l etek.
gili .Al saE örgüsü.
gillä -^l üzüm tanesi.
gioni .Al kan.
gioni biyiq ,AI kanamak.
gioni kerdiq ,Al kanatmak.
gionin rgd kanlr,
girdegin 4gd girintili qtktnuh.
gire ,Al düAüm.
iire esti§ ,^I düEüm atmak.
gir€dayig Z. baqlamak.
gir0ne -Al yaka.
gir6zi N sel, salya.
gir€zin rgd salyaL-
gifrote rgd. 1. tutulmuq.
2- trkanmrq. 3. kapalt.
tr. 1. almak. 2. tutmak.

3. kapatmak.
girtrn ryd. 1. agrr. 2. yavaq.
girün biyig Z- a§rrlagmak
gir0n kerdiq Z. alrrlastrrmak.
girüni N a§rrhk.
giwi ,\l avlu.
giwün ll inek memesi.
giawür N gayri müslim.
giawürke 4gd gapraz.
gi€c .Al .Al deli.
gi&i .Al rz. deli.
giöci .Al delilik.
giecüne .M delitik.
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a
HASRET

Güneq
ate§
sarr toprak
altrn baqak
baqak okyanuslart
kaynayan kan
ve günegin halaya durmug tqtnlart

geceleri yrldtzlarla
gündüzleri güneqle

el ele
dolaqtrm xal ikant
hasret gidcrdim
beni yrllarca besledi§i igin
topraEr alnlndan öptüm
nankör olamam
hele haramzade asla.

kanh grplak ayaklarla dolaqtr§tm
taqh yollarda
yanan yüre§imi
bir meqale gibi taqrdrm

takmadlm
kan izindeki
sarrqrn kurtlart.
nisan topraEl kadar rahat

ve mayls rüzgarlart kadar §arho§tum

Xalikan iqin
döv üqenler oldu
ve dövüqenler var
ahnlarrndan öpeyim
xalikan helalimdir
hava gibi
su gibi
güneq gibi
ates gibi
ve yar gibi

QOCUKLAR

Üzürn karast gözleri
namlunun a!zrna sürü1müE

iki mermi
ayaklan Erplak
baqlan grprldak
üryan
ve sefil
gocuklar
firatrn ve diclenin ülkesinde
ekmek krrnttlart topluyoriar
ücüncü srnrf göplüklerde

onlar
nelere layrk de§ilki
ama gel görki
ä9
ve tüysüz
kartal yavrulartnda
yok tarklart

sorartm
dört yöne
bin dünyaya
soranm
kutsal kitaplara
daIa
tasa
kurda kuqa
g ünese
atese
ve gökyüzüne
hangi günahlarrn bedeli
KÜRT goguklarrnrn
aqhktan ölünrleri
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